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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๒) 

ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 วันนี้ที่ ได้เชิญท่านทั้งหลายมาร่วมพบปะกันในที่นี้	 ก็มีเหตุผลที่ง่ายดายคือ	 เราผ่านไปผ่านมาหน้าแถว		

มหาวิทยาลัยบ่อยๆ	 แล้วก็ ได้เห็นว่านักศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ก็ ได้เสี่ยงอันตรายที่จะถูกรถชน	 มาชุมนุมทุกครั้ง

ตามโอกาสและตามเวลาที่เหมาะสม	 เวลาไม่มีการเรียน	 แต่บางทีสังเกตดูว่าเวลามีการเรียนก็อาจได้พบเหมือนกัน	

แต่ข้อสําคัญก็คือเพราะว่าทุกคนก็ ได้มีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	 เมื่อคนเรามีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้ว			

ก็ควรจะมี โอกาสที่จะได้พบปะกันให้ ใกล้ชิด	 ให้ ได้มี โอกาสพูดหรือได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันบ้าง	 ทั้งทางผู้ที่เป็น

หัวหน้าของฝ่ายนักศึกษาทั้งหลายก็ ได้ขอโอวาทให้เป็นแนวทางในการปฏิบัต	ิ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันที่จะให้		

คําแนะนํา	เพราะว่าแต่ละคนก็ศึกษาในแขนงต่างๆ	กัน	มีวัยและมีเพศต่างกัน	แต่ก็มีที่จะพูดเป็นกลางๆ	ได้ว่า	ผู้ที่

เป็นนักศึกษาอยู่ ในวัยที่กําลังมีความคิดมาก	 สิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามีการคิดมากก็คือการเข้ามหาวิทยาลัย

ในชีวิต	แต่ละคนเกิดขึ้นมาก็ต้องเรียนรู้มาตลอดตั้งแต่เกิด	เรียนรู้ที่จะรู้จักหาที่จักดํารงชีวิตได้	ตอนแรก	ส่วนมากก็

มีพ่อแม่ ได้สอนให้เดิน	ให้พูด	 ให้ ใช้อุปกรณ์ที่เกิดมาพร้อมกับตัวคือมือของตัวให้หยิบของได้	และที่จะช่วยชีวิตของตัว

เป็นเบื้องต้น	 ขั้นต่อมาก็ได้เข้าโรงเรียน	 ได้เล่าเรียนเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ ในชีวิต	 เมื่อถึงอายุ

ขั้นหนึ่ง	แล้วผ่านโรงเรียนมาจากขั้นอนุบาลก่อน	แล้วจึงประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	แล้วก็มาถึงทางแยกอย่างหนึ่ง	

คือว่าหลังจากมัธยมศึกษาแล้ว	 ก็สามารถที่จะไปทํางานทําการที่จะเลี้ยงชีพตนเองได้ทางหนึ่ง	 แต่ผู้ที่เห็นว่าความรู้นี้

ยังไม่พอ	 อยากจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	 ก็พยายามที่จะเข้ามหาวิทยาลัย	

ฉะนั้นทุกคนที่ ได้เข้ามหาวิทยาลัยก็จําเป็นต้องมีความหมายในชีวิตว่าจําต้องมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อดํารงชีวิตและ		

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้	 มีอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือการเข้ามหาวิทยาลัยนี้ก็ ไม่ ใช่การง่าย	 เพราะว่าสถานศึกษาใน

ขั้นมหาวิทยาลัยก็จํากัดอยู่	 ไม่ ใช่ว่าทุกคนที่มีปรารถนาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าได	้ ทางหนึ่งที่จะช่วยให้

เข้าได้ก็คือไปขยันหมั่นเพียรสอบไล่ ให้ดี	 และพยายามที่จะสอบเข้า	 ชิงกันเข้าให้ ได้ที่เรียน	 และข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	 ลงยังบริเวณสระเก็บน้ำภูพิงคราชนิเวศน์			

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ			

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษา	 และอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จํานวน	 ๑,๘๖๒	 คน	 เฝ้า	 ฯ			

รับพระราชทานพระบรมราโชวาทและรับพระราชทานเลี้ยงอาหารว่าง	
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น่าคิดว่า	 คนไหนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ ได้พึ่งตัวเองแล้ว	 ได้พึ่งความสามารถของตน	 และมี โชคดีที่ ได้เข้า

มหาวิทยาลัย	 เป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ ให้ตนเองมีความรู้	 ความเข้มแข็ง	 ความแข็งแกร่งเพิ่มเติม	 จนกระทั่งถ้า

เรียนดีๆ	และถ้ามีความหมั่นเพียร	อดทน	ก็ผ่านอุปสรรคต่างๆ	คือขั้นต่างๆ	ของการเรียนในมหาวิทยาลัย	การสอบ	

สอบไล่ ได้ดี	 และได้รับสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าได้ผ่านมหาวิทยาลัยและได้เรียนด้วยความเรียบร้อย	 คือปริญญาบัตร		

หรือประกาศนียบัตร	 สําหรับให้ ได้บรรลุถึงจุดหมายเหล่านี้	 ก็ต้องมีความอดทนและมีความตั้งใจอยู่ตลอด	 ไม่ละสัก

เวลาเดียวหรือวินาทีเดียว	 จะต้องตั้งใจทําเช่นนั้น	 การเข้าและการเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีความมุ่งหมายที่จะสะสม

ความรู้เพื่อสร้างความรู้ของตน	 สําหรับนักศึกษาทั่วๆ	 ไปทั่วโลกก็คงจะเป็นเช่นนั้น	 แต่เกิดมีความคิดขึ้นมาอย่าง

หนึ่งว่า	 นักศึกษามีหน้าที่ต่างๆ	 คือชื่อว่านักศึกษาต้องมีหน้าที่	 อันนี้ก็เป็นความจริง	 อย่างที่กล่าวไว้ว่านักศึกษาอยู่

ในวัยที่มีความคิด	 นักศึกษามีพลัง	 แต่ว่าโดยมากนักศึกษาที่ทั่วโลกพูดถึงว่ามีพลังนั้น	 เราไม่ทราบว่าพลังอะไร			

ส่วนมากเป็นพลังที่ทําให้เห็นมีข่าวว่าจะทําให้เกิดความหายนะมากกว่าความพัฒนา	 อันนี้เป็นปัญหาทางหนึ่งที่		

ทุกคนที่อยู่ ในวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญ	คนเขามาบอกว่านักศึกษามีพลัง	ต้องไปทําโน่นทํานี่	อันนี้ขอให้

ทุกคนที่กําลังศึกษาได้หยุดพิจารณาสักครู่ก็อาจพอทราบ	การที่จะชักจูงให้ทําอะไรขอให้พิจารณาก่อนว่า	ที่ชักจูงนั้นมี

สาระหรือไม่	 ข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้ขอแนวทาง	 คือใครมาบอกว่านักศึกษามีพลัง	 ต้องยอมรับว่ามีพลัง	 เมื่อมีพลังแล้ว

ให้ ใช้พลังนั้นในทางที่พัฒนา	 ไม่ ใช่ ในทางที่หายนะ	 ก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับบ้านเมืองและตนเอง	 ที่จะทําให้

ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไป	 จุดสําคัญหัวใจของการเป็นนักศึกษาคือฝึกฝนให้ตนเองมีความคิดพิจารณา

ที่รอบคอบ	 ไม่ ให้ ใครมาชักจูงในทางที่เราพิจารณาได้แล้วว่าผิด	 ถ้าทําแค่นี้แล้วก็พอใจ	 และนับว่าได้ทําหน้าที่ของ		

นักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว	 เพราะว่าถ้าพิจารณาถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างก็มาพร้อมกัน	 คือความขยันหมั่นเพียร			

ความตั้งใจ	 การปฏิบัติสิ่งที่เป็นไป ในทางพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของส่วนรวม	 ชื่อเสียงดีของมหาวิทยาลัย		

ชื่อเสียงดีของท้องถิ่นของตน	ของประเทศของตน	ถ้าทําเช่นนี้แล้วก็ ไม่มีอะไรที่จะต้องมาแนะนําเพิ่มเติม	 	

	 ถ้าฟังคําพูดนี้	ก็อาจเสียใจว่าขอให้พูดแล้วก็พูดแค่นี้	อยากให้พูดมากกว่า	ให้ลึกซึ้ง	แต่ว่าไม่มีทางที่จะพูดให้

มากกว่านี้	 เพราะว่าความลึกซึ้งไม่ ใช่อยู่ที่คนอื่นพูด	 ความลึกซึ้งต้องอยู่ ในสมองของแต่ละคน	 แต่ขุดลงไป ในความ

คิดของตัว	 พิจารณาตัวให้ดีแล้ว	 ก็จะพบคําตอบของปัญหาทุกอย่าง	 ก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะได้มาพิจารณา	 มีแค่นี้	 และ
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สมควรแก่เวลาที่จะมายุติการพูดในทางที่จะเป็นที่เรียกว่าโอวาท	 แต่ว่าการยุติ โอวาทนี้	 ก็ ไม่ ได้หมายความว่ายุติการ

พิจารณาของแต่ละคน	การพิจารณาของแต่ละคนจะต้องต่อไปจนแก่จนเฒ่าจนตาย	

	 เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ ได้ ให้ท่านทั้งหลายมาชุมนุมก็เพราะว่า	 นอกจากที่เห็นผ่านไปมาด้วยความเร็ว	 อาจ

เป็นสูงบ้างต่ำบ้าง	 ส่วนมากก็คงไม่ทราบว่าใครเป็นใครในรถด้วยเพราะว่านั่งกันไม่ถูกระเบียบ	 ในรถที่ผ่านไปก็มี		

พลขับ	พลขับเป็นร้อยโทนั่งข้างคนขับ	นั่งหน้ารถก็เป็นพันเอก	และนั่งท้ายรถเป็นพลวิทยุ	พลวิทยุนี้	อย่างแต่งกาย

วันนี้	 ไม่ ใช่เป็นพลวิทยุในกองทัพบก	 กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	 หรือตํารวจ	 ชุดนี้ ไม่ ใช่ชุดทหารหรือตํารวจ	 แต่

เป็นชุดจะว่าพลเรือนก็ ไม่ ใช่พลเรือน	 เป็นชุดอะไรก็ ไม่ทราบ	 คงสงสัยว่าทําไมแต่งชุดนี้มา	 และมีเครื่องหมายเสีย

ด้วย	 ถ้ามี ใครมีสายตาที่ดีๆ	 อาจอ่านตัวหนังสือบนนี้ ได้	 ถ้าอ่านตัวหนังสือบนนี้	 ก็จะเข้าใจว่าชุดนี้คืออะไร	 แต่ว่า

อาจเห็นตัวหนังสือยาก	 รูปเครื่องหมายนี่ก็ เป็นหัววัว	 หัววัวนี้อาจไปนึกว่าเป็นเครื่องหมายของแต่ก่อนนี	้

“พระราชวัง”	 รถที่จะเข้าวังจะต้องมีหน้าวัวทุกคัน	 คล้ายๆ	 เป็นบัตรเข้าวังได้	 หน้าวัวก็เป็นเครื่องหมายของ

พระราชวัง	 แต่หน้าวัวอันนี้ซึ่งลอกแบบมาจากหน้าวัวพระราชวัง	 ไม่ ใช่หน้าวัวพระราชวัง	 ชุดนี้เรียกว่าชุดซื้อวัว	

(เสียงฮา)	เป็นชุดซื้อวัวสําหรับช่วยเหลือประชาชน	ก็ถ้าเรียกชุดนี้ว่าชุดพัฒนาก็ได้	แล้วก็เพิ่งใส่ชุดนี้ครบถ้วนในวันนี้

เองเป็นวันแรก	คือเสื้อและก็กางเกง	รองเท้า	วันก่อนๆ	นี้ ไปขอยืมรองเท้าจากทางทหารบ้าง	ตํารวจบ้าง	หรือทาง	

นักกีฬาบ้าง	 ใส่แล้วก็ ไม่เข้าชุดแต่วันนี้เข้าชุดครบถ้วนบริบูรณ์	 ขาดแต่หมวก	 ไม่ ได้ ใส่หมวก	 เพราะวันนี้เป็น		

วันคล้ายๆ	 ว่าเป็นอุทยานสโมสร	 เขาไม่ ใส่หมวกกัน	 (เสียงหัวเราะ)	 ก็นี่ที่หัวร่อก็เพราะว่ามองดูว่ามี ใครใส่หมวก	

คนหนึ่ง	(เสียงหัวเราะ)	นี้ต้องชี้เเจงอธิบายว่ามิ ใช่เครื่องแบบ	ที่ ใส่หมวกเเละใส่ชุดที่ดูจะเป็นชุดจะบุกดอยอินทนนท์

ที่อากาศหนาวเย็นมากก็เพราะว่าเป็นหวัด	 แล้วก็ถ้าใครจะเรียกร้องให้พูดไมโครโฟนนี้	 ทางด้านผู้ที่ควบคุม

ไมโครโฟนจะต้องบิดปุ่มไป ในทางให้เสียงเเหลมขึ้นไป	(เสียงหัวเราะ)	เพราะว่าถ้าหันปุ่มไปทางเสียงทุ้มก็จะได้ยินเเต่

เสียงอู้อี้	อันนี้ก็กลายเป็นพูดเรื่องหมวก	มาพูดถึงเรื่องสําคัญชุดซื้อวัวนี่ทําไมเป็นซื้อวัว	ยังไม่ ได้อธิบายให้ฟัง	และก็

คงสงสัยด้วยว่าทําไมซื้อวัว	และทําไมเป็นชุดซื้อวัว	เมื่อต้นปีที่แล้วมีวาตภัยทางภาคอีสานและก็มีพายุ	มีฟ้าผ่า	ทําให้

ชาวบ้านได้รับความเสียหาย	 ฟ้าผ่าลงมาที่บ้าน	 ทําให้คนได้รับอันตรายถึงชีวิตก็มี	 และวัวที่เขาเลี้ยงใช้งานซึ่ง

เป็นการทํามาหากินของเขาก็ ได้ตายลงไป	 จึงได้ ให้ผู้ที่ ไปช่วยเหลือเขา	 คือ	 ทางราชประชานุเคราะห์ ไปปฏิบัติการ	
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แล้วก็เมื่อออกไป	 ทางราชประชานุเคราะห์เขาก็มีเครื่องแบบ	 แต่ว่าผู้ที่ส่งไปก็บังเอิญเป็นตํารวจและอดีตตํารวจ			

ถ้าเครื่องแบบตํารวจไป	ก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่	เลยคิดขึ้นมาว่า	ควรจะมีเครื่องแบบอะไรที่สะดวกสบายและเหมาะสม	

ผู้นั้นก็เลยคิดค้นเครื่องแบบชุดนี้	และพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นมีรูปปัจจุบันนี้	ลงท้ายก็เลยบอกว่าชุดนี้คือชุดซื้อวัว	

และมีเครื่องแบบวัวอยู่บนนี้	 เครื่องหมายที่เขียนไว้บนนี้ก็คือ	 “เราไม่ละทิ้งประชาชน”	 ใส่ชุดเครื่องแบบนี้จึงไม่มี ใคร

ว่าได้	 เราก็ ไม่ละทิ้งประชาชน	 และก็พัฒนาไปเรื่อย	 เราแต่งเครื่องแบบนี้มาให้ท่านดูทุกคน	 ก็คือมาโยงอีกทีกับ		

ผู้ที่เป็นนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา	 ให้ทราบว่าจุดหมายสําคัญปลายทางก็คือเราต้องไม่

ละทิ้งประชาชน	 เราได้มี โอกาสศึกษาวิชาการต่อไป	หรือในปัจจุบันกําลังศึกษาวิชาการ	ก็ไม่ละทิ้งประชาชน	 เราต้อง

ช่วยอยู่เสมอ	ดังที่คณะนักศึกษาหลายคณะได้ ไปช่วยประชาชนได้หลายครั้งหลายคราวแล้ว	ก็เป็นทางที่ถูก	ไม่ ใช่ทาง

ที่ผิด	 และไม่ ใช่เรื่องที่จะต้องชักจูงเคี่ยวเข็ญให้ทํา	 เพราะทําอยู่แล้ว	 จึงไม่ ได้อยู่ ในส่วนของโอวาทที่ขอร้อง	 แต่ขอ

ชมเชยว่าการที่นักศึกษาได้ ไปปฏิบัติการต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือประชาชน	 ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม	 ในการเตรียมกาย

เตรียมใจ	 ที่จะปฏิบัติงานของตนต่อไป ในชีวิตอนาคต	 การพัฒนานี้ก็เป็นการช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง	

และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนี้เป็นทางเดียวที่จะทําให้บ้านเมืองเรารอดไปได้เป็นเอกราช	 และมีความ

ก้าวหน้าเจริญ	 มีความมั่นคงในชาติบ้านเมือง	 และในแต่ละบุคคลด้วย	 อันนี้ก็กลับมาที่เดิมแล้ว	 ก็ขอยุติการพูด			

ถ้าจะมีข้อสงสัยใดก็ขอให้เรียก	 และอาจมาชี้แจงให้ทราบตามคําถามที่จะมีต่อไป	 ถ้าอยากให้ตอบคําถาม	 อันนี้ ไม่ ใช่		

ว่าจะเปิดเพรสคอนเฟอเรนซ์	 แต่ว่าบางคนอาจมีอะไรที่จะมาคุยกันได้	 แล้วก็หาว่าพูดแต่ผู้เดียว	 อยากออกความคิด

อะไรบ้าง	หรือจะเห็นว่าควรที่จะสัมมนากันก็เชิญ	

	 ตอนนี้ก็ขอยุติ	และถ้าพูดมากจะหิวกัน	วันนี้เตรียมอาหารให้เลี้ยงให้ทั่วถึง	หวังว่าพอ	ถ้าไม่พอก็ร้องขึ้นมา	

อาจไปหามาจากที่อื่นมาได้อีก	 ถ้าไม่หมดก็ โกรธเหมือนกัน	 เพราะหมายความว่าไม่รับเชิญ	 ต่อไปนี้ก็เป็นรายการ	

แยกย้ายไปทํามาหากินกันตามร้านต่างๆ	แล้วก็พบกันใหม่อีกต่อไป ในโอกาสหลัง	หมายความว่าอีกสัก	๑๕	นาที.	



13

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก		

วาระหนึ่ง	 และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่า	 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานให้ก้าวหน้าไปได้มาก	 ทั้งในด้าน

บริหารและด้านวิชาการ	นับว่าเป็นประโยชน์แก่การศึกษาโดยส่วนรวมของชาติอย่างสําคัญ	

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	และแก่บัณฑิตทั้งปวง	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสําคัญ	ที่เปิดทางให้บุคคลสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความชํานาญ	

ในวิทยาการอันกว้างขวางลึกซึ้ง	 ซึ่งจะนํามาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์	 เป็นความเจริญ	 ให้แก่ตนและสังคมได้

โดยไม่มีเขตจํากัด	 ดังนั้น	 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาขั้นนี้จึงนับเป็นคนสําคัญ	 เป็นความหวังของชาติที่จะเป็นต้นคิดและ

เป็นผู้นํา	 นําพางานของชาติทุกสาขา	 และนําพาประชาชนทุกเหล่าทุกคน	 ให้ก้าวไปสู่ความเจริญ	 ความเป็นอิสระ

และความผาสุกมั่นคง	

	 บัณฑิตทุกคนจงทราบตระหนักในฐานะหน้าที่และความสําคัญของตนๆ	 ที่มีอยู่ดังนี้แล้วตั้งใจ	 ตั้งความ

เพียร	 ที่จะใช้กําลังความคิดสติปัญญา	 พร้อมทั้งความรอบคอบประกอบด้วยเหตุผล	 ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตน		

แก่ส่วนรวม	ให้สมกับที่ ได้รับความยกย่องสนับสนุนจากประชาชนทั้งชาติเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต	 สามารถทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาติและสังคมได้ โดยสมบูรณ์	และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
(๒) 

และเหรียญราชรุจิแก่ข้าราชการ 

ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 ในโอกาสที่ ได้มอบเหรียญรัตนาภรณ์และราชรุจิแก่ท่านทั้งหลาย	 ขอถือโอกาสขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้

ปฏิบัติงานในหน้าที่	ทั้งนอกหน้าที่	ทั้งเหนือหน้าที่	เพื่อให้กิจการต่างๆ	ได้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย	

	 การที่ท่านทั้งหลาย	 ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งก็ทําให้มีความสําเร็จในกิจการ	 ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติงาน	

ต่อไป ในหน้าที่เพื่อให้งานซึ่งแต่ละคนมีภาระที่จะต้องทํา	 ราบรื่นและสําเร็จ	 เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม	 แก่งาน	

แก่ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง	 ในการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติงาน			

ทั้งมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นได้	 ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสําเร็จ	 ความเจริญ

รุ่งเรือง	มีอนามัยทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง	แข็งแรงตลอดไป.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จ	ฯ	ออก	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ข้าราชการทหาร	ตํารวจ	เเละพลเรือน	เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทาน

เหรียญรัตนาภรณ์	จํานวน	๑๓๑	คน	เเละเหรียญราชรุจิ	จํานวน	๗๐	คน	



15

พระราชดํารัส

ในพิธีเปิดงานกาชาด 

ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาเปิดงานกาชาดอีกวาระหนึ่งในวันนี้	 และมีความพอใจอย่างยิ่ง	 ในผลงานที่

สภากาชาดไทยได้ปฏิบัติไป ในรอบปีที่แล้ว	

	 แม้ ในปัจจุบันนี้งานของสภากาชาดไทยเพิ่มขึ้นและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง	 สภากาชาดไทย		

ก็สามารถปฏิบัติการทุกอย่างให้สําเร็จไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของมหาชน			

ซึ่งนับว่าเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมอย่างสําคัญ	 การที่สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้	 เป็นด้วยบรรดาผู้บริหาร	

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกชั้น	 มีความเข้าใจอันตระหนักแน่ชัดถึงหน้าที่และเจตนารมณ์อันสูงของสภากาชาด			

จึงได้ร่วมมือกันทํางานด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความตั้งใจดี	 และด้วยความพร้อมเพรียง	 เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	

สมควรที่จะได้รับความยกย่องสนับสนุนอย่างแท้จริง	

	 ได้เวลากําหนดแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดงานกาชาดประจําปี	 ๒๕๑๔	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้งานดําเนินลุล่วงไปด้วย

ความเรียบร้อย	สําเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสพระราชทานเลี้ยงคณะกรรมการอํานวยการ 

จัดงานกาชาด ปี ๒๕๑๔
(๒) 

ณ อาคารสร้างใหม่สวนอัมพร 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 ขอถือโอกาสนี้	 ที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมกัน	 ณ	 ที่นี้	 ขอบใจทุกท่านที่ ได้อุดหนุนกิจการของ

สภากาชาดไทย	ทั้งในฐานะผู้อุปการะ	ผู้อุดหนุน	ทั้งเป็นผู้ที่ ได้ปฏิบัติการเพื่อให้อุดมคติของกาชาดได้บรรลุผล	ถ้าไม่

ได้มีการสนับสนุนจากทุกฝ่าย	สภากาชาดจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์	

	 ตามผลงานซึ่งอุปนายกได้รายงานก็มีหลายด้านหลายอย่าง	 ทั้งในด้านวิชาการและในด้านปฏิบัติ	 ซึ่งล้วน

แต่เป็นผลดีสําหรับส่วนรวมสําหรับความผาสุกและมั่นคงของประชาชนจะขอยกตัวอย่างด้านหนึ่งว่า	 การปฏิบัติของ

สภากาชาดไทยได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 ก็คือในด้านบรรเทาสาธารณภัย	 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ ใด	 สภากาชาดได้ส่ง

หน่วยออกไปช่วยบรรเทาทุกข์ทั้งในด้านการแพทย์และในด้านการสงเคราะห์ทุกครั้งไป	 และที่สําคัญที่สุดได้ออกไป

ทันท่วงที	คือหมายความว่ามีความเดือดร้อนที่ ไหน	ได้นําความช่วยเหลือไปโดยเร็ว	 โดยที่ ให้ผู้ที่ประสบภัยนั้นไม่ทัน

ที่จะเดือดร้อนเกินไป	 เพราะทิ้งช่วงเวลานานเกินไป	 เพื่อการนี้	 ก็จะต้องใช้งบประมาณใช้จ่ายมาก	 ทั้งจะต้องมี		

เจ้าหน้าที่พร้อมอยู่เสมอ	 การที่มีผู้สนับสนับสนุนให้งานกาชาดประจําป	ี ได้สามารถหารายได้เพื่อจุนเจือค่าใช้จ่ายนี้	

ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	และถ้าไม่ ได้การสนับสนุนเช่นนี้	ทางสภากาชาดจะไม่สามารถที่จะดําเนินงานอันเป็น

ประโยชน์แก่บ้านเมืองได้	 ประโยชน์ที่ ได้จากการบรรเทาทุกข์ โดยเร็วโดยฉับพลันนั้นมีมากหลาย	 ข้อแรกก็คือ			

ตามอุดมคติของสภากาชาดต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก	 ก็ ได้ทําหน้าที่ ไปข้อหนึ่ง	 ในด้านความเป็นอยู่ทั่วไป

ของบ้านเมือง	 ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้บ้านเมืองมีความมั่นคงได้	 โดยทําให้ผู้ที่ประสบความทุกข์นั้นได้รับการบรรเทา		

โดยเร็ว	 ไม่ต้องหันไปหาผู้ที่จะปั่นหัวให้ทําให้เกิดความเดือดร้อนยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	 ทําให้เกิดความสามัคคีขึ้นได้	

ฉะนั้นงานที่สภากาชาดดําเนินมาก็นับว่าได้ช่วยทั้งในด้านมนุษย์ธรรม	 ทั้งในด้านความมั่นคงของบ้านเมือง			

จึงเป็นงานที่สําคัญ	และเป็นงานที่จะต้องสนับสนุนยิ่งขึ้นตลอดไป	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	 ไปทรงเปิดงานกาชาด	 ประจําปี	 ๒๕๑๔	ณ	พลับพลา

ลานพระบรมรูปทรงม้า	เสร็จแล้วเสด็จ	ฯ	ยังอาคารสร้างใหม่สวนอัมพร	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการอํานวยการอํานวย

การจัดงานกาชาดและผู้แทนกระทรวงทบวงกรม	 บริษัท	 และห้างร้านเฝ้า	 ฯ	 และรับพระราชทานเลี้ยงน้ำชา	 ในโอกาสนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเฝ้า	 ฯ	

ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย	



17

	 จึงขอถือโอกาสนี้ขอบใจผู้ที่ ได้สนับสนุนและผู้ที่ ได้ปฏิบัติสละแรงของตัว	 เพื่อให้กิจการด้านต่างๆ	 ของ		

สภากาชาดได้ลุล่วงสามารถเป็นประโยชน์	 ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความดีงาม	 ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ			

มีกําลังทั้งใจทั้งกาย	 เพื่อที่จะพบความสําเร็จในงานทุกด้านของท่าน	 ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลาย		

ทั่วทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่ คณะนายทหารซึ่งได้รับพระราชทานประดับยศนายพล
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้ประกอบพิธีประดับยศแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นนายทหารชั้นนายพล	

	 การที่ ได้เลื่อนยศจนถึงได้เป็นยศนายพลก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 สําหรับผู้ที่ ได้รับยศ	 และเป็นความ		

รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่ ได้รับยศเช่นเดียวกัน	 เพราะยศยิ่งสูงก็ยิ่งมีหน้าที่กว้างขวาง	 มีความรับผิดชอบมาก	

ได้เป็นที่เพ่งเล็งของผู้ ใต้บังบัญชาและประชาชนทั่วไป	 ในขณะนี้ท่านก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นตามลําดับ	 เพราะ

ว่าการทหารกลายเป็นสถาบันอย่างหนึ่ง	 ซึ่งกลายเป็นสถาบันทางการเมือง	 ถ้าตามความจริง	 ทหารมีหน้าที่ป้องกัน

ประเทศด้วยอาวุธ	 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง	 แต่เวลานี้	 ที่กลายเป็นสถาบันและถูกโจมตี	 ก็เพราะว่าการทหาร

เป็นอาวุธในทางป้องกันประเทศและเป็นทางการเมืองด้วย	 ถ้าทหารทําตัวดี	 ถ้าทหารทําตัวอย่างที่ดีงามและปฏิบัติ

ตนด้วยความเข้มแข็ง	 ก็เป็นการป้องกันประเทศในตัว	 ท่านจึงได้รับภาระยิ่งหนักขึ้น	 ฉะนั้นท่านทั้งหลายต้อง

พยายามที่จะร่วมกันทํางานด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยความประณีต	ด้วยวิชาการที่ถูกต้อง	และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

เพื่อให้รักษาบ้านเมืองโดยทุกวิถีทาง	 ทั้งในหน้าที่ของทหารโดยตรง	 ทั้งในหน้าที่ ในฐานะเป็นสมาชิกของสถาบัน		

ซึ่งเป็นที่พึ่งของบ้านเมือง	

	 ในการนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีกําลังกายที่พร้อมสมบูรณ์	 เพื่อที่จะให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ความลําบาก

ยากเย็นต่างๆ	ทั้งในหน้าที่ส่วนราชการ	และทั้งในหน้าที่ส่วนตัวที่มีต่อประเทศ	ขอท่านทั้งหลายจงมีความพิจารณา

ที่รอบคอบ	 มีความตั้งใจที่มุ่งมั่น	 เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	 เพื่อให้บ้านเมืองสามารถรอดพ้นจาก

อันตรายทั้งปวง	ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญ	ความสําเร็จทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จ	 ฯ	 ออกทรงประกอบพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหาร	 ซึ่งได้รับพระราชทาน		

เลื่อนยศชั้นนายพล	จํานวน	๓๓	คน	



1�

พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ 

แก่ผู้บริจาคเงินบํารุงสภากาชาดไทย
(๒) 

ณ อาคารสร้างใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้อวยพรและได้มาในงานในคืนนี	้ การที่ท่านได้ร่วมกุศล	 ในสภากาชาดไทยนั้น

นับว่าเป็นนิมิตที่ดีงาม	 และแม้จะไม่มีรัฐบาลปกครองประเทศเดี๋ยวนี้	 ก็นับว่าท่านได้ร่วมในงานการของชาติ	 และ

แสดงให้เห็นว่าถ้าทุกคนร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ก็จะทําให้งานของบ้านเมืองก้าวหน้าได้	 เพราะว่า

สภากาชาดไทยนี้มิ ใช่เป็นองค์การที่จะช่วยในทางอนามัยเท่านั้นเอง	 เป็นองค์การที่จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีความ

ผาสุกและมีความมั่นคงได้ด้วย	 การที่ท่านทั้งหลายมีสามัคคีสมานฉันท์ร่วมกันส่งเสริมงานกาชาด	 ก็เป็นการช่วย

บ้านเมืองที่ตนอาศัย	ถ้าเป็นเช่นนี้	ก็จะทําให้บ้านเมืองของเราก้าวหน้าได้	

	 ทุกคนในชาติ ไม่ว่าจะมีอาชีพหรือหน้าที่ ใดจําต้องช่วยกันเช่นนี้	 เพราะว่าไม่ ใช่หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ ใดที่จะ

รักษาบ้านเมือง	 เป็นหน้าที่ของทุกคน	 จึงยินดีที่ท่านเข้าใจในความคิดนี้อย่างซาบซึ้ง	 และขอให้ท่านทั้งหลายได้

ปฏิบัติหน้าที่ ในอาชีพของท่านด้วยความสามารถ	 เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจการงานของท่าน	 ทั้งขอให้ช่วยกัน

สามัคคีกันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง	 ความเรียบร้อยของสังคม	 และความรุ่งเรืองของส่วนรวม			

ขอให้ทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานการต่างๆ	 ในอาชีพของท่านและในหน้าที่ของท่าน	 รวมทั้งหน้าที่ที่จะส่งเสริม

ความสามัคคี	 ส่งเสริมความปรองดองร่วมมือกันเพื่อให้สร้างบ้านเมืองให้ความมั่นคงและยั่งยืน	 ขอทุกท่านจงมี		

กําลังกายกําลังใจพร้อมมูลสมบูรณ์ทุกประการ	และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	

	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้ทุกท่านนึกถึงความก้าวหน้าผาสุกมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองที่ท่านอาศัยทุกคน	 และ		

จงดื่มให้แก่บ้านเมืองไทย.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	 ไป ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริจาค		

เงินบํารุงสภากาชาดไทย	
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พระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นสายสะพายแก่ข้าราชการ
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ท่านทั้งหลาย	 และขอให้ถือว่าอิสริยาภรณ์นี้เป็นเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยความตั้งใจดี	จนกระทั่งเป็นผู้ที่ควรยกย่อง	และแต่ละท่าน

ได้ปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญของท่านและได้ทําประโยชน์มากมาย		

	 การที่จะทําประโยชน์แก่งานของตัวนั้น	 ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นทางพัฒนาแก่อาชีพหรือแก่แนวงานของตน	

แต่ต้องคิดถึงว่าในปัจจุบันนี้	งานของแต่ละคนก็ต้องพัวพันกันอย่างมาก	และถ้าถึงขั้นผู้ ใหญ่เหมือนที่ท่านเป็นผู้แล้ว	

ก็ต้องนึกถึงว่า	 งานของตัวในสาขาของตัวจะเจริญได้	 ก็ต้องประสานกับงานในสาขาอื่นๆ	 จึงจะทําให้งานของ		

ส่วนรวมเป็นปึกแผ่นและก้าวหน้า	 การได้สายสะพายนี้ก็เป็นทั้งเกียรติทั้งความรับผิดชอบในตัว	 เพราะว่าผู้ที่ ได้รับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้	 มีคนส่วนมากนับถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ ใหญ่	 แต่บางทีก็เป็นทางที่จะทําให้คนนินทาได้

เหมือนกัน	 เพราะบอกว่าพวกที่ ใส่สายสะพายสีเขียวๆ	 แดงๆ	 เดินกันว่อน	 ทําให้เขาอาจรําคาญหมั่นไส้	 ความ

รําคาญหมั่นไส้นี้อาจมีมูลก็ ได้	 แต่ว่าถ้าทุกคนที่ ได้รับมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรง	 มั่นใจในตัวเองว่าได้ปฏิบัติงานด้วย

ความเข้มแข็งจริงๆ	มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค	จนกระทั่งได้มาเป็นผู้ที่ ได้รับการเชิดชู	ก็ ไม่ต้องเดือดร้อน	ฉะนั้น	ขอให้

ถือว่าการได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้	 จะยิ่งทําให้ทุกคนเข้มแข็ง	 แข็งแรงในงานการ	 ในงานของบ้านเมือง			

ของส่วนรวม	

	 ตามธรรมดาในการปกครองบ้านเมือง	 มีรัฐบาล	 รัฐบาลก็เป็นผู้ที่รักษารัฐ	 คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะนําพา

ประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญ	 ไม่ ใช่ว่าเมื่อมีรัฐบาลแล้ว	 บ้านเมืองจะเจริญได้	 แต่ว่าต้องอาศัยผู้ที่ทําหน้าที่และ		

สํานึกถึงงานในหน้าที่	 ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองซึ่งเป็นของเราทุกคน	 ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ทั้งหลาย	 ไม่ ใช่ว่า

เพราะว่ารัฐบาลท่านสั่งว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี	้ แต่ทุกคนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองและต่อตัวเองที่จะทําด้วยความ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก	และมงกุฎไทย	แก่ข้าราชการ	จํานวน	

๑๘๘	คน	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	พุทธศักราช	๒๕๑๔	
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เข้มแข็ง	 ด้วยความถูกหลักวิชาและซื่อสัตย์สุจริต	 โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ	 ซึ่งมิ ได้มีรัฐบาล			

ก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นที่ทุกคนมีหน้าที่แล้วจะต้องทําหน้าที่ของตนและต่อบ้านเมือง	 เพื่อให้ส่วนรวมก้าวหน้า	 เพื่อให้		

ส่วนรวมมั่นคง	 เพราะว่าประเทศชาติมิ ใช่ของรัฐบาลหรือของคณะปฏิวัติ	 ประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคน	 และ		

ยิ่งมีความรู้	 ความสามารถ	 มีตําแหน่ง	 มี โอกาสที่จะทํางาน	 และมี โอกาสที่จะร่วมมือกันแล้ว	 ก็ต้องทํามิฉะนั้น		

บ้านเมืองล่มจม	 และเราไม่มีที่อยู่อาศัย	 เราก็เข้าใจว่าทุกคนมีเกียรติ ในตัวและในประเทศ	 มีความหวงแหนในสิ่งที่

เป็นของเรามาตั้งแต่เดิม	 ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดี	 เป็นประเทศที่มีประวัติเก่าแก่	 เราเป็นคนไทยด้วยกัน

ต้องรักษา	 การรักษาสําหรับแต่ละคนก็มีหน้าที่หรือมีฐานะเท่ากัน	 เมื่อมีฐานะต่างกันก็ทําตามฐานะของตัว	 แต่ท่าน

ทั้งหลายผู้ที่ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงนี้อยู่ ในฐานะที่จะปฏิบัติได	้ เพราะว่าเป็นผู้ ใหญ่ทั้งในวัย	 ทั้งในหน้าที่

ราชการ	 ทั้งในคุณวุฒิ	 จึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตนให้เข้มแข็งที่สุด			

และตามหน้าที่ต่อบ้านเมืองด้วย	 หมายถึงต้องสามัคคีกัน	 ปรองดองกัน	 ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน	 ไม่ชิงดี	 ชิงการได้

หรือชิงเด่นกัน	ให้ร่วมกันทํางานในงานของที่เป็นส่วนรวม	ไม่ ใช่ของใครอื่น	เป็นของตนเอง	

	 ขอให้ทุกท่านจงมีสติปัญญากําลังในทางจิตใจและมีกําลังในทางกายให้สมบูรณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนี้	

มิฉะนั้นเราก็ล่มจมกันทุกคน	 ขอให้ทุกท่านมีความสําเร็จในกิจการทั้งหลายที่ปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่สร้างสรรค์ ให้จง		

ตลอดไป	ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ  

 และโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ณ บริเวณสนามในกระทรวงกลาโหม 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย		

พระจุลจอมเกล้า	 โรงเรียนนายเรือ	 และโรงเรียนนายเรืออากาศ	 อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับนายทหาร

ใหม่ทุกคน	ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 มีความคิดอย่างผิวเผินเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่า	 ทหารเป็นผู้กระหายสงคราม	 เป็นผู้มีอํานาจ	 และใช้		

อํานาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่น	ความคิดเช่นนี้	ถึงจะห่างไกลจากความเป็นจริงเพียงไรก็ตาม	อาจทําให้บังเกิดความเข้าใจผิด

และความร้าวฉานกันได้อย่างมาก	ทหารทุกคน	โดยเฉพาะนายทหาร	จะต้องรับฟังด้วยความหนักแน่น	และต้องใช้

เหตุผลพิจารณาทําความเข้าใจในความเป็นทหารของตนให้เห็นโดยถ่องแท้	 ว่าทหารเป็นผู้มีหน้าที่และมีความ		

รับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันประเทศ	 พร้อมทั้งรักษาความเป็นปรกติเรียบร้อยในบ้านเมือง	 ให้ประชาชนในชาติ

อยู่ ได้ด้วยความสงบและมั่นคง	 เพื่อจะได้สามารถสร้างสรรค์	 ความเจริญต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นได้	 แต่ละคนในที่นี้			

ล้วนได้รับการศึกษาและฝึกหัดอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว	 ทั้งในทางวิชาการและในการใช้ความคิด	 จะต้องใช้สติปัญญา			

ความรู้	 ความสามารถที่มีอยู่ โดยเต็มกําลัง	 ทําหน้าที่ของตนๆ	 ให้เที่ยงตรงสมบูรณ์	 ให้บังเกิดผลเป็นคุณเป็น

ประโยชน์โดยประจักษ์แจ้ง	ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องจักได้เกิดมีตามมาในที่สุด	

	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนได้เป็นกําลังจรรโลงประเทศชาติต่อไป	 ให้ประสบความสําเร็จทุกประการ

ในชีวิต	มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ	และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสุขความสวัสดี

โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

ในโอกาสที่นายบุญถิ่น อัตถากร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นําครู และนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้ 

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าดี ใจที่ ได้พบกับครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลา	นราธิวาส	ปัตตานี	และสตูลอีกครั้งหนึ่ง	ขอแสดง

ความยินดีกับโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลทั้ง	 ๑๖	 โรงเรียน	 และขอชมเชยที่ต่างได้พยายามทํางานอย่างเข้มเข็งได้ผลดี		

ถึงขนาด	

	 การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิต	 เพราะเป็นรากฐานสําหรับช่วยให้บุคคลสามารถก้าวไป

ถึงความสําเร็จ	 ความสุข	 ความเจริญทั้งปวง	 ทั้งของตนเองและของส่วนรวม	 ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่		

อันดับแรก	 ที่จะต้องให้การศึกษา	 คือสั่งสอนอบรมอนุชน	 ให้ ได้ผลแท้จริงทั้งในด้านวิชาความรู้ทั้งในด้านจิตใจและ

ความประพฤติ	 ทั้งต้องคิดว่า	 งานที่แต่ละคนกําลังทําอยู่นี้	 คือความเป็นความตายของประเทศ	 เพราะอนุชนที่				

มีความรู้มีความดีเท่านั้น	ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ ได้	

	 ผู้ที่เป็นนักเรียนนั้น	 ต้องจําใส่ ใจว่า	 ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเราได้ยิ่งกว่าวิชาความรู้	 จะต้องรีบขวนขวายตักตวง

ไว้	ในเมื่อกําลังมี โอกาสขณะเมื่อยังเยาว์วัยอยู่นี้	สําหรับความสุขสบาย	ความเป็นหลักฐานของตัวในวันข้างหน้า	

	 การที่เข้ามาประชุมสัมมนาในพระนครนั้น	 วัตถุประสงค์ยิ่งใหญ่ก็คือการปรึกษาหารือกันในการจัดโรงเรียน	

จัดการเรียนการสอน	 พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้ ในการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆ	 ซึ่งเป็นคุณอย่างยิ่ง	 ขอให้		

ร่วมมือร่วมใจประชุมกันให้ ได้ผลจริงๆ	 ขอให้กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 และกล้าซักถามในสิ่งที่ข้องใจ

สงสัย	 โดยถือว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแจ่มกระจ่างนั้น	 จะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ โดยสะดวกใจ	 และจะสัมฤทธิ์ผล		

ที่สมบูรณ์	

	 ในที่สุดนี้	 ขออวยพรให้การประชุมสําเร็จผลตามความมุ่งหมาย	 ขอให้คณะครู	 นักเรียนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่

ทุกคนมีความสุขทั้งด้วยกายและด้วยใจ	 มีพลานามัยอันสมบูรณ์สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ ให้เกิดความมั่นคง	 และ

ความก้าวหน้าแก่ตนเอง	แก่จังหวัดและแก่ประเทศชาติได้	สมความตั้งใจทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ 

 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ก่อนอื่นขอให้ทุกคนได้นั่งและโผล่หน้าขึ้นมา	 (เสียงฮา)	 เพื่อที่จะลดความตรากตรําและตึงเครียดตาม		

คําขอของนายกสโมสร	ผู้ที่หาที่นั่งได้ก็ขอให้นั่ง	แล้วผู้ที่หาไม่ ได้ก็ยืนอยู่ ได้	

	 ตามที่นายกสโมสรได้กล่าวต้อนรับนั้นก็เป็นที่พอใจ	 ที่ทําให้รู้สึกว่าการเยี่ยมเยียนนี้จะไม่ตรากตรํานัก	

ความจริงการเยี่ยมเยียนราษฎรตลอดจนเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยเผ่าต่างๆ	 นั้น	 ก็ ไม่ต่างกับ

การมาเยี่ยมประชาชนชาวไทยเผ่าธรรมศาสตร์นัก	 (เสียงฮา)	 ก็ต้องมีการตรากตรําบ้าง	 และอาจเสี่ยงต่อภยันตราย

บ้าง	 แต่ก็ ไม่ท้อถอยและที่ ให้ทุกคนได้นั่งและลุกขึ้นตามสบายนั้นเพื่อลดความตรากตรํา	 เพราะว่าเป็นนโยบาย

ประหยัด	สมัยนี้เราต้องใช้นโยบายประหยัด	ใครที่ ไม่ ให้ต้องตรากตรําก็ควรจะได้นั่งได้	

	 ในนายกสโมสรกล่าวถึงก็มีความ...ขอเท้าความไปถึงว่า	 การไปเยี่ยมราษฎรที่ ไหนก็ตาม	 ก็มีการต้อนรับ

อย่างดี	 จะยกตัวอย่างอย่างที่ ไปอําเภอฝาง	 สุดเหนือบนภูเขาก็ ได้ ไปเยี่ยมชาวไทยเผ่ามูเซอ	 และได้ ไปแห่งหนึ่งซึ่ง

ผู้ ใหญ่บ้านเขาชื่อจะโมะ	 แล้วก็หมู่บ้านนั้นก็อยู่เลยขึ้นไปถึงบนภูเขา	 ซึ่งมีอีกบ้านหนึ่งผู้ ใหญ่บ้านชื่อจะหลู	 การ

ต้อนรับของจะโมะและจะหลูนั้นก็เปรียบเทียบเสมือนการต้อนรับของนายกของเผ่าธรรมศาสตร	์ คือมีการจัด		

ตระเตรียม	 ไม่ ใช่เป็นทางการ	 เป็นอย่างกันเองเช่นเดียวกัน	 เช่นที่ ไปเยี่ยมที่บ้านของจะหลูจะโมะขึ้นไปด้วย	 ก็เดิน

ไปสองชั่วโมง	 แบบเขา	 แบบเราถ้าจะเดินก็คงใช้เวลาสักสองเท่าเขาขึ้นไป	 แล้วขึ้นไปมีการแสดง	 มีการรํา	 และฝุ่น

กระจุย	คราวนี้ที่มาเยี่ยมชาวธรรมศาสตร์นี่	 ก็มีการแสดงเหมือนกัน	แต่ฝุ่นอาจไม่กระจุย	ฝุ่นอาจโขมงฝ่ายดนตรีที่

แสดง	จนกระทั่งไม่รู้ทางไปทางไหน	และเพลงอาจเข้าป่าก็ ได้	แต่ว่าที่สําคัญครั้งนั้น	จะโมะได้มาบอกว่าทําไมคราวนี้

ไม่ ไปเยี่ยมบ้านของจะโมะเลย	 เขามาร้องฎีกาอย่างใกล้ชิด	 และเข้ามาบอกว่าเขาเตรียมที่จะต้อนรับอย่างเต็มที่ทําไม

ไม่ ไป	 ต่อว่าต่อขานอย่างดุเดือด	 ก็นับว่าเป็นกันเองอย่างมาก	 ลงท้ายวันหลังก็เลยต้องไป	 เลยไปเยี่ยมจะโมะที่บ้าน	

เขาก็เชิญเข้าไปที่บ้านของเขา	 และก็เลี้ยงตามอัธยาศัยและไมตรี	 ต่อไปก็ ได้ ไปเยี่ยมบ้านขอบด้งของจะหลู	 เขามี		

การแสดงฟ้อนรําตามประเพณีเขา	 และต่อจากนั้นบอกว่าให้ ไปเยี่ยมบ้านเขา	 ที่บ้านเขาเขาก็ ได้ตระเตรียมอาหาร

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	ฯ	พร้อมด้วย	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นการส่วนพระองค์	
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เรียบร้อยทุกอย่าง	 และเชิญให้รับประทานโดยที่ ไม่มีการกะเกณฑ์ ใดๆ	 ก็หมายความว่าเขาเห็นว่าไปเยี่ยมเขา	 เขาก็

ต้อนรับด้วยความยินดี	 ในครั้งนั้นก็ ไปเป็นส่วนตัวแท้ๆ	 ไม่มีกําหนดการอะไร	 เขาก็ยังเตรียมอาหารให้	 และต่อจาก

นั้นก็ ได้ ไปตรวจตราดูโครงการต่างๆ	ที่ ได้ช่วยเหลือ	ก็ได้เห็นโครงการที่เรากําลังไปช่วยในด้านกสิกรรมและสัตวบาล	

ทั้งในด้านอื่นๆ	ด้วย	เช่นในด้านการศึกษา	ก็พยายามที่จะให้เขาได้ก้าวหน้าด้วยการช่วยเหลือแนะนําของเรา	

	 มาครั้งนี้ที่ธรรมศาสตร์	 นายกก็ได้แจ้งแล้วว่ามีการนําสิ่งของ...	 ก็ยังนํามาไม่ ได้เพราะยังไม่เสร็จ	 แต่ว่าก็มี

ข่าวแล้วว่าจะสร้างหอพักหรือปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ ให้เป็นหอพัก	 ขั้นแรกข้อแรกที่จะต้องขอแจ้งให้ทุกคนทราบ			

ก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่ง	 คือว่าทําไมสร้างหอพักให้นักศึกษาธรรมศาสตร์	 ที่อื่นทําไมไม่สร้าง	 เดี๋ยวจะเกิดเอะอะ

กัน	 ก็มีเหตุผล	 เหตุผลว่าที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ	 ส่วนมากเขาก็มีที่พักพิงพอสมควรอยู่แล้ว	 ส่วนธรรมศาสตร์ ไม่มี

เลย	 จึงเห็นว่าสําหรับมหาวิทยาลัยนี้ควรที่จะจัดหา	 จึงได้ตั้งโครงการขึ้นมา	 และได้มีกรรมการอันประกอบด้วย

อาจารย์สัญญา	 อาจารย์คึกฤทธิ์	 อาจารย์สังเวียน.....และหม่อมหลวงทวีสันต์	 นายพูนเพิ่ม	 ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดําเนิน

กิจการนี้	 เพื่อที่จะให้สําเร็จลุล่วง	 ที่ทางสําหรับขั้นแรกนี้ก็อยู่แถวสวนพุดตานได้ดําเนินการแล้ว	 คือการสร้างรั้ว

สร้างกําแพง	 ก็เป็นขั้นแรก	 รั้วกําแพงนั้นนะเป็นสิ่งสําคัญ	 เพราะว่าถ้าไม่มีรั้วกําแพง	 การเข้าออกและการรักษา

ความปลอดภัยต่างๆ	 ก็จะไม่บรรลุผล	 จึงได้ดําเนินการตามความเร่งด่วนอันดับแรกเสร็จแล้ว	 เดี๋ยวนี้ก็กําลังซ่อม

สร้างอาคารที่มีอยู่	 และจะพร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่จะไปพักพิงอาศัยในประมาณเดือนมิถุนายน	 ก็หวังว่าจะเสร็จจะ

เรียบร้อย	จะรับได้ประมาณ	๘๐	คน	เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ก็อาจเป็นจํานวนน้อย	แต่เป็น

ขั้นแรกที่จะดําเนิน	 จะทําให้ต้อนรับได้ทั้งหมดก็ไม่ ได้	 เพราะว่าบางคนก็มีที่พักพิงแล้วก็ ไม่จําเป็นที่จะไปอาศัยการอยู่

หอพัก	และที่ก็จะไม่มีพอ	สําหรับการดัดแปลงซ่อมสร้างอาคารนี้มีเงินอยู่ ในวงเงินสําหรับปัจจุบันนี้สองล้านบาท	ซึ่ง

ก็เป็นเงินที่ ไม่ ใช่น้อย	 เงินสองล้านบาทนี้เป็นเงินที่ ได้มาจากการบริจาคในคราวงานรัชดาภิเษก	 ซึ่งจะนํามาปฏิบัติ

ในงานนี้ประมาณ	 ๒	 ล้านบาท	 เงินนี้	 สําหรับต่อไปก็คงต้องเพิ่มขึ้น	 เพราะว่าจะต้องขยายกิจการสําหรับให้ครบ

โครงการให้ ได้รับมากขึ้น	ได้รับผู้ที่จะไปพักอาศัยได้มากขึ้น	ก็ต้องเข้าใจว่าการใช้หอพักนี้จะต้องมีกฎมีเกณฑ์	ซึ่งจะได้

ดําเนินการให้เรียบร้อย	 สําหรับการสร้างซึ่งอยู่ ในวงเงินสองล้านบาทนี้	 ก็อยู่ ในความควบคุมของกรรมการที่ ได้

กล่าวนามข้างต้น	 แต่ว่ามานึกดูสมัยนี้การซ่อมการสร้างอะไรมันไม่ค่อยเรียบร้อย	 แล้วก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายก็สงสัย

อยู่เสมอ	 ซึ่งก็มีข้อพิสูจน์ว่าข้อสงสัยของท่านทั้งหลายก็มีมูลเหมือนกัน	 มันล้มครืนลงมาเป็นระนาว	 บางทีก็เพราะ
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เหตุว่าแบบแปลนไม่ดีก็ ได้	 หรือเปลี่ยนแบบแปลนส่วนหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งไม่ ได้เปลี่ยน	 ก็ทําให้ ไม่เรียบร้อย	 หรือ

บางทีแบบแปลนต้องใช้เงินสองล้านบาทไป	 แต่ว่าแทนที่จะไปซื้อปูนซิเมนต์หรือเหล็ก	 กลายเป็นไปซื้ออย่างอื่นซึ่งไม่

เกี่ยวข้องก็เป็นได้	 แต่สําหรับกิจการนี้ก็กรรมการทั้งหลายที่ควบคุมนี้ก็เป็นผู้มีเกียรติทุกคน	 ก็หวังว่าจะไม่มีเรื่องราว	

(เสียงฮา)	 ใดๆ	 แล้วเชื่อว่าก็คงไม่มี	 แต่ว่าเพื่อขจัดความสงสัย	 ก็ขอเสนอว่าถ้าทางสโมสรนักศึกษาจะเลือกผู้แทน	

จะเลือกผู้ที่จะไปร่วมการก่อสร้างก็ ไม่ขัดข้อง	 แต่ว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกัน	 ไม่ทราบว่าผู้ที่ ได้รับเลือกจากสโมสรจะเป็น

ที่ถูกใจของท่านทั้งหลายหรือไม่อันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าเกิดความคิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้มีการควบคุม					

การก่อสร้างจากนักศึกษานี้ว่าไม่ขัดข้อง	 แต่ว่าผู้ที่ ไปเป็นผู้แทนที่จะดูแลการก่อสร้างนี้	 ก็ขอให้ปรองดองกัน	 สามัคคีกัน	

เลือกเฟ้นคนไหนที่ทุกคนไว้ ใจ	เดี๋ยวจะหาว่าการเลือกตั้งไม่เรียบร้อย	แต่อย่างไรก็ขอให้ทราบว่าไม่ขัดข้องในการที่จะ

ให้มีผู้ที่ ไปสังเกตการณ์ ในการสร้างไม่ ให้เกิดปัญหาใดๆ	ไม่ ให้เกิดการลงมาชั้นล่างโดยไม่ต้องการ	

	 ต่อไปนี้ ในข้อที่นายกสโมสรกล่าวต่อมาก็เป็นเรื่องที่ ใจความสําคัญมีว่าขอโอวาทและขอพร	 ขอวงเล็บ		

นิดหน่อยว่า	 สังเกตเกี่ยวข้องกับดนตรีนี้	 ได้กล่าวเพียงแต่ว่าได้นําวงดนตรี	 อส.	 มาบรรเลง	 ถ้าเขามี โอกาสที่จะ

บรรเลงเขาก็จะบรรเลงได	้ แต่ว่าถ้ามีคนอื่นมาพูดมากเกินไปไม่มีเวลาบรรเลงเขาก็ไม่สามารถที่จะบรรเลง	 (เสียงฮา)	

วงดนตรี	อส.	นี้	พร้อมเสมอที่จะบรรเลงเมื่อมี โอกาสที่จะใช้ ไมโครโฟนได้	แต่ว่าในเรื่องที่ ได้ขอโอวาทและขอพรนั้น	

ขอพูดถึงพรก่อน	 ไม่ ใช่ ให้พร	 พูดถึงพรว่า	 การพูดทั้งหลาย	 ที่กําลังพูดอยู่นี้ถือเป็นพรก็ได้	 ถ้าแต่ละคนรับไปแล้วไป

พิจารณาดูว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลและไตร่ตรองแล้ว	 ก็จะช่วยให้แต่ละคนมีความสามารถที่จะทํากิจการใดตามความ

ประสงค์	 ซึ่งส่วนมากก็ประสงค์ที่จะเรียนและประสงค์ที่จะได้เรียนสําเร็จเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกิจการตามความต้องการ

ของตน	 ฉะนั้น	 เรื่องพรนี้ถ้าอยากรับพรก็รับไปเรื่อยๆ	 ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนจบรายการ	 คําใดที่ถือว่าเป็นพรก็จงรับว่า

เป็นพร	 ส่วนโอวาทนั้นความจริงก็เช่นเดียวกัน	 เวลาพูดออกไปอาจมีคําใดหรือประโยคใดที่เป็นความหมายในด้าน

เป็นโอวาท	 ก็ขอให้ทุกคน	 ซึ่งแต่ละคนก็มีสมองและมีการพิจารณาที่ดี	 รับไว้เป็นส่วนๆ	 เอาไปพิจารณาและถือว่า

โอวาท	ดังนี้	ก็ ไม่จําเป็นที่จะให้ โอวาทหรือที่จะให้พรนัก	เพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นโอวาทและเป็นพรสําหรับเรื่อง

คําที่นายกได้กล่าวนั้น	 ก็มีข้อสําคัญว่าขอโอวาทเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเพื่อที่จะให้แต่ละคนเป็น		

คนดีจริงๆ	 ไม่ ใช่ดีเก๊ๆ	 (เสียงฮา)	 ดีจริงๆ	 สําหรับประเทศชาติ	 คําขอนี้ออกจะลําบากยากมาก	 ทั้งก็ยังไม่ทราบว่า		

ขอจริงหรือขอเล่นๆ	คือว่าหลายปีมาแล้ว	๖	–	๗	ปีแล้ว	ที่ ได้ชุมนุมกันแบบนี้เป็นครั้งแรก	ไม่ ใช่	ณ	ที่นี้แต่ว่าที่
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เวทีสวนอัมพร	 ก็เคยพูดเกี่ยวข้องกับโอวาทเหมือนกันว่า	 บางทีคนอาจคัดค้านก็ได้	 คนที่ฟังใครพูดอะไร	 ในจิตใจก็

ต้องเกิดคัดค้านอยู่เสมอ	 ถ้าคัดค้านก็เชิญคัดค้านได้	 เพราะว่าคําพูดหรือความคิดใดๆ	 ของคนใดคนหนึ่งอาจไม่ต้อง

ความประสงค์หรือไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นๆ	 ฉะนั้นก็ขอแจ้งแถลงในโอกาสนี้เหมือนกันว่า	 โอวาทหรือคําพูด

ใดๆ	 ที่พูดออกไปไม่ ได้บอกว่าเป็นคําพูดที่จะต้องรับฟังทั้งดุ้นทั้ง	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 แล้วก็เอาไปปฏิบัติทันควันโดย		

ที่ ไม่ ได้พิจารณา	 ที่พูดนี่ก็เป็นการแสดงความคิดที่นึกว่าอาจเป็นประโยชน์ ได้	 ถ้าผู้ฟังนึกว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เอา

ไว้พิจารณาแล้วก็วางเสีย	 ไม่ต้องไปปฏิบัติก็ ได้	 อันนี้ก็เพื่อที่ขจัดความเข้าใจผิดว่า	ทุกคําพูดทุกความคิดที่ออกมาอาจ

ไม่ ใช่ความคิดที่อาจจะปฏิบัติได้ทั้งนั้น	การที่มาขอโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตและเพื่อให้เป็นคนดีจริงๆ	ของชาติ

นั้น	 ก็แล้วแต่คนที่ฟังแล้วแต่คนที่จะไปพิจารณาและไปปฏิบัติ ให้พบแนวชีวิตและให้พบสิ่งที่จะทําให้เป็นดีจริงๆ	 ของ

ชาติได้	

	 แนวของชีวิตนี้	ถ้าพูดตามตรงแล้ว	แต่ละคนก็มีแนวของชีวิตของตนเองและแตกต่างกับผู้อื่น	ฉะนั้นการที่

จะมารวมทั้งหมดแล้วบอกว่าแนวชีวิตคืออย่างนี้	 ก็พูดยาก	 เพราะแต่ละคนก็มีทางของตัว	 มีหน้าที่ของตัว	 และมี

นิสัยใจคอความเป็นอยู่ของตัวแต่ถ้าพูดรวมๆ	 แล้วเราก็จะดูได้ว่า	 แนวทางชีวิตของทุกคนก็มีว่า	 เกิดมาแล้วจะต้อง

ฝึกฝนตนเองทั้งกายทั้งใจ	 เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ ได้	 นั้นเป็นขั้นแรก	 ขั้นต่อไปเมื่อฝึกฝนตนเองพอสมควรแล้ว	

หมายถึงว่าได้ฝึกหัดตัวแล้วก็ ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ	 แล้ว	 ก็ต้องไปปฏิบัติ	 ในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องใช้ความตั้งใจจริง	

ความซื่อตรง	และการพิจารณาที่รอบคอบ	แนวต่อไป	แนวสุดท้ายขั้นที่สามก็คือตาย	คือเกิดมาแล้ว	เรียนรู้	ฝึกตน	

ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ปฏิบัติการตามหน้าที่	 และตาย	 ตายนี้หมายถึงว่า	 ถ้าอยากให้เป็นการดี	 ก็ต้องตายสบาย	

แต่ละคนก็ต้องการตายสบาย	หมายความว่าตายสบายใจที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่มา	อันนี้	ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตและ

แนวทางชีวิตกว้างๆ	 แต่ก็คงเข้าใจ	 ที่ทุกคนได้มอบหมายให้นายกสโมสรมาขอแนวทางชีวิต	 ก็อาจเป็นเพราะว่าใน

สมัยปัจจุบันในระยะนี้รู้สึกว่าชีวิตออกจะปั่นป่วนมีปัญหาต่างๆ	 เกิดขึ้นมาอยู่ ในสมองของแต่ละคนอยู่เสมอจึงทําให้

แต่ละคนสงสัยว่าควรจะปฏิบัติกันอย่างไรดี	 จึงขอแนวทางที่จะปฏิบัติ ในชีวิต	 ปัญหาต่างๆ	 ก็มีจริงๆ	 แล้วก็เท่าที่ ได้

สดับตรับฟังปัญหามา	 อย่างเฉพาะของชาวธรรมศาสตร์	 ก็มีปัญหาว่า	 อยากทราบว่านักศึกษาได้ปฏิบัติตนวุ่นวาย

ที่ ไหนบ้าง	 แล้วใครเป็นคนปฏิบัติตนวุ่นวาย	นี่ก็ ได้ถามขึ้นมาแล้ว	 แล้วก็ ไม่ทราบว่าได้คําตอบที่พอใจหรือไม่	 ปัญหา

อย่างอื่นต่อไปที่ ได้เห็นก็มีปัญหาเรื่องสภาที่ยุบไปแล้ว	 แล้วก็เรื่องการปกครอง	 คือการปกครองอย่างประชาธิปไตย	
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นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้น	 ในเรื่องสองเรื่องนี้	 หัวข้อสองข้อที่ ได้เห็นก็รู้ดีว่านักศึกษาคงมีความปั่นป่วนในหัวใจ	

เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็น	 ขอพูดตรงๆ	 เข้าไปถึงเรื่องเลยว่าได้เห็นว่ามีการไปวางพวงหรีดและไว้ทุกข์	 แต่ว่าที่

จะขอบอกตรงๆ	 คือว่ายังไม่เข้าใจนักว่าเข้าใจถูกหรือผิด	 การวางพวงหรีดและไว้ทุกข์นั้นทํากันที่อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย	 ซึ่งได้สร้างขึ้นมาสําหรับเป็นการไว้อาลัยประชาธิปไตยนั่นเอง	 คือส่วนมากเขาตั้งอนุสาวรีย์ที่ ไหนก็

เขาตั้งเอาไว้สําหรับไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	 หรือสิ่งใดที่อยากระลึกถึงแต่ ไม่มีอยู่	 จึงได้ตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมา			

การไปวางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์ก็เป็นการดีหรือเป็นการน้อมระลึกถึงประชาธิป ไตย	 (เสียงหัวเราะ)	 อันนี้ก็เข้าใจ	

เข้าใจผู้ที่ ไปวางพวงหรีดคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทํา	 แต่ ไม่เข้าใจทําไมสร้างขึ้นมา	 สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาตั้งแต่แรก	 แต่

การไปวางพวงหรีดครั้งนั้น	 ก็ ได้ ไปวางให้แก่ประชาธิปไตย	 ด้วยความอาลัยรักก็ ไปวาง	 แต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ ไป		

วางพวงหรีดแก่	 สส.	 คือแก่ผู้ที่อยู่ ในสภา	และเดี๋ยวนี้ก็ ไม่อยู่แล้ว	 ไม่ทราบว่าอาลัยพวก	สส.	มากหรืออย่างไรจึงไป

วางพวงหรีด	 คือข้อนี้หมายถึงว่าไปวางพวงหรีดพร้อมกันทั้งประชาธิปไตยซึ่งอาลัยรักมากและวางพวงหรีดให้แก่	

สส.	พร้อมกัน	ก็ไม่ทราบว่าจิตใจของผู้ที่วางนั้นมีสภาพจิตเหมือนกันหรือไม่ ในการวางแต่ละพวงหรีด	แต่อันนี้ก็เป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสมองของผู้พูดเอง	 ก็ ได้เห็นว่าเมื่อผู้พูดมีปัญหาอันนี้มาจากปัญหาที่มาจากพฤติการณ์ที่ผู้ฟังได้		

ทํานั้น	ก็เกิดปั่นป่วนหัวใจเหมือนกัน	เรื่องประชาธิปไตยและเรื่องของ	สส.	นั้น	ก็จะพูดต่อไปได้เป็นเวลานานจนกระทั่ง

ไม่มีสิ้นสุดว่าอย่างไร	 แต่ขอพูดถึงว่ามีปัญหาอื่นๆ	 ด้วยที่ทุกคนก็มีอยู่ ในความคิด	 คือปัญหาเรื่องความมั่นคง			

ของประเทศ	สภาพของเศรษฐกิจ	ของการศึกษา	เรื่องของปัญหาต่างๆ	ของบ้านเมือง	และส่วนตัว	ทั้งหมดนี้ถ้าจะ

บอกแนวทางให้ก็จะลําบาก	 แต่สรุป ได้ว่าทุกปัญหา	 ตั้งแต่การปกครองจนกระทั่งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ		

แต่ละคน	 ผ่านตลอดมาทางการศึกษาและคอรัปชั่น	 ก็เป็นปัญหาต่างๆ	 ที่มันต่อโยงกัน	 เชื่อมโยงกัน	 ถ้าแก้ ไขทุก

ปัญหาเหล่านี้พร้อมๆ	 กัน	 ก็จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริง	 ซึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งด้วย	 ทั้งนี้ก็ขอยกตัวอย่าง		

อันหนึ่งซึ่งกําลังปฏิบัติอยู่	 และจะเริ่มจริงๆ	 เป็นปฐมฤกษ์ ในระยะเวลาอีกห้าวันข้างหน้านี้	 คือโครงการทํานมผง			

นี่ก็เป็นโครงการที่ดูออกจะปลีกย่อยเหลือเกิน	 แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันโยงไปถึงประชาธิป ไตย	 โยงไปถึงเศรษฐกิจ			

โยงไปถึงการศึกษา	 โยงไปถึงวิชาการและการปกครองทั้งหมด	ปัญหาเดิมมีอยู่ว่า	มีการส่งเสริมให้เลี้ยงโคนมไว้แถว

ราชบุรี	 เมื่อเลี้ยงโคนมแล้วก็มีปัญหาว่าจะต้องส่งเสริมการผลิตให้ดี	 เมื่อส่งเสริมการผลิตให้ดีแล้วก็เกิดปัญหาเรื่อง

การหาตลาดในผลิตผลนั้น	 ก็มีความยุ่งยากเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นเมื่อส่งเสริมแล้วผลิตผลมากเกินไปไม่ทราบจะไป

ขายที่ ไหน	ประชาชนที่ลงทุนมากก็เกิดหนี้สิน	จะทําอย่างไรสําหรับให้สามารถที่จะให้เอาทุนคืนและมีความร่ำรวยขึ้น
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มาได้	 ถ้าประชาชนเหล่านั้นได้ลงทุนแล้ว	 แล้วก็ขาดทุนยับเยิน	 ก็จะเกิดปัญหามากมาย	 ตลอดจนเกิดความยุ่งยาก		

ในบ้านเมือง	 อาจเกิดผู้ก่อการร้ายขึ้นมาก็ ได้	 ฉะนั้นก็จะต้องหาทางที่จะขจัดความยุ่งยากที่จะมาถึงบ้านเมืองใน		

ที่สุด	 ก็ ได้คิดพิจารณาทําโครงการให้กิจการตั้งแต่ต้น	 จนถึงการหาตลาดเป็นไปโดยเรียบร้อย	 จึงได้นึกถึงสร้าง

โรงงานนมผงหนองโพขึ้นมา	 การที่พวกกสิกรแต่ละคนได้มีฝูงวัวให้มากขึ้นก็จะต้องได้รับความรู้ทางวิชาการ			

ทางกรมปศุสัตว์	 ก็ ได้ ไปช่วยและได้ส่งเสริมขึ้นมา	 เมื่อถึงการขายทางกรมปศุสัตว์ก็ ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร	 แล้วก็ ไม่

สามารถที่จะส่งเสริมต่อไป	 เมื่อไม่สามารถส่งเสริมต่อไปก็ทําให้การเลี้ยงโคนมกิจการนี้ก็จะต้องล้มเหลวไป	 จึงได้

นึกถึงว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะนําผลิตผลมาขายได้ก็จะดี	 แต่ว่าโดยมากการหาตลาดต้องใช้เวลานาน	แล้วก็ตามทาง

เศรษฐกิจ	 ผู้ที่เรียนเศรษฐกิจก็ทราบดีว่าการหาตลาดนี่เป็นสิ่งสําคัญ	 ถ้าหาทางที่จะแปรรูปผลิตผลนั้นให้คงทนอยู่

นานกว่า	 ก็หาตลาดได้ง่ายกว่า	 จึงได้ทําโรงนมผงขึ้นมาเป็นตัวอย่างครั้งแรกในสวนจิตรลดา	 และต่อมาเมื่อปัญหา

ทางเทคนิคเรียบร้อยแล้ว	 ก็ ได้ ไปสร้างโรงใหญ่	 ซึ่งจะต้องลงทุนเป็นจํานวนมากเหมือนกัน	 ซึ่งถ้าเราจะไปเอาจาก

กสิกร	 ก็ ไม่ ได้	 จึงได้มีผู้บริจาคและช่วยกันบริจาคเงินเป็นจํานวนกว่าสองล้านบาท	 ให้ทํากิจการขึ้นมา	 วิธีการก็คือ		

ผู้ที่ผลิตนมสด	 ถ้าไม่สามารถที่จะไปขาย	 ก็มาขายให้ โรงงานซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นรูปบริษัท	 และโรงงานก็จะมาแปรสภาพ

และหาตลาดให้	 แต่ถ้าทําเช่นนี้ต่อไปก็จะเกิดมีความยุ่งยาก	 เพราะว่าบริษัทก็เป็นนายทุน	 และผู้ผลิตก็จะกลายเป็น

กรรมกรไป	 จึงได้ตั้งหลักไว้ว่า	 ผู้ที่นํานมมาให้ทางโรงงานมาแปรสภาพ	 จะได้รับการจดชื่อไว้	 แล้วเงินที่เป็นกําไร

ของทางบริษัทนั้นก็จะมาตั้งเป็นกองทุน	 เมื่อกองทุนนั้นใหญ่ขึ้นและการลงทุนเท่ากับได้ชักทุนออกมาแล้ว	 ก็จะเป็น		

กองทุนที่ ใหญ่ที่จะใช้สําหรับช่วยผู้ที่นําวัตถุดิบมาให้แก่ โรงงาน	 การที่ทําเช่นนี้ก็ทําในรูปคล้ายๆ	 ว่าสหกรณ์	 แต่ว่า

ทําไม่ ใช่ปัจจุบันนี้	 เวลานี้เป็นบริษัท	 แต่เมื่อบริษัทได้ชักทุนเรียบร้อยในรูปที่มาตั้งเป็นกองทุนสําหรับช่วยการศึกษา		

ของผู้ที่ผลิตนั้นแล้ว	 และผู้ผลิตสามารถที่จะมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสหกรณ์แล้วก็จะโอนกิจการทั้งหมดนี้ ให้แก่		

ผู้ผลิต	 ผู้ผลิตก็จะเป็นเจ้าของโรงงานและเป็นทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ค้าและผู้แปรสภาพในเวลาเดียวกันโครงการนี้จึงนับว่า

เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่จะให้ ได้ตั้งรากฐานของการอาชีพของประชาชนในเวลาเดียวกันก็จะได้ช่วยในปัญหา		

ทั้งเศรษฐกิจและการศึกษา	 คือเงินรายได้ของบริษัทนั้น	 ก็จะไป ใช้ ในทางไปส่งเสริมการศึกษา	 และทั้งเป็นการช่วย

ส่งเสริมการปกครองเป็นประชาธิปไตยด้วย	 เพราะว่าผู้ผลิตนั้นรวมกลุ่มเข้าไปโดยที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ

ของกลุ่มของเขา	 และเป็นผู้ดําเนินการเองเมื่อโรงงานเป็นของเขาต่อไป โดยบริษัทถอนตัวออกเท่ากับสหกรณ์		

เหล่านั้นตั้งขึ้นมาเป็นบริษัท	 คือเป็นบริษัทสหกรณ์ขึ้นมา	 เขาก็จะได้รับความรู้และความชํานาญเพื่อที่จะมาปกครอง
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ตนเอง	 และในที่สุดก็จะกลายเป็นกลุ่มชนที่ปกครองตนเองได้ด้วยหลักการของประชาธิป ไตย	 คือการเลือกเฟ้น		

ผู้ที่สามารถมาบริหารงานของตนเอง	 ก็เป็นประชาธิปไตยในทางมีขอบเขตของผู้ที่เป็นกสิกร	 และเป็นผู้ที่จะเป็น

อุตสาหกรในทางอุตสาหกรรม	 ผลิตนมก็จะทําให้ประชาชนเหล่านั้นมีความรู้ ในทางการปกครองไม่ ใช่น้อย	 ถ้าไปทํา

ดังนี้และอาจในเรื่องอื่นในภาคต่างๆ	 ก็จะทําให้คนที่เป็นประชาชนมีความรู้ ในทางการปกครองตนเอง	 และ

ประชาธิป ไตยก็จะมาเอง	 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมา	 โครงการอื่นๆ	 ก็มีที่กําลังดําเนินอยู่เป็นในรูปหมู่บ้าน

สหกรณ์	 ทั้งลงไป ใต้หน่อยลงไปอําเภอชะอําก็มี	 และที่อื่นก็กําลังปฏิบัติการเป็นตัวอย่าง	 เกี่ยวข้องกับเรื่องของ		

การปกครองก็จะมาเองถ้าแพร่ ไปทั่วประเทศ	 เช่นในปัจจุบันนี้ก็กําลังคิดถึงจะตั้งหมู่สหกรณ์ทางจังหวัดภาคเหนือ	

ทั้งคิดวิธีจะปฏิบัติเช่นเดียวกับผลนมกับผลิตผลเกี่ยวข้องกับปอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในภาคใต้ก็เกี่ยวข้องกับ

ผลิตผลยางในวิธีเดียวกัน	สร้างให้เป็นสหกรณ์และให้ปกครองกันเอง	ฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาประชาธิปไตยหรือการ

ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่ประชาชนนั้น	 ก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่รากฐานขึ้นมา	 ไม่ ใช่ที่จะทําตั้งแต่ข้างบนเท่านั้น

เอง	 ที่พูดทั้งหมดนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนเกิดความคิดในทางแนวความคิดที่จะมีที่จะต้องทําต่อ

ไป ในอนาคต	 เมื่อมีความรู้	 แล้วได้ออกไปทํางาน	 ทําการตามความรู้ที่มี	 และพยายามทําหน้าที่	 ถ้าสามารถที่จะมี

ความรู้ที่แน่นแฟ้นและมีความตั้งใจและความคิดพิจารณาที่ดี	 ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนก็คงจะได้เป็นคนดีจริงๆ	 ของชาติ

ได้ ในอนาคต	หรือแม้จะในปัจจุบันก็คงเป็นอยู่ ได้	ถ้าใช้ความรู้ที่มีและใช้ความตั้งใจจริง	

	 ในเรื่องที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีแนวชีวิตเป็นสามอย่างคือ	 ฝึกฝนตนเอง	 เมื่อมีหน้าที่ปฏิบัติ โดยความจริงใจ	

และในที่สุดตายสบายนั้น	ความจริงโดยเฉพาะสองอย่างแรกมันก็ปะปนกัน	กําลังเรียนก็ต้องทําแบบฝึกหัด	และเมื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา	 ฉะนั้น	 ทั้งหมดนี่ก็ขอให้ถือว่าเป็นการสนองตามคําขอของนายกสโมสรที่

จะขอโอวาทเพื่อชี้ทางในชีวิต	และให้สามารถที่จะเป็นคนดีจริงๆ	ของชาติ	แต่ว่าที่พูดทั้งหมดอาจปะปนและสับสน	ก็

ด้วยเหตุว่าชีวิตนั้นทั้งหมดสับสน	แล้วก็ทั้งในความสับสนนี้เราก็จะต้องแหวกว่ายไป ให้ ได้	โดยที่ทุกคนช่วยกันคิดช่วย

กันทําและพิจารณาโดยรอบคอบแล้วปฏิบัติด้วยความซื่อตรง	 ด้วยความมีความรู้และฉลาด	 ก็ขอให้รับทั้งหมดนี่และ

ให้ ไปพิจารณาด้วยตนเองและแปรสภาพจากวัตถุดิบ	 ซึ่งเป็นคําพูดที่พูดออกไปนี้	 ไปเป็นผลผลิตที่มีประโยชน์	 โดย

การแปรสภาพผลวัตถุดิบนี้ด้วยสมองของแต่ละคน	 และปฏิบัติ ให้เป็นผลดีแก่ตนเองและต่อบ้านเมือง	 ก็จบโอวาท

ตามสมัยใหม่	 คือแบบสมัยเก่า	 โอวาทนั้นเป็นโอวาทสําเร็จรูป	 แบบสมัยเก่าที่เคยตําหนิติเตียนโดยมากว่าผู้ ใหญ่มา
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สั่งผู้เยาว์วัยกว่าบอกผู้น้อยต้องทําอย่างนี้ๆ	 มีหลักเกณฑ์และทํานอกคอกไม่ ได้	 โอวาทแบบเก่านั้นก็ถูกโจมตีจน

แหลกแล้วก็บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ ได้	 เพราะว่าการให้ โอวาทนั้นมันเป็นการกดขี่	 กดหัว	 ทําให้ผู้ที่รับโอวาทนั้นเป็น

ทาส	 เป็นผู้ที่ ไม่มีความคิดริเริ่มใดๆ	 แล้วต่อไปก็ ไม่สามารถเป็นผู้ที่เป็นผู้ ใหญ่ ได้	 ก็อาจจริง	 จึงได้ ให้ โอวาทแบบนี้	

ให้ โอวาทแบบใหม่	 ถ้าพูดแบบอเมริกันก็เป็น	 “ดู	 อิท	 ยัว	 เซลฟ์”	 โอวาทก็คือพูดๆ	 ไปแล้วให้ท่านทั้งหลายไปต่อเอา

เองที่บ้าน	ถ้าต่อดีก็ออกมาเป็นโอวาทที่สวยงาม	ถ้าต่อไม่ดีก็อาจออกมาเป็นโอวาทที่บูดๆ	 เบี้ยวๆ	ก็ได้แต่ก็อย่างไร

ก็ได้ ให้ชิ้นส่วนต่างๆ	 ไปแล้ว	 แล้วก็แบบแปลนพอสมควร	 อาจไปปะติดปะต่อกลายเป็นโอวาทที่น่าฟังก็ ได้	 และเมื่อ

เป็นโอวาทที่น่าฟังแล้ว	ก็เอาไปปฏิบัติ ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ให้ดี	ก็พอใจแล้ว	 โอวาทสมัยใหม่นี้	ความจริงผู้ที่รับโอวาท

ต้องไป ให้ โอวาทแก่ตัวเองต่อไปแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน	 ก็ขอฝากความคิดเหล่านี้ ไว้ ให้ ไปพิจารณาเมื่อ

หมดโอวาทแล้ว	ก็ถึงเรื่องพร	ก็ ให้พรอยู่ ในตัวแล้ว	อาจต้องให้พรอีกตามประเพณีที่เคยบอกว่าให้พรเวลาจบรายการ	

แต่ว่าก็ขอถือว่าทั้งหมดนี้เป็นพรให้ทุกคนสามารถที่จะรับโอวาทไปดัดแปลงให้เป็นประโยชน์แก่ตัว	 ให้สามารถที่จะทํา

ทุกอย่างที่มีความปรารถนา	

	 ต่อไปนี้เป็นเรื่องรายการของวงดนตรี	 อส.	 ซึ่งวันนี้มีความกังวลอย่างยิ่ง	 ตอนแรกก็กังวลว่าไม่สามารถที่

จะปฏิบัติการได้	 เพราะว่ากุญแจสําคัญสําหรับในที่นี้คือโฆษก	 (เสียงหัวเราะ)	 ถ้าไม่มี โฆษกวงดนตรีนี้เขาก็เล่นไม่ ได้	

เพราะว่าวงดนตรีนี้ถ้ามีคําขอก็เล่น	 ถ้าไม่มีคําขอก็นั่งเฉย	 ถือว่าประหยัดดี	 แล้วก็เรื่องโฆษกนั้นก็เกิดเป็นปัญหาขึ้น

มา	นึกว่าโฆษกไปต่างประเทศ	แท้จริงก็อยู่ที่นี่เอง	แต่ ไม่ค่อยสมประกอบนัก	(เสียงฮา)	มีส่วนเกิน	(เสียงฮา)	ไม่ ได้

ขาด	ก็หวังว่าส่วนเกินนั้นก็จะไม่ต้องใช้ ในเร็วๆ	นี้	แล้วก็จะเรียบร้อยในไม่ช้า	สําหรับวันนี้ก็ยังคงต้องแสดงตนเป็น

ผู้ที่ ได้ผ่านการศึกษา	 แต่ว่าไม่ทราบว่าโฆษกท่านนี้จะมีความคิดอะไรในสมองแล้วก็ขอแจ้งว่าพร้อมเสมอที่จะตอบ		

คําถามต่างๆ	 ที่จะมี	 โดยที่ โฆษกผู้นี้เวลาอ้าปากที ไรก็จะต้องมีคําถามเสมอ	 มีปัญหาเสมอ	 ก็หวังว่าปัญหาไม่หนัก

เกินไป	 เพราะว่าจะทําให้ร่างกายทรุดโทรมไปก็ได้	 โดยมากเวลาพูดที่ ไมโครโฟนโฆษกผู้นี้ก็เรียบร้อย	 ต้องเอามือมา

กุมไว้ข้างหน้าทุกที	 (เสียงฮา)	 เมื่อกุมหน้าแล้วก็เอียงไปทางไมโครโฟน	 แล้วก็พูดปัญหาแล้วหันมามองหน้า	 (เสียง

ฮา)	 ก็ตอนนี้การกุมมือของตนเองนะ	 ไม่ ใช่กุมมือคนอื่น	 (เสียงฮา)	 ก็อาจลําบากหน่อย	คําถามปัญหาต่างๆ	ก็อาจ

ลําบาก	 แล้วหันหน้ามาก็อาจทําให้ ไม่เหมือนเดิม	 แต่ว่าอย่างไรก็ตาม	 ถ้ารายการนี้ดําเนินไปโดยความเรียบร้อย			

ก็ต้องสรุปว่ามือไม่สําคัญ	แต่ว่าที่ร่วมกุมมือนั้นน่ะไม่ทราบว่าไปทําอะไรกะใคร	 (เสียงฮา)	 โดยมากเท่าที่เห็น	ถ้าเกิด
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เรื่องอะไร	มันหัวแตกมากกว่ามือแตก	(เสียงฮา)	เมื่อกี้ถามว่าเป็นอะไร	(เสียงฮา)	แต่ว่าปรากฏว่าม้าดึง	 (เสียงฮา)	

ไม่รู้ ไปทําท่าไหนม้ามันดึงไปได้	 (เสียงฮา)	ยังดีม้าไม่เหยียบเอา	(เสียงฮา)	อย่างไรก็ตาม	ก็ได้เกิดปัญหาว่าโฆษกน่ะ

จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ ไม่ทราบ	 แล้วก็ ได้ปรึกษาหารือกันเขาบอกว่ายังมีอีกโฆษกหนึ่ง	 คนนี้ ไม่เป็นไร	 คนนี้ ไม่อยู่ก็ช่าง			

ก็มีอีกโฆษก	 ก็รู้สึกว่าทารุณ	 ความคิดว่าไม่มี โฆษกตัวสําคัญนี้มันก็เหงาไปเลย	 แต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่าง		

ก็เรียบร้อย	 มี โฆษกที่พูดถึง	 ที่จริงยังไม่ ได้ออกชื่อออกเสียงอะไรเลย	 ก็รู้แล้วว่าเป็นใคร	 หมายความว่าโฆษกคนนี้

มีชื่อเสียงโด่งดังมาก	 (เสียงฮา)	 ก็ถึงเวลาที่จะเชิญโฆษกมาทําให้รายการดําเนินไปได้	 ก็ขอให้รายการดําเนินไปโดย

เรียบร้อย	 นี่ ให้ศีลให้พรแก่ตัวเองนะ	 (เสียงฮา)	 เพราะว่าตัวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการ	 แล้วก็รายการจะไปดี

หรือไม่ดีก็ยังไม่ทราบ	 ก็ต้องสวดมนต์	 ภาวนาให้พรตัวเอง	 อันนี้ ไม่ ใช่ ให้พรกับผู้อื่น	 ให้กับตัวเองแล้วก็กับวงดนตรี

และโฆษกและผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการนี้	 ให้สามารถดําเนินเรื่องโดยปลอดภัย	 ไม่มีภยันตรายใดๆ	 และเชิญ	 ขอเชิญ

โฆษกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยประสิทธิภาพสูงที่สุดที่จะทําได้	 กี่แรงม้าไม่ทราบ	 (เสียงฮา)	 นี่ทั้งหมดนี่ก็พูดเพิ่มเติมมา

เรื่อยๆ	จะได้ ให้เกิดปัญหามากขึ้นในสมองของโฆษก	โฆษกจะได้มาพูดได้มากๆ	แล้วก็เมื่อพูดมากๆ	แล้วผู้ที่บรรเลง

ดนตรีก็นั่งสบาย	(เสียงฮา)	ไม่ต้องออกแรงเลย	โฆษกเรื่อยเจื้อยไป	(เสียงฮา)	แล้วก็ส่วนโฆษกที่เคยมาอีกท่านหนึ่ง

ก็จะได้มีเวลาที่จะคิด	แล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ด้วย	ส่วนเรื่อง...ลืมบอกว่าตอนที่นึกว่าโฆษกผู้พระเอกนี้ ไม่อยู่นั้น	ก็จะหา

ทางรับสมัครโฆษกอื่นๆ	 ขึ้นมา	 แต่เมื่อความจริงโฆษกนี้มาแล้ว	 ก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะรับสมัคร	 แต่ ใครจะอยากมา

เป็นโฆษกก็เชิญได้ทั้งนั้น	 เพราะว่ามาที่นี่เราก็มีความต้องการและตั้งใจที่จะให้เสรีประชาธิปไตย	 ใครจะขึ้นมาพูด

เละเทะที่ ไมโครโฟนอะไรก็ ได้ทั้งนั้น	 เชิญตามสบาย	 แต่ว่าต้องขอบอกว่าถ้าใครขึ้นมาพูดเละเทะก็ ไม่รับรองเหมือน

กัน	คนอื่นที่ฟังแล้วก็อาจขึ้นมาได้เหมือนกัน	มาตีหัวให้เละเหมือนกัน	(เสียงฮา)	คือประชาธิปไตยอย่างเสรีแท้ๆ	ก็

คืออย่างนั้น	พูดอะไรก็ได้เละเทะก็ได้	ตีหัวเละก็ได้	 (เสียงฮา)	ก็ขอเชิญ	 เชิญกี่ครั้งแล้วไม่ทราบ	 (เสียงฮา)	 ไม่ทราบ

ว่าเชิญกี่ครั้ง	รู้สึกว่าจะต้องไขลานให้มากกว่าอีก	ก็ยังพอคล่องแคล่ว	(เสียงฮา)	คือรู้สึกว่าครั้งนี้มาพบดูรู้สึกว่าโฆษก

ผอมลง	 (เสียงหัวเราะ)	 อาจเพราะว่าเจ็บปวดมากเลยทําให้ผอมลง	 มีความทุกข์ทรมานมาก	 แต่ก็ขอเชิญเดินข้าง

หน้าอีกนิดหนึ่งจะได้ทันเวลา	เอ้าขึ้นมา	ตอนนี้ก็มอบหน้าที่ ให้ โฆษก	ก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วดีแล้ว	(เสียงฮา)	แล้วก็จะ

ได้ดําเนินเรื่องต่อไป	ก็ขอให้เริ่มรายการได้เวลานี้	(เสียงปรบมือ)	

	 (ต่อจากนั้นเป็นการบรรเลงดนตรี	เมื่อยุติแล้ว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานพรแก่นักศึกษา)		
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

ในการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี ๒๕๑๔
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจทางการรถไฟที่ ได้จัดการแข่งขันและได้นําเงินมาเพื่อการกุศลเช่นปีก่อนๆ	นี้	ขอแสดงความยินดี

แก่ผู้ที่ ได้รับรางวัล	 ซึ่งอาจช้าหน่อย	 นอกจากได้รับรางวัลแล้วก็จะต้องแข่งต่อไป	 ก็นับว่าทางการรถไฟและผู้ที่		

แข่งขันก็ได้ส่งเสริมกีฬาอย่างดี	เป็นทางที่จะส่งเสริมให้นักกอล์ฟมีความสามารถดี	ทั้งมีความสามารถที่จะไปแข่งขัน

กับนานาชาติ	 ในขณะนี้ขอให้ทุกๆ	 คนทั้งทางฝ่ายผู้จัดและผู้เล่นกีฬาได้ฝึกฝนตนเอง	 ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจะเป็น

ประโยชน์สําหรับการกีฬาและสําหรับบ้านเมืองในทางกีฬา	

	 ขอทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทุกประการ	 มีพลังทั้งกายทั้งใจแข็งแรง	 เพื่อที่จะทําหน้าที่ทุกด้านให้สําเร็จ	

ให้มีความเจริญ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายจําลอง	 ธนะโสภณ	 รองผู้ว่าการ	 ด้านกิจการเดินรถและขนส่งการรถไฟ

แห่งประเทศไทย	 นําคณะกรรมการดําเนินการสนามกอล์ฟหลวง	 หัวหินและเจ้าหน้าที่	 พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขัน

กอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ของสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	และของการรถไฟ	ฯ	ประจําปี	๒๕๑๔			

ที่หัวหิน	รวม	๒๓	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานถ้วยรางวัล	ในโอกาสนี้	รองผู้ว่าการด้านกิจการเดินรถ	ฯ	ได้ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินค่าสมัครใน

การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน	โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะผู้จัดงานวิ่งการกุศล 

และกรรมการขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานกุศล	และได้นําเงินมาเพื่อได้ ใช้จ่ายในทางการกุศล	

	 ที่ท่านได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อที่น่าสนใจในการบริหารร่างกายเพื่อให้ขจัดโรคหัวใจ	 และการที่ทําในด้าน

วิจัยต่างๆ	 ว่ามีผลที่น่าพอใจต่างๆ	 นั้น	 มีข้อสงสัยอยู่มาก	 เพราะเหตุว่าในประการสุดท้ายที่บอกว่า	 ผลบุญที่ ได้

ประกอบขึ้นมา	 จะมาเป็นกุศลที่จะได้รับแก่ผู้อื่นนั้น	 ออกจะไม่ค่อยถูกต้องนัก	 ผลบุญจะได้แก่ท่านผู้ที่ทํากรรมดี

เท่านั้นเอง	ไม่ ได้แก่ผู้อื่น	ใครที่วิ่ง	แล้วได้บริหารร่างกาย	ก็ได้ประกันให้ตัวเองว่ามีกําลังแข็งแรง	และขจัดโรคหัวใจ

ที่มีอยู่หรือที่จะมีมาในอนาคตแก่ตนเอง	 นับว่าเป็นผลบุญที่ดี	 แต่ผลบุญที่ต่อจากนั้นก็คือจะสามารถปฏิบัติงานใน

หน้าที่ของตนโดยมีความแข็งแรงได้ต่อไป	 อันนี้เป็นผลบุญที่จะสะท้อนแก่ผู้อื่นได้	 ในเรื่องที่ว่าอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีทาง

ที่จะเป็นโรคหัวใจส่วนหนึ่ง	 และเข้าใจว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกัน	 คือผู้ที่ตึงเครียด	 ผู้ที่มีหน้าที่หนักในการความ		

รับผิดชอบ	จะมีทางที่จะมี โรคหัวใจได้	อันนี้ก็คงเป็นความจริง	แต่ว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบมากนั้น	ส่วนมากก็เป็นผู้ที่

มีปัญญาและสามารถที่จะเข้าใจดี	 จึงขอคัดค้านในการแพร่ความรู้เช่นนี้	 เพราะว่าการที่จะลงทุนแรงมากเพื่อที่จะให้

ประชาชนทั่วไปทราบถึงประโยชน์ของกีฬา	 โดยเฉพาะการวิ่งอย่างหนึ่งที่ ได้ปฏิบัติมานั้น	ผู้ที่มีปัญญาย่อมจะเข้าใจได้

ง่ายและผู้ที่มีปัญญาและมีความตึงเครียดนี้ก็จะได้ผล	 ส่วนที่ผู้ที่เข้าใจยาก	 ก็ ไม่มีความตึงเครียด	 และไม่มีความ		

จําเป็นที่จะบริหารร่างกายนอกเหนือจากที่ตนทํา	 จึงขอคัดค้านเล็กน้อยในเรื่องที่จะลงทุนลงแรงมากนัก	 ในเรื่องที่

จะส่งเสริมวิชานี้ต่อไป	 มีเรื่องราวอีกมากที่ควรจะคิด	 เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจะสามารถที่จะเรียนรู้และสร้าง

คุณประโยชน์ โดยง่าย	 ไม่จําเป็นที่จะลงทุนมากนัก	 อีกประการหนึ่งที่ว่ามีผู้ที่คล้อยตามแต่ว่าเป็นจุดประสงค์คนละ

อย่างนั้น	 ก็เป็นผลกรรมอย่างหนึ่งของการสร้างหรือตั้งใจที่จะทําตัวอย่าง	 คือวิธีการของผู้อื่นนั้น	 เป็นการมหรสพ

มากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬา	จึงจะไม่ ได้ผลตามความต้องการของคณะกรรมการและผู้ที่ริเริ่มและทั้งผู้ที่ดําเนินการ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทย์อวย	 เกตุสิงห์	 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วย

คณะผู้จัดงานวิ่งการกุศล	 และกรรมการขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย	 จํานวน	 ๑๙	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินซึ่งได้รับ

บริจาคในการจัดงานดังกล่าว	โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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	 ก็ขอฝากความคิดเหล่านี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย	 มิ ใช่ว่าจะตําหนิติเตียน	 แต่ว่าในเมื่อมีกิจการใดๆ	 แล้ว	 ก็ขอ

ให้พิจารณาและนึกแก้ ไขปรับปรุงในด้านจิตวิทยาให้มากขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์สําหรับส่วนรวมโดยแท้จริง	 อย่างไร

ก็ตาม	 ที่ท่านทั้งหลายมีความริเริ่มที่จะจัดงานใดๆ	 ที่เป็นประโยชน์	 ก็เป็นประโยชน์แน่	 ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่

และด้วยวิชาหลักที่แน่นแฟ้น	 ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ ใช้วิชาและใช้ความพิจารณา	 ด้วยความ

ซื่อตรง	 ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์	 ทํากิจการใดๆ	 ต่อไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม	 ขอท่านทั้งหลายจงมี		

ความสําเร็จในกิจการที่ตั้งใจที่จะทํา	 และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 จงมีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่

ของทุกๆ	ท่าน	และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงานปี ใหม่ ๒๕๑๕ 

ขององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕ 

ขอขอบใจที่เหล่านิสิตเกษตรได้นําเงินมาเพื่อเป็นประโยชน์ ในทางสาธารณะ	

	 งานสังสรรค์ ในงานปี ใหม่ก็นับว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับทุกคนแล้วที่ ได้พบปะกัน	 และยังเป็นโอกาสให้

มีความสุขร่าเริงร่วมกันเพื่อความสามัคคี	 อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก	 เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง		

หมู่คณะและผู้ที่กําลังศึกษาหาความรู้	ที่ว่าไม่สามารถที่จะไปบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมได้เพราะกําลังอยู่ ในการศึกษา

นั้น	 ไม่เป็นความจริง	 การที่จะทําประโยชน์ ได้มาก	 ในขณะที่เรียนหนังสือ	 ก็มีอยู่ถม	 คือ	 ทุกคนที่มี โอกาสเข้ามา

เรียนในสถาบันการศึกษานี้	 ก็นับว่าทําประโยชน์ขั้นหนึ่งแล้ว	 เป็นประโยชน์แก่ตนเองที่จะมีความรู้ความสามารถจะ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนต่อไปได้	 อันนี้ก็เป็นประโยชน์ตามวัยและตามที่มี โอกาสเท่าที่ ได้เรียน	 ประโยชน์ขั้นต่อไป

เมื่อได้เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาที่ ได้จัดไว้เรียบร้อย	 มีสถานที่และมีเจ้าหน้าที่พร้อมครูบาอาจารย์	 แล้วก็

มีหน้าที่ที่จะเรียนด้วยความขะมักเขม้น	 ก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและสําหรับส่วนรวม	 เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่

เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้มีความตั้งใจมาก	 นับว่าจะเป็นประโยชน์ ในด้านเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนอื่นๆ	 และแก่

ประชาชนทั่วไป	 ว่าเมืองไทยมีผู้ที่ตั้งใจสะสมความรู้และมีความประพฤติการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น	 นี่ก็เป็น

ประโยชน์ขั้นหนึ่งแล้วที่ทําได้ ในขณะเรียน	

	 ในปัจจุบันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอว่า	 ผู้ที่เป็นนักศึกษาเป็นกําลังแก่ประเทศชาติบ้านเมือง	 แก่ โลก	

ข้อนี้เป็นความจริง	เพราะพวกที่ศึกษาหมายถึงผู้ที่สนใจในความรู้	และความรู้นี้จะนํามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโลก

ได้	 ฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติ ในหน้าที่นี้	 นึกว่าเป็นหน้าที่	 จึงต้องพยายามด้วยความสามารถเต็มที่ ในเชิงการเรียน	นอกจาก

นี้เมื่อผู้ที่เป็นผู้ศึกษา	 และโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตน	 เป็น

ตัวอย่างในการวางตัว	 เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถ	 เป็นมนุษย์ที่น่านับถือ	จึงเป็นความสําคัญเป็นทวีคูณ	 เพราะว่า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายระพี	 สาคริก	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 นําคณะ

กรรมการจัดงานปี ใหม่	๒๕๑๕	ขององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จํานวน	๒๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการจัด

งานปี ใหม่	เมื่อวันที่	๒	มกราคม	๒๕๑๕	ที่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย.	



37

ทุกคนก็ย่อมมองว่านักศึกษาจะทําอะไร	 ผู้ที่ ไม่มี โอกาสที่จะศึกษาหรือไม่มี โอกาสที่จะได้ศึกษา	 เขาก็นับถือ	 เมื่อมี

ความนับถือแล้ว	 เราทําอะไร	 เราก็มีความรับผิดชอบ	 เพราะว่าถ้าทําสิ่งที่ดีที่งามที่สมเหตุสมผล	 ก็ทําให้ผู้อื่นเกิด

ความคิดในทางที่ดี	 แม้จะไม่ ใช่นักศึกษาหรือไม่ ได้ผ่านการศึกษา	 ก็นับว่านักศึกษาเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของ

ประชาชน	 นับเป็นผู้นําให้ประชาชนไปสู่ทางที่ดีมีระเบียบ	 มีความหวัง	 ฉะนั้นหน้าที่ของนักศึกษาในตัวเองก็มีความ

สําคัญไม่ ใช่น้อย	และถ้าปรารถนาที่จะทําดีต่อบ้านเมือง	ก็ทําดี ในข้อนี้	 เพราะว่าจะเป็นทางที่จะนําประชาชนสู่ความ

เจริญได้	 เมื่อเป็นเป้าหมายในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหมู่ประชาชนในประเทศชาติ	 ก็เป็นเป้าหมายในการโจมตี

เหมือนกัน	

	 หน้าที่ของนักศึกษาจึงมีเพิ่มขึ้นมาอีก	 คือการต่อต้าน	 ต่อต้านการยุแหย่ต่างๆ	 ซึ่งจะเกิดผลร้าย	 และการ

ยุแหย่ต่างๆ	 นี้จะมาในรูปต่างๆ	 นานา	 ในด้านหนึ่งก็อาจเป็นการโจมตีตรงๆ	 คือมาโจมตีทําให้ ไม่สามารถที่จะ

เรียน	 มาโจมตีทําให้ ไม่สามารถที่จะวางตัวที่ดี	 และโจมตีทางอ้อม	 คือมาเยินยอให้ลืมตัว	 มาเยินยอให้บอกว่าเรามี

พลัง	 เราต้องเป็นจ้าวโลก	ซึ่งเกิดมีพฤติการณ์มาแล้ว	 โดยเฉพาะในต่างประเทศ	มิ ใช่ ในเมืองไทย	แต่ว่าเมื่อเกิดใน

ต่างประเทศแล้ว	 คนไทยเราอาจมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าน้อยหน้าเขา	 จะต้องทําตัวเป็นเป้าหมายบ้าง	 ก็อาจทําให้

เกิดปั่นป่วนได้	ในขณะนี้นักศึกษาในเมืองไทยยังมีสมองที่แจ่มใส	ที่มีเหตุผล	ก็เชื่อว่า	ถ้ารักษาความมีเหตุผล	ความ

มีเกียรติ ในสถาบันการศึกษา	 ก็จะทําให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะใดๆ	 ด้วยความนับถือที่แท้จริงโดยปราศจาก

การคล้อยตามความยุแหย่ต่างๆ	 ทั้งในด้านความประพฤติทั้งในด้านทําลายความตั้งใจที่จะเรียนรู้	 ซึ่งถ้ารักษาด้วย

ความตั้งใจ	 ด้วยความอดทน	 จะได้ทําประโยชน์อย่างที่ปรารถนาที่จะทําในเมื่อสําเร็จการศึกษา	 จะได้ทําเต็มที่และ

ด้วยความสามารถจริงๆ	 ที่กล่าวเช่นนี้ก็ด้วยผลว่าเป็นห่วงนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการเรียน	 ว่าเป็นอยู่ ในฐานะที่		

ลําบากเพราะว่าเต็มไปด้วยความยุ่งยาก	การล่อลวงและการยุแหย่คล้ายๆ	ว่าเป็นบุคคลที่กําลังอยู่ ในที่ทุกคนเพ่งเล็ง

ทั้งในทางดีทางเลว	 จึงขอร้องให้ทุกคนประกอบด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมจริงๆ	ด้วยความตั้งใจเข้มแข็ง	 แข็งแกร่งที่

จะต่อสู้	ทั้งในด้านหลักวิชา	คือการเรียน	ซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก	ทั้งในการต่อสู้กับตนเองในความเหนื่อย	ในความท้อถอย	

คือบางทีก็อาจมีความไม่ดีอยู่ ในตัว	 บอกว่าขี้เกียจเสียดีกว่าที่จะทํางาน	 เราต้องเข้มแข็ง	 ต้องตั้งใจที่จะต่อสู้ศัตรูทั้ง
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ภายนอกภายใน	 เพื่อที่จะให้สําเร็จตามจุดประสงค์ของการเป็นนักศึกษา	 เพื่ออนาคตของตัว	 เพื่ออนาคตของ		

บ้านเมือง	

	 ขอทุกคนจงมีกําลังทั้งในทางความเพียรที่จะเรียนรู้วิชาความรู้	 ในความกล้าหาญที่จะต่อต้านในสิ่งที่ล่อลวง	

ที่ชักนําให้อาจไป ในทางที่ทําลายตัวเอง	 ทั้งขอให้ทุกคนมีกําลังทั้งใจทั้งกายที่จะสามารถสําเร็จในการศึกษา	 เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ตัวเองและต่อส่วนรวมในอนาคต	 ก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา	 เพื่อเป็นมงคล

แก่ตัวเอง	 เป็นมงคลแก่สถาบัน	 และเป็นมงคลแก่บ้านเมือง	 ขอจงประสบแต่ความดีความงามความสําเร็จทุก

ประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้จัดงานวันรพี	และนํารายได้มาสมทบเพื่อการกุศลเป็นเวลาหลายครั้งแล้ว	ก็นับ

ว่าเป็นประโยชน์สําหรับการกุศล	

	 การจัดงานวันรพีนี้	 ก็เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการทุกครั้ง	 ในเรื่องของประโยชน์ที่ผู้ที่กําลังศึกษาวิชา		

นิติศาสตร์นี้ทําได้	ก็คือการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิด	เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในเรื่องของกฎหมาย	

และโดยเฉพาะอย่างปีนี้	 ได้มีการอภิปรายในเรื่องที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอ	 และผลเป็นประการใดก็ ไม่

ทราบ	 แต่ว่าตามหัวข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วๆ	 ไป	 คือคนเราสงสัยอยู่เสมอในปัจจุบันนี้ว่า

ทําไมอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้น	อย่างน้อยได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวทั่วๆ	ไปว่ามีอาชญากรรมสูงมาก	มาก

ขึ้นทุกที	 และมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ที่ทําอาชญากรรมนั้นถูกจับมาก็ ไม่เข็ดหลาบ	 ไม่สามารถที่จะลงโทษให้ถูกต้อง

เพื่อที่จะให้ผู้ที่จะเป็นอาชญากรต่อไปได้เข็ดหลาบและเกรงกลัวต่ออาญาบ้านเมือง	 ข้อนี้เป็นข้อที่หนักใจแก่ประชาชน

ทั้งหลาย	 เพราะอาชญากรรมนั้นย่อมทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่บริสุทธิ์	 และทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่		

เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปราบปรามทั้งฝ่ายปกครองด้วย	 เพราะว่าสะท้อนไปถึงบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	 ทําให้บ้านเมือง

ก้าวหน้าพัฒนาไม่ ได้ตามความประสงค์	 ปัญหานี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่ลําบากมาก	 เพราะโดยมากลืมไปว่าการ

ปราบปรามอาชญากรรม	 เพื่อมิ ให้ผิดกฎหมายเท่านั้น	 กฎหมายเป็นระเบียบการที่วางเอาไว้เพื่อให้บ้านเมืองมีขื่อ		

มีแปหมายถึงบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตน	 เป็นวินัยประจําบ้านเมือง	 และเป็นทางที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่เย็น

เป็นสุขโดยที่ประชาชนที่ร่วมอยู่ ในแผ่นดินเดียวกันไม่เบียดเบียนกันและกัน	 ที่จะบอกว่ากฎหมายชราภาพในโอกาส

วันรพี	ก็อาจเป็นการลบหลู่พระเกียรติขององค์ผู้ ได้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมาย	เพราะว่าทรงเป็นผู้วางรากฐาน	ดูเผินๆ	

ก็อาจจริง	 เป็นเช่นนี้	 แต่ ในความจริงก็นับว่าอาจอยู่ที่คําว่าชราภาพนั้นเองที่ทําให้รู้สึกเช่นนั้น	 แต่ว่าตามหลักของ

กฎหมายเอง	 กฎหมายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้	 ไม่ ใช่ว่าเพราะชราภาพ	 แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายอุกฤษ	 มงคลนาวิน	 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต	 แผนกวิชานิติศาสตร์			

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	นําคณะกรรมการจัดงาน	“วันรพี”	จํานวน	๓๒	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการอภิปรายที่หอประชุม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	ในโอกาสวันรพีเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล	สาขานิติศาสตร์	
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เปลี่ยนไป	 และสังคมของโลกเปลี่ยนไป	 จึงทําให้ดูเหมือนกฎหมายชราภาพ	 การที่ ได้บอกว่ากฎหมายชราภาพ	 จึง

เห็นว่าอาจมีมูลความจริงเพราะว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม	 ก็จะต้องเปลี่ยนคํา	 เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง

หรือบทลงโทษ	แต่ว่าถ้าพูดถึงหลักทั่วๆ	ไปของกฎหมาย	กฎหมายนั้นก็เป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะ	

ที่อยู่เป็นบ้านเมือง	 เป็นสังคม	 ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยที่ ไม่เบียดเบียนกัน	ข้อนี้ ไม่ ได้เปลี่ยนแปลง	อยู่ที่วิธีการเท่านั้น

เอง	นี่ข้อหนึ่ง	อีกข้อหนึ่ง	กฎหมายที่วางเป็นรากฐานที่วางเป็นกฎเกณฑ์นั้น	กฎเกณฑ์อาจไม่เปลี่ยนแปลง	แต่การ

ปฏิบัติเปลี่ยนแปลง	แต่ถ้าเคร่งครัดในวิชากฎหมายอย่างสําหรับในด้านตุลาการ	ก็ต้องบอกว่ากฎหมายไม่มีหน้าที่จับ	

มีแต่หน้าที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิด	 และเมื่อมีพิจารณาว่าถูกหรือผิดแล้วก็ ให้วางลงโทษ	 ฉะนั้นที่จะชราภาพก็อยู่ที่

การลงโทษเท่านั้นเอง	 การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับอาชญากรรมที่ ได้ประกอบขึ้นมา	 โดยเฉพาะเช่นการลงโทษ

โดยการปรับเงิน	 ค่าของเงินก็เปลี่ยนแปลง	 ถ้าเวลาล่วงไปเงินตราก็อาจเปลี่ยนราคาไป	 แต่ก่อนนี้มี	 ๕	 สตางค์ก็

รู้สึกว่ารวยแล้ว	 เดี๋ยวนี้มี	 ๑๐	 บาท	 ก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้	 อันนี้ก็เป็นสภาพ	 ไม่ ใช่เรื่องของกฎหมาย	 แต่เป็นเรื่อง

ของเศรษฐกิจหรือการคลัง	 อันนี้ ในด้านการลงโทษแต่ ในด้านปราบปรามอย่างอื่นให้อาชญากรรมลดลงไป	 ก็อยู่ที่

ความสามารถของฝ่ายปราบปรามคือฝ่ายตํารวจ	 การที่จะให้สามารถที่จะจับผู้ร้ายมาลงโทษก็อยู่ที่ตํารวจ	 ไม่ ได้อยู่ที่

คณะตุลาการหรือทางกฎหมาย	 ถ้าพูดถึงตํารวจ	 ก็ยังมีเรื่องราวของทางการเมืองหรือทางสภาพของสังคม	 ซึ่งก็ ไม่

ได้อยู่เรื่องนิติศาสตร์เลย	 ฉะนั้นการที่ ได้อภิปรายว่ากฎหมายชราภาพนั้นก็เป็นครบถ้วนแล้วก็ความคิดที่วิพากษ์

วิจารณ์ว่ามีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่ากฎหมายชราภาพ	 จึงเป็นปัญหาที่ ไม่ครบถ้วน	 และไม่สามารถที่จะปฏิบัติ

เป็นผลใดๆ	เลย	เพราะว่าคดี ไม่ครบ	จึงต้องถือว่าคดีนี้หรือการอภิปรายนี้ก็ ไม่เกิดผลใดๆ		

	 พูดถึงในด้านกฎหมายว่าชราภาพหรือไม่ชราภาพ	 ก็สรุปดูว่าพูดไม่ ได้ว่าชราหรือไม่ชรา	 ในด้าน

อาชญากรรมอาชญากรนั้นก้าวหน้าหรือไม่	 ก็คงก้าวหน้าไปตามสภาพของวิทยาศาสตร์และความรู้สึกที่ ได้ถ่ายทอด

มาในหมู่อาชญากร	ซึ่งก็เข้าใจว่าพัฒนาขึ้น	 เพราะว่าแต่ก่อนนี้ ใช้กําลังกายของตัวหรือใช้อาวุธที่ ไม่ทันสมัย	มาเดี๋ยว

นี้อาวุธทันสมัยมาก	 และอาวุธในทางที่ประกอบด้วยตนเอง	 ด้วยวัตถุที่มีอยู่ ในท้องตลาดก็สะดวกขึ้นมาก	 จึงเห็นว่า

วิชาการของอาชญากรรมหรือฝ่ายอาชญากรก็คงก้าวหน้าจริงๆ	 เพราะว่ามีความสะดวกสบาย	 วัสดุก่อสร้าง		

วัตถุระเบิดต่างๆ	 ก็มีมากขึ้น	 ทั้งมีสื่อมวลชน	 มีวิทยาทานทางวิทยุและโทรทัศน์อย่างมากมาย	 ที่จะแสดงวิทยาการ

อาชญากรได้มากขึ้น	 จึงสรุปได้เหมือนกันว่าอาชญากรเขาก้าวหน้า	 แต่ถ้าบอกว่าอาชญากรเขาก้าวหน้า	 ในเวลา
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เดียวกันก็พูดได้ว่ากฎหมายล้าหลังลงไป	 หรือตามศัพท์ว่าชราภาพลงไปได้	 รวมความแล้วก็ที่อภิปรายนั้น	 ก็ขอให้

ถือว่าเป็นความรู้และเป็นความสนุกสนานในการลับสมอง	 แต่ว่าถ้าดูในด้านวิชาที่ท่านทั้งหลายเรียนอยู่ก็ออกจะ		

ข้างคูมาก	 เป็นเรื่องของความสนุกสนาน	 และเป็นเรื่องของการเอาใจการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วๆ	 ไป

เท่านั้นเอง	 มิได้เป็นการอภิปรายหรือการค้นคว้าในหลักวิชาแท้ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ ได้ตั้งได้ทําการอภิปรายก็คงได้

เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดสําหรับลับสมองแก่ผู้ที่ ได้ ไปฟังและผู้ที่ ได้ปฏิบัติ ในการอภิปราย	 ก็ขอให้ ได้รับ

ประโยชน์ที่สูงที่สุดในการจัดงานนี้	ว่าความรู้สิ่งใหม่ที่ ได้จากอภิปรายนั้นก็รับมาไว้พิจารณาได้	และขอให้พิจารณาใน

เรื่องว่า	 เมื่อนักศึกษาเมื่อร่วมเป็นผู้ที่ศึกษาในวิชานี้	 ให้เห็นความครบถ้วนของการอภิปราย	 และขอให้เกิดอภิปราย

ในสมองของแต่ละคนว่าปัญหานี้มีจริง	 เพียงแต่อาจไม่ ได้แสดงออกมาด้วยคําพูดที่ถูกต้อง	 แต่ปัญหาสําคัญมีอยู่		

ว่ากฎหมายมีความสําคัญสําหรับบ้านเมืองเพื่อที่จะรักษาความมีระเบียบเรียบร้อย	 และเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้

สําเร็จผลตามจุดประสงค์นี้	คือจุดประสงค์ของวิชากฎหมาย	ในเวลาที่เรียนอยู่ก็ต้องสนใจในข้อนี้อย่างเป็นเป้าหมาย

อันสําคัญ	สิ่งใดที่ ได้ฟังมาเห็นว่าเป็นหลักวิชา	ก็ขอให้มาพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์อย่างไร	

	 ขอให้ทุกคนขะมักเขม้นในการค้นหาความรู้ ในเมื่อมี โอกาสที่ ได้เรียน	 และเป็นทางที่จะเพิ่มเสริมสร้าง	

ความรู้ ให้แก่ตัวเป็นพลังอันสําคัญ	 และขอให้ ใช้ความพิจารณาที่รอบคอบในการปฏิบัติวางตัวในปัจจุบัน	 เมื่อได้

สําเร็จการศึกษาออกทําหน้าที่ตามวิชาที่ ได้เรียนรู้มา	 ก็ขอให้รักษาจิตใจที่จะชอบค้นคว้า	 จิตใจที่จะชอบพิจารณา	

วิจารณ์	วิจัยในตัวเองว่าจุดหมายของชีวิตมีอะไร	จะทําให้บ้านเมืองและส่วนรวมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากแต่ละคน	

ซึ่งจะเป็นกําลังแท้ๆ	 เพื่อนําพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีขื่อมีแป	 มีความเรียบร้อยมั่นคง	 ก็ขอให้ทุกคน

ประสบแต่ความสําเร็จที่ดี	 และสิ่งใดที่ประสงค์ที่ดีที่เหมาะที่สมที่พัฒนา	 ขอจงประสบแต่ความสําเร็จในสิ่งนั้น	 ขอให้

ทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

เนื่องในการเสด็จ ฯ ทรงเปิดงานแสดงสินค้าไทย ครั้งที่ ๖ 

ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ 

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาเปิดงานแสดงสินค้าไทย	ซึ่งหอการค้าไทยจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้	

	 การที่ท่านทั้งหลาย	 ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเศรษฐกิจและการค้าของประเทศได้พยายามดําเนินนโยบาย

และปฏิบัติ โดยวิธีการต่างๆ	 ในอันที่จะส่งเสริมสินค้าและการค้าของคนไทย	 เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของ					

บ้านเมืองและของประชาชนให้สูงขึ้นและมั่นคงขึ้น	 นั้น	 เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง	 ความพยายามดังกล่าว	 ได้

บังเกิดผลดีเป็นที่น่าชื่นชมแล้วหลายประการ	 นับว่าท่านทั้งหลายมีแนวทางที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่	 ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน		

ดําเนินงานต่อไปโดยพรักพร้อมถูกต้องตามหลักวิชา	ด้วยความคิดวินิจฉัยอันละเอียดรอบคอบ	มุ่งที่จะมองให้เห็นถึง

สถานการณ์อันนานไกล	 เชื่อแน่ว่าสินค้าของเราที่ผลิตขึ้น	 จะมีคุณภาพที่ ได้มาตรฐานและมีปริมาณที่แน่นอน

สม่ำเสมอ	 เพียงพอและเหมาะสมสําหรับตลาดทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ	 และจะสามารถยกฐานะเศรษฐกิจของ

ชาติขึ้นได้แท้จริงตามความมุ่งหวัง	

	 ได้เวลากําหนดแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดงานแสดงสินค้าไทยครั้งที่	 ๖	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้งานดําเนินลุล่วงไปด้วย

ความเรียบร้อย	สําเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ พลโท สายหยุด เกิดผล 

 ผู้บังคับศูนย์อํานวยการและประสานงาน 

กองอํานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ และคณะ
(๒) 

ณ สวนจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง	 ไปช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเรา	 ทั้งพลเรือนทั้งตํารวจทหาร	

ที่ ได้ปฏิบัติการอยู่ ในภูมิภาคให้ ได้รู้สึกว่ามีกําลังใจ	 อันนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านได้ ไปปฏิบัติเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วย

ความตั้งใจและมีกําลังใจดี	 นับว่าได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 อีกส่วนหนึ่งได้นําเงินที่พ่อค้าประชาชนได้บริจาคมาเพื่อ

ช่วยทางราชการชายแดนก็นับว่าเป็นกุศล	 เงินนี้จะนําไป ใช้ ในทางที่ประสงค์	 คือช่วยเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจและ

พลเรือน	เพื่อให้สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ที่ปฏิบัติงานเช่นนี้	

	 แต่ว่าการที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันภูมิประเทศนี้ก็ทําได้หลายทาง	 จึงขอบอกว่าเงินที่

ได้นี้จะไปปฏิบัติ ในหลายๆ	 ทาง	 ทั้งโดยตรงทั้งทางอ้อม	 โดยตรงคือการไปช่วยผู้ที่ปฏิบัติงาน	 ทําให้งานเขาเบา	 ทั้ง

ส่งเสบียงและช่วยเหลือในด้านสวัสดิการต่างๆ	 ในสนาม	 อีกข้อหนึ่งก็เพื่อช่วยสวัสดิการต่อ	 เมื่อมีการบาดเจ็บหรือ

ตาย	 ทั้งจะช่วยในด้านอื่นด้วย	 แต่การช่วยนั้นก็มีทางอ้อมอีกด้วยเหมือนกัน	 คือส่งเสบียงไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่

ชายแดนสําหรับบริ โภคเอง	และทั้งสําหรับนําไปช่วยกับประชาชนที่อยู่ ในท้องที่	 ข้อนี้ก็เป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ของเรา

ให้ทําหน้าที่ ได้ดีขึ้น	 คือการไปช่วยประชาชน	 จะทําให้ประชาชนร่วมมือกับทางฝ่ายราชการได้ดี	 จึงว่าการบริจาคเงิน

สําหรับช่วยเจ้าหน้าที่นี้	 อาจนึกว่าไม่ถูกเป้าหมายนักก็ ได้	 โดยที่ ได้นำสิ่งบริ โภคอุปโภคไป ให้ประชาชนด้วย	 แต่ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยราชการเหมือนกัน	 นอกจากนี้ก็มีการจัดสรรหาเครื่องมือทั้งในด้านอุปกรณ์ต่างๆ	 และใน

ด้านอุปกรณ์ ในการักษาพยาบาล	 ซึ่งในวันนี้เองก็ ได้ส่งอุปกรณ์ ไปส่งไปที่ โรงพยาบาลและที่สถานีอนามัยนาแก		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลโท	 สายหยุด	 เกิดผล	 ผู้บังคับศูนย์อํานวยการและประสานงาน			

กองอํานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์	 นํานายสนิท	 เอกชัย	 หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 พร้อมด้วยคณะ		

นักดนตรี	และนักร้องแผ่นเสียงทองคําพระราชทาน	รวม	๔๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้	จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในการ

นําดนตรีและนักร้องแผ่นเสียงทองคําพระราชทานไปกล่อมขวัญทหารตํารวจชายแดนในภาคต่างๆ	ทั่วประเทศระหว่างเทศกาลปี ใหม่	โดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	เพื่อราชการทหารและตํารวจตระเวนชายแดน	
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และสถานีอนามัยธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	โดยที่มีนายแพทย์นําไปและไปชี้แจงที่สถานีอนามัยเหล่านั้น	 เพิ่งออก

ไปเมื่อเช้านี้เวลา	๗	นาฬิกา	อุปกรณ์เหล่านั้นก็จะต้องใช้เงินจากที่ผู้ที่บริจาคเป็นส่วนหนึ่ง	ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลาย

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไปกล่อมขวัญไป ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานป้องกันประเทศ	ก็เป็นส่วนกุศลที่สูง	ทั้งได้นําเงิน

ที่บริจาคมา	 ก็เป็นการช่วยบ้านเมืองเพื่อความมั่นคง	 นับว่าได้ทํากุศลอีกอย่างหนึ่ง	 ด้วยความตั้งใจเช่นนี้ว่าทุกคน

มีหน้าที่เพื่อประเทศชาติ	 ก็เชื่อได้ว่าบ้านเมืองจะรอดพ้นจากอันตรายใดๆ	 ที่มีมาก	 และจะมีความเจริญก้าวหน้า

สามัคคีกลมเกลียวกันได้	

	 ขอขอบใจและอนุโมทนาที่ทุกคนได้มีจิตใจเผื่อแผ่ทั้งในด้านชาติบ้านเมือง	 ทั้งในด้านประชากร	 แสดงให้

เห็นว่าบ้านเมืองของเราไม่มีทางที่จะล่มจมได้	 เพราะว่าทุกคนไม่ว่ามีหน้าที่ ใด	 มีอาชีพใด	 ก็สํานึกในชาติบ้านเมือง

และในความสามัคคี	 ก็ขอขอบใจทุกคนที่เสียสละเวลา	 สละแรงของตัว	 เพื่อที่จะมาทําให้เกิดความสามัคคีของชาติ

ระหว่างประชาชน	 และทั้งให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงแข็งแรงเป็นสุข	 ขอให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรือง

ทุกประการ	มีความสําเร็จทุกประการ	มีความมั่นคงในชีวิตและในอาชีพ	มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ในปีนี้จะไม่ ให้เสียเวลาที่จะเรียกขานใครต่อใครให้นั่งลงตามคณะ	 หรือวิทยาลัยหรืออาชีพ	 หรือฐานะ	 ก็ขอ

ให้ทุกคนลงนั่งพร้อมกันรวดเดียว	 ที่ ไม่ ให้แยกเป็นรายวิทยาลัยหรือรายอาชีพก็เพราะว่าปีนี้ก็มาช้าเป็นเวลา	 ๖	 วัน	

กับ	๑๕	นาที	(เสียงหัวเราะ)	เลยต้องรวบรัดหน่อย	

	 เป็นโอกาสที่ ได้มาพบกับผู้ที่เป็นนิสิต	นักศึกษาทั้ง	๘	วิทยาลัย	ก็เข้าใจว่ามีผู้แทนของทุกแห่ง	ณ	ที่นี้	รวมทั้ง

ศิษย์เก่า	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ของที่เรารวมเรียกกันว่าเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ปีนี้จะไม่พูดถึงการยกฐานะ

วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย	 เพราะว่ายังไม่แน่นอน	 เดี๋ยวจะเสียหน้า	 (เสียงฮา)	 ปีที่แล้วได้พูดถึงเรื่องนี้มากมาย		

แล้วลงท้ายก็ยังไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติการใดๆ	 ที่จะเปลี่ยนฐานะ	 แต่ว่าได้ยินมาแว่วๆ	 ว่าจะเปลี่ยนฐานะเป็น

มหาวิทยาลัย	และส่วนชื่อ	เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว	ก็คงเป็นเรื่องที่จะตามมา	แต่ว่ายัง	ตอนนี้ ไม่ทราบว่า

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจึงขอไม่พูดถึง	และที่ท่านประธานสภาวิทยาลัยได้กล่าวขอโอวาท	ก็ขอโอวาทจาก	ไม่ทราบว่า

ใคร	ไม่ ได้เจาะจง	(เสียงฮา)	จึงมิได้เตรียมโอวาทมา	ความจริงทุกปีๆ	ก็ไม่ ได้เตรียม	ปีนี้ก็ถือวิสาสะว่าไม่ ได้เตรียม	

ก็ขอออกตัวไม่ ได้เตรียมอีกปีหนึ่ง	 แต่ว่าถ้าอยากจะได้ โอวาท	 ความจริงก็ ได้มี โอวาทตั้งสองโอวาทอยู่ ในกระเป๋านี่	

เขียนเอาไว้แล้ว	 เขียนเอาไว้แล้วและปฏิบัติแล้ว	 คือโอวาทสองโอวาทนี่เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่	 ๒๙	พฤศจิกายน	

๒๕๑๔	 แล้วก็เสร็จไป ในวันอังคารที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๔	 แต่ที่เอามาเพราะว่าเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้ยิน

แล้ว	 บางคนได้ยินแล้วก็อาจลืมแล้ว	 บางคนที่ยังไม่ ได้ยินก็ถือโอกาสประหยัดและขอถือเป็นโอวาทตามที่ ได้ขอมา	

และเพื่อประหยัดเวลายิ่งขึ้นก็จะขออ่านเฉพาะส่วนเดียว	 ไม่ ใช่ส่วนที่บอกว่า	 มีความยินดีอะไรพวกนี้	 ก็เรื่องความ

ยินดีก็ต้องบอกว่ามาและมีความยินดีมา	 เพราะว่าถ้าบอกว่าข้าพเจ้ามีความยินดียินร้าย......(เสียงฮา)	 ที่จะมาเยี่ยม

ท่านทั้งหลาย	 ก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายจะต้องบอกว่าถ้ามีความยินร้ายอย่ามาดีกว่า	 แต่นี่ก็มา	 จึงมาด้วยความยินดี	

ทีนี้ก็จะอ่านตอนที่เป็นสาระนี้และก็จะได้ถือว่าเป็นโอวาท	 “การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด	 ขั้นต้นก็		

ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่างๆ	 ต้องคอยควบคุมฝึกหัดจนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้นๆ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	 พร้อมด้วย	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ			

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ถนนประสานมิตร	

เป็นการส่วนพระองค์		ตามคําอัญเชิญเสด็จ	ฯ	ของอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา.	
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ทํากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้”	 ข้อนี้ก็เป็นขั้นแรกของการศึกษา	 ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา			

ทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษา	 ทั้งครูอาจารย์	 ผู้สังเกตการณ์	 และเจ้าหน้าที่ต่างๆ	 ก็เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 แต่โดยมากไม่ ได้

คํานึงถึงว่าการศึกษาเริ่มตั้งแต่เกิด	การเกิดอาจไม่ ใช่เรื่องของวิทยาลัยหรือเรื่องของโรงเรียน	แต่ก็เกี่ยวพันโดยตรง

กับการศึกษาอย่างที่ ได้พูดไว้	คือเด็กที่เกิดมาอาจมีสัญชาติญาณ	แต่ก็ต้องฝึกสอน	สัญชาติญาณที่มีอยู่ก็คือหาอาหาร	

ซึ่งจะมีอยู่ตลอดจนโตจนตายคือทุกคนจะต้องหาอาหาร	 ถึงใช้คําว่าทํามาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองให้ ไปรอด			

ทีนี้การหาอาหารโดยมากก็เป็นสัญชาติญาณของเด็ก	 เกิดมาใหม่ก็หาอาหาร	 แต่ต่อจากนั้น	 เพื่อที่จะให้หาอาหารได้

สะดวกขึ้น	ก็ต้องรู้จักใช้มือ	ใช้ตา	ที่จะไปหยิบของที่เป็นอาหารมากิน	เพื่อที่จะเลี้ยงตัวให้เติบโตมีแรงแข็งแรง	อันนี้

ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเบื้องต้น	

	 เมื่อสามารถทํากิจวัตรของตัวได้แล้ว	 ถัดมาก็ต้องสอนให้รู้จักทําการต่างๆ	 ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ	 ตามที่

ต้องการให้ ได้มากขึ้น	 เพื่อทําให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย	 การให้การศึกษาขั้นนี้แก่การฝึกกายให้มีความ

คล่องแคล่วชํานิชํานาญและสามารถในการปฏิบัติ	 ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่างๆ	 อันเป็นพื้นฐานสําหรับ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัว	ตอนนี้ก็รู้สึกไปรวดเร็วมาก	ตอนแรกก็มีว่าใช้ร่างกายให้คล่องแคล่วก็ต้องหัดเดินเวลาโตขึ้นก็

ต้องหัดเดิน	 หัดใช้อวัยวะในทางกายไปหยิบของ	 เดินไป ให้ ไปถึงที่หมายนี่ก็เป็นการหัดการเรียนเหมือนกัน	 รวมอยู่

ในการศึกษา	 แต่ โดยมากการศึกษาขั้นนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่	 ที่จะสอนให้เดินได้คล่องแคล่ว	 ไม่เกิดอันตราย	

ขั้นต่อมานี่	 ที่บอกว่าสําหรับประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่างๆ	 ก็หมายถึงว่าเป็นการอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือ

ได้	 จะทําให้ชีวิตของตัวมีความสะดวก	 มีความสามารถที่จะหาสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่ตัวมากขึ้น	 ต่อไปก็เป็นเรื่อง

ของวิชาการ	 หมายถึงว่าเมื่ออ่านหนังสือเขียนหนังสือได้แล้ว	 ก็ต้องมีวิชาความรู้เกี่ยวข้องกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ

ของตัว	ประกอบอาชีพประกอบต่อไปเรื่อย	

	 การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือ	 การสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป	 พร้อมทั้งการฝึกฝน

ให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญา	 และหาหลักการของชีวิต	 เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญทั้งทางกายและทาง		

ความคิด	 อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงของการศึกษา	 มีวิชาความรู้ ในด้านวิทยาการต่างๆ	 ก็สามารถที่จะทํามา

หากิน	 แต่ว่าก็ต้องมีความรู้ ในทางไม่ ใช่วิทยาการและอาชีพเท่านั้นเอง	 ต้องมีความรู้ ในทางการคิดใช้ปัญญาใช้		

การพิจารณาที่รอบคอบด้วย	 ความรู้ขั้นนั้นแม้จะดูคล้ายๆ	 กับเป็นความรู้ที่ ไม่ ใช่สําหรับมาประกอบอาชีพแท้ๆ	 แต่

ทุกคนก็ต้องการที่จะใช้สมองที่จะหาความเจริญในทางจิตใจเพื่อทําอะไรๆ	 ที่เป็นที่พอใจ	 เป็นที่อิ่มใจได้	 อันนี้เป็น
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ตอนสําคัญที่จะมาพูดวันนี้	 เมื่อทํางานด้านการศึกษา	 จึงมีความสําคัญเป็นพิเศษ	 และได้รับความยกย่องเป็นอย่าง

สูงตลอดมาในฐานะที่เป็นผู้ ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน	 โอวาทก็มีเท่านี้	 ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่า

จะรู้	เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในวิทยาลัยเพื่อหาความรู้ก็คงทราบดีว่าเข้ามาทําไม	

	 ที่มาอ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยการวิจารณ์เล็กน้อย	 ก็เพราะว่ารู้สึกว่าการศึกษานี้สําหรับผู้ที่มีอาชีพใน

ทางการศึกษา	 จะเป็นวิชาเฉพาะมากเกินไปหน่อย	 หารู้ ไม่ว่าผู้ที่ทําหน้าที่ ในทางการศึกษามีหน้าที่กว้างขวางมาก	

และไม่ ใช่มีหน้าที่กว้างขวางมากเท่านั้นเอง	 แต่ละบุคคลก็อยู่ ในข่ายของผู้ที่มีหน้าที่ ในการศึกษาอย่างกว้างเหมือน

กัน	 แม้แต่ผู้ที่ ไม่ ได้เข้ามาในวิทยาลัยนี้	 ก็มีหน้าที่ ในด้านการศึกษาเหมือนกัน	 เช่นบิดามารดาก็ต้องสอนลูกให้

สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าได้	 ผู้ที่มีหน้าที่ ในทางอื่น	 ไม่เป็นครู	 ก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ผู้อื่นมีความรู้เพิ่มขึ้น	

เพื่อให้เป็นกําลังสําหรับชีวิตของผู้ที่ ได้รับความรู้นั้นไป	 เมื่อแจกจ่ายความรู้ออกไป ให้มาก	 เป็นทางทําให้ทุกคนมี

ความมั่นคงมีความสะดวกในการครองชีพของตนมากขึ้น	 จึงทําให้เห็นว่าการศึกษานี้	 ถ้าดูกว้างๆ	 ก็มีความสําคัญ

อย่างยอดยิ่งทําให้รู้ว่าผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากแก่ชีวิตของมนุษย์ทั่วๆ	 ไป	 และ

ถ้าโดยเฉพาะสําหรับบ้านเมือง	 ก็เป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงของบ้านเมืองได้ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานหน้าที่		

ของตน	 ความสําคัญนี้ก็มีมากและก็คงตระหนักอยู่แล้วขอให้ตระหนักด้วยว่าจะต้องพยายามที่จะหาวิธีที่จะสั่งสอน

อนุชนทั้งในด้านวิชาการทั้งในด้านความรู้เบื้องต้น	 เพื่อให้สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้	 จึงขอร้องให้สนใจเกี่ยวข้องกับ

เรื่องความรู้	 ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นขั้นก่อนอนุบาล	 จนกระทั่งเป็นความรู้ขั้นประถม	 ขั้นมัธยม	 ขั้นอุดมศึกษา	 และ

ขั้นค้นคว้าอย่างสูง	และทุกความรู้มีความสําคัญทั้งนั้น	ไม่ยิ่งหย่อนกัน	

	 อีกข้อหนึ่งที่เมื่อพูดถึงความสําคัญของการศึกษาแล้ว	 เมื่อมานึกดูว่า	 การศึกษาเป็นรากฐานของความ

มั่นคงและผาสุกของประเทศชาติ	 ก็กลับมาคิดอีกอย่างหนึ่งว่า	 ที่บ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้	 ทุกคนแม้จะไม่ ใช่ครู	

ก็ต้องช่วยกันในด้านการศึกษานี้	 อีกอย่างหนึ่ง	 ทุกคนแม้จะเป็นฝ่ายการศึกษา	 ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทะนุบํารุงให้		

บ้านเมืองมีความมั่นคง	 ก็ความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาจากวันที่ ไปวัดพระศรีมหาธาตุ	 ไปเผาศพเจ้าหน้าที่ผู้ที่เสียชีวิตใน

การป้องกันประเทศชาติ	โดยมากเราก็นึกถึงว่า	เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการป้องกันประเทศชาตินั้นก็คงเป็นทหารหรือ

ตํารวจ	 ได้ดูในรายงานก็ได้เห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตในการช่วยเพื่อให้มีความมั่นคงในประเทศชาตินั้น	 ในจํานวนผู้เสียชีวิต

หกร้อยเกือบเจ็ดร้อยคนที่ ได้ทําพิธีเผาศพในวันนั้น	 เป็นพลเรือนเกือบ	 ๓๐๐	 คน	 คือมีจํานวน	 ๒๕๗	 คน	 ซึ่งมี		

หน้าที่ต่างๆ	กัน	ไม่ ใช่มีหน้าที่ป้องกันประเทศโดยตรง	แต่มีหน้าที่ทางการสร้างบ้านเมือง	
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	 ในทางการปกครองบ้านเมือง	 ในการช่วยในด้านการศึกษาของบ้านเมือง	 ก็หมายความว่าผู้ที่ต้องเสียสละ

ชีวิตเพื่อประเทศชาติไม่ ใช่เฉพาะทหาร	 เป็นคนทุกคนที่มีหน้าที่	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้

ความรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง	 ก็ต้องเสียสละชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 เพื่อให้บ้านเมืองสามารถคงอยู่และเจริญ

ก้าวหน้าได้	แม้จะมีการแทรกแซงในทางที่ ไม่ดี	ในทางที่จะทําให้บ้านเมืองล้มเหลวไปด้วยเหตุใดก็ตาม	ก็หมายความ

ว่าทุกคนเรานี่มีหน้าที่ที่จะตายเพื่อชาติ	 ในเรื่องตายเพื่อชาตินี้	 ไม่ ใช่ชักชวนทุกคนให้ออกไปที่ที่เขายิงกัน	 การตาย

เพื่อชาตินี้ยังมีอย่างอื่นนอกจากถูกระเบิดหรือถูกอาวุธทําให้เสียชีวิต	อาจจะตายทั้งเป็นก็มี	คือถ้าทําหน้าที่แล้ว	แล้ว

ก็ถูกชักชวนให้คิดไป ในทางที่ ไม่ ได้เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือแม้จะของตนเอง	 ปล่อยให้จิตใจของตัวเขวไขว้ ไป	

ก็ทําให้เป็นการตายทั้งเป็น	 เพราะว่าการเป็นเช่นอยู่ ในสภาพนั้นเท่ากับเป็นทาสของความคิดของคนอื่น	 ไม่ ได้เป็น

เจ้าของของตนเอง	 ก็เท่ากับตายไป	 อันนี้จึงมาพิจารณาดูเห็นว่าทําไมผู้ที่ต้องตายในการป้องกันประเทศก็จึงมี				

ทุกฝ่ายทั้งทหารตํารวจพลเรือน	 ฉะนั้น	 ต้องดูว่าอันตรายมาจากทางไหน	 และอันตรายได้แก่ผู้ ใด	 สําหรับในด้าน

อันตรายทางกายผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในที่คับขันย่อมจะมีหวังตายมากกว่า	 แต่การตายทั้งเป็นอย่างที่ว่า	 อย่างที่กล่าว

เมื่อกี๊	ไม่ต้องไปไหน	อยู่ที่ ไหนก็ตาม	มีอันตรายในทางที่จะถูกฆ่าทั้งเป็นได้ทั้งนั้น	ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดู

ว่าอันตรายมาจากทางไหน	 อาวุธที่ตัวจะใช้	 และเกราะที่ตัวจะใช้กําบังก็คือความรู้และปัญญา	 ความคิดพิจารณา	

เหตุผลที่มีอยู่	

	 จะเป็นเกราะกําบังทําให้แต่ละคนสามารถผ่านพ้นอุปสรรค	 และสามารถผ่านพ้นอันตรายจากการรุกรานที่

จะทําให้เราตายทั้งเป็น	 ที่ ได้พูดไปทั้งหมดนี้เพราะว่าต่อเนื่องกันมาจากผู้ที่มีหน้าที่ ในการศึกษา	 มีหน้าที่ที่จะป้องกัน

บ้านเมือง	 ที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองและผู้ที่ป้องกันบ้านเมือง	 สร้างสรรค์บ้านเมือง	 ก็จะต้องพบอุปสรรคและ

อันตราย	 จึงทําให้นึกถึงว่าถ้าทุกคนรู้จักป้องกันตัวให้ดี	 ก็เท่ากับป้องกันบ้านเมืองและส่วนรวมให้เจริญรุ่งเรือง	

แต่ละคนก็สามารถจะมีชีวิตที่เจริญ	 ตอนนี้ก็ถึงว่าได้ ให้ โอวาทที่ชักมาจากกระเป๋านั้นเป็นโอวาท	 ส่วนที่พูดหลังจากที่

พูดที่อ่านนั้นก็ขอให้ถือเป็นการวิจารณ์	 เป็นการวิจัยโอวาทว่าแปลว่าอะไร	 ไม่ ใช่ตัวโอวาท	 และวันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่

นี้	 ซึ่งก็นับว่าอาจสั้นหน่อย	 แต่ว่าก็บอกได้ว่าเพื่อขอประหยัดเวลา	 เพราะว่าเคยบอกว่ามาเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการ

ศึกษานี้ประหยัดมาก	 มาทีเดียวก็เยี่ยมตั้ง	 ๘	 สถาบัน	 วันนี้มาช้า	 ๑๕	 นาทีก็เท่ากับมาช้า	 ๒	 ชั่วโมง	 ก็ขาดทุนไป

แยะก็ขอเพียงแต่พูดแค่นี้	และต่อไปคงมีโอกาสพูดอีก	เพราะว่ามีคนยั่วให้พูด	(เสียงฮา)	และคนยั่วให้พูดนั้นก็ ได้ยิน

ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกดอกหนึ่ง	 (เสียงฮา)	 ก็ ไม่ทราบที่นี่เขาเป็นอย่างไร	 ใครจะมาพูดต้องเป็นดอกไม้ทั้งนั้น	 (เสียงฮา)			
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แต่ว่าเมื่อเป็นดอกไม้ก็ชื่นชม	 ทําให้สดชื่นดี	 แล้วก็ ในที่นี้รู้สึกว่าสดชื่นกันมาก	 เพราะว่าท่านผู้ ใหญ่ต่างๆ	 ก็เป็นผู้ที่

น่ารักน่าเอ็นดูทั้งนั้น	(เสียงฮา)	โดยเฉพาะท่านรองปลัดก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดี	ต้องเอาใจทุกครั้งที่พบ	เพราะเหตุ

ว่าท่านผู้นี้มีสุขภาพจิตที่อ่อนแอ	(เสียงฮา)	

	 สุขภาพจิตหรือสุขภาพทั่วๆ	 ไป	 ของคนไม่เหมือนกัน	 แล้วแต่คน	 บางคนมีความเข้มแข็ง	 มี โรคใดๆ	 มา

รุกรานก็ ไม่เป็นไร	 เช่นไม่เคยเป็นหวัดเลย	 ไปอยู่กับผู้ที่เป็นหวัดทั้งบ้านก็ ไม่เคยเป็นหวัดเลย	 ไม่ ใช่เพราะฉีดยา

ป้องกันหรืออะไร	 บางคนก็ ไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรือเป็นโรคอะไรต่างๆ	 งอมแงม	 สุขภาพจิตนี้ก็เป็น

อย่างหนึ่ง	 บางคนอ่อนไหวต่อสุขภาพจิต	 เอ้อ	 ...	 ไม่ ใช่สุขภาพน่ะ	 ...	 อ่อนไหวต่อความ	 ...	 จะว่าฟั่นเฟือนก็จะหนัก

กันไปหน่อย	 (เสียงฮา)	 ...	 แต่ว่าคือหวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมมาก	 และอาจค้นคว้ามากเกินไปรู้มากเกินไป	 มีอะไรมา

กระทบนิดหนึ่งสุขภาพก็เสื่อมลงไป	 ทุกครั้งที่พบจึงต้องหยอดยาให้	 จะฉีดยาก็ไม่บังอาจที่จะฉีด	 ก็หยอดให้หรือให้ยา

เพื่อที่จะให้สุขภาพจิตแข็งแรงตามปรกติ	 การฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ	 ก็ยังหาไม่พบ	 จึงต้องหยอดยาให้		

เป็นครั้งเป็นคราว	 พบที ไรก็พยายามให้ด้วยความเอ็นดู	 (เสียงฮา)	 และในการหยอดยานี่	 ความจริงส่วนหนึ่งของ

การหยอดยาเป็นยากลางบ้าน	 ไม่ ใช่ยาตําราหลวง	 เป็นยาจะว่าผีบอกก็ ได้	 (เสียงหัวเราะ)	 ส่วนผสมของยานี้เป็น

ส่วนหนึ่ง	 ไม่ ใช่ทั้งหมด	 ก็คือลูกยอ	 (เสียงฮา)	 ต้องไปหาลูกยอจากในป่าแล้วก็เตรียมมาผสมกับสิ่งอื่น	 สิ่งอื่นนี้ก็		

ขอปิดเป็นความลับก่อน	เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจารย์จะแย่	จะไม่สามารถมีอาชีพต่อไป	ก็ป้อนให้ผู้ที่มีความหวั่นไหว	

สุขภาพจิตจึงดีอันนี้เป็นตําราอย่างหนึ่ง	 ซึ่งถ้าไปดูรายการโทรทัศน์บางทีก็ ได้ตํารายาต่างๆ	 มาจากรายการโทรทัศน์

ก็อันนี้เป็นรายการไม่ ใช่ โทรทัศน์	แม้จะมี โทรทัศน์ภายในแต่ก็เป็นรายการพิเศษจึงต้องให้ตํารายาผีบอกเล็กน้อย	

	 นี่	 เวลานี้ก็ผ่านไปอีก	 ๕	 นาที	 เมื่อกี้บอกว่าประหยัดก็ขอประหยัด	 ขอเชิญดอกไม้ที่จะมาแสดงอภินิหาร

ต่างๆ	 (เสียงฮา	 ...	 เสียงปรบมือ)	 ที่ต้องเชิญมาเพราะว่ากลัวเสียเหลี่ยม	 ในกําหนดการไม่ต้องเชิญ	 ถ้าหมดโอวาท

เมื่อไรก็จะวิ่ง	 หรือจะ	 ...	 วิ่งอาจไม่แช่มช้อย	 ...	 เดินมาอย่างแช่มช้อยและมายึดไมโครโฟน	 และตั้งตัวเป็นโฆษิกา	

(เสียงฮา)	 แล้วก็ยิ่งมีสองแรงแล้วก็ต้องระวังมาก	 นี่ก็ถึงว่าต้องไว้ลายไว้เหลี่ยมนิดหน่อย	 จึงขอเชิญท่านดอกไม้			

ทั้งสองออกมาแสดงตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและแช่มช้อย	......	(เสียงฮา	......	เสียงปรบมือ)		

 (ต่อจากนี้เป็นการบรรเลงดนตรี)

	 ที่จริงรายการนี้ก็นับว่ามีหลายรสหลายชาด	 รสของแต่ละคนก็คงต่างกัน	 ก็คงได้รับฟัง	 รับชม	 ฟังดู	 และ
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สังเกตการณ์ ได้อย่างดียิ่ง	 เข้าใจว่ารายการนี้มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีข้อสังเกต	 คือรายการนี้จัดมาทางนี้ดี	 มีวงของ			

อส.	 แล้วก็วงของทางวิทยาลัย	 ซึ่งไม่ทราบว่าจะถ่อมตัวหรือเปล่าว่าไม่กล้าไปที่ ไหน	 อาจเป็นเรื่องของความถ่อมตัว

ก็ ได้	 แต่ที่จริงฟังดูแล้วก็น่ารักดี	 แล้วก็น่ารักทั้งผู้พูดและผู้ปฏิบัติที่ ได้มาแสดงร่วมกัน	 ก็ทําให้เกิดความปรองดอง

สามัคคีกันดี	ทั้งแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยนี้แม้จะอยู่หลายแห่งหลายแหล่งหลายหน	ก็ยังมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	

ก็หวังและขอให้รักษาความอันหนึ่งอันเดียวนี้ ไว้เพื่อประโยชน์ของแต่ละคน	 เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 เพราะว่าที่

แสดงมาวันนี้ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ร่วมกันทํางานได้	 ร่วมกันสร้างชาติได้	 ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม	 วันนี้ต้องจบ

แล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องไป	ความจริงก็ ไม่ ได้จบเร็วกว่าปรกติเท่าไร	 เพราะว่าตอนนี้กลับไปบ้านก็ไม่ ได้ดูทีวีก็ ไม่ทราบว่า

ไปที่ ไหน	แต่พรุ่งนี้ขอแถลงว่าจะไปอุดร	แล้วก็ถึงต้องลาทางนี้จะได้ ไปพักผ่อน	 ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตามัวตาลายไม่เห็น

อะไรเลย	

	 พรุ่งนี้ ไปอุดร	แล้วก็จะไปดูกิจการต่างๆ	ของลูกเสืออาสาสมัครทางเขต	๔	โน้น	แล้วก็ต่อจากนั้นวันรุ่งขึ้น		

ก็จะไปดูสิ่งที่ ไม่ ใช่ตัวเราเสียแล้ว	 เป็นของที่ผ่านมานานแล้ว	 เพราะว่าเจ็ดพันปี	 ก็จะไปเยี่ยมโครงกระดูกที่บ้านเชียง	

ก็จะดูว่าเป็นอย่างไร	 แล้วโครงกระดูกนั้นในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ ได้สร้างหม้อไหต่างๆ	 ไว้ ในสมัยโบราณ	 ก็น่าดู	

นอกจากนั้นก็ ได้ฟังมาด้วยว่า	 มาสมัยใหม่นี้ที่บ้านแถวนั้นก็ยังทําหม้อไหแบบเมื่อเจ็ดพันปี	 จึงอยากจะไปดู	 หลังจาก

นั้นวันรุ่งขึ้นก็มาทางชัยภูมิ	 จะมาเยี่ยมหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้อําเภอเมือง	 ที่ถูกไฟไหม้เมื่อสักสองอาทิตย์มานี้	 ก็ ไปเยี่ยม	

พวกประชาชนที่อาจเดือดร้อนในครั้งนั้น	 เวลาไฟไหม้ก็ ได้มีเจ้าหน้าที่ ไปช่วยเหลือ	 ตอนนี้ก็ ไปดูว่าเรียบร้อยอย่างไร	

ที่จริงก็มีหลายแห่งที่เขาเดือดร้อนในบ้านเมืองไทยนี้	 เราก็ต้องไปบ้าง	 แล้วก็มีคนที่อาสาสมัครไปช่วยทุกครั้ง			

เมื่อทราบข่าวก็มีคนไปช่วย	 ต่อจากนั้นก็กลับมาจังหวัดขอนแก่น	 มาที่เขื่อนน้ำพรม	 ซึ่งได้ข่าวว่าจะเป็นเขื่อนจุ๊	 ...	

เอ๊ย	 ...	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 เพราะว่าเขาขอชื่อ	ก็มีเขื่อนใหญ่ๆ	เล็กๆ	ก็แล้วแต่ขนาด	ก็บอกว่าเขื่อนนี้ก็ ไม่ ได้ ใหญ่เกิน

ไปไม่ ได้เล็กเกินไป	ก็เลยเหมาะสมที่จะให้คุณจุ๊เป็นเจ้าของ	(เสียงฮา	...	)	ก็แล้วแต่ขนาด	ถ้าเขื่อนยังมี	ที่แรกนึกว่า

จะเอาเขื่อนในสวนจิตรมีเขื่อนอันหนึ่งสูง	 ๑	 เมตร	 แล้วก็ ไม่ทราบว่าจุน้ำได้สักกี่ลูกบาศก์เมตร	 ทีแรก	 ก็ชื่อว่า	

“เขื่อนสิริกิต”	 (เสียงฮา)	 ตอนนี้เขาแย่งชื่อไปทําที่เขื่อนทางโน้นน่ะ	 ทางอุตรดิตถ์	 ซึ่งใหญ่โตมโหฬารสมพระเกียรติ

แล้ว	 ก็เลยต้องเลื่อนมาจนกระทั่งก็นึกว่าจะให้ชื่อว่าเขื่อนจุ	๊ เพราะว่าก็ดูน่าเอ็นดูดี	 ตอนนี้เขาบอกว่าแย่งชื่อไปอีก

แล้ว	ก็ต้องไปตรวจตราดูที่เขื่อนน้ำพรมสักหน่อย	แล้วก็ที่ ไปที่นั่นก็เพราะหิวอาหาร	ต้องรับประทานอาหารกลางวัน

ที่ ไหนสักแห่งหนึ่ง	 ก็เลยไปที่นั่น	 ทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็เลี้ยงดูดีตอนที่ ไปขอนแก่นจนกระทั่งได้เพลงไทยเขียวมา	
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คราวนี้ ไปที่เขื่อนน้ำพรมก็ไม่ทราบว่าจะได้เพลงอะไร	จะได้ ไทยซีดหรือไทยอะไรมาก็ไม่รู้	อาจมี ได้	เสร็จแล้วก็กลับมา

ที่ขอนแก่น	ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ	ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ลาไปสักสองสามวัน	ไปตระเวนแถวโน้น	วันที่	๒๒	ก็

พักผ่อนนิดหน่อยเท่าที่จะทําได้	 แล้ววันที่	 ๒๓	 ก็ไปดูที่อยุธยา	 ต่อไป	 หลังจากนั้นก็จะมีการ	 ...	 นอกจากงานอื่นๆ	

เล็กๆ	น้อยๆ	 ...	 มีการรับแขกเมือง	 คือประธานาธิบดีอินเดียจะมาในวันที่	 ๒๗	 ก็ถือโอกาสนี้ โฆษณาให้พรรคพวก

ช่วยยิ้มหน่อยในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง	 ซึ่งเป็นประโยชน์	 เพราะว่าทําให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

กับอินเดียดี	 ซึ่งเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองไทยที่จะมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในโลกนี้	 ก็ขอชักชวนทุกคนให้

ไปต้อนรับในโอกาสต่างๆ	 ซึ่งทางราชการเขาก็ได้ประกาศแล้ว	 นับว่าได้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมเหมือนกัน	 ทั้งอาจ

สนุกด้วยเพราะว่ามีขบวนยาวมาก	ก็ดูไปแล้วก็เชียร์ ไป	 เป็นการเชียร์ส่วนรวม	 เป็นการเชียร์สัมพันธไมตรี	 เป็นการ

เชียร์ที่ ให้บ้านเมืองไทยเรามีเพื่อนในโลก	ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันในงานนี้	

	 พูดเสียยืดยาวในเรื่องของจะไปไหนๆ	พรุ่งนี้มะรืนนี้	ก็มาถึงเรื่องที่ว่าจะให้พรที่จริงที่ ได้พูดทั้งหมดนี้ถ้าเอา

ไปพิจารณาเอาไปคิดให้ดีก็เป็นพรได้ทั้งนั้น	 เพราะเหตุว่าพรนั้นอยู่ ในสมองของแต่ละคน	 คือถ้าแต่ละคนมีความ

ตั้งใจแน่วแน่	 แล้วมีความบริสุทธิ์ ใจความแน่วแน่นั้นและความบริสุทธิ์ ใจนั้นจะคุ้มครอง	 ทั้งช่วยให้มีความสําเร็จ			

พรที่ขอโดยมากก็ขอไว้สําหรับพวกที่ศึกษาอยู่ที่จะต้องสอบ	 ให้สําเร็จในการสอบ	 แต่ถ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่เหมาะ	

คือเรียนด้วยความขะมักเขม้น	และทําทุกอย่างด้วยความสุจริตใจ	ความสําเร็จ	 ต้องมาแน่	 แต่ถ้าพูดถึงพรที่เรียกว่า

สิ่งที่เราไม่ทราบจะมีอยู่เบื้องบนหรือมีเทวดามีผู้วิเศษอะไร	ก็อาจมี ได้	ถึงว่าก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอาราธนาพรให้ตัวเอง

ด้วยตนเอง	 อาราธนาจากสิ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาคุ้มครอง	 ก็ขอให้ทุกคนมีความคิดดี ใดๆ	 มีความตั้งใจที่

บริสุทธิ์ ใดๆ	 มีความหวังใด	 ที่เป็นมงคลทั้งหลาย	 ขอให้ความเป็นมงคลนี้	 ความบริสุทธิ์นี้ ได้คุ้มครองและนําให้สิ่งที่

ตนจะทํานั้นให้มีความสําเร็จ	ให้มีความก้าวหน้า	ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ	และให้มีความมั่นคงในตัว	มีความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ	ก็ขอให้พรนี้จงสําเร็จเป็นสิ่งที่จะทําให้เจริญกันทุกคน	

	 ตอนนี้รายการก็ยังไม่เสร็จ	ลืมไป	ลืมปิดประป๋อง	...	อ้า	....	ลืมปิดรายการ	.........	รายการเวลาเปิดก็เปิดประตู

ให้ ใครเข้าออกได้	แล้วก็วันนี้ยังไม่ ได้ปิด	ก็ขอปิดรายการ	

	 โฆษิกาทําผิดนะ	 คือว่าพูดมาดื้อๆ	 ว่าจะปิดรายการ	 ยังไม่ ได้ปรึกษาว่าจะปิดหรือไม่ปิด	 แต่ว่าตอนนี้ก็

ปรึกษาหารือกันแล้ว	 ก็จะปิดกระป๋องเสียที	 ก่อนที่จะปิดก็ต้องชมเชยโฆษิกาที่แย้มออกมา	 แล้วก็อุตส่าห์บริจาค			
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ก็แสดงว่าแก่มาก	 ไม่อย่างนั้นไม่รู้	 ถ้าไม่บอกว่าบริจาคในโอกาสที่ครบเกษียณไป	นี่ก็ ไม่รู้	 ถ้าไม่รู้ก็ ไม่สบายใจ	 แต่นี่

มาเกิดรู้ว่า	 เอ๊ะก็แก่นี่นะ	 (เสียงฮา)	 อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างแน่วแน่ว่า	 ถ้าเรารู้ว่าแล้วว่า	 ถึงปลดเกษียณแล้ว			

ก็หมายความต้องเป็นคนแก่	ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นคนแก่	อันนี้พิสูจน์ว่าขีดนั้นไม่ ใช่ว่าเป็นคนแก่	ขีดนี้เป็น

คนสาว	แต่ว่าอยู่ที่ถ้าเราไม่มีอคติ	ตอนนี้มีอคติแล้วเพราะมาบอกว่าปลดเกษียณแล้ว	ถ้าไม่มีอคติ	หรือไม่รู้	 ...	 เอ้า	

ลืมเสีย	 ......	 เราก็ไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่	 เมื่อไม่ทราบอายุเท่าไหร่เราก็ไม่บอกว่าแก่	 อันนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนเรา

มนุษย์เรานั่นน่ะมีอคติมาก	 แล้วก็เมื่อมีอคติแล้วบางทีก็ ไม่ดี	 แต่ที่อุตส่าห์บอกว่าถึงเกษียณแล้ว	 ก็หมายความว่ามี

ความบริสุทธิ์ ใจ	 เพราะตัวไม่มีอคติว่าอายุ	 ๖๐	 ก็ ไม่ ได้หมายความว่าแก่	 แต่ว่าตามข้อเท็จจริงเขาปลดเกษียณแล้ว	

ทางราชการเขาไม่เอาแล้ว	 (เสียงฮา)	 แต่ลงท้ายทางราชการเขาก็เอาเงินมาให้	 นี่ก็แปลกดีเหมือนกัน	 แต่อย่างไร

ก็ตามนี่เป็นวงเล็บนิดหน่อย	

	 ขอบใจ	 แล้วก็ขอบใจโฆษกโฆษิกาที่ยังไม่ ได้แย้ม	 ก็แย้มนิดหน่อยแล้วค่อยยังชั่วหน่อย	 แล้วก็ที่บอกว่าจะ

เสียงดัง	ต่อไปนี้เห็นว่าต้องการจะเสียงดังมาก	ก็แล้วแต่กาลเทศะ	แล้วแต่ โอกาส	การพูดเสียงดังนี้	ถ้าถึงเวลา	เรา

ก็ต้องพูดเสียงดังหนักแน่น	 บางเวลาก็ต้องกระซิบกระซาบ	 (เสียงปรบมือ)	 ก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ โอกาสให้เหมาะสม	

เพราะเดี๋ยวทั้งปีจะไปตะโกนที่ โน่นที่นี่	 แล้วก็อ้างว่าโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้ตะโกน	 อย่างนี้ก็เดือดร้อนมาก	 (เสียงฮา	 ...	

ปรบมือ)	ฉะนั้นก็ ให้ โอวาทเป็นส่วนตัวเป็นรายบุคคลว่า	 การเสียงดังก็แล้วแต่ โอกาส	แล้วแต่กาลเทศะ	บางทีก็ต้อง

เสียงดังมากสําหรับเอ็ดลูกศิษย์อะไรนั่นน่ะก็ต้องดุเดือด	 แต่ว่ากับหมอก็ต้องนิ่มนวล	 (เสียงฮา)	 วันนี้ที่จริงก็เคราะห์

ดียังไม่ ได้ปิดรายการ	ถ้าปิดรายการจะไม่มี โอกาส	แล้วก็จะเดือดร้อนทั้งปี	 อย่างน้อย	๓๖๔	วัน	ก็ต้องขอบใจที่ โผล่

ออกมา	 แล้วก็แย้มออกมาแล้ว	 เป็นทางหนึ่งที่ทําให้รายการนี้ครึกครื้นสนุกสนานได้	 และวันนี้ทุกคนก็ได้แสดงทั้ง

ข้างบนทั้งข้างล่างทั้งข้างหลังทั้งข้างๆ	 ก็ทั้งสองข้าง	 (เสียงฮา)	 ก็ขอขอบใจทุกฝ่ายทุกด้านทั้งข้างบนข้างนี้	 ข้างบน

ทางนี้	 ข้างๆ	 ข้างนอกทุกคนที่ ได้ร่วมมือกันทําให้เกิดความเรียบร้อย	 แล้วก็ขอขอบใจล่วงหน้าที่เอาเงินมาให้			

(เสียงฮา)	 คือจะไม่ขอบใจอีก	 ก็ต้องทวง	 (เสียงปรบมือ)	 เงินนั้นน่ะก็ทราบดีแล้วว่าไม่ ไปไหน	 มาเป็นทุนสําหรับ		

การศึกษาช่วยเหลือพวกกันเอง	 แล้วนอกจากนั้นก็ขอบใจในสิ่งของที่เอามาให้เป็นที่ระลึก	 (เสียงปรบมือ)	 ทีนี้ ได้ทํา

การบ้านมาดีนะ	 ได้อ่านกําหนดการว่าตอนนี้ตอนนั้นมีอะไร	 ก็รู้ว่าทราบว่าเขาจะเอาเงิน	 ...	 อ้า	 ...	 ท่านประธานนี่	

ท่านประธานแชร์แมนใหญ่นี่ก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่ารายการขอโอวาททั้งหมด	 แล้วก็ ให้ทรงดนตรี	 แล้วทีหลังที่จะเอา

เงินมาให้	(เสียงฮา)	เอาของที่ระลึกมาให้	ก็จําเอาไว้	ทั้งได้ฟังแล้วก็ทั้งได้อ่านในกําหนดการ	ซึ่งวันนี้ ไม่ ได้พกเอามา	
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พกเอาแต่โอวาทมา	 ก็รู้สึกแข็งแรงมีความจําออกจะดี	 คราวก่อนนี้เดินออกมาจากที่ โน่นจะมาพูดอะไร	 ...	 เดินจาก

โน่นมาถึงนี่ลืมหมดแล้ว	แต่คราวนี้ ไม่ลืม	

	 ก็ขอขอบใจทั้งที่ ได้ปฏิบัติมาและที่จะปฏิบัติต่อไป	 เพื่อที่จะไม่ต้องลุกขึ้นมาขอบใจอีกที	 แล้วก็หลังจากนั้น		

เมื่อได้รับเงินสําหรับการกุศลสําหรับช่วยการศึกษาทั้งสิ่งของที่ระลึกแล้ว	ก็จะไปเลย	(เสียงฮา	...	ปรบมือ)	แต่ก็จะให้

โอกาสให้ข้างล่างนี่แสดงอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่บอกว่าให้ โอกาสแสดงอีกนิดหนึ่ง	เดี๋ยวเขา	...	เวลาเสร็จการอันนี้

ก็จะวิ่งออกไปทางนี้	 ...	 ทางนี้จะไม่มีการแสดง	 ก็เข้าใจว่าโปรแกรมจะต้องมีนิดหน่อย	 ตอนท้ายการแสดงนิดหนึ่ง	

แล้วก็ ในการแสดงนั้นก็จะต้องมีเวลาที่จะเก็บเครื่องมือ	 ก็แสดงไปได้	 เพื่อที่จะเป็นโอกาสที่มีเวลาเก็บเครื่องมือ			

ถ้าทิ้งไว้ที่นี่นะแหลกแน่	 (เสียงฮา)	 เพราะว่าเครื่องมือมันเก่า	มันเกือบจะหลุดเป็นชิ้นๆ	แล้ว	 ต้องเก็บรวบรวมเอา

ไว้ ให้ดีๆ	ทีนี้ก็หมดเรื่องหมดราวปิดรายการได้	แล้วก็เริ่มรายการปิดรายการ	เตรียมตัวตรงนี้ทําพิธีปิด.	
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ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์ 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพบก 

ณ สโมสรทหารบก 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษา		

จากวิทยาลัยการทัพบก	อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	คน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา

ครั้งนี้	

	 การที่ท่านทั้งหลายได้เข้ารับการอบรมในวิทยาลัยการทัพบก	 ให้มีความรอบรู้ ในวิชาการด้านต่างๆ			

ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวาง	 ย่อมเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การปฏิบัติงานของท่าน	

เพราะจุดหมายสําคัญของการรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองนั้น	 อยู่ที่การทําให้ประชาชนสามารถปกครองรักษา

ถิ่นฐานของตนเองได้	 โดยมีสวัสดิภาพและอิสรภาพเต็มที่	 ในการนี้	 ทางราชการมีหน้าที่อันจําเป็นที่สุด	 ที่จะต้อง

พิทักษ์คุ้มครองให้มีความสงบและปลอดภัย	 ทั้งจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนโดยทางวิชาการ	 ทั้งด้านเทคนิคและ		

ด้านเศรษฐกิจสังคม	 เพื่อให้เขาช่วยตัวเองและพัฒนาตัวเองได้	 ในการอาชีพ	 การครองชีพ	 และการอยู่ร่วมกันโดย

สามัคคีธรรม	 ขอให้ทุกท่านพยายามใช้ความรู้	 ความสามารถที่มีอยู่	 ให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนตาม		

หลักการที่ ได้กล่าวแล้วให้มากที่สุด	 เมื่อประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง	 พัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ ให้เจริญขึ้นได้แล้ว			

บ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง	

	 ขออวยพรให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญในหน้าที่ราชการ	

สามารถปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีแก่บ้านเมืองได้สมความปรารถนา	และขอให้ผู้มาร่วมพิธีนี้มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.	
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พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา 

ปีการศึกษา ๒๕๑๔
(๒) 

ณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิต 

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ 

	 ในวันนี้เป็นวันที่น่ายินดี	 และโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ ได้รับความสําเร็จรับประกาศนียบัตร	 ก็น่าชื่นชมมาก	

เพราะหมายความว่าการเรียนได้ผลดี	 ทั้งน่าชื่นชมที่ ได้ทราบรายงานจากครูใหญ่ว่ากิจการต่างๆ	 ของโรงเรียนนี้

ก้าวหน้า	มีนักเรียนถึงสองร้อยกว่าคนแล้ว	ได้มีกิจกรรมต่างๆ	และการเรียนที่ก้าวหน้าดี	ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคน

ทั้งนักเรียนทั้งครูอาจารย์	ทั้งผู้ปกครอง	ควรมีความยินดีอย่างยิ่งที่เห็นว่ากิจการของโรงเรียนเป็นประโยชน์	

	 ในรายงานนั้น	ก็ได้แสดงสิ่งที่ดีที่ก้าวหน้าทั้งนั้น	แต่ก็ต้องมาพิจารณาอยู่เสมอว่าถ้าจะให้มีความดี	มีความ

สําเร็จ	 ก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงและทําให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	 เช่นสําหรับนักเรียนทุกคน	 ก็ไม่ ใช่เฉพาะผู้ที่ ได้รับรางวัล

เท่านั้นเอง	ที่อยู่ ในที่นี้	ผู้ที่เรียนแล้วผลการเรียนอาจไม่ถึงขนาดที่จะน่ายินดีนักก็มี	ฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องขอให้ทุกคน

ทั้งตัวนักเรียนเอง	 ครูอาจารย์	 และผู้ปกครองได้พิจารณาว่าจะทําอย่างไรดีสําหรับที่จะทําให้ผลนั้นสมบูรณ์เต็มที่			

ให้เป็นตามที่มีจุดประสงค์ที่สร้างและตั้งโรงเรียนนี้	

	 จุดประสงค์การตั้งโรงเรียนและมีการรับนักเรียนอยู่ ในโรงเรียนนี้	 ก็เพื่อที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนที่จะ

ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ซึ่งจะมีนานาประการในชีวิต	 ความรู้ ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้	 และทําให้เป็นคนที่มีเกียรติ	 เป็นคนที่สามารถ	 เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ ในตัวว่าทํา

ประโยชน์แก่ตนเอง	 และแก่ส่วนรวม	 นอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ

สังคม	 สอดคล้องกับสมัย	 และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม	 ถ้าได้ทั้งวิชาการ	 ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ ในชีวิต	

ก็จะทําให้เป็นคนที่ครบคน	 ที่จะภูมิ ใจได้	 หน้าที่ที่จะทํานี้ก็ตกอยู่ที่ทั้งสามฝ่าย	 ทั้งตัวนักเรียน	 ทั้งครูอาจารย์ที่จะ		

สั่งสอน	 ทั้งผู้ปกครองที่จะต้องบ่มนิสัยเอาใจใส่กับลูกหลานของตัว	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงพยายามพิจารณาหาทางที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินไป ในงานวันปิดภาคการศึกษา	 ปี	 ๒๕๑๔	

และงานออกร้านการฝีมือของโรงเรียนจิตรลดา	 บริเวณสวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

ประกาศนียบัตร	รางวัล	และพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักเรียน	
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จะทําให้เกิดผลดังกล่าว	 อยากจะยกตัวอย่างเล็กน้อย	 เมื่อกี้นี้ เองพูดถึงความคิดริเริ่ม	 สมัยนี้ทางการศึกษา		

พยายามที่จะสั่งสอนหรือที่จะสนับสนุนในทางที่จะให้เด็กมีความคิดริเริ่มอย่างมาก	 จึงหาวิธีต่างๆ	 ที่จะมาทําให้เกิด

ความคิดริเริ่ม	 ความคิดริเริ่มนี้เป็นสิ่งที่ดี	 ในคํานี้ก็แสดงให้เห็นอยู่ ในตัวว่าแปลว่าอะไร	 เป็นความคิดของตนเองที่

จะเริ่มทําอะไรขึ้น	 แต่ว่าไม่ ได้บอกไว้ว่าเริ่มทําอะไรนั้นเป็นสิ่งใด	 หมายถึงความคิดริเริ่มที่จะทําสิ่งที่จะเป็นสิ่ง

สร้างสรรค์สําหรับตัวเองสําหรับสังคมหรือไม่	 แต่ว่าในคํานี้	 “ริเริ่มและความคิด”	 ก็มีเพียงแต่ว่าเป็นเบื้องต้น	

หมายความว่าสั่งสอนให้ทุกคนมีความคิดที่จะเริ่มสิ่งใดด้วยตนเอง	แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องไม่ลืม	อย่าไปเห่ออย่าไป

หลงในความคิดริเริ่มนี้	 สิ่งสําคัญที่สุดเวลาริเริ่มอะไรแล้วต้องให้ต่อเนื่องต่อไป	 ต้องทําต่อไปจนสําเร็จ	 ข้อนี้เป็น		

ข้อสําคัญ	ความคิดริเริ่มจะมีคุณค่าได้	 ในความคิดริเริ่ม	 ส่วนมากก็ลืม	 ทั้งนักเรียน	ทั้งครู	 ทั้งผู้ปกครอง	คงลืมว่า		

เมื่อมีความคิดริเริ่มแล้ว	 ต้องมีความคิดที่จะทําต่อด้วยความขะมักเขม้น	 ด้วยความอดทน	 ด้วยความขยัน	 และ

หาความสําเร็จที่ตนปรารถนา	 มิ ใช่ว่าเพียงแต่ริเริ่มแล้วก็ทิ้งขว้าง	 ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเมื่อกี้ดนตรีของ	 นี้บอกว่า

แสดงเพื่อที่จะส่งเสริมความคิดริเริ่มของเด็ก	 ถ้าจะแสดงเพื่อความคิดริเริ่มของเด็ก	 ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนี้

น่าจะสร้างเอง	แต่ก็ปรากฎว่าไม่ ใช่อย่างนั้น	ก็ไปหามาจากที่ ไหนไม่ทราบ	ไม่ ได้สร้างเอง	ตามที่รายงานว่าส่วนมาก

เป็นเครื่องดนตรีทําด้วยไม้	ได้นับแล้วจํานวนที่ทําด้วยไม้มีประมาณ	๖๐	เปอร์เซ็นต์	นอกจากนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่

ทําด้วยสิ่งอื่น	 มี โลหะเป็นต้น	 และด้วยหนังสัตว์เป็นต่อไป	 ก็หมายความว่าพูดว่าทําดนตรีเช่นนี้เพื่อความคิดริเริ่ม	

จะได้ผลอย่างมากสุด	 ๖๐	 เปอร์เซนต์	 เพราะว่ามาอ้างว่าเครื่องดนตรีส่วนมากเป็นไม้	 แต่ว่าเป็นไม้เพียง	 ๖๐	

เปอร์เซนต์	 ฉะนั้นจิตใจหรือวิธีคิดที่จะนํามาปฏิบัติ ในโรงเรียนนี้	 ก็ขอให้ ได้พิจารณาโดยรอบคอบและให้เป็น		

ประโยชน์จริงๆ	แก่ชีวิตของผู้ที่เป็นนักเรียนและต่อไปจะเป็นผู้ ใหญ่	 จะเป็นผู้ที่จะต้องนับว่ามีความสําคัญในสังคมใน

ประเทศชาติ	 ให้ทุกคนทั้งสามฝ่ายขะมักเขม้นในตัวเองและในชีวิต	 ทั้งในทางฝึกฝนตนให้เป็นคนที่มีความคิด			

ทั้งริเริ่ม	ทั้งความคิดที่ดี	ที่ขยันหมั่นเพียรเพื่อความสําเร็จ	ขอให้ทุกคน	ทั้งผู้ที่มีความสําเร็จอย่างดี ในการเรียน	ทั้ง

ผู้ที่กําลังเรียน	พยายามให้ก้าวหน้าขึ้น	ขอให้มีกําลังใจให้สามารถที่จะถึงเป้าหมายคือการเรียนสําเร็จ	และหาความรู้

ความสามารถใส่ตัว	 ที่จะชมเชยในเหล่านักเรียนเป็นพิเศษ	 ก็ขอชมเชยผู้ที่มีความก้าวหน้าในปีนี้	 หมายถึงว่าผู้ที่ ได้

รับรางวัลนี้เป็นผู้ที่ขะมักเขม้น	 แม้ตนจะเรียนไม่ดีนักก็ ได้ก้าวหน้าขึ้นมา	 มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษ	 เปรียบเทียบ	
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เมื่อต้นปีมาถึงปลายปี ได้ผลดีขึ้น	 ก็น่าชมเชย	 เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเอาใจใส่ ในการงานการเรียน	 และมีความ

อดทนมีความเพียรพยายาม	ก็ขอให้ทุกคนทั้งหมดมีจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะเรียนต่อไปและได้รับความสําเร็จ	ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอนาคต	

	 ขออวยพรให้ทั้งนักเรียนทั้งครูอาจารย์	 ทั้งผู้ปกครองทั้งหลายประสบแต่ความเจริญ	 สิ่งใดที่ประสงค์ที่ดีที่

งามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมจงสําเร็จสมความปรารถนา	ให้มีความสุขความสบายทั่วกันทุกคน.	
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ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  

ประจําปี ๒๕๑๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ			

ณ	 โอกาสนี้	 ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	 และจะได้เข้ารับ

ตําแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติ ในราชการต่อไป	

	 เป็นที่รับทราบกันอยู่ว่า	 ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน	 การรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศและ

ประชาชน	 มีปัญหาใหญ่และซับซ้อนอย่างยิ่งเกิดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ	 เนื่องจาก

บ้านเมืองของเรากําลังถูกแทรกซึมบ่อนทําลายและคุกคามโดยอิทธิพลภายนอกประเทศอยู่อย่างหนัก	 ดังนั้น			

ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน	 แต่ละคนจะต้องเข้าใจว่า	 ตนเองได้ตกลงตัดสินใจแล้วที่จะรับเอาภาระอันยากยิ่งมาเป็น

หน้าที่	 และจะต้องทําหน้าที่นี้ ให้สําเร็จ	 จะปล่อยให้พลาดพลั้งไม่ ได้	 ไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 เพราะจะเป็นอันตรายถึง

ความเป็นความตายของชาติไทย	

	 สําหรับผู้เป็นตํารวจ	 การต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทําลายต่างๆ	 ไม่มีวิธีการใดสําคัญและจําเป็นเท่ากับการ

รักษาความเที่ยงธรรมและความสุจริตที่ ใด	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรักษาความสุจริตยุติธรรมไว้ ได้	 ที่นั้น	 การยุยง

ก่อกวนทําได้ยากที่สุด	แต่ถ้าที่ ใดเจ้าหน้าที่ ไม่เที่ยงธรรม	การก่อการร้ายจะทําได้ง่ายดาย	จะลุกลามรวดเร็ว	และจะ

แก้ ไขได้ยากที่สุด	

	 ขอจงมีความตั้งใจและมั่นใจในหน้าที่	จงใช้ความรู้	ความฉลาด	และความสุขุมรอบคอบให้เกิดประโยชน์แก่

การปฏิบัติงานให้มากที่สุด	จงกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว	ความชั่ว	และสิ่งล่อใจทุกอย่าง	จงยินดีและภูมิ ใจที่จะรักษา

ความสุจริตและความยุติธรรมแล้วทุกคนจะเอาชนะอุปสรรคขวากหนามในการงานได้ โดยปลอดภัย	

	 ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความสุขและความเจริญมั่นคงในชีวิต	 และขอให้ผู้ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธี

นี้	มีความสวัสดีทั่วกัน.	
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พระราชทานแก่คณะเยาวชนชายหญิงจากท้องถิ่นทุรกันดาร 

ในเขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ รวม ๒๓ จังหวัด
(๒)

  

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ายินดีมากที่ ได้เห็นเยาวชนทั้งชายหญิงได้มาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งที่นครหลวง	 ประโยชน์ที่ ได้จากการ

ชุมนุมนี้	 ทางกองอํานวยการก็ ได้แจ้งแล้ว	 นับว่ามีมากในด้านสามัคคีก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพราะว่าทุกคนมา

จากแห่งต่างๆ	 ทุกภาคของประเทศไทย	 ได้มาชุมชนกัน	 สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและเล่าสู่กันให้

ฟังเกี่ยวข้องกับชีวิตที่มีอยู่ ในท้องถิ่นของตัว	 การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง	 เพราะจะ

แสดงให้เห็นว่าจะอยู่เหนือ	 ใต้	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือกลางก็ตามเราก็มีความคิดใกล้เคียงกัน	 คือเราอยากที่จะ

ทําให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญมีความก้าวหน้าพร้อมกัน	 เพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความแข็งแกร่งและ

อยู่ร่วมกันเป็นประเทศที่มั่นคง	 และเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่น่าสบาย	 จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในด้านความสามัคคี			

สําหรับในด้านความรู้ต่างๆ	ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับทุกคน	 เพราะว่าแต่และแห่งแต่ละภาคแต่ละส่วน

ของประเทศก็มีความแตกต่างอยู่เหมือนกัน	 ฉะนั้นการที่ ได้สามารถที่จะมาพบปะกันและมาเห็นความเจริญในด้าน

ต่างๆ	ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้แต่ละคน	มีความรู้เพิ่มเติมขึ้น	เมื่อมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะเข้าใจในจุดประสงค์ของการมี

ประเทศและเป็นชาติไทยของเราอย่างซาบซึ้งว่า	 ถ้าร่วมกันเอากําลังทั้งหมดทุกภาคของประเทศมาผนึกกัน	 ก็จะทํา

ให้บ้านเมืองก้าวหน้าได้	 ด้วยความรู้นี้จะทําให้บ้านเมืองของเราเจริญได้	 การที่ ได้มาพบปะกับบุคคลสําคัญต่างๆ	 ก็

คงเป็นประโยชน์เหมือนกัน	 ทั้งสําหรับเยาวชน	 ทั้งสําหรับผู้ที่เป็นผู้ ใหญ่	 เพราะว่าเยาวชนก็ ได้เห็นว่ามีผู้ ใหญ่ที่

พยายามที่จะทําให้ชีวิตของประชาชนทั่วๆ	 ไปมีความเจริญรุ่งเรือง	 ที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ ใหญ่ก็มีเหมือนกัน	

เพราะว่าผู้ ใหญ่สามารถที่จะถามที่จะเรียนรู้จากผู้ที่มาเยี่ยมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร	 ฉะนั้นการชุมนุมของเยาวชนก็

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลโท	 เกรียงศักดิ์	 ชมะนันท์	 รองเสนาธิการ	 กองอํานวยการกลาง

รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	 นําเยาวชนชายหญิงจากท้องถิ่น	 ทุรกันดารในเขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ	 รวม	 ๒๓	

จังหวัด	 พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่	 รวม	 ๔๕๗	 คน	 ซึ่งเดินทางประชุม	 ครั้งที่	 ๑๐	 ประจําปี	 ๒๕๑๕	 เฝ้า	 ฯ	 ในโอกาสนี้	 เยาวชนจาก

จังหวัดต่างๆ	บางจังหวัด	ได้ทูลเกล้า	ฯ	ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย	
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เชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เมื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้	 และเป็นความสําคัญเช่นนี้	 ก็เกิดความรับผิดชอบ

ขึ้น	 คือทุกคนที่มาประชุมทั้งผู้ที่มาจากภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคใต้	 ภาคกลาง	 และผู้ที่อยู่ ในส่วน

กลางต่างมีความรับผิดชอบเกิดขึ้น	 ที่จะทําตามความรู้ที่ ได้ขึ้นมา	 เพื่อให้เกิดผลในความรู้	 ความรับผิดชอบนี่มีอย่าง

มากและมีความลําบากอยู่	 เพราะว่าการที่ ได้มาชุมชนไม่กี่วันนี้	 ได้มาเห็นสิ่งของต่างๆ	 ได้มาพบปะคนมากหลาย	

และเท่ากับได้สะสมความรู้ภายในไม่กี่วันนี่	 ความรับผิดชอบมีอยู่แต่ละคนๆ	 มีอยู่ที่จะต้องจดจําอย่างถูกต้อง	 และ

พยายามที่จะนําไปคิดพิจารณาให้ดี	 ที่ว่าคิดพิจารณานี่	 หมายความว่าที่จดจําเอาไว้นั้นเป็นคล้ายๆ	 กับว่า	 ความรู้	

เป็นชิ้นๆ	 ความรู้เหล่านี้จะต้องนําไปคิด	 ต้องไปดูว่าชิ้นส่วนต่างๆ	 นี้ โยงกันอย่างไร	 และจะเป็นประโยชน์อย่างไร	

ฉะนั้นทุกคนที่มาจากไหนก็ตาม	 เมื่อได้ความรู้ขึ้นมา	 ต้องมาพิจารณา	 มาพินิจพิเคราะห์ว่าความรู้ต่างๆ	 ที่ ได้	 จะ

เป็นประโยชน์อย่างไร	 และจะนําไป ใช้ ให้ตนเองให้ท้องถิ่นของตนและบ้านเมืองมีความรุดหน้าก้าวหน้ามั่นคงได้

อย่างไร	อันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่มาชุมนุม	ความจริงไม่ ใช่ความรับผิดชอบของผู้ที่มาชุนนุมโดยเฉพาะ	เป็น

ความรับผิดชอบของทุกคนในชาติ	 คือแต่ละคนๆ	 ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเอง	 แต่ว่าถ้าช่วยกันทํา	 สามัคคีกัน	

และนําความรู้ความสามารถช่วยผนึกกําลังกัน	 ก็จะทําให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองและก้าวหน้าได้	 ในแนวนี้ก็ขอให้

ไปคิด	 ขอให้นําความรู้นี้ ไปคิดและไปทําให้ ให้เป็นประโยชน์เพื่อความมั่นคง	 ความมั่นคงของประเทศชาติจะเกิดขึ้น

มาได้ก็ โดยที่บุคคลแต่ละคนช่วยกันสร้าง	 ความมั่นคงนั้นจึงจะเป็นความมั่นคงของส่วนรวม	 ในมุมกลับ	 ถ้าความ

มั่นคงของส่วนรวมมีขึ้น	 ก็ทําให้แต่ละคนมีบ้านเมืองที่อยู่อาศัยที่เข้มแข็ง	 ที่มั่นคง	 และที่ปลอดภัย	 ความมั่นคง

ปลอดภัยของส่วนรวมนั้นก็จะทําให้แต่ละคนได้รับประโยชน์	 ก็ขอให้ ไปคิดให้ดี	 และช่วยกันในหมู่ผู้ที่ชุมนุมกันที่นี่	

และพยายามไปเล่าให้พ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นของตนฟังว่าได้มาเห็นอะไร	 เพื่อที่จะให้ความรู้ที่ ได้จากการชุมนุมครั้งนี้

เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น	 และถ้ามีอะไรดีที่จะนําไป ใช้	 ก็ขอให้ ไปเล่าให้พี่น้องทางบ้านฟัง	 และช่วยกันสร้าง

ความเจริญของบ้าน	 ของท้องถิ่นของตน	 ก็ขอให้ทุกคนได้พยายามสร้างตนเองให้แข็งแรง	 และนําความรู้ ไป ใช้เป็น

ประโยชน์	 ครั้งนี้เป็นครั้งถึงที่	 ๑๐	 แล้ว	 ที่มีการจัดชุมนุมในพระนคร	นับว่าชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษอยู่เพราะเป็นครั้งที่	

๑๐	นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง	
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	 ขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการชุมนุมครั้งนี	้ มีกําลังแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติงานที่มีอยู่ ใน

อนาคตของตน	 ขอให้กลับไป ในท้องที่ของตนโดยปลอดภัย	 และให้ ได้ทําประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ		

บ้านเมือง	 ขออวยพรให้ทุกคน	 ทั้งเยาวชนทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ ได้จัดงานชุมนุมครั้งนี้	 ได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและสามัคคีกลมเกลียวกัน	 มีสิ่งใดที่จะประสงค์ที่จะทําที่เป็นสิ่งที่ดีที่งาม			

ที่สร้างสรรค์ก็ขอให้สําเร็จทุกประการ	ขอให้ทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ณ หอประชุมกิตติขจร ในบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย		

พระจุลจอมเกล้า	 อีกรุ่นหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยในการที่ ได้รับความสําเร็จ	 และได้รับเกียรติเป็นนายทหาร

แห่งกองทัพไทย	

	 คนทุกคน	 โดยเฉพาะผู้ที่ ได้รับการศึกษาดี	 ย่อมตั้งใจปรารถนาที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่บ้านเมือง	

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมาแล้วจนสําเร็จและกําลังจะออกไปปฎิบัติการในตําแหน่งหน้าที่		

ที่สําคัญ	 นับว่าเป็นผู้มี โอกาสอันดียิ่ง	 ที่จะได้ทําสิ่งที่เป็นความประสงค์ของท่าน	 เพราะหน้าที่ของทหารก็คือการ

สร้างเสริมและรักษาความมั่นคงของประเทศ	 ส่วนการที่จะทําให้สําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการปฎิบัติตามหลักการและ

เหตุผลที่ถูกต้องเป็นสําคัญ	

	 การจรรโลงประเทศเป็นงานของส่วนรวม	 ไม่อยู่ ในวิสัยที่บุคคลจะกระทําให้สําเร็จได้ โดยลําพังตนเอง	

บุคคลจะทําการนี้ ได้	 ก็ โดยปลูกฝังและส่งเสริมความร่วมมือในชาติ ให้เกิดทวีขึ้น	 นายทหารแต่ละคนได้รับการฝึกหัด

อบรมให้มีความรู้ความสามารถ	มีความคิดสติปัญญา	พร้อมมูลอยู่แล้ว	ต้องพยายามนําเอาคุณสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่

นั้นออกมาใช้ทั้งในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงาน	 คือรักษาเกียรติ	 รักษาวินัยและความเข้มแข็งเที่ยงตรงของท่านไว้			

ให้สมกับที่เป็นผู้บังคับบัญชาทหาร	 ทําการงานทุกอย่างด้วยความอุตสาหะพยายามและด้วยความคิดพิจารณา			

มุ่งเอาผลเลิศเป็นที่ตั้ง	 เมื่อการประพฤติปฏิบัติดีของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป	 ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้

เขาเกิดความศรัทธาเลื่อมใส	 และจะน้อมนําให้เข้ามาร่วมมือด้วย	 ช่วยสริมจุดประสงค์ ในการธํารงเสถียรภาพและ

ความเจริญวัฒนาของบ้านเมืองให้สําเร็จได้ ในที่สุด	

	 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ ไว้	 สําหรับนายทหารใหม่ ได้นําไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในชีวิตและใน

หน้าที่	ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จ	ความเจริญก้าวหน้าทุกประการ	และมีความสุขความสวัสดีทุกเมื่อโดย

ทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล 

ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(๒) 

วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีมากที่บัดนี้หมู่บ้านตัวอย่างนี้ ได้เป็นสหกรณ์การเกษตร	 สหกรณ์นี้	 ก็จะต้องให้เข้าใจว่าเป็น		

วิธีหนึ่ง	มีการร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะให้ ได้ผลในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตน	และอยู่ร่วมกัน	ก็

ทําให้มีแรงมาก	คือร่วมแรงมาเพื่อการอาชีพให้เจริญงอกงาม	ซึ่งเป็นสหกรณ์ ในรูปเอนกประสงค์นั้น	ก็ยิ่งจะได้ผลดี	

แต่ต้องเข้าใจมากขึ้น	 แล้วก็ต้องมีความอดทน	 ความขยัน	 แล้วก็ความสามัคคี	 คือว่าทุกคนที่อยู่ ในที่นี้ก็ต้องช่วยกัน	

ไม่เบียดเบียนกัน	คนไหนที่เดือดร้อนก็จะต้องช่วยเหลือ	

	 ความจริงหมู่บ้านหุบตะพงนี้ก็ ได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลําดับ	 ไม่ ใช่ตั้งแต่เป็นสหกรณ์เท่านั้นเอง	 เจริญขึ้น

ตั้งแต่ตั้งมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของโครงการไทยอิสราเอลและก่อนนั้น	 ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง	 ก็ ได้ฝึก

เป็นกลุ่มชาวสวนผักมาเป็นเวลานาน	 การฝึกนี้ก็นับว่าได้ผลดี	 เพราะว่าทําให้ทุกคนสามารถที่จะประกอบอาชีพด้วย

ความรู้ด้วยความตั้งใจร่วมกันได้	ก็ต้องรักษาความดีนี้	คือการร่วมมือระหว่างสมาชิก	ให้ดียิ่งขึ้น	พวกเราทั้งหลายนี่

ก็มี โชคดี	ที่เมื่อตั้งมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง	ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการไทย	–	อิสราเอล	ซึ่งถ้าไม่ ได้รับความ

ช่วยเหลือก็คงตั้งตัวไม่อยู่	 เพราะว่าที่ที่ตั้ง	 หมู่บ้านก็เป็นที่ที่ค่อนข้างแร้นแค้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประธาน

กรรมการได้กล่าวก็เรื่องปัญหาเรื่องน้ำ	 จึงได้รับความช่วยเหลือและอุปการะจากโครงการและจากผู้ที่มาช่วยเหลือ	

อย่างมากมาย	 มีปัญหาใดๆ	 ก็มีผู้ที่มาขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนไป ให้อยู่ ได้ต่อไป	 ก็ต้องนึกถึงว่าพวกเราโชคดี			

และจะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อรักษาโชคนี้ ให้มีอยู่ตลอดไป	 ถ้าทําได้ก็หมายความว่าสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ทุกคน		

ทุกครอบครัวจะสามารถสร้างสหกรณ์ ให้เจริญเติบโตได้	

	 สหกรณ์นี้ก็มีจุดประสงค์ก็หลายด้าน	ดังชื่อที่ว่าอเนกประสงค์	หมายความว่าไม่ ใช่ว่าประสงค์อย่างเดียว	มี

หลายประสงค์	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวก็เป็นความประสงค์ของสหกรณ์	 อันแรกก็คือ

การประกอบอาชีพ	 สหกรณ์นี้มาร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ	 โดยเฉพาะอาชีพ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	

ไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่าง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โครงการพัฒนาชนบทของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 ที่หุบกะพง	 และทรงเยี่ยมสมาชิก

กลุ่มชาวไร่ผัก	(ไร่ล่าง)	ตําบลเขาใหญ่	อําเภอชะอํา	จังหวัดเพชรบุรี	
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ของสมาชิกทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นการเพาะปลูก	 ก็ ได้ความรู้ ในการเพาะปลูกที่ดี ได้วิธีที่ถูกต้องถูกหลักของ

การเกษตร	ต่อมาก็มีการร่วมมือในด้านการหาตลาด	คือเราปลูกอะไรแล้วเราจะต้องหาทางที่จะระบาย	หาตลาดเพื่อ

ที่จะได้รายได้กลับมาเป็นเงินที่จะมาใช้จ่ายด้วย	ต่อมาก็มี โครงการร้านค้า	ซึ่งหมายถึงว่าสหกรณ์	คือส่วนรวม	ได้ ไป

จัดหาสิ่งของที่จําเป็น	 เช่น	 ที่ ได้กล่าวไว้เรื่องปุ๋ย	 เรื่องสิ่งบริ โภคมาจําหน่าย	 เพื่อที่จะซื้อได้ ในราคาที่ ไม่แพงและมี

คุณภาพดี	 โครงการร้านค้านี้จะจัดไม่ ได้ถ้าไม่ร่วมกลุ่มกัน	 ไม่ ได้ช่วยกัน	 และไม่มีความไว้วางใจกัน	 ต่อมาก็มีเรื่อง

ของความเป็นอยู่ทั่วๆ	 ไป	 ความปลอดภัยของกลุ่ม	 ถ้าร่วมกันมีความสามัคคีจริงๆ	 ก็จะสามารถที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในหมู่บ้าน	และไม่เกิดความเดือดร้อน	ในด้านการผลิตเพื่อการทําอาชีพนอกจากการเพาะปลูกนั้น	ก็มีเรื่อง

ของการทําที่เรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 นําเอาผลิตผลที่ตัวได้ปลูกมาทําให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น	 หรือ

อย่างผลิตผลทางสวน	 ถ้ามีมากเกินไป	 หรือขายไม่ออก	 ก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะใช้ ในวันต่อไป	 หรือสําหรับจําหน่ายก็ได้	

ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาในเรื่องการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 ในการใช้ความรู้ของตัว	 และหาความรู้เพื่อที่จะทําให้

สิ่งที่ตัวผลิตมีค่าต่อไป	 ในเรื่องปัญหาที่ว่าสําคัญคือเรื่องน้ำ	 ก็เป็นที่สําคัญจริง	 เพราะว่าถ้าขาดแคลนน้ำ			

การเพาะปลูกการดําเนินอาชีพและความเป็นอยู่ก็จะเดือดร้อน	 ในด้านนี้ก็ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทาง

กรมชลประทานและจากบริษัทห้างร้านที่ ได้เอื้อเฟื้อให้เครื่องสูบน้ำ	 และช่วยในด้านค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแล้ว	 แต่ว่าวิธีที่

จะแก้ ไขปัญหานี้พวกเราเองก็จะต้องขวนขวายเหมือนกัน	 มีทางหนึ่งที่จะทําให้ปัญหาเรื่องนี้อาจเพลาลงไป ได้			

และอาจจะทําให้สามารถทําให้มีน้ำในบริเวณนี้มากขึ้น	 ก็มี โดยวิธีปลูกต้นไม้	 การปลูกต้นไม้นี่	 จะเป็นต้นไม้ ใดก็ ได้	

แต่ก็ต้องปลูกและรักษาทนุบํารุงไว้ตอนแรก	 ฉะนั้นถ้าสามารถที่จะวางโครงการปลูกต้นไม้ ในบริเวณโครงการนี้			

ในบริเวณหมู่บ้าน	 และที่ ใกล้เคียง	 อาจทําให้ฝนได้ลงมาได้มากกว่าที่เป็นอยู่	 และเมื่อฝนลงมาอาจเก็บน้ำได้ดีกว่า	

จะบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำที่ขาดแคลนนี้ ได้	 ก็ ได้สังเกตว่า	 ในที่นี้	 เวลาที่อื่นฝนตก	 ก็มักจะไม่มาตกที่นี่	 เมฆผ่านไป	

แต่ว่าถ้าหาวิธีที่จะทําให้เมฆนี้ตกลงมาเป็นน้ำ	 ก็มีวิธีอย่างที่เห็นแล้ว	 ใช้เครื่องบินมาโปรยวัตถุเคมี	 และทําให้เป็น		

ฝนเทียมก็ทําได้	แต่วิธีนั้นเป็นวิธีที่ ใช้เป็นการแก้ขัดและสิ้นเปลืองมาก	ทําทีหนึ่งก็สิ้นเป็นหมื่น	และอาจแก้ปัญหาได้

แต่เพียงชั่วคราว	 แต่ว่าวิธีที่จะทําโดยปลูกต้นไม้ก็คงจะมีผลคล้ายๆ	 กัน	 การทําฝนเทียมนั้นตามหลักวิชาก็ต้องทํา

ความเย็น	หมายความว่าเอาเครื่องบินมาโปรยวัตถุเคมีและน้ำแข็งแห้งที่มีความเย็นจัด	ทําให้เกิดจุดเย็น	และทําให้		

เมฆฝนหรือความชื้นที่อยู่ ในอากาศมารวมกลุ่ม	และตกลงมาในที่ที่ต้องการ	การปลูกต้นไม้ก็จะมีปฏิกริยาคล้ายๆ	กัน	
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คือถ้าปลูกไว้มากให้พอเพียง	ลมที่ผ่านมาที่มีความชื้นก็จะถูกดูดมาทางต้นไม้	ก็ถูกต้นไม้ทําให้มีความเย็น	ฉะนั้นการ

ปลูกต้นไม้จะได้ผลในทางที่จะนำฝนให้ลงมามากขึ้น	 ซึ่งได้พิสูจน์ ในที่อื่นแล้ว	ฉะนั้นถ้าร่วมมือกันปลูกต้นไม้ โดยถาม

ท่านผู้รู้ว่าควรจะปลูกต้นอะไร	 และปลูกอย่างไรเพื่อให้ ได้ผล	 ในเวลาสัก	 ๓	 -	 ๔	 ปีข้างหน้าก็อาจได้ผลมากขึ้น			

ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะจะให้เกิดความคิดว่า	ปัญหาแม้จะหนัก	แม้จะลําบากก็มีทางที่จะขจัดได้และผ่านอุปสรรคนั้นไปได้			

ทําให้เกิดความเจริญได้	 แต่ต้องมีความเพียรเป็นเบื้องต้น	 มีความรู้วิชา	 ความรู้นี่ต้องมีและต้องพร้อม	 ทุกคนต้อง

พยายามเตรียมจิตใจที่จะรับความรู้เพื่อปฏิบัติ	 เมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยความอดทน	 เพราะว่าการปฏิบัติ ใดๆ	

ไม่ ใช่ว่าเราทําวันนี้พรุ่งนี้ ได้ผล	 ต้องใช้เวลานาน	 ต้องมีความอดทนนี้	 เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ ไม่ ใช่ว่าพรุ่งนี้จะ

ขึ้นหรือแม้จะปีหน้า	ต้องคอยหลายปีจึงจะได้ผล	ถ้าทุกคนเตรียมใจ	มีคุณสมบัติ ในตัวที่พร้อมที่จะรับความรู้	มีความ

ขยันหมั่นเพียร	ความอดทน	ก็จะทําให้ชีวิตของแต่ละคนมีความก้าวหน้า	ความสบายยิ่งขึ้น	ก็ขอยกตัวอย่างเรื่องน้ำ

นี้เป็นตัวอย่างๆ	 เดียว	 เพราะว่าเป็นปัญหาที่ ใหญ่	 และเป็นเรื่องที่อยู่ ในจิตใจของทุกคน	 ในด้านอื่นๆ	 ก็ต้อง

พิจารณาเหมือนกัน	 เช่นในการที่จะเพาะปลูกสิ่งใดที่จะได้ผลดี	 วิธีที่จะติดต่อตลาดที่จะให้ ได้ผลได้รายได้ดี	 ทุกสิ่ง		

ทุกอย่างนี้ก็เป็นปัญหาทั้งนั้น	รวมทั้งการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี	ด้วยความปลอดภัยก็เป็นปัญหาเหมือนกัน	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจเข้มแข็ง	 มีจิตใจที่แน่วแน่	 มีปัญญาที่เฉียบแหลมเพื่อที่จะรับความรู้ ใหม่ๆ	 และมา

ปฏิบัติเพื่อความเจริญของหมู่คณะ	 และสําคัญที่สุดก็ขอให้มีความสามัคคี	 คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	 สนับสนุน

ซึ่งกันและกัน	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะของตนเอง	 ของหมู่บ้าน	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเอง	 เป็นผลดีต่อ

บ้านเมือง	 เพราะว่าเมื่อใดมีความเข้มแข็งมีความสามัคคี	 ก็จะทําให้บ้านเมืองมีพลังยิ่งขึ้นเมื่อนั้น	 เมื่อบ้านเมืองมี

พลังยิ่งขึ้น	ก็สามารถที่จะทําให้พวกเราเองมีความปลอดภัยและมีความก้าวหน้าในที่สุด	ก็ขอให้ทุกคนขยันหมั่นเพียร	

เฉลียวฉลาด	มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์เพื่อที่จะมีความก้าวหน้าและปลอดภัย.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล
(๒) 

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีและตื่นเต้นสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไกลกังวล	 เพราะว่าได้เห็นประจักษ์

ของงานที่ ได้ทํามาตลอดปี	สําหรับนักเรียน	ก็เป็นผลที่ ได้เล่าเรียนมาด้วยความพยายาม	และสําหรับคณะครู	ก็เป็น

ผลของการสอนที่ตั้งใจจะให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นลูกศิษย์	

	 ที่ว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อเห็นผลของการงานของโรงเรียนไกลกังวลนี้	 ก็เพราะว่าได้เห็นว่าโรงเรียนนี้ ได้ทํา

ประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ทั้งนักเรียนทั้งครูได้ประกอบกิจกรรมที่ ได้สร้างให้ผู้ที่เป็นเด็กมีความรู้ขึ้นมา	 การนี้เป็นสิ่งที่

สําคัญมากสําหรับบ้านเมืองส่วนรวม	 เพราะว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ	 และแต่ละคน	 ถ้ามีความรู้ดี	

หมายความว่ามีคุณภาพดี	 มีความรู้ ในทางวิชาการและในการปฏิบัติตนวางตัวให้เป็นพลเมืองดี	 ก็สร้างเสริมให้		

บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองได้ ในอนาคต	 เมื่อประชาชนมีความรู้ก็ทําให้สามารถที่จะร่วมกันทํางานเพื่อสร้างให้

สังคมมีความเจริญรุ่งเรืองได้	 และบุคคลแต่ละคนก็จะมีความก้าวหน้าได้ ในการสร้างบ้านเมืองให้เจริญด้วยความรู้นี้	

ก็ขอให้ระลึกอยู่ตั้งแต่เยาว์ว่าวิชาความรู้	 คือความรู้ที่ ได้เรียนมานั้น	 ก็มีประโยชน์	 ถ้าเอาไป ใช้ ในทางที่ดีที่ชอบ			

ในการที่จะใช้ความรู้ ในทางที่ดีที่ชอบนั้น	 ก็จะต้องฝึกฝนตนให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชอบที่สุจริต	 ฉะนั้นในการเรียน	 ก็ขอให้

พยายามเพื่อที่จะได้ผลดีขึ้นทุกปี	 และทั้งคิดพิจารณาโดยดีว่าจะนําความรู้นี้ ไป ใช้อย่างไร	 สําหรับคณะครู	 ก็ขอให้

พยายามที่จะสั่งสอนหลักวิชาให้มากที่สุด	 รวมทั้งวิธีที่จะให้หลักวิชาในทางที่เป็นทางสร้างสรรค์	 เพื่อให้เป็นส่วนรวม

และแต่ละคนมีความเจริญรุ่งเรืองได้	

	 ขอให้ทุกคน	 ทั้งนักเรียนทั้งครู	 มีความเพียรพยาม	 มีความอดทน	 มีความตั้งใจที่จะเอาความรู้ ใส่ตัว			

โดยเฉพาะครูให้พยายามที่จะฝึกสอนให้ลูกศิษย์ ได้มีความรู้	 ขอให้ทุกคนมีกําลังกายกําลังใจแข็งแรงสมบูรณ์			

ให้ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเหมาะสมและอย่างมีความก้าวหน้า	ขอจงมีความเจริญและความสําเร็จทุกประการ

สมตามที่ ได้มุ่งหมาย.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อาจารย์	 ครู	 และนักเรียน

โรงเรียนไกลกังวล	 เฝ้า	 ฯ	 และพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ ได้รับพระราชทานรางวัลประเภทการเรียนดี	 นักเรียนที่ ได้รับคัดเลือกเป็น

นักเรียนดีประจําปี	กับพระราชทานเสมาพระปรมาภิไธยย่อแก่อาจารย์ โรงเรียนวังไกลกังวลด้วย.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นายทหารซึ่งได้รับพระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้ประดับยศสําหรับนายทหารชั้นนายพลวันนี้	และชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่ ได้รับเกียรติ	

	 นายทหารทั้งหลายก็ย่อมมีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างยิ่ง	 และโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เป็นนายพลก็เพิ่ม

ความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาและในการทําตัวอย่างที่ดีแก่ทหารทั้งหลาย	 ตลอดจนประชาชนที่ ได้เพ่งเล็งใน

ความประพฤติปฏิบัติของนายทหารชั้นผู้ ใหญ่ ในสมัยปัจจุบันนี้ทหารมีหน้าที่หลายด้าน	 โดยตรงคือการป้องกันความ

ปลอดภัยของบ้านเมืองโดยวิธีต่างๆ	 ทั้งในด้านการรบและการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนด้วยหลักวิชาต่างๆ			

จึงนับเป็นหน้าที่ที่สําคัญยิ่งขึ้นทุกวัน	และเพื่อการนี้	 หลักวิชาทหารและหลักวิชาในการบังคับบัญชาก็เป็นสิ่งที่จะต้อง

ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	 นอกจากนั้นการวางตัว	 การทําชื่อเสียงแก่ทหารก็ย่อมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทําให้		

บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคี	 และความรอดพ้นจากอันตรายทั้งหลาย	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้บากบั่น

พยายามที่จะทํางานตามหน้าที่และบังคับบัญชาให้มีความยุติธรรมและสุจริต	ใช้หลักวิชาในทางที่ถูกต้อง	เพื่อสร้างให้

กองทัพไทยมีความแข็งแกร่ง	 มีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่น่านับถือ	 และเป็นผลดีแก่บ้านเมือง	 ทําให้บ้านเมืองพัฒนา

ก้าวหน้ามั่นคงได้	 ขอให้ท่านมีจิตใจเข้มแข็ง	 มีจิตใจก้าวหน้า	 มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติหน้าที่	 ทั้งขอให้มีร่างกาย

สมบูรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลแห่งงานที่จะสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมือง	

	 ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ชื่อเสียงที่ดีทุกคน	ขอจงประสบแต่ความเจริญ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงประกอบพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศ	 แก่นายทหาร	 ซึ่งได้รับพระราชทานเลื่อนยศชั้น		

นายพล	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรไลออนส์ขอนแก่น
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจสมาชิกไลออนส์ขอนแก่น	 ที่ ได้ ให้เครื่องหมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความตั้งใจ		

ที่จะปฏิบัติงานที่ ได้ตั้งไว้ ให้แก่ตัว	 และขอขอบใจที่ ได้จัดหาเงินเพื่อที่จะสมทบในการซื้อเครื่องบินสําหรับกิจการ		

ฝนเทียมและทําลายหมอก	

	 ที่ ได้ดําริที่จะซื้อเครื่องบินลํานี้ก็เพราะว่าการทําฝนเทียมอยู่ ในขั้นทดลอง	 และในระยะนี้ ได้ทดลองอย่าง

เป็นจริงเป็นจัง	 และดูจะได้ผลดี	 จึงต้องขยายกิจการ	 โดยที่การทําลายหมอกเป็นสิ่งที่ ใกล้เคียง	 หรือเรียกว่าเป็น

กิจการเหมือนกับการทําฝนเทียม	 จึงต้องมาใช้ ในการกิจการนี้ด้วย	 ที่จริงก็เป็นการวิจัยและทดลองเพื่อที่จะให้

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และโดยที่การทําลายหมอกนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับช่วยเจ้าหน้าที่ทหาร	 ตํารวจที่อยู่ ในท้องที่

ทุรกันดารและต้องการความช่วยเหลือ	 แต่ขัดอยู่ที่มีหมอก	 ทําให้การช่วยเหลือนั้นไม่เรียบร้อย	 จึงได้พิจารณาใช้

เครื่องบินที่มีหน้าที่ทางฝนเทียมไปทดลอง	 เมื่อได้เครื่องบินพิเศษขึ้นมาสําหรับการค้นคว้าและปฏิบัติ	 ก็จะเป็นการ

สะดวก	ทางจังหวัดชลบุรี ได้รวบรวมเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พอ	ทางสมาคมไร่อ้อยเขต	๗	ก็ได้ ให้เครื่องบิน

มาแล้วหนึ่งลํา	 และเมื่อวานซืนนี้ ได้มอบเงินอีกจํานวนหกแสนกว่าบาท	 เพื่อสมทบในการซื้อเครื่องบินลําใหม่นี้			

จึงเข้าใจว่าตามที่ชาวขอนแก่นได้รวบรวมเงินมาช่วยก็จะเพียงพอในที่สุดสําหรับซื้อเครื่องบินลําใหม่	 ซึ่งในปัจจุบันนี้	

ทางบริษัทที่ ได้สั่งเข้ามาก็ได้เอื้อเฟื้อมอบเครื่องบินมาแล้ว	และได้ปฏิบัติการอยู่แล้ว	

	 การปฏิบัติฝนเทียมและทําลายหมอกนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ ใหม่	ต้องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา	ด้าน

วิชาการ	ก็ได้ค้นคว้ามาตั้งแต่ ได้ความรู้มาจากต่างประเทศว่าจะดัดแปลงให้อากาศเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ามีความชื้นพอ

สมควรในอากาศ	 จะสามารถรวบรวมความชื้นนั้นทําให้ตกลงมาเป็นฝนตามเป้าหมายที่ต้องการได้	 ข้อนี้ทาง		

ต่างประเทศหลายประเทศได้ทดลอง	 และได้ตั้งขึ้นเป็นบริษัทสําหรับทําฝนเทียมนี้	 แต่บริษัทต่างๆ	 ทั่วๆ	 ไปส่วนมากได้

ประสบความลําบากยากเย็น	 เพราะว่าบริษัทจะต้องรับจ้างจากผู้ที่เป็นเกษตรกรใหญ่ๆ	 ให้ทําฝนตกลงตามเป้าหมาย	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายบุรี	 พรหมลักขโน	 นายกสโมสรไลออนส์	 ขอนแก่น	 นําคณะกรรมการ

สมาชิกของสโมสรไลออนส์ขอนแก่น	และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน	จํานวน	๗๕	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน	เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องบิน

ทําฝนเทียม	
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และบางทีทําฝนแล้วมันเกิดไปตกในที่ที่ ไม่ ใช่ที่เป้าหมาย	 ก็ไม่ ได้เงินค่าจ้างทําฝน	 หรือบางทีก็ถูกฟ้องด้วยซ้ำ	 เพราะ

ว่าไปตกในที่ที่เขาไม่ต้องการฝน	 ฉะนั้นกิจการฝนเทียมจึงถูกโจมตีหนัก	 และเมื่อในประเทศไทยได้ทําฝนเทียมขึ้นมา	

ก็มีผู้ที่ โจมตีว่า	แม้ฝรั่งก็ทําไม่ ได้	ทําไมในเมืองไทยจึงทําได้	 ข้อนี้ก็ยิ่งทําให้ต้องพยายามค้นคว้า	 เพราะว่ามีการดูถูก

เรา	จึงสนับสนุนกิจการฝนเทียมนี้	ให้ทําต่อไป	

	 แต่ว่ากิจการฝนเทียมของไทยเราไม่เหมือนกับของต่างประเทศ	 เพราะไม่ ได้ตั้งเป็นบริษัท	 เป็นกิจการของ

ทางราชการและกึ่งราชการ	ดังที่ ได้เห็นว่าประชาชนได้สนับสนุนทั้งทางหน่วยราชการและประชาชนได้สนับสนุนการ

ทําฝนเทียม	 โดยให้ความร่วมมือทั้งในทางวิชาการและในทางทรัพย์	 เพื่อสําหรับให้กิจการนี้ดําเนินไป	ทั้งให้เงินเพื่อ

ซื้อเครื่องบินทั้งให้อุปกรณ์และวัสดุเคมีที่จะมาทําต่อไป	 กิจการของฝนเทียมในเมืองไทยก็นับว่าประสบผลสําเร็จพอ

สมควร	 เพราะว่าวิธีทําไม่เหมือนกับต่างประเทศ	 ไม่ ได้ตั้งเป็นบริษัท	 และได้สํารวจเป็นท้องที่ที่เป็นอําเภอ	 เป็น

จังหวัด	หรือเป็นที่เขตที่จะทํา	ไม่ ใช่เป็นที่ของเอกชนหรือเป็นเขตจํากัด	จึงเป็นผลดี	ได้นับว่าน่าภูมิ ใจ	แสดงให้เห็น

ว่าวิธีปฏิบัติของเรานั้นก็คือจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ฝ่ายเทคนิค	 ฝ่ายทางปกครอง	 และฝ่ายประชาชน	

รวมทั้งฝ่ายกสิกรที่ ได้รับผลจากฝนเทียมนี้อย่างแน่นแฟ้น	 โดยไม่นึกถึงการเอาเปรียบเอารัดกัน	 ก็ขอร้องให้ทุกท่าน

ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆ	 กัน	 ได้ช่วยร่วมมือในกิจการนี้	 ให้คําแนะนําในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ	 และส่วนรวม

ของเราจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากการทําฝนเทียม	 การตําหนิติเตียนอย่างหนึ่งที่ ได้รับทราบ	 คือว่าฝนเทียมนี้

ราคาแพง	 แต่ถ้าคิดดูแล้ว	 ทําอย่างมีประสิทธิภาพก็นับว่าราคาถูกกว่าที่จะทําให้พืชผลเสียหายไปหมด	 การทํา

ฝนเทียมสําหรับปัจจุบันนี้ปรากฏว่า	 จะสิ้นเปลืองในทางปฏิบัติประมาณวันละหมื่นบาทแต่ว่าถ้าปฏิบัติวันละหมื่นบาท

เป็นเวลาว่าสักสิบวันแล้วได้ช่วยพืชผลที่ปลูกไว้ ไม่ ไห้เสีย	 ก็คงคุ้มค่า	 เพราะว่าพืชผลที่ปลูกเอาไว้จะมีมูลค่าเป็นล้านๆ	

บาท	ฉะนั้นการที่ทุกคนพยายามช่วยและส่งเสริมกิจการฝนเทียมนี้	ก็นับว่าเป็นคุณต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง	ก็ขอขอบใจ

ทุกท่านและขอขอบใจทุกคนที่ ได้สละเงินด้วยความสมัครใจช่วยกิจการนี้ ให้ก้าวหน้า	 สามารถที่จะค้นคว้า	 สามารถที่

จะทําให้มีผลสําเร็จ	 นอกจากนี้เรื่องทําลายหมอกก็ได้ดําเนินไปการทดลองก็เริ่มได้ผลดีพอสมควร	 แล้วต่อไปก็คงได้

ผลสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติยิ่งขึ้น	

	 ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจแน่วแน่ที่จะช่วยในส่วนรวมจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งใดที่ประสงค์ ให้สําเร็จ

ตามประสงค์	ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั่วทุกคน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ สมาชิกชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 ดี ใจมากที่ ได้พบกับท่านทั้งหลาย	 และพอใจมากเหมือนกันที่ ได้ทราบว่าการช่วยฝนเทียมครั้งนี้ เป็น		

ผลสําเร็จอย่างดีมาก	คือว่าตอนแรกต้นไม้ต่างๆ	ที่มีอยู่แห้งเข้าไปทุกที	แต่พอได้ฝนก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่	และ

ขอบอกว่าเป็นการดี	 ที่ทางผู้ที่เดือดร้อนพิจารณาเห็นว่าถ้าได้ฝนจะช่วยไม่ ให้ล่มจม	 และส่งหนังสือมาบอกโดยเร็ว	

จึงได้ปฏิบัติได้ทันการ	

	 การทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่สมควรที่จะทํา	 เพราะว่าถ้าเราทํามาหากินอย่างไร	 และมีทางที่จะทําให้การทํามา

หากินบรรลุผลโดยดี	 ก็ต้องทําทุกวิถีทาง	 การที่ ได้ขอมา	 และก็ได้ส่งคณะฝนเทียมไปนั้น	 ก็เป็นกิจการที่ลําบากไม่ ใช่

น้อย	เพราะว่าต้องการให้เร็วด้วย	จึงต้องให้ติดต่อโดยด่วน	แล้วทั้งไม่ทราบด้วยว่าที่ ไหนต้องการฝน	และตรงไหนมี

ความจําเป็นแค่ ไหนอย่างไร	 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร	 คือถ้าไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้	 ก็ ไม่

สามารถที่จะปฏิบัติการเหมือนกัน	 จึงต้องติดต่อกับทางราชการคือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ	 ข้าราชการ

อําเภอทุกฝ่าย	 เพื่อที่จะให้ประสานงาน	 และทั้งทางสมาคมชาวสวนก็ ให้ความร่วมมือได้เต็มที่	 คราวที่ปฏิบัติการที่

อําเภอแกลง	 จังหวัดระยองครั้งนี้	 ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติที่มีผลดีมากสําหรับคณะฝนเทียม	 เพราะว่าทุกคนให้ความ

ร่วมมืออย่างดี	ทําให้ผลดีขึ้นมา	

	 การทําฝนเทียมนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่นําเอาความชื้นของในอากาศให้มารวมจุดและก็บังคับให้ตกลงมา

เป็นฝน	 การทํานั้น	 ก็ต้องใช้เครื่องบินและใช้น้ำยาเคมีเพื่อที่จะให้รวมตัวตกลงไป	 การใช้เครื่องบินและเจ้าหน้าที่ทั้ง

ใช้วัตถุเคมีต่างๆ	นี้ก็ต้องสิ้นเปลืองที่เฉลี่ยแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองวันละหมื่นบาททั้งหมด	เงินที่มาใช้ ในการทําฝนเทียม

นี้	 ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของทางราชการของทางกระทรวงเกษตร	 ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่มีผู้บริจาคให้	 เช่น	 วัสดุต่างๆ	

ที่มาใช้เป็นเคมีสําหรับช่วยให้ฝนลงมา	 ก็ได้มาจากผู้บริจาคเป็นส่วนหนึ่ง	 ฉะนั้นที่ ได้รับฝนเทียมในคราวนี้	 ไม่ ใช่ว่า

ส่งไปเฉยๆ	 แต่ว่าต้องรับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งทางราชกรทั้งทางเอกชนได้ช่วยกัน	 นี่ก็เป็นจิตใจของคนไทย

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายสุวิทย์	 ปาลสุทธิ์	 นายกสมาคมชาวสวนผลไม้	 จังหวัดระยอง			

จํานวน	๑๘๖	คน	เฝ้า	ฯ	น้อมเกล้า	ฯ	ถวายผลไม้ต่างๆ	ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานฝนเทียมแก่บรรดาชาวเกษตรกร	

จังหวัดระยอง	
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ทั้งประเทศที่จะช่วยกันที่ ไหนมีคนเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนั้น	 ที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้	 ก็ดี ใจ	 ที่มี

โอกาสที่จะแจ้งให้ทราบว่าคนไทยเราถ้าอยู่ด้วยความสามัคคี	 ที่ ไหนมีความเดือดร้อนก็ ไปช่วย	 คนไหนเดือดร้อนก็

เชื่อว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมชาต	ิ ข้อนี้เป็นหลักของการเป็นอยู่ของคนไทย	 ก็ขอให้ระลึกอยู่

เสมอ	คนไทยเราจะได้อยู่กันได้ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข	ด้วยความก้าวหน้า	ด้วยความปลอดภัย	

	 ขอให้ทุกคนที่มานี้	 ที่อุตสาห์มา	 นําผลไม้ซึ่งเป็นผลิตผลของตนมาให้เป็นน้ำใจ	 จงมีความเข้มแข็ง	 รักษา

ความสามัคคีอย่างดี	 ช่วยกันสร้างเสริมให้มีความเจริญ	 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติงานของ

ตนให้เจริญก้าวหน้า	 และช่วยกันเสร้างสรรค์ความเจริญของหมู่คณะ	 ของอําเภอ	 ของจังหวัด	 และของประเทศชาติ	

ให้คงอยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ร่มเย็น	 คือสามัคคีของประเทศชาติของประชาชนในทั้งชาติที่ช่วยกันนี่เป็นความร่มเย็น			

ก็ขอให้รักษาความสามัคคีนี้ ให้ดี	 ขอให้จงมีความเจริญรุ่งเรือง	 ประสบแต่สิ่งที่ดีที่ชอบ	 และมีกําลังทั้งกายทั้งใจ

สมบูรณ์	เพื่อให้ประสบสิ่งที่สําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการราชกรีฑาสโมสร
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจกรรมการราชกรีฑาสโมสร	 ที่ ได้นําเงินมาสนับสนุนในการศึกษาสมทบในทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	

ทั้งนี้นับว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งสําหรับมูลนิธิอานันทมหิดล	 ซึ่งจะได้สามารถนําไปช่วยในการศึกษาชั้นสูงต่อไป			

เพื่อว่านักศึกษาที่สําเร็จจักได้แสดงความสามารถในการเรียนเพื่อที่จะนําความรู้มาช่วยพัฒนาบ้านเมือง	 อันนี้			

มูลนิธิอานันทมหิดล	 จึงตั้งขึ้นและช่วยเหลือตามเห็นสมควร	 และมีทุนอยู่จํานวนมากพอที่จะสนับสนุนฐานะ		

นักศึกษาเช่นนี้	 มูลนิธิ ไม่สามารถที่จะดําเนินงานอย่างกว้างขวางถ้ามิ ได้มีการบริจาคอยู่ประจําเพราะว่าการส่ง		

นักศึกษาเพื่อเรียนในวิชาการชั้นสูง	จะต้องสิ้นเปลืองทรัพย์มิ ใช่น้อย	

	 ขอขอบใจทุกท่าน	 และขอแสดงความยินดีว่าทุกท่านได้มีส่วนในด้านการศึกษา	 เพื่อสร้างเสริมให้บ้านเมือง

มีความเจริญ	 ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความก้าวหน้ามีความสําเร็จทุกประการที่พึงประสงค์	 และให้มีกําลังกาย		

กําลังใจแข็งแรงเข้มแข็งไม่เจ็บไม่ ไข้	มีความเจริญทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจเอก	 จํารัส	 มัณฑุกานนท์	 ประธานกรรมการอํานวยการทั่วไปแห่ง

ราชกรีฑาสโมสร	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ	 ฯ	 รวม	 ๑๕	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินรายได้จากการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานเนื่องใน	

วันจักรี	เมื่อวันที่	๖	เมษายน	๒๕๑๕	โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดละครการกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 การแสดงละคร	 การป้องกันประเทศ	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นสามอย่าง	 ซึ่งอาจคนละทางกัน

ทั้งนั้น	 แต่ว่าก็ขอมาทําให้สัมพันธ์กันโดยที่ว่าทางอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยก็ ได้แสดงละคร	 และได้สามารถ

ช่วยประเทศชาติและผู้ที่ปฏิบัติงานต่างๆ	เพื่อช่วยประเทศชาติ	ก็นับเป็นการทํางานที่ดี ได้	

	 ในการที่ช่วยชาติ	 ต้องระลึกว่า	 ผู้ที่เป็นอาจารย์และผู้ที่ศึกษาในด้านเกษตรศาสตร์ก็มีหน้าที่เหมือน	 ทั้งใน

ด้านการช่วยให้บ้านเมืองมีความปึกแผ่นและช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้า	 มีความปลอดภัย	 คือการที่ประเทศ

ชาติจะมีความมั่นคงได้	 ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความก้าวหน้า	 ซึ่งการเกษตรและ

ความรู้วิชาการต่างๆ	 ที่เกี่ยวพันกับเกษตรศาสตร์จะสามารถช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นได้	 เพราะสามารถ

จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความเจริญได้	 ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บริจาคเงินโดยที่ ได้แสดงละคร

นั้น	 ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเหมือนกัน	 และการแสดงละครก็เป็นการฉลองให้ระลึกถึงวันที่สถาปนา

มหาวิทยาลัย	ทั้งสามอย่างจึงมีความสําคัญอย่างแน่แท้	

	 ก็ขอขอบใจที่คณะอาจารย์และนักศึกษาได้แสดงละคร	 เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นการระลึกถึงสถาบัน		

การศึกษา	 ทั้งได้หาเงินสําหรับช่วยในด้านช่วยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักร	 ขอขอบใจทุกท่านที่ ได้ปฏิบัติ

การเช่นนี้	 และทั้งถือโอกาสขอบใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ด้วยความเข้มแข็ง	 เพื่อสร้างความ

ปึกแผ่นของมหาวิทยาลัย	 ให้มหาวิทยาลัยสามารถทําประโยชน์สมตามความประสงค์	 ขอให้ทั้งอาจารย์และนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีความสําเร็จในกิจการต่างๆ	 ที่ ได้ตั้งเป็นหน้าที่เอาไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ขอจงมี

กําลังใจกําลังกายสมบูรณ์	 เพื่อให้ประสบแต่ความสําเร็จในสิ่งที่ ได้ตั้งเอาไว้ที่เป็นสิ่งที่ดีงาม	 และประสบแต่ความ

เจริญรุ่งเรืองทุกๆ	คน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ	 จักรพันธ์ุ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ทรงนําคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดละครการกุศลทางสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีช่อง	 ๔	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๕	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือทหาร	

ตํารวจและเหล่าอาสาสมัครที่กําลังปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชาติ	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันนิติศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๒) 

ประจําปี ๒๕๑๔ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่คณะกรรมการนิติศาสตร์ที่ ได้จัดงาน	 “วันนิติศาสตร์”	 สําหรับพบปะกัน	 ในโอกาสที่นึกถึงว่าผู้ที่

ศึกษาและผู้ที่ ไม่ ได้ทําหน้าที่ ในทางนิติศาสตร์ ได้พบปะกัน	 และทั้งได้นําเงินที่เป็นรายได้จากงานนั้นมามอบให้เป็น

ทุนสําหรับเป็นทุนธรรมศาสตร์ ในมูลนิธิอานันทมหิดล	

	 การที่ท่านมีความรู้ ในด้านนิติศาสตร์ก็เป็นทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองจะต้องมี

การปกครองที่มีความมีระเบียบเรียบร้อย	 และเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อย	 ก็ต้องใช้หลักวิชาที่แท้จริงมาจัด	 การที่มี

ความรู้นี้นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด	 จึงได้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา	 และเมื่อมีมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็ต้องมีทุนเพื่อ		

ส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงๆ	 ต่อไป	 ซึ่งมูลนิธิอานันทมหิดลก็พยายามที่จะจัดหาทุน	 และมาให้ทุนแก่ผู้ที่ศึกษาใน		

สาขาต่างๆ	 เพื่อให้ โอกาสแก่ผู้ที่มีความสามารถที่จะได้เรียน	 ได้หาความรู้เพิ่มเติมเท่าที่จะทําได้	 แล้วนําความรู้นี้มา

ช่วยบ้านเมือง	 เพื่อให้บ้านเมืองปกครองอยู่ดี	 อยู่เย็นเป็นสุข	 ซึ่งข้อนี้ก็ ได้ประสบผลสําเร็จมาหลายประการแล้ว	

เพราะว่าผู้ที่ ได้ศึกษาสําเร็จได้กลับมาทําประโยชน์ ในด้านต่างๆ	 ตามสาขาวิชาที่ตนได้เรียนมา	 นับว่าเป็นผลสําเร็จที่

น่ายินดี	 ที่ท่านทั้งหลายคิดถึงและช่วยส่งเสริมให้มูลนิธิเจริญยิ่งขึ้น	 ถือว่าท่านได้มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองใน

ทางนี้	เพราะคนที่มีความรู้ความสามารถช่วยบ้านเมืองให้เจริญ	

	 ในด้านกฎหมายของบ้านเมือง	 ก็เคยกล่าวอยู่เสมอว่าจะทําบ้านเมืองเจริญ	 ก็ต้องมีระเบียบ	 ก็ต้องมีวิชา

เพื่อที่จะมาตั้งระเบียบให้ดี	 และการตั้งระเบียบนั้นก็มีความสําคัญอยู่	 ก็ ได้ ให้นําวิชาที่มีอยู่	 ที่ ได้เรียนรู้มาจากแหล่ง

การศึกษาต่างๆ	 ทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศมา	 และมาดูสถานการณ์มาดูสภาพการของความเป็นอยู่ของ				

บ้านเมืองแล้วนําความรู้มาผสมผสานกับความจริง	 จึงจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองโดยแท้จริง	 ในข้อนี้ก็ขอให้		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประภาศน์	 อวยชัย	 นําคณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ประจําปี	๒๕๑๔	จํานวน	๒๗	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว	โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน		

มูลนิธิอานันทมหิดล	สาขาธรรมศาสตร์	
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ท่านนําไปศึกษาต่อไป	 และลองคิดดูว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้หลักวิชาที่ท่านมีอยู่มาเป็นประโยชน์ ในทางความเป็น

จริงของบ้านเมืองให้จงได้	 จึงขอฝากความคิดเอาไว้อีกที ในโอกาสนี้	 เพื่อท่านได้น้อมจิตระลึกถึงว่าการศึกษาเป็นสิ่ง

ที่สําคัญ	ก็ขอให้ระลึกด้วยว่าหลักการปฏิบัติก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกัน	

	 ขอขอบใจท่านที่ ได้นําเงินมา	และขอให้ประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทุกๆ	ท่าน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ตั้งขึ้นมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว	 และได้ตั้งจุดประสงค์กว้างๆ	 ไว้ว่าจะช่วยผู้ที่

ประสบสาธารณภัยต่างๆ	 หมายถึงวาตภัย	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 และภัยต่างๆ	 ที่เอาวาตภัยไว้ข้างต้นเพราะว่าได้เริ่ม

ด้วยการสงเคราะห์วาตภัยที่ภาคใต้	 และก็ ได้ตั้งรากฐานขึ้นมา	 ตั้งระเบียบการขึ้นมา	 ก็เป็นมาตามที่มาของ

เหตุการณ์และได้เพิ่มเติมต่อมา	 การที่ระเบียบต่างๆ	 ของมูลนิธิอาจเปะปะหน่อย	 อาจไม่เป็นระเบียบนักก็เพราะว่า

ค่อยๆ	 เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ	 จนกระทั่งทุกวันนี้	 ฉะนั้นจุดประสงค์หรือกิจการของมูลนิธิที่ ได้ปฏิบัติมาก็อาจไม่เข้า

เกณฑ์หรือไม่เข้าระเบียบนัก	เช่นตามรายงาน	ก็มีทั้งสิ่งที่ ได้ช่วยตามจุดประสงค์ที่เข้าจุดประสงค์โดยแท้	ทั้งสิ่งที่อาจ

ไม่เข้าจุดประสงค์นัก	แม้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบความทุกข์ยาก	แต่ก็ ไม่ ได้เข้าใน

กฎเกณฑ์หรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้	เช่นเรื่องทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่ขาดแคลน	เดิมให้แก่นักเรียน	๕๖	คน	ที่ทางภาคใต้	

เพราะเหตุว่าเด็กพวกนั้นถูกวาตภัย	และบิดามารดาผู้ปกครองต้องตายไป	เป็นกําพร้า	ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับ

ช่วยพวกเด็กที่ เขาไร้ที่พึ่งที่อาศัย	 จึงได้ตั้งทุนส่วนหนึ่งเป็นทุนการสร้างสถานศึกษาและให้เด็กพวกนี้ศึกษา			

ถ้าพูดถึงการช่วยเด็กที่ ไร้ที่พักที่พิงอื่นๆ	ก็ไม่ ใช่เรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นัก	แต่อย่างไรก็ตามถ้าปฏิบัติไป

แล้วก็เป็นบุญกุศลซึ่งควรที่จะทํา	 แต่ก็ควรจะมีองค์การอื่นหรือเป็นมูลนิธิอื่นหรือส่วนราชการอื่นที่รับงานนี้ ไปได้	

ส่วนเรื่องที่อาสาสมัครไปช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เจ็บป่วยนั้น	 ก็เป็นบุญกุศลอย่างสูง	 เพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ ได้

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง	 แต่มิ ได้ประสบภัยธรรมชาติ	 เพราะพวกที่ ไปช่วยนี้ก็ประสบภัย

การเมือง	 และภัยในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา	 ก็มิ ได้เข้าในกฎเกณฑ์ของมูลนิธิ	 หากว่าการทํานั้นก็เป็นบุญกุศล	

เป็นการช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น	 และให้ เจ้ าหน้าที่ที่ปฏิบัติก็มีกํ าลังใจแต่ก็ ไม่ ใช่หน้าที่ ของ		

ราชประชานุเคราะห์	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลเอก	 หลวงกัมปนาทแสนยากร	 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	นําคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิชุดใหม่	กรรมการฝ่ายต่างๆ	และกรรมการที่ปรึกษา	คณะกรรมการศิษย์เก่าเซนต์คาเรียล	

และคณะกรรมการยุวสมาคมแห่งประเทศไทย	สาขาบางกอกใหญ่	รวม	๑๒๒	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์	
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	 หน้าที่ โดยตรงของราชประชานุเคราะห์คือช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติไร้ที่พึ่ง	 และต้องทําด้วยการร่วมมือ

กับองค์การของทางราชการและองค์การกุศลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในกิจการนี้ ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ถ้าสรุปอย่างที่

ได้รายงานจํานวนครอบครัวและบุคคลที่ ได้รับการช่วยเหลือ	 ก็อาจไม่ตรงนัก	 เพราะเข้าใจว่ามีจํานวนบุคคลรับการ

ช่วยเหลือมากกว่าจํานวนที่ ได้กล่าวเป็นจํานวนไม่น้อย	 เหตุที่มีการปฏิบัติซึ่งการอิงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วย

โดยอาจไม่ ได้เข้าอยู่ ในรายงาน	 และไม่ ได้รายงานขึ้นมา	 เช่นที่ ได้รายงานว่ามีการให้ของไปตามเขตชายแดนต่างๆ	

แต่ละแห่งจํานวนไม่ ใช่น้อย	 ได้นําไปช่วยผู้ประสบภัยแต่ว่าไม่ ได้รายงานมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเรื่องเป็น

ราวว่าได้ช่วยกี่ครอบครัว	 ไม่ ได้เข้าในบัญชีของการปฏิบัติของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 ส่วนของที่ ได้รับบริจาคที่ว่า	

๓๕	ตัน	ก็อาจดูเป็นจํานวนมาก	แต่ว่าการได้ ไปช่วยเหลือจริงๆ	นั้นเป็นร้อยๆ	ตัน	และเพื่อเป็นตัวอย่าง	สิ่งของที่

ได้ส่งไป	 ณ	 ค่ายตํารวจชายแดนเขตหนึ่งๆ	 คือหมายความว่าเขตหนึ่งๆ	 อย่างเขต	 ๕	 ครั้งหนึ่งได้ส่งไปจํานวนถ้า

นับเป็นต้นก็เป็น	๔๐	ตัน	ครั้งเดียวเป็น	๔๐	ตัน	ไม่ ใช่ทั้งปี	แล้วก็ที่ส่งไปเขต	๙	ที่สงขลาเมื่อไม่กี่วันนี้	ก็บรรจุรถตู้

ได้	๓	รถตู้ของรถไฟ	ก็ไม่ทราบว่ากี่ตัน	ต้องถามผู้ที่อยู่รถไฟ	(กรรมการกราบบังคมทูล	๑๒	ตันครึ่งพระพุทธเจ้าค่ะ)	

๑๒	ตันครึ่ง	ก็หมายความว่าเป็น	๓๗	ตันครึ่ง	ได้	๓๗	ตันครึ่งถ้านับเคร่าๆ	ก็มากกว่าที่ ได้รับบริจาคทั้งปี	๓๕	ตัน	

เขตต่างๆ	มี	๘	 เขต	ทั้งตํารวจพลร่มด้วยเป็น	๙	จุดแต่ละแห่งก็ ได้รับจํานวน	๓๐	ถึง	๔๐	ตัน	 ไม่ ใช่สําหรับทั้งปี	

บางทีส่งแล้วก็ต้องส่งเพิ่มเติมไปอีก	 หมายความว่าสถิติต่างๆ	 ที่ ได้กล่าวในรายงานก็อาจคลาดเคลื่อน	 แต่		

คลาดเคลื่อนในทางที่นับต่ำลงไป	 หมายความว่ากิจการด้านราชประชานุเคราะห์ก็เจริญรุ่งเรืองดี	 แต่ก็หมายถึงว่า

การจัดการของมูลนิธิ โดยที่เราทํามา	ก็ทําเปะปะ	ค่อยๆ	ทํา	ค่อยๆ	เติม	ปะติดปะต่อกันมาเรื่อย	จึงไม่มีระเบียบนัก	

อาจต้องพยายามที่จะทําให้มีระเบียบมากขึ้น	 ดังที่ ได้แผนการของประเทศฟิลิปปินส์มา	 เขาตั้งเป็นศูนย์ควบคุมภัย

ธรรมชาติแห่งชาติขึ้นมา	 ซึ่งความจริงดูแล้วก็เหมือนที่เราปฏิบัตินี่เอง	 แต่เขาทําเป็นเรื่องเป็นราวและทางราชการ

เขารับรู้	 เขาตั้งเป็นสํานักงานใหญ่	 แล้วสํานักงานใหญ่ก็บังคับบัญชาลงไปที่สํานักงานเขต	 สํานักงานเขตก็สั่งลงไป		

สํานักงานจังหวัด	 สํานักงานจังหวัดก็บังคับบัญชาลงไปสํานักงานเทศบาล	 ส่วนวิธีที่ปฏิบัติก็มีประธานกรรมการ	

แล้วก็ลงไปเป็นทางธุรการ	 ทางปฏิบัติการทางวางแผน	 ทางประชาสัมพันธ์	 และมีทางข้อมูลต่างๆ	 และมี

คอมพิวเตอร์ด้วย	 ส่วนอีกทางก็มีมูลนิธิต่างๆ	 ของเอกชนและองค์การของรัฐบาล	 เช่นอย่างประชาสงเคราะห์และ		
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มีกาชาด	ทางส่วนช่วยเหลือต่างประเทศเขาทําเป็นเรื่องเป็นราว	ทําเป็นหนังสือสวยมาก	แล้วก็มีวิธีปฏิบัติ	อันนี้เรา

ก็ทําอยู่แล้วแต่ ไม่ ได้ประมวลไว้	 ก็ควรจะประมวลขึ้นมาว่าเราบังคับบัญชากันอย่างไร	 ติดต่อกับส่วนราชการส่วนอื่น

อย่างไร	 เพื่อที่จะไม่ ให้เข้าใจผิด	 และเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ	 สามารถที่จะร่วมมือโดยเต็มที่	 ไม่ ใช่ต้องทําแบบ

กันเอง	 แต่ว่าตามความจริงส่วนราชการต่างๆ	 ที่ ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นกองทัพอากาศและกองบินตํารวจซึ่งได้ ให้

พาหนะทางอากาศ	 ก็ได้ ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด	 เข้าใจว่าดีกว่าที่เขาตกลงแบบของฟิลิปปินส์นี่ด้วยซ้ำ	 เพราะว่า

เพียงแต่บอกไปก็ยินดีส่ง	ยินดีหาพาหนะให้ทันที	หรือทันท่วงที	ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มาก	ในด้านอื่นๆ	คือในด้าน

ติดต่อในด้านการช่างหรือพาหนะต่างๆ	 ทางราชประชานุเคราะห์ก็ติดต่อได้เรียบร้อยดี	 แต่ว่าการติดต่อของเราออก

จะเป็นวิธีที่ ไม่เป็นทางการมากนัก	ซึ่งก็นับว่ารวดเร็ว	หากแต่ต้องอาศัยตัวบุคคลเป็นสําคัญ	ส่วนสิ่งของที่เขาจัดการ

นี่ก็เป็นการอาศัยกลไก	เราต้องหวังกลไกมากขึ้น	มากกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้	 เพราะเดี๋ยวนี้เราอาศัยบุคคล	ถ้าบุคคลที่

ติดต่อคล่องแคล่วไม่อยู่หรือป่วยหรือไปราชการต่างประเทศ	 การติดต่อนั้นจะชะงัก	 หรือการติดต่อนั้นอาจไม่สะดวก

นัก	 เพราะว่าคนที่ ได้ติดต่อกับผู้ที่รับการติดต่ออาจไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดกันเราก็อาจติดขัด	 การติดขัดทําให้เสีย

ต่อกิจการของราชประชานุเคราะห์ซึ่งต้องการความรวดเร็วและคล่องแคล่ว	 จึงต้องมีระเบียบการมากขึ้น	 ในด้าน

การติดตามความช่วยเหลือก็เช่นเดียวกัน	 ถ้ามีสาธารณภัยที่ ไหนแห่งหนึ่ง	 ข้อแรกจะต้องช่วยทันทีคือในวันนั้นเอง	

ถ้าไม่ทันที ในวันนั้นเองก็ลําบาก	เพราะคนเราต้องมีอาหารใส่ท้องทุกวัน	ต้องมีที่อาศัย	ถ้าขาดไปก็หิวแล้วก็ ไม่มีแรง	

และโดยที่ช่วยตัวเองไม่ ได้	ก็มีความทุกข์	

	 ถึงตอนนี้ก็มีเรื่องของเหตุการณ์ซึ่งไม่ ใช่วาตภัย	 ไม่ ใช่สาธารณภัยธรรมชาติ	 แต่ว่าเป็นภัยทางด้านความ

มั่นคงของประเทศชาติ	 คนที่หิวคนที่ ไม่สบาย	 ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ ไม่ ใช่ฝ่ายราชการหรือไม่ ใช่ฝ่ายภักดีต่อ

ประเทศ	 ก็กลับกลายเป็นผู้ก่อการร้ายได้	 เราจึงต้องไปช่วยทันที	 เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะไปช่วยทันที	 เพื่อให้		

ผู้ที่ประสบภัยมีความอุ่นใจและมีความภักดีต่อประเทศชาติ	 ในด้านนี้ก็มีตัวอย่างที่สําคัญที่แน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่อง

ที่ประสบมาด้วยตนเองว่า	 ผู้ที่ ได้รับความช่วยเหลือแม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ระลึกถึงคุณของส่วนรวมของ		

ประเทศชาติ	 ที่ระยองเกิดไฟไหม้	 และในทันใดภายใน	๒๔	 ชั่วโมงนั้นได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการและจาก



7�

มูลนิธิ	 แม้จะทางมูลนิธิไม่สามารถที่จะไป ให้อะไรมาก	 ไม่สามารถสร้างบ้านหรือสร้างร้านให้ โดยครบสมบูรณ์	 เขาก็

ระลึกถึงและมาพบมาบอกว่าขอขอบใจที่ ได้มีการช่วยเหลือไปทันที	 ทําให้มีกําลังใจ	 แม้การช่วยเหลือนั้น	 พูดตรงๆ	

จะเป็นขี้ผงหรือมีน้อย	 แต่ว่าอย่างน้อยทําให้มีกําลังใจที่จะทํางาน	 ที่จะสร้างตัวเองขึ้นมา	 เพราะรู้ว่ามีคนอื่นเขา

เอาใจใส่	 ไม่ ได้ถูกทอดทิ้ง	 ผู้ที่มาพูดนั้นเป็นพ่อค้าที่ ไม่ ใช่ร่ำรวยนัก	 เขาบอกว่าบัดนี้ ได้ตั้งตัวขึ้นมาใหม่แล้ว	 ไม่เดือด

ร้อนแล้ว	เพราะมีกําลังใจ	ฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือทันทีนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ	

	 ขั้นต่อไปผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนทางสาธารณภัยก็จะต้องตั้งตัว	 ถ้ายกตัวอย่างในด้านกสิกร	 เมื่อถูกพายุ

หรือถูกน้ำท่วมไป	 ตอนแรกเบื้องต้นต้องหาที่พักที่พิงถ้าบ้านช่องเสียไป	 ต้องหาเครื่องมือเครื่องใช้และหาข้าวใส่ท้อง	

ขั้นต้นก็ต้องเอาข้าวและสิ่งของอุปกรณ์	 ที่จะไปทําที่พักที่พิงและอุปกรณ์การทําครัวไป ให้เพื่อให้มีอาหารและมีเสื้อผ้า

ใส่	 คือหมายถึงว่าให้มีจตุปัจจัยนั่นเอง	 ต่อไปเมื่อมีพอสมควรแล้ว	 ต้องให้เขามีข้าวใส่ปากใส่ท้องตลอดไป			

ก็หมายความว่าอาชีพของเขาต้องได้รับการสงเคราะห์	 จึงต้องหาทางที่จะให้ที่ดินที่เขาเพาะปลูกได้ตามสภาพเดิม	

เราก็ต้องอาศัยทางผู้ที่ช่วยสาธารณภัยและทั้งผู้ช่วยในด้านกสิกรรมและทางด้านชลประทาน	 อันนี้ก็ต้องใช้เวลานาน	

สําหรับการเพาะปลูกอย่างเร็วที่สุดก็สามเดือน	 ในระหว่างนั้นก็ต้องช่วยเหลือเขาพอสมควรเพื่อที่จะให้เขาสามารถ		

ที่จะอยู่ ได้	อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป	

	 ในตําราของฟิลิปปินส์นี่เขาก็มีตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือเป็นขั้นๆ	 จะใช้เวลานานเท่าไร	

กําหนดไว้เป็นเดือนๆ	โดยมากใช้เวลาอย่างตามตัวอย่างต่างๆ	นี้	สําหรับระยะต้นก็ประมาณ	๔	เดือนถึง	๖	เดือน	

แล้วต่อไปยังมีการสร้างอะไรที่จะต้องเป็นเวลานาน	 ในด้านการศึกษาเขามีว่าจะต้องซ่อมแซมโรงเรียนให้ทันเวลาที่

จะสอน	 ก็อย่างที่เราได้ทําแล้ว	 เรื่องของการศึกษาด้านการศึกษาของมูลนิธินี้ก็คือส่งเสริมให้สามารถกลับสู่สภาพ

เดิมให้สอนได้ ในโรงเรียน	เรื่องให้ทุนก็อาจทํา	บางกรณีก็ควรจะให้อยู่ ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ	

	 ก็ถ้าสรุปผลงานของมูลนิธิ ใน	 ๑๐	 ปีนี้	 ก็นับว่าเป็นการทดลองที่ดี	 และได้รวมผู้ที่มีจิตใจกุศลที่สามารถที่		

จะช่วยในกิจการนี้มาอยู่ ในองค์การของเรานี้ดี ได้แล้ว	 ทั้งกรรมการฝ่ายกรรมการบริหารทั้งกรรมการที่ปรึกษาก็ ได้
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อยู่ ในที่นี้	 และมีผู้ที่ ไม่ ได้อยู่ ในที่นี้ที่อย่างน้อยก็มาทํางานในชื่อของราชประชานุเคราะห	์ ควรจะพยายามที่จะแบ่ง

งานให้ดีขึ้นให้มากขึ้น	 การแบ่งงานที่สําคัญที่ ได้ทําอยู่แล้วก็เรื่องให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดมีกรรมการของมูลนิธิ

นั่นก็เหมาะสมแล้ว	แต่การดําเนินงานก็ต้องให้มีระเบียบให้เรียบร้อย	ถึงจะทํางานได้	ยิ่งในด้านผู้ที่เป็นส่วนราชการ

หรือองค์การของราชการหรืองค์การของเอกชนก็ยังต้องมีการประสานให้มากขึ้น	 ที่พูดถึงก็มีกองทัพอากาศ	 ตํารวจ			

ทั้งกองบิน	ทั้งทางหลวง	ทั้งดับเพลิงบรรเทาสาธารณภัย	แต่นอกจากนี้ก็ยังมีองค์การหรือส่วนราชการอื่นๆ	ที่ช่วย

เหลือเหมือนกัน	 แต่ก็ ไม่ ได้กล่าวหรือไม่มีความสัมพันธ์พอ	 โดยเฉพาะอย่างกองทัพบกในต่างจังหวัดก็มี	 เมื่อมี

สาธารณภัย	 ทางกองทัพบกก็ ได้ออกไปช่วยด้วยทุนสงเคราะห์พัฒนาของกองทัพบก	 ได้ออกไปช่วยแต่ก็ ไม่มีการ

สัมพันธ์กับทางฝ่ายราชประชานุเคราะห์พอ	คนจึงไม่ทราบ	แต่ทุกครั้งที่มีภัยเกิดขึ้นก็ ได้ออกไป	แต่ก็ ไม่ ได้รายงานว่า

มีหน่วยราชการไปช่วย	 จึงควรมีการสัมพันธ์และก็มีการติดต่อมากขึ้น	 แบ่งงานให้ทั่วถึงทั้งประเทศ	 แต่ ไม่ ใช่ว่า		

ราชประชานุเคราะห์จะยึดอํานาจ	หรือจะกลัวกันว่าราชประชานุเคราะห์จะยึดอํานาจปกครองประเทศ	ไม่ ใช่อย่างนั้น	

ราชประชานุเคราะห์ก็เป็นฝ่ายที่จะบริการหน่วยราชการอยู่	 เพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบ

ความเดือดร้อน	 ให้แรงที่ ได้ ให้แก่ประชาชนสัมพันธ์กันดีและประสิทธิผลให้ดีที่สุด	 ก็การจัดการในขั้นนี้ก็คือต้องวาง

ระเบียบการให้แน่ชัดขึ้น	 และชักชวนหน่วยที่ช่วยประชาชนในทางสงเคราะห์และพัฒนาให้ร่วมมือยิ่งขึ้น	 ให้ ได้ผล		

ยิ่งขึ้น	 แล้วก็จะได้ผลเต็มที่ตามจุดประสงค์ของราชประชานุเคราะห์	 ผู้ ใดประสบภัยจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ซึ่งไม่ ได้ถูกประสบ	 วันหนึ่งผู้ที่ ไม่ โดนประสบภัยอาจประสบภัย	 ผู้ที ได้ประสบภัยมาแล้วอาจกลับมาช่วยก็ได้	 เป็นการ

ช่วย	 ซึ่งกันและกันเพื่อความปึกแผ่นของบ้านเมืองความปลอดภัยของประชาชน	 และในที่สุด	 ก็เป็นความสงบความ

เจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	

	 สําหรับเรื่องวิธีการจัดการของฟิลิปปินส์นี้ก็จะมอบให้ ไปดู	 แล้วขอคืนด้วย	 ให้ ไปดูเป็นแนวทางที่จะมาตั้ง

ของเรา	 ที่จะทําโครงการนี้อย่างนี้	 ให้เป็นเรื่องเป็นราวมีประโยชน์สองอย่าง	 อย่างหนึ่งเราจะปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	

คล่องแคล่วขึ้น	 เข้าใจกันดีขึ้น	 แล้วอีกข้อหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์	 เป็นการเรียกว่าเป็นการแทรกข่าวออกไป ให้

คนอื่นเขาเห็นว่าเราทําเหมือนกัน	 คือเป็นการอวดนิดหน่อย	 คนเราต้องการเอาหน้า	 คนที่ทํางานทุกคน	 แม้จะทํา

ด้วยความเสียสละก็ต้องการเอาหน้า	 ถ้าเราทําสมุดอย่างนี้ ให้ขึ้นมาได้	 พิมพ์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษด้วย			
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ก็จะมีความพอใจว่ามีคนอ่านของเรา	 เราก็อาจแจกจ่ายแขกต่างประเทศได้ด้วยก็ ได้	 เป็นการแบ่งนิดหน่อยว่าเราทํา

ได้เหมือนกันโดยที่เป็นความคิดของกลุ่ม	 ทุกคนร่วมแรงกันมาทํา	 ไม่ ใช่เราไม่มี	 เรามีแล้ว	 แต่ว่าไม่ ได้ลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร	 เลยสู้เขาไม่ ได้	 ใครมาถามว่ามี ไหม	 เราก็บอกว่ามีราชประชานุเคราะห์	ทําอย่างไรก็เล่าให้ฟังอย่างนั้น	

ก็กระท่อนกระแท่น	 แต่ถ้าเรามีอะไรคล้ายๆ	 แผนการณ์ของเขา	 เราแสดงวิธีการที่เราไปช่วยเช่นน้ำท่วมหนองคาย

ว่าทําอย่างไร	 ทําเป็นกราฟเป็นอะไรเหมือนในนี้	 ก็ดูโก้ ไม่หยอก	 เราก็รู้สึกว่าภูมิ ใจได้	 เรางัดออกมาว่ามีท่าน		

นายพลอะไรๆ	 มาทํา	 นี่เป็นผลงานของมูลนิธิ	 ทุกคนในประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธินี้	 เขาก็จะรู้สึก	 เออศรัทธา	

และลงท้ายจะได้มีความร่วมมือดีขึ้น	 ทั้งชาวต่างประเทศก็อาจเห็นความดีและอาจมีการช่วยเหลือโดยเร็วมากขึ้น

เหมือนกัน	 อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ขอฝากเอาไว้แก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ก็ต้องขอขอบใจผู้ที่บริจาคสําหรับกิจการของ

มูลนิธิ	 ซึ่งก็จะทําให้มูลนิธิสามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพ	 และเข้าใจว่าต่อไปก็อาจอวดท่านที่บริจาคได้ว่า

เราได้ทําอะไร	 เพราะเดี๋ยวนี้เอกสารอะไรต่างๆ	 แท้ๆ	 ที่จะแสดงผลงานก็ยังไม่มีจะแจกก็ ไม่สามารถที่จะบอกว่า		

ผลงานของมูลนิธิมีอย่างไรในรอบปี ได้	 ก็จะได้แจกแก่ผู้บริจาคได้ว่าได้บริจาคในกิจการที่ทําเป็นผลต่อส่วนรวม			

จึงขอมอบให้คุณหลวง	 เงินที่ท่านทั้งหลายได้บริจาค	 เดี๋ยวนี้เวลาก็ล่วงไปอีกมากแล้ว	 ก็ขอให้ทุกคนได้พยายาม		

ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ	 อย่างที่ทํามาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เป็นประโยชน์จริงๆ	 และถ้าประมวลการปฏิบัติ

ขึ้นมาก็คงน่าดูน่าฟังไม่น้อย	 การปฏิบัติงานของมูลนิธิได้ทํามากแต่ว่ายังไม่มีความเป็นเรื่องเป็นราว	 จึงทําให้เป็นดู

ยากว่าทําอะไร	 ในเรื่องการปฏิบัติขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่ามีสิ่งที่น่าสังเกต	 ถ้ามูลนิธิมีคนที่รับข่าว	 อย่างโครงการ

ของฟิลิปปินส์นี้เขามีศูนย์รวมข่าว	 ซึ่งได้ข่าวมาแล้วแจกจ่ายไปองค์การต่างๆ	 ทุกองค์การที่เกี่ยวข้อง	 แบบของเขา

เมื่อได้รับข่าวแล้ว	 มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิออกไปสํารวจ	 ถ้ารู้สึกว่ามันรุนแรงมาก	 ไปสํารวจแล้วสั่งทันที	 ไม่ ใช่	 ๕	

พันบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเอง	 แต่มีเงินติดตัวไป	 สั่งและติดต่อมาทางส่วนกลางให้ส่งของไป	 หรือให้		

ซื้อของในท้องที่	 หรืออย่างไร	 ก็ช่วยเหลือได้เร็วกว่า	 และการติดตามผู้นั้นจะออกไปติดตามตลอดเวลา	 ก็ทําให้งาน

สําเร็จลุล่วงไปโดยดีมาก	แต่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปนั้นรับผิดชอบอย่างยิ่ง	ไม่ ใช่เงินเท่านั้นเอง	แต่ว่าทั้งชื่อเสียง	ทั้งการ

ปฏิบัติของมูลนิธิ	อยู่ ในมือของคนเดียว	ต้องมีคล้ายๆ	ผู้ตรวจการออกไป	คือนอกจากจะอาศัยแรงงานทางราชการ	

บางทีแรงงานทางราชการผ่านหลายส่วนราชการจึงช้า	 ไม่ ใช่ตําหนิติเตียนกระทรวงมหาดไทย	 แต่ว่าตามที่ปรากฏ
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มาก็เป็นเช่นนั้น	มีความเดือดร้อนที่ ไหนใช้เวลาหลายวันกว่าจะมาถึง	เพราะว่ารายงานจะตามมาทีหลัง	แล้วบางทีก็

ไม่ตาม	 เพราะว่าต้องผ่านหลายกรมกอง	 อันนี้ถ้ามีคนที่ ไปดูทันทีก็ง่ายขึ้น	 แล้วก็สามารถที่จะประสานงานได้ดีมาก

กว่า	ส่วนผู้ที่ ไปนี้	ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะที่จะติดต่อสั่งการได้	ซึ่งก็หาง่าย	ถ้าไม่ง่าย	ทุกคนที่จะไป ในที่นั้นต้องมีเวลา	

ต้องเป็นคนที่มีความแข็งแรงพอ	แล้วก็อดทนมาก	เพราะว่าที่ ไปนั้นก็เหน็ดเหนื่อยหนักมาก	ต้องสามารถที่จะติดต่อ

ทุกคน	อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะต้องพยายามปรับปรุง	

	 ทีนี้ก็ขอรวบรัด	 เพราะว่าถ้าจะพูดกันเรื่อยไปก็คงมีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	

แต่ว่าอย่างไรก็ตาม	ก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง	ก็เรื่องสํานักงานที่ทําการของมูลนิธิเคยอยากจะสร้างที่ทํางานทําการ

ของมูลนิธิซึ่งสิ้นเปลืองเงินมากเคยคัดค้านมาหลายครั้งแล้ว	 จึงต้องอาศัยท่านอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เจียด		

ที่ ให้	แล้วก็เมื่อกิจการขยายขึ้นไปก็มีผู้ที่ช่วยพอดี	แต่ว่าเราไม่ต้องการที่ทําการเป็นตึกราชประชานุเคราะห์	หรือเป็น

แม้จะหอประชุมราชประชานุเคราะห์	 เราไปอาศัยที่ ไหนๆ	 ก็ยังได้เพราะว่างานของเราไม่ ใช่สิ่งที่จะแสดงว่ามีตึก		

ราชประชานุเคราะห์	แต่มีการแสดงว่าได้ปฏิบัติ	แต่ละคนก็ทําได้ที่บ้านก็ทำได้	ถ้าที่ ไหนบ้านคนไหนมีที่ว่างก็เอาของ

ไปไว้ ได้	 หรือใช้ โทรศัพท์ของที่บ้านก็ได้	 อันนี้ก็เป็นทางหนึ่ง	 จนกระทั่งอาจมีประชาชนที่เขาสงสารในมูลนิธิ	 ก็อาจ

จะสร้างให้	 โดยเขาสร้างให้	 ไม่ ใช่เอาเงินมาให้แล้วให้เราสร้าง	 เราให้เขาสร้างให้	 อาจสร้างตึกหรือที่ทําการอะไรขึ้น

มา	หรือว่าให้มาทั้งตึกก็อาจรับได้ทั้งนั้น	แต่ว่าการที่จะให้มูลนิธิสร้างเองก็รู้สึกว่าไม่ ได้	 เรื่องที่ทําการทํางานคับแคบ

นี้	ถ้าจะตําหนิประธานกรรมการหรืออะไรก็อย่าไปตําหนิ	ขอให้มาตําหนิผู้อุปถัมภ์รายการ	เอ้อผู้ว่าการมูลนิธิดีกว่า	

	 ณ	 บัดนี้ก็ขอเลิกประชุม	 และขอให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความเสียสละ	 ได้รับความ

ขอบใจของทุกฝ่าย	 ได้รับความขอบใจของประชาชนที่ ได้ถูกวาตภัย	 แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราได้ปฏิบัติงานด้วยความ

เรียบร้อย	 ทําให้เขาหมดทุกข์หรือบรรเทาทุกข์	 ก็ขอให้ขอบใจเขาทุกคนที่ปฏิบัติงานดีที่แล้ว	 ก็ขอให้พรให้ทุกคนมี

ความแข็งแรง	ให้สามารถที่ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของตนได้จงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท  

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 

วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือในโอกาสอันสําคัญนี้	 ทั้งมีความ

พอใจที่ ได้ทราบรายงานว่า	 คณะลูกเสือมีความตั้งใจและความเพียรพยายามตลอดมา	 ที่จะดําเนินงานให้ก้าวหน้า

และเป็นประโยชน์	

	 งานของลูกเสือ	กล่าวโดยแก่นแท้	คือการฝึกฝนลูกเสือให้มีความสามารถที่จะช่วยตนเอง	และให้มี ใจสุจริต

กว้างขวางที่จะช่วยเหลือผู้อื่น	 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือได้เติบโตขึ้นเป็นกําลังสร้างและดํารงสังคมหรือส่วนร่วม			

ให้เรียบร้อยเป็นปรกติสุข	 ยั่งยืนอยู่สืบไปจึงกล่าวได้ว่า	 กิจการลูกเสือมีส่วนสําคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงของ

ชาติบ้านเมือง	 และคณะลูกเสือได้ทราบตระหนักในหลักความจริงว่า	 บุคคลกับส่วนรวมมีความเกี่ยวพันกันเป็น		

อันหนึ่งอันเดียว	 ไม่อาจแยกออกจากกันได้	 เพราะบุคคลผู้เป็นสร้างส่วนรวม	 และส่วนรวมก็เป็นที่อาศัยของบุคคล	

ดังนั้น	 ในการที่จะดําเนินงานต่างๆ	 ต่อไป	 จะเป็นในด้านอบรมลูกเสือก็ตาม	 ในด้านอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ก็ตาม	 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายทุกคนควรจะได้ยึดหลักการอันแท้จริงของลูกเสือโดยมั่นคง	 เพื่องานของท่าน	 จักได้		

สัมฤทธิ์ผลเป็นคุณประโยชน์แก่อนุชนและประเทศชาติ	ตรงตามอุดมคติและความมุ่งประสงค์	

	 สําหรับลูกเสือนั้น	 ขอให้เข้าใจว่า	 การที่สมัครเข้ามาเป็นลูกเสือ	 มิ ใช่เป็นการเหนื่อยยากและเสียเวลาเปล่า	

แต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนที่ล้ำค่า	 ทั้งในวันนี้และวันหน้า	 ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า	 ลูกเสือฝึกฝนตนเองให้เคร่งครัด

เข้มแข็งเพียงใด	 จะเติบโตเป็นคนที่ดีที่สามารถเพียงนั้น	 ลูกเสือทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากขึ้นเพียงใด	 ก็จะได้

ประโยชน์ต่างๆ	ตอบแทนมากขึ้นเพียงนั้น	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้งานของคณะลูกเสือแห่งชาติดําเนินไปด้วยด	ี และสําเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมาย	

ทุกประการ	ขอให้ลูกเสือ	ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	ตลอดจนทุกท่านที่มาประชุมอยู่	ณ	ที่นี้	ประสบความสุขความเจริญ		

ทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส 

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง	 ที่ ได้พบกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดต่างๆ	 พร้อมกับได้มอบเหรียญ		

ลูกเสือสดุดี	แก่ผู้ที่ ได้อุปการและได้ทําประโยชน์เกื้อกูลกิจการลูกเสือ	ขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ต่อ

ข้าพเจ้า	และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติ ในครั้งนี้ทุกคน	

	 เมื่อวันก่อน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ชุมนุมของคณะลูกเสือว่า	 การลูกเสือมีส่วนสําคัญยิ่งในการสร้างความ

มั่นคงของบ้านเมือง	 เพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนดี	 และสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น	 จึงได้ขอให้ผู้มี			

ส่วนร่วมในกิจการลูกเสือทุกฝ่ายทุกคน	 ยึดหลักการอันเป็นแก่นแท้นี้ ไว้ โดยมั่นคง	 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพราะได้

มองเห็นว่า	 การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้องครบถ้วนของลูกเสือนั้น	 เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ	 ในการที่

จะทําให้เยาวชนมีความเข้มแข็งและสุจริต	 มีความรู้ความคิดและวินัยที่ดี	 สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองของผู้อื่นได้

โดยแท้จริง	 ในส่วนผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือนั้น	 ถ้าต่างได้นําเอาแบบวิธีการที่ ใช้ฝึกสอนบังคับบัญชาลูกเสือ

มาใช้แก่ตนเองด้วยแล้ว	 ก็จะทําให้เข้าใจถึงความเป็นลูกเสือและเล็งเห็นคุณค่าของลูกเสือได้แน่ถนัด	 จะได้เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ ในบังคับบัญชา	ช่วยให้ฝึกสอนอบรมสะดวกง่ายดาย	ทั้งได้ผลแน่นอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	นอกจากจะ

ได้ประโยชน์ ในด้านลูกเสือโดยตรงดังกล่าวนี้	 ผู้ ใดก็ตามที่น้อมนําเอาวิธีการของลูกเสือไป ใช้ ในกิจการงานอื่นๆ	

ย่อมจะได้ประโยชน์กว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้น	 เพราะงานการต่างๆ	 จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และจะอํานวยผล

ให้ ได้เต็มตามความประสงค์	 ดังนั้น	 จึงเห็นได้ชัดว่า	 การลูกเสือมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่	 เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์

ความเจริญมั่นคง	และการจรรโลงชาติบ้านเมืองอย่างสําคัญ	

	 ท่านทั้งปวงได้ชื่อว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาในกิจการของลูกเสือ	 และได้ร่วมกันดําเนินงานลูกเสือมา		

จนประจักษ์ผลที่น่าชื่นชมแล้ว	 ขอให้พร้อมแรงพร้อมใจกันดําเนินงานอันมีคุณค่าและมีความสําคัญนี้ต่อไป			

เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนของประเทศตลอดทั้งมนุษย์ชาติทั้งมวล		

	 ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งปวง	 ให้เจริญด้วยพรทั้งสี่ประการ	 สามารถ

ประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่	ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการลูกเสือยิ่งๆ	ขึ้น.	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

กรรมการสโมสรลูกเสือกรุงเทพ กรรมการสโมสรลูกเสือธนบุรี 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้อุปการะสโมสรลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาตํารวจภูธรชายแดน 

และลูกเสือชาวเขา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	 ที่ลูกเสือสํารองจากกองกํากับการตํารวจภูธรชายแดนเขตต่างๆ	 ได้รับโอกาสให้		

เข้ามาร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกับลูกเสืออื่นๆ	 และได้มาศึกษาสิ่งต่างๆ	 ในพระนคร	 ตามที่	

ทางการลูกเสือจัดให้ ได้ดู	

	 สิ่งที่ลูกเสือได้พบได้เห็นและได้ปฏิบัติ	 ตลอดเวลาที่อยู่ ในนครหลวงนี้มีค่าสูงมาก	 เพราะทําให้ ได้ทราบสิ่งที่

ไม่เคยทราบ	ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น	ได้พบปะพูดจาได้และอยู่กับคนอื่นเป็นจํานวนมาก	ซึ่งจะช่วยให้ลูกเสือมีความ

เข้าใจในตัวเองและบ้านเมืองชัดเจนกว้างขวางขึ้น	 จะช่วยให้เห็นว่าคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ ได้	 เราจําเป็นต้องติดต่อ

เกี่ยวข้องกับผู้อื่น	 ต้องช่วยเหลือกันและกัน	 และต้องทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว	 จึงจะมีความเจริญ

และมั่นคง	 เมื่อลูกเสือกลับไปถึงบ้านแล้ว	 ขอให้พยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามที่ ได้เรียนรู้และเข้าใจนี้	 พร้อมทั้ง

ตั้งใจให้มั่นคง	ที่จะสร้างความเจริญและความสุขให้แก่ตนเองให้จงได้	

	 ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกๆ	 ฝ่ายที่ ได้ร่วมมือกันอุปถัมภ์บํารุงลูกเสือกองนี้	 ฝ่ายตํารวจภูธรชายแดนนั้น	 ได้

อุตสาหะบากบั่นตั้งโรงเรียนและตั้งกองลูกเสือขึ้นมาสําหรับสงเคราะห์อนุเคราะห์เด็กในถิ่นทุรกันดาร	 ได้นําหลักการ

และวิธีการของลูกเสือมาใช้แก่ประชาชนในเขตปฏิบัติการ	 ฝึกหัดอบรมประชาชนให้รู้จักช่วยตนเอง	 รู้จักอยู่ร่วมกัน	

ปรึกษากัน	 บําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	 นับว่าได้นําเอากิจการลูกเสือไปปฏิบัติเป็นประโยชน์ระดับชาติอีกด้านหนึ่ง			

สําหรับสโมสรลูกเสือและผู้อุปการะทุกฝ่ายทุกคน	 ก็ได้เอาใจใส่ดูแลทั่วถึงทุกอย่างทําให้การรับรองและการศึกษาของ

ลูกเสือสํารองเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น	ตลอดเวลาที่อยู่ ในนครหลวงนี้	

	 โอกาสนี้	 ข้าพเจ้าขอย้ำกับท่านทั้งหลายในจุดสําคัญของการลูกเสืออีกครั้งหนึ่งว่าการลูกเสือเป็นปัจจัย

สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนเป็นคนที่มีค่า	 สามารถที่จะอยู่ร่วมกันและร่วมมือกันได้เสมอ	 โดยไม่จํากัดเพศวัยและ

ถิ่นที่เกิด	 และขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยอันสมบูรณ์	 มีความปลอดภัย	 ประสบความสําเร็จ	 ความเจริญ

ก้าวหน้า	พร้อมทั้งสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่ ได้จัดงานสาธารณกุศล	 และทั้งได้นําเงินมาเพื่อช่วยกันสร้าง

สารานุกรมสําหรับเด็กและเยาวชน		

	 สารานุกรมนี้ก็มีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมความรู้ต่างๆ	 สําหรับให้เยาวชนในบ้านเมืองของเราได้ทราบถึง

วิชาการทุกๆ	ด้าน	และให้ทราบว่าวิชาการในด้านต่างๆ	นี้มีความสัมพันธ์กัน	แต่สารานุกรมนี่เป็นงานที่ ใหญ่	และ

ต้องการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ต่างๆ	 ที่จะสร้างขึ้นมา	 และนอกจากนี้ก็ยังต้องการใช้ทุนสร้างอีกไม่น้อย

สําหรับงานนี้	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายช่วยในการนี้ด้วย	 ก็นับว่าช่วยให้งานเพื่อการศึกษาของประเทศชาติเจริญ

ก้าวหน้าขึ้น	 ซึ่งจะทําให้อนุชนรุ่นหลังมีความรู้ ในวิชาการ	 มีความรู้ ในความเป็นอยู่และการวางตัวในอนาคตด้วย			

ก็ขออนุโมทนาในจิตใจกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มี	 ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความดีงาม	 ความเจริญรุ่งเรืองทุก

ประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเวทย์	 วิชชุประภา	 นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยนํา		

คณะกรรมการของสมาคม	 ฯ	 และผู้แทนองค์การคาทอลิก	 จํานวน	 ๒๑	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสร้าง

สารานุกรมสําหรับเด็กไทย	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สี ไทยทีวี ช่อง ๓
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจทางไทยทีวี	ช่อง	๓	ที่ ได้นําเงินเพื่อการกุศลครั้งนี้มาร่วมสร้างสาธารณกุศล	

	 การที่ ได้มีจิตกุศลที่จะสร้างความดีทางการบุญการกุศลดังกล่าว	 ก็เป็นประโยชน์มากอย่างหนึ่งแก่ส่วนรวม	

เท่าที่พยายามทํารายการต่างๆ	 ในกิจกรรมทางทีวีเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้	 ให้ ได้รับข่าว	 ให้ ได้รับความบันเทิง			

ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอยู่แล้ว	 การที่ ได้จัดงานที่จะให้มีรายได้ขึ้นมาเพื่อทําการกุศลนั้น	 ก็นับว่าเป็นงานนอกเหนือ

จากหน้าที่และการงานของไทยทีวี	ช่อง	๓	นี้	และก็เป็นงานที่สําเร็จขึ้นมา	การที่ ได้นําเงินมาเพื่อการกุศลนี้ก็นับว่า

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยนี้จะอยู่ ได้ก็ โดยความเอื้อเฟื้อและเมตตาซึ่งกันและกัน	

การที่คนไทยเรามีความสามัคคีและมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมาแต่ โบราณกาล	 นับว่าเป็นคุณสมบัติของ		

บ้านเมือง	 ที่ทําให้เราอยู่กันมาตลอด	 สมัยก่อนนี้อยู่ ได้เพราะว่าเราเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่ ได้เบียดเบียนกัน			

มาสมัยนี้เขาก็ว่ากันว่าเบียดเบียนกันมากขึ้นทุกที	 เพราะว่าเรารับเอาวิธีการเป็นอยู่ของต่างประเทศเข้ามาใช้มาก			

ก็คงเป็นความจริง	 แต่ทว่าความจริง	 ความรู้สึกลึกซึ้งซึ่งกันและกันยังไม่หายไป	 ดังที่ท่านได้นําเงินมาเพื่อช่วยการ

กุศล	ก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	ไม่หายไปจากคนไทย	

	 ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทําหน้าที่ที่ ได้ตั้งไว้แก่ตัว	 ขอให้ดําเนินกิจการโทรทัศน์ช่อง	 ๓	 โดยมีความ

ตั้งใจเข้มแข็งและระมัดระวัง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความตั้งใจดีเช่นนี้	 ให้มี

กําลังใจกําลังกายสมบูรณ์	 เพื่อให้ดําเนินกิจการตามนโยบายได้ตามความตั้งใจอันแน่วแน่ต่อไป	 ขอให้ทุกคนจง

ประสบแต่ความสําเร็จ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงได้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเจตนา	 สิริสิงห์	 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์สี	 ไทยทีวี	 ช่อง	 ๓			

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานี	 ฯ	 จํานวน	 ๑๒	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินที่ ได้รวบรวมไว้จากรายการ	 “รับรางวัล”	 ครั้งที่	 ๒	 โดย		

เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	อีกวาระหนึ่ง	และได้

ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ	 ดําเนินก้าวหน้ามาอย่างน่าพอใจ			

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและได้รับความสําเร็จในการศึกษาในครั้งนี้ทุกคน	

	 ข้าพเจ้าคิดว่า	 บัณฑิตทั้งปวงต่างมีความหวังและความปรารถนา	 ที่จะได้รับโอกาสให้เขาร่วมงานบ้านเมือง

ในสาขาใดสาขาหนึ่ง	ตามที่ ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา	ในยามที่ประเทศชาติของเรากําลังพัฒนาในกิจการทุกด้านเช่นนี้	

โอกาสย่อมมีสําหรับท่านเสมอ	 จึงไม่เป็นปัญหาอย่างใด	 ในข้อที่จะไม่ ได้ ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์			

ข้อที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้นั้นอยู่ที่ว่า	 เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว	 ท่านอาจมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะใช้วิชาความรู้

ได้เต็มที่	 แล้วเกิดรู้สึกท้อถอย	 เข้าใจผิดแตกแยกกับผู้อื่น	 ซึ่งที่สุดจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางมิ ให้การพัฒนา

ประเทศดําเนินไปโดยราบรื่นได้	 แต่ละคนจึงควรจะได้เตรียมตัวป้องกันและแก้ ไขปัญหานี้ ไว	้ เบื้องต้นจะต้องทํา

ความเข้าใจให้กระจ่างว่า	 การงานที่เข้าไปทํานั้น	 เป็นงานที่มี โครงการดําเนินต่อเนื่องกันมาแล้ว	 ตัวท่านเป็นผู้ที่จะ

เข้าไปร่วมเสริมกําลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 จําเป็นจะต้องศึกษางานที่จะทําให้ทราบโดยตลอดก่อน	 ว่ามี

วัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร	 มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไร	 เมื่อศึกษาพื้นฐานของ

งานให้เห็นโดยถ่องแท้แล้ว	 ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริมกําลังงาน	 ณ	 จุดใด	 โดยวิธี ใด			

ทําให้สามารถใช้วิชาความรู้	 พร้อมทั้งความคิดสติปัญญาได้เต็มภาคภูมิ	 ขอให้ท่านนําคําพูดของข้าพเจ้าไปคิด

พิจารณาให้เข้าใจโดยตลอด	 แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ	 มั่นใจ	 และบริสุทธิ์ ใจ	 เชื่อว่าจะ

ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานได้สมปรารถนา	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขความสวัสดี	มีความเจริญงอกงามในธรรมที่ดีทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ นายจันทร์ อินลุเพท กํานันน้ำปลีก  

อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(๒) 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 บัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดสองสามคําเป็นส่วนตัวกับกํานันว่า	 เป็นที่น่ายินดีมากที่มหาวิทยาลัยได้ ให้ปริญญา		

กิตติศักดิ์แก่กํานัน	 เพราะว่าการที่กํานันได้ปฏิบัติงานมาเป็นประโยชน์แก่ตําบล	 ได้อาศัยหลักวิชาที่สูงที่สุด	 คือได้

ปฏิบัติด้วยเหตุผลและหลักเมตตา	 จึงนําให้ตําบลของกํานัลมีความเจริญ	 และประชาชนที่อยู่ ในตําบลนั้นมีความ

ก้าวหน้าได้	

	 ที่ ได้รับปริญญานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ ได้รับปริญญาในวันนี้	 เพราะว่ากํานันได้รับปริญญา	

เพราะปฏิบัติงานมาแล้วด้วยดี	 ส่วนผู้ที่ ได้รับปริญญาในวันนี้ส่วนใหญ่	 ก็ ได้รับเพราะได้เล่าเรียนมาสําเร็จ	 ยังไม่ ได้

ปฏิบัติงานมากมายนัก	 จะต้องพิสูจน์ตนเองในอนาคต	 จึงเป็นที่น่ายินดีที่มีคนอย่างกํานัน	 และขอให้กํานันมีอายุ

ยืนนาน	 มีความแข็งแรงสมบูรณ์	 เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างและเป็นกําลังของบ้านเมืองต่อไป	 ทั้งเป็นตัวอย่างให้ทุกคน		

ที่ปฏิบัติงานในด้านการปกครองและในด้านพัฒนาต่างๆ	 ทุกคน	 ทั้งบัณฑิตและทั้งผู้ที่กําลังทํางานกําลังเรียนอยู่

เดี๋ยวนี้	 ถือเป็นหลักตัวอย่างที่จะปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง	 ขอให้กํานันประสบความเจริญรุ่งเรือง

ทุกประการ	ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาที่ดีที่งามขอให้สําเร็จทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงได้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 ประจําปี

การศึกษา	๒๕๑๔	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	และพระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	แก่	นายจันทร์	อินลุเพท	



90

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร 

 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระ

หนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จทุกคน	

	 เมื่อวันวาน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 บัณฑิตมี โอกาสอันงดงามรอท่าอยู่			

ที่จะได้เข้าไปเสริมกําลังในการพัฒนางานสาขาต่างๆ	 ของชาติและได้ขอให้ทุกคนสําคัญว่า	 การทํางานนั้น	 คือการ

เข้าไปเสริมกําลังงานที่ดําเนินอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 จําเป็นจะต้องศึกษาพื้นฐานโครงงานให้ทราบกระจ่าง

ก่อน	 จึงจะสามารถนําความรู้ความคิดที่มีอยู่ ไป ใช้ ได้อย่างเต็มที่	 และสามารถกําจัดปัญหาความเข้าใจผิดทั้งในบุคคล

ทั้งในการปฏิบัติงาน	ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ ในการพัฒนาบ้านเมือง	ให้หมดสิ้นไปได้	

	 ข้าพเจ้าใคร่กล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า	 งานทุกอย่าง	 ยิ่งเป็นงานในระดับชาติ	 จําเป็นที่ต้องมี

โครงการอันแน่นอนสําหรับปฏิบัติดําเนินการ	 และโดยปรกติ โครงการต่างๆ	 ที่ตั้งขึ้นนั้น	 จะต้องอาศัยพื้นฐาน			

วิธีการ	 และวิชาการเป็นส่วนประกอบที่สําคัญพื้นฐานหมายความถึงวัตถุประสงค	์ กําลังทุน	 กําลังบุคคล	 พร้อมทั้ง

เครื่องมือเครื่องจักร	 วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง	 วิธีการนั้น	 ได้แก่การวางรูปงาน	 กําหนดระยะดําเนินการเป็นขั้น		

เป็นตอน	 ให้เกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน	 รวมถึงระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคลทั้งในธุรการทั้งหมดส่วนวิชาการ	 ได้แก่หลัก

ความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงในงานนั้นๆ	 ซึ่งนํามาปฏิบัติส่งเสริมพื้นฐานและวิธีการ	 ให้ ได้ผลที่สมบูรณ์แน่นอน	 เช่นนํา

มาปฏิบัติเพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร	 และบุคคลมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 หรือนํามาเป็นหลักการ

ในการกําหนดแนวทางขั้นต้นของงานให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง	 หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ ใช้เป็นหลัก		

เทียบเคียงตัดสินว่าควรจะเปลี่ยนแปลงไป ในแนวทางใด	

	 การที่จะเข้าไปร่วมงานใดก็ตาม	 เมื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้ ให้ทราบชัดโดยตลอดแล้วทุกคนจะสามารถปฏิบัติธุระ

หน้าที่ทั้งปวงให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความสะดวกและราบรื่น	 จึงขอให้บัณฑิตนําไปคิดพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

สําหรับสร้างตัวสร้างความเจริญมั่นคงของประเทศชาติต่อไป	

	 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดี	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสําเร็จในสิ่งควร

ปรารถนาทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่อนุกรรมการแผนกกีฬากอล์ฟทหารอากาศ 

 ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

 ในการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๗ ประจําปี ๒๕๑๕
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอชื่นชมกับคณะกรรมการที่จัดการแข่งขันกอล์ฟเป็นประจํา	 และจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสามารถ

เรียบร้อยดี	 เป็นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟเชื่อมสามัคคี	และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัล	แม้จะได้มอบรางวัล

ล่าช้าอีกครั้งหนึ่ง	ก็ถือว่าเป็นการสุดยอด	

	 ขอให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะปฏิบัติงานมีผลดี	 และมีความสําเร็จในงานการทุกด้าน	 มีความเจริญรุ่งเรือง		

ทั่วกัน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงได้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	พลอากาศเอก	กมล	เดชะตุงคะ	เสนาธิการทหารอากาศนําคณะอนุกรรมการ

แผนกกีฬากอล์ฟทหารอากาศ	 พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่	 ๗	 ประจําปี	 ๒๕๑๕			

รวม	๑๖	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรี 

ของยุวสมาคมแห่งประเทศไทย 

สาขาดุสิต
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ยุวสมาคมดุสิตได้จัดงานขึ้นมาเพื่อเจตนาที่จะรวบรวมเงินสําหรับสร้างกุศล	อย่างที่ ได้รายงานก็

ว่ามีอุปสรรค	 มีความยุ่งยากบางประการ	 ซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้	 และเกี่ยวข้องกับเจตนาที่จะทําบุญ	 เจตนาที่จะทําอะไร		

ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ประโยชน์ ในการจัดงานนี้ก็มีประโยชน์สองด้าน	 ที่เห็นได้ชัดก็คือการส่งเสริมดนตรีและ

ความก้าวหน้า	 ด้านการแสดงดนตรีอย่างหนึ่ง	 อีกอย่างหนึ่งก็มีประโยชน์ ในทางสามัคคีของเหล่าสมาชิกที่มุ่งมั่นที่

จะปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้มีผลในทางที่เกื้อกูลส่วนรวม	ทั้งสองอย่างนี้ก็นับว่าเป็นงานที่ ได้ทํามาด้วยดีมีประโยชน์	

	 เรื่องของยุวสมาคมที่ ได้ตั้งขึ้นมาและมารวบรวมสมาชิก	 ก็มีจุดประสงค์ที่จะให้พลังของคนที่อยู่ ในวัยหนุ่ม

แข็งแรง	 ที่ ได้ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากหน้าที่ที่มีอยู่ ในอาชีพการงานของแต่ละคน	 ในข้อนี้ก็นับว่าเป็น			

จุดประสงค์ที่ดีที่ถูกต้องของยุวสมาคม	 เพราะว่าบ้านเมืองนั้น	 ท่านก็ทราบว่า	 ทั้งสังคมและประชาชนของประเทศ

หนึ่งๆ	 ย่อมประกอบด้วยคนที่มีอาชีพต่างๆ	 กัน	 ก็ต้องมีการผนึกกําลังเพื่อให้สังคมหรือประเทศมีกําลังแข็งแรง			

ซึ่งจะทําไม่ ได้ถ้าต่างคนต่างทําตามแนวของตัว	เพราะว่าอาจมีการกระทบกระทั่งในทางผลประโยชน์	หรือไม่สามารถ

ที่จะผนึกกําลังช่วยกันอย่างแข็งแรงก็ ได้	 ฉะนั้นจุดมุ่งหมายของสมาคมก็มีอยู่ที่ว่าจะรวบรวมผู้ที่มีอาชีพ	 หรือมี		

แนวความคิด	 มีความสามารถต่างๆ	 กันมาช่วยกัน	 เพื่อจะสร้างสังคมและประเทศให้แข็งแรง	 และโดยที่มีชื่อว่า		

ยุวสมาคม	 ก็เป็นความปรารถนาของผู้ที่ยังนับว่าเยาว์	 เปรียบเทียบกับผู้ที่เป็นผู้เฒ่า	 ผู้เยาว์ที่มีความรู้	 ที่มีความคิด	

ย่อมต้องสร้างบ้านเมือง	 เพราะว่าจะต้องอยู่อีกนาน	 ผู้เฒ่าท่านได้สร้างมาแล้วและตามความคิดของท่านก็หวังไว้ว่า

จะทิ้งไว้ ให้ลูกหลานได้มีความเจริญ	 ผู้เยาว์จึงมีหน้าที่ที่จะสร้างสําหรับตัวเอง	 โดยเฉพาะให้สามารถที่จะมีอนาคต		

ที่แจ่มใส	 ที่ปลอดภัย	 ที่มั่นคง	 ฉะนั้นการที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น	 ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว			

และนับว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะทํา	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายสุรินทร์	 ภักตร์เจริญ	 ประธานจัดงานมหกรรมดนตรีของยุวสมาคมแห่ง

ประเทศไทย	สาขาดุสิต	นําคณะกรรมการจัดงาน	ฯ	พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษา	๒๓	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย	
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	 วิธีการที่จะทํานั้นก็มีมากหลาย	 แต่ขั้นแรกก็คือความสามัคคีเพื่อจะสามารถที่จะผนึกกําลังในกิจการที่ทํามา

หลายด้านก็นับว่าล้วนเป็นกิจกรรมที่จะผนึกกําลังนี้ขึ้นมา	ถ้าจะพูดถึงคําแนะนําที่จะให้ปฏิบัติ	 ก็ ให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป	

โดยช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาว่าบ้านเมืองอะไร	ส่วนรวมคืออะไร	หรือถ้าไม่นึกถึงบ้านเมือง	ก็ ให้นึกถึงมวลมนุษย์

ทั้งหลายที่อยู่ ในโลกนี้ว่าต้องการอะไรเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับชีวิต	 และพยายามที่จะให้ปัจจัยเหล่านั้นเกิดขึ้น	 จะได้

ทําประโยชน์ตามที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์และพลเมืองของประเทศ	 ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้มุ่งมั่นที่จะพิจารณาวิธี

การที่จะช่วยส่วนรวมให้มีความผาสุกความปลอดภัยและมีความมั่นคง	 จะได้ทําหน้าที่ของยุวสมาคมหรือว่าสมาชิก

ของยุวสมาคมอย่างเต็มที่	

	 เงินที่ ได้รวบรวมมาให้อยู่ ในชื่อว่าเป็นเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย	 ก็เป็นคําที่กว้างมาก	 ขอ		

รับรองว่าเงินที่ ได้รวบรวมมานี้ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อย	 จะได้พยายามนําไป ใช้ ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม	 ที่ ได้ ใช้เงินประเภทนี้	 ก็ ให้ ไปช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติก็มี	 เช่นเมื่อเร็วๆ	 นี้ที่อุดรไฟไหม้ ใหญ่	 ได้ส่ง

สิ่งของและเจ้าหน้าที่ ไป ในทันที ได้เกิดอัคคีภัยในคืนวันที่	 ๘	 ต่อวันที่	 ๙	 และเพลิงได้สงบตอนเช้ามืด	 เวลาเช้าวัน

นั้นก็มีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดเกี่ยวข้องกับด้านช่วยเหลือประชาชนได้นําสิ่งของไปทันที ในเช้าวันนั้น	 ของเหล่านั้นเป็น

สิ่งของที่ ได้ฝากเอาไว้ที่กองกํากับชายแดนตํารวจชายแดนที่อุดรนั่นเอง	 แต่ของนั้นก็ยังไม่พอ	 ในคืนวันที่	 ๙	 ได้ส่ง

ไปอีก	 ๒	 คันรถ	 และวันรุ่งขึ้นวันที่	 ๑๐	 ได้ส่งไปอีก	 ๖	 คันรถ	 การที่ส่งของไป	 ไม่ ได้นึกถึงว่าจะเอาเงินจากที่ ไหน	

ถึงว่าต้องมีเงินก้อนที่กันเอาไว้สําหรับช่วยเหลือประชาชน	 โดยที่ ไม่ ได้บอกว่าก้อนนี้สําหรับช่วย	 ก้อนนี้ ไปอุดรหรือ

ก้อนนี้สําหรับช่วยที่ ไหน	 แต่ว่าต้องมีเป็นตามอัธยาศัยดังนี้	 ก็ ได้สามารถที่จะส่งของไปโดยทันทีก่อนหน่วยอื่น		

ด้วยซ้ำไป	นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่จะใช้เงินที่เรียกว่าตามอัธยาศัยและนอกจากนี้ก็ยังมี	 เช่นไปต่างจังหวัด	 ไปเห็น

คนที่ ไม่สบาย	ก็ต้องช่วยในทางร่างกาย	แม้เขาจะไม่ ได้ขอก็ต้องช่วย	ก็ได้จัดการเช่นให้ ไปโรงพยาบาลจังหวัด	ถ้าไม่

สามารถจะนํามาในพระนครหลวงเพื่อที่บําบัดรักษา	 รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงสําหรับให้เขาสามารถที่จะอยู่และเดินทางกลับ

ไปภูมิลําเนา	 ส่วนมากเมื่อใช้เงินไม่ ได้นึกถึงประเภท	 แต่ว่าถ้ามีเงินประเภทโดยเสด็จพระราชกุศลที่ว่านี้ก็ ใช้			
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มีกิจการมากหลายได้ ใช้เงินที่เรียกว่าตามอัธยาศัยนี้	 เพราะว่าไม่ทราบว่าจะใช้เงินที่จะเรียกว่าอะไร	 เพราะว่าไม่มี

มูลนิธิหรือไม่มีกองทุนอื่น	 จึงขอแจ้งให้ทราบว่าเงินที่ ได้นํามาให้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของสมาชิกหรือสมาคมดุสิต			

จะใช้ ในทางเป็นประโยชน์เกื้อกูล	 เมตตากรุณาประชาชนโดยส่วนรวมและโดยส่วนบุคคล	 ก็นับว่าท่านได้ร่วมใน		

การกุศลที่เป็นการที่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา	การหวังดี	และกรุณา	การแผ่ ให้ผู้อื่นได้รับผลก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรม

ที่ท่านได้ทํา	 จึงขออนุโมทนาและขอบใจทุกท่าน	 ขอให้แรงกุศลนี้ทําให้ทุกคนมีความคิดที่ด	ี สามารถที่จะพิจารณา

และปฏิบัติ ในสิ่งที่สร้างสรรค์	 ในสิ่งที่จะเป็นการทําบุญแท้ๆ	 และการทําบุญนี้จะส่งผลให้ประสบความเจริญยิ่งทําให้

คิดดี	 ยิ่งทําให้คิดถูก	 และเมื่อคิดดีคิดถูกแล้ว	 จะยิ่งทําให้มีความสําเร็จ	 ประสบสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น	 ก็ขอให้รักษา		

ความคิดนี้ ไว้	 และปฏิบัติตามแนว	 เพื่อความผาสุกของแต่ละบุคคลแต่ละท่านและของส่วนรวม	 ขอจงประสบแต่สิ่งที่

เจริญที่งามมีความสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “ฉัตรมงคลรําลึก” ปี ๒๕๑๔
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่สมาชิกสโมสรไลออนส์ทั่วประเทศที่ ได้จัดงานฉัตรมงคลรําลึก	 เพื่อที่จะช่วยในการกุศลและ		

ตามจุดประสงค์ต่างๆ	 ที่ ได้กล่าวมานี้	 โดยเฉพาะเรื่องของการจัดงานฉัตรมงคลรำลึกในปีนี้	 ก็ขอขอบใจที่ ได้ ให้พร

และได้สนับสนุนมาเป็นครั้งที่	 ๕	 แล้ว	 นับว่าเป็นกําลังใจอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่างๆ	 ที่จะต้องขอบใจก็คือที่

สโมสรไลออนส์ ได้ทํากิจกรรมต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือให้ส่วนรวมมีความก้าวหน้า	และได้สอดส่องให้ ได้เห็นการงานของ

สมาชิกไลออนส์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ในเรื่องสารานุกรมสําหร้บเยาวชนไลออนส์ ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น			

ก็นับว่าเป็นกําลังใจที่จะทํา	 แต่ก็ต้องแจ้งว่างานในการสร้างสารานุกรมนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากและละเอียดมาก	 จึงยัง

ไม่มีผลที่ประจักษ์มาให้เห็น	 แต่จุดประสงค์ก็ยังคงเดิม	 คือสร้างเป็นสารานุกรมเพื่อที่จะให้เยาวชนและผู้ ใหญ่ด้วยได้

มี โอกาสที่จะหาความรู้	 ซึ่งทําเป็นขั้นๆ	 สําหรับทุกขั้น	 ตั้งแต่เด็กถึงผู้ที่มีอายุมากขึ้นไปก็จะได้ประโยชน์จาก

สารานุกรมนี้	 เหตุที่มุ่งในจุดประสงค์นี้	 จึงทําให้งานยากและจะต้องทําด้วยความละเอียด	 แต่ก็จะต้องเร่งให้ทําให้

สําเร็จเพื่อประโยชน์ดังที่เคยได้แจ้งไว้แล้ว	 ในส่วนที่สมาชิกไลออนส์ทั่วประเทศได้ปฏิบัติมา	 ก็นับว่าได้ทําด้วยเจตนา

ที่จะช่วยให้ส่วนรวมของเรามีความก้าวหน้าและมีความผาสุก	ซึ่งก็นับว่าเป็นงานที่น่าชมอย่างยิ่ง	

	 ในปัจจุบันนี้มีเสียงวิพากวิจารณ์อยู่มากว่า	 การปกครองประเทศหรือการปฏิบัติงานต่างๆ	 ในด้านต่างๆ	

ค่อนข้างจะหนักและไม่ก้าวหน้าตามที่นึกว่าควร	อาจเป็นความจริง	และเป็นที่หนักใจของประชาชน	โดยเฉพาะผู้ที่มี

ความหวังดีต่อประเทศชาติและผู้ที่มีความรู้	 แต่สําหรับข้อนี้ก็ขอผู้ที่มีความรู้และผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อส่วนรวม

เพื่อให้บ้านเมืองมีความปึกแผ่นทั้งนั้นอย่าเพิ่งท้อใจ	 เพราะว่าถ้าท้อใจแล้วความมุ่งหมายที่จะสร้างบ้านเมืองก็ ไม่

บรรลุผลแน่นอน	 ถ้าเพียงแต่บอกว่าฝ่ายปกครองบ้านเมืองไม่เอาใจใส่	 หรือเอาใจใส่ ไม่พอ	 หรือไม่สามารถที่จะ

ปฏิบัติเท่านั้นเอง	 ก็จะทําให้ล้มเหลวแน่นอน	 แต่ถ้าแต่ละคนที่เกิดความสงสัยขึ้นมา	 พยายามคิดให้ลึกและพยายาม

ที่จะหาทางแก้ ไข	 แม้จะนึกว่าตัวไม่ ได้อยู่ ในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือฐานะที่จะช่วยบ้านเมือง	 ก็ ให้หาจนได้ว่ามีทางที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นาวาอากาศตรี	 กําธน	 สินธวานนท์	 ประธานกรรมการจัดงาน		

วันฉัตรมงคลรําลึก	 ปี	 ๒๕๑๔	 นําคณะกรรมการจัดงาน	 ฯ	 และ	 ผู้มีจิตศรัทธา	 จํานวน	 ๒๗	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จ		

พระราชกุศล	สมทบทุนจัดทําสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย	
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จะช่วยบ้านเมืองด้วยความคิดที่เฉียบแหลมและด้วยความกล้าหาญ	 หรือด้วยความกล้าที่จะแสดงความคิด	 เพราะ		

ว่าความคิดที่ดีนี้ ไม่น่าจะเป็นภัยทั้งที่ดูจะเป็นภัยก็ ได	้ ถ้าคิดรอบคอบดีแล้ว	 ไม่เป็นภัยแก่ตัวและจะสามารถที่จะทํา		

ประโยชน์จริงๆ	แต่บางทีก็บอกว่าไม่ ใช่หน้าที่	 คําว่าบอกไม่ ใช่หน้าที่นี้เป็นการเลี่ยง	 เป็นการไม่ถูกต้องตามหลักของ

พลเมืองดีหลักของผู้ที่ร่วมในชาติ	 ถ้าหวังดีต่อชาติ	 หวังดีต่อส่วนรวม	 ต้องกล้าที่จะทําอะไรที่ถูกต้อง	 เพราะความดี

นั้นย่อมต้องชนะ	 ฉะนั้นก็ขอร้องให้แต่ละท่านที่มีความรู้	 ได้ ใช้ความรู้	 ไม่ ใช่ว่าถ้าไปทําสิ่งที่ ไม่ ได้อยู่ ในหน้าที่

โดยตรงแล้วจะหาว่าเป็นคนที่แซกแซง	 หรือจะเป็นคนที่ ไม่บริสุทธิ์	 แต่ว่าเราต้องทําเพราะหลักของประเทศไทยนี้เอง	

ประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่น	เราอยู่มาเป็นเวลานานแล้วด้วยการปกครองหรือการวางตัวอย่างไม่เหมือนกับคน

อื่น	คือทุกคนมีสิทธิ์	แม้จะถามกํานันจันทร์ว่าเมืองไทยประชาธิปไตยหรือเปล่า	กํานันจันทร์ก็หัวร่อ	เพราะว่ากํานัน

จันทร์ทราบดีว่าประชาธิปไตย	ถ้าเราปฏิบัติด้วยความกล้าทําและเกิดความเมตตาอย่างกํานันทํา	 ก็มีผล	 ไม่ ใช่หน้าที่

ที่กะเอาไว้	 อย่างกํานันไม่ ได้มีหน้าที่	 ที่จะทําวุ่นวายที่จะให้มี ไฟฟ้าหรือประปาแก่หมู่บ้านหรือตําบล	 มีหน้าที่ที่จะ

ปกครองธรรมดา	 แต่ว่ากํานันจันทร์กล้าที่จะจัดให้ลูกบ้านมีความเจริญยิ่งกว่าที่กํานันจะทําตามปรกติคือคําว่า

กํานันสําหรับทั่วๆ	 ไปก็บอกว่าเป็นคนอาจไม่ก้าวหน้า	 แล้วก็การศึกษาเทียบประถมสี่	 แต่ว่าทําด้วยความกล้า	 ด้วย

ความตั้งใจ	 ด้วยความขยัน	 และโดยเฉพาะด้วยความเมตตาต่อผู้ที่อยู่ ในตําบลนั้น	 ก็บันดาลให้สามารถนําตําบลของ

ตนสู่ความเจริญ	 แม้จะทําสิ่งใดที่อาจออกหน้ามากไปหน่อย	 ฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าและมีตําแหน่งยิ่งกว่า	 ก็ควรที่

จะทําอะไรด้วยการใช้ความคิดริเริ่ม	 บางทีก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรืออันตรายที่มีคนจะขัดขวาง	 แต่การขัดขวางของผู้อื่น

นั้นน่ะเป็นการดีหรือเปล่า	การขวางของผู้อื่นนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดี	แล้วก็ผู้ที่ขวางนั้น	ลงท้ายเมื่อทราบว่าผู้ที่ทําดี

ด้วยจิตใจบริสุทธิ์	 ผู้ที่ขวางนั้นเองก็จะไม่กล้าที่จะขวาง	 แต่ถ้าต่างคนต่างหดหู่แล้วไม่ทําเพราะว่ากลัวจะโดนขวาง

ลงท้ายก็ไม่ ได้อะไร	แล้วก็จะหดหู่ยิ่งขึ้นไป	ฉะนั้นก็ขอร้องให้สมาชิกไลออนส์ปฏิบัติต่อไปอย่างที่เคยปฏิบัติมา	ทําด้วย

ความสุจริต	 ด้วยความตั้งใจที่ดี	 และด้วยความกล้าที่จะทําเผชิญความขวางของผู้อื่นก็ยังได้	 แต่ว่าเราต้องไม่ทําด้วย

เจตนาที่หาประโยชน์แก่ตัว	 หากแต่มีเจตนาที่จะทําประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ซึ่งในที่สุดเราก็ ได้ประโยชน์	 เพราะว่าถ้า

ส่วนรวมมีความก้าวหน้าแข็งแรงมั่นคง	ทุกคนก็ได้รับประโยชน์	 ตัวบุคคลที่ทําก็ ได้รับประโยชน์	 ผู้ที่เคยขวางอยู่ก็ ได้

ประโยชน์เหมือนกัน	 เราจึงต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปเพื่อสร้างบ้านเมือง	 แม้ตําราฝรั่งเขาจะบอกว่าสร้างบ้านเมือง

เดี๋ยวนี้ ไม่ ได้	 ก็ยอมให้เขาขวางเรา	 แล้วลงท้ายเขาก็จะเห็นผล	 อย่างประเทศไทยนี่เป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว			
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สิบปีมาแล้ว	 ฝรั่งเขาถามข้าพเจ้าว่าทําไมเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 แล้วก็ทําไมสนับสนุนประชาธิปไตย	 มันไม่ขัดกันหรือ		

ก็ต้องตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินในเมืองไทยเป็นหลักประกันของประชาธิปไตย	 เขาก็ ไม่เข้าใจเพราะว่าตําราของเขามัน

ขวางอยู่	 แต่ว่าเราก็ลองปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ	 ถึงแม้ว่าตําราฝรั่งจะขวาง	 เราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยดังที่ ได้ปฏิบัติมาทุก

วันนี้	 อาจก้าวก่ายในหน้าที่ของคนอื่นก็ยังทํา	 แต่ถ้าทําอยู่คนเดียวทําไม่ ได้	 ต้องทําทุกคน	ยอมให้เขาขวาง	ยอมให้

ผิดตํารา	แต่ว่าไม่ผิดยุติธรรม	

	 ก็ขอให้ทุกท่านและสมาชิกไลออนส์พยายามทําในสิ่งที่ดีที่ชอบ	 ด้วยความรู้ ในทางวิชาการ	 และความรู้ ใน

ทางธรรมะ	 เพื่อให้บ้านเมืองของเรารอดพ้นจากอันตรายที่มีอยู่เดี๋ยวนี	้ คืออันตรายจากผู้ที่จะมาคุกคามเราจาก

ภายนอก	จากลัทธิอื่น	และจากความเกียจคร้านหรือความกลัวในตัวเราเอง	ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคโดยดี	เพื่อให้ตัว

ท่านเอง	 เพื่อให้ตัวเราเอง	 เพื่อให้บ้านเมืองส่วนรวมผ่านพ้นอุปสรรค	 และมีประเทศที่อยู่ โดยมีเกียรติ โดยมีอิสระ		

มีความมั่นคง	 ขอให้ทุกท่านสําเร็จในกิจการทุกประการที่ทําด้วยความเจตนาที่ดีที่ชอบ	 ที่ ได้พิจารณารอบคอบแล้ว	

ขอจงมีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญนี้ทั่วทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกรุ่นหนึ่ง	 และที่

ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินมาในรอบปีที่แล้วขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและความ

สําเร็จในการศึกษาทุกคน	

	 ไม่เป็นการจําเป็นอันใด	 ที่จะต้องชี้แจงแก่บัณฑิตทั้งหลายถึงความจําเป็นที่เราจะต้องพัฒนาประเทศ	 และ

ถึงหน้าที่ของท่านที่ผูกพันอยู่ ในการนั้น	 เพราะเชื่อว่าแต่ละคนได้คิดเห็นด้วยตนเองแล้ว	 สิ่งสําคัญที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะ

นํามาพูดกับท่านในโอกาสนี้	คือ	หลักการที่ทุกคนจะพึงถือปฏิบัติ ในการที่จะเข้าร่วมดําเนินงานของชาติต่อไป	

	 การพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้เกิดความเจริญมั่นคงแก่ส่วนรวมทั้งชาติ ได้แท้จริงนั้น	 จะต้องอาศัยหลักวิชา		

อันถูกต้อง	 และต้องกระทําพร้อมกันไปทุกๆ	 ด้านด้วย	 เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมือง	 มีความสัมพันธ์

เกี่ยวโยงถึงกันหมด	 เพียงแต่จะทํางานด้านเกษตรกร	 ซึ่งโดยหลักใหญ่ ได้แก่การกสิกรรมและสัตวบาล	 อย่างน้อย

ที่สุดก็ยังต้องอาศัยวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เข้าช่วยด้วยทุกคนซึ่งเป็น

ผู้ที่จะใช้วิชาการในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป	 ควรทราบให้ถ่องแท้ว่าในการนั้นจําเป็นที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการ			

ทํางานร่วมกันให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอนวิชาการมากมายหลายสาขา	 สําหรับให้

นํามาใช้ประกอบกันในงานของชาติ	 นิสิตนักศึกษาทุกคณะควรจะได้รู้จักรวมกันและร่วมงานกัน	 ตั้งแต่ศึกษาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัย	 ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะแบ่งแยกกัน	 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ	 ทั้งสิ้น	 และเมื่อสําเร็จจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว	

ก็ต้องร่วมมือร่วมงานกัน	 ทั้งต้องประสานงานกับผู้อื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป	 งานทุกด้านจึงจะดําเนินลุล่วงไปได้

โดยราบรื่น	 ทุกคนจึงจะมีความมั่นคงมีความผาสุกได้	 ขอให้บัณฑิตนําหลักการทั้งนี้ ไปพิจารณาโดยถี่ถ้วนรอบคอบ	

ให้ทราบตระหนัก	จักได้ปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้ โดยถูกต้อง	ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและขอให้ผู้ที่มาร่วม

ประชุมที่ ในพิธีนี้	มีความสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ พลตํารวจตรี หม่อมราชวงศ์ เจตจันทร์ ประวิตร และคณะ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ ได้นําเพลงและแผ่นเสียงมาให้	 ขอบใจที่ ได้จัดทําเพลง	 และขอบใจทางกองตํารวจดับเพลิงและ

ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน	 เป็นการให้กําลังใจอย่างสูงที่ ได้ประพันธ์เพลงจัดเพลงเช่นนี้ขึ้นมา	 ซึ่งจะนับว่าเป็นสิ่งมงคล	

และนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกสําหรับคนไทยที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นประชาชนและราชบัลลังก์มีอย่างใกล้ชิดเช่นนี้	

เข้าใจว่าเป็นกําลังสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับความเป็นอยู่ของบ้านเมือง	 คือความสามัคคี	 แสดงถึงความผาสุกของ

พลเมืองในประเทศ	ที่อาจจะสร้างความสามัคคี ให้มีความสุขได้	

	 สามัคคีระหว่างคณะต่างๆ	 และบุคคลต่างๆ	 อาชีพต่างกัน	 ทําให้มีความร่วมมือร่วมแรงในด้านต่างๆ			

ทุกวิถีทาง	 ทําให้เกิดความกันเองในบ้านเมือง	 และทําให้เกิดกําลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติทุกฝ่ายทุกชั้นทุกแห่งในประเทศ			

จึงขอขอบใจที่ท่านได้แสดงออกด้วยความรู้สึกและความปรารถนาดีต่อเราตลอดเวลา	 ทั้งขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง			

ได้สามารถปฏิบัติงานการด้วยความสําเร็จทุกประการ	 มีกําลังกายกําลังใจแข็งแรง	 และประสบแต่ความดีงามให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองทุกคน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจตรี	 หม่อมราชวงศ์	 เจตจันทร์	 ประวิตร	 พร้อมด้วยคณะ	 ซึ่งมี		

นายนารถ	 ถาวรบุตร	 ผู้ประพันธ์เพลงและผู้ประพันธ์คําร้อง	 พร้อมด้วยนักร้อง	 ชาย-หญิง	 ผู้อํานวยการสถานี โทรทัศน์ช่อง	 ๓	 ผู้ควบคุม		

จุลดุริยางค์และโยธวาทิตของกองทัพเรือ	 รวม	 ๒๒	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายแผ่นเสียงและโน้ตเพลง	 “สมเด็จพระราชินี”	 และ	 “มาร์ช		

วชิราลงกรณ์”	จํานวน	๑๙	ชุด	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ผู้แทนบริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด 

และผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจเจ้าหน้าที่ ไทยโทรทัศน์และธนาคารกรุงเทพ	 ผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์รายการและนําเงินเพื่อสมทบ		

ในการช่วยเหลือชาวเขาในด้านเกษตร	

	 ที่ ได้ ไปถ่ายภาพยนตร์เพื่อการเผยแพร่ทางโทรทัศน์นั้น	 ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ที่ ได้ ไปพบเห็นก็คงเข้าใจ

แล้วว่าโครงการช่วยเหลือชาวเขามีเหตุผลอันใด	 อย่างไร	 และทํากันอย่างไร	 ก็ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็น

โครงการที่ ได้พยายามทํามาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ถึงประชาชนจริงๆ	 ไม่ ใช่ว่าชาวเขาเท่านั้นเอง	 แต่ว่าชาวล่างก็ด้วย	

เพราะว่าการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ที่ ไหนก็ตาม	 จะเป็นทางที่จะให้บ้านเมืองมีความเจริญ	 มีความ

เป็นปึกแผ่น	 มีสามัคคี ได้	 จึงได้จัดโครงการเช่นนี้	 และท่านได้เห็นแล้วว่ามิได้ช่วยเฉพาะชาวเขา	 เป็นการช่วยเป็น

ส่วนรวมเป็นภูมิภาคไปเลย	 เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในภูมิภาคนั้น	 ให้เป็นทางที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะ

อยู่กินได้ โดยมีพอที่จะกินมีพอที่จะอยู่	 การที่ประชาชนมีพอที่จะกินที่จะอยู่	 ก็ทําให้เกิดความสงบขึ้น	 เกิดความมั่นคง

ขึ้น	 การที่ ได้ตั้งโครงการนี้ก็สําหรับช่วยเพื่อนมนุษย์ส่วนหนึ่ง	 และเป็นการช่วยส่วนรวม	 เพื่อให้บ้านเมืองคงอยู่ ได้	

ฉะนั้นโครงการนี้ก็กว้างขวางมาก	 การใช้เงินบางทีก็ต้องใช้มากเหมือนกัน	 แต่ถ้าดูในแง่บัญชี	 ก็คงเห็นว่า	 การ		

ใช้จ่ายไม่ ได้มากมายนัก	เพราะว่ามีผู้ที่ช่วยบริจาคสิ่งของและช่วยโดยตรง	โดยที่ ไม่ ได้มีการผ่านเป็นงบประมาณหรือ

บัญชี ใดๆ	 ช่วยด้วยกาย	 ช่วยด้วยการงาน	 จึงทําให้งานในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี	 โดยที่ดูเหมือนว่าไม่มีการใช้จ่าย		

มากนัก	

	 การที่ ได้ ให้เงินมาสมทบเพื่อช่วยเหลือในโครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน	 ขอชี้แจงว่าการใช้เงินบางทีอาจเห็นว่า

เป็นวิธีการที่ ไม่ถูกระเบียบราชการต่างๆ	 แต่ก็ขอรับรองว่า	 การที่ท่านได้นําเงินมา	 จะไม่ ได้ ใช้ ในทางที่ผิด	 และ		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิสิทธิ์	 อําไพวร	 ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีช่อง	 ๔	 นําผู้แทน

บริษัทไทยโทรทัศน์	 จํากัด	 และผู้แทนของธนาคารกรุงเทพ	 จํากัด	 จํานวน	 ๑๐	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	

โครงการเกษตรชาวเขา	ในพระบรมราชานุเคราะห์	
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ทุกบาททุกสตางค์จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้	 ไม่ ได้ ไป ใช้ ในทางเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือกว่านี้	 มีตัวอย่างที่

วิธี ใช้ที่ผิดระเบียบ	 ก็ขอยกตัวอย่างๆ	 เดียว	 คือบางทีประชาชนในท้องที่ ไม่มีข้าวรับประทาน	 ถ้าทําถูกระเบียบ	 ก็จะ

ต้องขออนุญาตและทําบัญชี	 แต่ว่ามิได้ทําอย่างนั้น	 เอาเงินที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายนี้ ไปซื้อข้าวและก็ส่งไป ให้เลย	 ไม่มี

ใบรับจากประชาชน	 ไม่มีอะไรเลย	สิ่งของหรือข้าวก็ถึงประชาชน	แต่ก็ถ้าจะมาลงบัญชีก็ลงลําบากเหมือนกัน	ฉะนั้น

ก็ขออนุญาตท่านทั้งหลายที่จะใช้เงินตามวิธีการนี้ต่อไป	ขอแต่ ให้ ไว้เท่านั้น	

	 ขออนุโมทนาที่ท่านได้สละแรงกายแรงใจและทรัพย์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมกิจการนี้	 ขอให้ทุกคนประสบ

ความเจริญรุ่งเรือง	มีความสําเร็จและความปลอดภัยในงานการทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจสมาคมหนังสือพิมพ์ที่ ได้จัดรายการ	 และได้นําเงินมาสําหรับช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการใน		

ภูมิประเทศเพื่อป้องกันความเป็นเอกราชของบ้านเมือง	

	 การที่ ได้จัดงานเป็นการฉลองสมาคมก็เป็นสิ่งที่นับว่าได้ผลดี	 เพราะว่าทําให้เหล่าสมาชิกทั้งหลายได้มีความ

สามัคคี	 และได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี ให้ประชาชนเห็นประโยชน์นี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่สูงมาก	 และอาจ

ทัดเทียมกับเงินรายได้ที่ ได้มา	 ถ้าได้ช่วยกันทํางานเพื่อหารายได้สําหรับช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องเสียสละความสุข		

ความสบายเพื่อป้องกันประเทศนั้นก็เป็นทางสําคัญที่สุดทางหนึ่งสําหรับหนังสือพิมพ	์ แต่นักหนังสือพิมพ์และ

หนังสือพิมพ์ทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวกับการแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน	มีหน้าที่สําคัญอีกทางหนึ่ง	คือทําให้

เกิดความเข้าใจอันดีขึ้นในประเทศ	ระหว่างประชาชนทั้งหลาย	และเสนอข่าวให้ประชาชนทราบ	การนี้	ถ้าเสนอข่าว

และเสนอบทความที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์	 ก็เท่ากับสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง	 ฉะนั้นหน้าที่ของ

หนังสือพิมพ์จึงมีมากและสําคัญ	เขาว่าว่าหนังสือพิมพ์เป็นกําลังของบ้านเมือง	ถ้าหากว่าใช้กําลังในทางที่ดีก็จะทําให้

บ้านเมืองไป ในทางที่ดี	แต่ถ้าใช้กําลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี	ก็จะทําให้บ้านเมืองเป็นไป ในทางที่ ไม่ดี	คือเสื่อม	กําลังที่

ไม่ดีนี้จะมาพูดก็ยากที่จะบ่งว่าคืออะไรบ้าง	 แต่ส่วนมากเรามองเห็นได้ว่า	 สิ่งที่ทําใดๆ	 ถ้าหากว่ามีเจตนาเพื่อ

สร้างสรรค์ก็จะเป็นสิ่งที่ดี	 แต่ถ้ามีเจตนาสร้างสรรค์แต่เฉพาะบุคคลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชาติ	 โดยไม่คํานึงถึง

ความเสียหายที่จะมีต่อส่วนอื่น	 ก็เข้าใจว่าจะเรียกได้ว่าเป็นการกระทําในทางที่ ไม่ดี	 ฉะนั้น	 เมื่อมีพลังนี้ ใน

หนังสือพิมพ์จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี	 และต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเสียสละบ้างเพื่อ		

ส่วนรวม	

	 การที่ขอให้ทําเพื่อส่วนรวมนี้	ก็ ไม่ ใช่ว่าแต่ละคนจะต้องสละทุกอย่างให้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเพื่อสิ่งที่เรียกว่า

ส่วนรวม	 มิ ใช่อย่างนั้น	 แต่หมายว่าสละสิ่งใดที่สละได้	 เพื่อที่จะให้ส่วนรวมอยู่ ได้	 โดยจุดประสงค์ที่จะส่วนบุคคลอยู่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจรูญ	 กุวานนท์	 นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วย

คณะกรรมการของสมาคมฯ	 และผู้ร่วมทุนรายใหญ่	 จํานวน	 ๑๙	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงิน	 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยทหารและ

ตํารวจชายแดน	
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ได้เหมือนกัน	 เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ ไม่ ได้	 ส่วนบุคคลก็อยู่ลําบาก	 นอกจากจะเป็นผู้ที่เอาตัวรอดโดยแท้	 และ

ลงท้ายผู้ที่เอาตัวรอดเหล่านั้นก็จะนับว่าเอาตัวไม่รอด	 เพราะว่าไม่มีเกียรติไม่มีความภูมิ ใจในตัว	 ฉะนั้นก็ขอร้องให้

สมาชิกทั้งหลายพยายามที่จะพินิจพิเคราะห์ ในการกระทําในการเสนอข่าวเสนอบทความ	 ให้เป็นไป ในทางที่

สร้างสรรค์	เป็นไป ในทางที่จะทําให้ส่วนรวมเป็นปึกแผ่น	ให้ส่วนรวมมีความเจริญก้าวหน้า	มีสิ่งที่ดีงาม	และในการ

นี้	 ก็ขอให้ทุกท่านจงมีกําลังใจ	 คือกําลังกายก็ต้องมีอยู่เหมือนกัน	 แต่กําลังกายนี้	 ถ้าไม่มีกําลังใจ	 ก็จะไม่เกิด

ประโยชน์	 จึงขอให้มีกําลังใจที่จะสู้ ในสิ่งที่อาจเกิดเป็นความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม	 และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ		

เข้มแข็งตามอุดมคติที่ควรจะวางเอาไว้สําหรับหนังสือพิมพ์	 ที่ย้ำในเรื่องอุดมคติของหนังสือพิมพ์ก็เพราะว่าบางที		

คิดผิดเพราะเห็นต่างประเทศเขาทํา	 มี ใช้อํานาจหนังสือพิมพ์ ในทางที่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็ ไม่ดี	 แต่ว่าโดยที่เรา

เป็นนักหนังสือพิมพ์หรือเป็นชาวหนังสือพิมพ์ก็เลยต้องทํา	 เพราะว่าฝรั่งเขาทํา	 เขาบอกว่า	 หนังสือพิมพ์ต้อง		

มีอํานาจ	 เราก็ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ต้องมีอํานาจ	 การที่ทําตามที่เขาตั้งเอาไว้ว่าหนังสือพิมพ์มีอํานาจ	 จะทําทุก

อย่างยึดอํานาจได้	 แล้วเราจะยึดอํานาจบ้าง	 ก็เป็นความคิดที่ ไม่ค่อยจะถูก	 แต่ว่าถ้าอํานาจนั้นใช้ ในทางที่ดี	 ซึ่งอาจ

ไม่ถูกตําราของฝรั่ง	 ก็จงทําไป	 ฉะนั้นก็ขอให้มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบสมเหตุสมผล	 ไม่ ใช่เพราะว่าเขาทํากัน

อย่างนั้นจึงต้องทํา	ต้องทําเพราะเหตุว่าเราพิจารณาเห็นแล้วว่าสมเหตุสมผล	เพราะเป็นสิ่งที่เจริญที่ดีงามจึงทํา	

	 ขอให้ท่านมีกําลังใจที่จะสู้ ในสิ่งที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดี	 หรือโคมลอยขอให้มีกําลังใจเข้มแข็ง		

เพื่อการนี้	 ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือส่วนรวม	 ช่วยเหลือตัวท่านเองให้อยู่ ในประเทศที่มีขื่อมีแป	 อยู่ ในประเทศที่มี

ความเจริญแบบไทยของเรา	 และเป็นไทยแท้	 ก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่ดีที่งาม	 มีความเจริญ		

รุ่งเรืองมีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “รักไม่รู้ โรย”
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่ชื่นใจที่ ได้เห็นท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงาน	 คือสมาคมต่างๆ	 ได้ร่วมแรงกันจัดงานเพื่อการกุศล	

และให้ชื่อว่า	 “รักไม่รู้ โรย”	 ซึ่งมีความหมายมาก	 การที่ ได้จัดงานกุศลก็นับว่าเป็นกุศลแล้ว	 เพราะเจตนาเป็นกุศล	

การที่ ได้ร่วมแรงกันหลายสมาคมก็เป็นกุศลอีกอย่าง	 เพราะว่าส่งเสริมความสามัคคี	 การที่ ได้ ให้ชื่อว่ารักไม่รู้ โรยก็

เป็นกุศล	 เพราะว่าทําให้คิดถึงในสิ่งที่ดีที่งามและไม่ โรย	 คือเป็นสิ่งที่ถาวร	 ที่ ได้ทําทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นกุศลขึ้นมา

แล้ว	ที่ ได้รวบรวมเงินมาสําหรับช่วยเหลือผู้ที่ป้องกันประเทศนั้นก็เป็นกุศลอย่างหนึ่ง		

	 การที่เราทํากุศลก็หมายความว่าทําสิ่งที่ดีที่งามและจะได้ผลแก่ตนเองและแก่หมู่คณะ	ได้ผลในทางที่จะทําให้

เรามีความสุขความเจริญ	 มีจิตใจผ่องใส	 ในกรณีที่ช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติการป้องกันประเทศนั้น	 เราได้รับผลในความ

สุขที่เราจะมี ได้	 เพราะว่าประเทศชาติเรามีความปลอดภัย	 ฉะนั้นการที่ ได้รวบรวมเงินสําหรับช่วยผู้ที่ปฏิบัติการนั้น	

ก็เป็นสิ่งที่นับว่าดีและจะเป็นประโยชน์	 ผู้ที่ปฏิบัติการในภูมิประเทศ	 เรียกว่าชายแดนบางทีก็ ไม่ถูก	 เพราะว่าการ

ปฏิบัติการที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศ	 ก็ปฏิบัติทั่วทั้งราชอาณาจักร	 และการปฏิบัตินั้นหนัก	 มีความลําบาก

ยากเย็นหลายอย่าง	 ถ้าผู้ที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือ	 ได้ช่วยเหลือด้วยทรัพย์	 ด้วยกําลัง	 ด้วยกําลังใจให้	 ก็เป็นการช่วย

เหลือที่ดี	 ช่วยเหลือทางทรัพย์นี้ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าจะนําไป ใช้ ในทางหลายทาง	 ทางหนึ่งก็นําสิ่งของไปเพื่อที่จะ

เป็นกําลังใจ	เป็นเสบียง	เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวกขึ้นส่วนหนึ่ง	เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่บาดเจ็บ

หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติการ		

เช่นจะให้เสบียงหรือเครื่องอุปโภคบริ โภคให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อไปปฏิบัติการ	หมายถึงว่าช่วยเหลือประชาชนให้

ท้องที่	 ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่เดือดร้อน	 เป็นการช่วยให้ประชาชนเหล่านั้นมีความสวามิภักดิ์และ		

เห็นแก่ประเทศชาติมากขึ้น	ฉะนั้นเงินที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาค	จะนําไป ใช้ ในทางที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงประภาพรรณ	 วิจิตรวาทการ	 นายกสมาคมและประธานจัดงาน			

“รัก ไม่รู้ โ รย”	 ครั้ งที่	 ๒	 นําคณะกรรมการของเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 สตรีวิทยาสมาคมในพระอุปถัมภ์ของ		

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์	 ศิลปากรนาฏดุริยางค์	 สมาคมครูผู้ปกครองยานนาวา	 ศรีอยุธยา

สมาคม	 และสาราณียสมาคม	 รวม	 ๗	 สมาคม	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศล	 “รักไม่รู้ โรย”	 ครั้งที่	 ๒	 เพื่อ		

โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการชายแดนตามพระราชอัธยาศัย	
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จะปฏิบัติงานของเขา	 นอกเหนือจากที่จะสงเคราะห์ผู้ที่ปฏิบัติการ	 สิ่งที่สําคัญที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาและ		

เป็นกําลังใจแก่ผู้อื่น	คือความสามัคคีที่ ได้แสดงและเจตนาในการจัดงาน	ซึ่งก็ขอย้ำอีกทีว่า	เจตนานี้	ที่นึกถึงความดี

คือสิ่งที่ ไม่ โรย	 และนึกถึงความสามัคคี ในการร่วมแรงกันเพื่อจัดงานอะไรที่เป็นการกุศลนี้จะเป็นตัวอย่างแสดงว่าถ้า

ร่วมกันทํางานใดๆ	 ก็จะมีความสําเร็จ	 และเป็นความสําเร็จอย่างสุจริต	 เป็นความสําเร็จอย่างดีที่ยั่งยืนถาวรเป็น

ตัวอย่างที่ดี ได้	

	 ก็ขอชื่นชมด้วยที่งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ด้วยเจตนาดี	 และเชื่อว่าทําให้จิตใจของทุกคนที่มีส่วนในงาน		

มีความเบิกบานร่าเริงนอกจากจากความร่าเริงของงาน	 คือร่าเริงจากความสามัคคีที่ดีที่งามนี้เอง	 ขอทุกคนจงมี		

ความเจริญรุ่งเรือง	 ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสงค์และที่เป็นจุดหมายที่ดีงาม	 ขอจงมีแต่ความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย  

วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

	 ก่อนอื่นก็ขอขอบใจที่สมาชิกได้นําหนังสือและสิ่งของและเงินมาเพื่อมาให้วันนี้และขอบอกว่าการที่ขอโอวาท

ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ลําบากใจอยู่	 เพราะว่าความจริงท่านทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ ได้เป็นผู้ฝึกการพูดมาแล้ว	 และเป็น		

ครูอบรม	 ก็อยากจะได้รับความรู้จากท่านมากกว่าที่จะพูดอะไร	 และขอบอกด้วยว่าการที่ขอให้พูดโดยใช้คําว่าโอวาท			

ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เตรียมเอาไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์	 คือโอวาทหมายถึงคําสั่งสอนให้ผู้อื่นที่ฟังได้ประโยชน์	 ก็เสียใจที่

จะแจ้งให้ทราบว่า	ไม่ ได้เตรียมอะไรใดๆ	เลย	

	 ตามที่ ได้ฟังรายงานมาในกิจกรรมที่สมาคมได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น	 ก็นับว่าได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ ได้รับอบรม	 กิจกรรมต่างๆ	 ก็มีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพูดและไม่เกี่ยวข้องกับการพูด	

แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ ได้ทําด้วยเจตนาที่ดี	 เพื่อขัดเกลาให้คนมีประโยชน์	 ทําประโยชน์	 และเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง			

เลยทําให้เกิดมีความคิดว่าเรื่องการพูดนั้นหรือวาทศิลป์หรือศิลปการพูด	ก็มีที่จะแบ่งเป็นปัญหาหรือประเด็นสําคัญได้	

ที่คิดออกเดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็น	 ๓	 อย่าง	 อย่างแรกก็คือการพูดนี้มีรากฐานอะไรบ้าง	 คือรากฐานของวาทศิลป์หรือ

รากฐานของการพูดมีอะไร	 เช่นการพูดนี้ก็เป็นเสียงเวลาคนพูดกันมากๆ	 พร้อมกันมันก็เป็นเสียงที่ ไม่มีรูปมีร่าง			

แต่ถ้าพูดกันคนเดียวแล้วก็คนฟังบ้าง	 คําพูดอันนั้นออกมาเป็นเสียงที่มีรูปมีร่าง	 มีความหมาย	 หมายความว่าทํา

เสียงนี้ก็เป็นคําออกมามีความตามที่ ได้ตั้งเอาไว้	 ว่าคํานี้ที่ประกอบเสียงต่างๆ	 มีความหมายอะไรบ้าง	 เป็นรากฐาน

หรือเป็นที่มาของภาษา	 ภาษาหรือคําพูดนี้ก็ เป็นเครื่องหมายในทางเสียงแสดงถึงความคิดที่มีอยู่ ในสมอง	

หมายความว่าการพูดนี้เป็นการแสดงออกมาซึ่งสิ่งที่สถิตอยู่ ในสมองของแต่ละคน	 เมื่อแต่ละคนคิดอะไร	 ถ้าไม่เป็น		

ผู้วิเศษ	ก็ไม่ทราบว่าคนอื่นเขาคิดว่าอย่างไร	แต่ว่าถ้าผู้นั้นเขาพูดออกมา	ผู้นั้นเขาเปล่งเสียงออกมาเป็นรูปเป็นร่าง

และเป็นภาษา	 คนที่รู้ภาษานั้นก็ล้วงเข้าไป ในสมองของคนที่พูดได้	 ฉะนั้นรากฐานของการพูดก็คือการแสดงออก		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพิชัย	 สัตภิรมย์	 นายกสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย	 นํา		

คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม	ฯ	จํานวน	๒๐๘	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานพระบรมราโชวาท	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาคมและสมาชิก

เพื่อที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป	
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มาซึ่งความคิดที่ ไม่มีรูปมีร่างสําหรับผู้อื่นให้มีรูปมีร่างออกมา	 อันนี้ก็เป็นอันแรก	 อันที่สองในเรื่องเกี่ยวข้องกับ		

การพูดหรือวาทศิลป์คือวิทยากร	คือวิชาหรือวาทศิลป์นั้นเอง	 ได้แก่วิธีที่จะให้คําพูดหรือความคิดต่างๆ	ออกมาโดยดี	

ทําให้คนอื่นเขาฟัง	ทําให้คนอื่นเขาเข้าใจ	คือวิชาการ	วิธีการที่จะทําให้คนอื่นเขาสนใจ	ทําให้คนเขาเข้าใจ	ก็เป็นวิชา

การที่ท่านได้ศึกษา	 และเป็นวิชาการที่ท่านแสวงหา	 ส่วนที่สามของวิชาการพูดหรือวาทศิลป์คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมะหรือจรรยา	 คือเวลาพูดออกมาอาจไม่มีรูปมีร่างหรือเป็นเสียงเท่านั้นเอง	 อาจไม่เป็นสิ่งที่ดูจะเป็นอันตราย	

แต่ว่าคําพูดทุกอย่างเป็นการเปล่งออกมาซึ่งความคิด	 และความคิดนั้นเป็นพลัง	 ถ้าเราพูดออกมาแล้วก็เข้าไป ใน		

หูของคนอื่น	มันอาจมีผลต่างๆ	กันเท่ากับเอาไม้กระบองมาตีหัว	การที่เอาไม้กระบองตีหัวนั้น	ผู้ที่ตีก็ออกกําลังและ

ตีหัวเขา	ตีบนหัวเขา	หัวเขาก็ไม่ ใช่ว่าแข็ง	 เต็มที่อาจจะแตกได้	 หรืออย่างน้อยก็รู้สึกเจ็บ	มันก็เป็นผลทําให้ผู้อื่นเจ็บ

และเกิดความรู้สึกเจ็บ	จากรู้สึกเจ็บนั้นก็เกิดความรู้สึกอื่นได้	เช่น	โกรธ	เช่นคิดจะแก้แค้น	ก็ตีหัวตอบมาเลย	คําพูด

ดูจะไม่น่าจะทําให้เจ็บได้	แต่ก็เจ็บได้เหมือนกัน	ฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะทําให้คนเจ็บ	เราก็พูดด่าเขาบ้างหรือพูดอะไรที่

ทําให้เขากระทบกระเทือน	มันก็เจ็บเหมือนกัน	หมายความว่าคําพูดนี้มีพลัง	พลังนี้ถ้าใช้เปะปะก็เป็นสิ่งที่เสียหายต่อ

ผู้อื่นได้	ถ้าไปด่าเขา	ทําให้เกิดความคิดขึ้นมาในสมองของผู้อื่นเกิดโกรธ	เมื่อเขาโกรธก็อาจจะเกิดเป็นผลอย่างอื่นได้	

แต่พลังนั้นเหมือนพลังของไม้กระบองที่เหวี่ยงอย่างแรง	 มีผลได้	 หรือของอาวุธ	 หรือระเบิด	 อย่างพลังของอาวุธ

ปรมาณูออกไป ในทางที่พังทําให้อะไรพังก็พังหมดได้	 แต่ว่าถ้าทําในทางที่ดี	 ใช้พลังในทางที่ถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์	

ก็จะเป็นประโยชน์ ได้อย่างยิ่ง	 อย่างพลังปรมาณูที่เขาเรียกว่าเพื่อสันติ	 ก็ ได้ช่วยชีวิตคนได้มากเพราะว่ามาใช้ ในทาง

ที่ถูก	 ในทางควบคุมเอาไว้และมาใช้เพื่อการแพทย์ก็ตาม	 หรือมาใช้เพื่อช่วยในทางกิจการทางเกษตรหรือทาง		

วิทยาศาสตร์ ใดๆ	 ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น	 ฉะนั้นพลังปรมาณูก็เกิดประโยชน์	 ไม่ ใช่ว่าพลังปรมาณูจะมาเพียงแต่

มาทําเป็นระเบิดปรมาณูและทําให้ทิ้งลงมา	 ถ้าทิ้งลงมาบนบ้านเมืองอะไรก็ราบคาบไปหมด	 เช่นเดียวกันพลัง		

ของการพูดเป็นการแปลออกมาซึ่งพลังของจิตใจของความคิด	 ถ้าออกมาด้วยความตั้งใจดีและถูกต้อง	 ออกมาด้วย

ความพิจารณาที่รอบคอบแล้ว	ก็เป็นพลังที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง	เพราะว่าจะทําให้ความคิดของคนหนึ่งเป็นที่รู้แก่ผู้อื่น			

ซึ่งเป็นหลักของมนุษย์	ของความเจริญของมนุษย์	

	 คนเราก็เป็นธรรมชาติ	 มีสมองมีความคิด	 แต่ว่าถ้าบังเอิญถ้าธรรมชาตินั้นมีว่ามีสมอง	 มีความคิด	 แต่ ไม่

สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงหรือเป็นความคิด	 อย่างว่าแต่ละคนมีสมองอาจจะปราดเปรื่อง	 ฉลาด			
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ยอดเยี่ยม	 แต่ ไม่สามารถที่จะแปลออกมาเป็นคําพูด	 มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย	 และเชื่อว่าบ้านเมืองจะไม่เจริญ

ทุกด้าน	คือมนุษย์ชาติจะไม่มีความเจริญได้ถ้าไม่มีความเจริญได้ถ้าไม่มีการถ่ายทอดความคิดที่อยู่ ในสมองแต่ละคน	

	 ฉะนั้นถ้าสรุปดู	 แล้วพูดอย่างสรุปที่สุดก็คือ	 วิชาการพูดหรือวาทศิลป์หรือเกี่ยวข้องกับวาทศิลป	์ เท่าที่เห็น

เท่าที่คิดได้วันนี้	 ออกมาเป็นสามส่วน	 ส่วนรากฐานที่เราจะต้องวิจัยรากฐานของภาษาของการพูด	 ข้อที่สองก็เป็น

วิชาการวิธีที่จะให้คําพูด	วิธีพูดให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์	และขั้นที่สามในทางที่อาจเรียกได้ว่าทางปรัชญาคือ	คําพูด

นี้จะมีผลอย่างไร	และควรจะทําโดยใช้ความคิดให้ถูกศีลถูกธรรม	มีปัญญาให้เป็นประโยชน์	 ไม่ ให้เป็นทําลาย	ให้เป็น

พลังสร้างสรรค์	 ไม่ ใช่เป็นพลังที่ทําลาย	 ถ้าจะขยายความในสามข้อนี้ก็คงจะเขียนได้เป็นหลายเล่มสู้กับหนังสือที่ ให้

มา	 แต่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงจะไปวิจัยจะไปขยายความได้ด้วยตนเอง	 เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคําพูดนี่มีอันตราย	

มีอันตรายทุกทาง	 มีอันตรายที่ว่าผู้ที่พูดด้วยการใช้วิชาการที่เก่งของนักพูดจะทําให้ผู้ที่ฟังเคลิบเคลิ้มในสิ่งที่ผิดก็ ได้

อย่างยิ่ง	 และวาทศิลป์ก็คือความมุ่งหมายที่จะให้คนคล้อยตามความคิดของตัวและจึงต้องมีวิชาการที่หนักแน่นที่เก่ง	

ที่ทําให้คนอื่นเขาคล้อยตามไปได้	 และโดยเฉพาะสําหรับอย่างทนายความก็เขาเรียนมา	 เขาเรียนวาทศิลป์มาสําหรับ

ไปชนะความในการชั้นศาลเป็นต้น	ก็มีทนายจําเลย	ทนายโจทก์	คนไหนมีวาทศิลป์เก่ง	มีวิชาดี	ก็ชนะคดี	บางทีเขา

ก็ว่ากันได้ว่าไม่ ใช่คนไหนถูกคนไหนผิด	 แต่คนไหนพูดเก่งถึงเป็นผู้ชนะ	 ซึ่งได้เห็นมาแล้วจะปั้นอย่างไรก็ ได้	 จะทํา

อะไรให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ ได้ด้วยวาทศิลป์	 จึงเห็นด้วยกับท่านทั้งหลายว่าวิชาการพูดนี่น่าสนใจและสําคัญมาก	

และเป็นความจริงว่า	 พลังนี้ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจใช้ ไป ในทางที่ ไม่เหมาะสมก็ได้	 ทําลายก็ ได้	 ทําให้ส่วนรวมล่มจม

ก็ ได้	 ถ้ายกมาในเรื่องของการเมือง	 อย่างการหาเสียงเลือกตั้ง	 ซึ่งเขาก็ว่ากันในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่เลือกตั้งกัน

แล้ว	 เราก็อาจเสียอะไรเท่าไหร่	 ถ้าไป ในอเมริกา	 เดี๋ยวนี้กําลังพูดกัน	 หาเสียงเลือกตั้ง	 เห็นได้ชัดว่าไม่ ใช่หลัก

ประชาธิปไตยที่เขาทําเป็นหลักวาทศิลป์คนไหนพูดดีพูดเก่งต้มคนอื่นได้ก็ชนะ	 แต่ก็หวังว่ายังมีศีลธรรมพอเหลืออยู่

ในคนทั้งฝ่ายที่ฟังทั้งฝ่ายที่พูด	ที่จะให้ศีลธรรมชนะความดีชนะ	แต่ส่วนมากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมิ ใช่เป็นการ

แสดงความจริงเป็นการชักชวน	 แล้วก็เดี๋ยวนี้ ในตําราการเมืองก็เห็นได้ชัดว่าวิธีจะหาเสียงให้ด	ี หมายความว่าต้อง

พูดให้คนเขาฟังแล้วเชื่อเคลิบเคลิ้มไปด้วย	 อันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังของคําพูดและของวาทศิลป์	 ซึ่งเจาะจงที่จะทําให้

คนเคลิบเคลิ้ม	
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	 มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากเหมือนกันคือ	 ถ้าเราพูดออกไปเรามีเจตนาดี	 แต่หย่อนวิชาการบ้าง	

คือไม่รู้จักหรือไม่มีความรู้ ในภาษาศาสตร์พอ	 หรือไม่มีความรู้ ในเรื่องที่พูดให้ฟัง	 อาจไม่มีความรู้ ในภาษาศาสตร์พอ

ก็ ได้	 เราตั้งใจจะพูดอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์	 แต่ว่ามันก็เกิดเป็นความผิดไป	 เพราะว่าความคิดที่ปั้นอยู่ ในหัวและ		

ปั้นออกมาเป็นคํามันไม่ตรงกัน	 ฉะนั้นวาทศิลป์หรือคําพูดนี้มีความสําคัญมาก	 เพราะว่าจะต้องพยายามที่จะฝึกให้

ความคิดของตัวกับคําพูดมันตรงกัน	 และให้เข้าไป ในหูของผู้ที่ฟัง	 ให้ ไปตรงในหูของผู้ที่ฟัง	 อันนี้ก็ย้อนกลับมาถึง		

วิชาการ	 ถ้าเราบริสุทธิ์	 สมมุติว่าเราบริสุทธิ์ ใจแล้วก็ตั้งใจที่จะให้คนอื่นเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อว่าจริงและเชื่อว่าถูก	

กลไกคือเกิดความคิดอยู่ ในสมอง	 ความคิดนั้นเราอยากจะให้คนอื่นเขาทราบ	 เพราะรู้ว่าความคิดนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้อื่น	 เราก็ต้องมาแปลเป็นเสียง	 เป็นคําพูด	 โดยอาศัยภาษา	 เราต้องมาพิจารณาว่าผู้ที่ฟัง	 ผู้ที่จะรับความคิดนั้น

เป็นคนที่เข้าใจภาษา	 และเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะปั้นคําและประโยคให้ออกมาโดยดี	 ผู้ที่ฟังก็		

ต้องพยายามที่จะฟังให้ดีๆ	 ว่าที่เขาพูดเป็นคําอย่างนั้นหมายความว่าอะไรอยู่ ในสมองเขา	 สําหรับผู้พูดลําบาก	

เพราะว่าไม่ทราบว่าผู้ที่ฟังนั้นน่ะความคิดของเขาเป็นอย่างไร	 ภูมิความรู้ของเขาเป็นอย่างไร	 การต้องการฟังเป็น

อย่างไร	อันนี้ก็วาทศิลป์ก็มามีบทบาท	คือเราก็ต้องพยายามที่จะพูดอย่างไรสําหรับให้เขาสนใจขึ้นมา	ก็เป็นเรื่องของ

แสดงให้เห็นว่าทั้งสามอย่างคือ	 รากฐาน	 วิชาการ	 และธรรมะศีลธรรมต้องมารวมอยู่แห่งเดียวกัน	 ถึงจะทําให้การ

พูดนั้นเป็นผลที่ดีที่สุดจะเป็นประโยชน์ที่สุด	 และเมื่อเราตั้งเป็นสมาคม	 เมื่อมีการสอนก็ต้องมีเจตนาที่ดี	 เพื่อที่จะให้

วิชาการนี้เป็นประโยชน์ถูกต้อง	 สร้างสรรค์	 ไม่ทําลาย	 ทีนี้ที่ ได้ย้อนกลับมาพูดถึงทั้งสามข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นสาม

ครั้งแล้ว	 เพราะว่าไม่แน่ ใจว่าที่พูดออกมาจะแจ่มแจ้งหรือไม่	 ไม่ ใช่ดูถูกท่าน	 แต่ว่าเพราะว่าเคยแล้ว	 เวลาพูดบางที

ความคิดมันออกมา	และออกมาไม่ชัดรู้ตัวว่าไม่ชัด	จึงต้องพูดต่อไป	เพราะว่ายังไม่ ได้ฝึกอบรมจากสมาคม	

	 อย่างไรก็ตามที่ท่านทั้งหลายมาประชุมที่นี่ก็เป็นการดี	 เพราะว่าได้ โอกาสที่จะมาคิดแล้วก็ฝากความคิดให้แก่

ทุกคน	 ก็ขอให้พยายามที่จะทําให้กิจการของสมาคมเป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดตามที่รายงาน	 ให้เป็นประโยชน์		

ยิ่งๆ	ขึ้น	เพราะว่าประโยชน์มีมากจริง	และจะสร้างให้ทั้งในด้านผู้ที่ศึกษา	คือหมายความว่าเป็นนักศึกษา	แล้วก็ผู้ที่

จะใช้ต่อไป ในฐานะครูก็ตาม	 ในฐานะทนายความ	 ในฐานะผู้ที่ปกครอง	 หรือว่าเล่นการเมืองก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น	

สําคัญว่าถ้าใช้ ในทางที่ถูกที่ต้อง	 รู้หลัก	 และรู้ศีลธรรมแล้วไม่เป็นอันตราย	 และจะเป็นทางที่สร้างส่วนรวมให้เป็น		

ปึกแผ่น	 มีความอยู่เย็นเป็นสุข	 ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน	 คนไหนมีวิชาอะไรก็ทํางานในวิชานั้น	 ด้วย
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ปรารถนาอย่างเดียวคือความเจริญของส่วนรวม	 เพื่อให้ตัวสามารถที่จะอยู่ ในส่วนรวมนั้นเป็นบุคคล	 ไม่ ใช่ว่าทําเพื่อ

ส่วนรวมแล้วก็ตัวบุคคลไม่มี	 เราสร้างส่วนรวมเพื่อที่จะมีที่อยู่และที่อาศัย	 ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําด้วยความ

ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น	 เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นประโยชน์แก่ตนเอง	 ทั้งจะนํา

ความสุขความพอใจได้แก่ตนเองก็ขอให้กิจการทุกอย่างที่ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้จงเป็นผลสัมฤทธิ์ โดยแท้	 และขอให้มี		

กําลังใจกําลังกายแข็งแรงที่จะปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงสุจริต	 เพื่อจะได้ความเจริญ	 จะได้รับความพอใจอย่างแท้จริง	

ก็ขออําลาแค่นี้.	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ ๕๙ 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความนิยมยินดีด้วย	 ที่สามัคคีสมาคมจัดการประชุมประจําปีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อให้สมาชิก

ได้มาพบปะสมานสามัคคีและปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์	 ความปรองดองและร่วมมือ

กันในทางที่ดีนี้	ย่อมจะบันดาลผลสําเร็จอันงดงามให้ ได้เสมอ	ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม	

	 ขณะนี้	 ท่านมาอยู่ ในต่างประเทศห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน	 มาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แปลก

เปลี่ยนไปจากเดิม	 ซึ่งย่อมเป็นตัวอย่างให้ท่านคล้อยตามและทําตาม	 ก่อนที่จะตาม	 ใคร่ขอให้พิจารณาก่อนให้

รอบคอบด้วยเหตุผล	 เลือกเฟ้นแต่ตัวอย่างที่สมควรเป็นแบบอย่าง	 เพราะการทําตามผู้ ใดสิ่งใดจนชินนั้นย่อมติดเป็น

นิสัย	และถ้าติดนิสัยไม่ดี ไม่งามมา	ก็จะไม่ ได้ประโยชน์อันใดแก่ตัวเอง	แก่ส่วนรวมเลย	

	 อีกประการหนึ่ง	 ผู้ที่มาอยู่ ในต่างประเทศนั้น	 ย่อมเป็นที่เพ่งเล็งของเจ้าของประเทศและคนทั่วๆ	 ไปอย่าง

มาก	 ทั้งในความคิดอ่านและในความประพฤติปฏิบัติต่างๆ	 ทุกอย่าง	 เพราะแต่ละคนมีฐานะเสมือนเป็นผู้แทนของ

คนไทย	 ฉะนั้นจึงควรจะได้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการไว้วางตัว	 อย่าให้ย่อหย่อน	 ช่วยกันรักษาเกียรติของตนของ		

คนไทยและของประเทศชาติของเราไว้	

	 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้สําเร็จผลตามที่ต้องการทุกอย่าง	 และให้สมาชิกผู้มาร่วมชุมนุมมีความสุข	

ความสวัสดี	ความสมประสงค์ ในสิ่งควรปรารถนาทุกคน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยานยนต์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ ได้นํารถจีปมาสําหรับช่วยในโครงการการช่วยเหลือชาวเขา	 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างๆ	 หนึ่งที่ทําให้

กิจการต่างๆ	 รุดล่วงหน้า	 เพราะว่าได้รับการสนับสนุนเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์	 และเป็นการให้กําลังใจ	

........................	ซึ่งทําให้ โครงการต่างๆ	นี้บรรลุผลเป็นอย่างดี	รถจีปนี้ก็จะได้ ใช้ประโยชน์สําหรับช่วยเหลือชาวเขา	ซึ่ง

เดี๋ยวนี้ก็ก้าวหน้าไป	 คือสามารถฝึกฝนให้มีรายได้	 เราก็ต้องสนับสนุนเพื่อที่จะให้นําพืชพันธ์ุต่างๆ	 มาแปรสภาพให้

นํามาสู่ตลาด	 ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านที่สนับสนุนในกิจการนี้	 ขอให้กิจการต่างๆ	 ซึ่งบริษัทยานยนต์ ได้ปฏิบัติมามี

ความเจริญรุ่งเรือง	 และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถจะทํางานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท	 ขอทุก

ท่านจงประสบแต่ความสําเร็จ	มีกําลังกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให	้ นายจรูญ	 เรืองวิเศษ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัทไทยยานยนต์	 จํากัด			

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัท	 ฯ	 จํานวน	 ๑๔	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 น้อมเกล้า	 ฯ	 ถวายรถยนต์	 ๑	 คัน	 โดยเสด็จพระราชกุศลเกี่ยวกับโครงการ

สงเคราะห์ชาวเขา	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 

และนักกีฬาที่ ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

ในการแข่งขันเทนนิสแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๑๔
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลในการแข่งขันลอนเทนนิสประจําปีนี้	 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสําหรับ		

ผู้ที่จัดการด้วย	 เห็นได้ที่มีหลายประเภทและหลายหน้าที่ ได้รับรางวัล	 ซึ่งต่างกับแต่ก่อนนี้	 นับว่ากิจการเล่นเทนนิส

ในประเทศไทยก้าวหน้า	 มีเพื่อนใหม่เข้ามา	 และที่ ได้ส่งเสริมให้มีกีฬาเทนนิสของเยาวชน	 ก็นับว่าเป็นทางหนึ่งที่จะ

ส่งเสริมให้กีฬาเทนนิสก้าวหน้าและมีคุณภาพยิ่งขึ้น	 ฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมลอนเทนนิสด้วย			

ที่การจัดงานต่างๆ	ได้ผลดี	ทําให้กิจการกีฬาก้าวหน้า	

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเลิศทุกท่าน	 ในโอกาสนี้ก็ขอให้ฝึกฝนตนเองให้ดีต่อไป	 เพื่อที่จะให้มีความ

ก้าวหน้าในวิชาการเล่นเทนนิส	 ให้มีความสําเร็จในกีฬาให้มากยิ่งขึ้น	 ขอจงประสบแต่ความก้าวหน้า	 ความสําเร็จ	

ความเจริญทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงจากพระสุรเสียงที่ ได้บันทึกไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้นายอนันต์	 จินตกานนท์	 อุปนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย			

ในพระบรมราชูปถัมภ์	นํานักกีฬาและคณะกรรมการของสมาคม	ฯ	จํานวน	๓๖	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศใน

การแข่งขันเทนนิส	เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจําปี	๒๕๑๔	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน 

กีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ ๒๐ 

ณ เมืองมิวนิคและเมืองคีล ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีที่นักกีฬาไทยจะได้ ไปแข่งขันโอลิมปิค	และในโอกาสที่กรรมการโอลิมปิคและเจ้าหน้าที่	ที่จะไป

พร้อมกับนักกีฬา	ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหลายด้าน	

	 การไปแข่งขันกีฬาในระดับสูงเช่นโอลิมปิคนี้มีประโยชน์หลายด้านตามที่ประธานกรรมการได้ชี้แจงเป็น

เกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคล	 การที่เป็นเกียรติแก่ประเทศก็หมายถึงว่า	 ทําให้เราสามารถแสดงว่า

ประเทศไทยก็มีนักกีฬาที่จะไปแข่งขันในกีฬาที่นับว่าเป็นกีฬานัดสําคัญที่สุดในโลก	 ก็นับว่าเป็นเกียรติชนิดหนึ่ง	

เกียรติอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียรติที่ ได้จากผู้ที่จะได้แสดงฝีมือ	 ก็เข้าใจว่ามีผู้ที่มีฝีมือในทางกีฬาได้เตรียมกาย	 เตรียมใจ

ไว้เรียบร้อยแล้ว	 จะได้สามารถที่จะแสดงว่าคนไทยก็มีฝีมือเหมือนกัน	 การที่นักกีฬาได้ ไปแข่งขันในกีฬานัดใหญ่นี้ก็

เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง	 คือได้สามารถที่จะดูว่า	 เมื่อเทียบเคียงกับกีฬาทั่วโลกแล้ว	 เราอยู่ ในขั้นใด	 และเมื่อเห็น

ว่าอยู่ ในขั้นนั้นๆ	แล้ว	ก็จะสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เข้าขั้นให้ยิ่งสูงขึ้นๆ	 ไปเท่าที่มีความจําเป็น	การที่จะไปเพื่อ

ให้มีชัยชนะก็เป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่ง	 แต่จุดประสงค์ที่แน่นอนที่จะต้องมี	 ก็คือแสดงว่านักกีฬาไทยมีทั้งฝีมือทั้ง

ความเป็นบุคคลที่น่านับถือและเป็นมิตร	 เพราะว่าจุดประสงค์ของการกีฬาอย่างหนึ่งก็คือการกระชับสัมพันธไมตรี

และความเป็นมิตรระหว่างประเทศและบุคคล	 ฉะนั้นหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ก็ชัดเจนอยู่	 ที่จะไปผูกมิตร	 ไปแสดงน้ำใจ

นักกีฬาเพื่อเกียรติของประเทศและเพื่อเกียรติของบุคคล	 การไปจะมีความลําบากหลายอย่าง	 นอกจากดินฟ้าอากาศ

ที่จะต่างกัน	 ก็มีความลําบากในวิชาการกีฬาที่จะต้องฝึกฝน	 ซึ่งท่านได้ฝึกฝนมาดีแล้วและจะต้องรักษาความดีนี้ต่อไป	

ที่สําคัญที่ลําบากก็เพราะว่ามีหลายอย่างที่จะต้องฟันฝ่าอย่างที่รู้ๆ	 กันอยู่แล้ว	 การได้ ไป	 ณ	 ประเทศห่างไกลซึ่ง

นานๆ	 ทีจะมี โอกาส	 คงมีสิ่งใดหลายอย่างที่น่าสนใจ	 แต่ว่าต้องระมัดระวังที่ว่า	 สิ่งที่น่าสนใจต่างๆ	 เหล่านี้อาจขัด

(๑)	 เรียบเรียงจากพระสุรเสียงที่ ได้บันทึกไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลเอก	 ประภาส	 จารุเสถียร	 ประธานกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย			

ในพระบรมราชูปถัมภ์	นําคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่	 รวม	๕๔	คน	ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค	ครั้งที่	๒๐	ณ	เมืองมิวนิค	

และเมืองคีล	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	เฝ้า	ฯ	กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท	
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กับการฝึกฝนที่ ได้ ไปรับมา	 และที่จะต้องรักษาเพื่อให้การกีฬาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 จึงขอร้องให้แต่ละคนที่		

เป็นนักกีฬาได้พยายามทําใจให้แข็ง	 ที่จะฝึกฝนไว้อย่าให้เสียเปล่า	 และได้สามารถที่จะแสดงฝีมือได้เต็มที่	 นอกจากนี้

สําหรับทุกคนที่ ไปต่างประเทศ	 ก็ขอให้ ได้รักษามรรยาทและความเป็นคนไทยให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าคนไทยมี

มรรยาทที่ดี	 และมีความเป็นปึกแผ่นดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเพื่อประโยชน์ของแต่ละคน	 ซึ่งจะทําให้ ได้		

ชื่อเสียงมาสู่ประเทศของตนและตนเอง	

	 ขอให้ทุกท่านทั้งกรรมการ	 ทั้งนักกีฬา	 ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ ไป	 ประสบแต่ความปลอดภัยความสําเร็จทุกประการ	

สามารถที่จะทําหน้าที่ของท่านที่ ได้มอบหมายไว	้ และที่ ได้มอบหมายแก่ตัวท่านเองไว้	 โดยมีความสามารถเต็มที่			

เพื่อให้ ได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจเอาไว้	 ขอจงประสบแต่ความสําเร็จ	 มีกําลังกาย	 กําลังใจพร้อมเพรียง	 ให้ปลอดภัยให้		

มีชัยทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 

แห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีที่ชาวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคทั้งหลายได้เกาะกลุ่มขึ้นมาเป็นสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน

ภูมิภาค	ซึ่งจะบําเพ็ญประโยชน์ ในอาชีพของผู้ที่พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางหนังสือพิมพ์ที่ดี	

	 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนี้ความจริงก็มีหน้าที่ ไม่แตกต่างกับสมาคมหรือนักหนังสือพิมพ์ทั่วไป	

เพราะว่าจุดประสงค์ของงานที่มีอยู่ก็ เหมือนกัน	 คือการบริการประชาชนในด้านต่างๆ	 ที่ เกี่ยวข้องกับการ

หนังสือพิมพ์	 การหนังสือพิมพ์นั้นก็แบ่งได้เป็นส่วนๆ	 งานสําคัญก็คือเสนอข่าวเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นทั้งใน

ประเทศนอกประเทศ	 และบทความต่างๆ	 เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในทางความรู้สึกความเป็นอยู่ของคนทั่วไป	

ทั้งเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับวิชาการที่จะทําให้พลเมืองมีความรู้ ในด้านต่างๆ	 ของชีวิต	 กิจการของสมาคมตามที่ ได้

รายงาน	 ก็คือได้ขยายแผ่ออกไปภายในวงการกุศลด้านหนึ่ง	 และได้กล่าวถึงความมั่นคงของประเทศอีกด้านหนึ่ง	

สําหรับหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์ก็ค่อนข้างจะกว้างมากและการกุศลกับการป้องกันประเทศก็อยู่ ในหน้าที่เดียวกัน	

เพราะว่าอยู่ ในบริการที่สาม	 คือบริการข่าว	 บริการเกี่ยวข้องกับวิชาการ	 และเกี่ยวข้องกับในทางความคิดความเห็น	

ความมั่นคงของประเทศอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะมีความเข้าใจดี ในความเป็นประเทศ	 ในความสําคัญของการที่จะ

อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี	 ฉะนั้นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ก็คือจะต้องส่งเสริมความสามัคคี	 จะต้องอยู่ด้วยความ

อยู่เย็นเป็นสุข	 ด้วยความสบาย	 คือประชาชนทั้งหลายจะต้องพยายามหาความสบาย	 และความสบายนั้นจะต้องไม่

เบียดเบียนเพื่อนร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติ	 ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหนังสือพิมพ์ที่จะบริการและที่จะส่งเสริมความสามัคคี

นี้	 โดยที่จะทําให้รู้จักซึ่งกันและกันในประเทศมากขึ้น	 ในด้านการกุศลหรือการจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและมาฝึกใน

การบรรเทาสาธารณภัยนั้น	 ก็เป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนกัน	 เพราะว่าเกิดสาธารณภัยที่ ไหน	 มีความ

เดือดร้อนที่ ไหน	 ก็ต้องเสนอข่าวโดยเร็วเพื่อที่จะให้ผู้อื่นซึ่งไม่ประสบภัยและมีเจตนาที่จะมาช่วยเหลือสามารถ		

ที่จะทราบ	ฉะนั้นงานของหนังสือพิมพ์กว้างขวางมาก	มีหน้าที่รับผิดชอบในงานการของตนมาก	และเมื่อมีงานการ		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายไกรวัฒน์	 ศรีวุฒิวงส์	 นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง		

ประเทศไทย	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม	 ฯ	 และกรรมการที่ปรึกษา	 รวม	 ๔๒	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ถวายความจงรักภักดีและ		

รับพระราชทานพระบรมราโชวาท	
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ขึ้นมา	 ก็เป็นความรับผิดชอบที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้	 เป็นการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ	 ถ้าดูในรายนี้และวิธีคิดนี้	 คือ

หนังสือพิมพ์และชาวหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย	ทั้งผู้ที่ทํางานที่เรียกว่านักหนังสือพิมพ์	นักข่าว	และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ

การออกหนังสือพิมพ์	 จึงมีหน้าที่ตั้งไว้ ให้แก่ตัว	 ความรับผิดชอบที่ตั้งไว้ ให้แก่ตัวนั้น	 เป็นความรับผิดชอบต่อประเทศ

ชาติต่อส่วนรวม	 ถ้าคิดในแนวนี้และมาพิจารณาเปรียบเทียบกับที่ ได้ฟังจากต่างประเทศว่า	 หนังสือพิมพ์มีอํานาจ

ต่างๆ	ที่จะทําอะไรๆ	มีหน้าที่และมีเกียรติ	 โดยเฉพาะมีอํานาจนี่	 เราต้องมาพิจารณาให้ดีว่าเหมือนกันหรือต่างกัน

กับที่เขาตั้งชื่อว่าหนังสือพิมพ์เป็นอํานาจอย่างหนึ่งในหมู่ชน	 และควรจะใช้อํานาจนี้ ในทางไหน	 ถ้ามาสรุปดูเองก็คง

เห็นได้ว่ามีความแตกต่าง	 คือถ้าเราคิดอย่างตรงไปตรงมาว่า	 หนังสือพิมพ์มีหน้าที่อย่างไร	 และตั้งหน้าที่อย่างที่

กล่าวมา	 ตั้งหน้าที่แก่ตัวอย่างนั้น	 ก็ต่างกับที่เราฟังจากต่างประเทศว่าหนังสือพิมพ์เป็นอํานาจ	 ความจริงก็เป็น

อํานาจ	 แต่เป็นอํานาจไม่ ใช่เพื่ออํานาจ	 เป็นอํานาจ	 เพื่อที่จะสามารถบริหารส่วนรวมเพื่อสร้างความสามัคคีและ

สร้างสังคมที่มีขื่อมีแปมีความปึกแผ่น	 ถ้าใช้อํานาจเพื่ออํานาจ	 เพื่อที่จะขึ้นมาเหนือผู้อื่นก็ ไม่ ใช่เป็นเช่นนั้นแล้ว			

ก็ขอให้ ไปพิจารณาดูว่าการหนังสือพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร	 หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร	

เสมือนกับได้แผ่เมตตา	 ได้ช่วยเหลือผู้อื่น	 ได้กรุณาผู้อื่นนั้นเป็นกุศลกรรม	 และถ้าได้ทําตามหน้าที่ที่สมควรได้ตั้งแก่

ตัวเองก็ ได้ปฏิบัติกุศลกรรม	 เมื่อได้ปฏิบัติกุศลกรรมแล้วก็ย่อมต้องได้รับผลที่ดี	 คือความก้าวหน้า	 ความมั่นคง			

ความพอใจ	 ที่จะมี ได้	 แต่ถ้ามาตั้งรากฐานของหนังสือพิมพ์เป็นอํานาจเพื่ออํานาจ	 เพื่อที่จะอยู่เหนือคนอื่นแล้ว			

ก็ ไม่ ใช่กุศลกรรมแน่	 เพราะว่าต้องเป็นการเบียดเบียน	 ขึ้นชื่อว่าอํานาจและจะบังคับผู้อื่นให้อยู่ ใต้อํานาจ	 ย่อมเป็น

อกุศลกรรมแน่นอน	 เพราะว่าเบียดเบียนเสรีภาพของผู้อื่น	ข้อนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา	แต่เท่าที่ทราบจาก

รายงานก็เห็นว่าตั้งมติไว้และตั้งจุดประสงค์เอาไว้ ในทางที่ดีงาม	 ในทางที่สมเหตุสมผลแล้ว	 ก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปด้วย

ความเข้มแข็ง	 ด้วยความเห็นแก่ส่วนรวม	 และด้วยความเสียสละ	 ด้วยความตรงไปตรงมา	 จะได้เป็นประโยชน์จะ

เป็นกุศลกรรมที่แต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมและที่เกี่ยวข้องกับสมาคมได้ทํา	 ได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง	 และจะ

ได้รับผลแน่นอนคือความพอใจความสําเร็จว่าตัวได้ทําอะไรที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวม	 เพื่อประเทศชาติ	 และในที่สุด

ตนเองก็สามารถที่จะอยู่ ในประเทศชาติที่เจริญ	ที่มีความเรียบร้อยและมีความปึกแผ่นแนวความคิดนี้	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จทุกประการที่พึงประสงค์	 ขอให้มีกําลังกาย		

กําลังใจที่สมบูรณ์ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท  

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 

แก่นักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา 

ณ เนติบัณฑิตยสภา 

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาทุกคน	

	 ข้าพเจ้าใคร่ถือโอกาสอันพิเศษนี้	 แสดงความคิดเห็นฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่จะได้มีตําแหน่งและ

หน้าที่	 ที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อธํารงความยุติธรรมในบ้านเมืองว่ากฎหมายทั้งปวงนั้น	 เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัย

สําหรับรักษาความยุติธรรม	 กล่าวโดยสรุปคือ	 ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง			

กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆ	ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง	

	 โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการักษาความยุติธรรมดังกล่าว	 จึงไม่ควรจะถือว่ามีความสําคัญยิ่งไปกว่า

ความยุติธรรม	 หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย	 และอยู่เหนือกฎหมาย	 การพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี ใดๆ	 โดยคํานึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น	 ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ	 จําต้องคํานึงถึงความ

ยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ	การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย	และได้ผลที่ควรจะได้	

	 จึงใคร่ขอให้ทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจพร้อมทั้งสติและปัญญาไว้ ให้มั่นคงเพื่อปฏิบัติงานอันสําคัญของ

แผ่นดิน	 ร่วมกันปกปักรักษาปวงชนให้ ได้รับความเที่ยงธรรมและอยู่ ได้ โดยปรกติสุข	 ระมัดระวังป้องกันอย่าให้		

ช่องโหว่ของกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือที่จะนํามาใช้เพื่อเบียดเบียนกันและกัน	 ขอทุกท่านจงหมั่นตรวจตรา		

สอดส่องในการบริหารงานด้านกฎหมาย	 ให้มีผลบังคับตรงตามสภาพชีวิตที่แท้จริงของพลเมืองและประเทศชาติ

อย่างแท้จริง	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและ

การงาน	ขอให้ท่านทั้งปวงที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ซึ่งเดินทางไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีประจําปี  

กับโรงเรียนต่างๆ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีมากที่ทางโรงเรียนสามารถที่จะติดต่อกับโรงเรียนในต้นสังกัด	 เพื่อที่จะนําการแข่งขันนี้ ให้

พบปะกัน	 ผลัดกันไปผลัดกันมา	 ข้อนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนของประเทศต่างๆ	 ได้

พบกันและช่วยกัน	 เพื่อที่จะมีความเข้าใจกันดีขึ้นในการสร้างโลกให้มีการติดต่อกันและอยู่ร่วมกันได้	 และโดยเฉพาะ

ที่กําลังอยู่ ในวัยเรียนการพบกันก็เป็นการดี	 เพราะว่าเป็นการสร้างรากฐานสําหรับอนาคต	 ในเรื่องที่นักเรียนมี

โอกาสไปต่างประเทศนี้ก็นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง	 เพราะว่าทุกคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะหาความรู้ ใส่ตัวและเตรียมตัวที่

จะมีชีวิตอนาคตและเป็นเจ้าของประเทศ	 ก็มีความจําเป็นที่จะได้ความรู้ทุกด้าน	 การไปนี้ก็จะเป็นความรู้ ในด้าน

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 การไป ในฐานะนักกีฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกัน	 เพราะว่านักกีฬาจะต้องมี

ความสามารถและจะต้องมีความสําคัญ	 ฉะนั้นการที่นักเรียนมี โอกาสได้ ไปนี่	 ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา	

และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความเข้มแข็ง	ความรู้และความรู้ ในการวางตัว	การไปนี้ก็

เป็นการที่ทําให้การศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 การไป ในฐานะนักกีฬา	 ก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าไปเพื่อที่จะต่อสู้ ในเชิงกีฬา			

ก็ต้องเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 เมื่อลงสนามเพื่อการต่อสู้ ในการกีฬานี้	 ก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ดีที่สุดเพื่อให้ ได้

ชัยชนะ	 ในฐานะที่เป็นมนุษย์	 ทั้งเวลาลงสนาม	ทั้งเวลานอกสนามก็ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา	 รู้จักวางตัวให้ดีเพื่อ

ให้ชนะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น	 ยิ่งใหญ่กว่าการกีฬาด้วยซ้ำ	 คือการชนะใจของผู้ที่ต้อนรับเรา	 และผู้ที่เราจะไปพบ

ทั้งหมด	 เพื่อแสดงว่านักเรียนไทยที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยส่วนหนึ่งมีจิตใจที่ดี	 ที่เข้มแข็ง	 ที่ โอบอ้อมอารีและ

เป็นสุภาพบุรุษ	 ฉะนั้น	 การไปครั้งนี้ก็มีประโยชน์ ในทางศึกษาของตน	 คือเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ควรจะรู้	 ทั้งเพื่อแสดง		

โดยฐานะที่เป็นผู้แทนของทั้งโรงเรียนทั้งของประเทศ	 ว่าเยาวชนเมืองไทยนี้มีความน่ารักและความเข้มแข็ง		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาภะรตราชาผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย	 นําคณะครูผู้ควบคุมนักเรียน

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	 รวม	๓๐	 คน	 เฝ้าฯ	 กราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีประจําปีกับโรงเรียนต่างๆ	 ไป

สาธารณรัฐสิงคโปร์	
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น่านับถือ	 ฉะนั้น	 การที่ ได้มี โอกาสไปนี้	 ขอให้ทุกคนเตรียมกายเตรียมใจให้สมบูรณ์เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน		

ที่สมควรที่จะปฏิบัติ	และเตรียมกายที่จะรับความรู้ ในการทัศนศึกษาด้วยเพื่ออนาคตของตน	

	 ขอย้ำว่าเป็นโชคดีของนักเรียนทุกคนที่ ได้ ไป	 ที่ โรงเรียนได้จัดให้มีการเชิญระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนอื่น	

และได้ปฏิบัติเช่นนี้มาด้วยความสม่ำเสมอและมีผลตลอดมา	 ขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่ควบคุม	 ครู	 และทั้งนักเรียนที่ ได้		

เดินทางไปโดยปลอดภัย	 มีผลดีสมความปรารถนา	 ขอให้รักษาตัวทั้งกายและใจให้ดีเพื่อให้บรรลุผลอย่างมากที่สุดใน

จุดประสงค์ที่ ได้ตั้งเอาไว้	 ขอทุกๆ	 คนจงประสบความสําเร็จความดีทุกประการ	 มีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็งสมบูรณ์

ตลอดไป.	
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พระบรมราโชวาท  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกวาระหนึ่ง	 และที่ ได้ทราบ

รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย	 ว่าดําเนินก้าวหน้ามาได้ด้วยดี	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต		

ทุกคน	ในการที่ ได้รับเกียรติพร้อมทั้งความสําเร็จในการศึกษา	

	 ปัจจุบันนี้มีทฤษฎีเกิดขึ้นใหม่ว่า	 การล้มเลิกและทําลายสิ่งที่มีมาแต่ก่อนเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยวิธีการ

รุนแรง	 เป็นการแสดงปัญญา	 เป็นการสร้างสรรค์ของผู้มีการศึกษาสูงทฤษฎีนี้เกิดในต่างประเทศ	 และมีอิทธิพล

กว้างขวางมิ ใช่น้อย	 จึงเป็นที่น่าสนใจและน่าหยิบยกขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ	 ให้ทราบถึงส่วนดีและ		

ส่วนเสียของทฤษฎี	 โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้สติปัญญาเช่นท่านทั้งหลาย	 ควรจะได้นํามาศึกษาวิจัยเป็นพิเศษให้เห็น

จริงว่า	 การทําลายสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างสิ่งใหม่จะได้ผลดีแน่นอนสมบูรณ์หรือเปล่า	 เพราะในบรรดาของเก่า			

ที่จะต้องทําลายให้หมดสิ้นตามทฤษฎีนั้น	 ย่อมต้องมีสิ่งที่ดีรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน	 อีกประการหนึ่ง	 สิ่งที่จะสร้าง

ขึ้นใหม่	 ก็ดูเหมือนยังไม่มีหลักประกันอันใดที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าจะดีจริง	 เท่าที่ข้าพเจ้าได้พิจารณา	 ก็เห็นว่าการ

สร้างสรรค์ที่แท้จริงน่าจะทําด้วยวิธีการอันละมุนละม่อม	 ทั้งด้วยความรู้ความสุขุมรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลให้		

ทุกฝ่ายทุกคนได้ร่วมมือแก้ ไขสิ่งที่ควรแก้ ไข	 ส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริม	 พร้อมกับสร้างสิ่งที่ควรสร้างใหม่ ให้มีขึ้น

สมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ต้องการ	 ข้าพเจ้าขอฝากให้ท่านทั้งปวงนําเรื่องที่กล่าวนี	้ ไปพิจารณาไตร่ตรองให้กระจ่าง			

ให้เกิดประโยชน์แก่ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อตนเองเพื่อประเทศชาติ ในวันข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในร่างกายและในจิตใจ	 สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ โดยมี

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม	ให้ประสบความสุขความสําเร็จทั้งในชีวิตและในการงานดังปรารถนาทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกวาระ

หนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 เมื่อวันวานนี้	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรเป็นความว่า	 มีทฤษฎีเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง	 ถือว่า

การทําลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นนั้น	 เป็นวิธีการสร้างสรรค์ของผู้มีปัญญา	 ทฤษฎีนี้น่าจะนํามาศึกษาวิจัยกันว่าควรรับ

ไว้ ได้เพียงใดหรือไม่	 เพราะการล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้น	อาจทําให้สิ่งที่ดีมีอยู่แล้วต้องทําลายไปด้วย	และ

ทําให้ความเจริญต่างๆ	 ต้องหยุดชะงักลง	 การสร้างสรรค์ควรจะกระทําได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้น	 โดยร่วมกัน

คิดแก้ ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น	และสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ ให้สมบูรณ์ขึ้นมา	

	 ข้าพเจ้าขอกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่า	 การล้มเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีการอันรุนแรงนั้น			

ย่อมทําความปั่นป่วนและแตกร้าวให้เกิดขึ้นทั่วไป	 ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของประเทศชาติ	 กล่าวคือ	 การ		

ทําลายนั้นจะทําให้ความต่อเนื่องของโครงงานต่างๆ	 ขาดตอนลง	 ความแตกร้าวจะทําให้เสียกําลังคนดีที่จะมา		

ร่วมงานเป็นประโยชน์	 ในที่สุด	 กําลังทั้งปวงของส่วนรวมจะลดถดถอยจนเสื่อมสลายไป	 บัณฑิตผู้กําลังจะออกไป		

ร่วมงานของชาติ	จึงน่าจะคิดหาวิธีการสร้างสรรค์ที่แยบคายสมเหตุผลกว่านั้น	ทุกวันนี้	งานสําคัญๆ	ด้านต่างๆ	ก็

มี โครงการที่ดําเนินต่อเนื่องกันอยู่แล้ว	 ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะทํางานก็มีอยู่มากพอสมควร	 ถ้าท่านจะเข้าไป

เสริมกําลังให้แน่นหนายิ่งขึ้น	 ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ ใจ	 ด้วยเหตุผลสติปัญญา	 และด้วยอุดมคติอันสูง	 ก็จะเป็น

ประโยชน์แก่การจรรโลงประเทศชาติได้อย่างแน่นอน	ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ ไว้กับท่านเพื่อพิจารณา	

	 ขออวยพรให้ทุกคนสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลังปัญญาสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้

โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม	ให้ประสบความสุขความสําเร็จทั้งในชีวิต	และในการงานตามที่ปรารถนาทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่ คณะบัณฑิตอาสาสมัครจากสถาบันต่างๆ
(๒) 

ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 โครงการที่จะได้ทําให้ผู้ที่มีความรู้และใฝ่ความรู้ ไปปฏิบัติการในเขตต่างๆ	 นั้นก็นับว่าเป็นโครงการที่น่า

ยกย่องและน่าสนใจ	น่าจะมาพิจารณาดูว่า	การออกไปปฏิบัติของนักศึกษาเพื่อไปพัฒนาประชาชนและเพื่อการศึกษา

นั้น	จะมีอะไรที่จะสัมพันธ์กันบ้างหรือขัดกันบ้าง	

	 ที่ ได้รายงานว่าจะไปปฏิบัติการในด้านการสอนและรักษาอนามัยแก่นักเรียนนั้น	 ก็เป็นสิ่งที่ต้องทํา	 และ

เป็นงานที่มีความจําเป็น	 ที่มีความต้องการมาก	 ที่นักศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแนวทางการศึกษาส่วนมากก็ไม่

ได้เป็นการสอนในโรงเรียนหรือการแนะนําอนามัย	 ฉะนั้นก็น่าคิดอยู่ว่าประโยชน์ที่จะได้	 จะได้อย่างไร	 ก็เข้าใจ

ว่าการออกไปจะไปช่วยในฐานะบุคคล	 และพยายามใช้ความรู้ที่ ได้เรียนมาไปปฏิบัติ	 ในการปฏิบัตินี้เอง	 ก็มีความ		

แตกต่าง	 มีการขัดกันอยู่ว่า	 การสอนในโรงเรียนกับที่ ได้เรียนมาระดับต่างกัน	 คือการสอนในโรงเรียน	 จะต้องไป

สอนเด็ก	 ไปสอนผู้ที่ยังมีความรู้น้อยให้มีความรู้มากขึ้นเล็กน้อย	 เพราะว่ายังเยาว์	 ฉะนั้นการที่จะสามารถใช้ความรู้

ที่ ได้เรียนมาชั้นสูงไปปฏิบัติ	ก็อาจดูเหมือนว่าเสียแรง	แต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่ง	คนเราที่เรียนสูงเท่าไรๆ	ก็มีความจําเป็น

ที่จะสนใจในปัญหารากฐานของมนุษย์นี่เอง	 เพราะว่าคนที่มีความรู้สูงปานใด	 ก็ ไม่พ้นเป็นคน	 เป็นมนุษย์ซึ่งต้อง

อาศัยสิ่งที่เป็นรากฐานเช่นจตุปัจจัย	 ซึ่งทุกคนไม่มี ใครหลีกเลี่ยงได้	 จะต้องอาศัยจะเป็นคนที่มีปริญญายืดยาวหรือ

ไม่มีปริญญาใดก็ต้องอาศัยทั้งนั้น	ฉะนั้นคนที่มีปริญญา	หรือคนที่มีความรู้มาก	หรืออ้างว่ามีความรู้มาก	หรือจะใฝ่ที่

จะมีความรู้มาก	 จําเป็นที่จะเริ่มต้นที่จุดรากฐานนี้	 และว่ากันส่วนมาก	 ผู้ที่เรียนมาก	 ผู้ที่อยากจะรู้วิชามากนั้น			

ค่อนข้างจะลืมในหลักสําคัญของชีวิตอันนี้	 การที่ท่านทั้งหลายออกไปปฏิบัติ ในภูมิประเทศ	 คือที่ ในที่ที่ถือว่าไม่มี		

การพัฒนาพอ	 ไปช่วยให้ประชาชนผู้ที่ ไม่มี โอกาสที่จะหาความรู้ที่สูงขึ้นมาได้	 ก็เป็นประโยชน์ทั้งในด้านประชาชน		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะ

อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นําบัณฑิตอาสาสมัครที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน	 วิทยาลัยวิชาการ

ศึกษาประสานมิตร	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งได้รับการอบรมและปฏิบัติงานมาเป็นเวลา	 ๑	 ปี			

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รวม	๓๘	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานพระบรมราโชวาท	ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในชนบท	
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ทั้งในด้านตนเอง	 ซึ่งกลับไปดูสิ่งที่เป็นรากฐานแท้ๆ	 ของชีวิต	 และโดยที่กลับมาต้องการทําสารานุกรมเพื่อได้รับ

ปริญญานั้น	 ก็หมายความว่าจะต้องได้สังเกตชีวิตของคนว่าเป็นอย่างไร	 และปัญหาของคนทั่วไปมีอะไรบ้าง	 ไม่ ใช่

เฉพาะว่าอ่านในตําราจะส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจหรือในด้านวิศวกรรม	 แต่ว่าจะใช้ ไม่ ได้	 เพราะว่าประชาชนเป็น

อย่างที่ว่าว่ามีความรู้และฐานะไม่ถึงที่จะรับประโยชน์จากแผนเศรษฐกิจหรือแผนการทางวิศวกรรม	 ที่เป็นเช่นนี้ก็

เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์	 เพราะว่าทําให้สนใจในปัญหารากฐาน	 และเข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์ ในด้านพัฒนาด้วย			

ข้อที่ควรจะระมัดระวังก็คือ	การพัฒนาช่วยประชาชนและการศึกษาเพื่อปริญญานั้นอาจขัดกันได้เหมือนกัน	เพราะว่า

ถ้าอยากจะศึกษาเพื่อปริญญา	 ก็อาจไปถือว่าประชาชนเป็นหนูตะเภามากเกินไป	 ซึ่งต้องระวัง	 ถ้าใช้ประชาชนเป็น		

หนูตะเภา	 ก็หมายความว่าเราไม่ ได้ ไปช่วยประชาชนโดยแท้	 เพราะว่าจะถือเอาประโยชน์ ในทางที่จะเป็นตัวอย่าง	

เป็นเครื่องมือสําหรับทดลองเท่านั้นเองซึ่งเคยสังเกตมาเหมือนกันว่าผู้ที่มีความรู้และพยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติม

อาจขาดความรู้สึกที่จะช่วยประชาชนโดยแท้	มัวแต่จะหาความรู้เท่านั้นเอง	ฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังบ้าง	แต่ว่าถ้าจะ

ไปช่วยประชาชนทั้งหลาย	 อย่างที่เคยไปแล้วและที่จะไปนี่	 ก็จะได้ประสบ	 เวลาเราช่วยประชาชน	 บางทีต้องละทิ้ง

หลักวิชาไปบ้างเหมือนกัน	 เพราะว่าถ้าใช่แต่หลักวิชาก็จะทารุณ	 แล้วก็ต้องมีความรู้สึกที่จะช่วยเหลือเขาด้วยจิตใจ	

อันไม่ ใช่ด้วยวิชา	 ซึ่งข้อนี้จะทําให้ด้อยในทางการค้นคว้า	 สองอย่างที่ขัดกันอย่างยิ่งนี้	 ไม่น่าจะขัดกัน	 เพราะว่า		

การศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีที่เลิศ	 ที่น่าจะปฏิบัติ	 การพัฒนา	 หรือพูดง่ายๆ	 การช่วยประชาชนให้มีฐานะดีก็เป็นผลเป็นข้อ

ที่ควรปฏิบัติ	แต่ว่าค่อนข้างขัดกันอย่างนี้	จึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างดีและพยายามที่จะแบ่งส่วนที่จะต้องการทําให้ดี	

	 พูดถึงโครงการตามเจตนาที่จะทําก็ดูดีมาก	 มีประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านการศึกษา	 ทั้งในด้านการ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศและการศึกษา	 แต่ก็ต้องมามีข้อสังเกตว่าต้องระมัดระวังในการ

ปฏิบัติอย่างยิ่ง	 โครงการนี้จะดีก็ โดยที่ผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายอาจารย์ทั้งฝ่ายลูกศิษย์จะมาพิจารณาเองว่าควรจะทําประโยชน์

อย่างไรในทางไหน	เพราะว่าโครงการใดๆ	ที่มีความสําคัญอย่างเช่นโครงการนี้ย่อมมีหลายทาง	ผลที่จะออกมาออก

มาได้หลายอย่างแล้วแต่ผู้ปฏิบัติ	 ถ้าผู้ปฏิบัติ ใช้การพิจารณาที่รอบคอบและพยายามที่จะสร้างสรรค์	 พยายามที่จะ

แก้ ไขโครงการหรือเสริมโครงการให้ดี	 โครงการก็จะดีขึ้น	แต่ก็อาจมีเจตนาไม่ดี	 หรือมีการปฏิบัติไป ในทางที่จะทําให้

โครงการนี้เป็นอันตรายหรือเสียหายไป	 หรือทําให้ โครงการนี้เกิดอันตรายใดๆ	 ก็เป็นไปได้เหมือนกัน	 ฉะนั้น	 ก็ขอ

ฝากทั้งครูอาจารย์ทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษาในโครงการนี้	 ให้ระวังสังวรในข้ออันตรายที่ โครงการจะมี ได้ต่อตนเองและ		
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ต่อส่วนรวม	 ขอให้ทุกคนไปปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง	 ด้วยความตั้งใจที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว	แล้วจะได้ผลดี	และจะเป็นสิ่งที่นําชื่อเสียงที่ดีแก่สถาบันทั้งหลายที่ท่านนักศึกษามาและแก่โครงการ	และโดย

เฉพาะจะเป็นชื่อเสียงที่ดี	 เป็นที่ ไว้ ใจของประชาชนทําให้ประชาชนมีความภูมิ ใจว่า	 ผู้ที่มีการศึกษาสูง	 ผู้ที่มี โอกาส

เรียนเข้าขั้นมหาวิทยาลัยสนใจในการพัฒนาประชาชนโดยแท้	 ตั้งแต่รากฐานขึ้นมา	 จนกระทั่งถึงวิชาการขั้นสูง			

อันนี้ก็จะเป็นทางที่จะส่งเสริมความไว้ ใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศ	 และก็เป็นชื่อเสียงที่ดีสําหรับ		

คนไทยในสายตาชาวต่างประเทศว่าเราช่วยกันจริงๆ	 ซึ่งเป็นวิธีการที่เราใช้มาตลอดตั้งแต่ โบราณกาล	ที่คนไทยด้วย

กันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันมาดีจนกระทั่งชาติ ไทยได้ดํารงไว้อยู่จนป่านนี้	 ฉะนั้นความรับผิดชอบที่มีก็คือทั้ง		

ครูอาจารย์	ทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษามีความรับผิดชอบอย่างยิ่งในโครงการนี้	

	 ขอให้สามารถที่จะเห็นความสว่างในเป้าหมาย	และมีความแข็งแรงในทางจิตใจและร่างกาย	เพื่อที่จะปฏิบัติ

ตามจุดประสงค์ที่ ได้แจ้งเอาไว้	ขอให้การปฏิบัติงานของทุกคนให้มีผลที่สมบูรณ์ตามที่ ได้ตั้งใจเอาไว้	และสามารถที่จะ

ช่วยให้บ้านเมืองมีความปึกแผ่นเพิ่มขึ้น	 ทั้งในด้านการพัฒนา	 ทั้งในด้านชื่อเสียง	 ก็จะทําให้ทุกคนปลาบปลื้มใจ			

ผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ ได้ก่อตั้งโครงการ	 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติ โครงการ	 ทั้งผู้ที่ ได้ผ่านโครงการนี้ ในฐานะเป็นนักศึกษาและ

สําเร็จเรียบร้อยไป	 จะได้ปลาบปลื้มกันทั้งนั้น	 และเห็นว่าได้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมจริงๆ	 แต่ความปลาบปลื้มนั้นก็

ไม่ ได้จํากัดอยู่ ในวงการของโครงการ	 ผู้ที่ ได้รู้ ได้เห็นก็จะพลอยปราบปลื้มไปด้วย	 และเห็นประโยชน์	 ก็ขอทุกคนจง

ประสบความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่ปรารถนา	ขอให้เป็นผลสัมฤทธิ์ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ก่อนที่จะให้ โอวาทนั้น	 ขอรับรายงานที่ ได้รายงานมาก่อน	 ก็นับว่าสภาสังคมสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ที่เห็นและสมควรอย่างเข้มแข็ง	น่ายินดีและน่าชมเชย	ขอฝากชมเชยแก่สมาชิกต่างๆ	ที่ ได้ปฏิบัติงานตลอดมา	ที่ ได้

ให้แนวความคิดในการทําหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์	

	 ในข้อที่ว่าสภาสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะเลี้ยงตัว	 มีความก้าวหน้ามี

ความสุขพอสมควรนี้	 ก็ยังคงเป็นนโยบายและจุดหมายที่สําคัญและแน่นอนของสภาสังคมสงเคราะห์	 ก็ขอเพิ่มเติม

ความคิดอีกเล็กน้อยข้อหนึ่ง	 งานที่ดําเนินอยู่นั้น	 ความจริงก็เป็นงานที่ผู้ที่หวังดีต่อส่วนรวมทั่วไปจะต้องทํา	 และใน

งานเหล่านี้	 ถ้าพูดกันตามจริง	 ก็เป็นงานของรัฐบาล	 ประเทศใดตั้งรัฐบาลขึ้นมา	 ก็เพื่อที่จะให้ดูแลผลประโยชน์ของ

ประชาชนในทุกด้าน	 สังคมสงเคราะห์นี้	 ถ้ามาวิจัยดู	 โดยทั่วไปมักดูในแง่ว่าเป็นการช่วยเหลือคนจนมากกว่าช่วย

เหลือส่วนรวม	 แต่ว่าความจริงสังคมสงเคราะห์หมายความว่าการจัดการทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชากรประชาชนใน

ประเทศหนึ่งๆ	 มีความก้าวหน้าทั่วไป	 ไม่ ใช่เฉพาะผู้ที่จน	 ข้อนี้ถ้ามาวิเคราะห์ศัพท์ว่าสังคมสงเคราะห์เป็นการให้

ประชาชนหรือสังคมในประเทศหนึ่งมีความก้าวหน้าหรือมีความเจริญอย่างไร	 ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทํางานในทาง

สังคมสงเคราะห์ก็คือรัฐบาลนั่นเอง	 แต่ โดยที่รัฐบาล	 ตามเรื่องของการวิเคราะห์ศัพท์	 เป็นการเมือง	 เป็นรัฐบาลที่

ต้องตั้งขึ้นมา	 และที่จะต้องปกครอง	 ที่จะต้องทํางานมีอํานาจ	 จึงทําให้เกิดเป็นความแตกต่างระหว่างงาน

สังคมสงเคราะห์กับการปกครองขึ้น	 เพราะว่างานสังคมสงเคราะห์ ไม่ ได้อาศัยอํานาจ	 แต่อาศัยเมตตา	 อาศัยจิตใจที่

จะให้ผู้อื่นที่ร่วมชาติมีความก้าวหน้า	 มีความสุขพอสมควร	 ส่วนทางรัฐบาล	 การปกครองเป็นการใช้อํานาจที่จะ

ปกครอง	 ซึ่งในที่สุดควรจะเป็นอย่างเดียวกันคือปกครองหรือสงเคราะห์ ให้ส่วนรวมมีความปึกแผ่น	 ฉะนั้นเมื่องาน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายปุ๋ย	 โรจนะบุรานนท์	 ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย			

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 นําคณะกรรมการอํานวยการ	 กรรมการบริหาร	 ประธานกรรมการสาขาต่างๆ	 และประธานฝ่ายของคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะห์ชุมชน	 จํานวน	 ๒๕	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ถวายความจงรักภักดี	 กราบบังคมทูลรายงานกิจการที่ ได้ดําเนินการไปแล้ว	 และ		

รับพระราชทานพระบรมราโชวาท	เพื่อเป็นแนวทางที่สภาสังคมสงเคราะห์	ฯ	จะได้รับไปปฏิบัติ	 	
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ของสังคมสงเคราะห์กับงานปกครองใกล้ เคียงกันมาก	 ก็ต้องมาดูว่ามีอะไรแตกต่างระหว่างปกครองกับ

สังคมสงเคราะห์	 ปกครองอันนี้มีจําแนกออกไปหลายส่วน	 ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมสงเคราะห์			

การปกครองมีการป้องกันประเทศ	 คือด้านทหาร	 ซึ่งสังคมสงเคราะห์ก็ ไม่มี	 มีการติดต่อกับต่างประเทศในนโยบาย

การเมือง	 สังคมสงเคราะห์ ไม่มี	 มีการสร้างสิ่งที่ เป็นโครงการทางอุตสาหกรรมหรือทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ			

ทางสังคมสงเคราะห์ย่อมไม่สามารถจะไปทําได้	 ก็ ใน	 ๓	 ด้านนี้สังคมสังเคราะห์ก็ ไม่ ได้ทํา	 แต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่ง	

สังคมสงเคราะห์ก็ ได้แต่ทําในขั้นเท่าที่จะทําได้	 เช่นในทางอุตสาหกรรมหรือในทางโครงการใหญ่ๆ	 ในด้าน

อุตสาหกรรมหรือวิศวกรรม	 ทางสังคมสงเคราะห์ก็ต้องทําบ้าง	 แต่เป็นโครงการเล็กๆ	 อย่างที่ ได้ส่งเสริมอาชีพทํา

อุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆ	 น้อยๆ	 นั้น	 ก็นับว่าเป็นขอบเขตการปฏิบัติของสังคมสงเคราะห์	 แต่ว่าอาจต้องขึ้น

ไปอีกขั้นสูงกว่าหน่อย	คือตั้งขึ้นเป็นโรงงานซึ่งต้องลงทุนมากพอควร	ก็เป็นสังคมสงเคราะห์เหมือนกัน	 เช่นที่ ได้ทํา	

ก็เป็นกึ่งสังคมสงเคราะห์	 คือตั้งโรงงานทํานมผงที่หนองโพ	 คือจะต้องลงทุนถึงประมาณ	๒	 ล้านบาท	 ก็นับว่าเป็น

ถึงอุตสาหกรรมแล้ว	 แต่ว่ามันครึ่งสังคมสงเคราะห์	 เพราะว่าส่งเสริมในทางสหกรณ์	 ส่งเสริมในทางให้ประชาชน		

ผู้ทําผลิตผลทางเรื่องนมวัวได้สามารถที่จะตั้งตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสหกรณ์	 ซึ่งก็เป็นโครงการกึ่งสังคมสงเคราะห์

เหมือนกัน	 ในข้อที่เป็นด้านการป้องกันประเทศ	 ก็ถือว่ามีวิธีป้องกันด้วยอาวุธด้วยปืนด้วยระเบิดด้วยเครื่อง

ยุทโธปกรณ์ต่างๆ	 แต่ป้องกันประเทศสมัยนี้	 ก็ต้องป้องกันด้วยการที่เขาเรียกสงครามจิตวิทยาหรือการพัฒนาด้วย	

การพัฒนานี่ก็เป็นสงคราม	 เป็นอาวุธอย่างหนึ่งสําหรับป้องกันความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง	 สังคมสงเคราะห์			

ก็มุ่งที่จะให้บ้านเมืองมีความปึกแผ่นเพื่อความสุขของประชาชนเช่นเดียวกัน	 ในเรื่องของการติดต่อระหว่างประเทศ

สังคมสงเคราะห์ดูจะไม่มีที่จะไปวางนโยบายที่จะไปติดต่อกับต่างประเทศในทางการเมือง	 แต่ว่าสมัยนี้ประเทศใด		

ที่ประชาชนมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาตัวไว้ ให้สามารถที่จะมีความคิดของตนเอง	 สามารถที่จะมีเสรีภาพในความคิด			

ก็ต้องแสดงว่ามีความต้องการเช่นนั้น	 ดังนั้นในสมัยนี้ก็กลายเป็นปัญหาทางการเมืองไปด้วยเหมือนกัน	 ฉะนั้น

สังคมสงเคราะห์นี้ก็ ใกล้เคียงมากกับการปกครองโดยมีรัฐบาล	 แต่ว่ารัฐบาลมาจากข้างบนคือการปกครอง	

สังคมสงเคราะห์มาจากข้างล่างคือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วๆ	 ไป	 โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนให้มีความปึกแผ่นขึ้น

มาได้	 งานของสังคมสงเคราะห์เมื่อมาวิเคราะห์ดู	 ก็มีมากและกว้างขวาง	 และมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง	 มีส่วนได้
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เปรียบอย่างยิ่งก็คือสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา	 มีจิตใจกุศล	 และเสียสละเวลา	 เสียสละกําลังของ

ตนเพื่ออุดมคติ	 ส่วนรัฐบาลทํามาก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทนมากกว่า	 เลยทําให้วิธีดําเนินการของ

สังคมสงเคราะห์กับรัฐบาลต่างกัน	 วิธีดําเนินงานของสังคมสงเคราะห์ทําได้ โดยอิสระกว่า	 เพราะว่าไม่มีอุดมคติ	 แต่

ว่าทําด้วยความสะดวกน้อยกว่า	 เพราะกำลังเงินน้อยกว่า	 เมื่อกําลังเงิน	 กําลังคนก็อาจน้อยกว่าเพราะว่าไม่มีการ

จ้างให้มาทํา	ก็ต้องมีจิตใจที่จะทํา	ฉะนั้นก็ ในด้านดําเนินงาน	รู้สึกว่าทางสังคมสงเคราะห์ก็จะเสียเปรียบรัฐบาล	แต่

ถ้าเราทุกคนตั้งหลักนี้ ไว้ว่ารับผิดชอบในประเทศเป็นส่วนรวมก็เป็นงานที่จะต้องทํา	 เพราะคนไทยเราถือว่ามีประเทศ

ที่	 ถ้าให้แต้มแล้ว	 ก็เป็นประเทศที่ดี	 เป็นประเทศที่ประชาชนสามารถที่จะอยู่อย่างสงบ	และคนทั่วๆ	 ไปก็มีความคิด		

ที่กว้างขวาง	 ที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 สรุปแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่กันได้อย่างมีความสุข	 แต่เพื่อความสุข		

นี้หรือความเรียบร้อยนี้	 ก็ต้องทํางานเพื่อที่จะรักษาความสุขไว้รักษาสถานการณ์ ไว้	 ทุกคนที่ เกี่ยวข้องกับ

สังคมสงเคราะห์ก็จะมี โอกาสที่จะช่วยรักษาความปึกแผ่นของบ้านเมือง	ที่พูดยืดยาวนี้เพราะว่าจะได้เห็นว่า	 งานของ

สังคมสงเคราะห์เป็นงานที่กว้างขวาง	 และเป็นงานที่ ไม่ ใช่จะมาสั่งนโยบาย	 ที่จะมาบอกว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทํา

อย่างนี้	 เพราะว่าเป็นพระราชประสงค์บ้าง	 หรือเป็นนโยบายของผู้ ใดบ้าง	 แต่ว่าเป็นความประสงค์ของหมู่ชนที่เรา

เรียกว่าเมืองไทย	 ที่จะต้องพยายามทํางานเพื่อให้รักษาความเป็นไทยด้วย	 ฉะนั้นที่ทุกคนได้ทําก็เท่ากับได้ส่งเสริมให้

บ้านเมืองอยู่เป็นปึกแผ่น	 โดยที่ ไม่ ได้นึกถึงในด้านความคิดการเมืองหรือความคิดผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 คนที่ ได้

ทํากิจการต่างๆ	 มาด้านส่งเสริมอาชีพ	 ส่งเสริมสวัสดิภาพ	 และสวัสดิภาพเยาวชนอย่างที่ ได้ทํามา	 ก็นับว่าเป็นจุดที่

สําคัญและตรงกับความมุ่งหมาย	 ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือจะเอาจุดใดเพิ่มเติมเข้ามาและทําให้งานทั้งหลายนี้ดําเนินไป

ด้วยดี โดยไม่มีอคติมาแฝง	ก็อาจเกิดปัญหา	ไม่ทราบว่าแต่ละคนจะมีปัญหาอะไร	หรือนึกว่าควรที่จะส่งเสริมในแขนง

ใดมากกว่า	หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร	ก็ขอทราบว่ามีความคิดอย่างไร.	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมทบทุนมูลนิธิ 

“อานันทมหิดล”
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลทั้งหลาย	 และขอขอบใจคณะกรรมการและผู้ที่บริจาคอุปการะ			

และผู้ที่ทําให้งานการแข่งขันกอล์ฟได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี	เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาและในด้านกีฬา		

	 เงินที่ ได้บริจาคมานั้นก็นับว่าเป็นประโยชน์สําหรับมูลนิธิอานันทมหิดล	 ซึ่งมุ่งที่จะใช้ ในทางที่ส่งเสริมใน

การศึกษาชั้นสูงสําหรับผู้ที่มีความสามารถ	 และในที่สุดความรู้ชั้นสูงนี้จะอํานวยประโยชน์แก่บ้านเมือง	 เพราะว่าจะ

มาใช้สําหรับส่งเสริมวิชาการในประเทศไทย	 ก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนในงานนี้ ได้สามารถที่จะทํางานต่อไปโดยเข้มแข็ง	

จงประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่	 ทั้งในส่วนตัว	 มีกําลังกายมีกําลังใจสมบูรณ์แข็งแรง	 ขอจงประสบแต่		

ความสุขเจริญทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายพจน์	 สารสิน	 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟโดยเสด็จ		

พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ	“อานันทมหิดล”	นําคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ	ฯ	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟ

ดังกล่าว	 และนําผู้บริจาคเงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลในการนี้	 พร้อมด้วยชุดผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ	 ฯ	 รวมทั้งสิ้น	

๓๕	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานโล่ที่ระลึกและรางวัล	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่คณะกรรมการของนิสิตชาวจังหวัดเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจที่ ได้นําเงินมาเพื่อช่วยในการกุศล	 ทําให้เกิดความยินดี	 และความยินดีนั้นเป็นโดยเฉพาะ	 คือว่า	

นิสิตได้ช่วยกันจัดงานขึ้นมาเพื่อการกุศล	 เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ที่

จะได้เล่าได้เรียน	 แต่ ในเวลาเดียวกัน	 ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 ขึ้นมานอกเหนือจากการเรียน	 ก็เป็นการดียิ่ง	 เพราะ

ว่าเพาะความสามัคคีและได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวม	 อย่างจัดงานมหรสพขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง	

นอกจากนี้ก็ ได้ทราบว่าได้ปฏิบัติงานอื่นๆ	 นอกเหนือจากการเรียนเพื่อความสามัคคีและเพื่อความเมตตาจิต			

ไปปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเนืองๆ	 มา	 การปฏิบัติเช่นนี้เป็นที่น่ายินดี	 และเมื่อนึกถึงว่านิสิตมีความสํานึกในความ		

รับผิดชอบต่อประเทศชาติ	 ต่อส่วนรวมนี้	 ทําให้มีความหวังอย่างมาก	 เพราะว่านิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ก็พยายามที่จะ

หาความรู้เพื่อทําประโยชน์	 เพื่อที่จะหาความรู้ ใส่ตัว	 ในการดํารงชีวิตต่อไปนี้	 ก็ต้องหาความรู้ โดยตรงในอาชีพของ

ตนที่จะทําต่อไป	 และต้องหาความรู้ ในการดํารงชีพ	 ในการวางตัวในอนาคตด้วย	 ฉะนั้น	 การที่จัดกิจกรรมต่างๆ			

ในด้านการกุศลก็นับว่าเป็นการฝึกที่ดี	 โดยเฉพาะสําหรับชาวเพชรบุรีก็ทราบดีว่าเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมาแต่ ไหน

แต่ ไรตั้งแต่บรรพบุรุษมา	 คือมีเลือดและมีความสํานึกว่าชาติบ้านเมืองจะต้องรักษาไว้ ให้ดี	 เคยได้ยินจากผู้ที่เป็น

ตํารวจพนักงานวิทยุ	 เมื่อมีเกิดเหตุอะไร	 ก็เกิดความดุเดือดว่าทําไมเมืองไทยเราต้องดํารงเอาไว้	 ถ้ามีการรุกราน

ที่ ไหนเราจะต้องป้องกันประเทศ	 แล้วก็มีผู้บังคับบัญชาได้บอกว่าให้เบาๆ	 ไว้หน่อย	 อย่าดุเดือดนัก	 เขาก็ตอบว่า		

เป็นเลือดเพชรบุรีมันก็ต้องดุเดือดอย่างนี้ก็ขออภัย	 ก็หมายความว่าความเข้มแข็งมีอยู่ ในตัวของทุกคน	 และความ

กระตือรือร้นที่ ได้ทําเพื่อส่วนรวม	 ความกระตือรือล้นที่จะรักษาชาติเอาไว้มีอยู่ ในทุกคน	 การปฏิบัติออกมาจึงเป็น		

ข้อสําคัญ	 เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัย	 มี โอกาสที่ดีที่จะหาความรู้ชั้นสูง	 ก็จะทําให้จิตใจที่ดุเดือดเข้มแข็งนี้ ได้มี		

เครื่องมือมากํากับ	 เพื่อที่จะให้ความเข้มแข็งและความกระตือรือล้นนี้ ได้สามารถออกกําลังมาโดยที่เป็นประโยชน์		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้	 หม่อมเจ้าจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ	 จักรพันธ์ุ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา	และคณะกรรมการของนิสิตชาวเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รวม	๑๓	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน		

รายได้จากการแสดงดนตรี	 การฉายภาพยนตร์	 และการแสดงของนิสิตชาวจังหวัดเพชรบุรี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๑๙	

กุมภาพันธ์	๒๕๑๕	ที่ โรงภาพยนตร์เพชรบุรีรามา	
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ต่อส่วนรวมโดยมีวิชาการกํากับ	 ฉะนั้นการที่ ได้มี โอกาสมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ ก็เชื่อว่าผู้ที่มาจาก

เพชรบุรีจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จริงๆ	เพราะว่าในตัวมีความเข้มแข็ง	มีความขยัน	มีความกระตือรือร้น	แล้วมา

ประกอบกับวิชาการจะทําให้เป็นผู้ที่สามารถทําประโยชน์แท้ๆ	 แก่ตนเอง	 แก่หมู่คณะ	 และแก่บ้านเมืองด้วย	 และ		

ก็เมื่อแสดงออกมาด้วยความสามัคคีและด้วยความคิดริเริ่มที่จะจัดงานเพื่อการกุศลเช่นนี้	 ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ากําลัง		

ทําสิ่งที่ถูกต้องที่ดี	 การทําสิ่งที่ถูกต้องที่ดีนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดสําหรับบ้านเมืองเป็นนิมิตที่ดีและเป็นประโยชน์		

สําหรับตนเอง	ก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่าการเรียนและการปฏิบัติที่ดียังคงมี	ไม่ ใช่การปฏิบัติที่ดีนี้เป็นสิ่งที่พ้นสมัยแล้ว	

ขอให้พยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานต่อไปและจะได้ความเจริญเชื่อว่าจะมีความสําเร็จในขั้นต้นนี้	 คือการศึกษา	 และจะ

มีความสําเร็จคือมีชีวิตที่เป็นประโยชน์	มีความก้าวหน้าที่จะมีความสุข	

	 ขอให้ทุกคนจงมีกําลังใจ	กําลังกายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยความสําเร็จ	ขอจงมีความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)  

พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนและคณะกรรมการมูลนิธิ 

แม่บ้านอาสา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจมูลนิธิแม่บ้านอาสาที่ ได้จัดให้มีกิจการลูกเสือชาวบ้าน	 ซึ่งตํารวจตระเวนชายแดนได้ตั้งขึ้น	 ซึ่งทํา

ให้ดี ใจว่าได้ทราบถึงกิจการซึ่งตํารวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติมา	

	 เรื่องของลูกเสือชาวบ้านนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจ	 และเป็นโครงการที่นับว่าแหวกแนวในสายตาของคน

ทั่วๆ	 ไป	 เพราะว่าตํารวจตระเวนชายแดนได้ชื่อเป็นผู้ที่รักษาความสงบของบ้านเมือง	 และดูคล้ายๆ	 ว่าเป็นผู้ถือ

อาวุธที่จะต้องเป็นผู้ปราบปรามมาเป็นเวลาช้านาน	แต่ ในด้านการพัฒนาก็เป็นด้านหนึ่งที่ตํารวจตระเวนชายแดนได้

ปฏิบัติมาช้านานเหมือนกันตั้งแต่ต้น	 ทั้งในด้านรักษาพยาบาล	 พลานามัย	 ทางการศึกษา	 มี โรงเรียนสอนเด็กๆ	

และมีการช่วยเหลือทางเรื่องของสาธารณภัย	 เรื่องของการตั้งลูกเสือนี้ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากหน้าที่ของตํารวจ

ตระเวนชายแดน	แต่ว่าเมื่อได้เอาหลักการของการลูกเสือไปปฏิบัติ ในท้องที่	 ก็ปรากฏว่าได้ผลดี	 เพราะว่าการลูกเสือ

นี้สําหรับเด็กๆ	 ก็ฝึกฝนให้เด็กมีความรู้และมีจิตใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือหมู่คณะ	 ทั้งช่วยเหลือ

ท้องที่ของตัว	 ตลอดจนช่วยเหลือบ้านเมือง	 มาเป็นเรื่องของลูกเสือชาวบ้านนี้ก็ประหลาดเหมือนกัน	 แต่ว่าเป็นผลดี	

เพราะว่านําโครงการและหลักการของลูกเสือมาปฏิบัติกับชาวบ้านทั่วทั้งเด็กทั้งผู้ ใหญ่	ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	ก็ปรากฏว่า

ได้ผลดี	 ทําให้ชาวบ้านรู้สึกตัวว่า	 ตนเองเป็นผู้ที่จะต้องรักษาตัวเองในทางที่จะให้มีความเจริญมั่นคง	 ฉะนั้นที่ตํารวจ

ตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติเช่นนี้	 ก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเมื่อได้รับการ		

ส่งเสริมและสนับสนุนจากประชาชนทั่วๆ	ไป	ก็ทําให้ โครงการนี้จะมีผลสําเร็จได้	

	 ก็ขอขอบใจอีกครั้งที่มูลนิธิ ได้เอาใจใส่และสนับสนุนโครงการนี้	 เข้าใจว่าโครงการนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ โดยดี	

เพราะการสนับสนุนเช่นนี้จะทําให้เป็นผลให้ท้องที่ต่างๆ	ที่ ได้ปฏิบัติการมีความสงบสุขมีความก้าวหน้า	และในที่สุดก็

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจตรี	 เจริญฤทธิ์	 จํารัสโรมรัน	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดน	นําคณะกรรมการมูลนิธิแม่บ้านอาสา	รวม	๑๑	คน	เฝ้า	ฯ	น้อมเกล้า	ฯ	ถวายสิ่งของ

และอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและเครื่องขยายเสียงประกอบวิทยุ	 เพื่อพระราชทานแก่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน			

สําหรับใช้ ในการฝึกอบรมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย.	
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เป็นความปลอดภัยมั่นคงของบ้านเมืองเป็นส่วนรวมด้วย	 ในการปฏิบัติเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตํารวจตระเวน

ชายแดนมิ ใช่เป็นผู้ที่ ไปปราบปราม	 เป็นผู้ที่ ไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคง	 เพื่อความก้าวหน้า	 เพื่อความเจริญของท้องที่

ที่ปฏิบัติการและของบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุน	 และขอฝากให้ตํารวจตระเวน

ชายแดนทุกคนที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	 ด้วยความสามารถและมีผลอย่างยิ่ง	 ผลดังกล่าวนี้จะ

เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข	 มีสามัคคีธรรมเป็นที่ตั้ง	 ก็ขอให้ทุกคนที่ปฏิบัติ	 จงประสบความสําเร็จ

และความปลอดภัยทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ณ หอประชุมศูนย์มหาวิทยาลัยตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ณ	 โอกาสนี้	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	 และขอขอบใจ

มหาวิทยาลัยที่ ให้ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า	

	 บัดนี้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นรุ่นแรก	 นับว่าเป็นผลสําเร็จที่สําคัญ

และมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับประชาชนคนไทยทุกคน	 เพราะทําให้เห็นว่าความพยายามของเราที่จะขยายการ

ศึกษาขั้นอุดมออกไป ให้ถึงจังหวัดภาคใต้ ได้บรรลุผล	 และผลนั้น	 ย่อมคาดหมายได้ว่า	 จะมีมาถึงการพัฒนาประเทศ

ในส่วนรวมต่อไปอย่างแน่นอน	

	 บัณฑิตทั้งหลายย่อมทราบได้ดีถึงกําลังความสามารถของตนๆ	ว่าอาจนําออกใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง	 จึงควรจะได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในสถานภาพและความมั่นคงของส่วนรวม

เป็นพิเศษ	 ควรจะได้ ใช้ความรู้ความคิดและความสามารถที่มีอยู่ โดยเต็มภาคภูมิ	 เพื่อส่งเสริมปรับปรุงงานของบ้าน

เมืองที่แต่ละคนมีส่วนร่วมกระทําอยู่ ให้พัฒนาขึ้นมา	 ด้วยความสํานึกว่า	 งานทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญอยู่ด้วย

กัน	 และจําเป็นต้องกระทําไปพร้อมกัน	 เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ	 งานต่างๆ	 ทุกด้าน	

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด	 จะดําเนินและก้าวหน้าไปได้ โดยราบรื่นและรวดเร็ว	 ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

ทั่วถึงพร้อมมูลนั้น	 จะก่อกันเป็นรากฐานอันกว้างใหญ่แข็งแรง	 และจะค้ำชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติ		

บ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่ โดยถาวรปลอดภัยได้เป็นที่แน่นอน	 ข้าพเจ้าขอฝากถ้อยคําทั้งหมดนี้	 ให้ทุกคนได้นําไป

พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ	ในการที่จะสร้างความสําเร็จความเจริญของตนของชาติสืบไป ในวันข้างหน้า	

	 ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศล	 ของผู้ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกฝ่าย

ทุกคน	ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในกายและในจิตใจ	สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ	 ได้ โดยมี

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม	ทั้งให้ประสบความสุข	ความสําเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)  

พระราชทานแก่ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
	

	

	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยนี้ ได้ก่อตั้ง

ขึ้นมาเป็นผลสําเร็จ	และมีนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษามาแล้ว	แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว	

	 การที่จะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาได้	 ก็ต้องพิจารณาดูว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่จะเป็น		

สํานักศึกษาใดๆ	ขึ้น	คิดดูว่าต้องมีสถานที่	 คืออาคารห้องเรียน	มีเครื่องมือสําหรับสอนสําหรับเรียน	ซึ่งก็มีอยู่แล้ว

โดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง	 ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี	 การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ ได้แล้ว	 และเข้าใจว่าจะต้อง

สร้างต่อไปอีกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ	 องค์ประกอบต่อไปก็ต้องมี โครงการคือหลักสูตรที่ดี	 ซึ่งต้องได้ศึกษา

มาผู้ที่ศึกษาวิธีการก็ได้แก่ผู้ที่เป็นครูอาจารย์	ผู้ตั้งหลักสูตรและวิธีการสอน	วิธีการเรียน	ซึ่งก็ ได้จัดเป็นลําดับจนเป็น		

ผลสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้ว	 องค์ประกอบต่อไปก็คืออาจารย์	 อาจารย์ผู้ที่จะมาประสาทความรู้แก่ผู้ที่จะมาศึกษา	 ก็ต้อง

พร้อมด้วยความรู้และด้วยตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่อนุชน	 เพื่อที่จะสร้างความมั่นคง	 โดยสร้างคนที่มีความรู้ความ

สามารถเพื่อที่จะได้เป็นผลในภายภาคหน้า	 คือผู้ที่เรียนรู้แล้วได้สามารถที่จะสร้างความเจริญแก่ตนเองและแก่		

บ้านเมืองเป็นส่วนรวม	องค์ประกอบต่อไปคือผู้ที่มาศึกษาเอง	นักศึกษาผู้ที่มาศึกษาย่อมเป็นส่วนสําคัญอยู่ ไม่ ใช่น้อย	

เพราะว่าสํานักศึกษาใดถ้าไม่มีผู้มาศึกษาก็เป็นหมัน	 จึงต้องสํานึกว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาก็เป็นองค์ประกอบที่มีความ

สําคัญอย่างยิ่ง	 องค์ประกอบทั้ง	 ๔	 อย่างนี้ก็เข้ามาอยู่พร้อมแล้ว	 จึงสามารถที่ ได้ดําเนินการของมหาวิทยาลัยและ

ทั้ง	 ๔	 อย่างนั้นย่อมต้องไปด้วยกัน	 ถ้าทั้ง	 ๔	 อย่าง	 อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ดี	 ก็จะทําให้ผลของการสร้างหรือตั้ง

มหาวิทยาลัยไม่ ได้ผลดีเลย	 หน้าที่ของผู้ที่มาศึกษาก็ทราบดีแล้วตามคําชื่อของที่ชื่อว่านักศึกษา	 นักศึกษาย่อมอยาก

จะศึกษา	 ศึกษาอะไร	 แต่ละคนก็คงทราบ	 ก็ขอสรุปทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการศึกษาก็หาความรู้	 ความรู้นั้นก็มีความรู้

ทางวิชาการส่วนหนึ่ง	 คือความรู้ที่จะนําไปเป็นอาชีพต่อไป	 ปฏิบัติงานต่อไป	 ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือความรู้ ในชีวิต

หรือในจิตใจของตัวและในจิตใจของผู้อื่น	 ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องประกอบกัน	 ฉะนั้นการที่เข้ามาเป็นนักศึกษา		

ในมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่สองอย่าง	 อย่างหนึ่งคือพยายามที่จะศึกษาในวิชาการให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ตน	 แก่		

ส่วนรวม	 และแก่มหาวิทยาลัยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยใดการศึกษาได้ผลดี	 ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้ดี	 ก็นับว่าเป็น		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ	 ฯ	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	ทั้ง	๒	พระองค์	 ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่สําเร็จการศึกษา	 ประจําปี	 ๒๕๑๓	 และ	 ๒๕๑๔	 ณ	 หอประชุมศูนย์

มหาวิทยาลัย	 ตําบลรูสะมิแล	 อําเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 เสร็จแล้ว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์เฝ้า	ฯ	และพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บรรดานักศึกษาที่เข้าเฝ้า	ฯ	ด้วย	
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ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	 อีกอย่างหนึ่งทางในด้านจิตใจ	 ก็ขอให้ช่วยกันคิดสร้างความดีและสิ่งที่เป็นความ

ปรารถนาของนักศึกษา	 ซึ่งต่อไปจะเป็นพลเมืองของบ้านเมือง	 เป็นพลเมืองที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของ		

บ้านเมือง	 ฉะนั้นหน้าที่ของท่านผู้เป็นนักศึกษาก็คือหาความรู้ ในทางวิชาการให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน	

และพยายามที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน	 ในข้อนี้ก็น่าสนใจมากที่ท่านเป็นนักศึกษา

รุ่นแรกๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 เพราะว่าการที่ ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ ไม่ ใช่จะเอา	

แต่ละคนมาปะติดปะต่อเข้าเป็นกลุ่ม	 แต่ว่าจะต้องสร้างความคิดหรือความเป็นปึกแผ่นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยให้

ได้	 คือหมายความว่าถ้าพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จะต้องให้ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศเขาทราบ

ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไร	 จะต้องสร้างสัญลักษณ์	 หรือสร้างความเป็นตัวของตัวเองของมหาวิทยาลัย

เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคุณสมบัติอย่างไร	 ในข้อนี้ถึงจะต้องพยายามที่จะสร้างชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัยให้ดี	 เพราะว่าถ้าผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดี	 ได้ชื่อว่านักศึกษามีความเพียร	มีจิตใจที่

สูงที่เข้มแข็ง	 มีความรู้และความตั้งใจ	 ขยันหมั่นเพียร	 ดังนี้	 ก็จะได้รับการนับถือโดยทันที ไม่ต้องรีรอ	 และจะเป็น

ความสะดวกแก่ตนเองในอนาคตอย่างยิ่ง	 ฉะนั้นการสร้างชื่อเสียงของหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้จึงเป็นสิ่ง

สําคัญ	 และการสร้างนี้ก็อยู่ ในระยะนี้	 เพราะว่าระยะเริ่มต้นนี่เป็นระยะสําคัญ	 ผู้ที่นักศึกษาในระยะต้นของ

มหาวิทยาลัยจึงมีทั้งเกียรติอย่างสูงและทั้งมีความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะสร้างชื่อของมหาวิทยาลัยให้ด	ี จะเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและรุ่นต่อๆ	ไป	

	 ก็ขอแจ้งเพียงแค่นี้	 เพราะเข้าใจว่าได้สรุปครบถ้วนทุกอย่างแล้ว	 มีแต่ว่าขอให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยนี้มาด้วยความตั้งใจ	 มีปณิธานที่จะหาความรู้ที่ดี	 ขอให้ปณิธานนี้จงสัมฤทธิ์ผล	 คือสามารถที่จะเรียน

เป็นผู้ที่มีความรู้ โดยแท้จริง	 ทั้งขอให้สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ตนเองและแก่หมู่คณะของมหาวิทยาลัย			

เพื่อประโยชน์ของตนคือชื่อเสียงของตน	 และสามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปโดยที่มีคนนับถือ	 ก็ขอให้ทุกคนประสบ

ความสําเร็จ	ความเจริญทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะเจ้าหน้าที่ชั้นบริหารของบริษัทสยามกลการ จํากัด
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ขอแสดงความยินดีกับบริษัทสยามกลการที่ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา	๒๐	ปีแล้ว	 เป็นการแสดงว่าบริษัทมีความ

มั่นคง	และขอขอบใจที่ ได้นําเงินมาเพื่อการกุศลในโอกาสนี้	

	 ที่บริษัทได้ตั้งมาเป็นเวลา	 ๒๐	 ปี	 และเป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชน	 ก็เห็นว่าเป็นความดีของผู้ที่จัดการ

ทุกคน	 คือว่าได้ทําด้วยความเข้มแข็งและด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการธุรกิจเป็นไปตามหลักวิชาและให้เจริญจริงๆ	

เพราะถือว่าบริษัทที่จะอยู่ ได้เป็นเวลานานและด้วยความมั่นคงและเป็นที่ ไว้วางใจของประชาชน	 ต้องได้จัดการโดยมี

หลักวิชา	 ขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ ได้สามารถก่อตั้งและดําเนินการกิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าอยู่ขณะนี้	

และก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จ	 โดยเฉพาะขอให้บริษัทมีความมั่นคงสามารถที่จะปฏิบัติงานธุรกิจให้เรียบร้อย	

ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของบ้านเมืองเหมือนกัน	 ถ้ามีบริษัทที่จัดการปฏิบัติการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

ตามหลักวิชา	 ก็ทําให้บ้านเมืองมีความมั่นคงด้วย	 เพราะผลประโยชน์ของบริษัทก็เป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง	

และผลประโยชน์ของบ้านเมืองก็เป็นผลประโยชน์ของบริษัท	 จึงขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยหมายความว่าทําด้วยความตั้งใจ	 ด้วยหลักวิชา	 ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อไป	 เพื่อให้มีความเจริญเป็นส่วนรวมขึ้นมาเรื่อยๆ	 ก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความเจริญความสําเร็จ

ทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายถาวร	 พรประภา	 ผู้อํานวยการบริษัทสยามกลการ	 จํากัด	 พร้อมด้วย		

เจ้าหน้าที่ชั้นบริหารของบริษัท	ฯ	จํานวน	๓๒	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	ในโอกาสที่บริษัท	ฯ	ได้ดําเนินกิจการ

มาครบรอบ	๒๐	ปี	ในวันที่	๔	กันยายน	๒๕๑๕	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ในงานชุมนุมใหญ่สามัญ 

วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความนิยมยินดีด้วย	ที่สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจัดงานชุมนุมขึ้น	

ให้สมาชิกได้มาพบปะสมานสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ		

การปฏิบัติของแต่ละคน	ความปรองดองร่วมมือกันในทางที่ดีนี้	ย่อมจะบันดาลผลสําเร็จอันงดงามให้ ได้เสมอ	ทั้งใน

ส่วนตัวและส่วนรวม	

	 การที่ท่านทั้งหลายมาอยู่ ในต่างประเทศ	 มาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันแปลกใหม่	 ย่อมมี โอกาสอันดีที่จะ

ได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาอยู่เสมอ	 สิ่งเหล่านั้น	 มีอยู่เป็นอันมาก	 ที่ชวนให้ท่านคล้อยตามและทําตาม	

ก่อนที่จะตาม	 ใคร่ขอให้พิจารณาก่อนให้รอบคอบด้วยเหตุผล	 เลือกเฟ้นแต่ตัวอย่างที่สมควรเป็นแบบอย่าง	 เพราะ

การทําตามผู้ ใดสิ่งใดจนชินนั้นย่อมติดเป็นนิสัย	 เมื่อติดเป็นนิสัยที่ดีมาก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป	 แต่ถ้าติด

นิสัยไม่ดี ไม่งามมาแล้ว	ก็จะไม่เป็นประโยชน์อย่างใดทั้งสิ้น	ทั้งแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมเลย	

	 อีกประการหนึ่ง	 ผู้ที่มาอยู่ ในต่างประเทศย่อมเป็นที่เพ่งเล็งของเจ้าของประเทศและคนทั่วๆ	 ไปอย่างมาก

ในความคิดอ่านและในความประพฤติปฏิบัติต่างๆ	 ทุกอย่าง	 ในฐานะตัวอย่างของคนไทย	 จึงควรจะได้ระมัดระวัง

เป็นพิเศษในการไว้วางตัว	อย่าให้ย่อหย่อนช่วยกันรักษาเกียรติของตนคนไทยและของประเทศชาติของเราไว้	

	 ขออวยพรให้การชุมนุมครั้งนี้สําเร็จผลตามที่มุ่งหมายไว้	 ให้ผู้มาร่วมประชุมมีความสุข	 ความสวัสดี	 และ

ความสมประสงค์ ในสิ่งที่ควรปรารถนาทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส 

ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ 

ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมศิลปากร

ร่วมกันจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	

	 ตามรายงานของประธานกรรมการ	 ซึ่งกล่าวว่าศิลปินของเรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิด	 ผลงานกับ

ต่างประเทศมากขึ้น	 และได้รับคัดเลือกงานไปแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานและสถาบันศิลปะของประเทศต่างๆ	 หลาย

แห่งนั้น	นับว่าเป็นข่าวความก้าวหน้าที่ดี	 ทั้งเป็นเกียรติที่น่าชื่นชมแก่ตัวศิลปินเอง	แก่วงการศิลปะ	และแก่คนไทย

ทุกคน	

	 การสร้างงานศิลปะทุกประเทศ	 นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดจัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดี

อย่างเหมาะสมแล้ว	 ศิลปินจําต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ ใจในงานที่ทําด้วย	 จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การรับ

นับถือ	 เพราะความจริงใจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์มั่นคงนั้น	 เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้สามารถนําเอาคุณลักษณะพิเศษ

ภายในตัว	ออกมาแสดงให้ปรากฏได้ โดยเด่นชัด	เมื่อบรรดาศิลปินสร้างสรรค์งานของตนๆ	ด้วยความบริสุทธิ์ ใจแล้ว

ผลงานทั้งหมดก็จะประกอบกันเป็นนิมิตหมายอันงดงาม	 แสดงให้เห็นถึงชีวิตจิตใจของชาติและประชาชนคนไทย			

ให้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้แพร่หลายกว้างขวางออกไป	

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลในการประกวดทุกคน	 และขอเปิดการแสดงศิลปกรรม		

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒๑	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้การแสดงเป็นไปโดยเรียบร้อย	 บรรลุประโยชน์สมตามความมุ่งหมายโดย

สมบูรณ์ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ผู้นําเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ รุ่นที่ ๑๖-๑๗ 

และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการฝึกอบรม
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีที่ผู้นําเยาวชนสามารถที่จะมาประชุม	 ณ	 นครหลวงกรุงเทพธนบุรีอีกครั้งหนึ่ง	 และได้มารับ

การอบรมชี้แจงในด้านวิชาการและในด้านต่างๆ	ทั้งสามารถที่จะมาพบปะกันในวันนี้	

	 ที่ทางราชการได้จัดให้มีการประชุมและการชี้แจง	 ทั้งแสดงสิ่งของต่างๆ	 เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายผู้เป็นผู้นํา	

สามารถที่จะได้รับความรู้ ใหม่ๆ	 กับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของประเทศชาติ	 แต่ละคนในประเทศเราย่อม

ต้องการความเจริญ	ต้องการความปลอดภัย	และเพื่อได้ความปลอดภัยความเจริญนี้	จะทําด้วยลําพังตนเองก็จะยาก

อยู่	จะต้องร่วมมือกันกับผู้อื่น	 เพื่อที่จะให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงมีมากยิ่งขึ้น	ยิ่งได้มีผู้แทนมาจากภาคต่างๆ	

ในประเทศไทยมาพบปะกันเช่นนี้	 ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง	 เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทําให้ความต้องการบรรลุผลขึ้นได้			

คือแต่ละคนมาพบปะกันในฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศไทย	 และมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นความรู้			

เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างหนึ่ง	 และเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งบางคนก็รู้	

บางคนไม่รู้	ความรู้นี้จะไหลไปสู่ภาคต่างๆ	ของประเทศชาติของเราได้	ความรู้นั้นคือความรู้ว่าประเทศจะอยู่ ได้ก็ด้วย

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอุ้มชูซึ่งกันและกัน	 เมื่อประเทศชาติอยู่ ได้	 แต่ละบุคคลก็จะอยู่ ได้และมีความเจริญได้	

อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่งของการชุมนุมในแต่ละครั้งที่มีขึ้นมา	 ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือทางหลักวิชาทางวิชาการ			

ซึ่งอธิบดี ได้รายงานว่าหน่วยราชการต่างๆ	 สถาบันต่างๆ	 ได้ ให้ความสะดวกเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ที่เป็น

ประโยชน์	 ความรู้นี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ	 เพราะว่าแต่ละคนอยากได้ความเจริญ	 ถ้าทําอย่างที่เคยทํามาด้วยความรู้เท่าที่

เคยมี	 ก็ ได้ความสําเร็จในวงจํากัด	 แต่ถ้าเพิ่มความรู้และยิ่งช่วยกันทํา	 ความสําเร็จนั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้น	 ฉะนั้นผลของ

การประชุมนี้ก็จะยิ่งใหญ่ ได้ทั้งในด้านสามัคคีกลมเกลียว	 คือช่วยซึ่งกันและกัน	 ร่วมแรงกัน	 และทั้งมาแลกเปลี่ยน

และได้รับความรู้ ในวิชาการในชีวิตของตนที่จะเป็นประโยชน์	 เมื่อกลับมาสู่ท้องถิ่นของตนก็สามารถที่จะไปชี้แจง		

และนําความรู้ต่างๆ	 นี้ ไป ให้แก่พี่น้องที่อยู่ ในตําบลของตน	 จะทําให้การพัฒนาชุมชนโดยแท้	 คือนําความรู้ทาง		

(๑)	 เรียบเรียงพระสุรเสียงจากที่ ได้บันทึกไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้	 นายพัฒน์	 บุณยรัตพันธ์ุ	 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 นําผู้นําเยาวชนที่

ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชน	 รุ่นที่	 ๑๖-๑๗	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการฝึกอบรม	 ฯ			

รวม	๒๑๓	คน	เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานพระบรมราโชวาท	
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วิชาการไป ให้แก่พี่น้อง	 นําความรู้ว่าส่วนต่างๆ	 ของประเทศจะต้องช่วยซึ่งกันและกัน	 ไม่ว้าเหว่	 ไม่อยู่เดียวดาย		

ไป ให้	จะทําให้สามารถปฏิบัติงานให้ ได้ผลดียิ่ง	

	 ที่จะได้ ไปดูโครงการโคนมและโรงงานทํานมผงในสวนจิตรลดานี้	 ก็หวังว่าจะได้ความรู้ ไป ในด้านวิชาของ

การเลี้ยงโคนมและวิชาของการแปรสภาพผลิตผลให้มาเป็นประโยชน์และเป็นรายได้	 แต่ขอให้ ได้สังเกตดูอีกทางหนึ่ง

ว่า	 ที่อยากให้ดู	 มิ ใช่เพราะว่าอยากให้ ได้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้นเอง	 แต่ว่านึกว่าจะให้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่จะ

แสดงให้เห็นว่าวิชาการจะทําให้การอาชีพที่ตนทําเจริญได้และก้าวหน้าได้	 โครงการโคนมนี้เป็นเฉพาะเกี่ยวข้องกับ

การเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะได้ผล	อาชีพต่างๆ	ของประชาชนในประเทศก็มีมากหลายนอกเหนือจากนี้	ก็ขอให้ศึกษาดูว่าวิธี

การที่จะพัฒนา	 หมายความว่าทําให้เจริญพัฒนาทางด้านหนึ่ง	 ก็จะนําไป ใช้ ในการพัฒนาในด้านอื่นๆ	 ด้วย	 อย่าง

เช่นการทํานา	 การทําไร่	 การทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้ามีวิชาการ	 มีระเบียบ	 และมีสามัคคี			

ก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น	

	 การที่ ได้มาพระนครหลวงนี้จะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ	 จะได้เห็นว่าคนเราต้องช่วยกัน	 ในระยะเวลา	

๒-๓	วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก	และประชาชนในพระนครนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบใจนัก	เพราะว่าทําให้น้ำท่วมบน

ท้องถนน	 ทําให้การสัญจรไปมาเดือดร้อนและลําบาก	 แต่ว่าทุกคนก็ทราบดีว่าพี่น้องในต่างจังหวัดมีความเดือดร้อน

ขาดแคลนในน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการกสิกรรม	 จึงคิดว่าความเดือดร้อนที่มีอยู่ ในพระนครนี้ก็เป็นความ

เดือดร้อนอย่างหนึ่ง	 แต่ว่าเมื่อนึกดูว่าฝนตกลงมา	 ก็เป็นบุญสําหรับผู้ที่ทําการกสิกรรมทําไร่ทํานาซึ่งต้องการน้ำ			

ก็ทําให้บรรเทาความรู้สึกเดือดร้อนลงไปได้	 แม้จะมีผลเสียหายจากพายุหรือน้ำท่วมในบางจังหวัด	 เช่นจังหวัด

ศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 และที่นครราชสีมาเป็นบางแห่ง	 ในภาคกลางก็มีบ้าง	 แต่ความเสียหายเหล่านั้นก็ ได้

บรรเทาโดยเร็ว	 โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	 ทั้งทางราชการทั้งทางองค์การมูลนิธิต่างๆ			

ได้ออกไปช่วยเหลือ	 ความเดือดร้อนจึงบรรเทาลงไป	 การบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็เกิดจากความสามัคคี	 คือ

ความเดือดร้อนมีอยู่ที่ ไหน	 ผู้ที่อยู่ ในท้องถิ่นอื่นก็ช่วย	 การที่จะช่วยได้ก็ต้องประกอบด้วยความสามัคคีและความรู้จัก

ซึ่งกันและกัน	 ที่ท่านทั้งหลายมาประชุมมาจากหลายจังหวัดหลายภาคของประเทศไทย	 จึงได้สร้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุด	
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คือความรู้จักกันและความสามัคคี	 เพราะฉะนั้น	 จึงเกิดความยินดีที่เห็นท่านทั้งหลายมาประชุมเช่นนี	้ และหวัง

ว่าการประชุมจะได้ผลสมบูรณ์	 การประชุมเช่นนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต้องอาศัยสองอย่างที่สําคัญ	 คือผู้ที่จัดหรือผู้ที่นํา

ความรู้มาชี้แจงแก่ผู้ที่มาประชุม	 และผู้ที่มาประชุมเอง	 คือท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นําเยาวชนมาจากภาคต่างๆ	 ผู้ที่จัด

จะต้องพยายามที่จะจัดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์	และหาวิธีที่จะชี้แจงให้ความรู้ ให้วิชาการให้แก่ผู้ที่มาอย่างดีที่สุด	จัดแผน

จัดรายการจัดวิธีการให้เหมาะสมและน่าสนใจ	 สําหรับฝ่ายผู้ที่มาเพื่อหาความความรู้	 ก็จะต้องมีหน้าที่สําคัญ	 คือ		

เปิดหูเปิดตา	พยายามเข้าใจ	พยายามจําสิ่งใดที่ ได้เห็นที่ ได้ฟัง	 ตอนแรกอาจรู้สึกว่ายากที่จะใช้เป็นประโยชน์	 เพราะ

ว่ามากมายเหลือเกิน	 แต่ขอให้จําเอาไว้และใช้สมองซึ่งแต่ละคนมีอยู่	 ไปพิจารณาสิ่งที่ ได้เห็นได้ฟัง	 และหาวิธีการ

ด้วยตนเองว่า	ความรู้ที่ ได้รับนั้นจะไป ใช้การได้อย่างไร	เพื่อประโยชน์ของตน	เพื่อประโยชน์ของชุมนุมของตน	และ

เพื่อประโยชน์ของภาคและประเทศของตน	 ถ้าทั้งสองฝ่าย	 ทั้งผู้ที่จัดงานและผู้ที่มารับความรู้	 ตั้งใจในทางที่ดีที่ถูก

ต้องแล้ว	 ประโยชน์ของการชุมนุมจะเกิดขึ้น	 และทวีขึ้นอย่างมหาศาล	 ฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่จัดการประชุมและทั้งผู้ที่มา

ชุมนุมและมารับความรู้จงพยายามที่จะให้งานนี้เป็นผลอย่างดีที่สุด	 ผลที่ดีนั้นไม่ ใช่ว่าเป็นผลดีของหน่วยราชการ

หรือของรัฐบาล	 แต่ว่าเป็นความดีของประเทศชาติ โดยแท้	 เพราะว่าท่านทั้งหลายสองร้อยกว่าคนจะเป็นหลักของ

ประเทศชาติต่อไป	และไม่ ใช่จะเป็นกําลังสองร้อยกว่าคนเท่านั้นเอง	ถ้านําความรู้ที่ดี	นําความรู้สึกที่ดี	และตั้งจิตใจ

ที่เข้มแข็งที่บริสุทธิ์ ไป ใช้	 จะทําให้เป็นประโยชน์แก่ชุมนุมของตน	 ซึ่งมีคนนับเป็นพันๆ	 คน	 และเมื่อรวมเข้าไปเป็น

ตําบล	เป็นอําเภอ	เป็นจังหวัด	เป็นภาค	และเป็นประเทศ	ก็เป็นจํานวนคนหลายสิบล้าน	ฉะนั้นจึงได้บอกตั้งแต่ต้น

ไว้ว่ายินดีเหลือเกินที่เห็นการชุมนุมเช่นนี้	และได้พบปะกันอีกรุ่นหนึ่ง	

	 ขอให้ทุกคนได้มีความเข้มแข็ง	 ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ

แต่ละคน	 ซึ่งถ้าปฏิบัติดีแล้วก็หมายถึงอนาคตของประเทศชาติและประชาชนที่ประกอบประเทศชาติจะแจ่มใสและ

ก้าวหน้า	 ก็ขอทุกท่านที่อยู่	 ณ	 ที่นี้	 จงสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งที่สุด	 และประสบผลสําเร็จความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒) 

วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ขอให้ท่านทั้งหลายนั่งตามเดิมเสียก่อน	

	 วันนี้ที่มาที่นี่ก็ตื่นเต้นมาก	 เพราะว่านึกว่าจะมาไม่ ได้	นึกว่าเขาจะปิดการเรียน	 (เสียงฮา)	และแม้จะมา	ก็

มาทางที่ผิดประเพณี	 คือไม่ ได้ลุยน้ำมา	 (เสียงฮา)	 แต่ก็อย่างไรก็ตาม	 ก็ได้มาถึงที่นี่แล้ว	 และไม่ ได้มาทางชลมารค	

(เสียงฮา)	ซึ่งก็นับว่าดีมาก	เพราะว่าเป็นประเพณีที่จะต้องมาเยี่ยมท่านทั้งหลายในวันนี้	(ที่	๒๐	กันยายน)	เพื่อที่จะ

แสดงดนตรี	 และมาเพื่อระลึกถึงทั้งรัชการที่	 ๕	 ทั้งรัชกาลที่	 ๘	 คือเป็นวันพระราชสมภพของท่านทั้งสองพระองค์	

และทั้งสองพระองค์ก็มีความผูกพันกับสถานศึกษานี้เป็นอันมาก	

	 ที่ต้องขอสรุปว่าวันนี้เป็นวันดนตรีและเป็นวันระลึกถึงทั้งสองพระองค์ก็เพราะว่าก่อนมานี้	 พยายามที่จะ

เตรียมโอวาทตามที่นายกสโมสรได้ขอ	 ก็เตรียมไม่ ไหว	 เพราะว่ารู้สึกว่าสมองจะเป็นสนิม	 (เสียงฮา)	 คือเรื่องฝนขึ้น

สมอง	 ทั้งฝนจริงทั้งฝนเทียม	 (เสียงฮา)	 เขาว่ากันว่าฝนในพระนครหรือในนครหลวงกรุงเทพธนบุรีนี่เป็นฝน

ธรรมชาติ	ส่วนฝนต่างจังหวัดเป็นฝนเทียม	ซึ่งก็ดูจะให้เกียรติฝนเทียมมาก	เพราะว่าถ้าฝนเทียมทําได้มากมายอย่าง

นี้	 ก็นับว่าเป็นผลสําเร็จอย่างใหญ่หลวง	 แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นตรงข้าม	 ฝนในพระนครหลวงนี้เป็นฝนเทียม	 ฝนต่าง

จังหวัดเป็นฝนธรรมชาติ	 เพราะว่าตามหลักวิชาของฝนเทียมจะต้องสร้างแกนสําหรับให้เม็ดฝนได้มาเกาะ	 หรือให้

ความชื้นมาเกาะให้เป็นเม็ดฝน	 และขยายเม็ดฝนให้ โตขึ้นเพื่อที่จะให้ตกลงมาได้	 ในพระนครนี้ปรากฏว่าตกมากมาย	

นับว่าได้ผลมาก	 เพราะเหตุว่ามีแกนหรือมีผงขึ้นไป ในอากาศมาก	 ซึ่งเขาเรียกตามธรรมดาและกําลังเห่อกันมากคือ	

พอลลูชั่น	ในพระนครนี้มี	พอลลูชั่นมาก	และ	พอลลูชั่นขึ้นไปก็เป็นที่เขาเรียกในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นซม็อก	ซม็อกนี้

เวลามากระทบกับความชื้นและกับความกดดันที่ต่ำก็ทําให้ฝน	 ฉะนั้นฝนในพระนครนี้เป็นฝนเทียม	 ส่วนฝนในต่าง

จังหวัดนั้น	มาจากพายุโซนร้อนที่เปลี่ยนมาเป็นพายุดีเพรสชั่น	และมีชื่อเพราะๆ	ถ้าจํากันได้	ที่มีเข้ามาก็มีคุณเอลซี่	

(เสียงหัวเราะ)	 และเมื่อเร็วๆ	 นี้	 คุณฟลอสซี่ก็มา	 (เสียงหัวเราะ)	 แต่ว่าคุณต่างๆ	 อื่นๆ	 ก็ ได้ ไปเยี่ยมเยียน		

ต่างประเทศ	เช่นคุณเฮเลนได้พาคุณเกรซไปเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น	และไปทําความเสียหายมากมายที่ โน่น	ที่นี้เกิดปัญหา

ขึ้นมาว่า	เรื่องของคุณเอลซี่กับคุณฟลอสซี่นี้	 เข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไร	ที่บ่นกันในพระนครนี้	ก็ว่าไม่อยากให้ฝนตก

(๑)	 เรียบเรียงจากพระสุรเสียงที่ ได้บันทึกไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จ	ฯ	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง	๒	พระองค์	ไปทรง

ดนตรีและพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่	นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
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เลยเพราะว่าทําให้การจราจรเดินไปมาไม่เรียบร้อย	 เดินขบวนก็ไม่สะดวก	 (เสียงฮา)	 ก็ตกหลุมกันจริงๆ	 แม้จะแล่น

รถ	 รถทั้งคันก็ลงไป ในหลุมได้	 ที่นี้เมื่อนึกถึงคุณประโยชน์ของคุณทั้งสองนั้นที่เข้ามา	 ก็ทราบดีว่า	 ในระยะนี้และใน

ปีนี้ฝนตกไม่พอสําหรับทั่วประเทศ	การเกษตรกรรมและสําหรับทําการไฟฟ้าน้ำจะไม่พอ	และก็บ่นกันมาก	ขอแจ้งผล

ของการปฏิบัติงานของคุณเอลซี่และคุณฟลอสซี่ว่าได้ผลดีมากกว่าผลเสีย	 คือทางผลเสียนั้นก็ต้องนับอยู่เหมือนกัน			

ทั้งสองคุณนี้ ได้เข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานี	 ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 และนครราชสีมา	 ต่อไปก็

ผ่านมาทางด้านภาคกลาง	 คุณเอลซี่แยกทางลงมาทางด้านปทุมธานีและราชบุรีออกไปทางทะเลอันดามัน	 ส่วนคุณ

ฟลอสซี่มาทางเดียวแต่ผ่านทางสระบุรีและก็ขึ้นไปเยี่ยมนครสวรรค	์ และต่อออกไปทางใต้จังหวัดตาก	 ตามทางก็มี

ความเสียหายไม่น้อย	 ถ้านับเป็นเงินก็นับเป็นสิบล้าน	 ความเสียหายนี่แยกออกมาเป็นสองอย่าง	 คือทางหนึ่งท่วม

บ้านเรือนของประชาชนทําให้มีความเสียหายด้วยวาตภัยและอุทกภัย	 ทั้งทําให้ผลทางเกษตรท่วมน้ำท่วมไปด้วย	 อีก

ทางหนึ่งก็ทําความเสียหายทางคมนาคม	 คือถนนหนทางที่สร้างเอาไว้ถูกพัดไป	 สะพานพัง	 และทางชลประทาน

เหมือง	ฝาย	และเขื่อนที่ ได้สร้างขึ้นมาก็พังไปบ้าง	ส่วนใหญ่ ในด้านเกษตรนับว่าได้ผลดี	เพราะว่าขาดน้ำ	และการที่

ผลผลิตทางเกษตรถูกท่วมก็เป็นส่วนน้อย	 สรุปแล้วทางเกษตรกรรมก็ ได้ผลดี	 ส่วนทางที่บ้านเรือนพังไปก็มีเป็น

จํานวนหนึ่ง	 ซึ่งก็ ได้พยายามแก้ ไขโดยที่หน่วยต่างหลายหน่วยหลายองค์การได้ออกไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วน	 ฉะนั้น

ถ้าเปรียบเทียบความเสียหายกับสิ่งที่จะได้มา	ก็เข้าใจว่าในที่สุดเป็นผลดีสําหรับประเทศ	เพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเมือง

จะต้องอาศัยผลผลิตทางเกษตรกรรมเป็นส่วนไม่น้อย	 และทางเจ้าหน้าที่ทางการก็ ได้เคยแจ้งกับประชาชนแล้ว		

ว่า	 ปีหน้าจะต้องรัดเข็มขัดเสียแล้ว	 เพราะว่าผลผลิตทางเกษตรจะไม่ดี	 ฉะนั้นการที่มีฝนตกลงมามากๆ	 ก็ทําให้

เข้าใจได้ว่าปีหน้าผลผลิตทางเกษตรก็จะไม่ตกต่ำตามที่นึกคิดไว้	 และจะนับว่าพอใช้ ได้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่อยู่ ใน

พระนครหลวงทราบว่า	 การที่ฝนมาลงในพระนครก่อความเดือดร้อนแก่ท่านทั้งหลายในการสัญจรไปมาก็อาจไม่มาก

นัก	ขอให้อดทนเอาไว้	นึกถึงผลที่ ได้สําหรับส่วนรวมทั้งประเทศ	ข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ขอให้คิดพิจารณา	เพราะว่าโดย

มากเวลามีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา	 ก็มักรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่	 ถ้าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนแก่เรา	 ความเดือดร้อนนี้

เป็นเรื่องที่เดือดร้อนมาก	 ส่วนถ้าความเดือดร้อนนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อื่น	 ซึ่งผู้อื่นนี้เป็น		

จํานวนมากกว่าเรา	 ก็น่าจะคิดว่าความเดือดร้อนของเราก็เป็นบุญของคนอื่น	 ถ้ามาดูในระดับชาติแล้ว	 คนสมัยใหม่

นึกถึงว่าต้องตั้งแผนเศรษฐกิจ	 ตั้งแผนการณ์พัฒนาให้บ้านเมืองให้ก้าวหน้า	 แผนต่างๆ	 นี้เล็งให้บ้านเมืองมีความ

เจริญ	 คือมีความมั่งคั่งมากขึ้น	 มีผลผลิตมโหฬาร	 และถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องดูเป็นส่วนรวม	 เพราะว่าถ้าทําโครงการ
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เศรษฐกิจหรือโครงการใดๆ	เพื่อความพัฒนา	ย่อมต้องเป็นผลดีแก่ส่วนหนึ่ง	เป็นผลร้ายแก่ส่วนหนึ่ง	การเศรษฐกิจ

นั้นเป็นอย่างนี้มาตลอด	 ไมใช่เพิ่งเป็น	 แต่ว่าเดี๋ยวนี้การพัฒนารวมทั้งการศึกษาการพัฒนากําลังขึ้นสมองกัน	 ก็เลย

ทําให้เห็นว่าจะต้องศึกษากันใหญ่	 แต่ว่าถ้าศึกษาดูจริงๆ	 การเศรษฐกิจนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอด	 คือจะต้องพยายาม

ตั้งแผนที่จะทําให้คนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า	 แม้จะมีส่วนน้อยที่เดือดร้อนบ้าง	 แต่คนส่วนน้อยที่เดือนร้อนนั้น			

ในที่สุดย่อมจะได้รับประโยชน์จากที่ส่วนใหญ่ ได้รับประโยชน์	และส่วนรวมก็ก้าวหน้าขึ้นมา	ขอหวลกลับไปถึงเรื่องฝน

ว่าแต่ก่อนนี้หน้าฝนตกไม่มี ใครว่า	 แต่เดี๋ยวนี้ฝนตกก็ต้องไปว่ากรมอุตุนิยมว่า	 ทําไมจัดสรรให้พายุนี้พายุโน้นเข้ามา

ตามเส้นทางโน้นเส้นทางนี้	 นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า	 เมื่อเรารู้มากเราก็กลุ้มมาก	 เพราะเรารู้ว่าคุณเอลซี่จะเข้ามา	

เราก็ตีตนไปก่อนไข้	 ความจริงครั้งนั้นก็คงไม่ ได้ตีตนก่อนไข้เท่าไร	 เพราะยังไม่รู้ฤทธิ์	 แต่ว่าเวลาคุณฟลอสซี่เข้ามาก็

ตีตนก่อนไข้ว่าเดี๋ยวจะฝนตกใหญ่	ถามกันใหญ่ว่าจะปิดโรงเรียนหรือไม่	 เมื่อไม่ปิดโรงเรียนก็เกิดเสียใจกัน	 (เสียงฮา)	

ก็ว่าคุณฟลอสซี่ว่าทําไมไม่แสดงฤทธิ์ ให้ปิดโรงเรียน	 (เสียงฮา)	 กลายเป็นเช่นนี้	 แต่ทั้งหมดนี้ก็เกิดความเดือดร้อน

เพราะว่ารู้มากเกินไป	 แล้วก็เกิดความเดือดร้อนต่อไปว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนในอนาคต	 จะทําให้บ้านเมืองล่มจมหรือ

บ้านเมืองเจริญได้	ก็ต้องคิดๆๆ	ต่อไปอีก	

	 ทีนี้ก็ขอพูดถึงฝนเทียม	 เพราะว่าเขาพูดเขาว่ากันว่าฝนเทียมนี้จะแก้ปัญหาทุกอย่างสารพัด	 ถ้าจะมีฝนน้อย

เราก็ทําฝนเทียม	 มันจะทําให้บ้านเมืองชุ่มฉ่ำตามชอบใจ	 เมื่อมีความหวังแล้วก็มีความเดือดร้อนตามมาด้วย	 คือว่า

พูดถึงว่า	 ฝนเทียมทําแล้วมันจะคุ้มหรือ	 ฝนเทียมตกมาเดี๋ยวเกิดเป็นข้าวหรือเป็นหญ้าเทียมขึ้นมา	 (เสียงหัวเราะ)	

จะเป็นไปหรือเปล่า	 เมื่อมีคําถามในสมองของคนเกิดขึ้นมาเช่นนี้	 ก็เลยเกิดความกลุ้มใจต่อไป	 แต่ว่าขอชี้แจงเรื่อง

ฝนเทียมเล็กน้อยกว่า	ฝนเทียมนี้เมื่อตกลงมาเป็นฝนแท้	คือเป็นน้ำแล้วก็เป็นน้ำที่จะใช้สําหรับการเกษตร	ใช้บริ โภค

ได้ทีเดียว	 มีปัญหาอยู่ที่ว่าจะทําให้ตกลงมาได้หรือไม่	 การที่จะทําให้ตกลงมาอย่าไปนึกว่าจะเอาลงมาสู้กับคุณฟลอสซี่	

คือว่าจะให้จํานวนมากมายอย่างคุณฟลอสซี่ ไม่ ได้	 เพราะเกี่ยวด้วยอุปกรณ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังของผู้ที่จะ

ทําสู้ธรรมชาติไม่ ได้	 แต่ว่าจะสามารถทําให้ลงมาได้	 ซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าลงได้ ในที่ที่ ไม่ควรจะลง	 คือในที่ที่ตาม

ธรรมชาติ ไม่น่าจะลงได้	 และในสองสามวันที่ผ่านมาแล้วนี้ก็กําลังปฏิบัติอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย	 วันนี้ก็

ปฏิบัติอยู่	 ขอชี้แจงในขณะนี้ว่าถ้าคิดว่าเพราะปฏิบัติฝนเทียมที่พิษณุโลกสุโขทัย	 จึงทําให้ฝนตกที่กรุงเทพ	 เช่นนี้ก็

อย่าเชื่อ	เพราะว่าถ้าทําฝนเทียมแล้วตกอย่างขนาดหนักอย่างที่ตกที่กรุงเทพได้	พวกปฏิบัติฝนเทียมก็จะดี ใจมาก	แต่

ว่าการปฏิบัติที่พิษณุโลกและสุโขทัยนั้นไปปฏิบัติมาสองครั้งแล้ว	 แล้วขอมาแจ้งผลของการปฏิบัติฝนเทียมนี้ว่าเป็น
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อย่างไรบ้าง	 ในท้องที่สองจังหวัดนั้น	 เมื่อเดือนกรกฎาที่แล้วมีความแห้งแล้งเป็นอย่างยิ่ง	 ฝนตกเป็นจํานวนน้อย

ที่สุด	 ตามที่ควรจะตกก็ไม่ตก	 จึงได้ขอให้ทําฝนเทียม	นาที่พิษณุโลกก่อนที่จะทําฝนเทียมทําได้เพียง	๔๔%	และอาจ

เสียไปทั้งหมดก็ได้	 เพราะข้าวขึ้นมาแล้วไม่มีน้ำเลี้ยงต้น	 ส่วนข้าวโพดในท้องที่ต่างๆ	 ในจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด	

๔	แสนไร่	 ก็กําลังจะตาย	 ได้ทําฝนเทียมเป็นระยะสั้นๆ	 สองครั้ง	 ปรากฏว่าข้าวโพดทั้ง	๔	แสนไร่สามารถที่จะฟื้น

ขึ้นมาได้	 จะเป็นผลขึ้นมาได้	 ๔	 แสนไร่นี้	 เขาคํานวณเคร่าๆ	 ว่าเป็นเงินมูลค่า	 ๕๖	 ล้านบาท	 ซึ่งถ้าไม่ ได้ทํา

ฝนเทียมก็จะตายไปหมด	ส่วนนาในจังหวัดพิษณุโลกสามารถทําได้จํานวนจาก	๔๔	ขึ้นมาเป็น	๗๗%	ซึ่งก็นับว่าเป็น

เงินเป็นทองไม่ ใช่น้อย	มาตอนหลังนี้ฝนก็ไม่ตกต่อไป	เลยได้ปฏิบัติฝนเทียมอีกครั้งหนึ่งในระยะนี้	 เข้าใจว่าในท้องที่

ทั้งสองจังหวัดจะสามารถทํานาและพืชไร่ต่างๆ	ได้จํานวนประมาณ	๘๐%	ที่ทําฝนเทียมนี้ก็เป็นทางประทังให้ต้นข้าว

และพืชผลต่างๆ	 ตั้งตัวขึ้นมาได้ โดยที่ ไม่ตายไปกลางคัน	 และเป็นการคอยฝนธรรมชาติที่เราก็หวังว่าจะมาอีกใน		

ท้องที่สองจังหวัดนี้	 ฉะนั้นฝนเทียมนี้ก็ ได้ผลดีเหมือนกัน	 ไม่ ใช่ว่าไม่ ได้ผลและจะเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรรม

ในเมืองไทยสามารถที่จะมีความก้าวหน้าได้	 แม้ดินฟ้าอากาศจะไม่อํานวย	 ก็ทําให้มานึกถึงว่าโครงการเศรษฐกิจของ

ชาติที่อาศัยเกษตรกรรมของส่วนรวมของทั้งประเทศ	 เกษตรกรรมนี่ต้องอาศัยวิชาการทางเกษตร	 วิชาการทาง

ชลประทาน	 คือต้องอาศัยทั้งพืชที่ดีทั้งวิชาการในด้านการปลูกพืชที่ดี	 และอาศัยชลประทานคือการให้น้ำที่ดี	 ถ้าตั้ง

โครงการเศรษฐกิจที่ดีจะต้องสร้างเขื่อน	 สร้างคลองส่งน้ำ	 และทําการวิจัยให้ดีเพื่อที่จะให้ ได้ผล	 ทั้งหมดนี้ก็เป็นงาน

ใหญ่จะต้องร่วมมือกันทั้งหมด	 นักวิชาการต่างๆ	 จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติการ	 ฉะนั้นต่อไปถ้าตั้งโครงการให้ดีเพื่อที่

จะให้เช่นฝนเทียมมาช่วยประทังในระหว่างที่ชลประทานยังไม่เหมาะสม	 ก็เป็นการดีอย่างหนึ่ง	 หรือถ้ามีการ

ชลประทานแล้ว	 ถ้าไม่มีฝน	 ก็ทําฝนเอาลงมาในอ่างเก็บน้ำและเก็บเอาไว้สําหรับช่วยเกษตรกร	 ทั้งหมดนี่จะต้อง

อาศัยผู้ที่มีความรู้ต่างๆ	 และหน่วยต่างๆ	 ที่ปฏิบัติฝนเทียมนี้ ได้คิดขึ้นมา	 เพราะว่าในการปฏิบัติฝนเทียมได้อาศัย

หน่วยราชการต่างๆ	 และบุคคลต่างๆ	 มากหลาย	 โดยที่เขาสามัคคีกัน	 ช่วยกันทําเพื่อภารกิจเสร็จ	 ต้องมีผู้ที่มีวิชา

การในด้านฝนเทียมโดยตรง	 ทั้งเมื่อมีวิชาการแล้ว	 ก็ต้องมีเครื่องมือ	 เช่นทางกองทัพอากาศได้เอื้อเฟื้อเครื่องบิน

และเจ้าหน้าที่	 ทั้งกองบินตํารวจด้วย	 นอกจากนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีวิชาการทางอุตุนิยม	 ทางกรมอุตุนิยมก็ ได้

ปฏิบัติ	 ได้ ให้ความรู้และให้ข้อมูลต่างๆ	 ทางกระทรวงเกษตรก็ ได้ ให้สภาพการทางเกษตร	 ทางชลประทานก็ ให้		

สภาพการณ์ทางน้ำ	 ทางกระทรวงมหาดไทยและส่วนปกครองก็ ได้ ให้ความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่ที่จะสํารวจ	

ทางกองสื่อสารก็ ได้ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ	 นั้นไปถึงเจ้าหน้าที่ โดยตรง	 เพื่อที่จะให้ปฏิบัติ โดยสอดคล้องกัน	 ทั้งหมดนี้		
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ทําให้คิดถึงว่า	 ถ้าเราอยากที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญเราจะต้องร่วมมือกันทุกด้านทุกคน	 คนที่มีความรู้ต้องช่วยกัน	

ไม่ ใช่ว่าฝนตกที่แห่งหนึ่ง	 ทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้ว	 ก็บอกว่าฝนไม่ดี	 แต่ว่าต้องนึกถึงว่าต้องช่วยกันเพื่องาน

ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคือการก้าวหน้าของส่วนรวม	 ทั้งหมดนี้ก็ ได้คิดมากจากฝนที่ตกมา	 ทําให้สมองไปสกิดอยู่ที่

วงจร	เกี่ยวข้องกับน้ำกับฝน	และก็เมื่อไปจากฝนก็ไปถึงพืชผลต่างๆ	ที่จะมี	เลยทําให้วันนี้มาพูดไม่เป็นโอวาท	กลาย

เป็นการพูดเรื่องฝนฟ้าและเรื่องการทําให้ฝนลงมา	 เรื่องฝนลงมาแล้วเมื่อมีมากเกินไปก็เกิดน้ำท่วม	 น้ำท่วมแล้ว		

ก็เกิดลุยน้ำ	 ถ้าลุยน้ำตามถนนใช้รถที่หนัก	 ก็จะตะกุยน้ำตะกุยถนนพร้อมกันขึ้นมา	 ละเลงขึ้นมาเป็นน้ำโคลน	 และ

น้ำโคลนนั้นก็ประกอบด้วยดิน	 ดินก็อยู่ ใต้ถนน	 ก็หมายความว่าเป็นหลุมก็เป็นความเดือดร้อน	 ทั้งหมดนี้ก็ขอให้ ไป

พิจารณาเอาเอง	 เพราะเวลานี้น้ำมันขุ่น	 และที่พูดนี้อาจขุ่นด้วยเหมือนกัน	 เพราะว่าสมองเต็มไปด้วยน้ำ	 และที่พูด

ออกมาก็ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจน	แล้วก็เข้าไป ในหูของท่าน	เข้าไป ในสมอง	ก็ทําให้อาจไม่เห็นจุดประสงค์ที่พูดออกมา	

แต่ขอบอกใบ้ว่าจุดประสงค์คือเพื่อที่จะปลอบโยนท่านทั้งหลายไม่ ให้บ่นมากเกินไป	 แล้วก็นึกถึงว่าสิ่งที่มาจากสวรรค์

คือฝนที่ตกมานั้นเป็นทั้งคุณทั้งโทษ	 เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทั้งคุณทั้งโทษ	 แต่ว่าถ้ามาใช้ ในทางที่		

ถูกต้องและด้วยความร่วมมือของทุกคน	 เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ก็จะทําให้สิ่งที่ตกลงมาจากสวรรค์นี้เป็นประโยชน์

มากกว่าเป็นโทษ	สิ่งที่ตกมาจากสวรรค์มิ ใช่เพียงแต่ฝนหรือน้ำ	มีทุกอย่าง	สิ่งอื่นเช่นความรู้	 เช่นปัญญา	ก็เรียกว่า

ตกมาจากสวรรค์	 แล้วแต่ ใครจะมารับ	 สําหรับมาใช้ที่ถูกที่ต้อง	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนําความคิดอันขุ่นนี้ ไปแยกแยะ	

และพยายามที่จะคิดว่าความคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายหรือไม่	 จึงจะเรียกได้ว่าเป็นโอวาทตามคําขอของ

นายกสโมสร	เมื่อถือว่าที่พูดนี้เป็นโอวาทได้ โดยที่ท่านทั้งหลายไปแปรรูป ในสมองของท่านเองให้เป็นโอวาท	

	 ก็ ได้ปฏิบัติการมาอย่างหนึ่งแล้วที่ขอร้อง	 ต่อไปก็เป็นเรื่องของแสดงดนตรีและการให้พรในที่สุด	 วันนี้ ใน

การแสดงดนตรีก็เป็นเช่นกับทุกปี	อาจดีกว่าทุกปีก็ ได้	(เสียงฮา)	เพราะว่าพวกเราเป็นผู้ที่เล่นดนตรี ได้ดีมาก	แล้วก็ดี

ขึ้นทุกปี	 เข้าใจว่านึกว่าเป็นอย่างนั้นตามความคิดสากลนิยมที่ว่าเมื่อนับล่วงปีล่วงไปก็ทําให้มีการพัฒนาก้าวหน้า		

ทุกปี	 แต่ส่วนตัวขอกระซิบบอกว่าไม่คอยเชื่อนัก	 (เสียงฮา)	 เพราะว่าความก้าวหน้าเสริมขึ้นไปทุกปี	 แต่ทางศิลปะ

หรือทางปัญญานี้มันอาจถอยไปก็ได้	แต่อย่างไรก็ตามวันนี้รับรองว่าดนตรีดี	เพราะว่าถ้าวงดนตรีที่อยู่ข้างหลังนี่ ไม่ดี			

ก็มอบหน้าที่ ให้วงดนตรีที่อยู่ข้างนี้	 (เสียงฮา)	ซึ่งสะดวกมากสําหรับเราที่มาแสดงดนตรี	เพราะทุกปีๆ	มาแสดงแล้ว

แม้จะแสดงไม่ดี	 ก็ ไม่ทราบจะโยนกลองให้ ใคร	 ก็ปีนี้ความสามารถอย่างก็ตาม	 เล่นไม่ดีก็ โยนกลองให้ทางนี้เล่น			

ก็สะดวกมาก	อีกอย่างหนึ่งในปีนี้ ในเรื่องของโฆษกก็มีปัญหาอยู่	 เพราะว่าเป็นโฆษกที่มีอยู่ก็มีเหลือน้อย	คือว่าความ
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หนุ่มน้อย	 (เสียงฮา)	 แล้วก็เมื่อหนุ่มน้อยก็อาจมีความรู้สึกว่าน้อยใจมาก	 เลยต้องเชิญโฆษกและแต่งตั้งโฆษก		

เป็นโฆษก	 ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าว่า	 ขอตั้งท่านผู้นี้เป็นโฆษกตลอดกาลจะดีหรือเปล่า	 เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ตั้งเป็น

โฆษกตลอดกาลเดี๋ยวเกิดน้อยใจบอกว่าลาออก	 ณ	 บัดนี้	 (เสียงฮา)	 จะไม่มี โฆษกเลย	 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตั้งเป็น

โฆษกแล้วท่านก็คงมารับหน้าที่เป็นโฆษก	 ส่วนโฆษกอีกคนซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งโดยประชามติก็เกิดลาออกตาม

สมัย	 นี่ก็ ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไร	 เพราะว่าตามสมัยนี้ก็มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็ลําบาก	 เลยยัดเยียดให้ โฆษก

ใหม่......แต่ว่ายังไม่บอกว่าโฆษกใหม่นี้คือใคร	 เพราะว่าถ้าบอกแล้วโลกจะแตก	 (เสียงฮา)	 แต่ว่าโฆษกใหม่ที่กะไว้นี้			

ที่นึกว่าจะให้เป็นโฆษกก็เพราะว่าไหนๆ	 มาแล้วก็จะต้องเปรี้ยวปาก	 ต้องพูดต้องแสดง	 ต้องทําอะไรอยู่	 ไหนๆ			

จะต้องการแสดงแล้วก็เลยให้เป็นโฆษกเสียเลย	จะได้ ไม่เสียกําลังไปเดี๋ยวก็คงโผล่มาเองไม่ต้องเชิญ	ไม่ต้องเชื้อเชิญก็

คงออกมาเองแล้ว	ก็เพียงแต่เชิญโฆษกเดิมผู้ที่อาจต้องมีการเชื้อเชิญ	เพราะว่าถ้าไม่เชิญเดี๋ยวไม่ออก	ก็ขอเชิญโฆษก

ที่ว่านี้ออกมา	ส่วนโฆษกที่นี่ต้องเชิญ	ยังไม่เชิญ	จึงขออย่าเพิ่งออกมา	 (เสียงฮา)	ตอนนี้ก็ขอมอบหน้าที่ ให้แก่ โฆษก	

แล้วแต่ โฆษกจะอารัมภบทอะไรก็เชิญ	(เสียงปรบมือ).	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล	 และได้ทราบรายงานว่ากิจการของ		

มหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	

ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 ผู้ที่เข้ามาศึกษาวิชาการแพทย์และวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์	 ย่อมทราบแก่ ใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า	 การศึกษา

และการทํางานด้านการแพทย์ทั้งหมดนั้น	 กระทําได้ด้วยความยากลําบากอย่างยิ่ง	 จําต้องมีความอุตสาหะพากเพียร

และอดทน	มีความตั้งใจที่มั่นคงแน่นอนพร้อมทั้งความเมตตาและความเสียสละอย่างสูงด้วย	จึงจะได้รับความสําเร็จ

ที่แท้จริง	 ที่จะพึงภูมิ ใจและพอใจ	 บัดนี้	 ท่านทั้งหลายศึกษาวิชาการนั้นได้สําเร็จ	 แสดงว่ามีความสามารถ			

มีคุณสมบัติต่างๆ	 ในจิตใจอยู่ครบถ้วนในตัว	 ในการที่จะออกไปรับหน้าที่ตามแนวทางที่ ได้ฝึกฝนมา	 ขอให้แต่ละคน

พยายามรักษาความสามารถและจิตใจดั่งนี้ ไว้ ให้มั่นคงตลอดไป	 เพื่อให้การงานที่ทําสัมฤทธิ์ผลอันบริสุทธิ์บริบูรณ์	

บังเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	แก่วิชาการแพทย์	แก่หน้าที่	และแก่ตนเองโดยเที่ยงแท้แน่นอน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลมีพลังอันสมบูรณ	์ ทั้งในกายในจิตใจสามารถทําประโยชน์

เกื้อกูลตนเกื้อกูลประเทศชาติได้เต็มภาคภูมิ	และให้ประสบความสุข	ความสําเร็จที่ควรปรารถนาทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและข้าราชการ พ่อค้า คหบดี
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพ่อค้า	 คหบดี	 ประชาชน	 ข้าราชการของจังหวัดสุโขทัย	 ที่ ได้ร่วมกันสมทบ

เงินเพื่อที่จะซื้อเครื่องบินสําหรับกิจการฝนเทียม	 เครื่องบินลํานี้ที่จะช่วยกันซื้อ	 ตอนแรกก็เข้าใจว่าจะซื้อเครื่องบิน

ขนาดใหญ่	 และจะซื้อเครื่องบินที่ ใช้แล้วในราคานี้	 แต่ปรากฏว่าเครื่องบินเช่นนี้เป็นเครื่องบินเก่าและจะต้องใช้เงิน

ค่าซ่อมแซมเกินกว่าจํานวนที่ ได้มาด้วยซ้ำ	ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมแซมจะเกินไปจํานวนมาก	จึงขออนุญาต

ที่จะนําเงินนี้ ไปสมทบกับการซื้อเครื่องบินอีกลําหนึ่ง	ซึ่งราคาแพงกว่า	แต่ลําเล็กกว่า	ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี	ขอนแก่น	

สุพรรณบุรี	 กาญจนบุรี	 ได้มีส่วนได้สมทบสําหรับซื้อแล้ว	 และยังไม่ ได้จ่ายเงิน	 เครื่องบินลํานี้ซึ่งได้นํามาใช้การแล้ว	

ก็ ใช้การได้ดี	 ได้มาใช้การที่จังหวัดสุโขทัยแล้วสามครั้ง	 รวมทั้งครั้งหลังเมื่อวันที่	 ๑๗	 กันยายน	 และตั้งแต่			

๑๗	กันยายน	ถึง	๒๑	กันยายนนี้	ก็มีการทําฝนเทียมในเขตจังหวัดพิษณุโลก	สุโขทัย	แต่เข้าใจว่าอาจไม่ ได้เห็นว่า

เครื่องบินไปปฏิบัติที่ทางสุโขทัย	เพราะว่าการปฏิบัติฝนเทียมจะต้องปฏิบัติจากที่ที่ห่างไกล	สําหรับคราวแรกวันที่	๑๗	

ก็ได้ปล่อยฝุ่นเคมี	เกลือ	ที่ต้องบรรทุกขึ้นไปด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเหนือเขตจังหวัดอุตรดิตถ์	และวันต่อไป

ได้ปล่อยเกลือเหนือเขตจังหวัดพิษณุโลก	 แต่ ในที่สุดก็เข้าใจว่าได้ผลดีสําหรับจังหวัดสุโขทัย	 และท่านนายอําเภอ

ต่างๆ	ก็ได้รายงานว่า	มีฝนเป็นที่พอใจ	และว่าทั้ง	๕	วันที่ ได้ปฏิบัติมีฝนลงอาจไม่พร้อมกันทุกอําเภอ	แต่ก็ ได้ผลดี	

ที่การปฏิบัติฝนเทียมนี้ ได้ผลดีเป็นการประทังในความเดือดร้อนของกสิกร	 เพราะว่าการแก้ฝนแล้งนี้ก็ทําให้พืชต่างๆ	

ที่กําลังเหี่ยวแห้งไปก็ ได้สามารถที่จะประทังไว้ ไม่ตายจนกระทั่งฝนลงมาได้	 ซึ่งในระยะหลังจากการปฏิบัติฝนเทียม

ก็ ได้มีฝนตกลงมาที่จังหวัดสุโขทัยเข้าใจว่าจะประทังไปนานพอควร	 การที่ทําฝนเทียมนี้จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย			

ทั้งฝ่ายผู้ที่ปฏิบัติ โดยตรง	 ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติและฝ่ายทางข้าราชการท้องที่ของจังหวัดทั้งในส่วนจังหวัด

และส่วนอําเภอจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้งานนี้สําเร็จไป โดยดี	 จะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาต่างๆ			

เช่นเกษตร	ชลประทาน	อุตุนิยม	ปกครอง	 เป็นต้น	ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน	 จึงจะทําให้กิจการนี้สําเร็จลุล่วงไปโดยดี	

ทั้งกสิกรและผู้อื่นจะต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์และความสามารถของฝนเทียม	 เพื่อที่จะได้เข้าใจกันดีและสนับสนุน		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายรังสรรค์	 รังสิกุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	 และข้าราชการจังหวัด

สุโขทัย	นําพ่อค้า	คหบดี	รวม	๖๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนซื้อเครื่องบินสําหรับใช้ ในการทําฝนเทียม		
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ซึ่งกันและกัน	 ส่วนที่สําคัญก็คือทรัพย์	 คือต้องใช้วัสดุเคมีและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 นับดูแล้วสําหรับการปฏิบัติฝนเทียม

ครั้งหลังนี้เฉลี่ยแล้ววันละแปดพันบาท	 ซึ่งเงินนี้มิได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินสักสตางค์เดียว	 เป็นเงินบริจาค

และเงินสมทบทั้งนั้น	 ส่วนเครื่องบินที่ปฏิบัติ ในคราวนี้	 เป็นเครื่องบินกองทัพอากาศสองลําและเครื่องบินกองบิน

ตํารวจสองลํา	 โดยเฉพาะหนึ่งลําเป็นเครื่องบินที่ประชาชนได้บริจาคก็ขอร้องท่านทั้งหลายว่าเงินที่ ได้บริจาคในวันนี	้

ขอให้ ได้สมทบในลํานั้น	 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ ได้มอบไว้ที่กองบินตํารวจและใช้ ในกิจการฝนเทียม	 การที่จะปฏิบัติ		

ฝนเทียมให้สําเร็จจึงเห็นได้ว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	 จากประชาชนทุกคน	 และได้รับการ

สนับสนุนในทางปัจจัย	 คือในทางทรัพย์	 เพื่อไปซื้อวัตถุเคมี ให้พร้อม	 ความร่วมมือทั้งหมดนี้	 ทั้งทางวิชาการ			

ทางปฏิบัติ	และทางทรัพย์	ก็รวมเข้ามา	แล้วก็เป็นความก้าวหน้าความปลอดภัยของประชาชนเอง	จึงยินดีที่ท่านทั้ง

หลายทั้งฝ่ายทางราชการทั้งฝ่ายพ่อค้า	คหบดี ได้มารวมกันอยู่	ณ	ที่นี้	 ก็ขอให้ความสามัคคีระหว่างคนทุกคนในชาติ

ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 เข้าใจซึ่งกันและกันดี	 และสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของ

แต่ละคนให้ลุล่วงไปด้วยดี	ด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยความเสียสละ	ด้วยความฉลาด	

	 ขอให้ทุกท่านจงประสบความเจริญ	 ความสําเร็จทุกประการ	 ขอให้มีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็งแข็งแรง		

ทุกคน	และประสบแต่โชคดีทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานกระบี่ และประกาศนียบัตร 

แก่นักเรียนนายร้อยผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ณ หอประชุมกิตติขจร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบกระบี่และประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยอีก		

รุ่นหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกคน	ที่ ได้รับความสําเร็จและได้รับเกียรติเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 จากวาระนี้ ไป	 ท่านทั้งหลายจะได้เข้ารับหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทหารอย่างสมบูรณ์เต็มที่	 และจะต้องมี

ตําแหน่งมีความรับผิดชอบที่สําคัญสูงขึ้นเป็นลําดับ	ควรจะได้ทราบโดยตระหนักว่า	 การป้องกันประเทศ	ซึ่งเป็นงาน

แท้จริงของทหาร	 เป็นงานที่ ใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายของชาติและประชาชน	 จะกระทําให้ผิดพลาด		

ล้มเหลวด้วยประการใดไม่ ได้	 ผู้เป็นทหาร	 โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นสูงมาเป็นอย่างดีแล้ว	 จะต้องถือว่านาย

ทหารแต่ละคนเป็นองค์ประกอบของการป้องกันประเทศ	 การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกประการของนายทหารจะส่งผล

ถึงการป้องกันประเทศ	จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังตั้งใจทําหน้าที่ โดยเต็มกําลังความสามารถให้ครบถ้วน	

	 การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น	 ส่วนหนึ่งได้แก่การกระทําตามแผนให้ถูกต้องเที่ยงตรงตาม

คําสั่ง	 ตามวินัยและตามแบบธรรมเนียมของทหาร	 อีกส่วนหนึ่งได้แก่การกระทําสิ่งที่ดี	 ที่ควรให้เกิดประโยชน์ขึ้น			

แม้ ไม่มีผู้ ใดสั่ง	 ก็สํานึกได้ว่าเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นภาระของตน	 การปฏิบัติ ในส่วนนี้จะกระทําสําเร็จได้ก็

ด้วยการฝึกหัดอบรมความคิดจิตใจให้มีอุดมคติที่สูงและแน่วแน	่ ดังนั้น	 ในโอกาสสําคัญวันนี้	 ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้

ท่านทั้งปวงรําลึกนึกถึงชาติบ้านเมือง	 พร้อมกันอธิฐานใจให้มั่นคงที่จะธํารงประเทศชาติของเราไว้	 ด้วยการเพียร

พยายามปฏิบัติหน้าที่ของทหารและของคนไทยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยสุดความสามารถและสติปัญญา	 เชื่อว่าผลการ

ปฏิบัติราชการของท่านทุกอย่างจะบรรลุความสําเร็จอย่างสูง	 จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่ตน	 แก่หน้าที่	 และ

แก่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทุกระดับ	

	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนได้เป็นกําลังจรรโลงประเทศชาติสมตามที่ตั้งใจให้ประสบความสุข			

ความสําเร็จ	พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและในหน้าที่ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ 

โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตร	 วุฒิบัตร	 ประกาศนียบัตร	 และเข็มวิทยฐานะ	 แก่ผู้ทรง		

คุณวุฒิ	และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยการทัพบก	วิทยาลัยการทัพเรือ	วิทยาลัย

การทัพอากาศ	โรงเรียนเสนาธิการทหาร	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	และโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ	 อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	 ท่านที่ ได้รับเกียรติ	 และได้รับความสําเร็จใน

การศึกษา	

	 ปฏิบัติการอันเป็นหลักใหญ่ ในการป้องกันรักษาความมั่นคงของชาต	ิ ตามที่ทราบกันทั่วไป	 ได้แก่การสร้าง

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ความเป็นอิสระและความเสมอภาคให้เกิดมี ในราษฎรส่วนใหญ่	 ทางราชการทุกๆ	 ฝ่าย	

จึงถือเป็นหน้าที่อันสําคัญ	ที่จะนําเอาระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ออกเผยแพร่	และหยิบยื่นให้ประชาชนได้ ใช้ โดยทั่วถึง	

	 อันชุมชนของเราทั่วทั้งประเทศนั้น	 แท้จริงยังมีสภาพที่แตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก	 เนื่องจากมีเหตุมี

ปัจจัยปรุงแต่งไม่เหมือนกัน	 ชุมชนที่ตั้งในแหล่งที่ดี	 ที่อุดมสมบูรณ์ย่อมมีความเจริญ	 ประชาชนย่อมมีพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจสังคมและการศึกษาแข็งแรงมั่นคงพร้อมที่จะรับเอาระเบียบปฏิบัติของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ได้อย่าง

เต็มที่	 แต่ชุมชนที่อยู่ ในที่ซ่อนเร้นและแร้นแค้น	 จะตกอยู่ ในสภาพที่ล้าหลัง	 พื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการ

ศึกษาของประชาชนจะไม่มั่นคงพอที่จะรับเอาวิธีการและระเบียบแบบแผนต่างๆ	มาใช้ประโยชน์ ได้	 เมื่อทางราชการ

พยายามนําไป ให้ ใช้	 ก็จะเกิดเป็นภาระหนักขึ้นแก่ชุมชนนั้น	 เขาจะมีความรู้สึกว่าถูกบังคับ	 และต้องการดิ้นรนเพื่อ

อิสรภาพ	 และผลที่เกิดตามมาจะมีอย่างไร	 ก็ ไม่จําเป็นต้องกล่าว	 เพราะฉะนั้น	 ในการที่ท่านทั้งหลายจะทํางาน

ป้องกันประเทศต่อไป	 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ	 พิจารณาสถานการณ์และสภาพการณ์ ในท้องถิ่นและ

ในตัวประชาชนให้เข้าใจโดยถ่องแท้	เพื่อตัดสินได้ถูกต้องว่าที่ ใดควรต้องใช้มาตรการอย่างไร	ราษฎรในที่บางแห่งนั้น	
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ท่านจะต้องช่วยเหลือเขา	 เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงชีวิต	 การครองชีวิต	 การอยู่ร่วมกันเป็นต้นขึ้นมา	 เมื่อเขาสามารถยก

ฐานะความเป็นอยู่ขึ้นมาได้	 มีความรู้จักรับผิดชอบ	 รู้จักหน้าที่ ในตนเองในส่วนรวมแล้วจึงนําเอาระเบียบเอา		

กฎเกณฑ์ของการปกครองมาใช้แก่เขาได้	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งปวงได้ ใช้ความรู้ความสามารถ	 ความฉลาด

รอบคอบ	 ความเสียสละ	 และความกล้าหาญอดทน	 ปฏิบัติงานซึ่งมีความสําคัญยิ่งของท่านให้ ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่	

เพื่อความวัฒนาถาวรและความผาสุกของชาติไทยของเราสืบไป	

	 ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จความเจริญทุกๆ	 ประการ	 ทั้งมีความสุขความสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อ		

โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 

ในสายการแพทย์ผู้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีถึงความสําคัญของการเร่งรัดพัฒนาชนบท	 ซึ่งในเวลานี้ถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติ

โดยครบถ้วน	 จะทําให้ประชาชนทุกส่วนของประเทศได้รับความก้าวหน้าได้ โดยพอสมควร	 และส่วนหนึ่งของการ

เร่งรัดพัฒนาชนบทนี้	 ก็มีสิ่งสําคัญอยู่ที่จะต้องให้ทางอนามัย	 คือให้ทางร่างกายของประชาชนได้รับการเอาใจใส่	

ฉะนั้นการที่แพทย์และพยาบาลได้ออกไปปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในทางอนามัยในทางร่างกายให	้	

แข็งแรงเช่นนี้ก็เป็นส่วนสําคัญ	และเป็นสิ่งที่จะทําให้ โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้บรรลุผลสําเร็จได้ยิ่งรวดเร็วขึ้น	

	 ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆ	 ประการสําคัญคือประชาชนได้เห็นว่าทางราชการและผู้ที่มีความรู้	

เช่นแพทย์และพยาบาล	 ได้มีความตั้งใจ	 มีความเมตตาที่จะไปช่วยให้เขาเหล่านั้นมีความก้าวหน้าและความปลอดภัย

ได้	 ฉะนั้นการที่ท่านออกไปปฏิบัติงานมีความสําคัญอย่างยิ่งในด้านจิตใจของประชาชน	 และเป็นการช่วยให้นโยบาย

ของทางราชการที่จะส่งเสริมความเจริญได้บรรลุผลสําเร็จโดยด	ี ที่ ได้เคยกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการแสดง

สามัคคี	และช่วยเหลือให้บ้านเมืองอยู่ ได้	มีความมั่นคง	ก็เป็นส่วนหนึ่ง	อีกส่วนหนึ่งถ้ามองดูในแง่วิชาการทางการ

แพทย์ โดยตรง	 การที่ท่านออกไปปฏิบัติงานในชนบทนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิชาการอย่างยิ่ง	 ในสมัยปัจจุบันนี้			

การแพทย์ ได้แบ่งเป็นหลายแขนงหลายวิชา	 ที่เฉพาะ	 และที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานสําหรับศึกษา	 จนกระทั่งผู้ที่

ศึกษาในวิชาเฉพาะนั้นอาจลืมว่าการเรียนแพทย์หรือปฏิบัติการแพทย์เพื่ออะไร	 การที่ออกไปปฏิบัติงานเช่นนี้			

จะเป็นการทบทวนสําหรับผู้ที่เรียนและผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ทุกคนให้ทราบและให้ระลึกถึงความหมาย		

จุดหมายของการแพทย์ โดยแท้	 คือการให้คนได้พ้นจากอันตรายของโรคภัยไข้เจ็บ	 ฉะนั้นการออกไปก็เป็นการทวน

รากฐานแท้ๆ	 ของการแพทย์และรากฐานแท้ๆ	 ของการแพทย์นี้ถ้าสํานึกอยู่เสมอว่าเป็นอย่างไร	 จะเป็นประโยชน์

แก่อาชีพแก่งานของท่านทั้งหลายอยู่เสมอตลอดไป	 ก็ขอให้ถือว่าการออกไปปฏิบัติที่ท่านได้ออกไปปฏิบัติด้วยความ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายประสงค์	 สุขุม	 เลขาธิการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	 นําคณะแพทย์	

พยาบาล	 และเจ้าหน้าที่ ในสายการแพทย์	 ผู้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	 จํานวน	 ๑๔๐	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 รับพระราชทานโล่		

ที่ระลึก	และพระบรมราโชวาท		
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ตั้งใจ	 ได้ประโยชน์หลายด้าน	 ได้ประโยชน์ ในด้านสามัคคี ในประเทศ	 ในความมั่นคงของประเทศ	 ความผาสุก			

ความเจริญของประชาชนทั้งในด้านหลักวิชาเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเองในด้านที่จะทําให้ ให้ระลึกถึง		

ความหมายของวิชาการ	 และทําให้หวนไปศึกษารากฐานของวิชาการแพทย์และพยาบาล	 จะทําให้ท่านทั้งหลาย

สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ ได้ตั้งเอาไว้แก่ตัวอย่างดียิ่งขึ้นในอนาคต	

	 ขอชมเชยทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง	 และขอให้บรรลุจุดประสงค์		

ทุกประการในงานการที่ ได้ปฏิบัติมา	 ขอจงมีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์เพื่อที่จะทํางานทําการในอนาคต	 เพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวโดยเต็มที่	 ขอจงประสบแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรือง		

ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ 

รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ายินดีมาก	ที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโสและได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้ ในโอกาสเดียวกันนี้	

	 ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิ ใจอย่างยิ่ง	 ที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูเป็นผลสําเร็จมาได้เป็นอย่างดี	 ความสําเร็จ

ของท่านนี้อาจวัดไม่ ได้ด้วยยศศักดิ์และด้วยความร่ำรวย	 แต่ก็เป็นความสําเร็จอันแท้จริงที่จะเป็นของท่านตลอดไป	

ไม่มีผู้ ใดที่จะแย่งชิงจากท่านไปได้	 และเมื่อใดท่านรําลึกนึกถึงความสําเร็จนี้	 ท่านจะบังเกิดความสุขความอิ่มใจได้

เต็มเปี่ยมเมื่อนั้น	 ทั้งนี้เพราะท่านเป็นผู้ที่ ได้ ใช้แต่วิชาความรู้และคุณความดีมาตลอดชีวิต	 ได้ตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะ

นําเอาความรู้ความดีทั้งปวงที่มี ในตน	ออกเผยแผ่และปลูกฝังลงในคนทั่วไป	ด้วยความอุตสาหะพยายาม	ด้วยความ

เสียสละอดทนอย่างสูง	ด้วยความเมตตากรุณา	และด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขอันยั่งยืน

แก่เพื่อนมนุษย์	

	 บัดนี้	 แม้จะพ้นหน้าที่ตามทางการแล้ว	 แต่ทุกท่านก็ยังทรงความเป็นครูอยู่อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย		

ทั้งจิตใจ	 ขอให้คิดว่าสังคมยังเคารพยกย่องท่านอยู่เสมอมิได้เสื่อมคลายและทุกคนยังปรารถนาอย่างยิ่ง	 ที่จะได้เห็น

ท่านบําเพ็ญประโยชน์บําเพ็ญความดีเพื่อส่วนรวมอีกตลอดไป	 ให้เป็นนิมิตหมายที่ครูรุ่นหลังได้ยึดเหนี่ยวเป็นแบบฉบับ	

ในอันที่จะร่วมกันดํารงความบริสุทธิ์สะอาด	ความมีศรีสง่าและความศักดิ์สิทธิ์ของครูไว้ ให้คงอยู่คู่กับชาติไทย	

	 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับมอบไป ในวันนี	้ ถึงหากเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใด	 ก็ขอให้ถือว่ามีค่าสูง

ทางด้านจิตใจ	และเป็นของขวัญที่ประชาชนพร้อมกันมอบให้ท่านด้วยความนิยมยกย่องและด้วยความกตัญญูรู้คุณ	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสวัสดี	 เป็นที่เคารพระลึกถึงประจําอยู่กับจิตใจของบรรดาผู้ที่

เคยได้รับความเมตตากรุณาของท่านเสมอไป.	
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พระบรมราโชวาท 

สําหรับพระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ. ๒๕๑๕ 
	

	

	 วัยเด็กเป็นเวลาสําคัญที่สุดที่จะขวนขวายหาความรู้ความดี	 ฝึกหัดดัดกายใจให้มีวินัย

และมีความสุจริต	 สําหรับนําพาชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญและความสําเร็จตามที่

พอใจปรารถนา.	

	

 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

	 วันที่	๑๖	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๕	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริษัทสหกระดาษ จํากัด  

และบริษัทศรีกรุงวัฒนา จํากัด
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจบริษัทที่ ได้บริจาคสมุดสําหรับนักเรียน	และด้วยเจตนาที่จะช่วยในการศึกษาของชาติ	

	 ความจริงเราพยายามที่จะส่งเสริมการศึกษา	 และโดยเฉพาะการศึกษาพระพุทธศาสนาด้วย	 เพื่อจะให้

เยาวชนของขาติมีความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทั้งในด้านความเป็นอยู่และศีลธรรมอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ชาติบ้านเมือง

อยู่ดีตลอดไป	หมายถึงว่าให้เยาวชนในปัจจุบันสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี	ที่เป็นกําลัง	และสามารถจะ

รักษาบ้านเมืองให้คงอยู่ ได้	 ในปัจจุบันนี้ทุกคนย่อมทราบว่าปัญหาเยาวชน	 ปัญหาเรื่องอาชญากรรม	 ในหมู่เยาวชน

ความวุ่นวายมีมากขึ้นทุกวัน	 ดูคล้ายๆ	 ว่าเรากําลังแพ้	 แพ้การต่อสู้เพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง	 แต่ว่าต้อง

พิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้พลเมืองเพิ่มขึ้นมาก	 เยาวชนก็มากขึ้น	 เพราะว่าเด็กเกิดมาก	 ฉะนั้นการช่วยให้การศึกษาและ

อบรมก็ต้องยิ่งแข็งขึ้นทุกที	 แต่ว่าถ้ามาท้อใจว่าเด็กจํานวนมากสู้ ไม่ ไหว	 ก็จะทําให้บ้านเมืองล่มจม	 ส่วนรวมและ		

เราทั้งหลายก็จะอยู่ลําบาก	 เพราะว่าวุ่นวายกันหมด	 ฉะนั้นจะต้องต่อสู้ ในเรื่องนี้	 ในการต่อสู้นี้ ไม่ ใช่ต่อสู้ที่จะรบรา

ฆ่าฟันกัน	 แต่ต่อสู้ด้วยความดี	 ด้วยความตั้งใจที่จะให้ความรู้	 ให้ความดีแก่เยาวชน	 เพื่อที่จะให้เด็กในปัจจุบันนี้

สามารถที่จะฝึกตัวให้รักษาบ้านเมืองต่อไปได้	 ถ้าท้อใจแล้วปล่อยไป	 เราแพ้แน่	 แต่ว่าถ้ามีความตั้งใจร่วมแรงกัน

อย่างที่ท่านทั้งหลายมาร่วมแรงกันที่จะต่อสู้อย่างนี้ก็มีหวัง	 เพราะว่าจิตใจของคนในประเทศไทยเราก็ ไม่ ใช่เลว			

แต่จะต้องให้ โอกาส	 ฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะต่อสู้ต่อไป	 และเชื่อว่าจะดีขึ้น	 สถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้น	 แต่ว่าเรา

ต้องมาเปรียบเทียบกับความดี	 ก็คงมีมากขึ้นเหมือนกัน	ถ้าเราพยายามไม่ท้อใจ	ทําสิ่งที่ควรทํา	 คือให้ความรู้	 เพาะ

ความเมตตา	ความมีศีลธรรมให้เพิ่มขึ้น	เราจะอยู่ ได้	 	

	 ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้อุทิศตัว	 พยายามที่จะช่วยกันในการต่อสู้อย่างนี้	 และได้พยายามทําทุกวิถีทาง		

ที่จะร่วมแรงกัน	 อย่างที่นําสิ่งของมาให้ร่วมในงานนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่ง	 ในการที่จะตั้งจิตใจของตัวเอง

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายเปล่งศักดิ์	 ประกาศเภสัช	 รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริม

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 นําคณะกรรมการบริษัทสหกระดาษ	 จํากัด	 และบริษัทศรีกรุงวัฒนา	 จํากัด			

รวม	๑๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายสมุดโดยเสด็จพระราชกุศลสําหรับพระราชทานแก่นักเรียน	
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เพื่อหาทางที่จะต่อสู้	ก็เป็นการช่วยอีกอย่างหนึ่ง	ทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่ที่แต่ละคนจะทําอะไร	พยายามทําอย่างไร	ก็แล้ว

แต่การพิจารณาของตน	 และในการปฏิบัติตนของแต่ละคนก็เป็นการช่วยอยู่แล้ว	 คือทําตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังว่า	

การที่มีผู้ ใหญ่ที่ดีก็ทําให้มีหวังแก่เด็กเหมือนกัน	 เพราะว่าเด็กไม่ ใช่จะเลว	 แต่มองผู้ ใหญ่	 ถ้าผู้ ใหญ่ทำดีแล้วก็มีทางที่

จะเจริญก้าวหน้า	 เขาก็ก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสือและฝึกตัวให้ดีเหมือนกันเป็นกําลังใจ	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพยายาม

ที่จะมุ่ง	ไม่ท้อในการทําความดี	และทําตัวอย่างที่ดีสําหรับอนุชน	จึงจะทําให้บ้านเมืองของเรายั่งยืนได้	

	 ขอขอบใจทุกคนที่มีความตั้งใจดี	 และได้มาบริจาคสิ่งของที่จะช่วยในการศึกษาของเยาวชนปัจจุบันนี	้ ขอ		

ทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	มีอนามัยเข้มแข็งแข็งแรงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า		

ในวันนี้	ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	และขอขอบใจสถาบันที่ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่เรา	

	 เท่าที่ ได้ทราบความมุ่งหมายและกิจการของสถาบันตามรายงานของอธิการบดีแล้ว	 รู้สึกว่ากระทรวง

ศึกษาธิการได้ตกลงดําเนินการในเรื่องการปรับปรุงขยายการศึกษาด้านวิชาช่างไป ได้ โดยถูกต้องและเหมาะสม	

เพราะการตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจะทําให้ ได้ครูช่างระดับปริญญาสําหรับสอนในโรงเรียนและวิทยาลัย

การช่างเพิ่มมากขึ้น	 และจะทําให้มาตรฐานของช่างที่สําเร็จออกมาจากโรงเรียนการช่างสูงขึ้นตามความต้องการ			

สําหรับการพัฒนาประเทศต่อไป	

	 พูดถึงสถานภาพของสถาบัน	 สถาบันนี้มาจากวิทยาลัยการช่างชั้นสูงหลายแห่งซึ่งมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง

อยู่ก่อนแล้ว	 เมื่อมารวมกันก็น่าจะมั่นคงยิ่งขึ้นและมีกําลังในการปฏิบัติดําเนินงานมากขึ้น	 ทุกๆ	 หน่วยควรจะได้

รักษาประสิทธิภาพของตนไว้	 และหันหน้าเข้าประสานงานกันโดยใกล้ชิดทุกฝ่าย	 ให้กิจการส่วนรวมของสถาบัน		

ดําเนินก้าวหน้าไปอย่างพร้อมเพรียง	และบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วน	

	 ส่วนผู้ที่เรียนสําเร็จแล้วนั้น	 แต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี	 เชื่อว่าจะทําประโยชน์ ใน		

ทางของตนๆ	 ต่อไปได้มาก	 เพราะไม่มีช่องทางมี โอกาสเปิดรออยู่อย่างกว้างขวาง	 ขอให้ตั้งใจทํางานกันจริงๆ		

ด้วยความกระตือรือล้น	 ด้วยความอุตส่าห์พยายาม	 และด้วยความมุ่งหมายที่สูง	 แล้วทุกคนจะได้รับความสําเร็จ	

ความก้าวหน้าตามที่ปรารถนาทุกประการ	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง	 มีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเที่ยงตรงในอันที่จะทําความ

เจริญให้แก่ตนแก่ชาติ	และขอให้ประสบความสุขความสวัสดีทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ผู้แสดงละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

และผู้ร่วมงานจัดแสดงละครดึกดําบรรพ์เรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่ปลาบปลื้มมากที่เห็นคณะละครที่จะแสดงมีความตั้งใจที่จะแสดงด้วยความเข้มแข็งที่สุด	 และได้เห็น

ประโยชน์ของการแสดงละคร	

	 ชาติไทยเรามีสิ่งที่ดีมาตั้งแต่ โบราณกาลมากหลาย	 และโดยเฉพาะที่ดีที่สุดก็คือจิตใจของประชาชนจิตใจของ

คนไทยด้วยกัน	 ที่มีความเข็มแข็งในการรักษาให้ชาติไทยคงอยู่และความเข้มแข็งของจิตใจนี้	 ตราบใดที่ยังอยู่ ในคน

ไทย	 ก็จะทําให้เผ่าพันธ์ุชาติไทยยังคงอยู่ ได้ต่อไปด้วยความมั่นคง	 ด้วยความเจริญ	 และทุกคนจะได้รับความสุขความ

สบายทุกอย่าง	 แม้ โลกของเราอยู่ ในระยะที่ปั่นป่วนเท่าใด	 ความคิดต่างๆ	 จะผันแปรไป ในทางใดและมีการชักชวน

ให้แตกสามัคคีกันอย่างไรก็ตาม	 ชาติไทยก็ยังคงอยู่ ได้ถ้ารักษาความเข้มแข็งและสามัคคีเช่นที่เคยมาแต่ โบราณกาล		

ที่ ได้มีการจัดงานแสดงละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ ไม่ลืมจิตใจนี้	 และยิ่งมีนักศึกษา

จากสถาบันต่างๆ	 เข้ามาร่วมในงานนี้อย่างเต็มใจ	 ก็ยิ่งมีหวังและแน่ ใจว่าจะได้ผลอย่างเต็มเปี่ยม	 เพราะว่าทุกคน

ทราบดีว่าการแสดงนี้เป็นการแสดงเพื่อศิลปะอย่างหนึ่ง	 และเพื่อความสามัคคีอย่างหนึ่งและเพื่อให้คนไทยทั้งปวงมี

กําลังใจที่จะรักษาความดี ไว้	 นอกจากนี้ก็จะเป็นการแสดงแก่ชาวโลกว่าคนไทยไม่ว่าอยู่ ในฐานะใด	 มีจิตใจเข้มแข็ง

และหวงแหนในความเป็นไทย	 ฉะนั้นการที่จะจัดงานจะสําเร็จโดยดีและได้บรรลุจุดประสงค์	 ก็ ได้อาศัยทั้งผู้ที่		

ประพันธ์	 ทั้งผู้ที่ ได้ฝึกซ้อมในด้านนาฏศิลปและดนตรี	 และผู้ที่แสดงเอง	 เมื่อทุกฝ่ายมีปณิธานแน่วแน่และเข้าใจ

แน่ชัดในจุดประสงค์	 เชื่อได้แน่ว่างานนี้จะบรรลุถึงจุดประสงค์ โดยแท้	 จึงขอแสดงความยินดีตั้งแต่บัดนี้	 และเชื่อใจ

ว่าจะมีความสําเร็จแน่นอน	

	 โดยที่เราถือกันว่าการเล่นละครหรือกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่พึ่งเป็นที่

เคารพของเรา	 การพาดพิงหรือการแสดงละครเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์	 และจะต้อง		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายสมภพ	 จันทรประภา			

ผู้อํานวยการแสดงละครดึกดําบรรพ์เรื่อง	 “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	 นําผู้แสดงละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์	 พร้อมทั้งผู้ร่วม

งานจัดละคร	เฝ้า	ฯ	
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ขอพระราชทานให้ทรงคุ้มครอง	 จึงขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานถึงสมเด็จพระนเรศวรขอให้ท่านมาคุ้มครองพวกเรา		

ทุกคนที่จะแสดง	 และพวกเราจะได้รับความสุขสวัสดีความสําเร็จ	 เพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงทราบ

ว่าทุกคนมีจิตใจแน่วแน่ที่จะรักษาตามที่ ได้เคยทรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่น	 ความเป็นเอกราช	 ความก้าวหน้า

มั่นคงของประเทศไทยอยู่ ในใจอยู่ตลอดเวลาไป	 ด้วยอํานาจของความตั้งใจที่แน่วแน่ของแต่ละคน	 ขอให้งานนี้ผ่าน

พ้นไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ	 ให้มีผลอย่างมโหฬารเพื่อให้ทั้งผู้แสดงทั้งผู้ดูได้รับประโยชน์และเป็นทางที่จะส่ง

เสริมพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ทั้งทําให้อานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้คุ้มครองปวงชน		

ชาวไทยทั้งประเทศไทยให้รอดพ้นจากอันตรายที่มีอยู่รอบด้าน	ให้มีความผาสุก	ความเจริญ	ความมั่นคง	ทุกประการ	

	 บัดนี้	 ก็ขอให้เข้ามาใกล้	 แล้วก็จะให้น้ำสุหร่าย	ซึ่งถือว่าโปรยให้แก่ทุกคน	 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล	ถือว่า

มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์	คือพระรัตนตรัยและอดีตมหาราชทั้งหลาย.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะกรรมการโรงเรียนราชประชาสมาสัย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย	 ทั้งฝ่ายกรรมการ

โรงเรียนและ	 ทางฝ่ายบ้านเมือง	 คือทางเจ้าหน้าที่ทางด้านการปกครองและการศึกษาก็มีส่วนให้ดําเนินกิจการและ

สนับสนุนทางวิชาการทั้งในด้านการเรียน	 นอกจากนั้นทางฝ่ายเอกชน	 คือพ่อค้าประชาชนก็ ได้ ให้ความสนใจ			

ทั้งสนับสนุนเรื่อยมาเป็นเวลาช้านาน	 การร่วมมือสนับสนุนเช่นนี้ก็สามารถทําให้ โรงเรียนราชประชาสมาสัยดําเนิน

การได้และเป็นผลดีแก่เยาวชนซึ่งมีความลําบากเคราะห์ร้าย	 และประกอบด้วยมีผู้ที่มีความจําเป็นที่จะเข้าโรงเรียน	

ทั้งนี้ก็เป็นนิมิตดีและเป็นอนาคตของบ้านเมืองที่จะมีความเจริญรุ่งเรือง	 มีความเข้มแข็งเป็นส่วนรวม	 การที่

โรงเรียนได้สามารถดําเนินการมาจนเติบโตได้ดังนี้	 ก็ ได้อาศัยแรงและทุนการกุศล	 ความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือ

แสดงให้เห็นว่าคนในประเทศไทยเราสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ	และทําให้กิจการก้าวหน้าได้อาจไม่ถูกตําราของ

การปกครองอยู่บ้าง	 แต่เราไม่มี ใคร	 ก็ต้องช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุผล	 มิ ใช่ว่าจะต้องทําตามตําราไปเรื่อย	

ฉะนั้นโรงเรียนราชประชาสมาสัยนี้ก็เป็นตัวอย่างๆ	 ดีสําหรับการร่วมมือสําหรับทุกฝ่าย	 ทําให้มีความสําเร็จได้			

และความสําเร็จนี้จะเป็นทั้งความสําเร็จในด้านจุดประสงค์ โดยตรงคือการศึกษาของเยาวชนและเป็นความสําเร็จใน

ด้านแสดงถึงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของประชาชนและทางราชการในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่ง		

สําหรับความเป็นกลุ่มก้อนของบ้านเมือง	

	 ขอขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายที่อุทิศแรงทั้งใจ	วิชาความรู้	และทรัพย์	เพื่อที่จะให้สําเร็จตามโครงการ	ขอให้มี

กําลังใจกายพร้อมสมบูรณ์ต่อไป	และมีความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวโรกาสให้	 คุณหญิงดุษฎี	 มาลากุล	 ประธานกรรมการ	 จัดทุนน้อมเกล้า	 ฯ	 ของโรงเรียน		

ราชประชาสมาสัย	และผู้มีจิตศรัทธาจํานวน	๒๘	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนน้อมเกล้า	ฯ	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 การค้นคว้าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะใฝ่หา	 เพราะว่าเป็นหลักของพุทธศาสนา	 และ

ศาสนานี้เป็นหลักที่เราทุกคน	โดยเฉพาะเป็นพุทธศาสนิกชน	จะต้องยึดถือ	

	 ศาสนาพุทธนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ทําให้คนเราจะบรรลุถึงความสุขความสําเร็จได้และอย่างที่ ได้อ้างประกาศ

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า	 ฯ	 ว่าสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติ	 และการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยความรู้			

ก็เป็นความจริงอย่างยิ่ง	 ฉะนั้นดูตามพระบรมราชโองการนั้น	 ก็ต้องค้นคว้าให้ลึกซึ้งจึงจะเป็นการดีและเหมาะสม	

ส่วนสําคัญตามพระบรมราชโองการนั้นคือว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีด้วยการปฏิบัติ	 ถ้าเราดูแค่นี้ก็พอแล้ว	 ส่วนเรื่อง

การค้นคว้าเป็นสิ่งประกอบ	 ที่ว่าเป็นสิ่งประกอบเพราะว่า	 การค้นคว้า	 ค้นคว้าได้หลายทางเหลือเกิน	 บุคคลหนึ่ง

บุคคลใดจะค้นคว้าทั้งหมดไม่ ได้	 การที่สมาคมได้ตั้งเป็นมูลนิธิค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา	 ได้ปักใจที่จะทําการ

ค้นคว้าเป็นเฉพาะกิจในด้านต่างๆ	 ก็เป็นที่เหมาะสมแล้ว	 ตามที่ ได้ทํานี้ก็นับว่าเป็นผลสําเร็จอย่างหนึ่ง	 แต่ต้องให้

เข้าใจว่าเป็นความสําเร็จซึ่งเป็นเฉพาะกิจอย่างหนึ่ง	 ไม่ ใช่ว่าเป็นทุกอย่าง	 ฉะนั้นการที่สมาคมได้ตั้งเป้าหมายที่จะ

ค้นคว้า	 ก็ขอให้ปฏิบัติตามธรรมะข้อที่ว่าจะต้องรู้ตัว	 รู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรและรู้ว่า	 ถึงงานที่ตนได้ทํานั้นอาจเป็น

งานหนักงานใหญ่ก็จริง	แต่เป็นส่วนเดียว	พระพุทธศาสนาซึ่งใหญ่โตมโหฬาร	ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครบถ้วนหมด

ทุกอย่าง	 แต่ก็ ไม่ ใช่ว่าเราจะท้อแท้ว่ากว้างขวางเหลือเกิน	 เราไม่ทําก็ที่ทํา	 จึงเห็นสมควรที่จะทําและทําให้จริงให้		

ลึกซึ้งที่สุด	 และขอให้ตั้งจิตใจและตั้งความคิดไว้ว่าการทํานั้นไม่ ใช่ว่าเราทําแล้วจะเป็นทางหรือเป็นงานที่ ใช้ ได้ทั่วทุก

กรณี	ฉะนั้นการที่ทํา	ก็ทําด้วยความตั้งใจ	แต่ต้องระมัดระวังไม่ ให้หลักในการทําขัดกับผู้อื่นซึ่งกําลังทําอยู่ด้วยกัน	

	 ผู้ที่ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา	 ค้นคว้าได้หลายอย่างหลายทาง	 เราจะค้นคว้าในทางที่เราทําได้แล้วให้

สําเร็จเป็นข้อๆ	 เป็นส่วนๆ	 การปฏิบัตินั้นก็เป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา	 เพราะว่าแม้จะค้นคว้าลึกซึ้ง	 ซึ่ง

ตามที่ว่าไว้ว่าลึกซึ้งได้เฉพาะส่วน	 แต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติด้วยหลักใหญ่	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ด้วยความ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียง	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจเอก	 ประเสริฐ	 รุจิรวงศ์	 นําคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ	 “ภูมิพโล	 ภิกขุ”	

เพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา	 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา	 และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน

มูลนิธิดังกล่าว	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานพระบรมราโชวาทและทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	



166

ซื่อตรง	ด้วยความแน่ว่า	ด้วยความบริสุทธิ์ ใจแน่ว่าการกระทํานั้นไม่ขัดขวาง	อย่างน้อยแก่ตัวเอง	คือไม่ ใช่ความโลภ

หลง	 ไม่ ใช่ด้วยความต้องการชื่อเสียง	 แต่ว่าทําด้วยบริสุทธิ์ ใจ	 คือเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมงคลแก่ตนและแก่ส่วนรวม		

จึงทํา	ถ้าปฏิบัติแล้วด้วยจิตใจเช่นนี้	ก็เป็นการทําตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า	ฯ	ซึ่ง

ทรงมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ ในการสั่งสอนให้ทุกคนพยายามทําอะไรที่ถูกต้อง	 เพื่อให้ส่วนรวมโดยเฉพาะของบ้านเมือง

ไทยได้คงอยู่และประโยชน์จากพระพุทธศาสนา	 ดังที่ ได้ทรงสั่งสอนข้าราชบริพารและเยาวชนในสมัยนั้นให้ประพฤติ

ตนในทางที่ดี	ที่ชอบ	ด้วยความสามัคคี	ด้วยความรักชาติ	ด้วยความรักส่วนรวม	ด้วยความดีความงาม	เพื่อที่จะให้

คงอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน	 ฉะนั้นงานที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งเอาไว้ก็ขอสรุปว่าเป็นงานที่สูงส่ง	 ที่เหมาะสม	 ขอให้มีความ

ระมัดระวัง	 คือต้องสังวรไว้ว่างานที่เราทํานั้นเป็นเพียงส่วนเดียวของพระพุทธศาสนา	 และจําเป็นที่จะเผชิญเหตุว่า	

งานของพระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางและไม่สามารถที่จะทําแต่ผู้เดียวต้องให้หลายคนหรือหลายองค์การช่วยร่วม

กัน	และงานที่ตนทําต้องไม่เบียดเบียนงานของคนอื่น	นี่ก็เป็นหลักปฏิบัติเพื่อความสําเร็จ	ไม่มีข้อใดที่จะวิจารณ์วิจัย

ในงานนี้	

	 ขอให้ทุกท่านได้ประสบผลสําเร็จ	 เป็นความพอใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน	 ให้เป็นผลดี	 ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริม

สร้างพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร	 และให้ ได้ผลสมบูรณ์ทุกคน	 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติทั้งผู้ที่ ได้อุตสาหะจะร่วมงานและสนใจ

ดําเนินงานนี้	ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามจุดประสงค์ที่มีอยู่ขณะนี้บรรลุผลทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกวาระหนึ่ง	

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	

	 การขยายงานของมหาวิทยาลัยตามที่รายงานให้ทราบนั้น	 เป็นที่ควรพอใจและสนใจอย่างยิ่ง	 เพราะเป็น

การปฏิบัติดําเนินการเพื่อความเจริญและเพื่อประโยชน์ของการศึกษาระดับสูงของชาติ โดยตรง	ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับ

ความสําเร็จ	 ประเทศชาติก็ ได้รับผลดีด้วย	 จึงใคร่ขอกล่าวย้ำกับทุกฝ่ายทุกคนที่ร่วมในงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

อีกครั้งหนึ่งว่า	 โครงการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ที่จะถือว่าเป็นโครงการเพื่อการศึกษาแท้ๆ	นั้น	 ควรจะได้เกิดขึ้น

จากเจตนาบริสุทธิ์ที่จะทําให้มหาวิทยาลัยมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง	 และเมื่อได้ตั้งต้นขึ้นแล้ว	 จักต้องดําเนินการต่อไป

ให้ตลอดโดยขะมักเขม้น	 ด้วยความตั้งใจจริง	 ด้วยความร่วมมือ	 และด้วยความละเอียดรอบคอบ	 จึงจะบรรลุ		

จุดประสงค์ที่วางไว้ โดยครบถ้วนได้	

	 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วนั้น	ควรจะได้เข้าใจว่า	ผู้ที่มีการศึกษาสูงถึงขั้นนี้เป็นผู้ที่ ได้รับโอกาสและได้รับ

ความสนับสนุนเป็นพิเศษจากส่วนรวม	 จึงย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องเกื้อกูลส่วนรวมด้วยความรู้ความสามารถของตน	

ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความมั่นคง	 ความเจริญ	 ความผาสุกให้เกิดมี ในสังคมอย่างทั่วถึงแท้จริง	 เพราะฉะนั้น	 ขอให้

ทุกคนตั้งใจให้มั่นคง	 ที่จะอุทิศตนเป็นกําลังใจให้แก่บ้านเมือง	 พยายามนําความรู้และวิชาการที่เล่าเรียนมา	 พร้อมทั้ง

ความมีเหตุผล	 และความฉลาดที่มีอยู่ ในตัว	 มาใช้ปฏิบัติการงานของตนๆ	 โดยเต็มกําลัง	 ให้บังเกิดผลประโยชน์อัน

ยั่งยืนมั่นคงตามที่มุ่งปรารถนาไว้ ให้จงได้	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จ	 มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน			

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสวัสดีทั่วกัน.	
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พระราชดำรัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะครูที่ปรึกษา 

และคณะกรรมการจัดงาน “ธารน้ำใจ”
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจคณะครูและนักเรียนได้นําเงินมาเพื่อสมทบในการช่วยประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	 ก็นับว่า

เป็นสิ่งที่น่าชมเชยในข้อที่ ได้นึกถึงผู้ที่เคราะห์ร้ายในประเทศของตน	 คือเมื่อถือว่าเรามีความสุขความสบายตาม

สมควรแล้ว	เพื่อนที่ร่วมบ้าน	พี่น้องร่วมบ้าน	ก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือ	จึงเป็นขอที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	ขอขอบใจ	

	 ข้อที่น่ายินดีก็คือที่ฟังรายงานว่าได้จัดดนตรีเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน	 ทั้งได้ ให้ครูอาจารย์ ได้ร่วมใน		

งานด้วย	 เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทําให้มีความสนิทสนมระหว่างนักเรียนกับครูเป็นอย่างด	ี ทําให้เกิดความรู้สึกที่		

ใกล้ชิดกัน	และประโยชน์สําหรับงานที่มีอีกข้อหนึ่งก็คือ	ธรรมดาครูก็ปรารถนาความก้าวหน้าและความดีของลูกศิษย์			

ก็ต้องมีความเข้าใจในลูกศิษย์ที่ดี	 แต่ ในเวลาเดียวกันลูกศิษย์ก็จะต้องพยายามที่จะเข้าใจว่าครูมีความปรารถนา

อย่างไร	 ครูก็เป็นคนเหมือนกัน	 ถ้าสามารถที่จะทําให้ครูมีความรู้สึกว่าลูกศิษย์มีความนับถือและปรารถนาดีต่อ

อาจารย์และครูด้วย	 ก็ทําให้สามารถที่จะให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 ยอมสละเวลา	 กําลังทุกประการที่จะให้ลูกศิษย์

ก้าวหน้า	และเมื่อลูกศิษย์ก้าวหน้าคือได้รับความรู้ดี	ทั้งในวิชาการ	ทั้งในความรู้รอบตัวในชีวิต	ก็ปลื้มใจ	ฉะนั้นงาน

ที่ ได้ทําได้ขึ้นมาเป็นงานที่จะทําให้มีความสนิทสนมระหว่างผู้ที่เป็นศิษย์กับผู้ที่เป็นคร	ู ก็นับว่าเป็นงานที่ ได้ผลดีอีก

ประการหนึ่ง	 งานใดๆ	 ที่ฝ่ายนักเรียนได้จัดขึ้นมาและครูได้ร่วมมืออย่างดีจะเป็นผลดีที่สุด	 และจะเป็นทางที่ทําให้		

มีความเจริญแก่ทั้งครู	 ทั้งนักเรียน	 งานที่ ได้จัดขึ้นมานี้ก็เป็นมงคลและเป็นที่น่ายินดีทุกประการ	 ทั้งหมดนี้ที่

ปรารถนาก็คืออยากที่จะให้อนุชนของชาติ	คือผู้ที่เป็นนักเรียนปัจจุบันนี้	สามารถเข้าใจถึงปัญหาของบ้านเมืองที่มีอยู่

มาตลอด	คือการที่จะรักษาความดี	รักษาความเป็นประเทศที่น่าอยู่ของประเทศไทย	ปัญหานี้มีมาตลอดมา	เพราะว่า

เราต้องสู้	 ต้องรักษาความเป็นปึกแผ่น	 รักษาความเป็นเอกราชและส่งเสริมความมั่นคงความก้าวหน้าของบ้านเมือง

อยู่ตลอดเวลา	 การที่จะส่งเสริมความมั่นคงหรือความก้าวหน้าและความดีของบ้านเมืองนี้	 ก็ต้องร่วมมือทุกฝ่าย	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นางญาณี	 บุณยินทุ	 ผู้อํานวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ	 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย	

พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงาน	“ธารน้ำใจ”	รวม	๙๐	คน	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว	เมื่อวันที่	

๒๕	กันยายน	๒๕๑๕	โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยผู้ประสบสาธารณภัย	
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และต้องตกทอด	 ถ่ายทอดความรู้กันไปอยู่ตลอดเวลา	 ไมใช่เฉพาะในปัจจุบัน	 แต่ว่าจะต้องอยู่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา

นาน	 คนเราจะต้องเกิดมาแล้วก็ตายไป	 แต่ว่าเพื่อที่จะให้เกิดมาและตายไปโดยดี	 หมายความว่าสามารถรักษาส่วน

รวมเอาไว้ ได้	 และผู้ที่กําลังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะมีความสบายและความเจริญได้	 ก็จะต้องให้ทุกคนทําหน้าที่	 ถ้าพูด

ถึงในทางการศึกษาผู้ที่เป็นครูก็ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์	 เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ต่อไปซึ่งเยาว์กว่าสามารถที่จะรักษา

ความเป็นไทยได้ต่อไป	 ฉะนั้นการที่ทําให้มีความเข้าใจโดยจัดงานที่ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครูกับลูกศิษย์	 และแสดง

ให้เห็นน้ำใจซึ่งกันและกัน	 จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้จุดหมายของการศึกษาได้บรรลุผลและรักษาความเป็นไทย

ตลอดไปในอนาคต	

	 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ ได้ริเริ่มงานและปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้บรรลุผล	 ในงานที่ ได้ผลเป็นมงคลทั้งนั้น	

ขอแสดงความยินดีและชมเชย	แล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีหน้าที่ต่างๆ	กันสําเร็จประโยชน์ ในสิ่งใดที่ปรารถนา	โดยเฉพาะ

สําหรับนักเรียน	ก็ขอให้ ได้สะสมความรู้ ให้ดี	สามารถที่จะเรียนมีความสําเร็จในการศึกษาและมีความก้าวหน้าในชีวิต

ต่อไป	ขอจงมีแต่ความเจริญ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น 

แห่งประเทศไทย คณะกีฬายอดเยี่ยมและรองยอดเยี่ยม
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจสมาคมที่ ได้นําเงินมาเพื่อการกุศล	 และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัล	 ซึ่งแสดงถึงความ

สามารถในเชิงกีฬา	

	 การที่ทางสมาคมได้จัดการส่งเสริมการกีฬาและดําเนินงานมาตลอดดังจุดประสงค์ที่ ได้กล่าว	 ก็เป็นสิ่งที่		

น่าชมเชยและสนับสนุนในการปฏิบัติตลอดไป	 เพราะว่าการกีฬามีความสําคัญอยู่ ไม่ ใช่น้อยต่อประเทศชาติ	 การกีฬา	

ก็ทราบดีว่ามีจุดประสงค์จะเพาะร่างกายและจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติกีฬาให้ดี ให้แข็งแรง	 มีความสามารถที่จะฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆ	 ทั้งด้วยกายทั้งด้วยใจที่ ได้แสดงจุดประสงค์ที่รายงานมาก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น	 และถ้าปฏิบัติ ในทุกด้านก็

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับส่วนรวม	 มีสิ่งที่น่าสังเกตว่า	 การกีฬา	 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีความ

ก้าวหน้าทั้งในทางจิตใจและทางร่างกาย	 บางทีก็ ไม่บรรลุผลความสําเร็จตามจุดประสงค์และเป็นที่น่าเศร้าสลดอยู่	

ไม่ทราบว่าเพราะเหตุว่าไม่ ได้ส่งเสริมพอหรือเพราะเหตุใด	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ที่สมาคมนักสื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นได้มี

ความพยายามที่จะส่งเสริมก็เป็นการดี	 ขอให้พยายามค้นคว้าดูในวิธีที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อย่าง

แท้จริงด้วย	 ข้อที่ว่าทําไมไม่บรรลุผลดีอยู่บ้างในจิตใจของตน	 ก็เพราะว่าถ้าจัดงานอะไรขึ้นมาเป็นการต่อสู้หรือ

เป็นการแข่งขันกัน	 ก็จะต้องมีการอยากเอาแพ้เอาชนะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาชนะ	 โดยอาจลืมถึงอุดมคติหรือ	

นึกถึงความดีงาม	 ฉะนั้นการส่งเสริมอาจต้องส่งเสริมในทางจิตใจให้มาก	 มิ ใช่จะส่งเสริมในทางความสามารถ

เท่านั้นเอง	 ก็ขอฝากสมาชิกให้ ไปคิดเหตุผลด้วยว่าการส่งเสริมนักกีฬาและการช่วยให้สนใจกีฬา	 ทั้งช่วยในทางวิชา

การกีฬา	 จะต้องทําอย่างไร	 ขอให้ช่วยพิจารณาเพื่อที่จะให้การกีฬาเป็นประโยชน์เต็มที่สําหรับประเทศชาติ	 ให้

เป็นการเพาะความสามัคคี	 ให้เป็นการเพาะชื่อเสียงที่ดีของบ้านเมือง	 เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สร้างสรรค์กําลังของ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายจรุง	 รักชาติ	 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	

พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคม	ฯ	และนักกีฬายอดเยี่ยมและรองยอดเยี่ยม	รวม	๒๐	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานรางวัล	และทูลเกล้า	ฯ	

ถวายเงินรายได้จาการจัดงานวันนักกีฬา	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๑๕	 ทางสถานี ไทยโทรทัศน์	 ช่อง	 ๔	 โดยเสด็จพระราชกุศลตาม		

พระราชอัธยาศัย	
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บ้านเมืองในทางที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความก้าวหน้ามีความมั่นคงได้	 ส่วนที่ ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ขอชมเชย	

เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าไม่ ได้ปฏิบัติ	 ไม่ ได้ส่งเสริม	 ไม่ ได้สอดส่อง	อาจทําให้ยิ่งเป็นแบบกีฬาที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้	ถึงอย่างไร

ก็ขอให้มีกําลังใจมีกําลังกายที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุผลเต็มที่	

	 ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสําเร็จในงานที่ ได้ตั้งเอาไว้ทั้งปวง	 และทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองในงานการ

ต่างๆ	ที่ ได้ปฏิบัติอยู่ ให้มีความสําเร็จ.	
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พระราชดํารัส 

ในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๐ 

ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยในการที่พุทธสมาคมและสมาคมพุทธศาสนาจัดการประชุมใหญ่ขึ้นอีก

ครั้งหนึ่ง	 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการส่งเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา	 ศีลธรรมจรรยาของ

ประชาชน	และในการส่งเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชน	

	 ศาสนาชี้ทางดําเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ	 ทําให้มีความเจริญร่มเย็น	 คนจึงเชื่อถือประพฤติปฏิบัติตาม			

ทั้งอุดหนุนค้ำชูศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความสวัสดีของตน	 พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษประเสริฐใน

ประการที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐาน	 แสดงคําสั่งสอนที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองตาม

และหยิบยกขึ้นปฏิบัติ	 เพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ ได้ตามวิสัยของตน	 จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับ		

หลักวิทยาศาสตร์	ง่ายที่จะส่งเสริม	

	 การที่ท่านทั้งหลายจะทะนุบํารุงเผยแผ่ ให้แพร่หลายมั่นคง	 ควรได้ยึดเหตุผลเป็นหลักการ	 นําข้อธรรมะที่

เหมาะแก่เหตุการณ์	 เหมาะแก่บริษัทและแก่บุคคล	 มาชี้แจงให้ถูกต้องตรงตามเนื้อแท้ของธรรมะนั้นๆ	 พร้อมทั้ง

แสดงการกระทําที่มีเหตุผลและมีความบริสุทธิ์ ใจให้เป็นตัวอย่างด้วยตนเอง	การบํารุงพระพุทธศาสนา	ตลอดจนงาน

สร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรม	ทั้งในผู้ ใหญ่ผู้เยาว์ของท่าน	จะบรรลุผลที่น่าพึงพอใจได้ ไม่ยากนัก	

	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านทั่วกัน	 และขออวยพรให้การประชุมดําเนินลุล่วงไป โดย

เรียบร้อย	สําเร็จประโยชน์ที่มุ่งประสงค์ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการดําเนินการสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน 

และเจ้าหน้าที่ ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ 

ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี ๒๕๑๕
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลกอล์ฟของการรถไฟ	 และขอขอบใจที่ทางการรถไฟ ได้มอบเงิน		

ค่าสมัครเพื่อการกุศล	

	 การที่การรถไฟสามารถจัดการแข่งขันกอล์ฟด้วยความเรียบร้อยมาตลอดก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน	์

และเป็นการแสดงถึงว่าการรถไฟมีความสามารถจะจัดงาน	 จัดสถานที่เรียบร้อยและเป็นสง่า	 ทั้งนี้ก็เป็นสง่าแก่		

บ้านเมืองด้วย	 ขอให้การรถไฟรักษามาตรฐานของสนามกอล์ฟ ให้ดี	 รวมทั้งมาตรฐานของการแข่งขันและผู้ที่ร่วม

แข่งขันด้วย	 ให้มีความพยายามปฏิบัติ ให้กีฬาของตนทําให้ก้าวหน้าและมีความสามารถยิ่งขึ้น	 การที่จัดการแข่งขัน

และจัดสนามกอล์ฟได้ดีเช่นนี้ก็นับว่าได้ช่วยให้มีชื่อเสียง	 ให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงดีและทําให้มีที่ที่จะแสดงว่าเรา		

จัดสังกัดกีฬาลักษณะภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี	

	 ขอให้ปฏิบัติต่อไปเพื่อความก้าวหน้า	 ขอให้ทุกคน	 ทั้งผู้แข่งขันทั้งผู้จัดการสนามทั้งหลาย	 จงมีความเจริญ

รุ่งเรือง	สิ่งใดประสงค์ขอจงเป็นผลสัมฤทธิ์	และให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดี.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายอนะ	 รมยานนท์	 ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วย		

คณะกรรมการดําเนินการสนามกอล์ฟหลวง	 หัวหินและเจ้าหน้าที่	 นําผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	และถ้วยรางวัลประเภทอื่นๆ	ประจําปี	๒๕๑๕	ที่สนามกอล์ฟหัวหิน	

รวมทั้งสิ้น	๓๕	คน	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานถ้วยรางวัล	และทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	



174

พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะกรรมการบริหารของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 ปัญหาความประพฤติปฏิบัติของเยาวชนก็เป็นที่น่าวิตกขึ้นมาเป็นลําดับ	 ทําให้น่าห่วงใยยิ่งขึ้นทุกปี	 แล้วก็

ควรที่จะแก้ ไข	 โดยเฉพาะอย่างยุวพุทธิกสมาคมก็มีหน้าที่ โดยตรงตามที่ ได้ตั้งเอาไว้	 แม้สมาคมจะมิได้เป็นหน่วย

ราชการหรือเป็นส่วนที่ ได้รับมอบหมายให้มาทํางานในด้านนี้	แต่ โดยที่รวมตัวเข้ามาเป็นสมาคมและตั้งตัวขึ้นมาเป็น

ยุวพุทธิก	 ยุวพุทธิกก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาและเยาวชน	 ฉะนั้นปัญหาเยาวชนที่วุ่นวายก็อยู่ ในข่ายของ		

การศึกษาและเกิดเป็นหน้าที่ขึ้นมา	เพราะว่าตัวได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่นั้น	

	 เรื่องปัญหาเยาวชนเหล่านี้	 ที่เป็นมาแล้ว	 หมายถึงที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆ	 เปลี่ยนแปลง

มาเรื่อยๆ	 ก็ด้วยมีเหตุผลทั้งนั้น	 และที่ เป็นไปต่อไป ในอนาคต	 เราก็คาดคะเนได้ว่า	 ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป	

สถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลง	 และจะเป็นผลร้ายสําหรับบ้านเมือง	 เพราะว่าเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ ใหญ่ต่อไป	

ผู้ ใหญ่ก็หมายความว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้น	ซึ่งในที่สุดพวกที่เป็นผู้ ใหญ่	คือผู้มีอายุมากในสมัยนี้	 ก็ย่อมต้องตายไป	ทิ้งที่

ไว้ ให้แก่ผู้ที่เยาว์	 ถ้ามีผู้เยาว์ส่วนใหญ่ส่วนมากที่จะเกเร	 ผู้ ใหญ่ก็จะมีหวังจะเป็นผู้ ใหญ่ที่เกเรมากเหมือนกัน	 ถึงแม้

จะมีเด็กเกเรมาก	แต่เมื่อผู้ ใหญ่สามารถและมีจิตใจเรียกว่าจิตใจนักเลง	ก็จะมีผู้ ใหญ่ที่สามารถจะปกครอง	สามารถที่

จะปฏิบัติกิจของตัวโดยไม่เกรงกลัวมากเหมือนกัน	 ฉะนั้นอันตรายของปัญหาเยาวชนนี้จึงอยู่ที่ปัจจุบันมากกว่า

อนาคต	 เพราะว่าในอนาคตพวกที่เกเรย่อมต้องรู้ ในผลประโยชน์ของตัวมาก	 มีแต่ตกหลุมเหลือที่เป็นอาชญากร

อาชีพหรือในสันดาน	 ก็เข้าใจว่าจํานวนน้อยลงกว่าที่เรานึก	 สําหรับอนาคตก็เข้าใจว่าน่าวิตกพอสมควรเหมือนกัน	

เพราะว่าพวกที่เกเรด้วยกันก็จะต้องปราบกัน	 ก็จะทําให้บ้านเมืองอลเวงในอนาคตอยู่	 เราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น	

เราก็ต้องมาดูว่าทําอย่างไรสําหรับลดความเกเรในปัจจุบัน	 ซึ่งทําให้เสียหายต่อบ้านเมือง	 เหตุว่าเยาวชนมีมากว่าผู้ที่

เป็นผู้ ใหญ่	 เพราะอัตราการเกิดของพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยเร็วมาก	 ก็หมายความว่าเฉลี่ยอายุเยาวชนมากกว่าผู้ ใหญ่	

ฉะนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีอันตราย	 เพราะว่าประชาชนออกไปข้างนอกไม่มีความปลอดภัยแล้ว	 ก็ต้องมาพิจารณา

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบุญยง	 ว่องวานิช	 นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย			

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการชุดใหม่ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	 ฯ	 พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖	 รวม	 ๓๓	 คน	

เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน	โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท	
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เหตุผลดูว่าทําไมมีความเกเรมากนัก	 ก็คงแบ่งไป ได้หลายประเด็นหลายเหตุผล	 อีกข้อหนึ่งที่เป็นวงเล็บก็คือว่า			

อัตราอาชญากรรมในเมืองไทย	 และโดยเฉพาะที่พูดกันมากว่าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรีนี้	 มีอาชญากรรมมาก	

ความปลอดภัยของประชาชนมีน้อยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ	 ซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว	 ฟังดูจาก

ผู้ที่ ไปต่างประเทศในปัจจุบัน	 เช่นไปสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป	 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเราถือว่าเป็นพี่ ใหญ่	 เป็น

มหามิตร	เป็นตัวอย่าง	หรือเป็นสวรรค์	เดินตามถนนไม่ ใคร่ ได้แล้ว	ไม่สามารถที่จะมีความปลอดภัย	แม้เมืองไทยที่

บอกว่าแย่น่ะ	 ที่สหรัฐอเมริกาก็แย่กว่า	 มีคนหลายจําพวกที่ ไป	ทั้งนักการเมือง	ทั้งนักการทูต	ทั้งแพทย์	 ทั้งวิศวกร	

หรือนักศึกษา	 พูดเป็นเสียงเดียวว่า	 ต่างประเทศที่เขาเจริญที่เขาเป็นสวรรค์	 ไม่ ใช่สวรรค์	 เมืองไทยเป็นสวรรค์		

ยิ่งกว่า	 แต่ว่าเหตุนี้เองก็เป็นเหตุของการเพิ่มอาชญากรรมหรือเยาวชนเกเรในเมืองไทย	 เพราะว่าประชาชนทั้งหมด			

ทั้งผู้ ใหญ่ทั้งเด็กเห็นว่าต่างประเทศ	 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป	 เป็นพี่	 เป็นพี่เบิ้ม	 เป็นตัวอย่าง	 เป็นสวรรค์	

จึงต้องไปเอาสนใจในสิ่งที่เขามีอยู่	 แต่สิ่งที่เขามี	 เขามีขึ้นมาเพราะประวัติศาสตร์ของเขาตามลําดับ	 และนิสัยใจคอ

ของประชาชนของเขา	 เขาตั้งขึ้นมา	มานึกว่าจะต้องเป็นลิง	 เอาอย่างทุกอย่าง	ก็เลยทําให้ของเราอาจเสื่อมลงไปได้	

เพราะของเราสิ่งที่ดีขัดกับของเขา	 ก็ต้องเสียไป	 ถ้ายกตัวอย่างพระพุทธศาสนา	 คําว่าศาสนาเดี๋ยวนี้กับเยาวชนหรือ

แม้จะผู้ ใหญ่ขนาดผู้ ใหญ่ทั้งอายุ	 ทั้งความรู้	 เป็นดอกเตอร์	 ศาสนาเป็นสิ่งที่น่าหัวร่อ	 ก็จริงสําหรับบางความเห็น	

ศาสนาเป็นสิ่งที่น่าหัวร่อจริงๆ	 เพราะว่างมงาย	 ครึเชื่อเทวดา	 เชื่ออภินิหารต่างๆ	 จึงทําให้ศาสนาไม่มีพลัง	 ทําให้

ไม่น่าเชื่อ	 เคยได้กล่าวหลายครั้งว่าศาสนาพุทธเราได้เปรียบอย่างยิ่ง	 เพราะว่าใช้หลักสําคัญก็คือหลักเหตุผล	 อะไร

เกิดมาก็เกิดด้วยเหตุ	 ต้องมีเหตุอันหนึ่งทําให้เกิด	 แล้วเหตุนั้นก็เกิดเป็นผลต่อไป	 ต่อเนื่องไปเรื่อย	 ในสาขาวิชา

ต่างๆ	ในวิทยาศาสตร์	หรือในปรัชญา	หรือในจรรยา	หรือในทุกอย่างต้องมีหลักเหตุผล	ผลที่เกิดสาวต่อไปถึงต้นได้	

แล้วก็ทํานายในอนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไร	 เพราะหลักเหตุผลได้ทั้งนั้น	 เหตุผลไม่ ใช่เหตุผลอย่างสั้นๆ	 เป็นเหตุผล

อย่างเห็นการณ์ ไกลที่ขอเรียกว่าเหตุผลอย่างเคร่งครัด	 คือเหตุผลอย่างแท้จริง	 ฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ดี

ที่สุดสําหรับแก้ ไขปัญหาเยาวชน	 แต่ว่าโดยเหตุที่คําว่าศาสนาเสื่อมลงไป	 เสื่อมไปมากเพราะศาสนาอื่นซึ่งเขาไปเน้น

ในทางอภินิหารหรือในทางคําสั่งมากเกินไป	 ไม่ ได้นึกถึงธรรมะแท้ๆ	 ไปนึกถึงศีลหรือไปนึกถึงอภินิหารมากเกินไป	

ทําให้ศาสนากลายเป็นสิ่งที่ โคมลอย	 และมาถึงศาสนาพุทธ	 เรียกว่าศาสนาพุทธก็ โคมลอยไปด้วย	 ฉะนั้นวิธีแก้ ไข

ไม่ ใช่ปัญหาเยาวชนเท่านั้นเอง	 แต่ปัญหายุ่งยากมีอยู่ที่การเมืองด้วย	 ปัญหาการปกครอง	 ปัญหาการเป็นอยู่ของ		
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คนไทยในเมืองไทยด้วย	 ก็คือต้องให้คนอยู่ด้วยเหตุผลเป็นข้อสําคัญข้อหนึ่ง	 แม้จะเป็นต่างศาสนาเราก็นําหลัก

เหตุผลเข้าไปว่าด้วย	 ศาสนาอิสลามก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้ดีขึ้น	 เราไม่พูดถึงศาสนา	 แต่ทําตาม

หลักศาสนาพุทธที่แท้	แล้วนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งที่จะเริ่มศึกษาปัญหาเยาวชน	

	 ปัญหาเยาวชนต่อไปจะทําอย่างไร	 เราก็จะต้องดูข้อเท็จจริงแท้ๆ	 ว่าเด็กเกิดมาตอนเกิดมาพ่อแม่เลี้ยง	 ซึ่ง

เดี๋ยวนี้ก็ ไม่ค่อยเลี้ยงกันแล้ว	 แต่ว่าก็ควรจะตามหลักว่าต้องเลี้ยง	 เลี้ยงก่อนที่จะเข้าโรงเรียน	 ตอนนั้นสําคัญที่สุด	

อายุถึง	 ๓	 ขวบ	 ๔	 ขวบนี้	 ถ้าเราเลี้ยงให้เข้าใจ	 น่าประหลาดที่สุดว่าจะทําให้เด็กนั้นเมื่อโตแล้วจําแม้จะจําไม่ ได้แต่

เข้าในหัว	 ถ้าสั่งสอนตั้งแต่เริ่มเดินเริ่มพูด	 สั่งสอนอยู่เรื่อยให้เข้าใจ	 ให้เคยชินกับความคิดที่ดีที่ตรงเด็กคนนั้นมี		

หวังจะดี	 แม้สันดานหรือเรียกว่ากรรมพันธ์ุจะเลว	 ก็มีหวังที่จะทําให้ดีขึ้น	 มีเหตุผลขึ้น	 แล้วก็รั้งเหนี่ยวไม่ ให้ ไปตาม

กรรมพันธ์ุซึ่งอาจมี ได้	 ฉะนั้นก็อยู่ที่พ่อแม่ที่จะมีเวลาที่จะอบรมหรือเลี้ยงดูบ้างหรือไม่	 อันนี้ก็เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่ง	

ต้องแก้ที่ผู้ ใหญ่	 ที่พ่อของเด็ก	 ที่แม่ของเด็ก	 ต่อไปเมื่อเข้าโรงเรียน	 ครูก็ต้องมีศีลธรรมที่ดี	 แต่ว่าครูของเรามีน้อย

เกิดไม่พอแก่จํานวนนักเรียน	 โรงเรียนก็ ไม่มีพอ	 จะไปว่ารัฐบาล	 รัฐบาลก็สร้างไม่ ไหวเพราะว่าไม่มีทั้งเงินทั้งเวลา	

เมื่อสร้างโรงเรียนแล้วก็ ไม่มีครู	 อย่างโรงเรียนหลายแห่งนักเรียนสองร้อยสามร้อยคนครูสองคน	 มันก็ ไม่พอ	

ฉะนั้นอย่างไรก็ต้องแก้ ไขปัญหาครู	 ปัญหาโรงเรียน	 ต่อไปถึงปัญหาหลักสูตร	 อันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาทั้งนั้น	

หลักสูตรที่มีเดี๋ยวนี้ ในทฤษฎีก็มีประถม	๑	ถึง	๗	แล้วก็มัธยมศึกษา	๑	ถึง	๕	หรือ	๖	สําหรับอาชีวะ	และที่มีเพิ่ม

เติมก็มีอนุบาลต่างๆ	 เรื่องนี้ ไปดูข้อเท็จจริง	 ประถม	 ๑	 ถึง	 ๔	 หรือประถมต้น	 เมื่อจบประถม	 ๔	 แล้วควรอ่าน

หนังสือได้	มีความรู้ ในทางความประพฤติอะไรพอสมควร	แต่มาดูอายุยังเด็กมาก	และหลักสูตรของประถม	๑	ถึง	๓	

ถ้าไปดูจริงๆ	ก็ซ้ำซาก	เด็กก็ยังไม่สามารถที่จะรับความรู้	ยิ่งอนุบาลก็ไม่ยิ่งสามารถ	ฉะนั้นหลักสูตรตั้งแต่อนุบาล	๑	

–	๒	–	๓	ประถม	๑	–	๒	–	๓	หกปีนี่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก่เด็ก	มีแต่เสียเวลาและเสียกําลังครูที่จะสอน	

เสียห้องเรียนไป	อย่างเช่นโรงเรียนประชาบาลซึ่งมีถึงประถม	๔	ก็ต้องมี	๔	ชั้น	ครูมี	๒	คน	จะทําอย่างไร	ก็ต้อง

รวมชั้นอยู่ดี	 แล้วลงท้ายก็ต้องสอนซ้ำซากอยู่ ไม่ ได้หยุด	 ถ้าหากว่าเปลี่ยน	 อันนี้ข้อเสนอ	 ถ้าเปลี่ยนหลักสูตรเป็น

ประถม	๑	–	๒	–	๓	รวมกันหมด	และประถม	๔	ให้เป็นชั้นประถมที่แยกเพื่อที่จะขึ้นไปประถม	๕	–	๖	–	๗	ก็

จะกลายเป็นมี	๑	–	๒	–	๓	แล้วก็เรียกเป็นว่าเตรียมประถม	แล้วอายุเท่าไรก็เข้าไปเรียนประถมนั่น	ครูคนเดียว

ก็พอ	ก็ประหยัดครูไปอีก	๒	คน	ประถมตอนปลายคือประถม	๔	–	๕	–	๖	–	๗	ก็เป็น	๔	รวมกันก็เป็นประถม	
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๔	 ชั้น	 มีประถม	 ๓	 ชั้น	 แต่ว่ารวมเป็นอันเดียว	 แล้วก็อนุบาล	 อย่างนั้นก็จะประหยัดคน	 ประหยัดครู	 ประหยัดที่	

และจะทําให้เด็กสามารถที่จะได้รับความรู้ ได้สมกับอาย	ุ แล้วต่อไปอาจมีอันธพาลน้อยลงไป	 เพราะว่าได้ประหยัดครู	

สามารถเพิ่มโรงเรียน	 สามารถเพิ่มจํานวนนักเรียน	 นี่ก็เป็นแนวความคิด	 ซึ่งปลีกย่อยมากพอใช้สําหรับเรื่องของ	

ยุวพุทธิกสมาคมที่มาขอคําแนะนํา	 แต่ว่าเป็นแนวความคิดที่แต่ละท่านก็ควรจะไปคิดเพิ่มเติมว่า	 เมื่อแบ่งปัญหาออก

มาเป็นเรื่อง	สําหรับเรื่องเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่	แบ่งออกมาเป็นเรื่องของศาสนา	ปัญหาต่างๆ	ในทางศาสนาจะ

ทําอย่างไร	 ปัญหาในทางการศึกษาแบ่งออกมา	 แล้วก็ ให้แบ่งปลีกย่อยออกไป	 เมื่อเห็นปัญหาแล้ว	 สว่างแล้ว	 ก็อาจ

หาทางที่จะปฏิบัติ	 เพราะว่าผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมแต่ละคนก็มีความรู้	 และก็มีความสามารถร่วมแรงกันทํากิจกรรม

เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับนโยบายที่จะตั้งเอาไว้	

	 แต่ก่อนตั้งนโยบายจะต้องเข้าใจปัญหาว่า	 ปัญหาเยาวชนคืออะไร	 แล้วที่มาของปัญหา	 และผลของปัญหาที่

จะเป็นอย่างไรต่อไป	 อันนี้ก็ ได้มานึกถึงว่า	 สามารถที่จะมาวางให้แจ่มแจ้งได้ว่าปัญหามีอะไร	 ทางแก้ ไขมีอย่างไร	

โดยใช้สมองของสมาชิกและกรรมการทั้งหมดมาคิด	ไม่ ใช่เพียงแต่มาบอกว่า	มาขอพระบรมราโชวาทแล้วก็จะทําตาม

พระบรมราโชวาทต่อไป	 เพราะว่าทั้งหมดที่พูดนี้ก็เป็นเพียงกระตุ้นให้ ไปคิด	 ไม่ ใช่เป็นโอวาทหรือแถลงนโยบาย	

เพราะว่าถ้ามาขอให้แถลงนโยบาย	จะต้องไปเตรียมหลายวัน	พูดถึงหลายวัน	กรรมการก็มีเวลาเตรียมมากกว่า	อาจ

พบอะไรขึ้นมาได้	 แต่ว่าที่พูดนี้	 พูดจากความคิดที่มี ในปัจจุบันทันด่วนเวลานี้	 ไม่ ใช่ โดยที่ ไปพิจารณามาแล้วมาร่าง

เป็นโครงการ	 เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะไปร่างเป็นโครงการ	 เพราะว่าท่านมีความรู้ทั้งนั้น	 จึงเป็นเจตนาที่ดี	

ปรารถนาที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นปลอดภัยขึ้น	 ที่พูดนี้เพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่าง	 ไม่ครบถ้วน	 ก็ขอเพิ่มเติมในข้อ

การศาสนาอีกนิดหนึ่งว่า	 ส่งเสริมศีลธรรมที่ส่งเสริมอยู่นั้น	 ศีลก็หมายความว่าข้อห้าม	 โดยมากเอะอะอะไรก็ ให้อยู่

ในศีลธรรม	 หมายความว่าคนไหนที่ประพฤติตามศีล	 ๕	 เป็นต้นจะเป็นคนดี	 ก็ ไม่ ได้หมายความเช่นนั้น	 เพราะว่า		

ศีล	๕	ห้ามไม่ ให้ทําโน่นทํานี่	 ห้ามตามข้อต่างๆ	 เช่นห้ามฆ่าคน	ฆ่าสัตว์	 แต่ฆ่าคนนี่	 ที่คนเขาไม่ค่อยกล้าที่จะฆ่าก็

เพราะว่ามีกฎหมายบ้านเมือง	 ส่วนข้ออื่นๆ	 เช่นศีลห้ามดื่มสุรา	 เมาสุรา	 กฎหมายบ้านเมืองไม่ ได้ห้ามนอกจาก		

นอกเวลาของคณะปฏิวัติที่จะต้องถูกจับ	แต่ว่านอกจากนั้นก็ดื่มก็ดื่มไป	ถ้าหากว่าดื่มแล้วเมาในที่ประเจิดประเจ้อแล้ว

ทําร้ายคนอื่นนั่นถูกจับ	หมายความว่าถูกจับไปตอนที่มีผลขึ้นมาแล้ว	ผลในทางกายและในทางกฎหมาย	แล้วก็กลัวกัน	
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กลัวศีลนี่	 สมมุติว่ากลัวบาป	 ยกมือไหว้	 แล้วก็ถ้าให้ศีล	 ก็ทําตามศีลนั่น	 ก็กลัวไม่ ได้ทํา	 เพราะว่าไม่มีข้อปฏิบัติมีแต่		

ข้อห้าม	 อันนี้ก็ต้องพยายามพิจารณาเรื่องศาสนาว่าข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างที่จะปฏิบัติ ให้จิตใจเข้มแข็งให้เป็นประโยชน์

ได้	 จะกลับทางมาให้เป็นที่เข้มแข็ง	 ที่มีเหตุผล	 เป็นคนที่แข็งในทางที่ดี	 เป็นนักเลงในทางที่ดี	 อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่ง		

ที่น่าจะพิจารณา	และก็หนัก	ให้พยายามที่จะอธิบายให้หนักแก่ประชาชนทั่วไป	ไม่ ใช่เฉพาะแก่เยาวชนว่า	การปฏิบัติ

ศีลธรรมคือต้องทั้งศีลและธรรม	 ไม่ ใช่ว่าปฏิบัติเลี่ยงข้อห้าม	 โดยมากเป็นการเลี่ยงข้อห้ามอยู่เสมอ	 มีข้อห้ามอะไรก็

เลี่ยงได้อย่างฉลาด	เพราะเขาไม่ ได้ห้ามไว้ว่าอย่าทํา	

	 ในด้านเหตุผลที่ว่าทําไมเยาวชนเดี๋ยวนี้เกเรมาก	 นอกจากเรื่องความไม่เข้าใจศาสนาหรือเข้าใจเหตุผลใน

การศึกษาไม่ครบถ้วนแล้ว	ยังมีเหตุผลที่เบี้ยวๆ	อีก	เพราะว่าแต่ก่อนนี้เขาสั่งสอนกันว่าคนที่สุจริตแล้วก็เจริญ	ซึ่งไม่

จริงเดี๋ยวนี้	คนที่สุจริตท้องแห้ง	ไม่ว่าอายุเท่าไร	คนสุจริตดูเหมือนว่าท้องแห้ง	คนที่เสียสละตายก่อนเขา	เพราะว่า

ต้องเสียสละมาก	 ต้องไปสู้รบก่อการร้าย	 หรือผู้ร้ายก็ถูกยิงถูกฆ่า	 คนที่ ไม่กล้า	 คนที่เรียกว่าไม่สุจริตร่ำรวยขึ้นมาได้	

เพราะว่าโกงเขา	หรือไปหลอกเขา	คือไม่ ได้ โกงก็ไปหลอกเขา	ไปเลี่ยงกฎหมายโดยที่อาจไม่ถึงผิดกฎหมาย	ไม่ ได้ โกง	

แต่ก็รวย	ไม่ตาย	ก็เพราะว่าเลี่ยง	ไม่ ไปรบไม่ ไปปฏิบัติราชการที่อันตราย	เลี่ยงอยู่ที่นั่น	มันก็ไม่ตายเท่า	หรืออย่าง

น้อยรู้สึกว่ามีความตายน้อยกว่า	แต่ ในที่สุดอาจจะหกคะเมนลงมาหัวแตกตายก็ได้	แต่ว่าอย่างไรก็มีความรู้สึกว่าการ

ปฏิบัติตัวโดยสุจริตแล้วท้องแห้ง	 อยู่ด้วยความขี้ขลาดปลอดภัย	 ฉะนั้นจิตใจอันนี้มันก็เข้าไป ในเยาวชน	 ทําอะไร

ง่ายๆ	แต่ก่อนนี้เด็กที่ ไม่มีกินก็ไปทํางาน	ทําอะไรนิดๆ	หน่อยๆ	ก็ได้มีข้าวกินแล้วชาวบ้านก็ ใจดี	 เห็นเด็กไม่สบาย

ให้กิน	 ก็ยังเคราะห์ดีว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมี	 แต่น้อยลง	 หรือไปหาหลวงพ่อ	 ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ	 ให้ท่านถูไถไป			

ไม่มี โรงเรียนที่จะไปก็ ไปที่วัด	 ไปหาหลวงพ่อ	 หรือไม่มีพ่อไม่มีแม่	 ไม่มี ใครก็ ไปที่วัดหลวงพ่อท่านยังเมตตา			

ท่านบิณฑบาตมาที่ ไหนมาท่านก็ ให้	 แล้วก็ท่านก็สั่งสอน	 เรื่องที่จริงที่ดีก็คือ	 ไปหาหลวงพ่อ	 ถึงท่านก็ตวาดเอาบ้าง	

ท่านก็ ให้อาหารที่ท่านบิณฑบาตมาแบ่งให้ก็พออยู่พอกิน	 แล้วท่านก็สั่งสอน	 ก็ ได้ความรู้ทั้งในทางศาสนาในทาง

ความประพฤติ	ทั้งในความรู้อาชีพ	หลวงพ่อท่านสอนได้	เดี๋ยวนี้ ไม่มีแล้ว	เพราะว่าอย่างนั้นไม่โก้	ไม่โก๋	แล้วก็ไม่เร็ว	

จึงตั้งขึ้นมาเป็นแก๊ง	 เป็นแก๊งขึ้นไปตั้งแต่เยาวชนพวกที่ปล้น	 เฉพาะอย่างพระนครหลวงนี่เด็กๆ	 ทั้งนั้น	 ไม่เกิน	

๑๗	–	๑๘	ไปปล้นเขา	ไปปล้นอย่างมีเทคนิคสูง	เลียนมาจากทีวี	เลียนมาจากพี่เบิ้มต่างๆ	ที่เขามีความรู้สมัยใหม่	

เลียนมาจากข่าว	 วิธีการไฮแจคเครื่องบินอะไรอย่างนี้	 ทําระเบิดแล้วก็มาขู่	 แบบเดียวกับที่เขาขู่ ในการไฮแจค		
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เครื่องบิน	มันง่ายมาก	 วันๆ	ก็ไปจี้รถเมล์	 ไปจี้อะไรก็ได้	 ได้เงินมาพอกินยิ่งกว่าพอกิน	พอที่จะไปเล่นการพนันต่อ

ไป	พอที่จะไปซื้อยาเสพติดต่อไป	ก็เลยทําให้มันประมูลขึ้นไป	และทําให้อันตรายยิ่งขึ้นสําหรับประชาชน	

	 ปัญหาทั้งหมดนี่ก็วางไว้คละอย่างนี้	 แล้วก็ ให้ ไปแยกแยะแล้ววางเป็นโครงการเชื่อว่าคณะบุคคลอย่างเช่น

สมาคมนี่	 แม้จะมีกําลัง	 มีความสามารถ	 มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็จะทําไม่ ได้	 ก็พยายามเลือกส่วนที่ทําได้แล้วก็ทํา			

จะได้ชื่อว่าได้ทําเป็นตัวอย่าง	 แล้วก็ทําโดยส่วนรวม	 สนองคุณของชาติบ้านเมือง	 ให้สามารถที่จะสร้างบ้านเมืองให้

น่าอยู่ยิ่งขึ้น	แล้วก็เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เรียกว่าตกอยู่ ในห้วงของทุกข์	คือช่วยพวกเยาวชนที่ ไม่สามารถที่จะทําอะไร

ให้ก้าวหน้าให้เจริญ	 แล้วก็เชื่อว่าเป็นจุดประสงค์ที่ ใหญ่ที่ทางยุวพุทธิกสมาคมอยากที่จะปฏิบัติ	 ก็ขอฝากความคิดที่

ค่อนข้างจะชุลมุนเอาไปแยกแยะ	แล้วพยายามพิจารณาดูว่าอะไรรวมกับอะไร	แล้วก็สามารถจะปฏิบัติ ในส่วนที่ดี	

	 ก็ยินดีที่จะช่วยกันพิจารณาในสิ่งใดที่เป็นความเป็นความตายของบ้านเมือง	 ของส่วนรวม	 บ้านเมืองของ

เราก็คือพวกเรานี่เอง	 ไม่ ใช่ผู้อื่น	 ก็พวกเราเองผู้ที่อาศัยแผ่นดินนี่	 ถ้าเราสามารถที่จะสร้างตัวเอง	 เราก็สามารถ

สร้างบ้านของเราด้วย	โดยมีความสามารถ	มีความพอใจ	มีความสําเร็จ	แล้วก็มีวางโครงการ	ฉะนั้นถ้าสามารถที่จะ

ร่วมแรงกันทําคนละไม้คนละมือก็จะเป็นการดี	 ปัญหาที่แต่ละคนก็สามารถที่จะช่วยกันในด้านหนึ่งๆ	 ก็ขอให้ช่วยกัน	

แล้วก็ร่วมมือฝากความเข้าใจในจุดประสงค์ของแต่ละคน	 ก็ยุวพุทธิกสมาคมเดี๋ยวนี้ก็แพร่ ไปเกือบทั่วราชอาณาจักร	

ในแต่ละจังหวัดแต่ละแห่งๆ	 ก็มีสมาชิก	 ก็คงสามารถที่จะวางแนวนโยบายให้เข้าใจกันว่าจะส่งเสริมพุทธศาสนาใน

เยาวชนหรือในผู้ที่ยังถือว่ายังเยาว์อยู่	 บางคนก็มีลูก	 แต่ก็รู้สึกว่ายังเยาว์อยู่	 ทําไมจะยังเยาว์ ไม่ ได้	 ความจริงอายุ	

๖๐	–	๗๐	ยังเยาว์ก็มีเพราะยังไม่เป็นบัณฑิต	เพราะว่ายังไม่มีความรู้เต็มที่	คนที่จะนับตัวเป็นบัณฑิตแท้ๆ	ผู้ที่เป็น

ภันเตแท้ๆ	 เป็นผู้ที่มีความเป็นทั้งผู้มีอายุ	 ทั้งผู้มีความรู้	 เป็นผู้ ใหญ่จริงๆ	 รู้สึกว่าจะหายาก	 เพราะว่าต้องครบถ้วน

ด้วยความรู้ทั้งในด้านวิชาการทั่วๆ	 ไปส่วนหนึ่ง	 แล้วก็ ในความรู้ ในวิชาที่เห็นอะไรๆ	 ไม่ ใช่เป็นอภินิหารแต่ด้วยเห็น

เหตุผลอีกส่วนหนึ่ง	 ฉะนั้นผู้เยาว์หรือยุวพุทธิก	 หรือไม่จํากัดอายุทั้งหมดนี้	 ต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้ยุวพุทธิก		

กลายเป็นผู้ที่มีความรู้สูง	 ให้มีความรู้สูง	 เข้าใจ	 พูดง่าย	 พูดง่ายสอนง่าย	นี่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าเสียเปรียบ	 ใครว่า

ง่ายสอนง่ายเป็นคนที่เสียเปรียบ	แต่ว่าไม่ ใช่	คนที่ว่าง่ายสอนง่ายนั้นเป็นคนที่ฉลาด	พูดอะไรเข้าใจ	แม้สมมุติว่าพูด

คําสอน	 คําสั่งสอนนั้นจะมิได้ถูกต้องหมด	 คนที่ว่าง่ายสอนง่ายฟังแล้วก็รู้เรื่อง	 รู้ทันที	 คือรู้ โดยความเฉลียวฉลาด



180

ของคนมีปัญญา	 รู้ว่าคําสั่งสอนนั้นน่ะถูกตรงไหนผิดตรงไหน	 ก็เอามาเป็นประโยชน์ ได้ โดยเร็ว	 เพราะว่าเป็น		

คนฉลาด	 เป็นคนมีปัญญา	 ก็เอามาใช้เอามาสะสมเอาไว้	 แยกแยะส่วนนี้ ไม่ดีส่วนนี้ดี	 เอามาวางไว้เป็นตู้ๆ	 เป็น		

ลิ้นชักๆ	 แล้วก็เราต้องการตัวอย่างในสิ่งที่ดีเราก็ ไปเปิดลิ้นชักในสิ่งที่ดี	 ถ้าอยากดูตัวอย่างที่ ไม่ดี	 ที่จะต้องแก้ ไขแล้ว

ก็มาชี้ ให้เห็นคุณเห็นโทษ	 ก็ ไปเปิดเอาลิ้นชักส่วนที่ ได้รับทราบมาในสิ่งที่เราพิจารณาว่าดี ไม่ดี	 แต่ว่าถ้าว่ายากสอน

ยาก	หมายความว่าเป็นคนที่ โง่	โง่เง่า	ตื่น	สอนเท่าไรๆ	ไม่เข้าใจ	ต้องเข็นเอาไป	ต้องดู	ต้องลงโทษ	ต้องใช้กําลัง

ถึงจะเข้าใจ	หรือบางที ไม่มีวันเข้าใจ	คนที่ว่ายากสอนยากอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสาร	เป็นคนที่เสียเปรียบที่สุด	อันนี้

ก็เป็นความคิดสมัยใหม่	 ที่เรียกว่าสมัยใหม่	 ที่จริงไม่สมัยใหม่	 เป็นความคิดที่ผิด	 แต่ว่าเป็นสมัยใหม่	 ว่าคนที่เก่งจะ

ต้องว่ายาก	สอนยาก	มันถอยหลังเข้าคลอง	คลองของเราเกือบแย่แล้ว	 เหม็นจะตาย	แต่ว่ามันถอยหลังจริงๆ	คือ

ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรเลย	แต่ก็มีปมด้อย	ก็ต้องแสดงออกมา	ถือว่าส่วนรวม	ไปขว้างปาโน่นนี่ด้วยความมีปมด้อย	

ก็เลยทําให้เสียหมด	 เราต้องพยายามสอนด้วยอุบาย	 และอุบายนี้ ไม่ ใช่อุบายที่เลวหรืออุบายที่เรียกว่าทุจริต	 อุบาย

หมายถึงคือการยกเหตุผล	ทําให้ผู้ที่ว่ายากสอนยากสามารถที่จะเข้าใจ	ก็เลยทําให้เห็นว่า	งานหน้าที่ของผู้ที่ตั้งตัวขึ้น

มาเป็นยุวพุทธิกสมาคมนี้มีมากจริงๆ	ก็ขอให้พยายามพิจารณาด้วยตนเอง	และปรึกษาหารือ	พยายามแพร่ความคิด

ที่มีเหตุผลเบื้องต้นแก่สมาชิก	 ยุวพุทธิกสมาคมด้วยกันซึ่งเข้ามาเป็นสมาคม	 ไม่ ใช่เข้ามาโก้ๆ	 ไม่ ใช่ที่จะมาแต่งใส่

เครื่องหมายของสมาคมหรูๆ	 หรือแสดงตัวว่าเป็นสมาชิกของสมาคมอันมีเกียรติ	 เพื่อที่จะมีอภิสิทธิ์อะไรเท่านั้นเอง	

แต่เพราะด้วยศรัทธาว่าเรามีความคิดความเห็นที่ดีที่ถูกต้อง	ที่จะทําให้พวกเราเองมีชีวิตที่ ใสสะอาด	ที่มีความสุขมาก

ขึ้นร่วมกัน	 ช่วยกัน	 แล้วก็แผ่ความคิดนี้แก่สมาชิกก่อนให้เข้าใจกันทั่วทุกคนว่าจุดหมายของเราเป็นอย่างไร	 แล้วต่อ

ไปก็สามารถที่จะไปช่วยเพื่อนฝูงที่ ไม่เป็นสมาชิก	ต่อไปก็ไปช่วยผู้ที่อยู่ ในละแวกบ้านของตัว	หรือในที่ที่ต้องขยายออก

ไปทั่วประเทศทั่วทุกคน	 เพื่อที่จะให้เราสามารถมีความภูมิ ใจ	 มีความสงบ	 มีความมั่นคงได้	 เพราะว่าไม่ ได้

หมายความว่าจะให้สมาชิกเป็นที่เขาเรียกกันว่า	 นักบุญผู้สละทุกอย่าง	 จะเป็นโดยสิ่งตรงข้าม	 เราทําเพื่อความเจริญ	

เพื่อความพอใจส่วนตัว	เพื่อความปลอดภัยส่วนตัว	เพื่อความดีส่วนตัวของเรา	แต่ว่าทําในทางที่ถูกที่ต้อง	และทําใน

ทางที่มีเหตุผล	นี่ก็ขอฝากเพิ่มเติมดังนี้เพื่อที่จะไปพิจารณาเป็นการบ้านด้วย	

	 ข้อนี้ก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า	 จริง	 ถ้ารัฐบาลท่านช่วยก็สะดวก	 แต่ว่าการที่เป็นสมาคมนี่ดี	 ที่แสดงว่า

เป็นอิสระ	 เป็นไทแท้	 และก็ความจริงการสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลก็มีความจําเป็นอยู่ที่ว่า	 สั่งง่าย	 สะดวกใจ	แต่ว่า
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ถ้าทางรัฐบาลท่านเกิดมีนโยบายที่ ไม่เหมือนกัน	 เพราะเราทํางานทีหลัง	 หรือถ้าท่านมีความคิดเหมือนกับเราท่านก็

อยากทําเอง	 ทําไมยุวพุทธิกสมาคมมายุ่งด้วย	 ไม่ ใช่เรื่อง	 ลงท้ายเราทํางานเอาไว้ก็เสียเปล่า	 วิธีที่ดีก็คือทําแล้วก็		

ทําไป	อาศัยประชาชนและอาศัยข้าราชการทุกชั้นที่เป็นคน	คือข้าราชการนี้ ไม่ ใช่สัตว์นรกก็เป็นคน	ก็มีความปรารถนา

เหมือนกัน	จนกระทั่งท่านหัวหน้าคณะปฏิวัตินี่พูดถึงรัฐบาล	ถ้าไม่มีรัฐบาลก็มีหัวหน้าคณะปฏิวัติ	แล้วก็มีคณะปฏิวัติ

คณะบริหารต่างๆ	 ถ้าจะคิดจะขอให้พิจารณาก็เข้าหาฐานะเป็นคน	 เป็นคนที่มีความปรารถนาดีก็พอแล้ว	 แล้วทีหลัง

ถ้าทางรัฐบาลท่านตั้งขึ้นมาเมื่อไร	 และท่านมีความปรารถนาที่จะให้ความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือเพื่อความ

ประชาธิปไตย	 ทุกคนต้องขอเพราะต้องการประชาธิปไตย	 สมาคมก็สามารถที่จะร่วมมือในฐานะที่เป็นประชาชนเพื่อ

ความประชาธิป ไตยในการปกครอง	 แต่ถ้าเราจะบอกว่าต้องให้ทางรัฐบาลตั้งเป็นนโยบายระดับชาติ	 เราจะได้

ประชาธิปไตยอะไรลงท้ายรัฐบาลก็เป็นเผด็จการตลอดเวลา	 เพราะว่าประชาชนเห็นว่าถ้างานอะไรต้องให้รัฐบาลท่าน

ทําโครงการถึงจะเด่น	เราก็ต้องไปพึ่ง	เพราะว่าประชาชนไม่ต้องการประชาธิปไตยนี่เอง	ถึงไม่มีประชาธิปไตย	อันนี้

วงเล็บแต่ว่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้	 เมืองไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ ได้	 เพราะว่าประชาชนไม่ต้องการ	 ที่จริงไม่ ใช่เรื่อง

ของรัฐบาล	 แต่เป็นเรื่องของประชาชนมากกว่า	 เพราะปรารถนาอะไรก็ต้องทํา	 หมายความว่าเราทําให้แน่วแน่ตาม

ประสงค์ของเรา	 แล้วถ้าต้องการความร่วมมือจากหน่วยราชการใดๆ	 ซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้หรือมีนโยบายที่จะ		

ทํา	 เราก็ขอ	 อย่างเช่นที่ว่าเมื่อกี้	 การศึกษาน่าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องแก้ ไขบ้าง	 เมื่อแก้ ไขแล้ว	 เราอย่าไปบอกว่านี่		

ยุวพุทธิกสมาคมเป็นผู้เสนอ	 ถ้าเป็นนโยบายที่มีผล	 รัฐบาลท่านก็ยกย่องให้เอง	 อันนี้ดูอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกนัก

ก็ ได้	 แต่แนวทางก็คล้ายๆ	 อย่างนี้แหละ	 เราก็ทําไปเพื่อส่วนรวม	 แล้วก็เท่าที่คนที่เรียกว่าเอกชนซึ่งไม่ ใช่รัฐบาลจะ

ทําได้	 ยิ่งทําได้มากเอกชนยิ่งมีอํานาจคืออํานาจในทางที่ดี	 แล้วก็ที่ขอมาพบ	 เอาเงินมาช่วยนี่	 และที่ต้อนรับท่านทั้ง

หลายนี้ ไม่ ใช่เพราะเอาเงินมาให้	แต่เอาเงินมาช่วยกิจการต่างๆ	ที่ทําอยู่	ก็ยินดี	เพราะว่าเงินก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง

สําหรับสิ่งที่ทําไม่ ได้ถ้าไม่มีเงิน	 แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือ	 อยากให้เข้าใจ	 แล้วก็อย่าท้อใจ	 ให้มีกําลังใจในการทําในสิ่งที่

ตัวเห็นว่าดี	 และขอให้แต่ละคนพิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	 อย่าไปหลงเชื่อในสิ่งที่นึกว่าดี	 นึกว่าโก้	 นึกว่าเก๋	

แล้วก็ทํา	ทําจริงๆ	ด้วยความตั้งใจ	มีเหตุผลที่ดี	จะเป็นทางที่จะแก้ปัญหาที่ว่าเลวร้ายต่างๆ	ทุกปัญหา	ไม่ ใช่เฉพาะ

ปัญหาเยาวชน	 ปัญหาการปกครอง	 ปัญหาก่อการร้ายในเมืองต่างๆ	 หลายแห่งก็แก้ ได้	 นอกจากนี้ถ้าทุกคนทําด้วย

เจตนาดีต่างๆ	แล้วจะเป็นการช่วยตัวเองก่อนที่จะช่วยส่วนรวมด้วย	เพราะว่าตัวเองมีปัญหา	ตัวเองมีความรู้	
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	 ก็ขอให้พยายามพิจารณาให้เกิดความคิดที่ดีทั้งหมด	 ให้เกิดพลังที่จะเป็นผลขึ้นมาสําหรับสร้างสังคมสร้าง

บ้านเมืองได้	 ถ้าเกิดความคิดอะไรก็ควรจะจดเอาไว้	 ขอฝากความคิดเพราะอาจไม่สามารถที่จะพูดโดยอ้างว่าเป็น		

หลักวิชาที่ถูกอะไร	 แต่ว่าพูดออกมาจากความคิดที่เกิดสงสัยขึ้นมา	 ก็พูดออกมา	 อะไรเห็นด้วยก็ ไปเขียน	 ถ้าไม่เห็น

ด้วยก็ไปดูแก้ ไขว่าทําไมไม่เห็นด้วย	ก็อาจเป็นเพราะว่าพูดออกมาไม่ชัดเจนก็เป็นได้	 ก็ขอให้ ไปพิจารณา	อย่างน้อยก็

คงมีประโยชน์บ้าง	ขอจงสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมโดยทั่วหน้ากัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

	 รู้สึกยินดีมากที่คณะนักกีฬาของวชิราวุธวิทยาลัยสามารถไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง	 ผลการแข่งขันก็นับว่า

เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง	 ในด้านการกีฬาที่พวกนักเรียนวชิราวุธไปครั้งนี้	ก็นับว่าได้ผลเต็มที่	ก่อนที่ทุกคนไปในครั้งนี้	

ก็ ได้มาพบ	 และที่บอกว่าขอให้ ไป ให้มีชัยชนะก็ ได้ชัยชนะทั้งในด้านกีฬาและในด้านความรู้	 คือได้กําชับให้ช่วย		

เปิดหูเปิดตา	 ได้เห็นสิ่งใหม่	 และเห็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งในด้านกีฬาทั้งในด้านความเป็นอยู่ทางสังคมและวิชาการ	 ก็

หวังว่าที่ ไปครั้งนี้เป็นผล	มีความสําเร็จทุกประการ	

	 การที่ ไปไหนก็ตาม	 แล้วได้ ไปเห็นสิ่งที่ ใหม่	 ที่น่าสนใจ	 และจดจําเอาไว้	 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ

แต่ละคน	แต่ว่าคราวก่อนๆ	นี้เคยบอกกับทางโรงเรียนว่าน่าจะให้ผู้ที่ ไปกลับมาแล้ว	 ทําเรียงความถึงสิ่งที่ ได้ ไปเห็น

และการเดินทาง	จะเป็นการเล่าเรื่องของการเดินทางก็ตาม	หรือเป็นสิ่งที่เห็นก็ตามที่เป็นความรู้	ก็น่าจะนํามาเล่าสู่

กันฟังให้แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันและคนทั่วๆ	 ไปที่ ไม่มี โอกาสไป	 ก็รู้สึกว่าเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้การเดินทางแต่ละ

ครั้งมีประโยชน์ยิ่ง	ถ้าทางโรงเรียนสามารถที่จะให้นักเรียนทําเรียงความในด้านนี้	ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทาง

หนึ่ง	แต่ว่าขอให้ระลึกถึงหรือตั้งหัวข้อให้ดี ไม่ ใช่ ไปแล้วได้เห็นอะไรก็เล่าเรื่องเฉยๆ	เท่านั้นเอง	ควรที่จะให้เห็นได้ว่า	

การไปที่ ไหนก็ตามจะได้พบสิ่งที่น่าสนใจ	 ทั้งในด้านสิ่งที่จะนํามาปฏิบัติสําหรับในด้านนักเรียน	 หรือในด้านการเมือง

ซึ่งเป็นส่วนรวม	 ในทางที่ดีก็มี	 ส่วนที่เป็นสิ่งที่ ไม่ดี	 ที่เสื่อมก็มี	 และอยากที่จะให้เข้าใจว่าตัวอย่างต่างๆ	ที่ ได้เห็นได้

พบมีทั้งดีทั้งไม่ดี	 ส่วนที่ดี	 ถ้าสามารถจะนํามาปฏิบัติและมาปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของเรา	 ก็จะทําให้		

เราเจริญขึ้นได้	 สิ่งที่ ไม่ดีนั้น	 อาจไม่ดีเฉพาะที่	 หรืออาจไม่ดีทั่วไป	 เราก็ควรที่จะมาพิจารณานํามาเป็นบทเรียนว่า

ควรจะละเว้นในการปฏิบัติก็ ได้	 ถ้าทําเรียงความในหัวข้อที่อาจซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปมากกว่า	 การเล่าเรื่องการเดินทาง

เท่านั้นได้	 ก็ควรจะทําเรียงความ	 และถ้าผู้ ใดทําเรียงความได้ดี	 ก็พร้อมที่จะให้รางวัล	 ก็ขอให้ทางโรงเรียนจัดการ

เรียงความ	แล้วก็จะให้รางวัลอย่างที่เคยให้รางวัลมาแต่ก่อนนี้แล้ว	ที่ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็ขออธิบายเล็กน้อยว่า	สําหรับ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พระยาภะรตราชา	 ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย	 นําครูและนักเรียนวชิราวุธ

วิทยาลัย	 รวม	 ๒๘	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 กราบบังคมทูลรายงานในโอกาสที่นักกีฬาวชิราวุธวิทยาลัย	 ได้เดินทางกลับจากไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลกับ

โรงเรียนต่างๆ	ในสหพันธ์มาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์	
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ทุกคน	และโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ ในวัยเรียน	โลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิ่งและอาจเวียนหัว	ตามความจริงทุกคน	จะเป็น

นักเรียน	 จะเป็นครูใหญ่	 จะเป็นครู	 จะเป็นผู้ที่รับราชการหรือทํางานที่ ไหนก็ตาม	 อายุเท่าไรก็ตาม	 ในสมัยปัจจุบัน

ค่อนข้างจะเวียนหัว	 คือมีตัวอย่างในการปฏิบัติของส่วนรวมที่ทําให้เราสับสนไม่ทราบว่าอะไรดีอะไรไม่ด	ี ฉะนั้น		

แต่ละคน	แต่ละบุคคลจะต้องมีจิตใจเข้มแข็ง	มีความเฉลียวฉลาดที่จะเลือกในสิ่งที่เข้ามา	สิ่งที่เข้ามาหมายถึงว่าสิ่งที่

เราฟัง	 สิ่งที่เรารู้สึก	 ที่เราได้ประสบ	 มันปนกันหมด	 สิ่งที่ดีสิ่งที่เลวมันคละหมด	 คนที่จะดี	 คนที่จะสามารถที่จะ

ฟันฝ่าอุปสรรคและเป็นมนุษย์ที่ดีและจะมีชีวิตที่มีความสุข	 ความผาสุก	 ความก้าวหน้าจริงๆ	 และเมื่ออายุมากแล้ว	

จะมองในชีวิตได้ว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้ว	 และมีความพอใจ	 และเรียกว่าตายสบายนั้น	 จะต้องมีความเข้มแข็ง		

อย่างยิ่ง	 เพราะว่าจะต้องเลือกแนวทางของตนให้ดี	 เลือกแนวทางของตนที่เลี่ยงอุปสรรคและเลี่ยงสิ่งที่เลว	 ฉะนั้น

ทุกคนจะเลี่ยงสิ่งที่เป็นของเลว	 และไปหาสิ่งที่ดี ได้ก็ด้วยปัญญาของตน	 ด้วยความตั้งใจ	 ด้วยความเข้มแข็งของตน	

ในการไปต่างประเทศเพื่อการกีฬาก็จะได้ประสบหลายสิ่งหลายอย่าง	 จงพยายามที่จะพิจารณาสิ่งที่ดี ในการปฏิบัติ		

ของตนมาเขียนเอาไว้	 และยึดเป็นแนวทางและเลี่ยงสิ่งที่อาจเสื่อม	 เพื่อที่จะเตรียมไว้ที่จะดูว่าในสิ่งนั้นมันจะทําให้

เกิดทางเสื่อม	 ที่ว่าทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างทั้งดีและทั้งเลวมากมาย	 ก็เพราะว่าเรารู้มากขึ้น	 เมื่อก่อนนี้ ในสมัยเก่า	

คนที่อยู่ ใน...เช่นในประเทศไทยจะทราบ	 ข่าวจากประเทศอื่นๆ	 ก็แต่น้อย	 บางทีก็ ไม่รู้ว่ามีประเทศอื่นๆ	 ด้วยซ้ำ	

นอกจากคนที่เขาศึกษาสูงเหลือเกินจึงจะทราบว่ามีส่วนอื่นของโลก	 แต่มาสมัยนี้ทุกคนก็ทราบว่าโลกนี้มีประเทศ

มากมาย	มีประชากรในโลกนี้มากมาย	และมีความคิด	ทั้งความคิดในการปฏิบัติตน	ความคิดในทางสร้าง	คือสร้าง

ทางวิชาการ	วิทยาศาสตร์	ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเข้ามามากเหลือเกิน	ก็ต้องสามารถที่จะเรียน	แล้วก็ความรู้ที่เข้ามาอาจ

มากเกินกําลังที่เราจะรับ	 ฉะนั้นเมื่อเกินกําลังที่เราจะรับปฏิบัติ	 เราต้องฝึกจิต	 ฝึกจิตของตัวที่พร้อมที่จะรับ			

และครองสิ่งดี ไว้	 สิ่งที่ ไม่ดีทิ้งไป	 ไม่ ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง	ฉะนั้นถ้าทําเรียงความได้ ในแนวความคิดนี้	 คือ

อาจไม่ ใช่เฉพาะในการเดินทางไปต่างประเทศคราวนี	้ อาจเป็นเรียงความในเรื่องที่ว่าเยาวชนผู้เป็นนักเรียนปัจจุบัน

นี้ประสบเหตุมากมายจะทําอย่างไรที่จะแยกสิ่งที่ดีจากสิ่งที่ ไม่ดี	 สิ่งที่เจริญจากสิ่งที่หายนะ	 อันนี้เป็นหัวข้อที่กว้าง			

แต่ว่าเชื่อว่าถ้าแต่ละคนสามารถที่จะพิจารณาด้วยปัญญาของตนถึงวิธีแยกสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เลวและใช้ประโยชน์ ใน		

สิ่งที่ดี ได้	 จะเป็นทางที่จะทําให้ตนเองละเว้นจากสิ่งที่หายนะ	 และถ้าเรียงความมาได้ดีก็จะเป็นการช่วยเพื่อนของตน

ในการที่จะให้พิจารณาว่า	 ทําอย่างไรสําหรับให้แต่ละคนสามารถที่จะปฏิบัติดีชอบ	 เพราะว่าถ้าแต่ละคนปฏิบัติดีชอบ
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และแพร่ความดีชอบนี้ ให้ออกไป ให้กว้างขวาง	 จะทําให้เยาวชนในประเทศไทยสามารถมีชีวิตที่มั่นคง	 สามารถมี		

หลักวิชาอย่างหนึ่งที่จะปฏิบัติตนที่ดี	และสิ่งที่ ไม่เป็นมงคลต่างๆ	จะลดลงไป	

	 เมื่อวันก่อนนี้ ได้พบพวกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น	ก็ได้พูดทํานองว่า	 กีฬาสมัยนี้มันอยู่	 จะเอาแต่ชนะ	

จะอย่างไรก็ตาม	 จะทําเลวอย่างไร	มารยาทเสียก็ช่าง	 ขอให้ชนะ	 อันนี้ก็รู้สึกยินดีที่นักเรียนวชิราวุธและทั้งนักเรียน

เก่าวชิราวุธที่เคยเล่นกีฬาไม่ ได้แสดงจิตใจเลวทรามอย่างนั้น	 เพราะว่าแต่ละคนก็มีการศึกษาดี	 มีความคิดดี	 และ

ปฏิบัติตนดี	 แต่ว่าก็จะต้องขอให้พยายามช่วยกันแพร่ ไป ให้ถึงเพื่อนฝูง	 ที่เรียกว่าเพื่อนฝูงนั้นหมายความว่าเพื่อนที่

ร่วมชาติ	 พี่น้องร่วมชาติ	 ให้เขาเห็นในจิตใจนี้ของนักกีฬาวชิราวุธ	 เพื่อที่จะให้ปัญหาความวุ่นวายและความยุ่งยาก		

ลดลงไป	 ความวุ่นวายยุ่งยากของประชาชนในทางที่ ไม่เป็นประโยชน์อันนี้บั่นทอนกําลังของชาติบ้านเมืองอย่างยิ่ง	

ทั้งทางชื่อเสียงทั้งกําลังในการพัฒนาบ้านเมือง	 ฉะนั้นผู้ที่จะสามารถชี้ทางให้แก่คนอื่นก็ควรจะพยายามชี้ทาง	 จะทํา

ให้ โลกอันกว้างใหญ่	 ทําให้ประเทศของตนเป็นที่น่าอยู่	 แล้วก็เราจะหาความเจริญความสงบสุขนั้นได	้ ก็ขอให้ทาง

โรงเรียนลองร่างหัวข้อในทํานองนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทําเรียงความ	 ซึ่งลึกซึ้งกว่าการเล่าเรื่องเดินทางธรรมดา	

และถ้าสามารถที่จะคิดถึงเรื่องในทางลึกซึ้งอย่างนี้เชื่อว่าจะเป็นผลดี	

	 ขอชมเชยอีกครั้งหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดงานเป็นผลสําเร็จดี	 และผู้ที่เป็นนักกีฬาจะไปและให้ ไปปฏิบัติ ใน

เชิงกีฬาและในทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่เชิดชูเกียรติของนักเรียนวชิราวุธ	 ทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติของบ้านเมือง

ไทยเป็นอย่างดี	 ขอจงมีความสําเร็จทุกประการที่ประสงค์	 โดยเฉพาะอย่างนักเรียน	 ขอให้เรียนได้ผลดี	 สอบไล่ ได้ดี	

เพื่อเป็นอุปกรณ์ ในการดํารงชีพในข้างหน้า.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 

และคณะนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๓
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้	 และขอขอบใจผู้ที่บริจาคเงินและผู้ที่

สนับสนุนการแข่งขันเพื่อการกุศล	ทั้งขอชมเชย	ณ	ที่นี้ด้วย	

	 ที่ ได้กล่าวถึงว่าเงินนี้ ได้ ไป ใช้ ในทางสร้างสารานุกรมเพื่อเยาวชนนั้น	 ก็เป็นการต่อเนื่องจากที่สโมสร

ไลออนส์ ได้อาสาหาเงินทุนเพื่อที่ จะสร้างสารานุกรมเพื่อเยาวชนให้ เป็นผลสําเร็จตามพระราชดําริและ		

พระราชประสงค์ที่จะสร้าง	 และทางไลออนส์ทั้งหลายจะรับบงการที่จะหาทุนเพื่อจะสร้างทําเหล่านี้	 ทําให้คิดถึงว่า		

การสร้างสิ่งใดๆ	 ก็ต้องร่วมมือกันทั้งนั้น	 และต้องแบ่งงานกัน	 งานใหญ่ ในการหาทุนก็เป็นของไลออนส์	 งานของ

การเขียนก็เป็นของกรรมการที่ ได้ตั้งเอาไว้	 มีเจ้าคุณศัลวิธาน
(๓)

	 เป็นประธาน	 และการเขียนแต่ละปัญหาก็เป็นของ

ท่านดอกเตอร์	 ท่านโปรเฟสเชอร์	 และท่านผู้ที่มีความรู้	 ที่ ได้เขียนแต่ละอย่างเพื่อให้สําเร็จตามพระราชดําริและ		

พระราชประสงค์	 ในข้อนี้จึงเห็นได้ว่าต้องร่วมมือกันหลายต่อหลายฝ่าย	 แต่ว่าในที่สุดถ้าไม่ร่วมมือกันก็จะไม่มีความ

สําเร็จ	การแบ่งงานเช่นนี้ก็กลับเป็นคล้ายๆ	กับว่าแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตน	ทําในหน้าที่ของตนเสร็จแล้ว	คนอื่น

ก็ช่างเขา	 คนอื่นเขาจะทําไม่ทําก็ ไม่ทราบ	 ก็ไปโทษคนอื่นได้	 ว่าถ้ากิจการไม่สําเร็จเราก็ทําหน้าที่แล้ว	 สิ่งที่สําคัญให้

สังเกตดูว่า	 ถ้าสมมุติว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยความเหน็ดเหนื่อย	 และงานก็ ไม่สําเร็จ	

เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทํา	 เราก็ร้องโวยวาย	 เราก็บอกว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วงานไม่เรียบร้อย	การร้องโวยวาย

นั้นเป็นการเสียกําลังเปล่าๆ	 เพราะว่าถ้างานไม่เสร็จ	 เราได้ลงทุนลงแรงไปเยอะแยะก็เสียเปล่า	 ฉะนั้นขอถือกรณี

นี้.....	 ไม่ ใช่ความหมายว่าสารานุกรมจะไม่สําเร็จ	 สารานุกรมนี้จะสําเร็จแน่	 แต่ว่าอาจช้าหน่อย.....	 อยากจะยก

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายแพทย์รุจิ	 รุจิรัตน์	 ผู้ว่าการสโมสรไลออนส์สากลภาค	 ๓๑๐	 นํา		

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ	 และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน	 ครั้งที่	 ๓	 ณ	 สนามกอล์ฟบางพระ	 จังหวัดชลบุรี	

รวม	 ๓๖	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 รับพระราชทานถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ	 และทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตาม		

พระราชอัธยาศัย.	

(๓)	 พลโท	พระยาศัลวิธานนิเทศ	
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ตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าไม่สําเร็จ	 ทางไลออนส์ทั้งหลายก็จะว่ากันใหญ่ว่าไม่สําเร็จเพราะพระราชดําริ ไม่ดี	 หรือ

กรรมการไม่ดี	 แต่การพูดอย่างนี้ก็จะไม่ ได้ทําให้การที่เราลงทุนลงแรงจะขึ้นมาได้	 และกิจการจุดประสงค์จะสําเร็จไป	

ฉะนั้นที่จะสะกิดจี้ ใจของท่านทั้งหลายสักนิดหนึ่งก็คือ	 งานทั้งหลายไม่ ใช่ว่าเรารับหน้าที่อะไรแล้วเราก็ทําเฉพาะ

หน้าที่	 แม้จะไม่ ใช้หน้าที่ของเรา	 เราก็ต้องสอดส่องถึงงานที่เป็นส่วนรวมของบ้านเมืองหรือของสังคม	 ของประเทศ

ด้วย	 เราต้องสอดส่องดูทั้งนั้น	 เรามีหน้าที่ที่จะเข้าไปดูว่าจะทําได้หรือไม่ ได้	 แล้วก็ ไม่ ใช่ ไปจับติเตียนเขา	 แต่เข้าไปดู

ว่าเราจะช่วยอะไรได้หรือไม่	เช่นที่เคยพูดถึงเรื่องสารานุกรมนี้	เคยขอร้องกับท่านไลออนส์ทั้งหลายว่า	สารานุกรมนี้

มีกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นด๊อกต้องดอกเตอร์ที่จะทํา	 แต่ว่าจะต้องขอร้องให้ผู้ที่เป็นสมาชิกไลออนส์ ให้ช่วย	 ถ้ามี

ความคิดในการที่จะสร้าง	 คือมีอะไรที่จะแนะนําขึ้นมาก็ควรจะทํา	 และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 จะทําให้งานสําเร็จ

โดยเร็วและครบถ้วนขึ้นทั้งหมดนี้ก็พูดเป็นปริศนา	 และขอให้รับไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติ ในงานที่ ไม่ ใช่ ไลออนส์และ

ไม่ ใช่สารานุกรมเพื่อเยาวชน	 ส่วนเรื่องสารานุกรมเพื่อเยาวชนนี้ก็ ไม่ต้องกล่าวถึงว่าจุดประสงค์คืออะไร	 และจะ		

ดําเนินอย่างไรต่อไปด้วยความสําเร็จ	 แต่ขอรายงานเพียงว่าสารานุกรมนี้กําลังดําเนินกันอยู่	 ได้ประชุมกรรมการ

และได้มีผลขึ้นมาแล้ว	 เข้าใจว่าจะสามารถที่จะพิมพ์ออกมาเป็นส่วนหนึ่งในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อเป็นตัวอย่าง	

และให้สมาชิกไลออนส์ ได้ชื่นชมในการงานที่ตนทําส่วนหนึ่งคือการหาทุน	 ซึ่งทุนที่ ได้หานี้	 สําหรับปัจจุบันก็มี		

เพียงพอ	 เป็นพระคุณอย่างยิ่งของเหล่าสมาชิกไลออนส์ที่ ได้พยายามหาเงินมาเพื่อให้พระราชประสงค์นี้สําเร็จไป	

ส่วนคําว่าพระราชประสงค์กับพระราชดําริก็ขอวิจารณ์เล็กน้อยว่าพระราชดําร	ิ ถ้าพูดภาษาธรรมดาก็เป็นความคิด	

เกิดความคิดขึ้นมาว่า	 ทําอย่างไรจึงจะช่วยให้เยาวชนซึ่งเราเห็นว่าเกเรกลับเป็นคนดี	 ส่วนหนึ่งก็ความรู้	 และ		

วิธี ให้ความรู้เป็นอย่างไร	 นี่เป็นพระราชดําริ	 ส่วนพระราชประสงค์	 คือความต้องการ	 การทําสารานุกรมนี้ก็มี		

พระราชประสงค์	 มีความต้องการที่จะให้คนที่ โง่มีความรู้ขึ้นมา	 ให้เป็นคนฉลาด	คําว่าโง่ ไม่ ใช่ว่าสันดานโง่หรืออะไร	

โง่เพราะว่าไม่พยายามเรียน	 โง่เพราะไม่มี โอกาสเรียน	 แล้วคนฉลาดก็หมายความว่าคนที่มีความรู้	 ที่สามารถที่จะ

รับความรู้ด้วยวิธีแตกต่างกันออกไป	 นี่เป็นพระราชประสงค์	 แต่พระราชประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้มีคนที่มีความรู้			

ที่เราเรียกว่าฉลาดมากขึ้น	 คนโง่ที่เรียกว่าคนที่มีความรู้น้อยลงจะทําให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปได้	 ปกครองกันได้		

ปกครองกันได้ก็หมายความว่าเอาไว้อยู่	 เพื่อให้อนาคตแจ่มใส	 ไม่ ให้บ้านเมืองไทยถูกฮุบเป็นทาสของใคร	 ไม่ว่าจะเป็นที่
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เราเรียกว่าคอมมูนิสต์หรือเรียกว่าจักรวรรดิ์นิยมหรืออะไรก็ได้	 เราไม่นิยม	 เราต้องการเป็นไทย	แต่สําหรับเป็นไทย	

เราก็ต้องสร้างความรู้ต้องสร้างความรับผิดชอบ	และช่วยกันทั้งหมดในกิจการใดๆ	ช่วยกันโดยร่วมมือกันไม่อ่อนตัว		

	 พูดมามากแล้ว	 ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะสร้างตามพระราชดําริและ

พระราชประสงค์นี้	 ขอให้ท่านทั้งหลายมีพลังกายพลังใจที่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระราชประสงค์และพระราชดําริต่อไป	

ก็ขอจงมีความสุขความสบาย	มีความเจริญทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจบรรดานักเขียนนักประพันธ์ที่ ได้รวมกันตั้งขึ้นมาเป็นสมาคม	 ที่จัดรายการเพื่อการกุศล	 และได้

นําผลเป็นเงินมาช่วยในทางงานสาธารณกุศล	 ตามจุดประสงค์อย่างหนึ่งของสมาคม	 ตามที่ ได้รายงานว่าตั้งขึ้นมา

เป็นชมรม	 เป็นสมาคม	 เป็นชุมนุม	 เป็นอะไรของนักเขียนนักประพันธ์ทั้งหลายนั้น	 ก็เห็นได้ว่ามีความประสงค์และ

หลักปณิธานที่จะทําให้งานของตนมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์	 แต่ละคนจะเป็นนักเขียนหรือนักอ่านหรือนักไม่อ่าน

อะไรก็ตาม	เมื่อทํางานอะไรก็ตาม	จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะมีต่อส่วนรวมทั้งนั้น	จะเป็นความคิดอะไร	หรือเป็น

ลัทธิอะไร	 ต้องทําให้เป็นประโยชน์ขึ้นมา	 เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีสมองที่จะคิดที่จะค้นความรู้เพื่อ		

ให้ก้าวหน้า	 สู่อะไรเราก็ยังไม่ทราบ	 แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็เข้าใจว่าจะต้องพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ	 เพื่อ		

ให้ ได้ทําหน้าที่ตามที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์	 เราจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ซึ่งได้รายงานว่ามีบางสิ่งบางอย่าง	 มี		

จุดประสงค์บางอย่างยังไม่บรรลุ	 เพราะว่ามีอุปสรรค	 อุปสรรคเหล่านั้นเป็นสิ่งธรรมดาของโลก	 เราเกิดมาต้องมี

อุปสรรคตามที่เป็นหลักของชีวิตคือเกิดมาแล้วต้องมีอุปสรรคคือความเจ็บ	 ความลําบาก	 ความตายในที่สุดทั้งนั้น	

เราจะมาบ่นไม่ ได้ว่ามีอุปสรรค	แต่ว่าทุกคนจะต้องมีความคิดที่จะปฏิบัติด้วยความตั้งใจ	ถ้าตั้งใจบริสุทธิ์และสุจริต	จึง

จะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง	 ฉะนั้นจุดประสงค์ทั้งหลายที่ ได้ตั้งเอาไว้และได้เปล่งออกมาเป็นวาจาโดยอ่าน

รายงานที่ ได้ประพันธ์ ไว้	 ก็เข้าอยู่ ในจุดประสงค์ของมนุษย์ทั้งนั้น	 ในส่วนของนักเขียน	 นักประพันธ์	 นักแต่ง			

นักแสดงด้วยปากกา	 หน้าที่จํากัดลงมาเป็นส่วนหนึ่ง	 เรื่องที่จะทํางานกุศลสาธารณ	 เช่นแสดงละครทางโทรทัศน์

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่	 แต่เป็นส่วนปลีกย่อย	 การที่ ไปแจกสิ่งของแก่นักเรียนที่

ขาดแคลน	 ที่เดือดร้อน	 ที่ยากจนนั้น	 ก็เป็นงานปลีกย่อยส่วนหนึ่ง	 งานสําคัญคือการแสดงความคิดของตนออกมา

เป็นเรื่องชีวิต	 หรือเรื่องแต่งขึ้นมา	 แต่ว่าทั้งหมดก็แสดงซึ่งความรู้สึกเพื่อที่จะให้คนอื่นได้แบ่งความคิดพิจารณาได้

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมวโรกาสให้	 นายอุทธรณ์	 พลกุล	 นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	 นําคณะกรรมการ

ของสมาคม	 ฯ	 และบรรดานักเขียนอื่นๆ	 ที่ ได้ร่วมจัดรายการแสดงละครทางโทรทัศน์	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันที่	 ๕	

ธันวาคม	๒๕๑๓	และวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๑๔	รวม	๕๖	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตาม

พระราชอัธยาศัย	
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เป็นประโยชน์	 ประโยชน์นั้นก็คือความรู้บ้าง	 ความบันเทิงบ้าง	 เพื่อที่จะให้ผู้อื่นที่ ไม่สามารถที่จะแสดงความคิด		

ออกมา	 ได้พยายามรับและซึมซาบซึ่งความคิดของผู้อื่น	 ฉะนั้นอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนๆ	 ว่านักเขียน	

นักประพันธ์	 นักแต่ง	 นักแสดงออกมาซึ่งความคิด	 มีความสําคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของบ้านเมืองได้

ขอพูดแต่เพื่อบ้านเมือง	ไม่ขอพูดเพื่อสิทธิหรือเพื่ออะไร	เข้าใจว่าแต่ละท่านเป็นคนไทยทั้งนั้น	เราก็ต้องทําประโยชน์

ต่อบ้านเมือง	และถ้าขยายออกไปนิดหน่อย	ก็ไปขยายไป ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์	การที่จะทํานั้นเคยพูดแล้ว

ว่า	 นักเขียน	 นักแสดงความคิด	 ไม่ ใช่นักแสดงละคร	 นักแสดงความคิดออกมานั้นมีความสําคัญมาก	 เพราะว่า		

มีอิทธิพลต่อชีวิตของมวลมนุษย์	 และโดยเฉพาะประชากรและสังคมในประเทศของเรา	 ถ้าเราเขียนอะไรออกมา			

เขาอ่านไปแล้วทําให้เกิดความคิดที่อาจคล้อยตามไปได	้ และถ้าการเขียนนั้นเขียนดี	 ก็ยิ่งคล้อยตามกันมาก	 ฉะนั้น

ท่านก็เกิดความรับผิดชอบมาก	 ท่านเป็นผู้ที่จะปั้นความคิดของประชาชนในปัจจุบันและในอนาคตได้	 ปณิธานและ

ความตั้งใจ	 อุดมคติ	 และความซื่อสัตย์สุจริตในความคิด	 ความบริสุทธิ์ของความคิดนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญ	 ถ้าเรา

ต้องการที่จะปั้นส่วนรวมขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีที่งาม	 เราก็ต้องพยายามกลั่นกรองไว้ ในสมองว่า	 ที่จะเขียนที่จะแสดงออก

มาเป็นสิ่งที่จะไม่แสลง	ที่จะไม่ทําลายความคิดประชากร	ฉะนั้นที่ว่ามีอิทธิพลมาก	อิทธิพลในทางที่ดีก็จะมี	มิ ใช่ว่าจะ

ขอให้ท่านทั้งหลายเขียนในทางที่สอนให้ทําดี	 ซึ่งไม่สนุก	 เรื่องบอกให้ทําดีนี่เป็นเรื่องของการเกณฑ์กันทางราชการ	

ไม่ ใช่อย่างนั้น	 เราเขียนอย่างมีเสรีภาพเต็มที่	 ไม่ ใช่ ไม่มีเสรีภาพ	 มีเสรีภาพเต็มที่ทางที่จะประกอบความดี	 ในสิ่งใด		

ที่ ไม่มีเสรีภาพ	 ก็เพราะเหตุว่าเกรงว่าจะทําลายส่วนรวม	 จะเป็นตัวอย่างที่จะทําชักจูงให้เกิดความปั่นป่วน	 ถ้าใน

ประเทศที่เป็นเผด็จการ	 เขาห้ามไม่ ให้ออกความคิดความเห็นก็ โดยเหตุว่าจะทําลายอํานาจเผด็จการนั้น	 แต่ว่าใน

เมืองไทย	 แม้แต่ฝรั่งเขาบอกว่าเป็นเผด็จการ	 เราก็เห็นได้ว่าเผด็จการของเราค่อนข้างจะอ่อนเพลียมาก	 เป็น

เผด็จการอย่างรู้สึกว่าไม่ ใช่เผด็จการอย่างเป็นเสือเป็นเสือกระดาษมากกว่า	 แต่ว่าถ้าเราออกแสดงความคิดที่ทําลาย

ศีลธรรมและทําลายความสามัคคีด้วยความเจาะจง	 ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม	 อันนั้นเป็นสิ่งที่เผด็จการ			

จะต้องปราบปราม	 เพราะเผด็จการนั้นไม่ ใช่เผด็จการของผู้ปกครองประเทศเป็นเผด็จการของความดี	 จะต้อง		

ปราบปราม	 เสรีภาพนั้น	 ถ้าบอกว่ามีเสรีภาพเต็มที่ก็ ไม่เชิง	 ไม่ ใช่ว่ามีเสรีภาพเต็มที่	 มีเสรีภาพในขอบเขตของ

เสรีภาพของผู้อื่นที่จะมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่มีการคุ้มครองในตัว	 คือ	 ไม่ ให้ถูกทําลายโดยปราศจากความเป็นธรรม	

ฉะนั้นการที่บ่นว่าไม่มีเสรีภาพ	 ไม่สามารถที่จะเขียนเต็มที่	 จริงนี่กลับคําแล้ว	 เป็นความจริง	 แต่เป็นเพราะว่าเรา
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ต้องเขียนอะไรไม่ทําลายผู้อื่นและไม่ทําลายตนเอง	 ก็สรุปความได้ว่าท่านทั้งหลายมีเสรีภาพเต็มที่ ในขอบเขตของ		

ศีลธรรม	

	 คราวนี้จะทําอย่างไรสําหรับเขียนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อตนเอง	 ไม่ ใช่ว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเขียน

อะไรอย่างอ่อนนุ่มแล้วก็ ไม่เสียดสี ใคร	 เขียนแต่ ในทางที่ว่าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าดี	 ว่าให้เชื่อฟัง	 ไม่ ใช่อย่างนั้น	แต่ว่า

ให้ศิลปะการเขียนที่สนุกที่ โลดโผนที่อาจเฉียดการถูกลงโทษก็ ได	้ แต่ ในจิตใจจะต้องมีความรู้สึกว่า	 “เราไม่ ใช่ลิง			

เราเป็นคน”	ที่ ใช้คําว่าเราไม่ ใช่ลิงนั้นน่ะรู้สึกว่า	ในเมืองไทยนี้ผู้ที่มีความคิดสูงๆ	ชอบเป็นลิง	คือในต่างประเทศเขา

ทําอย่างไรเราต้องทําอย่างนั้น	 ความจริงต่างประเทศเขาก็มีดี	 เราก็สมควรที่จะเอาอย่าง	 ว่าบางอย่างเห็นได้ชัดว่า

ต่างประเทศเขาไม่ดี	 แต่เราโดยที่เราอยากเป็นลิงเราก็ต้องทําตามเขา	 อันนี้จะยกตัวอย่างก็ ได้	 แต่ขอปิดไมโครโฟน

คือเซ็นเซอร์	และบังคับไม่ ให้มีเสรีภาพในการเขียนในการคิด	

	 ทั้งหมดเล่าให้ฟังนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบของท่านผู้เป็นนักประพันธ์	 แต่ว่าเป็นการแสดงอันตราย

ในทางความคิดอย่างหนึ่งในความคิดที่บอกว่ามีเสรีภาพหรือไม่มีเสรีภาพปฏิบัติถูกต้องตามสากลโลก	 ตามประเทศที่

มีความเจริญ	 ตามกฎเกณฑ์ที่จะต้องตั้งขึ้นมาเป็นชมรม	 เป็นสมาคมเรื่องหนึ่งและเรื่องของภาษาเข้าใจผิดกันแล้วก็

เกิดตีกันได้	 ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมเพื่อที่จะช่วยกันแล้วก็รักษามาตรฐานของการเขียน	 ก็เป็นที่

ถูกต้องแล้ว	 แต่ขออย่าให้ท่านทั้งหลายเป็นลิง	 และอย่าให้เป็นการคิดที่จะทําเพราะว่าเขาทํากัน	 หรือเพราะว่าทะนง

ตัวขึ้นมาว่าต้องทําเพราะว่าเขายกย่องนักเขียนที่มีเสรีภาพ	 พูดอะไรโคมลอย	 พูดอะไรที่ ไม่ถูกต้องตามคลองธรรม	

นั่นน่ะน่ายกย่อง	มิ ใช่อย่างนั้น	ต้องคิดเอง	ต้องมีศีลธรรมในจิตใจของตัวเอง	มีความบริสุทธิ์	มีความแน่วแน่	และ

ทําไป ให้เป็นผลดีแก่ตนแก่ส่วนรวม	 ดังนี้จะถือว่าท่านทั้งหลายมีเสรีเต็มที่	 และท่านทั้งหลายมีประโยชน์เป็นผู้ที่น่า

ยกย่องจริงๆ	 เพราะว่าเป็นคนที่อิสระ	 ที่มีเสรีภาพในตัวแท้ๆ	 มีความกล้าหาญ	 มีความบริสุทธิ์น่ายกย่องจริงๆ			

ที่พูดทั้งหมดนี้ก็ต่อเนื่องจาก	 ที่ ได้กล่าวมาจากที่เขียนเอาไว้	 และได้สดับตรับฟังแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมา	 จึงพูดออก

มาด้วยความซึ่งอาจเรียกว่าพูดอย่างไม่ปะติดปะต่อนักและอาจจะแปร่งหูไปหน่อย	

	 ข้อสุดท้ายยังมีอยู่ยังไม่ ได้พูดถึงคือเรื่องสวัสดิการ	 ก็เป็นการดีที่จะดูแลซึ่งกันและกันและหาทางที่จะ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 เป็นการสร้างสามัคคี ในหมู่ผู้ที่ ใช้.....เดี๋ยวนี้เขาไม่ ใช้ปากกาแล้ว	 เขาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขาใช้
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เครื่องเทปอะไรก็ตามแต่ที่จะจดบันทึกให้ผู้ที่ ใช้เครื่องจดบันทึกไว้จากสมองของตนทั้งหลายสามัคคีกัน	 ช่วยกันมี

ปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยให้สังคมก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรือง	 อันนั้นเป็นเจตนาที่ดีและเป็นจุดประสงค์ที่ดีงามมาก

ก็ขอจงเป็นผลสัมฤทธิ์	 ให้สามารถที่จะปฏิบัติงานของแต่ละคน	 ถ้าไม่มีเวลาทําการกุศลก็ ไม่ต้องทําการกุศล	 ขอให้		

ทํางานโดยดีเป็นกุศลอยู่แล้ว	 ขอจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่ดีที่ชอบที่งาม			

เพื่อความมั่นคงของแต่ละคนและของส่วนรวม.	
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พระราชดํารัส 

ในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพระนครใต้ 

ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพระนครใต้ ในวันนี้และที่ ได้ทราบตามรายงานว่า	

โครงการโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพระนครใต้เป็นโครงการใหญ่ซึ่งได้จัดทําอย่างละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพสูง	

เมื่อดําเนินการผลิตร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่แล้วให้ประสานสอดคล้องกัน	 จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

กระแสไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 ยังได้วางแผนป้องกันปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ		

เกี่ยวกับอากาศและน้ำไว้ โดยเรียบร้อยด้วย	

	 ความสําเร็จทั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าอย่างสําคัญอีกก้าวหนึ่ง	 และเป็นเครื่องแสดงว่าทางราชการได้เล็ง

เห็นความจําเป็นของการพัฒนาด้านพลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี	

ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสขอบใจทุกฝ่าย	 ที่ ได้เกื้อกูลให้ โครงการดําเนินลุล่วงมาด้วยดี	 พร้อมกันนี้ขอชมเชยนายช่าง	

และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกคน	 ที่ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานมาด้วยความสามารถและด้วย

ความเข้มแข็ง	เป็นผลให้ โครงการสําคัญนี้สําเร็จขึ้นบริบูรณ์ ได้ตามกําหนด	

	 บัดนี้	 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำพระนครใต	้ เครื่องที่	 ๑	 และที่	 ๒			

ขอให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากอุปสรรคทั้งปวง	 ยังประโยชน์และความผาสุกแก่		

ประชาราษฎรยั่งยืนสืบไปสมตามความมุ่งหมายทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานเนื่องในงานวันราชวัลลภ ประจําปี ๒๕๑๕
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่	 ๑	 รักษาพระองค์	 ซึ่งเรียกกันว่าเป็นทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์	 การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	 ฯ	 ได้ตั้งหน่วยทหารนี้ขึ้นมาสําหรับเป็นทหารที่เป็นตัวอย่างแก่

หน่วยทหารทั้งหลายในกองทัพไทย	 ก็เพื่อให้เป็นผู้ที่แสดงว่าทหารควรจะปฏิบัติอย่างไร	 และการที่มาเป็นทหาร

มหาดเล็กนั้นก็ถือกันว่าเป็นเกียรติสําหรับผู้ที่ ได้เป็นทั้งนาย	 ทั้งนายสิบ	 ทั้งพลทหาร	 ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่เข้ามารับ

ราชการเป็นทหารมหาดเล็กนั้นจึงมีหน้าที่ของทหาร	 และยิ่งกว่านั้นมีหน้าที่ของทหารตัวอย่าง	 การที่ ได้ปฏิญาณว่า

ตนจะปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์นั้นจึงต้องปฏิบัติตนให้เข้มแข็งให้กวดขันตัวเองให้สามารถปฏิบัติ

งานของทหารและของพลเมืองดีตลอดไปด้วยเหตุว่าทหารนี้ก็คือพลเมืองเอง	 และพลเมืองที่มาเป็นทหารต้องมี		

หน้าที่ทั้งหน้าที่เป็นคนไทยที่ดีคือรักชาติ	 รักษาความมีเกียรติ ในการเป็นคนไทย	 และทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยของ

ทหารเอง	 ฉะนั้นการมาเป็นทหารมหาดเล็กนั้น	 ก็ทําให้เกิดความรับผิดชอบอย่างยิ่งหลายประการ	 ขอให้ทหาร

มหาดเล็กทุกคนทั้งใหม่ทั้งเก่าได้รักษาเกียรติอันสูงนี้ ไว้เป็นคติประจําตัวเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงมี

ความปลอดภัย	 และมีความก้าวหน้า	 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญ	 ให้ ได้ชื่อว่าเป็นทหารที่ดี	

ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยที่ดี	ขอจงมีความสําเร็จทุกประการ	มีความเจริญมีความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั่วทุกคน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิรินธร

เทพรัตนสุดา	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปทรงเป็นประธานการถวายพระราชกุศล	 ในงานวันราชวัลลภ	 ประจํา		

ปี	๒๕๑๕	เพื่อน้อมเกล้า	ฯ	ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า	อยู่หัว	ณ	กองบังคับการ	กรมทหารราบที่	๑	มหาดเล็ก

รักษาพระองค์	ซอยสายลม	ถนนพหลโยธิน	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่ คณะสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

และนักกีฬา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจทางสมาคมฟุตบอลที่ ได้นํารายได้ของการแข่งขันมาสมทบเพื่อการกุศลสาธารณะ	 และเมื่อได้ฟัง

รายงานที่บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ประโยชน์หลายด้าน	 ก็เห็นด้วยว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจะเป็นประโยชน์ ได้

หลายทาง	 นอกจากที่จะทําให้รายได้เพื่อที่จะมาสมทบในการกุศลสาธารณะแล้วยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี

ระหว่างประเทศ	

	 การยกฐานะและระดับของการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยในจุดประสงค์และประโยชน์เหล่านี้	 เราจะมอง

เห็นได้ว่าทุกคน	 ทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมและทั้งนักกีฬา	 จะต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุ		

จุดประสงค์	 ความจริงที่จะให้บรรลุจุดประสงค์ที่แจ้งมานี้ก็เกิดเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อให้ ได้ถึง		

เป้าหมาย	 และเป้าหมายนั้นไม่ ใช่เฉพาะตามที่รายงาน	 คือการอุ้มชูชื่อเสียงของบ้านเมืองให้ดี	 และโดยที่ชื่อเสียง

ของบ้านเมืองดี	 จะเป็นผู้ที่ช่วยให้บ้านเมืองมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยได้ ในที่สุด	 อาจดูเป็นการยกงานกีฬา

ขึ้นมาเป็นงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติ	 จะดูรู้สึกว่าค่อนข้างจะไกลกันมาก	 แต่ขอให้นึกถึงว่าตัว			

วิธีปฏิบัติของนักกีฬาและวิธีปฏิบัติของผู้จัดงานในสนาม	จะเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและเยาวชน	ถ้าเห็นว่าการเล่น

กีฬามีความเรียบร้อย	 มีความเป็นนักกีฬา	 มีการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวอย่างสุดฝีมือ	 อย่างที่ว่าถวายหัว	 ก็ทําให้เกิด

ความเลื่อมใสว่าคนไทยเราเป็นนักต่อสู้	 เป็นผู้ที่จะมีความกล้าหาญ	 มีความสามารถ	 มีความแข็งแกร่งที่จะต่อสู้

เพื่อนําชัยชนะ	 ในเวลาเดียวกัน	 ถ้าเห็นว่าการต่อสู้นั้นทําด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ	 ทําด้วยความถูกต้องในกติกา	

และด้วยความสุขุม	 ไม่ ใช่ทําด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียว	 หรืออารมณ์ที่หลงในสิ่งที่ ไม่ดี	 ก็เกิดความนับถือ	 เข้าใจว่าการ

ต่อสู้ทุกอย่างจะต้องมีความกล้าหาญ	 ทั้งมีสติ	 มีกติกา	 และมีความรอบคอบการพิจารณานี้ ไม่ ใช่ว่าเราจะมานิ่งคิด

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจโท	 ต่อศักดิ์	 ยมนาค	 นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย			

นําคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ครั้งที่	 ๕	 พร้อมด้วยคณะฟุตบอลชุดแห่ง

ประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วยนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจาก

อุทกภัยตามพระราชอัธยาศัย	และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท.	
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หรือทําอะไรเป็นเวลาทั้งหลายชั่วโมง	 แต่ความหมายว่ามีการตัดสินใจที่ฉับพลันได้	 ถ้าแสดงทั้งหมดให้เห็น	 ทําให้

เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน	 ก็เกิดเป็นการจูงใจให้ประชาชน	 และโดยเฉพาะเยาวชนจะเห็นว่าวิธีปฏิบัติกีฬาซึ่งเป็นการ

ต่อสู้เขาทํากันอย่างไร	และจะซึมเข้าไป ในจิตใจของเยาวชน	จะทําให้เยาวชนและประชาชนเกิดกําลังใจขึ้นมา	ปฏิบัติ

งานของตนในบ้าน	 แต่ละคนปฏิบัติงานในการรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองด้วยความตั้งใจยิ่งขึ้นกีฬาจึงจะเป็น

ประโยชน์	 ไม่ ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติดีกีฬา	 คือนักกีฬาเท่านั้นเอง	 ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ฝึกซ้อมที่จะต้องพยายามหา

ทางให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้	 และเป็นเรื่องของกรรมการสมาคมฟุตบอลที่จะหาทางที่จะขจัดอุปสรรคจนได้ผลตามจุด

ประสงค์นี้	 ฉะนั้นแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะทําให้การกีฬาฟุตบอลก้าวหน้ามีมาตรฐานสูง	 เอาชนะได้	 และเป็นทางที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในที่สุด	 ถ้าไม่ ได้ทําก็มีมุมกลับถ้าแสดงตนว่าเป็นคนที่เป็นนักกีฬาอันธพาลก็เป็นผู้ที่		

บ่อนทําลายความมั่นคงของชาติ ในที่สุดเหมือนกันเมื่อจะปฏิบัติกีฬา	 เมื่อจะจัดการแข่งขันใดๆ	 ก็ต้องนึกถึงตัว			

ทําให้ดีที่สุดในทุกทาง	 มิฉะนั้นอย่าทําดีกว่า	 อย่าเล่นดีกว่า	 เพราะว่าจะเป็นการชักจูงให้ส่วนรวมไปรับทางที่ ไม่ด	ี		

อันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้น	 และก็ขอฝากไว้กับทุกคน	 ทั้งผู้ที่เป็นนักกีฬา	 ผู้ที่ฝึกซ้อม	 ผู้ที่จัดกีฬาทุกประเภท			

และโดยเฉพาะการฟุตบอล	 ซึ่งในเวลานี้มีการกล่าวขวัญกันว่าชักเสื่อมลง	 อย่าให้คําที่เขากล่าวขวัญว่าเสื่อมลงเป็น

ความจริงได้	

	 ขอให้งานฟุตบอลของประเทศไทยเจริญขึ้น	 มีประสิทธิภาพและนําชื่อเสียงต่อบ้านเมืองได้ทุกด้าน	 ทั้งใน

ด้านฝีมือการเล่นกีฬา	 ทั้งในทางการจัดงานให้เรียบร้อย	 ก็ขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จในหน้าที่	 ซึ่งก็นับว่าเป็น

หน้าที่ที่ ได้ตั้งไว้ ให้แก่ตัว	 มีกําลังใจกําลังกายทุกประการ	 ขอให้การแข่งขันเรียบร้อย	 และให้นักกีฬาฟุตบอลไทยมี

ชัยชนะที่แท้จริงทุกประการ	ขอจงประสบความดีความงามทั่วทุกอย่าง.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

เสด็จ ฯ ทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ความจริงที่ว่าเวลาเป็นชั่วโมงนั้น	 ถ้านับแล้ว	 ก็ขึ้นเป็นพันๆ	 ชั่วโมง	 ก็ดูยาวนาน	 แต่ว่าที่มาเยี่ยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	 ก็ ไม่ ใช่มาเยี่ยมปีละครั้งเท่านั้นเอง	 และไม่ ใช่เพียงแปดพันกว่าชั่วโมงที่ ไม่ ได้มา			

ก็เคยมาแจกปริญญา	 เคยมาเยี่ยมเป็นทางส่วนตัวและเป็นทางการอีกหลายครั้ง	 ตั้งประมาณเก้าปีที่ ได้มาปลูก			

ต้นนนทรี	และในวันนี้ก็ ได้เห็นว่ายังเติบโตดี	นอกจากนั้นก็ได้มาเมื่อเวลายี่สิบปีแล้ว	ในเวลาที่ทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่		

ยังไม่ ได้เข้ามหาวิทยาลัยและไม่ ได้เข้าหอประชุมนี้	 เพราะว่าหอประชุมนี้ก็ยังไม่ ได้สร้างจนกระทั่งสร้างหอประชุมและ

ล้นหอประชุมในบัดนี้	 นับเป็นเวลานาน	 และได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับมาไม่ ใช่น้อย			

มีความเปลี่ยนแปลงในทางวัตถุ	 การก่อสร้างคือตึกรามและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ	 ก็ได้เพิ่มพูนขึ้นมา	 ทั้งในจํานวนของ

อาจารย์และนักศึกษาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นลําดับตั้งแต่ที่ ได้ตั้งมหาวิทยาลัยนี้	ก็นับว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี	ตามที่ท่าน

อธิการบดี ได้แสดงความหวังว่า	 ถ้ามีการสนับสนุนจากทางราชการและทางต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยนี้จะสามารถ

ก้าวหน้าต่อไปอีกไม่ ใช่น้อย	 อันนี้ก็ทําให้เป็นระลึกถึงความหลังเมื่อมาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีมาแล้วที่มาแจก

ปริญญา	 ไม่ ใช่	 ณ	 ที่นี้	 เพราะว่าเวลานั้นหอประชุมยังไม่ ได้สร้าง	 ได้แจกปริญญาและได้รับปริญญาด้วย	 ก็นับว่าที่

ขึ้นมาพูดนี่	 ก็พูดในฐานะเป็นดอกเตอร์	 ดอกเตอร์ทางกสิกรรมและสัตวบาล	 ก็ขอเล่าให้ฟัง	 เพราะว่าท่านทั้งหลาย

คงจําไม่ ได้ว่าเมื่อรับปริญญาเป็นดอกเตอร์เขาก็สดุดี ใหญ่	 ท่านอธิการบดีเองก็ ได้มาบอกว่าจะให้ปริญญา	 แล้วก็ ให้

เตรียมตัวเข้าไปรับ	ก็ ใส่เสื้อครุย	แล้วก็เมื่อเข้าที่เหมาะสมแล้ว	ก็มีการอ่านคําสดุดีว่าได้ทําอะไรถึงสมควรแก่ปริญญา

กิตติมศักดิ์เลยทําให้อยากฟังว่าตัวได้ทําอะไรมาถึงได้เกียรติสูงอย่างนั้น	 ฟังไปฟังมาแล้วก็อ่อนใจตามธรรมดาผู้ที่ ได้

ปริญญา	ปรกติก็เป็นผู้ที่ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัย	เสร็จแล้วสอบไล่	เมื่อสอบไล่ ได้	ทางสภามหาวิทยาลัย

ก็ถือว่าผู้นั้นได้เล่าเรียนมาและได้แสดงว่าจําเอาไว้ ได้	 และแสดงว่าพอเข้าใจในหลักวิชาต่างๆ	 ในด้านสาขาต่างๆ	 ที่

ตนได้เรียน	 จึงลงมติ ให้ปริญญา	 คือเป็นประกาศให้คนอื่นทราบว่าบุคคลผู้นี้ ได้เล่าเรียนด้วยสติปัญญาและมีความรู้

พอที่จะปฏิบัติการในสาขานั้นๆ	 อันนี้สําหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยและได้สอบไล่ ได้ปริญญา	 ส่วนสําหรับผู้ที่ ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์นั้นโดยมากทางสภามหาวิทยาลัยก็พิจารณา	 โดยประชุมอย่างเคร่งครัดและมีมติว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติ

การในด้านวิชาการอย่างยอดเยี่ยมและสมควรที่จะได้รับเกียรติทัดเทียมกับผู้ที่ ได้เรียนมาและแสดงว่าจําไว้ ได้และ		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ			

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และทรงดนตรี	
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มีวิชาอยู่ ในสมอง	 เพราะว่าผู้ที่ ได้ปฏิบัติมา	 แม้จะไม่ ได้ปริญญา	 ก็แสดงให้เห็นว่าได้มีวิชาอยู่อาจเรียนรู้ โดย

ประสบการณ์ก็ ได้	และแสดงว่ามีความสามารถ	จึงลงมติ ให้ยกย่องด้วยปริญญากิตติมศักดิ์	ที่ว่าตอนต้นว่าเมื่อฟังคํา

สดุดีแล้วเกือบจะตกเก้าอี้	 เพราะว่ามาพิจารณาอย่างเผินๆ	 แล้ว	 ก็ค่อนข้างจะอ่อนเพลียมาก	 คือว่าสดุดีว่าเมื่อ		

ทรงพระเยาว์ทรงทําสวนครัว	ส่วนประเด็นอื่นๆ	ก็มีว่าสนพระทัยในกิจการในด้านเกษตรศาสตร์ ไม่ ใช่น้อยและได้มา

สนใจในด้านวิชาการและด้านปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	 แต่ว่าจุดสําคัญก็คือ	 สวนครัว	 อันนี้ที่บอกว่าเกือบจะตกเก้าอี้	

เพราะว่าเมื่อเรามารับปริญญากิตติมศักดิ์	 เราก็ต้องนึกว่าสมควรหรือเปล่า	 ถ้ามาบอกว่าทําสวนครัวแล้วได้		

ปริญญากิตติมศักดิ์ก็ค่อนข้างจะ.......ก็ ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ ไหน	 เพราะว่ามีคนที่ทําสวนครัวตั้งเยอะแยะไม่ยักจะได้

ปริญญา	 อันนี้ก็เลยยังเป็นปัญหามาจนทุกวันนี้	 ว่าการได้ปริญญากิตติมศักดิ์ทางกสิกรรม	 และทางสัตวบาลใน		

ครั้งนั้นสมควรหรือเปล่า	 เดี๋ยวนี้ก็ยังสงสัยแต่ก็ต้องขอบใจสภามหาวิทยาลัย	 และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

ครั้งนั้นที่ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพราะถึงว่าจะเป็นความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของการให้ครั้งนั้นก็ตาม	 ก็ทําให้เกิด		

กําลังใจอยู่ ไม่ ใช่น้อยที่จะพยายามทําอะไรๆ	 ให้สมกับปริญญานั้น	 ให้สมกับที่เขายกย่อง	 จึงได้ศึกษาดูในข้อที่หนึ่ง	

คือศึกษาเรื่องสวนครัว	 ประโยชน์ของการทําสวนครัว	 แล้วก็ทําไมเขาจึงยกย่องการทําสวนครัวนัก	 ก็เลยมาค้นพบ

ว่าสวนครัวหรือการปลูกผักปลูกถั่วนี่เป็นใจกลางของการกสิกรรมและของเศรษฐกิจ	 และจากนั้นไปก็เลยทําให้นึกถึง

ว่าเวลาปลูกผัก	มีปัจจัยอะไรที่จะต้องทํา	ก็นึกได้ว่า	ขั้นแรกเมื่อเด็กๆ	ก็ต้องมีเมล็ดพันธ์ุเสียก่อน	มาหว่านลงไป ใน

แปลงดิน	 เมื่อลงดินแล้วต้องทําอะไร	 ก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยบ้าง	 เมื่อโตขึ้นมาก็ต้องดูแลรักษาไม่ ให้ศัตรูพืชได้มารังแก	

เมื่อเสร็จแล้ว	 เมื่อเติบโตมาเรียบร้อยแล้วก็เก็บเกี่ยว	 ถ้าสําหรับผู้มีอาชีพในทางทําสวนก็ควรที่จะเอาไปขายเพื่อให้มี

เงินสําหรับมาเลี้ยงชีพ	มาซื้อข้าว	มาซื้อสิ่งของต่างๆ	เพื่อที่จะยังชีพได้อันนี้	เมื่อคิดต่อๆ	เรื่อยไป	ก็เลยทําให้คิดได้

ว่าถ้าเราคิดทําการอาชีพใด	 หรือการกระทํากิจการใดจริงๆ	 ต้องประกอบด้วยวิชาการและสิ่งของที่มีความจําเป็น

หลายด้าน	ไม่ ใช่ว่าอย่างเดียวต้องประกอบทั้งหมดและให้ครบถ้วนถึงจะประสบความเจริญรุ่งเรืองถึงจุดประสงค์ที่แท้

จริงได้คือมีความสบายและความปลอดภัยก็เลยทําให้มานึกเห็นว่า	 การทําสวนครัวทําให้เกิดความคิดนี้จึงสมควรแก่

การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ได้แล้วก็ทําให้คิดถึงขั้นต่อไปว่าจะทําอย่างไรสําหรับให้จุดประสงค์อันสูงสุดบรรลุผลขึ้น

มา	 คือให้ความเจริญหรือความมั่นคงเกิดขึ้น	 ก็เลยนึกได้ว่าต้องศึกษาในด้านต่างๆ	 ที่แยกออกไปจากสวนครัวนั้น			

ก็คือการวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับพืช	 การวิจัยเกี่ยวกับชลประทาน	 เกี่ยวข้องกับการค้าขาย	 และการสหกรณ์	 การ

เศรษฐกิจ	 ก็ ได้สนับสนุนและพยายามที่จะสนับสนุนประชาชนทั่วๆ	 ไปผู้ที่ยังไม่ทราบจะทําอย่างไรสําหรับจะให้
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ก้าวหน้าได้	 ให้ผู้ที่ยากจนมีพออยู่พอใช้ โดยใช้หลักวิชาได้ก็เลยก้าวหน้ามาสู่วิชาการขั้นสูงขึ้นมาที่มีกําลังใจที่จะทํา

อย่างที่ว่าข้างต้นก็เพราะว่าได้รับปริญญา	 กลไกของชีวิตที่มีอยู่มาจนถึงบัดนี้	 แสดงให้เห็นได้ว่าชีวิตเราจะต้องทํา

อะไรที่ ให้สมกับเกียรติ	 ทําอะไรที่จะให้ก้าวหน้าและทําอะไรต่ออะไรที่สมเหตุสมผล	 ฉะนั้นจึงมาเริ่มต้นพูดกับท่าน		

ทั้งหลายโดยบอกว่านึกถึงความหลัง	 และเมื่อนึกถึงความหลังแล้วก็เลยต้องบรรยายให้ท่านทั้งหลายทราบและฟังว่า

ชีวิตของแต่ละคนต้องมีจุดมุ่งหมายและต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ	 และคราวนี้มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ ให้ท่าน		

ทั้งหลายได้นั่งด้วยความสงบเรียบร้อยไม่ยืนและเสี่ยงต่ออันตราย	ก็เพราะเหตุว่า	วันนี้ที่จะมาพูด	ความจริงตั้งใจจะ

มาพูดเรื่องปัญหาต่างๆ	เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง	เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมือง	เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของบ้านเมือง	

ปัญหาหลายอย่าง	 แต่ ไม่ทราบจะพูดอย่างไร	 เพราะว่าถ้าพูดอย่างที่จะให้เป็นการพูดธรรมดา	 ก็กลายเป็นโอวาทไป	

แล้วก็อย่างที่นายกองค์การขอโอวาทเหมือนทุกปีๆ	 ก็ขอโอวาทจนเบื่อหน่ายการขอโอวาทนี่น่ะ	 ทําให้นึกถึงที่คราว

ก่อนๆ	 นี้ที่ ได้พูดว่าสังคมเมืองไทยนี้ ไม่อํานวยให้มีความคิดริเริ่มเลยกดขี่อยู่นั่น	 อันนี้ก็เลยทําให้ลําบากใจที่สุดที่จะ

ลุกขึ้นมาจากที่นั่งเมื่อกี้เดินมาที่ ไมโครโฟนนี้และมาพูดกับท่านทั้งหลาย	 เพราะว่าถ้าพูดแล้วก็ตีความว่าเป็นโอวาท

แล้วก็หาว่ากดขี่หาว่ากดหัวตามความจริงลักษณะการมาเยี่ยมครั้งนี้ก็บ่งให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของการกดขี่

และกดหัวแล้ว	การบังคับไม่ ให้มีความคิดริเริ่มเห็นชัดทีเดียว	กล่าวคือเมื่อกี้เวลาเดินเข้ามาในหอประชุมนี้และมานั่ง

เสร็จแล้ว	 ก็ต้องมีการพูดกัน	 และพูดก็ตามลําดับ	 ตามลําดับไหล่	 ผู้ ใหญ่ก็กดขี่ผู้น้อยลงมาตามลําดับไหล่	 คือท่าน

นายกสภามหาวิทยาลัยท่านก็ต้องพูดก่อน	 และต่อมาท่านบอกในที่สุดว่าขอเบิกท่านอธิการ	 ที่จริงท่านอธิการก็น่าจะ

น้อยใจว่าไม่มีความคิดริเริ่ม	 ไม่ปล่อยให้มีความคิดริเริ่มเลย	 (ปรบมือ)	ทําไมท่านนายกสภามหาวิทยาลัยต้องเบิก	ก็

ใหญ่เหมือนกัน	เป็นอธิการบดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ดีเหมือนกัน	เคยทําอะไรต่ออะไรมามาก	ร้องเพลงก็เคยทําไม

ขึ้นมาเองไม่ ได้ต้องให้สภานายกมหาวิทยาลัยเบิกมา	 ก็เป็นความน้อยใจของผู้น้อยของผู้ที่เป็นเด็กก็ท่านอธิการบดี

ท่านก็เป็นเด็ก	 คือเปรียบเทียบกับนายกสภามหาวิทยาลัยท่านก็เป็นเด็ก	 ท่านก็กดขี่ต่อไป	 ท่านก็พูดรายงาน	 ซึ่งฟัง

แล้วก็ซ้ำซาก	 รายงานความเจริญรุ่งเรืองและความหวังของมหาวิทยาลัย	 นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 แต่ต่อไป	 เมื่อท่าน

ถูกกดขี่	 ท่านก็กดขี่ต่อ	 ท่านก็ต้องเบิกนายกองค์การนิสิต	 ท่านเบิกให้มากราบบังคมทูล	 อันนี้เป็นการกดขี่ตาม

ลําดับมา	 เห็นได้ชัดเจนควรหรือไม่ควรก็ ไม่ทราบ	 เพราะว่าที่ขึ้นมาพูดก็เพราะว่าได้รับเชิญจากผู้ถูกกดขี่มา	 อีกครั้ง

หนึ่งจากนายกองค์การนิสิต	 บอกว่าให้มาพูด	 แล้วก็ยังบังคับเสียด้วยให้มาให้ โอวาท	 แต่เรามันก็เป็นคนอิสระเป็น

คนที่หัวแข็งจึงมาบอกว่าไม่ ให้ โอวาท	 ไม่รับทราบ	 ที่มาพูดนี้ก็พูดเป็นกันเองตามธรรมดาและมาพูดอย่างเปิดเผย
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หัวใจในฐานะที่ ไม่ ใช่ผู้ ใหญ่ ไม่ ใช่เด็ก	 ก็ถ้าเปรียบเทียบจากคนที่ผู้ ใหญ่ก็เป็นเด็ก	 ถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่เยาวัยก็เป็น

ผู้ ใหญ่	 แต่ก็ขออย่าถือว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ ใหญ่	 ขอให้ถือว่ามาพูดอย่างกันเอง	 และอย่างที่จะให้	 ถ้ามีคําพูดใดๆ	ที่

เข้าไปกระทบโสตประสาทของท่านก็ ให้ท่านลําเลียงไปตามประสาทต่างๆ	 ไปถึงศูนย์การสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับโสต

ประสาท	และไปที่ชุมทางที่เข้าไป ในสมองของท่านที่เข้าไป ในส่วนของสติ	คือพิจารณาว่าคําพูดหรือเสียงที่พูดออกไป

นี่น่ะแปลว่าอะไร	 และถ้าพิจารณาว่ามีประโยชน์ก็ขอให้จําเอาไว้	 ส่วนที่ ไม่มีประโยชน์หรือนึกว่าไม่มีประโยชน์ก็เก็บ

เอาไว้ก่อน	 เอาไปพิจารณาต่อไปเป็นการบ้าน	 และถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ใดๆ	 ก็เก็บไว้เป็นตําราก็ ได้...ถ้ามีส่วนใดที่

เก็บเป็นตําราได้ก็ขอให้เก็บไว้จริงๆ	และเมื่อถึงเวลาที่จะพิจารณาก็ขอให้นึกว่าส่วนที่ ได้รับฟังวันนี้เป็นตําราได้และให้

กําลังใจว่าปริญญาที่ ได้รับเมื่อเกือบยี่สิบปีนั้นก็เป็นปริญญาสําหรับตําราที่ ได้แสดงในวันนี้เพื่อความสบายใจ	

	 คราวนี้ที่พูดถึงว่ามาพูดวันนี้มีความยากลําบากนั้น	 พูดได้ข้อแรกว่าเรื่องของความคิดริเริ่มถูกกดขี่	 มีความ

จริงเป็นจริงว่า	ในสมัยนี้	ในหอประชุมนี้	ในที่นี้	มีความกดขี่	แต่ความกดขี่นี้ถ้ามาพิจารณาดูดีๆ	ว่าเพราะเหตุใดจึง

ต้องกดขี่กัน	 ก็เห็นว่า	 ผู้ที่เข้ามาในหอประชุมได้พูดเป็นลําดับมา	 คือตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมาถึงท่าน

อธิการมหาวิทยาลัยจนถึงนายกองค์การนิสิต	 และจนถึงผู้ที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สวนครัว	 นี่ถ้าไม่มีการเรียง		

ลําดับตามระเบียบก็จะแย่งกันพูด	 เหมือนอย่างเดียวกับแย่งกันเข้าประตูข้างบนนั้นเมื่อกี้	 (ปรบมือ)	 ซึ่งก็ยังดีที่ ไม่

เกิดหัวแตกกัน	 ก็เพราะว่ายังมีการกดขี่อยู่พอสมควร	 คือว่ายังมีอะไรที่อยู่ ในสมองของท่านทั้งหลายที่อยู่ข้างบนนั้น

ว่า	ถ้าเข้ามาพร้อมกันหมด	แล้ววิ่งจู๊ดจะต้องลงมาข้างล่างนี่แน่	แล้วก็ความมุ่งหมายที่เดินขึ้นไปข้างบนก็คือสําหรับ

ให้ ไปอยู่ข้างบน	 ไม่ ใช่เดินขึ้นไปข้างบนหรือวิ่งกันขึ้นไปข้างบนแล้ววิ่งจู๊ดตกลงมาหัวแตกข้างล่างอันนี้ก็ต้องมี

ระเบียบบ้าง	 ระเบียบนี้ทําให้ต้องกดขี่	 หรือนึกว่ากดขี่	 ถ้ามีอคติ	 แต่ความจริงระเบียบนั้นมันต้องมี	 และไม่ ใช่การ

ระงับความคิดริเริ่มนัก	 ฉะนั้นก็ที่พูดเรื่องความคิดริเริ่มก็เป็นอันจบไปได้ด้วยดี	 ท่านเอาไปสรุปเอาเองว่าที่พูด

ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไร	 ผู้ ใดอยากตีความอย่างไรก็ตีความไป	 แต่ว่าขอให้ตีความสําหรับตนเอง	 คือไม่ ใช่จะไปตีความ

แล้วก็ ไปกดขี่คนอื่นให้เชื่อไปตามที่ท่านเชื่อ	 พูดอย่างนี้ เพราะว่า	 ที่พูดในวันนี้	 พูดสําหรับกับผู้ที่มาในวันนี้			

คือคณาจารย์	 นิสิตเก่าที่ออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วและกลับมาเยี่ยมเยียนนิสิตปัจจุบัน	 และเพื่อนฝูงต่างๆ			

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	 การพูดนั้นก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา	 คือพวกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	 และ

มหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์เป็น

ใหญ่	 ฉะนั้นการพูดก็เข้าใจกันได้	 แต่ว่าถ้าไปพูดกับคนอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเกษตรศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับ
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กิจการการศึกษาในด้านเกษตรศาสตร์	 ก็อาจไม่เข้าใจกัน	 แล้วก็เกิดเรื่องยุ่ง	 เช่นคราวนี้ขอพูดเรื่องที่นอกเรื่องที่สุด	

และขอยกเป็นตัวอย่างของการเข้าใจผิด	 ซึ่งเกิดความเสียใจและเกิดความเสียหายได้มาก	 และขอพูดในที่นี้เพื่อให้

ท่านทั้งหลายเข้าใจกลไกของความเสียหายในการพูดที่พูดแล้วคนที่ฟังไม่เข้าใจครบถ้วน	 หรือพยายามไม่เข้าใจ		

ครบถ้วน	 ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดไปและเสียหายต่อส่วนรวม	 คือเมื่อไม่กี่วันนี้มีคณะชมรมนักเขียนนักประพันธ์มาพบ		

ที่สวนจิตรลดา	 และก็ผู้ที่เป็นหัวหน้านําคณะนั้นมาก็มาพูดถึงเสรีภาพของการพูดการเขียน	 และบ่นว่าถูกกดขี่	 เวลา

ตอบก็ตอบไว้ว่าวิธีการเขียนนั้นเป็นของสําคัญ	 และในเมืองไทย	 การปกครองจะเป็นอย่างใดก็ตาม	 เราบอกว่าไม่ ได้

ว่าไร้เสรีภาพโดยแท้หากแต่ว่าเสรีภาพนั้นก็อยู่ ในขอบเขตของศีลธรรมและในขอบเขตของวิชาการ	 แต่การเขียนหรือ

การประพันธ์ก็ต้องอาศัยหลักวิชาเหมือนกัน	 ซึ่งถ้าเขียนอะไรๆ	 ที่ถูกศีลธรรมแท้ๆ	 และเขียนแบบให้ โอวาทมันก็น่า

เบื่อหน่ายจริงๆ	วันนี้ก็ที่ ไม่ยอมให้ โอวาทเพราะว่าทราบดีว่าการให้ โอวาทนั้นชวนให้หลับสบาย	 เป็นยานอนชั้นหนึ่ง			

แต่ว่าการเขียนการประพันธ์	 ถ้าอยากให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกศีลธรรม	 และให้เป็นโอวาทแก่คนอื่นโดยพูดอย่าง

เรียบร้อยที่สุดนั้นมันง่วง	แล้วก็เผลอตัวไปตอนนั้น	เผลอตัวบอกว่าความจริงการเขียนก็ต้องมีศิลปะ	ให้เผ็ดร้อนให้มี

รสชาติเปรี้ยวเค็มหน่อย	 แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ ในขอบเขต	 ถึงได้ส่งเสริมให้นักประพันธ์	 นักเขียนให้พยายามใช้ศิลปะ

ของตนเขียนอะไรที่ดีแต่ โดยมีศิลปะ	โดยมีการพูดอย่างชักจูงให้คนเข้าใจและสนุก	เลยเผลอตัวไปว่า	เช่น	ละครเชน

รัชดาที่ออกทีวีนั้นมันน่าเบื่อ	 ที่พูดไปอย่างนั้นเพราะว่าได้ทราบมาว่าละครนั้นตั้งใจดีมากที่จะทําให้คนเข้าใจใน		

ศีลธรรม	ให้ทําดี	แต่ว่าเป็นนิสัยของคน	ไม่ชอบทําดีหรือไม่ชอบให้ ใครมาบอกว่าจงทําดี	 เพราะว่ามันไม่สนุก	ความ

จริงการทําดีนั้นน่ะสนุกได้แต่เมื่อใครมาบอกว่าจงทําดีแล้วมันไม่สนุก	 มันง่วง	 หาวหวอด	 ที่ยกตัวอย่างก็เพราะว่า

ได้ยินจากคนที่ดูที่ฟังว่าละครที่สอนเรานี่มันง่วง	 ปิดดีกว่า	 ไปดูหนังญี่ปุ่นดีกว่า	 พูดถึงญี่ปุ่นนี้ชักจักกะจี้	 นี่เป็นอีก

เรื่องหนึ่งนะ	 ยังไม่ถึงเรื่องนี้	 ก็เรื่องที่ว่าไปยกตัวอย่างเชนรัชดานั้นเลยทําให้เสียหายใหญ	่ น้อยใจกันใหญ่	 ผู้ที่		

เขียนเรื่องละครน้อยใจบอกว่าไม่เขียนอีกแล้ว	 แล้วผู้ที่อุปถัมภ์ละครก็บอกว่าน่าน้อยใจจริงทําดีแล้วก็ถูกติเตียน			

ความจริงที่พูดไปอย่างนั้นเป็นการพูดกับผู้ที่อยู่ ในวงการอาชีพโดยเฉพาะ	หรือวงการโดยเฉพาะแท้ๆ	คือวงการของ

นักประพันธ์นักเขียน	 ไม่ ใช่เป็นเรื่องทั่วๆ	 เป็นการยกตัวอย่างในทางวิชาการ	 แต่กลับเอาไปพูดทั่วไปกลายเป็นว่า

ตําหนิติเตียนผู้อื่น	 คือคล้ายๆ	 ว่าไปประจานเขา	 เช่นเดียวกับว่า	 ถ้าไปพูดกับคนข้างนอกในเรื่องปลูกผักต้องใส่ปุ๋ย

ในโตรเจนเท่านั้นโปแตสเซี่ยมเท่านั้น	 เรื่องนั้นน่ะไม่ ใช่เรื่องที่จะไปพูดกับคนอื่น	 หรือสมมุติว่าใส่ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยคอกนี่	

คืออะไรก็ ไม่ ใช่เรื่องที่จะไปพูดในเวลามีการรับประทานอาหาร	 ในการเลี้ยง	 เขาก็บอกว่าผิดเวลาคลื่นไส้	 คือผิด		
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กาละเทศะ	 แต่ว่าถ้าอยู่ ในห้องเรียนหรืออยู่ ในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมก็บอกได้	 และเดี๋ยวนี้ก็พูดได้บอกว่า		

ปุ๋ยคอกคือขี้	 พูดนี่น่ะได้ ไม่หยาบคาย	 แต่ว่าเป็นวิชาการเราทําอย่างไรสําหรับให้ผลพืชของเราเติบโตดีและโดยที่ ไม่

สิ้นเปลือง	 โดยที่เป็นประโยชน์ ไม่เสียของเปล่า	 เราก็ทําปุ๋ยคอกมาหมักมาเก็บเอาไว้แล้วมาใส่กับพืชของเราพืชของ

เราก็เติบโตดีด้วยความปลอดภัยยิ่งดีกว่าปุ๋ยเคมีซึ่งบางทีก็อาจเกิดอันตรายก็ ได้	 ท่านทั้งหลายก็ทราบดีเพราะท่าน

เรียน	 ว่าปุ๋ยคอกดีกว่า	 แต่ถ้าเราไปพูดเรื่องปุ๋ยคอกในที่ที่ ไม่เหมาะสมไม่ถูกกาละเทศะมันก็เหม็น	 ฉะนั้น	 ก็ที่		

ยกตัวอย่างเรื่องที่พูดกับชมรมนักเขียนนักประพันธ์นั้น	 ก็แสดงให้เห็นว่าเราพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาแท้ๆ	

และเมื่อนําไป ใช้ ในที่อื่น	 ทําให้เกิดความเสียหาย	 เพราะว่าผู้เขียนละครเชนรัชดาเกิดน้อยใจจะลาออกจากการเขียน	

แล้วทั้งผู้อุปถัมภ์รายการก็น้อยใจจนกระทั่งท่านผู้อุปถัมภ์รายการ	 ซึ่งสนับสนุนรายการก็รู้สึกว่าจะนอนไม่หลับหลาย

คืน	แล้วก็ทํางานทําการก็ไม่ ได้ถ้านอนไม่หลับ	ทําให้หมดกําลังใจไป	ฉะนั้นการที่มาพูดในวันนี้	จึงขอบอกว่ามีความ

หนักใจมาก	 ถ้าพูดเฉพาะกับท่านทั้งหลายไม่หนักใจ	 เพราะว่ารู้ว่าท่านทั้งหลายก็จะเอาความคิดพิจารณามาใช้แล้วที่

แล้วเก็บเอาไว้เป็นประโยชน์	 แต่ว่าถ้าไปวิจารณ์ ในที่ผิดไม่ถูกกาละเทศะ	 หรือเอาไป ใช้ ในทางไม่ถูกกาละเทศะ	 ก็จะ

เกิดเดือดร้อนแก่ทุกคน	 ถึงบอกว่าที่จะมาพูดนี้มีปัญหามากหลาย	 และบางทีก็ ไม่กล้าที่จะพูด	 แต่ว่าขอเสี่ยงกล้าพูด

สักนิดหนึ่ง	

	 ปัญหาที่นึกถึงยังมีอีก	 เพราะเมื่อวานนี้ก็ ไปฟังอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เรื่องสังคมนิยมใน

สังคมไทย	 ฟังแล้วก็เกิดความคิดหลายอย่าง	 และก็เกิดความเดือดร้อนเหมือนกัน	 เพราะไม่เห็นด้วยบางประการ	

เห็นด้วยบางประการ	 เช่นท่านผู้อภิปรายทั้งหลายส่วนมากก็บอกว่าสังคมนิยมในเมืองไทยทําไม่ ได้เพราะเหตุสอง

ประการ	 ประการแรกที่จะให้มีระบบสังคมนิยมในเมืองไทยหรือในเมืองใดก็ตาม	 จะมี ได้สองอย่าง	 สองทาง	 ทาง

หนึ่งคือโดยอาศัยการพลิกแผ่นดินปฏิวัติอย่างรุนแรง	 ฆ่าฟัน	 และจะได้สังคมนิยม	 นั้นน่ะเป็นวิธี ใหญ่	 อีกวิธีหนึ่ง

อาศัยประชาธิป ไตย	 รากฐานของประชาธิป ไตยระบบสังคมนิยมในเมืองไทยไม่มีทั้งสองอย่าง	 ความรุนแรงที่จะ		

ฆ่าฟันกันก็ไม่ปรารถนา	ไม่อยากจะให้ฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง	แล้วนิสัยคนไทยก็อาจไม่ชอบนักก็ทําไม่ ได้	แม้จะอยาก

ทําก็คงทํายากอยู่	 ส่วนที่จะอาศัยประชาธิปไตย	 เขาก็บอกว่าไม่มีประชาธิปไตยในเมืองไทยจึงทําไม่ ได้	 สรุปแล้ว	

เวลาออกมาจากหอประชุมธรรมศาสตร์	ก็นึกถึงว่าเมืองไทยนี้สังคมนิยมกันไม่ ได้แล้ว	เลยเกิดอยากคัดค้านว่าปัญหา

สังคมนิยมในเมืองไทยนี้เราทําได้	 แล้วก็ผู้ที่จะทําก็มี	 ส่วนใหญ่อยู่คือท่านทั้งหลายที่อยู่ ในหอประชุมก็ทําได้	 เพราะ

โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต่อเนื่องจากการเกษตรคือทางช่าง	 และทางสหกรณ์
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ทางเศรษฐกิจก็ทําได้	 และมีทาง	 วันหลังถ้ามีเวลาก็อยากอธิบายให้ฟัง	 เพราะว่าวิธีการยืดยาวมาก	 แต่ขอสรุปว่า

สังคมนิยมได้ทํามาแล้วและกําลังดําเนินการ	 และเชื่อว่าในอนาคตคงสําเร็จในสังคมไทย	 แต่ ไม่ ใช่สังคมของ		

พวกสังคมที่ ไปเต้นรํา	 หรือสังคมที่อยู่ ในกรุงเทพคือสังคมหมายถึงบ้านเมือง	 และหมู่ประชากร	 ทั้งหมดนี้น่ะเป็น

สังคม	 ประชาชาติคือสังคม	 จะทําให้เป็นสังคมนิยมได้	 ที่ทํามาแล้วก็ทํามาหลายแห่ง	 และโดยอาศัยผู้ที่สําเร็จจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้เป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่ง	คือทําโครงการ	เช่นหมู่บ้านตัวอย่าง	ซึ่งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์

ที่หุบตะพง	 นั้นน่ะเป็นสังคมนิยมแท้	 เพราะเขามีกรรมการหมู่บ้านและชี้ชะตาของตัวเอง	 กระจายอํานาจออกไป	

ไม่ ใช่ ใครมากดขี่เขาให้ทําสร้างหมู่บ้าน	 เขาสร้างหมู่บ้านสหกรณ์ของเขาได้ โดยอาศัยผู้ที่มีความรู้และอาศัย

ข้าราชการที่หวังดีและได้ ไปชี้แจงวิธีการและเข้าใจว่าในอนาคตหมู่บ้านนั้นจะเป็นตัวอย่างจริงๆ	 ของสังคมนิยมใน

เมืองไทย	 อีกโครงการหนึ่งคือโครงการชาวเขา	 ซึ่งเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าในทางสังคมนิยมจนกระทั่งถึงขั้นอุตสาหกรรม

ย่อยๆ	 แล้ว	 คือ	 มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เองร่วมกับอาจารย์อื่นๆ	 เจ้าหน้าที่อื่นๆ	 ไปช่วยกันที่แดน

ชาวเขา	 ไปช่วยให้เขาสามารถที่จะปลูกพืชต่างๆ	 ปลูกผลไม้	 และทํามาหากินอย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้ดี			

ได้ตั้งโรงงานทําอาหารกระป๋องที่อําเภอฝาง	 ซึ่งไปพวกชาวเขาเองจะเป็นเจ้าของ	 และเดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติแล้ว	 คือมี

โครงการต่อไป ให้ชาวเขาเหล่านี้มาเป็นเจ้าของโดยแท้จริง	 โดยตั้งเป็นสหกรณ์	 นี่คือสังคมนิยม	 หมายความว่า

สังคมนิยมในเมืองไทยปฏิบัติได้	 ถ้าผู้ที่มีความรู้ ได้ช่วยกันเสียสละไปชี้แจงแก่ผู้ที่อาจมีความรู้น้อยกว่ามี โอกาสน้อย

กว่า	 อันนี้น่ะเป็นวิธีการเรื่องสังคมนิยมก็ ได้พูดกับท่านทั้งหลายแล้วให้พอเป็นแนวทางว่ามีข้อที่น่าคิดหรือมีปัญหา

ในบ้านเมืองอย่างไร	 ที่พูดทั้งหมดนี่น่ะพยายามที่จะไม่ ให้ความรู้แก่ท่าน	 แต่ว่าให้เป็นการกระตุ้นความรู้ที่ท่านมี		

อยู่ ในตัว	 ให้คิดรอบคอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดให้รอบคอบ	 ไม่ ใช่เพียงแต่เห่อในด้านเดียวแล้วก็ปฏิบัติ ไป	 อาจมี		

ข้อเสียได้	

	 มาข้อสุดท้าย	 เรื่องสินค้าญี่ปุ่น	 เป็นจุดสําคัญและเป็นจุดที่นายกองค์การนิสิตได้ยกขึ้นมาเป็นกิจกรรม		

อย่างหนึ่งของนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ที่ ได้ทํา	 การที่บอกว่าขอให้งดหรือไม่ส่งเสริมการซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนั้นเป็น		

หลักการที่ยอดเยี่ยม	 และการที่ ไม่ ให้ซื้อสินค้าญี่ปุ่นก็เพราะว่าสินค้าฟุ่มเฟือยญี่ปุ่นมีมากในเมืองไทย	 อันนี้เห็นด้วย	

เห็นด้วยว่าควรที่จะระมัดระวังในด้านการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	 เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์	 แต่วิธีการปฏิบัติต่างๆ	 นั้นก็ยัง

สงสัยอยู่บ้าง	 จะไม่ขอบรรยายให้ยืดยาวว่าสงสัยอะไรบ้าง	 ก็คงเข้าใจแล้ว	 เพราะว่าท่านทั้งหลายมีสมองที่จะคิด	

เพียงแต่ขอให้ ใช้สมองคิดเท่านั้นเอง	 การที่ทําการเรียกร้องหรือชักชวนให้ทําอะไรก็ตาม	 จะต้องคิดให้รอบคอบ	
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เพราะว่าไม่ ใช่ท่านเอง	หรือผู้ที่ชักชวนให้ทําอะไร	ที่คิดถูก	ที่คิดแล้ว	แต่ว่าถ้าไปชักชวนคนอื่น	คนอื่นเฮโลไป	อย่าง

ที่เห็นได้ว่าบางทีเลยสนุกกันไปเลย	 แล้วอาจเกิดอันตรายต่อส่วนรวมก็ได้	 แล้วลงท้ายก็เสียประโยชน์เสียจุดประสงค์

ด้วยซ้ำ	 ขอยกตัวอย่างว่าเสียประโยชน์หรือเสียจุดประสงค์ที่แท้ ได้อย่างไร	 อาจหาว่าตลก	 แต่ว่าก็เป็นความจริง	

อย่างเช่นถ้าส่งเสริมให้เดินขบวนไปที่ร้านขายสินค้าญี่ปุ่น	แล้วเฮโลไป	ก็เดือดร้อนแก่ตํารวจ	ตํารวจก็ต้องปฏิบัติการ

ต้องแล่นรถไป	รถอะไร	รถญี่ปุ่น	(ปรบมือ)	รถสึกหรอต้องใช้ยางอะไร	ยางญี่ปุ่น	แล้วก็ติดต่อฮาโหลๆ	กันก็ ใช้วิทยุ

ญี่ปุ่น	 ก็หมายความว่าท่านส่งเสริมสินค้าญี่ปุ่นโดยทางอ้อม	 อันนี้ก็ขอยุติแค่นี้	 เอาไปคิดเป็นการบ้าน	 แล้วก็ถ้า

วิจารณ์ก็วิจารณ์ ไว้กับตัวเอง	 เดี๋ยวเกิดวิจารณ์และพลิกแพลงคําพูดไปทําให้เดือดร้อนแก่คนอื่น	 ก็กลัวเหมือนกัน			

ถึงได้บอกว่าที่พูดนี้ทั้งหมด	 เป็นการพูดเพื่อที่จะจี้สมองท่านผู้ที่อยู่ ในที่นี้	 แล้วก็ท่านเองที่อยู่ ในที่นี้เอาไป ใช้ฝึกใช้

ความคิดของตัว	 คือใช้สมองของตัวให้เป็นประโยชน์	 และถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดนี้เป็นประโยชน์	 ก็ดี ใจ	 ถ้าไม่เป็น

ประโยชน์ก็ขออย่าไปประจาน	และขออย่าให้เดือดร้อนนอนไม่หลับ	

	 เวลานี้ ได้พูดยืดยาวจนกระทั่งชักจะเมื่อยแล้ว	 คือความจริงตอนต้นที่บอกให้ท่านทั้งหลายให้นั่งด้วยความ

สงบเรียบร้อยสบาย	 ก็เพราะว่าจะได้เตรียมตัวที่จะฟังคําพูดที่ยืดยาว	 แล้วก็ถ้าให้ยืนฟัง	 ก็คงเมื่อย	 แต่ยืนพูดก็ ไม่ ใช่

ไม่เมื่อย	 เมื่อยเหมือนกัน	 ฉะนั้นก็ขอไปนั่ง	 และไปทําตามจุดประสงค์ที่บงการมาตั้งแต่ต้น	 คือให้เล่นดนตรี	 แล้วก็

เข้าใจว่าในกําหนดการ.....ไม่ทราบ	 ไม่ ได้เอามา.....กําหนดการจําได้ว่ามาถึงเยี่ยมต้นนนทรี	 โปรยน้ำมนต์ ให้แก่ต้น

นนทรี	ที่ โปรยให้คนนั้นน่ะเป็นผลพลอยได้	(ปรบมือ)	ต่อไปก็เดินเข้าหอประชุม	นั่งฟังคําสั่งตามลําดับชั้น	เสร็จแล้ว

ก็ปฏิบัติตามคําสั่ง	บัดนี้ก็ ได้ปฏิบัติตามคําสั่งแล้ว	ต่อไปเล่นดนตรี	ถึงเวลาอันสมควรเลิกเล่นดนตรี	รับประทานของ

ว่างที่ ให้เป็นรางวัล	ฟังดนตรีของคณะ	เค	ยู	ก็ ไม่ทราบทําไมใช้คําว่า	เค	ยู	ถ้าเราจะใช้สินค้าไทยทําไมใช้ตัวหนังสือ

ไทยไม่ ได้	 แต่ว่า	 เค	 ยู	 เขียนเป็นแบบภาษาไทย	 เค	 แบบ	 โอเค	 และ	 ยู	 แบบ	 ยูอาร์	 ฟังเสร็จแล้วเล่นต่อตาม

อัธยาศัย	 รับเงินแล้วกลับบ้าน	 (ปรบมือ)	 บัดนี้ก็ ได้ ใช้เวลาและแสงไฟ	 แสงสว่างของพระอาทิตย์มาเป็นเวลานาน

เกือบจะมืดแล้ว	 ก็เข้าใจว่าที่ ไปนั่งที่นั่นคงไม่ต้องเล่นดนตรี	 ถึงรายการฟังดนตรี	 เค	ยู	 เลย	แล้วก็รับประทานของ

ว่าง	 แต่ว่าจะขอเล่นเพลงเสียก่อน	 เพราะว่าถ้าไปนั่งที่ดนตรีแล้วไม่เล่นเพลงก็เสียศักดิ์ศรี	 อย่างไรก็ตามเรื่องเล่น

เพลงนี้	ก็เล่นเพลงเป็นธรรมดา	ใครขอเพลงก็เล่นได้ตามปรกติ	และใครจะบริจาคก็บริจาคได้ตามปรกติ	แต่ขอเตือน

โฆษก	 ไม่ทราบว่าวันนี้ ใครเป็นโฆษก	 เพราะคนที่เคยเห็นโฆษกมา	 เมื่อกี้ดูทีวี	 ผู้ที่เคยเป็นโฆษกที่นี่ก็ ไปเป็นโฆษกที่

ทีวี	 กําลังน้อยนอยน้อยนอยน้อยหน่อย	 โฆษกอีกคนหนึ่งที่เคยมาเป็นโฆษกก็ โปรยเคมีที่ทางเหนือ	 ไปทําฝนเทียม			
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ก็ไม่ทราบจะมี ใครเป็นโฆษก	 ก็ขอวิงวอนพวกโฆษกว่าอย่าเสียเวลาที่จะขูดรีดเงินจากผู้ฟังผู้ดูผู้นั่งผู้ยืน	 เพราะเงินไม่

ค่อยมีนัก	 แต่ว่าน้ำใจเป็นสําคัญ	 เรื่องที่จะบริจาคมากน้อยแค่ ไหนไม่สําคัญ	 อยู่ที่เจตนาและอยู่ที่น้ำใจ	 จึงขอร้องว่า

อย่าพูดถึง.......แหมเงินมันน้อยเหลือเกิน	 หรืออะไร	 สู้ปีกลายไม่ ได้	 อันนี้ขอเลิกเสียที	 เพราะว่าการขูดรีดไม่ ใช่สิ่งที่

ปรารถนา	เราได้แค่ ไหน	ทําบุญแค่ ไหน	ก็ได้แค่นั้น	

	 บัดนี้ ได้แถลงการณ์ทุกอย่างแล้ว	ก็ขอให้นั่งเสียที	แล้วก็ ให้ โฆษกใด	ไม่แต่งตั้ง	เพราะว่าเดี๋ยวนี้การแต่งตั้ง

โฆษกหรือแต่งตั้งอะไร	ก็ยังแต่งตั้งไม่ ได้	ยังไม่มีระเบียบการยังต้องให้เขาเข้ามาเอง	คือถือมติว่าใครอยากเป็นโฆษก

ก็เดินออกมาเลย	 เดินออกมาเลยไม่บังคับ	 ใครอยากเป็นโฆษกมาได้เลยทั้งนั้น	 ใครอยากขึ้นมาพูดอะไรก็พูดเถอะ	

เสรีประชาธิปไตยแท้	คือว่าไม่บังคับให้ขึ้นมาพูด	ถ้าไม่มี โฆษกก็ไม่เป็นไร	ถ้ามี โฆษกมากเกินไปเวทีพัง	ฉะนั้นก็ขอลา

ไมโครโฟนสามอันนี้	 และไปนั่ง	 เสียงของดนตรีก็คงมาสัมผัสกับไมโครโฟนทั้งสามตัวนี้	 แต่ว่าจะไม่มาพูดที่

ไมโครโฟนนี้อีกต่อไป	 สําหรับในปีนี้	 ก็ขออําลาไมโครโฟนด้วยความอาลัยและจะไปนั่งเริ่มการดนตรีหนึ่งเพลง	 และ

อีกต่อไปก็ ไม่ทราบว่ากี่เพลง	 ถึงเวลาใดไม่ทราบเพราะว่านาฬิกาที่ ใส่อยู่เป็นนาฬิกาญี่ปุ่นไม่กล้าดู	 (ปรบมือ)	 ก็ขอ		

อําลาไมโครโฟน	อาจไปกับไมโครโฟนผู้ โน้นได้ต่อไป	และเชิญโฆษกใดๆ	ที่กล้าพอที่จะมาพูดให้มาพูดและแถลงข่าวที่

มี	 ไม่ทราบว่ามีข่าวหรือไม่มี	 ก็ขอให้ โฆษกออกมาปรากฏโฉม	 ปรากฏตัว	 และจะได้เริ่มรายการเสียที	 ออกมาอีกนิด	

ตกลงได้มี โฆษกออกมาปรากฏโฉมหนึ่ง	(ปรบมือ)	ก็มอบหน้าที่ ให้	(ปรบมือ)	

 (ต่อไปเป็นรายการดนตรี) 

พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 

	 เมื่อกี้กําลังคุยเพลินไม่ทันได้ยินว่าอะไร	วันนี้ลูกสาวคนเล็กเสียใจมาก	เพราะว่าเขาเป็นไข้หวัดใหญ่หลังจาก

ตามเสด็จ	 ฯ	 นครพนม	 กฐินต้น	 หมู่นี้เราทั้งสองเอาลูกสองคนไปเยี่ยมราษฎรเรื่อยๆ	 ไปด้วยกันพ่อแม่ลูก	 รู้สึกว่า

ประชาชนชอบอกชอบใจมาก	 ไปที่ ไหนก็ได้รับการต้อนรับ	 ไปยะลา	 ปัตตานี	 สุราษฎร์	 แล้วก็พัทลุง	 พัทลุงที่ว่าเป็น

แดนก่อการร้าย	แต่ประชาชนน่ารักที่สุด	ไม่เห็นมีการก่อการร้ายอะไร	ยิ้มแย้มแจ่มใสมากันแน่นเต็มเชียว	คุยอะไร

กันก็คุยได้	แล้วก็คราวหลังนี่ ไปสกลนคร	นครพนม	ลูกสองคนก็เหนื่อยหน่อย	ทั้งเรียนหนังสือทั้งรับราชการไปด้วย

เลยเป็นหวัด	 ส่วนลูกชายเขาบอกมาว่าเขาแข็งแรงดี	 สําหรับความแข็งแรงแล้วก็ความทรหดอดทน	 เขาบอกว่าเขา
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ได้รับเลือกเป็นที่เจ็ดในร้อยยี่สิบคน	 (ปรบมือ)	 ตอนนี้เขาลาไปเข้าป่า	 เป็นการฝึก	 ลูกชายบอกว่าลาไปสิบกว่าวัน			

ไปฝึกการรบแบบกองโจรในป่า	 เห็นเขาบอกว่าจะต้องลําบากมาก	 ก็เลยเห็นจะต้องหยุดเขียนจดหมายถึงแม่	 ตอนนี้

ให้สิรินธรคุยต่อบ้าง	(ปรบมือ)	

พระราชดํารัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดา 
 

	 คราวนี้ก็ดี ใจที่ ได้มา	เพราะหวุดหวิด	เพิ่งหายหวัดเหมือนกัน	ความจริงก็เป็นตัวปล่อยเชื้อโรคที่ปล่อยให้คน

อื่นเขาทั่ว	 แต่ตัวเองไม่เป็นไข้	 ก็เลยมาได้	 เป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องเล็กมาไม่ ได้	 จะโทษว่าเป็นหวัดติดมาจากตาม

เสด็จ	ฯ	เหนื่อย	ความจริงไม่เหนื่อยเลย	ได้ยิ่งตามเสด็จ	ฯ	ยิ่งได้เรียนรู้และสนุก	เป็นการทัศนาจร	แต่เป็นหวัดนั่น

เป็นเอง	 เนื่องจากสงสัยว่าซนไปโรยสนามวอลเล่ย์บอลแล้วปูนมันเข้าจมูก	แต่เคราะห์ดีที่ ได้ตามเสด็จ	 ฯ	 ไปแล้วใน

ระยะนี้สองแห่ง	 ยังเหลืออีกสองแห่งคือที่กําแพงเพชรกับพิษณุโลกคิดว่าคงจะหายทัน	 กลับมาได้ลอยกระทงพอดี	

(ปรบมือ)	

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต่อ) 
 

	 ตอนนี้วงดนตรียังไม่เลิก	 เขาบอกว่าเลิกแล้ว	 แต่วงดนตรียังไม่เลิก	 แล้วคนที่ฟังก็ยอมแพ้แล้ว	 เราจึงต้อง

ปิดรายการ	 จำต้องปิดรายการ	 แล้วที่จริงการปิดรายการ	 เมื่อกี้วง	 ม.ก.	 ก็ปิดให้เราแล้ว	 เกือบจะไม่ต้องปิด	 แต่ว่า

เมื่อเราเลยเถิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้	 เราก็จะต้องปิดรายการอีกครั้งหนึ่ง	 มิฉะนั้นจะเปิดโหว่ ไว้และไม่สามารถที่จะกลับ

บ้าน	 เพราะว่าพวกเราถ้าเริ่มเล่นแล้วไม่ค่อยยอมจบ	 ฉะนั้นเราต้องบังคับตัวเองด้วยกําลังอํานาจจิตอย่างรุนแรง

ที่สุดที่จะเล่นเพลงจบของเราให้ ได้เพื่อให้เป็นตามระเบียบกฎเกณฑ์ของวงดนตรี	 เมื่อกี้ก็ ได้ฟังเสียงจากสมาชิกของ

ครอบครัวที่ยังสมประกอบอยู่ครบถ้วน	ที่เขาบอกว่าไปสกลนคร	นครพนม	ยะลา	นราธิวาส	และจังหวัดต่างๆ	ตาม

ทางแล้ว	 ที่ ไม่กล่าวถึงเพราะว่า	 การผ่านหลายจังหวัดนั้นอาจทําให้รู้สึกดูท่าทางว่าจะเหน็ดเหนื่อย	 แต่ก็ ไม่เห็น

เหน็ดเหนื่อย	 ยังอ้วนท้วนแข็งแรงดี	 ข้อที่เขาบอกว่าเป็นหวัด	 หรือน้องเล็กเป็นหวัด	 ก็ ไม่อยากที่จะโทษใครเลย		

โทษตัวเอง	แต่ตัวเองแข็งแรงมากเลยไม่เป็นหวัด	ที่จริงก็น่าปลื้มใจแล้วก็น่าแปลกใจเหมือนกัน	ที่มีลูกที่ตัวโต	แล้ว

ก็ต้องมาบอกกับท่านทั้งหลาย	 ก็อาจไม่ควรจะพูด	 แต่ก็ทําให้รู้สึกปลาบปลื้มใจว่ามีลูกที่ตัวโตขนาดนี้	 และที่ท่าน		
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ทั้งหลายจะแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็ที่ทางโฆษกได้มาบอกว่ายอมให้ลูกคนนี้เข้าจุฬาโดยดี	ก็แปลกใจว่าทําไมไม่พยายาม

แย่งมาที่นี่	 จะเอาน้องมา	 ส่วนการที่จะเอาน้องมา	 ที่อื่นเขาก็แย่งเหมือนกันเลย	 ไม่ทราบว่าน้องเขาจะไปเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยใดที่จริงควรที่จะต่อสู้มีการเดินขบวน	 มีการแสดงความคิดเห็นว่าควรจะให้ ไปเรียนที่ ไหน	 มีการ

อภิปราย	 มีการถกเถียงตีหัวกัน	 แล้วลงท้ายจะได้รู้ว่าควรจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหน	 นี่ก็เป็นเพียงคิดๆ	 ไว้เท่านั้น

เอง	 แต่ว่าก็อย่างเดิมตั้งแต่ต้น	 ที่พูดว่าความคิดแล้วก็การพูดนี้เป็นสําหรับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ ในที่นี้เท่านั้นเอง

ไม่ ใช่จดเอาไว้แล้วไปลงหนังสือพิมพ์	 อย่างที่กําลังทําอยู่นี้	 ก็เพราะเดี๋ยวจะว่าพูดอย่างนี้รับว่าพูดไม่รู้เรื่อง	 พูดอย่าง

เลอะๆ	 เทอะๆ	 สนุกสนานไป	 ไปลงหนังสือพิมพ์ก็เกิดเดือดร้อนเขาก็จะหาว่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่องก็ ได	้ หรือบางทีก็

อาจไปบิดเบือนบอกว่ายุแหย่ ให้นิสิตมหาวิทยาลัยเดินขบวน	 หรืออะไรพรรค์อย่างนี้	 พาดหัวเสียโก้ ใหญ่ โต	 พาดหัว

อะไรก็ ได้ทั้งนั้น	 ถ้าสมมติว่าเราพูดอะไรออกไป	 ก็อาจพาดหัวอะไรก็ ได้	 เพราะว่าเหมือนบัตรสนเท่ห์	 อย่างบัตร		

สนเท่ห์นั่นน่ะเขาไปตัดตัวหนังสือมาจากหนังสือพิมพ์แล้วมาเรียงๆๆๆ	 ก็อาจเป็นความหมายอะไรอื่นๆ	 ก็ ได้เป็น

บัตรสนเท่ห์ที่เป็นความหมายตรงข้ามกับตัวหนังสือที่เขาไปเอามาจากหนังสือพิมพ์มาปิดลงบนกระดาษแล้วก็ส่งไป ให้

ท่านผู้ ใหญ่	 ฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ยังอยู่ ในหอประชุมนี้	 เข้าใจว่าคําพูดที่พูดวันนี้จะถูกบิดเบือนและจะถูกนําไป ใช้ ในทางที่

อาจเป็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ได้	จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน	

	 ตอนนี้ก็ขอขอบใจที่ทุกคนได้ร่วมมือได้ร่วมใจกันมาสนุกในวันนี้	 ทั้งผู้ที่บริจาคเพื่อการกุศล	 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติ

งาน	โฆษก	โฆษิกา	ด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักใจและหนักแขน	เพราะว่าต้องแบกเงินมา	ก็ขอบใจทั่วทุกคน	ขอจง

มีความเจริญทุกประการ	 ให้พรว่าสิ่งใดที่ดีที่พิจารณาแล้วและที่เป็นความเจริญที่แท้	 ขอจงสําเร็จ	 จงได้ผลดีและ		

สัมฤทธิ์ผลทุกประการ	 หมายถึงสําหรับผู้ที่ศึกษา	 สิ่งที่ดีก็คือให้ ได้สอบไล่ ได้คะแนนดี โดยอาศัยพลังที่ ได้ ใส่กับตัวใน

การเรียน	โดยการตั้งใจเรียน	ขอให้สําเร็จเรียบร้อย	สําหรับผู้อื่นที่มีกิจการใดๆ	ก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางที่

ดีที่ชอบ	ที่บริสุทธิ์	ที่สุจริตทุกประการ	ก็ขอขอบใจทุกคน	ขอทุกคนจงเจริญ	(ปรบมือ).	 	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้	 และที่ ได้มามอบเงินส่วนสําหรับปฏิบัติฝนเทียมในต่อไป	 ทั้งได้นํา

สิ่งของมาให้	ซึ่งเป็นการแสดงว่าฝนเทียมที่ ได้ ไปทําได้ผลดี	

	 การทําฝนเทียมในคราวนั้น	 ที่ ไปช่วยชาวจังหวัดระยองและจันทบุร	ี ได้ทําต่อเนื่องมาจากที่ชาวสวนได้

ขอร้องมาว่าในท้องที่ของตนมีความแห้งแล้งมาก	 และโดยที่ ในเวลานี้เรากําลังพิจารณาเกี่ยวข้องกับการทําฝนเทียม

อยู่	 หมายถึงว่ากําลังค้นคว้าว่าฝนเทียมนี่จะทําได้อย่างไรและก็มีหน่วยของกระทรวงเกษตรที่ทําอยู่	 จึงได้ ให้ ไปโดย

ด่วน	 และในที่สุดที่ทราบว่ามีฝนดี	 ก็เป็นที่ปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ค้นคว้าทุกคนว่าเป็นกิจการที่ ได้ประโยชน	์

สําหรับจํานวนเงินที่ท่านทั้งหลายได้รวบรวมและเอามาให้ ในครั้งนี้	 ก็ขอแจ้งว่าเป็นมูลค่าสําหรับค่าใช้จ่ายการทํา

ฝนเทียมเป็นเวลาสักประมาณสองอาทิตย์	ตามที่ ได้ ไปปฏิบัติ ในท้องที่จังหวัดระยองกับจันทบุรี ในคราวนั้น	ค่าใช้จ่าย

ที่มีก็มีค่าวัสดุเคมีส่วนหนึ่ง	 และค่าเครื่องบิน	 คือค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการบินส่วนหนึ่ง	 ค่าใช้จ่ายในการให้เบี้ยเลี้ยง

และที่อยู่ของเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง	 เงินทั้งหมดนั้นเป็นเงินซึ่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจํานวนไม่ ใช่น้อย	 แต่ว่าถ้าได้ผล

ตามที่ ได้รายงานมาก็คุ้มค่าโดยแท้	เพราะว่าผลไม้พืชพันธ์ุต่างๆ	ที่ฝนเทียมทําให้ ไม่ตายและสามารถที่จะให้ผลได้นั้น

มีค่ามาก	 ฉะนั้นก็เห็นได้ว่ากิจการฝนเทียมก็เป็นผลที่ดี	 เพื่อให้กิจการฝนเทียมได้ผลดียิ่ง	 จะต้องอาศัยหลายอย่าง	

นอกจากเงินสําหรับค่าใช้จ่ายนั้น	 ก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างทุกฝ่าย	 ทางด้านวิชาการก็ต้องค้นคว้าอยู่เสมอว่า	

ลักษณะใดจะทําฝนเทียมได้เป็นผลสําเร็จ	 และต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	 และในคราวนั้น	 ที่เอาใจใส่ก็

เพราะได้ข่าวว่าไปทําสองวันสามวันแล้วยังไม่เกิดฝน	 ก็เกิดฉงน	 และได้ปรึกษาหารือกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์
(๓)	

ว่าควรจะทําอย่างไร	 และทดลองให้คณะปฏิบัติการทําไปก็ ได้ผลดี	 ก็เป็นที่ปลาบปลื้ม	 ข้อต่อไปที่จะต้องอาศัยก็คือ

ความรู้และความร่วมมือของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ฝนเทียมโดยตรง	 คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	ให้	นายวิชิต	ศุขะวิระยะ	ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	นําชาวสวนจังหวัดจันทบุรี	

จํานวน	๔๕๐	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินซึ่งได้ร่วมกันบริจาค	โดยเสด็จพระราชกุศลในการซื้อเครื่องบินสําหรับโครงการทําฝนเทียมหรือ

ใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการฝนเทียมโดยทั่วไป	

(๓)	 หม่อมราชวงศ์	เทพฤทธิ์	เทวกุล	
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ในท้องที่	 เจ้าหน้าที่ปกครอง	 และโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้รับผลคือชาวสวนนั่นเอง	 ที่จะให้ร่วมมือว่าการปฏิบัติได้ผลแต่

ละวันๆ	 อย่างไรและได้ผลทั้งหมดอย่างไร	 เพื่อที่จะมาปรับปรุงและมาแก้ ไขข้อบกพร่องได	้ นอกเหนือจากผู้ที่อยู่ ใน		

ท้องที่ก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทางวิชาการเรื่องของดินฟ้าอากาศ	 ก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยม	 ซึ่งในครั้งนั้น

ยังไม่ ได้มีการติดต่อกันโดยใกล้ชิดพอ	 จึงทําให้ผลล่าช้าไป	 นอกจากนั้นก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ทราบผล			

โดยเร็ว	 และเพื่อที่จะส่งคําสั่งไป ได้เช่นได้ ใช้สื่อสารของกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองและทางศูนย์

โทรคมนาคม	 และสื่อสารตํารวจได้ร่วมมือกัน	 ฉะนั้นถ้าสรุปว่าการทําฝนเทียมเพื่อของผู้ที่เป็นกสิกรก็ต้องอาศัยคน

ทุกคน	ทั้งผู้ที่ ได้รับผลและทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ โดยตรงในท้องที่เจ้าหน้าที่วิชาการ	และทั้งต้องมีความสามัคคีร่วมมือ

กันอย่างดีเพื่อให้กิจการนี้สําเร็จและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 ฉะนั้นการทําฝนเทียมจังหวัดจันทบุรีและระยองในครั้ง

นั้นได้เป็นผลสําเร็จอย่างเรียบร้อย	 โดยที่ทุกคนได้เอาใจใส่และทุกคนได้ร่วมมือเข้าใจกันดี	 สําหรับประชาชนหรือ		

ผู้ที่เป็นผู้ ได้รับ	 หมายถึงชาวสวน	 ที่รับประโยชน์นั้นน่ะ	 ก็ต้องทราบและเข้าใจความต้องการของทางราชการ	 แล้ว

การที่ ได้ ให้ความร่วมมือกับทางราชการโดยดีก็ทําให้ ได้ประโยชน์กับตนเอง	 และสําหรับให้กิจการหรือวิชาการ

ก้าวหน้าก็ต้องร่วมมือเหมือนกัน	ในอนาคตเราจะได้รับบริการฝนเทียมที่แน่นอน	ในด้านที่ ได้สนับสนุนในทางกําลัง

ทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันที่จะต้องการใช้เพราะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ ใช่น้อย	 อย่างที่แจ้งไว้ว่าที่ ได้		

นํามาก็เท่ากับเป็นค่าใช้จ่ายที่ออกไป	 ค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นเป็นเงินที่ทางราชการได้จัดสรรขึ้นมาเป็นงบประมาณ		

สําหรับทําการฝนเทียม	ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึงฝนเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ ได้ทําเหมือนกันด้วยเงินที่ ได้

ออกนี้เอง	 และที่ ได้มีพ่อค้าประชาชนได้มาบริจาค	 แบ่งเป็นส่วนที่ ใช้สําหรับค่าใช้จ่าย	 และส่วนที่ ได้ ใช้ซื้อเครื่องบิน

และส่วนที่ประชาชนได้ ให้เป็นเครื่องที่เขาซื้อ	 ก็มีหลายจังหวัดที่ ได้รวบรวมมาและร่วมมือ	 ก็เลยทราบว่าเครื่องบินที่

เหมาะสําหรับการทําฝนเทียมก็ราคาก็ ไม่ ใช่ถูก	 ฉะนั้นเงินที่ ได้รับมาจากประชาชนเป็นจํานวนถึงบัดนี้เป็นล้านๆ	

ก็ ได้ซื้อเครื่องบินมาปฏิบัติการด้วย	 นอกจากนี้ที่ต้องคิดเหมือนกันก็คือค่าใช้จ่ายในเครื่องบินที่ ได้ ไป ใช้	 นอกเหนือ

จากหน่วยของเกษตรและเครื่องบินที่ประชาชนได้ร่วมกันให้มาก็มีอีกสองแหล่งที่ช่วย	 โดยใช้ค่าใช้จ่ายของหน่วยเอง	

คือกองทัพอากาศและกองบินตํารวจ	 แต่ว่าถ้ามาดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไรเราก็ดูได้ว่า	 เครื่องบินบางลําขนาดเล็ก	

ต้องใช้ชั่วโมงละ	 ๓๐๐	 บาท	 สําหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	 สําหรับเครื่องบินใหญ่อย่างเช่นของกองทัพ

อากาศ	ได้ ใช้ประมาณ	๑,๐๐๐	บาทต่อชั่วโมง	และในกิจการครั้งล่าสุดคือที่จังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	และอุดร	
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ได้ปฏิบัติเป็นเวลาสองอาทิตย์เหมือนกัน	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมแล้วเป็นประมาณสองแสนกว่าบาทเช่นกัน	เครื่องบิน

ของกองทัพอากาศได้บินเป็นเวลาประมาณ	๒๔	 ชั่วโมงบิน	นับเป็นเงินประมาณสองหมื่นบาท	 ส่วนของหน่วยของ

เกษตร	 บางลําก็บิน	 ๒๐	 ชั่วโมงเหมือนกัน	 ก็รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องบินประมาณสามหมื่นบาท	 ที่พูดเป็นเงินเป็น

ทองก็เพราะทราบดีว่าเราต้องดูว่าการทําฝนเทียมนี่คุ้มหรือไม่คุ้ม	 ก็สรุปแล้วว่าคุ้มและท่านทั้งหลายก็เป็นประจักษ์

พยานว่าการทําฝนเทียมได้ชุบชีวิตต้นไม้	 ซึ่งมิฉะนั้นก็เสียหายไป	 ฉะนั้นถึงเกิดความยินดีมากที่ท่านทั้งหลายได้มา

พบในวันนี้	 ได้นําเงินมาสมทบในกิจการฝนเทียม	 และได้นําผลิตผลซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาให้	 ความดี ใจนี้มีหลาย

ประการ	 อย่างหนึ่งก็ ได้เห็นว่าท่านทั้งหลายได้มีความสุขสบาย	 อีกอย่างหนึ่งก็ที่เห็นว่ากิจการมีผลดี	 และท่านทั้ง

หลายทราบดีก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ร่วมมือ	 ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ ได้ร่วมมือในกิจการและกําลังช่วยให้ประชาชนมี

ความสุขความเรียบร้อยทุกประการตามหน้าที่	 อันนี้นําความปลาบปลื้มแก่ข้าพเจ้าอย่างมาก	 ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่าน

ทั้งหลายทุกฝ่ายที่ ได้ร่วมมืออย่างมีความสามัคคีที่กระชับแน่นแฟ้นที่สุด	 เป็นทางที่ทําให้ท้องที่มีความเจริญมั่นคง	

และเมื่อท้องที่มีความเจริญมั่นคงแล้ว	 ประเทศชาติย่อมอยู่ ได้	 มีทางที่จะก้าวหน้าเพราะทุกคนร่วมมือกัน	 ทุกคน

ช่วยซึ่งกันและกัน	 ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็แจ้งออกมา	 ผู้ที่ ได้รับฟังก็ย่อมรับฟังด้วยเหตุผลที่ดี	 อันนี้เป็น		

วิธีการที่จะอยู่ ในชีวิตของประเทศชาติ	 อันนี้เป็นความปลื้มที่ ใหญ่ที่สุดที่เห็นความสามัคคี	 ความขยันหมั่นเพียร	

ความซื่อสัตย์สุจริตประจักษ์ออกมา	 ก็ขอขอบใจทุกท่านทุกฝ่ายที่ ได้แสดงว่าเมืองไทยเราวิธีปฏิบัติ....	 จะไม่เรียกว่าวิธี

ปกครอง....	 วิธีปฏิบัติทั้งในด้านชีวิตทั้งในด้านอาชีพ	 ตั้งแต่การเป็นอยู่ส่วนตัวจนกระทั่งถึงการจัดระเบียบการทุกขั้น

อย่างมีเหตุผล	มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักหน้าที่	อันนี้ทําให้บ้านเมืองอยู่ ได้	และเป็น

ความหวังสําหรับอนาคตของบ้านเมือง	ที่จะทําให้เมืองไทยคงอยู่ด้วยความผาสุกด้วยความมั่นคงไปตลอดกาล	

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาประจักษ์พยานของความสามัคคีนี้	 ทําให้เกิดกําลังใจ	 และเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจ

แก่ทั้งข้าราชการและประชาชนในจังหวัดอื่นๆ	 เป็นผลดีเพื่อให้ชักจูงให้ทุกคนทํางานด้วยเข้มแข็งและสุจริต	 ก็ขอ

ขอบใจท่านทั้งหลายที่มาให้ความหวังนี้	 ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 สิ่งใดที่คิดจะทํา	 ที่เป็นสิ่งที่ดีที่

ชอบ	ก็ขอให้เป็นผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดทุกประการ	ขอได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการทุกเมื่อตลอดกาลไป.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน 

ชาวอําเภอปทุมวัน
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้นําเงินมาเพื่อสมทบในกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 และพอใจที่ ได้

ทราบว่าท่านทั้งหลายได้จัดงานรื่นเริงขึ้นมาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านที่จะร่วมกุศลกันและอุปถัมภ์กันเข้าใจว่า

งานก็เป็นประโยชน์ ในทุกด้าน	 ที่ท่านได้ระลึกถึงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี้	 ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามูลนิธิ ได้		

ก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติทั่วประเทศ	

	 การที่ ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้มี โอกาสที่จะประสานงานในเมื่อมีภัยธรรมชาติ	 ตามธรรมดา

ถ้ามีความเดือดร้อนที่ ไหนในประเทศ	 ก็ทําให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของบ้านเมืองเป็นส่วนรวมตลอดจนถึง

ประชาชนทุกคนที่อยู่อาศัยในบ้านเมือง	 ฉะนั้นถ้าสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเร็ว	 โดยฉับพลัน			

มีประสิทธิภาพก็จะเป็นการช่วยให้บ้านเมืองไม่กระทบกระเทือนมากเกินไป	 เพราะว่าผู้ที่ประสบภัยนั้นเขาลําบากใจ	

และถ้าเราไปช่วยได้ โดยเร็ว	 ก็ทําให้เขามีความหวังว่าจะสามารถที่จะตั้งตัวขึ้นมาใหม่ ได้	 และจะทําประโยชน์ส่วนรวม

ต่อไปได้	 ได้เคยมีผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติเช่นอัคคีภัยมาเล่าให้ฟังว่า	 เมื่อประสบภัยนั้นมันเกิดความรู้สึกที่หมดหวัง			

มีความรู้สึกเสียใจ	 แล้วก็ ไม่รู้จะหันไปทางไหน	 แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือ	 แม้จะเล็กน้อยจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์	ก็เกิดกําลังใจขึ้นมา	เขาก็พูดตรงๆ	ว่าแม้การช่วยเหลือที่ ได้รับนั้นจะไม่สามารถชดใช้ความเสียหาย

ที่ ได้เกิดเป็นไปตามภัยธรรมชาตินั้น	 แต่ก็ทําให้เกิดกําลังใจอย่างสูงเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป	 และในเวลาไม่กี่

เดือนภายหลังก็ตั้งตัวขึ้นมาได้	 ไม่เดือดร้อนแล้ว	 อันนี้แสดงให้เห็นและทําให้รู้สึกว่าการช่วยเหลือโดยเร็วต้องอาศัย

ทุนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ	 ประโยชน์อย่างแท้จริงอีกข้อหนึ่งที่เกิดจากมูลนิธิก็คือทําให้มีความร่วมมือย่างใกล้ชิด

ระหว่างเจ้าหน้าที่และระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการสังคมสงเคราะห์ทั่วทุกฝ่าย	 ทั้งในทางราชการ	 ทั้งในทางกองทุน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้	 นายสนิท	 รุจิรณรงค์	 นายอําเภอปทุมวัน	 นําข้าราชการ	 พ่อค้า	 และ

ประชาชนชาวอําเภอปทุมวัน	ซึ่งเป็นกรรมการจัดงานสงกรานต์ปทุมวัน	ปี	๒๕๑๕	จํานวน	๒๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายรายได้จากการ		

จัดงานสงกรานต์เมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๑๕	 และเงินที่มีผู้บริจาคสมทบ	 โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์			

ในพระบรมราชูปถัมภ์	
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และมูลนิธิเอกชน	 ทําให้เกิดความสามัคคีช่วยซึ่งกันและกันได้เต็มที่ทําให้ประโยชน์เกิดขึ้น	 และเป็นไปตาม		

จุดประสงค์ของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	 อีกข้อหนึ่งก็ที่ท่านทั้งหลายตระหนักว่าคนเราที่ยังมีความสุข	 ความ

ก้าวหน้า	ความเจริญพอควร	ก็ต้องนึกถึงผู้ที่ประสบความเดือดร้อนบ้างเป็นเป็นคล้ายๆ	ประกันใหญ่ๆ	ของประเทศ

เป็นส่วนรวม	 วันไหนที่เรามีความสุขก็ต้องนึกถึงผู้ที่รับความทุกข์	 ถ้าเราจะต้องประสบความทุกข์สักวันหนึ่ง	 เราก็

ต้องการให้มีคนเอาใจช่วย	 และอาจต้องช่วยในทางวัตถุบ้างเหมือนกันการที่ท่านนึกถึงผู้ที่เดือดร้อนในยามที่ท่านมี

ความสุข	 ก็เป็นการประกันความสุขที่จะยั่งยืนต่อไป	 ข้อนี้เป็นหลักของการเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นประเทศชาติ	

ฉะนั้นการที่ท่านตระหนักว่าเราต้องแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ร้อน	 ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่ดี			

เป็นประกาศในความมั่นคงความก้าวหน้าของท่านเอง	

	 ขอให้ท่านได้สามารถที่จะทําหน้าที่	 ทําอาชีพรุ่งเรืองด้วยจิตใจที่ดี	 เพื่อที่จะให้ท่านมีประกันว่าจะมีชีวิตอยู่

ก้าวหน้าต่อไปด้วย	 ก็ขอทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรือง	 มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์	 ทําการทํางานทุกประการ

ด้วยความสําเร็จเรียบร้อยก้าวหน้าด้วยจิตใจอันสูง	ขอจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจสมาคมที่ ได้จัดนําเงินมาเพื่อสมทบในทุนของมูลนิธิอานันทมหิดลอย่างที่เคยนําเอามาใน		

คราวก่อนๆ	 ซึ่งเป็นการช่วยให้มูลนิธิสามารถที่จะทําตามจุดประสงค์	 คือได้ ให้ โอกาสแก่ผู้ที่ ได้ศึกษามาใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ	 ให้ ได้สามารถไปศึกษาต่อในขั้นสูง	 เพื่อให้ ได้มีความรู้ ในด้าน		

วิชากฎหมายรุ่งเรืองยิ่งขึ้น	

	 การที่สมาคมได้จัดงานสังสรรค์ประชุมกันวันทนายความก็นับว่าเป็นประโยชน์นอกจากที่จะเป็นการรื่นเริง	

ก็สามารถที่จะได้กระชับความสามัคคีระหว่างผู้ที่ ได้ปฏิบัติอาชีพเดียวกัน	 ในข้อนี้ก็ทราบดีว่าอาชีพทนายนี้มีความ

สําคัญไม่ ใช่น้อยในชีวิตของบ้านเมือง	 เพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้คนอยู่ ได้ โดยมีสิทธิ์และมีทาง		

ที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม	 ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้พบปะกัน	 ก็จะได้ตั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่ชอบเพื่อให้กิจการของ

ท่านเป็นไปตามอุดมคติที่จะทําให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป	 การที่บ้านเมืองมีกฎหมายก็เพราะว่าบุคคลที่ประกอบด้วย		

บ้านเมืองหรือสังคมใหญ่นี้ย่อมจะต้องมีผลประโยชน์ที่ขัดกัน	 แต่ผลประโยชน์ที่ขัดกันเหล่านั้นก็ ไม่ ได้หมายความว่า

จะต้องประหัตประหารกัน	 ถ้าเราสามารถที่จะปรองดองหรือจัดโดยมีระเบียบการและตัวบทกฎหมายให้สามารถที่		

จะอยู่ร่วมกันโดยสันติ	 ก็จะเป็นการทําให้บ้านเมืองมีความมั่นคงได้	 นอกจากหน้าที่ ในอาชีพโดยแท้ยังมีหน้าที่อีก

อย่างหนึ่ง	 คือให้	 ความรู้แก่ประชาชนทั่วๆ	 ไป	 เพื่อให้กลไกของการปกครองเป็นไปโดยมีกฎหมาย	 โดยมีความ

เรียบร้อย	 ให้ระเบียบการที่เหมาะสมมีอยู่ ในประเทศ	 ฉะนั้นการที่ท่านได้มีกิจการเผยแพร่วิชาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

แก่ประชาชนก็นับว่าเป็นกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ขอให้ท่านปฏิบัติต่อไปด้วยความเข้มแข็งด้วยความ

ตั้งใจดี	 ขอให้ทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ ในอาชีพของท่านโดยราบรื่น	 และทั้งสามารถที่จะปฏิบัติการ

ใดๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความเรียบร้อยโดยอาศัยการปกครองโดยม	ี	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้	 นายมารุต	 บุนนาค	 นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย

คณะกรรมการของสมาคม	 ฯ	 รวม	 ๑๙	 คน	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน	 “วันทนายความ	 ปี	 ๒๕๑๕”	 โดยเสด็จ		

พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	สาขานิติศาสตร์	
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หลักเกณฑ์	 มีระเบียบการที่เหมาะสม	 มีความรู้ถึงกิจการต่างๆ	 ที่ทําอยู่	 หมายถึงให้สามารถที่จะสอนให้ประชาชน

ทั่วๆ	 ไป ให้ปฏิบัติอาชีพของตนหรือดํารงชีวิตด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย	 อาศัยกฎหมายเพื่อที่จะให้บ้านเมือง

อยู่เย็นเป็นสุข	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จทุกประการในกิจการใดๆ	 ที่ทําเพื่ออุดมคติเพื่อความเรียบร้อยของ

บ้านเมือง	ขอจงมีกําลังใจกําลังกายเข้มแข็งและประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะนายทหารนักเรียนวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๑๖
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ขอขอบใจนักเรียนวิทยาลัยการทัพบกทุกคนที่ ได้นําเงินมาเพื่อการกุศลสาธารณในวันนี้	 และขอแสดง		

ความยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้ผ่านการศึกษามาโดยด	ี ซึ่งเข้าใจว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นายทหาร	 นายตํารวจ	

และผู้มีส่วนใดๆ	 ได้ผ่านการศึกษาขั้นสูง	 เพื่อให้ ได้เรียนวิชาการและได้เห็นสภาพหรืองานของบ้านเมือง			

เพื่อสามารถที่จะป้องกันร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น	 บ้านเมืองของเราอยู่ ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะคับขันอยู่	 ทุกท่านก็

ทราบแล้ว	 แต่ว่าต้องเตือนใจอยู่เสมอว่า	 การป้องกันประเทศของเราก็คงมีวิธีการ	 ตามหลักโบราณการจะป้องกัน

บ้านเมืองก็ต้องมีกองทัพและมีรั้ว	มีปืนที่จะป้องกันอาณาเขตเดี๋ยวนี้ ไม่ ใช่อย่างนั้นแล้ว	และความจริงเมืองไทยก็ไม่

ได้เป็นอย่างนั้นมานานอยู่เหมือนกัน	 การป้องกันบ้านเมืองที่ดีที่สุดก็คือการเข้าใจถึงภูมิประเทศ	 ความเข้าใจถึง

ประชากรและความเข้าใจที่สําคัญที่สุดคือความสามัคคี ในประเทศ	 ถ้าเข้าใจข้อนี้แล้ว	 ก็จะสามารถที่ปฏิบัติงานเพื่อ

ป้องกันบ้านเมืองไม่ ให้ล่มจมได้	 ที่ ใช้คําว่าไม่ ให้ล่มจมเพราะว่า	 สมัยนี้การสูญเสียอิสรภาพหรือความเป็นประเทศ

ชาติ ไม่ ได้สูญเสียจากการรบพุ่งเป็นแนว	 มันสูญเสียจากถูกธรณีสูบ	 หมายถึงว่าจมลงไป ในเลนฉะนั้นเราจะต้อง

พยายามที่จะป้องกันมิ ให้บ้านเมืองจมลงไป ในเลน	 เลนนี้ก็ขอไม่แจ้งว่าเลนชนิดใด	 แต่ว่าท่านคงเข้าใจว่าเป็นเลน

ชนิดใด	การป้องกันมิ ให้จมเลนนี้ก็มาก	ก็มีการป้องกันหลายด้าน	แบบเก่าก็ต้องป้องกันด้วยลูกปืน	ด้วยความอดทน

ในป่าในเขา	 ตามชายฝั่งป้องกันไม่ ให้มีการรบพุ่งเข้ามาได้ป้องกันไม่ ให้มีการแทรกซึมเข้ามา	 เช่นนี้ก็ โบร่ำโบราณไป

แล้วเหมือนกัน	แบบแนวที่	๕	ที่เข้ามา	 เราก็ต้องพยายามรู้ตัวในเรื่องนี้	 เราจะต้องศึกษาว่ามีก่อการร้ายชนิดใดใน

ประเทศ	 มีผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นในทํานองแนวที่	 ๕	 แต่ว่ามีการปฏิบัติงานด้วยอาวุธในท้องที่ต่างๆ	 ในประเทศด้วย

อาวุธในท้องที่ต่างๆ	 ในประเทศด้วย	 มีแนวที่	 ๕	 ที่มีผู้ก่อการร้ายในทํานองผู้ที่มายุยงส่งเสริมให้คนกระด้าง

กระเดื่องต่อบ้านเมือง	 คือหมายความว่าขัดขวางเจ้าหน้าที่บ้านเมือง	 จนกระทั่งกระด้างกระเดื่องต่อบ้านเมือง	

หมายถึงประเทศชาติมีการก่อการร้ายโดยประชาชนที่ ไม่รู้เรื่อง	 นึกว่าจะต้องป้องกันตัวเพราะว่ามีผู้ที่กําลังจะทําลาย

บ้านเมือง	 อันนี้ด้วยสุจริตใจ	 และผู้ที่ทําลายบ้านเมืองนั้นก็อยู่ ในเครื่องแบบก็มี	 ก็เป็นการก่อการร้ายอีกชนิดหนึ่ง

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	ให้	นายทหารนักเรียนวิทยาลัยการทัพบก	ชุดที่	๑๖	จํานวน	๒๐	คน	เฝ้า	ฯ	

ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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ก่อการร้ายชนิดต่อไปก็คือ	ผู้ที่ประชาชนซึ่งเราเรียกผู้ก่อการร้ายเรียกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นเป็นผู้ที่ก่อการร้ายก็มี

ฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยป้องกันประเทศ	 จึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 และทุกคนจึงมีหน้าที่		

ทั้งทหาร	 ทั้งพลเรือน	 มีหน้าที่ที่จะป้องกันประเทศด้วยวิธีการต่างๆ	 ตั้งแต่ ใช้อาวุธมาจนกระทั่งใช้จิตวิทยาและ		

ใช้สิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งต้องใช้อยู่ตลอดเวลา	 คือความสุจริตความบริสุทธิ์ ใจท่านทั้งหลายได้เรียนมาไม่ ใช่เฉพาะทาง

วิทยาลัยการทัพบก	 แต่ว่าการเรียนมาตลอดตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งเป็นผู้ ใหญ	่ และเป็นผู้ ใหญ่ ในความหมายของ

ตําแหน่งหน้าที่ก็ขอให้ท่านใช้วิชาการต่างๆ	 ใช้ความตั้งใจที่ดีเพื่อช่วยให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขตามหน้าที่และ		

ตามหน้าที่ที่ควรจะตั้งให้แก่ตัวในฐานะเป็นคนไทย	และทั้งเป็นคนสําคัญในสังคม	ในการนี้ก็ขอให้ทุกๆ	ท่านใช้ความรู้

ที่บริสุทธิ์ ใจ	สุจริตใจ	เพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองโดยแท้	ถ้าทําเช่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่เจริญและเป็นผู้ที่ประสบ

ความเจริญในส่วนตัวด้วย	 จึงขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจกําลังกายปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญของแต่ละคนให้ลุล่วง

สําเร็จโดยดี	 จงประสบแต่ความสําเร็จที่ดีงาม	 ในความเจริญทุกประการและสิ่งใดที่คิดในทางที่ชอบที่ดีที่งาม	จงเป็น

ผลสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและ 

นักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง	 และที่ ได้ทราบ

รายงานว่ากิจการของวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาและจะได้มี โอกาสนําความรู้		

ความสามารถ	ที่อุตสาหะเล่าเรียนฝึกฝนมาตลอดเวลานานปี	ออกใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมือง	

	 การให้การศึกษานั้น	 กล่าวโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริง	 คือการสร้างสรรค์ความรู้	 ความคิด	 พร้อมทั้ง

คุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์	 ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล	 เพื่อช่วยให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น	

ทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ	 ผู้ทําหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ

ควรจะได้มุ่งทํางานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่น	สําหรับท่านทั้งหลาย	ส่วนใหญ่คงจะได้ออกไปเป็นครูในโรงเรียน

ระดับต่างๆ	 และจะต้องรับภาระในเรื่องการอบรมสั่งสอนโดยตรง	 ควรจะได้สําเหนียกในหน้าที่ที่มีอยู่ ให้ตระหนัก	

และเตรียมตัวให้พร้อมไว้แต่ต้น	

	 การให้การศึกษาที่สมบูรณ์มิ ใช่ของง่าย	 เพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมาก	 จะต้องใช้

ความรอบรู้	 ความสังเกตจดจํา	 และความฉลาดรอบคอบเป็นอย่างมาก	 ทั้งต้องมีความเสียสละอดทน	 มีความเพียร

พยายามอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทําให้สําเร็จได้	 จึงใคร่ขอให้แต่ละคนตั้งใจให้มั่นคงในงานของตนๆ	 หมั่นฝึกฝน

ตนเองให้กล้าแข็งพร้อมอยู่เสมอ	 ทั้งในวิชาการและจิตใจ	 เพื่อจักได้สามารถสร้างสรรค์อนาคตของอนุชนให้เป็นไป

ตามจุดมุ่งหมาย	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และขอให้

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง	 และขอแสดง		

ความชื่นชมกับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาทุกๆ	คน	

	 เมื่อวันวาน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวในที่ประชุมนี้ว่า	 การให้การศึกษาคือการให้ความรู้	 ความสามารถ			

ให้คุณสมบัติและความคิด	 จิตใจที่สมบูรณ์	 สําหรับช่วยให้บุคคลดํารงชีวิตอยู่ ได้อย่างมั่นคง	 ทั้งสามารถบําเพ็ญ

ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้ตามควรแก่อัตภาพ	 ผู้ทําหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ	 ควรจะได้มุ่งทํางานเพื่อ

วัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นและการให้การศึกษาที่ดีนั้น	 เป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก	 จําเป็นต้องใช้ความรอบรู้		

อันกว้างขวาง	ใช้ความสุขุมรอบคอบ	ประกอบด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าจึงจะทําได้สําเร็จ	

จึงขอให้ทุกคนเตรียมกายเตรียมใจไว้ ให้พร้อมสําหรับงานในหน้าที่ที่จะมีมา	

	 ข้าพเจ้าขอกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่า	 เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทําตัวให้ตกต่ำหรือให้เป็นปัญหาแก่

สังคมประการใด	แท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสําเร็จ	มีฐานะมีเกียรติ	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น	แต่

การที่จะบรรลุถึงความประสงค์นั้น	 จําเป็นต้องอาศัยผู้แนะนําควบคุมให้ดําเนินไปโดยถูกต้อง	 ในฐานะหน้าที่ที่เป็น

ครู	 เป็นอาจารย์	 เป็นผู้บริหารการศึกษา	 ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด	 เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ	 ด้าน	

รองลงมาจากบิดามารดา	 ดังนั้น	 จึงใคร่ขอให้ท่านทําตัวให้เป็นผู้นําและเป็นที่พึ่งที่แท้จริง	 เพียรพยายามใช้วิชา

ความสามารถที่มีอยู่ฝึกฝนอบรมด้วยเหตุผลและความฉลาด	 ด้วยความกรุณาปรานีและความบริสุทธิ์ ใจ	 ประสิทธิ์

ประสาทความรู้ความคิดที่ดีที่ปราศจากโทษให้เสมอหน้า	 อนุเคราะห์และนําพาไป ในทางถูกทางเจริญ	 เพื่อช่วยให้

เยาวชนของเรามีอนาคตอันมั่นคงแจ่มใสต่อไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และขอให้

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

พิษณุโลก	ในโอกาสนี้	ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ	คน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 นับแต่วาระนี้ ไป	ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชาติ ในฐานะหน้าที่ต่างๆ	กัน	ตามที่

ได้ฝึกฝนมา	 ควรจะได้พยายามร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกระดับในอันที่จะส่งเสริมให้การศึกษาที่ดี	 ที่เป็นประโยชน์แท้จริง	

ได้ขยายออกไปถึงประชาชนแพร่หลายทั่วถึงยิ่งขึ้น	การศึกษาที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญในการครองชีวิต	ช่วยให้สามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมั่นคง	

	 ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่า	 มีปัญหาเยาวชนในบ้านเมืองมากขึ้น	 เนื่องจากเหตุหลายกระแส	 ความจริง	

เยาวชนมิได้ต้องการที่จะทําตัวให้ยุ่งยากแต่อย่างใด	 แต่โดยเหตุที่ ไม่ ได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร	 และขาดที่พึ่ง	

ขาดผู้ที่จะให้ความรู้ ให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสม	เขาจึงต้องกลายไปเป็นบุคคลที่เป็นปัญหาแก่สังคม	

	 เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย	 ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องช่วยเหลือเขาด้วย		

หลักวิชาและความสามารถ	 ทุกคนได้เรียนวิชาแนะแนวมาแล้ว	 ควรจะได้นําหลักการมาปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนได้รับ

ประโยชน์อันแท้จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ	 ซึ่งสําคัญมาก	 ขอให้เพียร

พยายามปลูกฝังความรู้ความคิดที่ปราศจากโทษให้แก่เขาโดยเสมอหน้า	 แนะนําอบรมด้วยเหตุผลและด้วยความ

จริงใจ	ประกอบด้วยความเมตตาปรานี	สงเคราะห์อนุเคราะห์และนําพาไปสู่ทางที่ถูกที่เจริญ	เยาวชนก็จะเกิดมีความ

มั่นใจและมีกําลังใจที่จะทําความดี	เพื่อจักได้มีอนาคตที่มั่นคงแจ่มใสในวันข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และขอให้

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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๑๔

พระราชดำรัส

ในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๕ 

และงานแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๑๕ 

ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 

วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มาเปิดงานกรีฑาศิลปหัตถกรรม และงานแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติอีกวาระหนึ่ง

และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานความเป็นมาของงานนี้  ซึ่งทางราชการได้พยายามจัดและปรับปรุงเป็นลำดับมาให้

เป็นผลดีแก่การศึกษาและการพัฒนาบ้านเมือง

 ศิลปหัตถกรรมและการกีฬาตลอดจนวิชาช่างต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็น ที่คนทุกคนจะต้องสนใจศึกษาเพื่อ

ประโยชน์ เพื่อความผาสุกในชีวิต การกีฬา ที่จัดและฝึกหัดอย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีที่แท้

จริง จะสามารถสร้างสุขภาพและความเข้มแข็งให้แก่ร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี ทำนองเดียวกัน วิชาศิลป

หัตถกรรมที่ฝึกหัดอบรมถูกวิธีและความมุ่งหมาย ก็จะปลูกฝังความคิด ความริเริ่ม ความพยายาม พร้อมทั้งความ

ขยันหมั่นเพียร ให้เกิดมีขึ้นได้อย่างสำคัญยิ่ง ส่วนความรู้ ในเรื่องการช่างนั้นจะช่วยให้ ได้รู้ ได้เข้าใจในคุณค่าของ

ฝีมือ และรู้จักนิยมของที่ดี ซึ่งที่สุดจะเป็นผลทำให้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผลิตขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐานใช้การได้

จริงๆจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมทั้งนี้ ให้เกิดประโยชน์แน่นอนกว้างขวางยิ่งขึ้นไป

 สำหรับนักเรียนทั้งปวงนั้นเมื่อมี โอกาสได้รับการศึกษาที่ดีก็ควรจงยินดีและตั้งใจรับหมั่นศึกษาสังเกตและ

ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ให้จงได้

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลต่างๆ ทุกประเภท ทุกคน และขอเปิดงานกรีฑาศิลป

หัตถกรรมนักเรียนและงานแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติณบัดนี้ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จ

ผลสมตามเจตนาทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประกอบพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรแก่นายทหารจำนวน๕๕คนซึ่ง

ได้รับพระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล.

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่ คณะนายทหารผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน 

เลื่อนยศชั้นนายพล
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้ประกอบพิธีประดับยศแก่นายทหารชั้นนายพลในเวลานี้ และท่านคงตระหนักอยู่แล้วว่า

ท่านได้รับยศสูงขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่าน แต่ก็เป็นทั้งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วย เพราะว่าจะต้องบังคับบัญชาและอยู่

ในสายตาของผู้ ใต้บังคับบัญชายิ่งขึ้น และยังมีข้อที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยแต่ ไหนแต่ ไรต้องอาศัยทหารเป็นที่พึ่งใน

การรักษาเอกราชและความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และในสมัยนี้ทราบดีว่าเหตุการณ์ของโลกค่อนข้างจะปั่นป่วน

มากขึ้นทุกวัน และความปั่นป่วนนี้ ไม่ ใช่จะทำให้หน้าที่ของทหารง่ายขึ้น เพราะว่านอกจากการป้องกันด้วยกำลัง

อาวุธตามหน้าที่ของทหาร ยังต้องป้องกันในด้านการเมือง ในด้านเศรษฐกิจด้วยอีกไปพร้อมกัน การป้องกันความ

เป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของประเทศชาติจึงจะต้องอาศัยหลักหลายประการนอกจากหลักของการทหารโดยตรง

ฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่ เป็นผู้ป้องกันประเทศก็จะต้องสนใจในกิจการทุกด้าน และพยายามปฏิบัติ ให้มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากวิชาการ สิ่งที่จะช่วยให้ป้องกันประเทศชาติอยู่ ได้ดีที่สุดก็คือความสามัคคีและตัวอย่าง

ที่ดีของผู้ที่อยู่ ในสายตาของประชาชนขอท่านทั้งหลายจงพยายามปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั้งในด้านวิชาทหาร ในด้าน

วิชาอื่นๆ และทั้งในการวางตัวให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ ใต้บังคับบัญชาและของประชาชนทั่วไป จะทำให้สามารถ

รักษาเอกราชรักษาความมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง

 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประกอบหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งไม่ย่อท้อ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มแข็งทุกประการ

และขอจงมีแรงกำลังกายกำลังใจพร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จ ขอจงประสบแต่สิ่งที่ดีที่งาม

ความเจริญทุกประการ.
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พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ 

ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความปิติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ ได้มาอยู่ ในท่ามกลางท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งและ

ได้เห็นความพร้อมเพรียงเป็นสง่าของท่านในพิธีตรวจพลสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ ขอขอบใจและ

สนองพรและไมตรีของท่านด้วยจริงใจ

 ชาติไทยของเราดำรงเอกราชอธิปไตย และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยคนไทยเรา

รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ จึงร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันทุกหมู่ทุกพวก ผลการ

ปฏิบัติ โดยสามัคคีธรรมของเรานั้น ได้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิ ให้ทำ

อันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้ายและบุกรุกคุกคามหนักหนาเพียงใด เราก็ไม่อับจนทหารรักษาพระองค์จะต้อง

รักษาความสามัคคีนี้ ไว้อย่างอุกฤษฏ์เพื่อเป็นตัวอย่างชักนำคนไทยทุกคนทุกเหล่าให้มีสามัคคีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 ขอทหารทั้งหลายจงยึดมั่นในชาติไทย ตั้งอยู่ ในระเบียบวินัยและความดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ ด้วย

ความเอาใจใส่ ด้วยความกล้าหาญและด้วยความเสียสละ ให้เป็นคุณแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง ทั้งเตรียมกาย

เตรียมใจให้แข็งแกร่งและพรักพร้อมในอันที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกอย่างได้เสมอด้วยความไม่ประมาท

 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย จงบันดาลให้ทหารรักษาพระองค์ทุกคนมีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยกำลัง

กาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ตามหน้าที่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

เป็นส่วนรวมและประสบความสุขความสวัสดี โดยทั่วหน้ากัน.
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ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ามีความปิติชื่นชมยิ่งนักที่ท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาแสดงไมตรีจิตและอวยพรวันเกิดในวันนี้

 ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์ และขอขอบใจหัวหน้าคณะปฏิวัติ พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายทหารและ

พลเรือนในคำอำนวยพรของท่านข้าพเจ้าขอสนองพรและความปรารถนาดีทั้งนั้นด้วยใจจริง

 ความปรารถนาที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ ก็ด้วยความสามารถและพร้อมเพรียง

ของท่านทั้งหลาย ที่จะร่วมมือร่วมใจกันรักษาแผ่นดิน ให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นและเป็นปรกติร่มเย็น เพราะบ้านเมือง

นั้นเป็นที่อาศัยของบุคคล ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอให้ทุกๆ ท่านได้ตั้งใจ ตั้งความเพียรในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ

โดยเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญา ทั้งด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์

และให้บังเกิดความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติไทยของเรา

 ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย จงอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เพื่อให้มีกำลังกายกำลัง

ปัญญา ที่จะคิดอ่านและปฏิบัติงานของแผ่นดิน นำพาประเทศชาติ ไทยให้จำเริญวัฒนา ก้าวหน้าไปด้วยความ

ปลอดภัยและมั่นคงสมตามที่มุ่งประสงค์ทุกประการ.
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ในพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอันมากที่ ได้มาทำพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสนี้

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง เกี่ยวด้วยผลได้ผลเสียของปวงชนโดยตรง จึงถือได้ว่า

สมาชิกแห่งสภานี้ทุกคนมีความรับผิดชอบผูกพันอย่างแนบแน่นต่อชีวิตของประเทศและประชาชน ข้าพเจ้าใคร่ขอให้

ท่านทั้งหลายสำนึกตระหนักในภาระอันใหญ่ยิ่งดังกล่าวแล้วตั้งเจตนาอันแน่วแน่ที่จะใช้ความเพียรพยายามความ

สุจริตเที่ยงธรรมพร้อมทั้งวิจารณญาณอันรอบคอบสุขุมดำเนินงานทุกๆสิ่งให้สัมฤทธิ์ผลอันไพบูลย์เพื่อนำความ

เจริญวัฒนาความร่มเย็นและความมั่นคงมาสู่บ้านเมืองซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดของเราทุกคน

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นศุภมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานตาม

หน้าที่ต่อไป ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ภารกิจของสภารุดหน้าไปโดยเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง

บรรลุผลสำเร็จอันดีงามตามวัตถุประสงค์ยังให้เกิดความผาสุก ความเจริญ ความมั่นคงแก่ประเทศชาติและ

ประชาชนทั่วหน้าและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีทุกเมื่อตลอดไป.
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ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

ณ จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีและพอใจ ที่กรมศิลปากรพยายามเอาใจใส่ดำเนินงานด้านสำรวจขุดค้นทางโบราณคดี

ด้วยความขะมักเขม้นมาโดยตลอด การที่ ได้สำรวจขุดค้นโบราณสถานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

รวบรวมศิลปโบราณวัตถุต่างๆ จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นนี้ ได้เห็นได้รู้จักเรื่องราวของตนเอง ของถิ่นกำเนิดของตนโดยแจ่มแจ้ง ทั้ง

เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ โบราณคดีทั่วไปกว้างขวางยิ่งขึ้น

 เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศของเราที่เป็นเอกสารมีอยู่ โดยจำกัด การ

ศึกษาประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณวัตถุเทียบเคียงสันนิษฐานด้วยอย่างมากดังนั้น จึงถือได้

ว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุทุกแห่งทุกชิ้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างสำคัญ ซึ่งควรสำรวจและ

พิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ ได้ขุดค้นและรวบรวมไว้ ได้แล้ว เช่นศิลป โบราณวัตถุใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องระวังรักษาอย่างดีที่สุดตลอดไป ไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดความ

เสียหายหรือสูญหายเพราะถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็เท่ากับได้ทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งจะเป็น

ความเสียหายอย่างร้ายแรง

 ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นณบัดนี้ขอให้พิพิธภัณฑสถาน

แห่งนี้มีความมั่นคง สามารถอำนวยประโยชน์ต่างๆ ได้สมตามความมุ่งหมายของทางราชการ ขออวยพรให้ผู้มี

ส่วนร่วมในการก่อตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนมีความสุขความสวัสดี โดยทั่วกัน.
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง และได้ทราบรายงาน

ว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายอย่างพร้อมเพรียง

 บัณฑิตทั้งปวงที่ ได้ผ่านการศึกษาขั้นอุดมมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความคิดอันกว้างขวางก้าวหน้า

เป็นที่หวังได้ว่าจะเป็นทั้งกำลังและสติปัญญาของชาติ จะเป็นผู้แก้ ไขปัญหายุ่งยากขัดข้องต่างๆ ที่มีอยู่ขณะนี้ ให้

คลี่คลายไปพร้อมกับสร้างเสริมความเจริญมั่นคงให้แก่งานของประเทศทุกๆด้าน

 ความหวังทั้งนี้จะเป็นความจริงได้หรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับตัวท่านเพราะความรู้ความคิดอันกว้างขวางนั้น

หากมิได้ ใช้ โดยเหมาะสมถูกต้องแล้ว ก็ ให้ผลดี ได้ ไม่มากนักหรืออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น

ทุกคนควรสังวรระวังให้มากขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคงที่จะสร้างสรรค์ และอบรมกำลังกายกำลังใจอันสมบูรณ์ ไว้เป็น

รากฐาน เพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบและความสุจริต วินิจฉัยปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปโดย

ถูกต้อง นำความรู้ความคิดของตนๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกันเข้าให้พร้อมเพรียงประสมประสานความรู้ความคิดนั้น

ด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ แล้วนำออกใช้ ให้ ได้ผล กล่าวคือ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่อง ส่งเสริมจุดที่ดี ให้

มั่นคงยิ่งขึ้น ถ้าผู้มีความรู้พร้อมกันปฏิบัติงานของชาติ โดยลักษณะเช่นนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นลำดับ เชื่อได้

แน่นอนว่า จะเอาชนะอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงได้ และจะสามารถนำพาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ โดย

สวัสดี

 ขออวยพรให้บัณฑิตที่ ได้รับปริญญาในวันนี้ ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในการงานที่จะพึง

ปฏิบัติต่อไป.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่-นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่ โจ้ เชียงใหม่
(๒) 

วันพุธ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๖ 

 การมาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความยินดีที่มีวิทยาลัย เช่นนี้

ทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในด้านเกษตรศาสตร์ และทั้งถือโอกาสนี้ด้วยที่จะขอบใจทั้งคณะครูอาจารย์ ทั้งผู้ที่

เป็นนักศึกษาที่ ได้ช่วยบ้านเมืองในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรได้มีความก้าวหน้า

 นักศึกษาแห่งวิทยาลัยนี้ ได้ร่วมในกิจการหลายด้านเพื่อความผาสุกของประชาชนหลายแห่งด้วยความ

ลำบากยากเย็น ด้วยความเหน็ดเหนื่อย การที่ร่วมมือเช่นนี้ ในขณะที่ศึกษาก็นับว่าเป็นนิมิตที่ดี เป็นทางหนึ่งที่จะ

ทำให้ฝึกฝนตัวเองให้สามารถจะปฏิบัติตนให้มีความเจริญในอนาคตสำหรับตนเอง เพราะว่าการช่วยผู้อื่น ซึ่งมีอาชีพ

เกษตรเพื่อให้เขามีความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองได้ ก็เท่ากับเตรียมการเตรียมทางสำหรับชีวิตของตนในอนาคต

จึงเป็นกิจการที่น่ายกย่องและน่าสรรเสริญทั้งน่ายินดีด้วย

 การที่ ได้มาเยี่ยมครั้งนี้ก็ ได้เห็นด้วยตนเองอีกอย่างหนึ่งว่า การสอนและการฝึกกว้างขวางมาก ยิ่ง

กว้างขวางกว่าที่ ได้ทราบและได้เคยนึกว่าเป็นไป คือโดยเฉพาะเรื่องว่าผู้ที่มาศึกษาก็ ได้เรียนรู้วิชาการเพื่อที่จะนำไป

ใช้และได้ฝึกตนเองได้ฝึกในวิชานั้นๆอันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งที่เป็นการดีและก็ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าในด้านการเรียน

และในด้านปฏิบัตินั้นทำอย่างลึกซึ้ง คือเป็นการฝึกมิ ใช่ ในหลักวิชาเท่านั้นเองแต่เป็นการฝึกในยุทธวิธีดำเนินชีวิต

ทีเดียว อันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่จะต้องตระหนักว่าคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่

การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญ

ในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร วิธีฝึกสอนในวิทยาลัยนี้ก็

มุ่งในทางนี้เป็นส่วนที่มากพอใช้ จึงดี ใจที่ ได้เห็นวิธีการและวิธีสอนในวิทยาลัยนี้ การที่เราจะฝึกตัวสำหรับชีวิตเราจะ

ต้องรู้ว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ ได้ คนเราต้องสามารถที่จะติดต่อกับคนอื่นร่วมแรงกันเพื่อที่จะให้แต่ละคนมีความ

มั่นคง ก็ต้องมีความมั่นคงของส่วนรวมฉะนั้นการร่วมแรงนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องฝึก หลักนี้ก็ ได้มีอยู่

ในหลักการของวิทยาลัยที่จะสอนให้สามารถร่วมแรงกับผู้อื่น การไปพัฒนาก็ดี การอยู่อย่างเช่นที่ ได้เห็นในบ้าน

อนาคตที่ ได้มีจัดอยู่ก็ดี เป็นการฝึกให้สามารถเห็นทางว่าจะใช้วิชาที่ ได้เรียนในทางใดที่จะเหมาะสม และปฏิบัติตน
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อย่างไรถึงจะเหมาะสม คนเราอยู่คนเดียวไม่ ได้ เราจะต้องฝึกให้สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นและร่วมมือกับคนอื่น วิธี

เข้ากับคนอื่นและร่วมกับคนอื่นจะต้องพยายามที่จะเข้าใจว่าสังคมเรา ...... คำว่าสังคมนี่ก็ ไม่ ใช่หมายถึงสังคมที่จะไป

เล่นสนุกๆ เป็นสังคมหมายถึงชุมนุมหมู่ชนที่อยู่ด้วยกัน ...... จะอยู่กันได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางหลักวิชา สร้างสรรค์ขึ้นมา และทั้งอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน ความ

เมตตาซึ่งกันและกันนี้มีความหมายหลายด้าน ก็ขอเตือนอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่า ให้นึกถึงว่าคนอื่นเขาก็มีความ

ปรารถนาที่จะมีเสรีภาพคนอื่นเขามีความปรารถนาที่จะมีความก้าวหน้า เราต้องการความก้าวหน้า เราต้องปฏิบัติ

ในทางที่จะมีความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ ไม่ ไปขัดขวางความก้าวหน้าของคนอื่น ผลของการปฏิบัติตนด้วยความ

เมตตา ด้วยการเอาใจของตนไป ใส่คนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่นก็จะเป็นผลทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่ออยู่ร่วม

กันได้แล้วก็จะเป็นพลังอันใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงได้อันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ที่ขอให้พิจารณา

 ที่พูดกันว่านักศึกษาของวิทยาลัยแม่ โจ้นี้ค่อนข้างจะดุเดือด ค่อนข้างจะน่ากลัวนั้นเพราะว่าเรามีพลังเราก็

จะต้องแสดงพลัง สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราภูมิ ใจได้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนักศึกษาแม่ โจ้ เป็นที่น่ากลัวเกรง

ขามของชาวบ้าน อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะวิจัยนิดหน่อยว่า พลังนี้จะเป็นการดีหรือไม่ เข้าใจว่าพลังของความ

ร่วมแรงของนักศึกษาแม่ โจ้นี้ทั้งหมด ถ้าใช้ ไป ในทางที่ถูกต้อง ในทางที่จะทำให้คนเขาเกรงขามว่าน่านับถือ จะมา

เผลอไผลอย่าง จะมาโต้อย่างที่ ไม่ดีกับนักศึกษาแม่โจ้ ก็จะต้องพ่ายแพ้ ไป ถ้านำเอาพลังความสามัคคีนี้ ไป ใช้ ในทาง

ที่ดีอย่างที่เคยทำ เช่นไปช่วยชาวบ้าน เช่นไปช่วยพัฒนาในท้องที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นพลังที่น่าเกรงขามจริงๆ เพราะ

ว่าชาวบ้านต่างๆก็จะพากันมองนักศึกษาแม่โจ้ทั้งหมดว่าคนนี้เขาแข็งแรงและเมื่อพวกนี้เขาแข็งแรงแปลว่าจะเกิด

แต่ความดี คือจะเกิดความรู้สึกว่าแม้จะเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ ในวัยศึกษา ก็นับว่าเป็นผู้ที่ยังอายุไม่มากนัก แต่ก็นับถือ

เกรงขามในทางนับถือและรักใคร่ว่านักศึกษาเหล่านี้เขาเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่น่านับถือถ้าใช้พลังสามัคคีและ

พลังที่มีอยู่ ในใจในตัวดังนี้ก็คงเป็นที่นับได้ว่าเป็นเยี่ยมยอด แต่ถ้าหากว่าใช้พลังสามัคคี ในทางอื่นทำให้คนอื่นเขา

เกรงขามเพราะว่าหมู่ ใหญ่เข้าไปบุกที่ โน่นที่นี่ก็ทำให้คนเขาอาจนับถือว่านักศึกษาของแม่โจ้นี่น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็

เชื่อฟังเพราะกลัวเขา ความนับถือที่มาจากความกลัวนั้นก็คงไม่ ใช่ของดี เพราะวันหลังเมื่อเห็นว่ามีพลังน้อย คือไป

เป็นหมู่น้อย ก็อาจถูกบ้อมก็ ได้ ฉะนั้นก็ขอฝากความคิดอันนี้ซึ่งเป็นปริศนาเล็กน้อยให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษา

เป็นผู้ที่จะหาความรู้ ได้วิจัยในใจของท่าน แล้วก็สัมมนาเพื่อให้ทราบว่าพลังเเห่งความสามัคคีถ้าใช้ ในทางที่ถูกต้อง

ที่ดีที่สร้างสรรค์ จะนำพาไปสู่ความเจริญ ไปสู่ความดี และผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับผลดี คือความยกย่องของปวงชน
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ความยกย่องของชาวบ้านความยกย่องของทั้งประชาชนทั้งประเทศ

 ขอย้ำว่าเรากำลังศึกษาอยู่เราพยายามที่จะศึกษาวิชาความรู้และศึกษาวิถีชีวิตวิธีที่จะดำรงชีวิตให้ดีจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนและแก่หมู่ แก่ประเทศชาติ เป็นคนที่น่านับถือ เป็นคนที่มีเกียรติ อุปกรณ์มีอยู่พร้อม คือ

วิทยาลัยนี้และคณะครูอาจารย์ ขอให้ถือโอกาสที่ดีขะมักเขม้นในการเล่าเรียน ฝึกฝนตนเองให้เป็นผลที่ดีซึ่งเป็นที่

ปรารถนาของทุกฝ่าย ทั้งทางราชการ ทั้งครูอาจารย์ ทั้งประชาชนทั้งชาติ เพื่อการนี้ ขอให้ทุกคนผู้ที่เป็นนักศึกษา

ได้สามารถรับความรู้ มีความสำเร็จในการศึกษา ในการฝึกทุกประการเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญ ก็ขอให้พร

ให้แก่ครูอาจารย์มีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ และขอให้พรให้ทุกคน ทั้งครูอาจารย์ ทั้ง

นักศึกษาได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จที่พึงปรารถนาตลอดไป.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะนักศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๕ พร้อมด้วยนาย

ทหารชั้นผู้ ใหญ่จำนวน๖๐คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเดินทางมา

ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะนักศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

รุ่นที่ ๑๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ ใหญ่
(๒) 

ณ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่ ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศล กิจการแข่งขันกอล์ฟนี้ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพราะว่าถือว่ากอล์ฟนี้เป็นกีฬาที่ทำให้รู้จักกันและสังสรรค์กันได้ แต่อื่นๆ

ที่ ได้มาดูและขวนขวายหาความรู้ ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอันมากสำหรับผู้ที่มาศึกษา ซึ่งท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่

ของประเทศจะเห็นได้ว่าในภูมิประเทศมีปัญหามากหลาย ซึ่งจะต้องแก้ ไขและจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ ได้ผล

เพื่อความมั่นคงเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ

 จะทำงานในสาขาใดก็ตามต้องมาดูว่า ทำงานนั้นก็เพื่อให้ประเทศชาติอยู่ยงมีความมั่นคงและมีความ

ก้าวหน้า และประเทศนั้นก็ประกอบด้วยประชาชน ซึ่งประชาชนแต่ละคนๆ ก็มีความปรารถนาที่จะมีความก้าวหน้า

ความก้าวหน้านั้นจะมาได้ก็ โดยที่แต่ละคนได้ทำงานเต็มที่และประชาชนที่อยู่ ในเมืองไทยนี้บางทีก็ขาดความรู้ขาด

ความสามารถ ขาดกำลังทั้งทางวิชา ทั้งทางเงินที่จะสร้างตัวเอง จึงต้องให้เขาอาศัยทางราชการที่จะมาอุ้มชูให้

ก้าวหน้าได้ ฉะนั้นทางราชการมีหน้าที่อันหนักที่จะจัดให้บ้านเมืองก้าวหน้า ถ้าประชาชนไม่มีความสุข ไม่มีความ

ก้าวหน้าประเทศก็จะอยู่ ไม่ ได้เพราะว่าความวุ่นวายจะตามเข้ามาและตามที่ท่านได้มาเห็นในภูมิประเทศและโดย

เฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้าย หรือที่จะมีผู้ก่อการร้ายได้ ท่านก็จะได้เห็นว่าความก้าวหน้าของประชาชนเป็นปัจจัย

สำคัญ ความสงบสุขของประชาชนเป็นความสำคัญที่จะทำให้ทั้งประเทศมีความมั่นคงได้ และความสงบสุขนี้ ก็ต้อง

อาศัยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ในท้องที่ เจ้าหน้าที่ ในท้องที่นั้นจะปฏิบัติ ได้ดี ก็ต้องอาศัยว่าผู้ที่เป็นผู้ ใหญ่ ในราชการเอาใจใส่

และการที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ ใหญ่ ได้ผ่านมาในที่ต่างๆ ได้เอาใจใส่ ในการงานของข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ

พลเรือน ผู้น้อย ก็ทำให้ข้าราชการเหล่านั้นมีกำลังใจว่าทางผู้ ใหญ่เอาใจใส่และพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆ ฉะนั้น

การที่ ได้มาศึกษาในภูมิประเทศอย่างนี้ ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ขอให้ ได้ ไปพิจารณาและคิดว่าจะแก้ ไข
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อย่างไรเพื่อให้สำเร็จอุดมคติของเราคือมีประเทศที่ก้าวหน้าที่มั่นคงที่แข็งแรงที่เป็นไทได้จะทำอย่างไรสำหรับให้

ได้จุดประสงค์นี้เป้าหมายนี้

 ก็ขอให้ทุกสิ่งที่ ได้เห็นจงเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจ หรือจะเป็นการแหย่จิตใจของแต่ละคนให้พยายาม

ทำหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่างเข้มแข็งที่สุด อย่างซื่อตรงที่สุด และในการนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีกำลังกาย กำลังใจที่

สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถทำงานของแต่ละคนอย่างดีที่สุด ให้มีความสำเร็จทุกประการ และขอจงประสบแต่สิ่งที่ดีที่

งามตลอดไป.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และ

รัฐวิสาหกิจรวม๗๗คน

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ข้าราชการ ฯ
(๒) 

ณ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์  

วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ 

 ขอถือโอกาสนี้ขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่านด้วยความเข้มแข็งซึ่งแต่ละท่านก็มีหน้า

ที่สำคัญต่างๆกันไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนได้ทำด้วยความตั้งใจที่ดีและนอกจากนี้ก็ ได้ปฏิบัติงานซึ่งนอกเหนือ

หน้าที่ราชการในเวลานอกราชการก็มีที่ ได้ปฏิบัตินี้ก็ ได้ร่วมกันกระทำเพื่อให้กิจการต่างๆ ได้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย

โดยมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย

 ที่ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติงานเช่นนี้นับว่าเป็นนิมิตดีสำหรับส่วนรวมคือบ้านเมือง เพราะว่าทุกคนจะ

มีหน้าที่อะไรก็ตาม ก็ต้องนึกถึงว่ามีหน้าที่สำคัญเหนือหน้าที่ราชการที่กะเอาไว้ คือทำตามความตั้งใจที่จะทำให้บ้าน

เมืองของเรามีความปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าทุกคนก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเหมือนกันถ้าทุกคน

ตั้งใจเช่นนี้ เชื่อได้ว่าบ้านเมืองของเราจะประสบความเจริญรุ่งเรืองได้ และแต่ละคนก็สามารถที่จะมีความภูมิ ใจใน

ตัวเองและในชาติของตน

 ในการนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรงที่สุด ขอจงมีกำลังกายกำลัง

ใจสมบูรณ์เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของแต่ละคน ขอจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ความ

สำเร็จทุกประการ.
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พระราชดำรัส

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ ได้มาร่วมในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ในโอกาสนี้

 การจัดพิพิธภัณฑสถานให้ ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้น ทำได้ ไม่ง่ายนัก

เพราะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนพร้อมกันหลายด้าน นอกจากวัตถุสิ่งของจำนวนมากมาย และอาคารสถานที่

อันเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีกำลังงบประมาณ มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถอย่างพอเพียงด้วย งานจึงจะดำเนินไปได้

เต็มรูป

 เท่าที่รายงานให้ทราบ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้รวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุจากที่ต่างๆ ไว้ ได้มาก ทั้ง

ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมาแต่ต้น ถ้าพยายามดำเนินงานร่วมกันต่อไป ให้ตรงตามหลักการและ

หลักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อแน่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งอำนวยประโยชน์ ในการศึกษา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาติไทยได้อย่างกว้างขวาง

 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ณบัดนี้ ขอให้มีความเจริญ

มั่นคงและขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคนมีความสุขความสวัสดี โดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖ 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกวาระ

หนึ่งและที่ ได้ทราบรายงานว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกๆด้านเป็นมาด้วยดีและด้วยความก้าวหน้า

 ผู้ที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาวิชาการขั้นสูง ย่อมต้องปรารถนาจะใช้ความรู้ความสามารถที่อุตสาหะอบรมฝึกฝนมา

ปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่ตัวแก่สังคมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ การปฏิบัติงานให้ ได้ผลดังปรารถนานั้น

จำเป็นต้องมีหลักและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมหลักสำคัญประการหนึ่งคือการศึกษาสภาพความจริงของงานของ

บุคคล ของสังคม ภาวะแวดล้อมอื่นๆ ให้กระจ่างอย่างทั่วถึง อีกประการหนึ่งการละความเครียดในหลักวิชาให้

เบาบางลง กล่าวคือรู้จักพิจารณาใช้หลักวิชาตามความสำคัญและจำเป็น เพื่อมิ ให้กฎเกณฑ์ต่างๆ ตามหลักวิชา

กลายเป็นสิ่งกีดขวางการปฏิบัติไป

 เมื่อมีวิชาความรู้ศึกษาสะสมไว้เป็นอย่างดีมีความไม่เคร่งเครียดในหลักวิชาจนเกินไปและมีความเข้าใจใน

สภาพที่เป็นจริงของสิ่งต่างๆ อย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเกิดความคิดเห็นอันปลอดโปร่งสว่างไสว จะมีเหตุผล

อันถูกต้องถ่องแท้และจะมีปัญญาอันแยบคายที่จะนำมาใช้ปฏิบัติงานและแก้ ไขปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดนี้ ให้ทุกคนนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะออกไปเริ่มชีวิตการงานต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ในอันที่จะทำการงานสร้างความ

เจริญมั่นคงของตนเองและของชาติ และขอให้ประสบความสุขความก้าวหน้า พร้อมทั้งความสำเร็จทุกๆ ประการ

โดยทั่วกัน.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประภาสจารเุสถยีรและพลโทประจวบสนุทรางกรู

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจโทเฝ้าฯรับพระราชทานประดับยศและสัญญาบัตรยศ

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร  

และ พลโท ประจวบ สุนทรางกูร ในโอกาสที่ ได้รับพระราชทานยศเป็น  

พลตำรวจเอก และพลตำรวจโท
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองที่ ได้รับยศ และโดยเฉพาะได้มารับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในกรมตำรวจ

และเป็นผู้ที่จะรักษาความดีความสามารถของกรมตำรวจ เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบทุกด้านมีความเจริญ

มั่นคงได้ ให้อยู่ ในฐานะที่จะทำให้กรมตำรวจมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของตำรวจก็ขอให้

มีพลังที่แข็งแรงที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยพลังใจและกายและขอให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นางทองพับ พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการ

กลางมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์

การกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่นางทองพับ พานิชพัฒน์ 

ประธานกรรมการกลางมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้นำเงินมาสำหรับการกุศลครั้งนี้ก็ขอถือโอกาสขอบใจท่านทั้งหลาย

 ที่ ได้ปฏิบัติการงานนี้รู้สึกว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งในด้านมูลนิธิที่ ได้ตั้งขึ้นมาและได้ทำประโยชน์ทาง

จิตใจอย่างมหาศาลรวมทั้งในด้านอื่นๆภาพยนตร์ที่ ได้สร้างขึ้นมาด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งในด้านการสร้าง

ต่างๆ และการแสดง และเจตนาที่จะทำภาพยนตร์ที่จะเป็นประโยชน์นั้น ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เพราะว่าคนเราจะ

ต้องอาศัยความดีเป็นที่ตั้งสำหรับให้มีชีวิตที่ราบรื่นได้ ฉะนั้นงานที่ ได้ทำทั้งในด้านการศึกษาทางพุทธศาสนาแก่

เยาวชนและการส่งเสริมให้การศึกษาในด้านนี้เป็นที่นิยมของเยาวชนทั่วไปก็ดี การทำประโยชน์ทั่วๆ ไปก็ดี ก็นับว่า

เป็นงานที่ต้องขอบใจอย่างยิ่ง

 ที่ทุกคนได้สามารถสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาก็ด้วยอาศัยแรงศรัทธาและด้วยอาศัยแรงสามัคคี ศรัทธาและ

สามัคคีนี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่จะสร้างให้บ้านเมืองของเราคงอยู่ ได้การสร้างสำเร็จก็แสดงให้เห็นทุกแรงของสามัคคี

และศรัทธา ก็ขอให้ส่งเสริมแรงสามัคคีและแรงศรัทธาให้แก่คนทั่วๆ ไปอีกให้ยิ่งกว้างขึ้น จะได้ทำให้บ้านเมืองของเรา

เป็นที่น่าอยู่และเป็นที่สงบ ขอให้ท่านที่ปฏิบัติงานประจำอยู่และงานสาธารณกุศล ทั้งในด้านกุศลที่จะช่วยทางกาย

และทั้งในด้านกุศลที่จะช่วยทางใจ จงทำต่อไป ขอให้มีกำลังใจกำลังกายที่จะปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยและมีผลที่ดี

จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จทุกประการ.



237

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายดุสิตพานิชพัฒน์ประธานกรรมการจัด

งานฉัตรมงคลรำลึกปี๒๕๑๕นำคณะกรรมการฯและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินรวม๒๖คน เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จ

พระราชกุศลสมทบทุนจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันฉัตรมงคลรำลึก
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่สโมสรไลออนส์ ได้จัดงานฉัตรมงคลรำลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่างๆ

และขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยบริจาคเพื่อสร้างสารานุกรมเพื่อเยาวชน ซึ่งก็ ได้ทำกันมานานยังไม่มีผลออกมา

แต่เป็นที่น่ายินดีว่าในไม่ช้าจะได้ผลส่วนหนึ่งออกมาแล้ว และที่สามารถทำมาได้ก็ด้วยสโมสรไลออนส์ ได้สนับสนุนมา

ตลอดมาก็เป็นผลงานของทุกคนที่มีส่วนได้สนับสนุนก็ขอขอบใจข้อนี้

 ข้อที่น่าปลาบปลื้มใจที่สุดสำหรับที่ ได้รายงานมา ก็คืองานที่สโมสรไลออนส์ ได้ทำมาตลอดด้วยความ

มุ่งหมายที่จะทำสาธารณประโยชน์เพื่อให้สังคมของเรามีความมั่นคงด้วยการช่วยกันทำประโยชน์ด้วยความสมัครใจ

มีอะไรที่บกพร่องในบ้านเมืองก็ช่วยกันสร้างอันนี้เป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มที่สุด

 ขอขอบใจสมาชิกไลออนส์ทุกคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง และมีจิตใจที่จะสร้างสังคมที่อยู่ ได้ด้วยความสงบและมี

ความก้าวหน้า ก็ขอฝากขอบใจกับสมาชิกทุกคนที่มีจิตใจเผื่อแผ่เช่นนี้ ขอให้มีกำลังใจกำลังกายสมบูรณ์ทุกประการ

เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้มีความสำเร็จทุกด้านขอขอบใจผู้ที่บริจาคและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมด้วยทุกคน.
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พระราชดำรัส

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือที่ระลึก 

ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต  

ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ ๕ 

 


 เจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญต้องเสียชีวิตไปปีละมิ ใช่น้อย เพื่อป้องกันรักษาชีวิตและความ

ผาสุกของประชาชน เราทุกคนควรจักได้สำนึกตระหนักในข้อนี้ ทั้งควรจักได้ช่วยกันลด

จำนวนผู้ที่จะต้องเสียชีวิตให้น้อยลงโดยปฏิบัติหน้าที่ของตนๆด้วยความสุจริตและยุติธรรม.



พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่๑๓กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๑๖
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พระราชดำรัส

ในพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ตำบลคลองหนึ่ง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาทำพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียณโอกาสนี้และที่ ได้ทราบความเป็นมา

พร้อมทั้งความมุ่งหมายและประโยชน์อันจะพึงเกิดจากการตั้งสถาบันตามที่อธิการบดีรายงานให้ทราบ

 เทคโนโลยีนั้น กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ที่บันดาลความเจริญทุกอย่างให้แก่ โลก ประเทศ

ต่างๆ ในเอเซีย แม้จะมีอารยธรรมความเจริญหยั่งลึกมั่นคงมาเพียงไร ก็ยังจำต้องพัฒนาฐานะความเป็นไปของ

ตนๆ ให้ก้าวหน้าไปทันกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน ทุกประเทศจึงมีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีอยู่อย่าง

มากทั่วกันยิ่งกว่านั้นสถานการณ์เท่าที่เป็นอยู่ ในภาคพื้นเอเซียบัดนี้ก่อให้เกิดความจำเป็นอย่างยิ่งแก่ทุกชาติใน

อันที่จะต้องร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อใช้ความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมทั้งความเข้าใจอันดีต่อกัน

สร้างสรรค์ความเจริญทุกๆ ด้าน เพื่อสถาปนาอิสรภาพและสันติภาพอันถาวรให้บังเกิดมีขึ้น จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียจะเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งแห่งความสำเร็จประสงค์ร่วมกันนั้น

 ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกฝ่ายที่มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่สถาบันแห่งนี้ โดยเฉพาะขอแสดงความนิยมยกย่อง

ในตัวท่านอธิการบดี ในการที่ ได้มาร่วมก่อตั้งจนสำเร็จผลเป็นที่ประจักษ์ชัด และขออวยพรให้ท่านประสบความ

สำเร็จในกิจการทั้งปวงที่ท่านจะกระทำต่อไป

 ได้เวลากำหนดแล้วข้าพเจ้าขอเปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียณบัดนี้ขอสถาบันแห่งนี้จงมีความเจริญ

มั่นคง สามารถยังประโยชน์อันไพศาลให้แก่ประชาชาติทั้งหลายในภูมิภาคเอเซียและแก่สากลโลกได้ สมตาม

วัตถุประสงค์จงทุกประการ.
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พระราชดำรัส

ในพิธีเปิดงานกาชาด 

ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มาเปิดงานกาชาดอีกวาระหนึ่งในวันนี้ และมีความพอใจอย่างยิ่งในผลงานของ

สภากาชาดไทยซึ่งได้ปฏิบัติไป ในรอบปีที่แล้ว

 งานของสภากาชาดไทยเพิ่มขึ้นและขยายขอบเขตออกไปมากขึ้นทุกวัน แม้กระนั้นสภาก็สามารถดำเนิน

การได้ทุกด้านทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์สาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

เรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานสาธารณสงเคราะห์ที่เป็นหลักสำคัญของประเทศ ข้าพเจ้าขอแสดงความนิยมยกย่องบรรดา

ผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งปวง ซึ่งได้ทำหน้าที่ร่วมกันมาด้วยน้ำใจอันสูง ด้วยความเสียสละและด้วยความเข้มแข็ง

พร้อมเพรียงขอให้พยายามรักษาระดับความสามารถและความดีนี้ ไว้ ให้มั่นคงตลอดไป

 ได้เวลากำหนดแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๑๕ ณ บัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วย

ความเรียบร้อยสำเร็จประโยชน์ที่มุ่งประสงค์จงทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๑๕ ณ

พลับพลาลานพระบรมรูปทรงม้า

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๑๕
(๒) 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 งานกาชาดที่จัดขึ้นมาเป็นประจำปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงกิจการของสภากาชาดไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานมา

หลายด้าน โดยเฉพาะในทางช่วยเหลือประชาชน ด้านประชาสงเคราะห์ ในด้านการรักษาพยาบาลในด้านค้นคว้า

สำหรับกิจการของสภากาชาดไทยนี้ก็ต้องมีเงินทุนที่พอควรเพื่อที่จะสามารถที่ปฏิบัติงาน งานกาชาดนี้ก็เป็นทาง

หนึ่งที่จะช่วยให้จุนเจือค่าใช้จ่าย ฉะนั้นในงานนี้จึงต้องมีผู้ที่มาร่วมมือช่วยเหลือเพื่อให้ลุล่วงไปโดยดีและเป็นผลดี

ตามที่ปรารถนา

 ทุกคนที่มาอยู่ ในที่นี้ก็มีส่วนที่ทำให้งานกาชาดนี้มีผลทำให้ประชาชนได้รับความรู้ ได้สามารถที่จะเข้าใจถึง

กิจการต่างๆของกาชาดทั้งมาอุดหนุนด้วยทรัพย์เพื่อที่จะให้งานของสภากาชาดได้ปฏิบัติต่อไปได้ ก็เป็นโอกาสที่จะ

ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือด้วยความตั้งใจและมีจิตใจกุศล สภากาชาดไทย นอกจากทำงานในทางสังคมและ

ประชาสงเคราะห์ ก็ยังมีการติดต่อกับองค์การกาชาดอื่นๆ ทั่วโลก ก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน เพราะว่าอุดมคติของ

กาชาดสากลทั่วไปก็มีอยู่ว่า ต้องช่วยซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีความเข้าใจกันดี มีการอยู่ดีกินดี ฉะนั้น

งานของสภากาชาดไทยก็มีที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีนี้ขึ้น นับว่าได้ผลอีกอย่างหนึ่ง การที่งานกาชาดประจำปี

ได้อุบัติขึ้นและได้มีผลดี จึงเป็นที่น่ายินดีสำหรับทั้งประชาชนคนไทยทั้งประชาโลกก็ขอขอบใจทุกคนที่ร่วมมืออย่าง

เข้มแข็ง ทั้งขอให้ทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำของกาชาด ทั้งผู้ที่มาช่วย สามารถที่จะปฏิบัติงานของตนด้วยความ

เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ผลสำเร็จ ขอให้พรให้ทุกคนมีพลังจิตกำลังกายสมบูรณ์ มี โชคดี มีความสำเร็จและความ

เจริญรุ่งเรืองทุกประการ.
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ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 

และโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ณ บริเวณสนามในศาลาว่าการกลาโหม 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 

 ขา้พเจา้มคีวามยนิดีที่ ไดม้ามอบกระบีแ่ละปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้

โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ อีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ คน ในการที่ ได้รับ

ความสำเร็จทางการศึกษาและได้รับเกียรติเข้าเป็นนายทหารในกองทัพไทย

 ท่านทั้งหลายต่างได้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรอันทันสมัย ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการมาแล้ว

ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนพร้อมที่จะปฏิบัติการตามหน้าที่ ได้ทันทีทั้งจะได้เป็นหัวแรงสำคัญที่จะ

เสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้แก่การทหารของชาติ ในเวลาต่อไป จึงควรจะได้ทราบฐานะของ

ตนๆไว้เพื่อสามารถทำตัวและทำหน้าที่ ได้ โดยถูกต้องสมบูรณ์

 การปฏิบัติงานให้ ได้ผลดีนั้น มีหลักสำคัญที่น่าพิจารณาอยู่บางประการ ประการแรก ได้แก่การศึกษา

ขอบเขตความมุ่งหมายของงาน ตลอดจนสภาพการณ์แวดล้อมต่างๆ ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทั่วถึงตามเป็นจริง

เพื่อที่จะได้นำหลักวิชาและความสามารถที่มีอยู่มาใช้ ได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ ทั้งประสานสอดคล้องกับสภาพ

การณ์ต่างๆ อย่างพอเหมาะ ตามความสำคัญและความจำเป็น อีกประการหนึ่ง ไม่ว่าจะทำงานใดกับผู้ ใด ทุกคน

ควรจักได้ ใช้ ได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ เพราะการใช้ความคิดเห็นและเหตุผลร่วมกันนั้น เป็นทางนำไปสู่ความ

ก้าวหน้าและความเจริญ ประการสำคัญที่สุด ได้แก่มีความตั้งใจอันแน่วแน่อยู่ตลอดเวลา ที่จะพยายามปรับปรุง

ตนเองปรับปรุงวิธีการและกลไกการปฏิบัติงานทุกอย่าง เพื่อให้กิจการหรือโครงการที่ทำนั้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

เป็นลำดับ ถ้าแต่ละคนมีความมั่นใจ มีหลักปฏิบัติการดั่งกล่าวครบถ้วนทุกข้อ เชื่อว่าจะได้รับผลเลิศในหน้าที่และใน

การงานทุกอย่างทุกระดับและจะทำให้ชาติไทยของเราดำรงมั่นคงอยู่ โดยอิสระเสรี ได้ตลอดไป

 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนมีความสุขและความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งการงานและมีความสมประสงค์ ในสิ่งที่พึงปรารภปรารถนาทุกประการ.
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ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล 

แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่มี โอกาสมาร่วมในงานแจกประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธ

วิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง

 กิจการทุกอย่างของโรงเรียน ตามที่รายงานให้ทราบ นับว่าดำเนินมาได้ดี และได้รับความร่วมมือ

สนับสนุนกว้างขวางโดยเฉพาะผลการเรียนการสอบของนักเรียนนั้นน่าพอใจมากจึงขอชมเชยผู้บริหารและคณะครู

ที่ ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งขอชมเชยนักเรียนผู้ที่เรียนสำเร็จหลักสูตรชั้นต่างๆ และที่ ได้รับรางวัล

ทุกคน

 อันที่จริง การเล่าเรียนแล้วสอบไล่ ได้ ทั้งได้คะแนนสูงด้วยนั้นนับว่าได้รับผลดีที่น่าพอใจอย่างยิ่ง แต่ถ้าจะ

มองให้ลึกลงไปถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของการเล่าเรียนแล้ว ก็เห็นว่ายังต้องการผลที่มากกว่านั้น คนที่จะเรียกได้

ว่าเล่าเรียนได้เป็นผลสำเร็จจะต้องเรียนให้ ได้ทั้งวิชาความรู้ทั้งความคิดจิตใจที่ดีที่สามารถจะนำมาใช้ ในการครอง

ตัว ในการสร้างตัวต่อไปตลอดชีวิต วชิราวุธวิทยาลัยมุ่งจะอบรมนักเรียนตามจุดประสงค์ดั่งกล่าวนี้ เพราะฉะนั้น

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับประโยชน์จากการศึกษาให้เต็มที่ หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถและ

คุณสมบัติพร้อมทั้งในกายและในจิตใจจักได้สามารถเอาชนะอุปสรรคและความชั่วร้ายต่างๆได้และสามารถสร้าง

ความสำเร็จสร้างอนาคตอันแจ่มใสให้แก่ตนเองทั้งสามารถช่วยสังคมและบ้านเมืองให้เรียบร้อยมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

 ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ในการที่ผู้ปกครองและผู้หวังดี ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลการศึกษาของอนุชนด้วยประการ

ต่างๆและขออวยพรให้คณะครูนักเรียนพร้อมทั้งผู้ที่มาร่วมงานมีความสุขความสวัสดี โดยทั่วกัน.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร

เทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรี ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๖ 

 อย่างที่พูดปีที่แล้วๆ มา เวลามาเยี่ยมก็มีความตึงเครียด เพราะว่าขอโอวาท คำว่าโอวาทนี่น่ากลัวนัก

และเพื่อให้ลดความตึงเครียด จึงให้ผู้ที่ โผล่มาจากบอกซ์ต่างๆ ได้นั่งลง ถ้ามีที่นั่ง และท่านทั้งหลายทุกคนที่อยู่ทั้ง

ข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างๆทั้งสองข้างได้จงนั่งลงให้สบายหน่อย

 ถ้าจะขอย้ำว่าคำว่าโอวาทนี้ค่อนข้างจะเป็นทางการมากและถ้ามาดูเรื่องศัพท์ โอวาทนี่ดูเหมือนเป็นคำ

ตักเตือนหรือคำสั่งสอนให้ ได้ทราบถึงวิธีการ อย่างที่ ได้ขอตะกี้ว่าเป็นแนวทางชีวิต ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวและเป็นสิ่งที่

เป็นจริงเป็นจังมาก นอกจากนี้ โอวาทส่วนมากก็เป็นเรื่องของอะไรที่เจาะจงเรื่องใดที่สมควรที่จะตักเตือนก็ต้อง

ตักเตือนเจาะจงในวันนี้ก็มิได้มีอะไรที่จะมาตักเตือนเป็นเรื่องเจาะจง จึงไม่ขอแสดงโอวาท เพราะว่าถ้าแสดงโอวาท

แล้วก็จะค่อนข้างจะเป็นจริงเป็นจังมากเกินไปและอาจทำให้บรรยากาศเสียไป

 แต่ว่ามาหวนนึกถึงปีที่แล้วจนถึงปีนี้ เวลาผ่านล่วงมาหนึ่งปี ก็ ไม่ถึงปีดี ขาดอีกหนึ่งวันถึงจะเป็นปี ก็มี

เหตุการณ์ต่างๆ ได้ผ่านมาหลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นเรื่องที่สำคัญๆ โดยเฉพาะ

นายกสโมสรก็ ได้กล่าวถึงเรื่องโจรอาหรับ วันนี้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โจรอาหรับนี่ก็ต้องแสดงอีกครั้ง

หนึ่ง ได้แสดง แต่ก็คงไม่อยากจะมาแสดงที่นี่ เพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่มาเยี่ยมธรรมศาสตร์ ถ้ามาแสดงอีกน่ากลัว

ต้องยกไปทั้งขบวนไปเลยแล้วก็เป็นที่สะดวกว่ามาชุมนุมกันพร้อมเพรียงอยู่แล้วไม่ต้องเรียก ไม่ต้องไปปลุกมา เพื่อ

ที่จะมาช่วยกันให้กำลังใจและรวมจิตกัน เรามาอยู่พร้อมกันแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติการต้อนรับโจรอาหรับ พูดถึงโจร

อาหรับนั้น จุดสำคัญของการปฏิบัติที่เป็นผลดีดังที่นายกสโมสรได้กล่าวก็คือ การรวมจิต รวมจิตใจของคนจำนวน

มากและมาพิจารณาสิ่งที่ควรทำโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเขาว่ากันอย่างไร ตามทฤษฎีต้องทำอะไร แต่ว่าเอาแต่หลัก

สำคัญคือช่วยกันตั้งใจทำอะไรที่มีเหตุผลอะไรที่ดีที่สุดเวลารวมจิตกันอย่างนี้ก็ทำให้มีพลังจิตอย่างหนักและรุนแรง

ซึ่งถ้ามาคิดและดูว่าเป็นอะไร ก็คือเป็นพลัง พลังจิต และที่ ได้แสดงพลังในวันโจรอาหรับนั้น ก็ได้แสดงพลังของผู้ที่

เป็นนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มีพลังของประชาชนผู้ที่ศรัทธาในศาสนาต่างๆ ซึ่งก็ ได้ส่งพลังจิต
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ของตน ได้ปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เหตุการณ์คลี่คลายไป และนอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ ได้พยายามเอาพลังมา

สมทบด้วยจึงทำให้เหตุการณ์ลุล่วงไปโดยดี

 ในประเทศไทยนี้ เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมามากหลายอย่างมหัศจรรย์ตลอดมาเป็นเวลานับร้อยปีชาว

ต่างประเทศและแม้คนไทยบางคนอาจไม่เข้าใจนักว่าทำไม่ผ่านพ้นมาได้ ก็ขอเฉลยว่า การผ่านพ้นมาได้ก็อาศัย

พลังจิตนี้เอง ซึ่งถ้าไม่มี ใครเชื่อ ก็ ได้มีการพิสูจน์แล้วในคราวเหตุการณ์โจรอาหรับ และพลังจิตอันนี้ ถ้าเป็นพลัง

ของผู้ที่เป็นนักศึกษา ก็ขอแปลเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็น student power ซึ่งทุกคนต้องการ ฝรั่งก็ต้องการ ญี่ปุ่นก็

ต้องการ ในเมืองไทยก็มี studentpowerแต่ว่า studentpowerของเมืองไทยนี้ก็ ได้สมทบกับpowerอื่นๆ

คือพลังของศรัทธาในศาสนา พลังศรัทธาในหลักวิชาการต่างๆ และศรัทธาในสิ่งที่ดีที่งามที่เหมาะสม ที่ถูกหลัก

เหตุผลถ้ามีศรัทธาเช่นนี้และเกิดพลังขึ้นมามิ ใช่เฉพาะพลังของนักศึกษาเป็นพลังจิตของประชาชนทั้งมวลที่สมทบ

เข้ามาแล้วก็กลายเป็นพลังมหาศาลที่ทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปได้ โดยปลอดภัยวิธีการที่จะดำเนินชีวิตของประเทศ

ดังนี้ ไม่ทราบว่ามีอยู่ ในตำราใด อยู่ ในสาขาใด อยู่ ในคณะใด สอนที่ ไหนไม่ทราบ รับว่าไม่ทราบ แต่ว่าเป็นหลัก

สำคัญที่สุดที่ทำให้เมืองไทยเรารอดพ้นได้ฉะนั้นเรามีpowerเรามีพลังแล้วเราอย่าไปถลุงกำลังนี้ ให้เสียเพราะ

ว่าถ้าพลังใดๆ ที่เกิดขึ้น คนที่เชื่อในพลังจิตแบบทำพิธีขึ้นมาแล้วบริกรรม ก็ล้วนแต่บอกว่าถ้ามีพลังจิตแล้วเกิด

อภินิหารต่างๆเหาะได้มีตาทิพย์หรือพลังต่างๆที่ชอบจะมีถ้าคิดดีคือถ้าคิดด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์พลังนั้นก็

ยังคงอยู่ ถ้าคิดไม่ดีเมื่อไร พลังนั้นจะเสื่อมลงไปได้ ฉะนั้นที่เราได้สร้างพลังมา สะสมมาเป็นเวลาแรมปี ทั้งพลัง

เป็นส่วนๆ ของแต่ละคณะทั้งของสังคม เราก็จะต้องรักษาไว้เหมือนกัน มิ ใช่ว่าเพราะว่ามีนักทฤษฎีที่เฉียบแหลม

มาบอกว่า นักศึกษาจะต้องรวมกำลังขึ้นมาและแสดงกำลัง หรือกรรมกรจะต้องร่วมมือแสดงกำลังและแสดงให้ ใคร

ต่อใครเห็นและกลัวอย่างนั้นน่ะรู้สึกว่าจะทำให้เสื่อมกำลังลงไป

 พูดถึงพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ และร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ ที่ ได้เคยมาเห็นเป็นลำดับ

มาไม่ ใช่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มองดูเป็นปีๆมาแล้วก็เห็นว่าค่อยๆสร้างขึ้นมาและที่น่าปลื้มใจก็คือว่าเมื่อสร้างขึ้น

มาแล้ว แม้บางทีจะมีพลาดพลั้งบ้าง ก็นับว่าสร้างพลังในทางที่ดี ในทางที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และในที่สุดก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เพราะว่าสามารถที่จะอยู่ ได้ ในประเทศชาติที่มีความ

สงบพอสมควรมีความก้าวหน้าพอสมควรมิได้เฮโลตามนักทฤษฎีที่บอกว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องแสดง

พลัง เพราะการแสดงพลังโดย...... จะใช้คำฝรั่งอีก...... ใช้ว่าฟรีๆ การแสดงพลังอย่างฟรีๆ โดยไม่มีเหตุผลนั้นน่ะ
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รู้สึกว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร จะทำให้พลังนั้นเสื่อมลงโดยเปล่าประโยชน์ จะทำให้พลังอื่นๆ ถูกกระทบ แล้ว

แทนที่จะทำให้พลังอื่นๆ รวมกันเพื่อความดี เพื่อความก้าวหน้าของส่วนรวมจะกลับพากันล้มเหลวทั้งหมด ฉะนั้น

เมื่อมาพูดถึงพลังนี้ จึงทำให้คิดต่อๆ ไปเช่นที่ ได้กล่าว ถ้าพูดเรื่องนี้มากก็จะทำให้นักทฤษฎีต่อต้านและโต้ว่า เอ นี่

มาส่งเสริมพลังหรือมาต่อต้านพลังของนักศึกษา อันนี้ก็ ไม่เฉลย ขอให้ท่านทั้งหลายใช้พลังจิตของแต่ละคนแล้วก็คิด

ว่าสมควรหรือเปล่าที่จะรักษาพลังนี้ ไว้ ให้ดี ให้มีประสิทธิภาพอยู่ ไม่ขอบอกว่าคิดในใจว่าอย่างไร ขอให้ท่านทั้งหลาย

คิดในใจเองแล้วถ้าคิดเหมือนกันมันก็จะเกิดเป็นพลัง

 ที่มาเยี่ยมธรรมศาสตร์ ในวันนี้ก็มีความปลื้มใจอีกอันหนึ่ง ที่นายกสโมสรได้ย้ำสามครั้งว่า มาเยี่ยม

นักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้งมวล คือไม่ ได้เจาะจงมาเยี่ยมคนหนึ่งคนใด หรือมาเยี่ยมหมู่หนึ่งหมู่ ใด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มา

เยี่ยมทั้งมวลทั้งหมด ฉะนั้นการที่มาเยี่ยมนักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้งหมด ถ้าท่านทั้งหลายมีข้อขัดแย้งกันเองก็ขอไม่

รับรู้ เพราะว่าถ้ารับรู้แล้วก็เท่ากับรับรู้ความคิดเห็นของส่วนหนึ่งถ้ารับรู้ความคิดของส่วนหนึ่งก็หมายความว่าไม่ ได้

มาเยี่ยมอีกส่วนหนึ่ง ถ้าท่านมีข้อขัดแย้งอะไรต่างๆ ก็ขอให้ช่วยกันคิด แล้วก็ปรองดองกัน หรือแม้จะโต้กันก็ โต้

อย่างมีเหตุผล แล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะสลายไปเอง ที่ขอให้ตกลงกันให้ดี ในข้อต่างๆ ที่มีการขัดแย้ง เพราะว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของพลังเหมือนกัน ถ้าเรามัวแต่มาคิดที่จะโต้แย้งกัน แล้วก็เอาหัวชนฝา ฝาอาจพัง และเมื่อฝาพังแล้ว

เราก็ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่เรียนก็จะน่าเสียดายอย่างหอประชุมนี่ก็ ได้สร้างมาเป็นเวลาช้านานได้ ใช้เงินไปมากถ้าพัง

แล้วก็จะต้องสร้างใหม่ เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยนี้ ได้สร้างขึ้นมา ได้ปรับปรุงทั้งในด้านวิชาการ ทั้งในด้านการ

ระเบียบต่างๆก็นับว่าก้าวหน้ามามากและเป็นประโยชน์ถ้าทำให้พังเสียก็ต้องเริ่มใหม่เพราะมิฉะนั้นทุกคนก็จะไร้ที่

ศึกษา แล้วก็จะต้องไปหาสถาบันอื่นที่จะไปเข้าศึกษา ซึ่งไม่ ใช่ธรรมศาสตร์ ฉะนั้นก็ขอให้รักษาทั้งพลังที่มีอยู่ ทั้ง

สถานที่ทั้งการจัดเป็นมหาวิทยาลัยนี้เอาไว้แล้วก็เสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นตลอดไปด้วยเหตุผลด้วยการ

ตกลงกัน ด้วยการปรองดอง ที่ ให้ปรองดองกัน แต่ละฝ่ายที่มาเยี่ยมทั้งมวลก็ต้องบอกว่า ต้องเสียเปรียบกัน ถ้า

สมมุติว่ามีสองฝ่ายก็ต้องเสียเปรียบทั้งคู่ เพราะว่าจะต้องลดหย่อนกันบ้าง ก็หมายความว่าไม่ ได้ชนะเต็มที่ การชนะ

เต็มที่ก็มีผู้แพ้มีผู้ชนะผู้แพ้ย่อมจะต้องแก้แค้นย่อมจะต้องหาทางที่จะชนะอีกถ้าอีกฝ่ายชนะก็บอกให้ฝ่ายชนะแพ้

สักทีมันก็ต่างคนก็ต่างชนะและแพ้แต่สำคัญที่สุดก็ต่างคนต่างแพ้แล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นก็การ

ปรองดองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เรื่องพลังของนักศึกษาซึ่งก็ต้องไปปรองดองกับพลังของส่วนอื่นๆ นั้น คือมีคนอื่นใน

ประเทศไม่เป็นนักศึกษาก็เป็นจำนวนมาก ถ้านับดูแล้วก็ฝ่ายนักศึกษาแพ้ ในทางจำนวนพวกที่ ไม่เป็นนักศึกษา ก็ถ้า
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มามัวแต่ทะเลาะกันก็ ไม่ ได้ ใช้พลัง ถ้าปรองดองและก็ร่วมมือร่วมแรงกันก็จะเกิดพลังอันมหาศาลสำหรับส่วนรวม

สำหรับประชาชนทั้งหมดซึ่งประกอบเป็นชาติขึ้นมา

 วันนี้ก็ ได้วิสัชนาเรื่องพลังพอสมควรแล้ว แล้วก็ที่ ได้บอกว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในบ้านเมือง ท่าน

ทั้งหลายก็ทราบแล้ว เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาโดยดีก็ดี ไป เหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่านพ้นก็ขอให้ช่วยกันทำให้ผ่านพ้น

ในส่วนของวงดนตรี อ.ส. ก็มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปโดยดี บางทีก็ยังไม่ดีก็ ไม่ทราบ ก็ขอดูต่อไป

เพราะว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของวงดนตรีและในลำดับ...... คือว่าท่านนายกสโมสรนี่ก็ลำดับไม่ค่อยถูกนัก ในลำดับ

ว่า ให้ โอวาทแล้วก็ ให้พรแล้วก็มีวงดนตรี อ.ส. แต่ตามธรรมดาให้พรเอาไว้ทีหลังเพราะว่ามีเหตุผลอยู่ ก็เคยบอก

แล้ว ถ้าให้พรเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวฟังดนตรีแล้วพรนั้นจะปลิวหายไป (เสียงฮา......) เพราะว่าดนตรีนี้เวลาเล่นแล้วคนที่มา

ซ้อมอย่างดีก็ ไม่มาเล่นที่นี่ คนที่มาเล่นที่นี่มิ ได้ซ้อม มันก็ทำให้จิตใจอาจปั่นป่วน อาจจะนึกว่าพรที่ ให้ ไปก็เป็นเช่น

นั้นให้เดี๋ยวนี้เวลาเข้าสอบก็อาจไม่ ได้ผลฉะนั้นก็จะไม่ขอให้พรเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นตามกาล

เวลา และถ้าให้พรเดี๋ยวนี้ก็ ให้พรให้ฟังดนตรีรู้เรื่องแล้วก็ถ้าฟังดนตรีรู้เรื่องแล้วก็ ให้ปรบมือบ้างเป็นกำลังใจ (เสียง

ปรบมือ......) ถ้าไม่เข้าใจก็ปรบมือด้วยเหมือนกัน (เสียงฮา......) คือเป็นกำลังใจแก่ผู้ฟัง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการ

แสดงที่เขาว่าเรียกว่าดนตรี แต่ว่าไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไร ก็ต้องเรียกว่าดนตรี เพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนที่เขาเป่า

แตร เขาเป่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาปวดฟัน เลยบอกว่าขอให้...... ไม่ ใช่หัวหน้าวง แต่เป็นคนที่เล่นแซกโซโฟนที่

หนึ่ง......ให้เล่นแตรเสียก็เลยต้องให้แซกโซโฟนที่สามซึ่งเดิมเขาเล่นแซกโซโฟนที่สี่มาเล่นแซกโซโฟนที่หนึ่งแล้วก็

เล่นแตรที่หนึ่งแล้วคนที่เล่นแตรที่ปวดฟันเขาก็มาเล่นแตรที่สองก็เล่นไปอมไป(เสียงฮา......)ก็นี่มันปั่นป่วนอย่าง

นี้ แต่วันนี้ก็ต้องว่าขอไม่เล่นแตรนะ เพราะว่าบังเอิญมีคนที่เล่นแตรที่สามมาเล่น ก็ ให้เล่นแตรที่หนึ่งได้ แล้วก็

แซกโซโฟนที่หนึ่งก็จะได้ ไม่ต้องเล่นแตรที่หนึ่งมาเล่นแซกโซโฟนได้ แล้วก็คนที่เล่นแซกโซโฟนที่สามก็จะได้เล่น

แซกโซโฟนที่สี่ ได้ ส่วนแซกโซโฟนที่สามที่เคยเล่นแซกโซโฟนที่ห้าเมื่อวานนี้เขาไปเล่นกลอง ก็ ให้เขาไปเล่นเบสซะ

แต่ว่าวันนี้ยังไม่ ได้เห็นวงเขารวบรวมกำลังเป็นอย่างไร คือว่าวงนี้มีพลังมาก แล้วก็จัดสรรพลังบางที ไม่ค่อยถูก

บางทีเสียงดังดี แต่ว่าไม่ทราบว่าไพเราะหรือไม่ ไพเราะ อันนี้เรื่องส่วนของวงดนตรี แล้วก็ที่พูดอย่างนี้เพื่อเป็น

ความรู้ประกอบให้ท่านโฆษกผู้ผอมกระหร่อง (เสียงฮา......) ได้มีเรื่องที่จะพูดคุยพล่ามไปได้ตามเวลา แล้วก็ ในวันนี้ก็

มีผู้ที่สงสัยว่าท่านโฆษกที่จะได้ออกมาแสดงตัวจะมีแผลที่ ไหนบ้าง (เสียงฮา......) เพราะว่าบางทีก็มี ไม่รู้จะเกิดอะไร

บ้าง...... ก็ท่านจะได้ออกมาชี้แจงว่าทำไมท่านผอมนัก ตรอมใจอะไรบ้าง หรืองานหนัก (เสียงฮา......) หรือไปมีโรค
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ภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียน แล้วก็เข้าใจว่าจะมี โฆษกที่ ๒ ซึ่งเป็นโฆษกที่ ไม่ ใช่เสียงมาจากปวงชน หรือมวล

ธรรมศาสตร์ แต่ว่าก็เป็น...... ไม่ทราบว่าเลือกมาจากไหน...... ก็ต้องมาชี้แจงนโยบาย โฆษกที่ ๑ คงต้องมาชี้แจง

นโยบายว่าจะมี โฆษกที่ ๒ และเหตุผลว่าทำไมต้องมี การเลือกโฆษกที่เคยเลือกมาก็ได้เลือกแบบประชาธิปไตย และ

เมื่อเลือกมาแล้วก็ ไม่ทราบว่าได้ผลดีหรือไม่ดีแต่ว่าเลือกแบบประชาธิปไตยนี่บางทีเลือกมาแล้วก็มาทำอาชีพแล้ว

ก็เลยไม่เป็นโฆษก ก็ถึงต้องขอบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาโฆษกมายังไง แต่งตั้งมายังไง จึงต้องขอให้ โฆษกที่ ๑ มา

ชี้แจงว่านโยบายของโฆษกที่๑มีอย่างไรในการที่จะมี โฆษกอีกคนมาแสดงฝีมือก็ขอเชิญโฆษกมา(เสียงปรบมือ......)

เอ้อ...ความเปลี่ยนแปลงในวงดนตรีก็มีอีกหลาย แต่ว่าจะแสดงทีละอย่างๆ แล้วก็เป็นการแสดงฝีมือของนักดนตรีที่

ปวดฟันว่ามีฝีมืออย่างไร ไม่ ใช่ฝีมือเป่า แต่ฝีมืออย่างอื่นจะมาแสดงผลงานคืออะไร อย่างไร ตอนนี้ก็ขออำลา

ไมโครโฟนนี้ ไม่ทราบว่าคราวที่แล้วพูดไมโครโฟนอันนี้หรือเปล่า ก็ลืม สวัสดี (เสียงฮา......ปรบมือ) เวลานี้ก็เป็น

เวลาที่จะต้องอำลาไมโครโฟนนี้แล้วก็อาจไป ใช้ ไมโครโฟนทางโน้นถ้ามีที่เพราะว่ารู้สึกจะเบียดกันมากแล้วก็อาจใช้

ไมโครโฟนอื่น ถ้าไม่มีที่ แล้วก็ไมโครโฟนอันกลางนี่ก็สำหรับคนที่ตัวเล็กๆ (เสียงฮา......) แต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวเล็กๆ ก็ตัวโต

ขึ้นมาแล้วนะ(เสียงฮา)ก็อาจต้องยกไมโครโฟนขึ้นให้เหมาะสมกับขนาด......ก็ขออำลา(เสียงปรบมือ......)
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กระแสพระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา  

และทรงดนตรี
(๒) 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๖ 

 ปีนี้กับปีที่แล้วจะมีทั้งสิ่งคล้ายคลึงกันและไม่คล้ายคลึงกัน สิ่งที่คล้ายคลึงกับปีที่แล้วอย่างหนึ่งคือ ขอให้ทุก

คนนั่งลงเสียก่อน สิ่งที่คล้ายคลึงกับปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ ให้ โอวาทและก็ ไม่ทราบว่าให้ ใครให้ โอวาท เช่น

เดียวกับปีที่แล้ว ก็บอกตามลำดับชั้นลำดับอาวุโสมาเสียก่อน ก็เข้าใจว่าขอตามลำดับไปทุกๆ ท่านหมดทุกคน เมื่อ

หมดโอวาทแล้วทุกคนคงหลับสบาย เมื่อตะกี้เกือบหลับแล้ว ก็ว่ามีระเบียบดีมาก การเดินเข้ามาอย่างแช่มช้อยอ่อน

ช้อย เสียงไม่มีสัก......เลย ไม่ดังเลย ก็เลยเกือบหลับสบาย เวลาเดินเข้ามาวันนี้ มีสิ่งที่แปลกตาหน่อย คือมีเครื่อง

ช่วยการศึกษาเพิ่มเติมอยู่กลางกั๊กอยู่นี้รู้สึกกระดากเหมือนกันยืนอยู่แล้วมาจ้องเอาๆก็แสดงถึงความก้าวหน้า

ของสถาบันแห่งนี้ที่มีเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นได้อย่างหนึ่งก็ย้อนไปถึงที่รถจอดรู้สึกว่าวิทยาลัยก็

มีส่วนหวังดีมาก คือตามธรรมดามาจอดเทียบตรงที่ทางเข้าหอประชุมเลย คราวนี้เป็นความหวังดี ให้ ได้ออกกำลัง

กาย (ปรบมือ) ก็เข้าใจว่าเป็นหลักสูตรของ (ฮา) วิชาการศึกษาพลศึกษาที่ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงโดยการออก

กำลังกาย ความจริงก็ ไม่เลว แล้วก็เพราะว่าอย่างวันนี้ก็ ไม่ ใคร่จะมี โอกาสจะออกกำลังกายมากนัก ก็มานั่งพักผ่อน

เป็นเวลาหลายชั่วโมงขอให้ ได้เดินข้างนอกก็จะดีตามธรรมดาก็ไม่ ได้เดินตามธรรมดาวิ่งแต่วันนี้จราจรคับคั่งวิ่ง

ไม่ ได้ เลยเดินมาอย่างช้าๆคราวหน้าถ้าเปิดลู่ ให้กว้างๆหน่อยแล้วก็ ให้วิ่งได้จะวิ่งสัก๒-๓รอบ(ฮา)แล้วก็ผู้ที่

เกี่ยวข้องจะได้ออกกำลังกายลดน้ำหนักกันไปด้วย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตอนที่มาถึงใกล้หน้าหอประชุมก็ได้มา

เจอสิ่งของอย่างหนึ่งนึกว่าจะเป็นเครื่องดักคนหรือดักอะไรไม่รู้(ฮา)น่าสนใจมากนี่แสดงถึงความสมัยใหม่ของทั้ง

นิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ ในวิทยาลัยนี้ว่าขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างรู้สึกว่ามีรูหลายๆรูและมีบานประตูและ

ไม่กล้าเข้าไป ถ้าเข้าไปเดี๋ยวเกิดเข้าช่องผิดก็จะเกิดเรื่อง คือการเดินเข้าไปก็ต้องดูให้แน่ชัดว่าเดินไปทางไหน เพราะ

ว่าเดินไปส่งเดชอาจไปเจออะไรที่เป็นอันตรายก็ได้ช่องต่างๆ เหล่านี้นั้น จึงไม่ ได้ ไปดู เวลาจะออกจากที่นี้ ถ้าไม่มืด

จนเกินไปก็อาจไปดู สงสัยจะไม่มี โอกาสแน่ วันนี้เดินเข้ามาที่นี้ก็ ได้เห็นของใหม่ของเก่าทั้งหลาย ก็ ได้บรรยายมา

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สรินิธรเทพรตันสดุา

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาและทรงดนตรี ณ หอประชุมวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ซอยประสานมติร.
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ส่วนหนึ่งแล้ว เลยนึกว่าที่ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายลืมว่าขอโอวาทเอาไว้ จะได้ ไม่ต้องให้ โอวาทเลยนึกว่าจะ

พูดเรื่องของผม ไม่ ใช่เรื่องของกระผมหรอก คือเรื่องของผม แต่ว่าเรื่องของผมนี้ ก็มิได้จะพูดถึงเรื่องผมของสตรี

ถ้าพูดเรื่องผมของสตรีก็จะยืดเยื้อมากมาย ต้องมีเทคนิคมาก แต่อาจพูดถึงเรื่องของบุรุษว่าในสมัยนี้รู้สึกว่าจะเป็น

สิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าถกเถียงกันจะเป็นจะตายว่าผมนี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ว่าถ้าไปบอกกับบางคน เขาก็บอกว่าผม

ไม่ ใช่สิ่งสำคัญในประเด็นนี้ที่สำคัญอยู่ที่พวกเดียวกันว่าถามไปอย่างหนึ่งบอกว่าผมยาวรุงรังนี้สำคัญหรือไม่บาง

คนก็ตอบว่าสำคัญมาก บางคนก็บอกไม่สำคัญ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่จะมาติดถึงเรื่องอื่นๆ ที่จะมี ได้ ในปัญหาต่างๆ

ที่จะเกิดขึ้นมาได้ เพราะว่าเรื่องเวลาถามเรื่องผมนี้สำคัญหรือไม่ เขาก็บอกไม่สำคัญ ผมเขารุงรังแต่เขาก็เรียนได้

อย่ามาว่า ผมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องสิทธิของเขาที่จะไว้ผมยาวรุงรัง หรือไม่รุงรัง หรือประดิดประดอยก็มี

บางทีก็น่าดูดีเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่สำคัญ เพราะว่าคนที่เคยพูด ก็ถือว่าโดยมากเป็นผู้ ใหญ่ คำเตือนว่า

ทำไมผมรุงรังนั้น โดยมากผู้ ใหญ่ก็บอกว่าผมรุงรังอย่างนี้ ไม่ดีทำให้เป็นข้อเสียก็ต้องมีการโต้ตอบบ้างว่าเสียที่ ไหน

โดยมากผู้ ใหญ่ก็บอกว่ามันเสียเวลา แล้วก็ถ้าจะเรียนหนังสือหรือจะทำงานอะไรก็เสียเวลาที่จะเรียน เสียเวลาทำให้

เรียนไม่ ได้ดีผู้ที่ตอบก็ต้องตอบว่าเขาก็เรียนได้ดีอย่ามายุ่งด้วยฉะนั้นเมื่อฟังดูแล้วถ้าฟังเป็นกลางไม่เป็นผู้ ใหญ่

ไม่เป็นผู้น้อย ไม่เป็นเด็ก ไม่เป็นผู้เฒ่า ฟังดูแล้วสรุปได้ว่าผมนี้ ไม่สำคัญ แต่ถ้าไปถามว่าผมไม่สำคัญนี้นั้น ก็ขอให้

เอาใจกันนิดหน่อยตัดให้สั้นบ้างสักนิดหนึ่งได้ ไม่หรือก็บอกว่าไม่ ได้ผมนี้สำคัญสำคัญเพราะถ้าผมตัดสั้นเสียแล้วก็

บอกเข้ากับคนอื่นไม่ ได้คนอื่นเขาให้ ไว้ผมยาวรุงรังถ้าตัดก็ถูกว่าแก่ถ้าตัดสั้นก็หาว่าเป็นศัตรูกันแล้วก็คล้ายๆว่า

ไม่มีสามัคคี ผมจึงสำคัญ อันนี้ฟังดูแล้วชักจะฉงน เมื่อแรกบอกว่าไม่สำคัญ ตอนนี้ก็บอกว่าสำคัญ ถ้าดูอย่างเดิม

อย่างที่เป็นกลาง ไม่ ใช่ผู้เฒ่า ไม่ ใช่เด็ก ก็สรุป ในข้อ ๒ ในเรื่องนิทานครั้งที่ ๒ นี้ว่าผมนี้สำคัญเพราะขัดกัน จะ

พิจารณาได้อย่างไรว่าความจริงอยู่ที่ ไหนหรือว่าแล้วแต่ที่พิจารณาแต่ว่ามาพิจารณาเรื่องที่๒ว่าผมสำคัญแล้วก็

ถ้าตัดเสียจะต้องถูก “บ้อม” อันนี้ก็ประหลาดอยู่มาก พูดถึงว่าต้องมีอิสระ ไม่ต้องเชื่อฟังคนที่สั่ง ไม่ต้องเชื่อฟัง

ผู้ ใหญ่ที่บอกว่าควรที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผู้ ใหญ่เป็นคนครึคนล้าสมัยก็ต้องขัดกันก็เห็นใจเหมือนกันที่

ผู้ ใหญ่พูดมาเราฟังไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดขัดตัวเองบางทีก็พูดขัดตัวเองก็มีแล้วก็พูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีเหตุผล

ก็มีเยอะแยะ (ปรบมือ) แต่เป็นผู้ ใหญ่ที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเหมือนกัน ถ้าผู้ ใหญ่ที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีเสีย
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เลยเราก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่และก็ถ้านึกถึงว่าข้อนี้มีวงเล็บนะเพราะไม่ ใช่ประเด็นเราอยากจะมาชักชวนให้เข้าใจว่า

มีผู้ ใหญ่ที่ ไม่เป็นเรื่องเป็นราว แต่ต้องยอมรับว่ามีผู้ ใหญ่ที่เป็นเรื่องเป็นราว สำหรับเรื่องของผมนี้ คือการประท้วง

ด้วยการไว้ผมยาวและรุงรังนั้น เพื่อที่จะประกาศอิสรภาพจากผู้เฒ่าที่บอกว่าให้ตัดผมสั้น และที่ ไว้ผมยาวนั้นบางที

ก็ ได้คำตอบจากผู้ที่ ไว้ผมยาวนั้นเองว่า ถ้าหากว่าไม่ ไว้ผมยาวจะถูกบ้อม หรือจะไม่มีสามัคคี หรือจะไม่ยอมให้เข้าไป

เรียนหนังสือด้วยกัน ไม่มีการร่วมมือ คือกีดกันทีเดียว อันนี้หมายความว่ากระไร ถ้ามาตีความกันจริงๆก็ตีความ

ได้ว่า เราน่ะกลัวผู้ ใหญ่ที่เผด็จการ และกลัวผู้ ใหญ่ที่สั่งการบงการ แต่ถ้าใครมาบงการให้เราไว้ผมยาว เราก็อยู่ ใต้

บังคับบัญชาบงการเหมือนกัน คือการบงการของกาลสมัยหรือของผู้ที่ตั้งกฎเผด็จการว่า นักศึกษาหรือนักเรียนหรือ

ผู้ที่มีความคิดริเริ่มจะต้องไว้ผมยาว ฉะนั้นคนหลายคนที่เขาไม่อยากไว้ผมยาวเขาไม่ ได้บอกอะไร ที่เขาอ้างว่าต้องไว้

ผมยาวเพราะพวกเผด็จการเช่นนี้ถ้าดูลึกซึ้งลงไปเราถูกเผด็จการทั้งจากผู้เฒ่าทั้งจากท่านวัยรุ่นต้องยกย่องว่าเป็น

ท่านวัยรุ่น เพราะว่าถ้าไม่ยกย่องว่าท่านวัยรุ่นแล้วก็บี้แบนไปหมด เพราะว่าวัยรุ่นนี้มากถ้าดูตามสถิติแล้ว วัยรุ่นก็

มีมากกว่าผู้เฒ่าถ้าเรามาคิดดูดีๆน่ากลัวพิลึกถ้าเราจะสลัดความการถูกบีบบังคับเผด็จการจากผู้เฒ่าเราก็ต้องอยู่

ใต้บังคับบัญชาของท่านวัยรุ่น อนาคตก็ดูไม่แจ่มใสนัก อย่างไรๆ เราก็จะต้องอยู่ ใต้บังคับบัญชาของอะไรสักอย่าง

อยู่ ใต้เผด็จการนั้น ดูมืดมนเต็มทน เรื่องของผมถ้าพิจารณาดูให้ลึกกว่านี้ก็สิ่งอื่นอีกเยอะแยะก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว

คือว่าถ้าดูเผินๆ เรื่องของผมนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย มันน่าจะเป็นเรื่องเสรีของแต่ละคน แต่มาดูๆ แล้วก็รู้สึกว่าจะ

ไม่เสรี ฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ ไขปัญหาอื่นๆ ต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เสียก่อนว่าจะหา

ทางวิธีการจะขบปัญหาได้อย่างไร โดยที่คิดถึงปัญหาต่างๆ ว่าไม่ ใช่จะมีการแก้ ไขทางเดียว ต้องมีการค้นคว้า

พิจารณาอย่างรอบคอบจริงๆสิ่งใดที่มีอยู่ก็ควรที่รักษาไว้ก่อนไม่ ใช่ว่าจะต้องพยายามสร้างอะไรให้มันใหม่หมดทุก

อย่างฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ

 ที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ ในหัวไม่อยากจะพูดในวันนี้ก็มีเรื่อง แล้วก็ ได้เสนอไปหลายขั้นแล้วถูกปฏิเสธมาหลาย

ขั้นแล้วหลายครั้งแล้วหลายวิธีแล้วบางทีก็ถามไปอย่างก็ตอบมาอีกอย่าง (ปรบมือ) อันนั้นก็เป็นของธรรมดาก็

เหมือนเรื่องผม (ฮา) อันเรื่องผมนี้ผู้เฒ่าถามผู้เยาว์ ก็ ได้คำตอบมาสองอย่าง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะแก้ ไขให้

เรียบร้อยก็ต้องมาพิจารณาให้รอบคอบจริงๆ แล้วก็อย่ามาเสียเวลาเดินขบวนเปล่า (ฮา) ก็ถ้าอยากเดินก็เดิน เอา
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เวลาราชการก็ ได้เหมือนกัน เป็นการออกกำลัง แต่เดินนั้นอย่าเดิน มันไม่มีประโยชน์เลย วิ่งดีกว่า จริงๆ ใน

หนังสือในตำราเขาบอกนะ นี่นักวิชาการเหมือนกัน (ฮา) ถามพวกพลศึกษา นี่คงไม่ค่อยได้มาวันนี้ ตามธรรมดา

เขาไม่ค่อยได้มาเพราะเขาก็วิ่งเวลานี้ก็ว่าถ้าเดินมันต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ประโยชน์สำหรับร่างกายการเดินต้อง

เดินสักสองสามชั่วโมงถึงจะได้ประโยชน์ แต่ว่าถ้าวิ่งสักวันละ ๑๕ นาทีก็จะได้ประโยชน์ แล้วจะแข็งแรง แล้วก็ ไม่

ต้องไปทะเลาะกับใคร ถ้าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ ในสมอง ตะกี้นี้ ไปอ่านที่ ได้ตั้งปัญหา แล้วถามเองตอบเองอยู่ ในเป็น

บันทึกหนาตั้งกี่หน้าไม่ ได้นับใส่ซอง ซองจะพังมากเหลือเกิน ดูๆ ไปไม่ต้องอ่านมากนักก็รู้สึกว่าป๊ากเสียแล้ว คือว่า

มีบันทึกพูดถึงว่า จะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยที่ ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมสักสตางค์แดงเลย น่าฟัง น่าฟัง

อย่างยิ่งแล้วก็ถ้าทำได้จริงขอสนับสนุนแม้จะมีคนคัดค้านก็ขอสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์(ปรบมือ)ยังไม่ ได้ยินคำ

ว่าแต่(ฮา)มีแต่คือน่าเสียใจอย่างนี้เพราะมีแต่คือว่าบอกว่าไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มเติมเลยอันนี้ขอบอกว่าไม่ค่อย

เชื่อ เพราะต่อไป ในบันทึกนั้นบอกว่าจะต้องตั้งคณะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ตอนนี้ยังไม่ถึง แต่ว่ามีอยู่แล้ว แต่ว่ามีคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นคณะที่สอนการเป็นครู

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ ใช่คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบมหาวิทยาลัย ที่หมายถึงว่าไม่ ใช่ว่าคนที่

เรียนแขนงวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์จะเป็นออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันนี้ก็เป็น

ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พูดอย่างนี้ก็ยังเสียวหัวอยู่เพราะว่ายืนอยู่ที่นี้เป็นเป้าใหญ่ก็อาจไม่ค่อยพอใจขอให้พูด

เป็นกลางไม่ ใช่เป็นผู้เฒ่าไม่ ใช่เป็นผู้เยาว์เป็นคนก็ขนาดอายุกลางคนและก็เป็นคนที่เป็นกลางก็อย่าไปถือว่าพูด

ออกมาจะเป็นพวกใคร แต่ว่าเข้าใจว่าอ่านในบันทึกเป็นเช่นนั้น ถ้าตั้งขึ้นมาเป็นคณะอย่างในบันทึกว่าต่อไปเข้าก็

บอกว่าต่อไปอยากได้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์แท้ๆ เพื่อจะได้เป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยแท้ ไม่ ใช่ ใน

ทางเป็นครูหรือทางศึกษาการศึกษา ถ้าตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งไม่ ได้ ต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์

แล้วก็ต้องเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ ไป เพราะแต่ละอย่างมันเป็นวิชาในตัว และเมื่อตั้งเป็นเช่นนั้น การใช้

งบประมาณจะมาอ้างว่าใช้งบประมาณเดิมก็รู้สึกว่าจะลำบากอยู่ นี่พูดเป็นกลางนะอย่างพึ่งมาบ้อม ถ้าพูดแค่นี้ก็พอ ขอ

อย่าให้เปิดบันทึกต่อไปอีก เพราะจะใช้เวลามากมายนัก และอาจมีการผิดพลาด อย่างน้อยเท่าที่ต้องรวมหน้า

กระดาษดูก็ ได้ผลเช่นนี้ ฉะนั้นการที่จะทำบันทึกหรือจะขอร้องอะไร ก็ไม่ทราบว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ก็น่าจะให้ศึกษา
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ปัญหาให้ลึกกว่านี้อีก สำหรับในด้านผู้ที่เขียนบันทึกเอาไว้ กลับไปวันนี้ ก็เรียกประชุมกันเลย แล้วก็วันนี้ก็วันเสาร์

อย่างดีพรุ่งนี้วันอาทิตย์ทำงานทั้งวันก็ ได้ ทำบันทึกมาใหม่สักสามเท่าตัวนี้ก็อาจดีกว่า เพราะว่าถ้าสามเท่าตัวก็ ใส่

สามซองก็ ได้ ถ้าใส่ซองเดียวซองก็จะพัง แล้วก็จะแบกไม่ ไหว เมื่อทำบันทึกเรียบร้อยก็ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบในการศึกษาหรือในการจัดงานในวิทยาลัยนี้หรือในกระทรวงไปพิจารณาตามแนวความคิด ที่ ได้เปิด

มาแค่นี้ก็เพียงเล็กน้อย ถ้าเปิดหมดก็น่ากลัวเหมือนกัน ถ้าเปิดหมดเหมือนเปิดประตู มันจะเป็นเหมือนประตูตู้ที่มี

กระดาษเต็ม ก็จะทลายออกมา จะแย่ จึงแง้มออกมาให้ดูนิดหน่อยเท่านั้นเอง ก็ขอฝากไว้ ใครที่ชอบทำการบันทึก

ใครที่ชอบการเสนอความคิดเห็น หรือใครที่ชอบตั้งกรรมการกระทู้ถามผู้ที่รับผิดชอบ การร่างโครงการ ทั้งในด้าน

ในด้านของวิทยาลัยและกระทรวงก็ขอให้ ไปพิจารณาพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นอกเวลาราชการก็ยังได้คือการขอร้อง

นี้มิ ได้ขอร้องเฉพาะฝ่ายผู้ที่เดิน ขอร้องฝ่ายผู้ที่ต้อนรับผู้ที่เดินเหมือนกัน ถ้าให้ทุกคนได้พิจารณา เพราะว่าบันทึก

“ขัดขาป้าบ” แล้วเดินไม่ ได้ถึงไหนแล้ว ผู้ที่คอยก็อดไม่ ได้ที่จะต้องขัดขาตัวเองเหมือนกัน มันก็เลยยุ่ง ความยุ่งยาก

ของทั้งเรื่องนี้มาจากเดินไปเดินมาไม่ดูขาก็แค่นี้ตั้งใจไม่พูดเรื่องราวนี้เลยแต่ก็เมื่อมายืนอยู่ที่นี่ก็ลองสักนิดหนึ่ง

(ฮา)ลองดูว่าจะมีอะไรปลิวหรือไม่ปลิวแล้วก็ฝากความคิดที่ ให้อึดอัดใจนิดหน่อยหรือถ้าทำให้ ไม่พอใจก็ขออภัยถ้า

พอใจในคำเสนอก็ขอให้ ไปพิจารณา แล้วก็ ได้ผลอย่างไรก็จะได้เห็นผลปีหน้า เดินเข้ามาก็อาจเห็นอะไรแปลกๆ อาจ

ไม่ ได้เดินมา (ปรบมือ) ก็มีสองอย่าง ไม่เดินมา มาเห็นหอประชุมนี้พังหมดแล้วก็ ได้ หรือเดินมาเห็นหอประชุมนี้

ขยายหรือเห็นอะไรห้อยๆหมุนๆเพิ่มเติมบนเพดานนี้ก็ ได้(ปรบมือ)

 วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องของผมก็เมื่อเร็วๆนี้ ไปตัดผมมาก็เลยไม่มีความคิดแค่นี้ เพราะจะว่าผมมีกำลัง

ก็ตัดทิ้งไปแล้ว แล้วก็ที่พูดอย่างนี้ เกินส่วนเกินที่อาจเป็นเพราะว่าไปตัดผมทำให้มีปัญญาขึ้นมา ไม่ทราบเพราะเหตุ

ว่าตัดผมไปแล้วทำให้ โง่ หรือถ้าตัดผมไปแล้วทำให้ฉลาด นี่ ไม่รู้อย่างไรก็ต้องนับว่ากล้าพอใช้ที่มาคอยพูดให้ท่านฟัง

ให้ท่านเกิดความคิดที่จะตอบได้อย่างไร ก็ยังสงบเรียบร้อย ฉะนั้นเมื่อยังสงบเรียบร้อยดีก็ ไม่อยากที่จะพูดมากกว่านี้

เดี๋ยวเกิดพูดอะไรไม่สงบเรียบร้อย แต่ก็ขอย้ำว่าที่พูดไปก็เพราะเหตุว่าทุกคนมีความตั้งใจดี ไม่ ใช่ว่าความตั้งใจไม่ดี

ฝ่ายบริหารฝ่ายวิทยาลัยฝ่ายนักศึกษานิสิตต่างๆก็มีความตั้งใจดีทั้งนั้นอยากที่จะสร้างสรรค์ ให้บ้านเมืองเจริญ

อยากให้มีปัจจัยต่างๆไว้สำหรับสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองแล้วก็การอันนี้ก็เห็นในบันทึกว่าการศึกษาเป็นปัจจัย
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สำคัญที่สุดในการทำให้บ้านเมืองก้าวหน้ามั่นคง อันนี้ก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน แล้วก็ขอให้พิจารณาให้

ลึกซึ้งเพราะว่าบ้านเมืองของเราเป็นของเราทุกคนเราก็ต้องช่วยกันคิดแต่ถ้าช่วยกันคิดเพียงแต่จะปาหัวกันก็คง

ไม่ ได้สร้างบ้านเมืองกัน ขอให้พยายามสร้างบ้านเมือง แล้วช่วยกันร่วมแรงกันจริงๆ วันนี้ก็ขอยุติ ถ้าไม่ยุติจะไป

ใหญ่ (ฮา)คือเวลาก็......นาฬิกาช้าไปหนึ่งนาที (ฮา)อันนี้ตั้งไว้ดีๆแล้วตั้งกับอุทกศาสตร์......ช้าไปหนึ่งนาทีจริงๆ

เพราะตามธรรมดานาฬิกานี้ก็ช้าไปหนึ่งนาที เมื่อตั้งแล้วก็ตรง ตรงกับนาฬิกานั้น ก็สมควรแก่เวลา และวันนี้ ไม่

อ่านหรอกไม่แนะนำ...... โฆษิกาให้ออกมาด้วยความคิดริเริ่มของตนเองไม่ชักจูงเพราะเดี๋ยวหาว่าคนกลางคนจะ

ชักจูงผู้เฒ่า(ฮา)(ปรบมือ)ก็ขอสวัสดีเสียก่อน

โฆษกขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมลีลาของโฆษกที่นี่ผิดกับที่อื่นที่อื่นนั้นโฆษกมาประกาศทูล

ขอพระราชทานเพลงและทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน แต่ โฆษกที่นี่ออกมายืนกราบบังคมทูลก่อนที่จะประกาศเพลง ทั้งนี้

เพราะเหตุว่าที่อื่นนั้นบรรดานิสิตเป็นผู้กราบบังคมทูล แต่ที่นี่นิสิตไม่ ได้เป็นผู้กราบบังคมทูล ข้าพุทธเจ้าจึงเป็นผู้

แทนของนิสิตกราบบังคมทูลถึงความรู้สึกของนิสิตด้วยตนเอง ต่อไปอีกสักสองสามปี ถ้าเผื่อว่าสถาบันที่นี้เติบโตขึ้น

นิสิตเป็นผู้หลักผู้ ใหญ่ขึ้นก็จะได้ โอกาสขึ้นมากราบบังคมทูลเองโดยที่ โฆษกไม่ต้องทำหน้าที่แทน(ปรบมือ)

 ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าใคร่ขอกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าโอกาสทองที่บรรดานิสิตนักศึกษารอคอยนั้นได้มาจบ

ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในปีนี้นิสิตมี โชคดีเหลือเกินที่เสด็จเร็วขึ้นแปดวัน ถ้าจะคูณจำนวนสถาบันระดับอุดมศึกษา

แห่งนี้แปดแห่งก็จะเสด็จเร็วขึ้น๖๔วันตามรอยกระแสพระราชดำรัสเมื่อปีกลายนี้(ปรบมือ)

 เมื่อปีที่แล้วเสด็จ เสด็จมาช้าก็เสด็จกลับเร็วแต่ปีนี้เสด็จมาเร็วก็น่าจะคงเสด็จกลับช้า (ปรบมือ) เมื่อทรง

มีเวลามากเช่นนี้ก็พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาตั้งแต่ปากประตูทำให้นิสิตนักศึกษาซึ่งไม่

สามารถจะลีบตัวเข้าไป ในหอประชุมได้ เนื่องจากมีผู้มาจับจองตั้งแต่เช้าและนำอาหารมารับประทานในที่นี้บ้าง......

เพราะฉะนั้นพวกเรานั้นก็มี โชคดีเหลือเกิน ทั้งนี้ ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทคงทรงทราบด้วยญาณวิถีว่า บรรดาพวกที่

นี่มีความรุ่มร้อนมีความข้องคับใจ มีความกระวนกระวายใจ จนกระทั่งทุรนทุรายไปเดินเล่นแถวพระรูป (ปรบมือ)

บังเอิญไม่ ได้มารับกระแสพระราชดำรัสแนะนำก็เลยเดินไปไม่ ได้วิ่งไป ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ทรงเมตตาลูกช้างที่
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นี่ ขอถวายตัวเป็นลูกช้างเจ้าพ่อองค์ที่มีคนรำแก้บนเมื่อปีกลายนี้ ทรงเกรงว่าลูกช้างนี้จะโดนแกสน้ำ จะโดนเขา

ผลักไปขังในสวนอัมพร ก็เลยทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ ไปอารักขา ดูแลว่าอย่าให้ลูกช้างทั้งหลายนี้เป็นอันตรายเลย

(ปรบมือ) บรรดาพวกที่อยู่ที่นี่ก็ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและจะจดจำสั่งสอนกันไปไว้ ไม่รู้จักลืมเลือน การเสด็จ

มาครั้งนี้เปรียบเสมือนหนึ่ง อ้าฝนทิพย์ที่มาชโลมใจอันรุ่มร้อนและความข้องคับใจความทุรนทุรายใจของบรรดา

ข้าพุทธเจ้าที่ล่วงมาในระยะเวลา๖๔วันที่แล้วนี้(ปรบมือ)เมื่อปีที่แล้วข้าพุทธเจ้ามีผู้ช่วยโฆษกเป็นกุหลาบแรกแย้ม

ปีนี้มีคนมือยาวสาวเอาไปปลูกเสียที่สวนพฤกษชาติที่อื่นเสียแล้ว (ปรบมือ) ทั้งนี้ ไม่ ใช่เพราะว่าดอกกุหลาบนั้นไม่รัก

สถาบันแห่งนี้ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าสถาบันแห่งนี้ ไม่มีดินเหนียว ไม่มีกำลังแรงพอที่จะดึงรั้งเอากุหลาบนั้นไว้ ได้

(ปรบมือ)ข้าพุทธเจ้าเกรงด้วยเกล้าว่าดอกไม้หอมๆดอกอื่นนั้นจะถูกคนมือยาวสาวได้สาวเอาสาวเอาไปอีกจึงใคร่

ขอพระราชทานปุ๋ย(ปรบมือ)ปุ๋ยดอกไม้ไม่ ใช่ปุ๋ยผักที่เขาใช้กันแถวบางเขนมาทำให้ดอกไม้นี่อยู่ยงคงกระพันเหนียว

แน่นไม่ต้องถูกคนอื่นเขาดึงเอาไป ถึงจะดึงก็เหนี่ยวรั้งตัวเอาไว้ ได้ ไม่ต้องตกไปเป็นของคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่

เสด็จมาครั้งนี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งฝนทิพย์มาชโลมใจพวกข้าพุทธเจ้า อ้า เมื่อข้าพุทธเจ้าเสียโฆษกผู้ช่วยไปคนหนึ่ง ปี

นี้ก็ โชคดีกลับได้มาถึงสองคนคนหนึ่งก็อ้า เป็นสตรีสุภาพสตรีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นชายอ้าคอยอยู่ตั้งห้า

ปีกว่าจะได้ผู้ชายมาเป็นโฆษกประเดี๋ยวจะหาว่าที่นี่จะมีWOMENLIP……หรือยังไงผู้หญิงล้วนหมดอ้าผู้หนึ่งนั้น

ก็ทรงเกียรติ อีกผู้หนึ่งนั้นก็ทรงศักดิ์ ผู้ที่ทรงเกียรตินั้นกับทรงศักดิ์คือหม่อมเจ้าหญิงประภาพรรณ กรโกสียกาจ

ผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ (ปรบมือ) แล้วผู้ที่ทรงศักดิ์นั้นนะ ชื่อ ทรงศักดิ์ นามสกุล ศรีกาฬสินธุ์

เป็นผู้ช่วยของอธิการมหามหาสารคามวิทยาลัย(ปรบมือ)ฟังเสียงดูรู้สึกจะชอบมหาเหลือเกินบังเอิญไปค้นเอาคน

ที่อยู่มหาสารคามมาเสียด้วย วิทยาลัยวิชาการศึกษาที่นั้นชื่อมหาสารคาม อ้า ผู้นี้ก็เป็นทรงเกียรติเพราะว่าเป็น

ดอกเตอร์อ้าเป็นหนุ่มน้อยหน้ายาว

 ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกหม่อมเจ้าหญิงประภาพรรณกรโกสียกาจ เข้าเฝ้าและ

ดร.ทรงศักดิ์ศรีกาฬสินธุ์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าจะขอพระราชทานเข้าเรื่องเสียทีจึงขอพระราชทานเพลงเปิดรายการโดย

ท่านอธิการ ซึ่งบัดนี้มีศักดิ์เป็นเจ้ากรมแล้ว (ปรบมือ) เจ้ากรมผู้นี้มีสมญาว่า เจ้ากรมยิ้มสู้ นามสกุล สุดใจขาดดิ้น

(ปรบมือ)ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายเงิน๑,๐๐๐บาทขอพระราชทานเพลงสองเพลงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์
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เพลงแรกเป็นเพลงเปิดรายการ I THINK OF YOU ติดตามด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสายฝน ด้วยเกล้า ฯ

ขอเดชะ(ปรบมือ)

พระราชดำรัส สงสารไมโครโฟนอันนี้ถูกทอดทิ้ง แล้วก็ที่ท่านโฆษิกาได้แถลงเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าท่านได้ขัดขาตัวเองพอ

สมควรขัดขาตนเองพอสมควรว่าที่นี่ดินไม่ดีขาดปุ๋ยขาดอะไรน่ะขาดปุ๋ยดอกไม้ดอกไม้ ไปหนึ่งกลับมาสอง(ปรบมือ)

นี่ก็รู้สึกว่าขัดขาอย่างยิ่ง แล้วก็ ข้อสังเกตอันแรกก็ยังมีขัดขาอื่นๆ ก็ไม่อยากพูดด้วยเรื่องขัดขา เพราะว่าตอนนี้ยัง

ไม่ ได้เปิดรายการด้วยซ้ำ ก็ยังขัดขากันได้ แล้วก็มีเรื่องอันที่สอง คือเรื่องเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองว่าหมู่นี้ ในด้าน

การศึกษา ไปเจอแปลกๆครั้งแรกก็ไปเจออาหารทิพย์ ครั้งที่สองไปเจอน้ำทิพย์ ครั้งที่สามมาเจอฝนทิพย์ ทิพย์ทั้ง

นั้น ดูเหมือนไม่ ใช่ของจริงก็เลยสงสัยว่าทางด้านการศึกษาของชาตินี้มีดวงดาวอะไรผ่านมาไม่ทราบ รู้สึกเป็นทิพย์

ไปหมดแล้วความต้องการก็ต้องการของทิพย์ทั้งนั้นไม่ต้องการของจริงมิน่าไม่ ได้ของจริง(ปรบมือ)

โฆษกขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยข้าพุทธเจ้าเป็นโฆษกหน้าใหม่เพราะฉะนั้นข้าพุทธเจ้าจึง

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลว่าข้าพุทธเจ้านั้นเป็นคนชนบทมาจากต่างจังหวัด แม้หากมีอะไร

พลาดพลั้งก็ขอพระบารมีปกเกล้า ฯ ด้วยพระเจ้าค่ะ และอีกประการหนึ่งนั้น ข้าพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของ

สถาบันแห่งนี้แล้วก็ ได้รับราชการสถาบันแห่งนี้มาเป็นเวลา๑๗-๑๘ปีก็เรียกว่ารับราชการณสถาบันแห่งนี้

นานโขอยู่ ถ้าหากว่าบวชเป็นพระก็คงได้เป็นมหาไปนานแล้ว (ปรบมือ) และอีกประการหนึ่ง ข้าพุทธเจ้าขอกราบ

บังคมทูลว่าข้าพุทธเจ้านั้นมาจากจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นจังหวัดที่ ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักแต่อย่างไรก็ตามจังหวัด

มหาสารคามนั้นก็มีจุดเด่นอยู่อันหนึ่งก็คือว่า จังหวัดมหาสารคามนั้นเป็นศูนย์กลางของจังหวัดต่างๆ ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้หมดถา้หากวา่ใชจ้งัหวดัมหาสารคามเปน็จดุศนูยก์ลางและใชร้ศัมปีระมาณ๒๐๐กม.แลว้เสน้

รอบวงกลมของวงกลมวงนี้ก็จะครอบคลุมจังหวัด จังหวัดทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะฉะนั้นถ้าหาก

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จไปยังมหาสารคามแล้ว นอกจากจะประทับในใจของอาณาประชาราษฎร์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือแล้วก็ยังเป็นการประทับอยู่ท่ามกลางจุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย(ปรบมือ)
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 สำหรับในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ๓,๐๐๐

บาท สำหรับเพลงความฝันอันสูงส่ง และสำหรับเพลงนี้ขอทูลเชิญทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงขับ

ร้องด้วย(ปรบมือ)

โฆษกพอทูลกระหม่อมฯร้องเสร็จก็จะมีเงาออกมาเป็นแปดเงาสมมุติเป็นผู้แทนของสถาบันระดับอุดมศึกษาแปด

แห่งแล้วก็จะมีเสียงสะท้อนออกมาจากบรรดาผู้ฟังขอพระราชทานเพลงความฝันอันสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง

โฆษก บรรดาผู้รำนี้ก็เต็มใจสนองพระเดชพระคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วก็อุตส่าห์ ไปหัดมา ผู้หัดคือ

หม่อมแผ้วสนิทวงศ์ณอยุธยาและทุกคนก็มิ ใช่เป็นคนที่ชำนาญการรำมาก่อนกัดฟันรำอย่างเต็มที่เพื่อจะสนอง

พระเดชพระคุณเพลงต่อไปก็ขอมอบให้มหาทรงศักดิ์มากราบบังคมทูลต่อไป

โฆษก ขอเดชะพระราชอาญาไม่พ้นเกล้า ฯ ด้วยที่เป็นโฆษกใหม่ ข้าพุทธเจ้าประกาศชื่อเพลงผิดไป เพลงที่ทรง

ขับร้อง และขับร้องเมื่อสักครู่นี้คือเพลง ความฝันอันสูงสุด ควรมิควรแล้วแต่จะพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ โอกาสนี้คณะ

อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวันและคณะอาจารย์ โรงเรียนสาธิต วศ. ปทุมวัน ขอพระราชทานทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเงิน๓,๐๐๐บาทและขอรับพระราชทานเพลง

พระราชดำรัส โฆษกใหม่นี้รู้สึกว่าทรงเกียรติมาก และเวลายอมแก่ ใส่แว่นตาก็เลยอ่านถูก ตอนแรกทำหนุ่ม (ปรบมือ)

และก็ไม่แปลกใจเพราะว่าโฆษิกาเดิมบอกว่าเป็นคนหนุ่มน้อยหน้ายาวก็เลยทำให้ฉงนมาอ่านแล้วก็เลยรู้ว่าใช่แล้ว

ก็กลางคนด้วยกันแล้วก็เป็น“มหา”มาจาก“มหา”หวังจะสอนใน“มหา”(ปรบมือ)ก็นับว่าเข้าใจแล้วทำไมต้องใส่

แว่นตา มันหายากเหลือเกิน มันเล็กเหลือเกิน วิทยาลัยมันไม่ “มหา” เลยเข้าใจ แต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกว่า

เป็นตำราปรุงอาหารทิพย์ น้ำทิพย์ และฝนทิพย์ ส่วนหนึ่งใครท่องได้ ร้องได้ ละก็ ได้ตำราไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วน

อื่นๆ ก็มีดังที่ชี้แจงแล้วปรุงแล้วก็ ได้ของทิพย์ ของทิพย์นั้นไม่ต้องใช้เสพยาเสพติด กัญชา หรืออื่นๆ ก็ ได้เห็น

อะไรๆเห็นสวรรค์ทิพย์
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โฆษก ก่อนจะขอพระราชทานเพลงปิดรายการ ข้าพุทธเจ้าต้องขอพระราชทานพรอย่างที่ท่านรัฐมนตรี ได้กราบ

บังคมทูลไว้แล้วเมื่อที่ข้าพุทธเจ้าไปเฝ้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล โฆษกที่นั่นทูลเตือนเรื่องเพลงของมหาวิทยาลัยแล้วก็มี

รับสั่งว่าถ้าเสร็จก็เสร็จพร้อมกันสามเพลง สามแผ่นด้วยกัน ข้าพุทธเจ้าก็ ใคร่จะ ก่อนขอพระราชทานพรข้าพุทธเจ้า

ขออธิษฐานสามข้ออธิษฐานเจ้าพ่อว่า

๑.ขอให้เพลงสามเพลงที่จะพระราชทานนั้นได้เป็นเพลงประจำสถาบันแห่งนี้สักหนึ่งเพลงเถอะ(ปรบมือ)

๒.ขอให้เสร็จเร็วขึ้นอีกสักแปดวันอย่างปีนี้ ในปีหน้า(ปรบมือ)

๓.ขอให้สถาบันแห่งนี้จงได้รับพระราชทานชื่อเพื่อเป็น“มงฺคลมุตฺตมํ”โดยเร็วที่สุด(ปรบมือ)

 ขอพระราชทานให้คำอธิษฐานนี้ ให้เกิดความสัมฤทธิ์แก่อาจารย์ นิสิต อย่าได้ช้าให้... ขอให้สมดังวาจาที่ ได้

ทูลอธิษฐานมานี้เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พระราชดำรัส เป็นผู้แทนของเจ้าพ่อและแก้บน แต่ ไม่ทราบว่าจะบนอะไรสามข้อนี้ แต่ก่อนที่จะชี้แจงเรื่องสามข้อนี้

ก็ต้องชี้แจงเรื่องวงดนตรี ยังไม่ ได้ชี้แจงตั้งแต่ต้นว่าโฆษก โฆษิกาได้บอกว่าวงดนตรีนี้ ปีนี้ เวลานี้ครบถ้วน ความจริง

ไม่ครบ วงนี้ ไม่เคยเต็มเลย ทั้งคน ทั้งจำนวนคน ทั้งคุณภาพคน ไม่เคยเต็มเลย และก็วันนี้ถ้าสังเกตดูดีๆ วงนี้

ต่างกับวงเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ที่ ได้ ไปเป็นผู้สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงไปคนละหน้า บางทีคนที่ ไม่ ได้ ไปโน่นก็มาที่นี่

คนไม่ ได้มาที่นี่ก็ ไปที่ โน่นวงดนตรีนี้ประกอบได้ด้วยคนที่มีอาชีพต่างๆบางทีก็แปลกประหลาดอย่างวันนี้คนที่นั่ง

ตรงนี้เห็นได้ว่าเป็นช่องโหว่ ใหญ่ ที่จริงธรรมดา ช่องโหว่นี้ ไม่ ใหญ่เท่านี้ แต่คนนี้เขาไม่อยู่ เขาไปตรวจราชการทาง

ภาคอีสานแสดง......อะไรไม่รู้ ราชการลับ เล่าให้ฟังไม่ ได้ ไม่รู้ทำอะไรแต่เขาก็หายหน้าไปหมายความว่าวงดนตรี

นี้ก็ ไม่ครบสักทีฉะนั้นการที่มีสมาชิกจากที่อื่นประปรายมาลอยมาลอยไปก็ไม่เป็นของแปลกแล้วก็รับเป็นสมาชิก

ของวงดนตรีทั้งนั้น ล้วนแต่มาช่วยงาน รวมทั้งโฆษกโฆษิกาทั้งหลายที่เข้ามาก็มาร่วมงาน รวมทั้งโฆษกที่มาใหม่

หน้าใหม่ หน้ายาว (ฮา) มาถึงก็รู้สึกเครียดมาก มาถึงก็ “ขอเดชะ” ขอเดชะอะไรก็ไม่ทราบเพราะนี่เปิดโปรแกรม

แล้ว เวลาเปิดโปรแกรมแล้วก็สุภาพอย่างนี้ ก็ ไม่มีความจำเป็น เพราะว่าได้มีการแนะนำตัวแล้วเรียบร้อยแต่ก็เมื่อ

เขาสุภาพก็เป็นกำไรของพวกเรา และก็แสดงให้เห็นว่าเราร่ำรวย มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก ก็น่ายินดี ส่วนที่มีผู้มา
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แสดงบอกทางนี้ว่าทางหลังต้องตบยุงพยายามตบยุงตบยุงไม่สำเร็จไม่เห็นมียุงสักเท่าไรยุงต่างๆคงไปกัดทางนี้

 แล้วก็ยังมีข้อสังเกตอีกหลายอย่างคืออย่างพลตำรวจตรีสุภาพมาครั้งนี้รู้สึกว่ารูปร่างก็เปลี่ยนไปท่านถึง

ต้องเอาหีบอะไรมา แต่ก่อนไม่ ได้เอามาก็ได้หัวร่อ แต่แล้วต่อมาเมื่อเห็นว่ายังหัวร่อด้วยความเอ็นดูจึงไม่เอากระป๋องมา

ไม่เอาหีบมา ไม่ต้องมีเครื่องประกอบมา แต่แท้จริงท่านได้ลืมเครื่องประกอบอันสำคัญไว้ที่บ้าน ควรจะเอามาด้วยก็

เห็นไม่มี ใครจำได้แต่ท่านก็ไม่เอามาท่านเลยต้องยิ้มตลอดเวลาตามธรรมดาปีที่แล้วปีก่อนๆเวลามาไม่ต้องบอก

ให้ยิ้มท่านก็ยิ้ม แต่คราวนี้ต้องบอกให้ยิ้มจึงจะยิ้ม แล้วก็ โฆษิกาก็บอกว่าท่านยิ้มเรื่อย แหมต้องเหน็ดเหนื่อยมาก

ต้องยิ้มตลอดเวลา เวลามาปรับปรุงตัวเองแล้วมาถึงหน้าตูมตลอดเวลาไม่ ได้ยิ้ม เวลานี้มาเจอโฆษก โฆษิกาคนดีก็

เลยทำให้ยิ้ม เข้าใจว่าพลตำรวจตรี สุชาติ ก็จะยิ้มตลอดกาลต่อไป (ฮา) แล้วก็ที่ว่าเป็นดนตรีขึ้นมาก็เป็นที่น่ายินดี

รู้สึกว่าหุ่นท่านให้

 ต่อไปเรื่องก็เป็นเรื่องพร เรื่องพรนี้ เมื่อกี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้สอบไล่มาแล้วและก็ ได้บอกวิธีว่า เวลาจะ

สอบไล่ทำอย่างไรเข้าห้องเข้าหับทำอะไรแต่งเอาเองทำนองอะไรเป็นอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้เป็น

วิธีการอย่างหนึ่งที่ถูกต้อง คือว่าเวลาเข้าห้องสอบก็ ไม่ต้องเครียด อย่าไปนึกว่าจะเข้าไปอยู่ ในกรงที่มีเสือคือครู มี

อันตรายอย่างยิ่งถ้าเข้าไปแล้วก่อนจะเข้าไปตลอดปีตลอดเวลาที่เรียนจะเข้าไปก็เรียนดีๆไม่...ไม่ขี้เกียจคือถึง

เวลาเรียนก็เรียนครูสอนอะไรก็ฟังมันก็ได้กำไรไปตลอดเวลาไม่ต้องนั่งเครียดท่องหนังสือและยิ่งเครียดก็ท่องไม่

ได้ ยิ่งท่องไม่ ได้ก็ยิ่งเครียด ก็เข้าใจว่าวิธีการที่เขาทำ เข้าไป ในห้องแล้วก็แต่งเอง แต่งชื่อแม่น้ำต่างๆ ก็เป็นผลดี

เพราะว่าเขาก็แต่งชื่อ ในการแต่งชื่อแม่น้ำ มันก็ต้องมีอะไรที่หลงอยู่ ในหัว ไม่ ใช่แต่งชื่อมาเฉยๆ หรือมีอะไรที่ฟัง

ครูเขาบรรยายมาแว่วๆก็จะเก็บเอาไว้ก็ลืมไปถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดก็ผิดแต่โดยมากถ้าทำอย่างไม่เครียดก็มีหวังถูกได้

ทีนี้เขาก็จะสอบเมื่อสอบมาแล้วแล้วก็จะสอบอีกนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอบไล่จึงต้องยกมาเป็นตัวอย่างของ

การให้พรเพื่อให้สอบไล่ ได้ ฉะนั้น เพื่อจะประกอบที่ดีของการสอบ การสอบไล่ที่ดี หรือสอบไล่เข้าเรียนก็ตาม หรือ

สอบไล่ ในชีวิตก็ตามก็มีอยู่ที่

 ๑. ไม่ ให้เครียดเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเอาสิ่งที่ ได้ประสบมาได้ฟังมา ได้ยิน ได้ท่องมา มาใช้ ให้เป็น

ประโยชน์ ได้ทุกเมื่อด้วยโดยเฉพาะการสอบ
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 ๒.ก็ต้องเรียนต้องท่องแล้วต้องฟังให้ดีเพื่อจะมีวัตถุดิบมาใช้ ในตอนสอบแต่ที่แล้วเชื่อว่าจะสอบได้ดีหรือ

ได้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ โดยปลอดภัยสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือให้มีกำลังกำลังใจเข้มแข็งตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและก็ขอ

ให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถผ่านอุปสรรคใดๆด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งอันนี้แค่นี้ก็เป็นพรแล้ว

 ที่นี่ก็มีการแก้บนอีกสามข้อ การแก้บนอีกสามข้อนี่ยังไม่รับรู้ก็เพราะว่าท่านเจ้าพ่อไม่อยู่ ไม่ทราบว่าเจ้าพ่อ

อยู่ที่ ไหน ต้องไปหาก่อนว่าศาลเจ้าพ่ออยู่ที่ ไหน ก็ยังไม่ทราบ ต้องทำแผนที่ ให้ดูเสียก่อนจึงจะไปบนได้ นี่เป็นเพียง

เอเยนต์โฆษกของเจ้าพ่อฉะนั้นก็การที่จะมาบอกว่าคำ “มาบน”หรือจะขอ “อธิษฐาน”หรือ “ขอเพลง” เมื่อเพลง

สามเพลงจบแล้ว “ขอให้ ได้” ก็ ไม่ทราบว่าสามเพลงนั้นสำหรับสถาบันไหน เพราะว่าไม่กล้าถามเจ้าพ่อท่าน ท่านดุ

เอาส่วนเรื่องอีกสองข้อนั้นก็......เดี๋ยวไปถามท่านเจ้าพ่อบอกว่าจะเอาอะไรอย่างไรเดี๋ยวเจ้าพ่อบอกมา“ขอให้ส่ง

มาเป็นลายลักษณ์อักษร” (ปรบมือ) ที่จริงก็คนที่ตบมือข้างนอกเขาก็...... ที่จริงก็คงเป็นพวกสนับสนุนให้ส่งมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว เป็นปิ๊งแล้ว ก็ ได้รับแล้ว ก็ “ขอให้ทำใหม่” (ปรบมือ) ถ้าทำใหม่ๆ ก็อาจได้ผลเพราะว่าถ้า

ทำเหตุผลต่างๆ มาเป็น “ลายลักษณ์อักษร” แล้วก็ผู้ที่อ่านอ่านตาไม่แฉะอาจสามารถที่จะดูความจริงที่มีอยู่ ในนั้น

ซึ่งก็มีความจริงที่มีอยู่แล้วก็เมตตาในสิ่งที่อาจเป็นพลาดพลั้งก็แก้ แก้ ไขให้เพื่อเชื่อทำด้วยเหตุผลมิ ใช่ว่าทำด้วย “ทิฐิ”

ที่จะ“ชนะ”หรือให้อีกฝ่าย“แพ้”(ปรบมือ)แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าถ้าทำด้วยความอะลุ้มอล่วยไม่ ใช่ปล่อยๆเขาไป

หรือสงสารเขาแต่ว่าทำด้วย“เหตุผลแท้ๆ”และถ้าทุกคนตั้งใจจะทำด้วยเหตุผลเพื่อส่วนรวมทั้งของสถาบันและของ

ประเทศชาติและกิจการก็เชื่อว่าสำเร็จเรียบร้อยและจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ถ้าเพียงแต่เอาหัวชนฝาฝาพัง

แน่(ปรบมือ)

 ก็ขอจบรายการแค่นี้ เพราะว่าความจริงรายการนี้ยังไม่จบ น่าจะจบรายการเสียก่อน แล้วก็ถือโอกาส

ขอบใจที่ ได้เชิญมาแล้วก็ยินดีที่ ได้รับเชิญมาทั้งขอบใจผู้ที่ ได้เป็นโฆษก โฆษิกาและผู้ที่ ได้มาร่วมบรรเลง ร่วมร้อง

เพลงร่วมบริจาคร่วมรับบริจาคร่วมตบมือร่วมขอร้องร่วมเขียนบันทึกและขอขอบใจทั่วไปทั่วทุกคนทั้งคนที่

อ่านบันทึกและคนที่ ไม่ ได้อ่านบันทึก(ปรบมือ)

 พูดถึงบันทึกอยู่มากเพราะเห็นว่าการอ่านบันทึกนี้มันตาแฉะ คร่ำเคร่งมาก ก็อาจต้องบริจาคคนละสตางค์

สองสตางค์ เพื่อจะซื้อแว่นตาให้ ใหม่เพื่อจะให้ชัดเจนและก็อ่านและก็อาจซื้อพัดสัก...... ไม่ต้องถึงพัดลม ซื้อพัดมาพัด
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เพราะว่าเหงื่อจะแตก ก็จะได้สบาย ถ้าใครมีฝีมือก็จะปักหมอนไป ให้สักใบไว้เอนเวลาง่วง แล้วทีหลังจะได้สดชื่นขึ้น

มาอ่านใหม่ ได้ (ปรบมือ)แต่อย่างไรก็ ให้อ่านบันทึกนั้นไปบันทึกนั้นก็น่าอ่านอ่านไปเรื่อยๆแล้วดูอะไรดีก็มาวาง

ไว้อะไรไม่ดีก็วางไว้ข้างหนึ่งลงท้ายก็มาพิจารณาได้นี่บอกใบ้วิธีอ่านบันทึก(ปรบมือ)

 ทีนี้สำหรับผู้ที่เขียนบันทึกก็บอกใบ้เหมือนกันว่าเป็นวิธีทวนอ่านทวนบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ขออำลา

แค่นี้ขอขอบใจตัวเองเออ...(ฮา)ขอขอบใจวงดนตรีที่มาร่วมมือ(ปรบมือ)ขอขอบใจทุกคนที่อยู่ ในหอประชุมนี้และ

ที่ล้นออกไปข้างนอก จงมีความเจริญรุ่งเรืองกันทุกคน จงมีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ และมีความสำเร็จทุก

ประการ

โฆษกขอพระราชทานเพลงปิดรายการ

พระราชดำรัสเพลงนี้ ให้ฟรี(ปรบมือ)
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไป ในงานวันปิดภาคการศึกษา ปี ๒๕๑๕ และงานออก

ร้านการฝีมือของโรงเรียนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลและพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนส่วน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จไปที่ โรงเรียนจิตรลดาก่อน

แล้ว.

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานเนื่องในโอกาสปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา
(๒)  

ณ โรงเรียนจิตรลดา 

วันเสาร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๖ 

 ปีการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดาได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้ว และตามรายงานก็นับว่าได้ผลดีพอสมควร หมายถึง

ว่าได้สามารถสั่งสอนให้ผู้เป็นนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน ม.ศ. ๕ ที่ ได้มีความสำเร็จ

ให้ผ่านพ้นการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรและเป็นวาระที่จะต้องออกจากโรงเรียนไปเรียนต่อ หรือไปดำเนินชีวิตของ

ตนๆ

 ที่นักเรียน ม.ศ. ๕ ได้ลาออกไปจากโรงเรียนนี้ก็เป็นข้อที่น่าอาลัยอย่างยิ่ง เพราะว่าจะไม่ ได้เห็นหน้ากัน

อย่างใกล้ชิด แต่ก็เป็นที่น่ายินดีเหมือนกัน เพราะว่าทราบว่าเขาจะก้าวหน้าดำเนินชีวิตเป็นผู้ ใหญ่ ได้ต่อไป ความรู้

และความสามารถต่างๆที่ ได้จากโรงเรียนนี้ก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะได้ ไปดำรงชีวิตดำเนินชีวิตที่ดีแต่ขอให้ถือว่า

ความรู้ทั้งหลายนี้ที่ ได้จากโรงเรียนนี้เป็นเพียงอุปกรณ์และวิชาการก็เป็นวิชาการแต่ละอย่างๆเท่ากับเป็นชิ้นส่วน

ที่จะต้องมาประกอบในชีวิตต่อไป เมื่อออกจากโรงเรียนก็จะต้องประกอบความรู้ต่างๆ นี้ ให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับ

ให้มีความสำเร็จและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ การที่จะเอาชิ้นส่วน คือความรู้ต่างๆ นี้มาประกอบกันก็จะต้องทำ

ด้วยตนเอง คนอื่นจะมาทำไม่ ได้ ฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนและจะไปปฏิบัติตนในชีวิตต่อไป จง

พยายามที่จะประกอบกรณีย์ ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ น่าสรรเสริญยกย่อง และที่ ได้ปฏิญาณตนว่าออกไป

แล้วจะไปเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนนั้น ถ้าสามารถที่จะประกอบความรู้ต่างๆ ที่ ได้รับมาเป็นชีวิตที่ดีก็นับว่าได้ทำ

สำเร็จ ก็ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ออกไปปฏิบัติเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่สามารถ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง เพื่อเกียรติของวงศ์ตระกูล เพื่อเกียรติของโรงเรียนและเพื่อเกียรติและความมั่นคงของประเทศชาติ ถ้าทำ

อย่างนั้นได้และจะมองดูจะคอยดูว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ ถ้าทำสำเร็จก็เป็นที่ปลาบปลื้มของครูอาจารย์และผู้ปกครอง

ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้เป็นอันล้นพ้น
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 ส่วนที่ผู้ปกครองได้บริจาคเงินสำหรับการกุศลนั้นก็ขอแจ้งว่า เงินนี้รับไว้ และจะมาปฏิบัติมาใช้เพื่อ

ประโยชน์ของโรงเรียน เพื่อให้ โรงเรียนนี้สามารถที่จะให้การศึกษาที่ดีแก่นักเรียน โดยที่จะตั้งเป็นทุนเพื่อการศึกษา

ทั้งในอุปกรณ์และทั้งในบุคคล ก็ขออนุโมทนาที่ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนนี้ ให้เจริญ ในส่วนนักเรียนที่ยัง

อยู่ ในโรงเรียนนี้ก็ขอให้เพียรพยายาม ผู้ที่ ได้รับรางวัลก็เป็นผู้ที่น่าชมน่าสรรเสริญ หมายความว่าได้พยายาม และ

เป็นผลของความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร ผู้ที่ยังไม่ ได้รับก็ขอให้เพียรพยายามเพื่อให้ ได้รับรางวัล ซึ่งรางวัล

เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือเป็นการแสดงว่ามีความตั้งใจที่จะเอาความรู้ ใส่ตัว และความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ไป ในการศึกษาต่อและในชีวิตอนาคต

 ขอให้ทั้งนักเรียน ทั้งครู ทั้งผู้ปกครองทั้งหลายมีความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าทุกประการและมีสิ่งใดที่

ประสงค์สิ่งใดที่ดีที่งามก็ขอจงเป็นผลสัมฤทธิ์ทุกประการขอทุกคนได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา 

ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕  

ณ กระทรวงมหาดไทย 

วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อย

ตำรวจอีกวาระหนึ่ง

 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งต่อไป

จะได้เป็นกำลังและเป็นผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความ

ปลอดภัยให้แก่ประเทศและประชาชน

 ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจที่จะสอบสวนจับกุมคุมขังและปราบปรามเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและสร้างโทษให้ ได้เท่าๆ กัน สุดแต่การใช้ ท่านทั้งหลายผู้มีความปรารถนาและมี

ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้สำเร็จผลอันสมบูรณ์ตรงตามอุดมคติ ควรจักได้

พิจารณาด้วยเหตุผลให้เกิดปัญญาเห็นจริงในข้อนี้สำรวมระวังกายใจให้แน่วแน่ไม่ ใช้อำนาจเกินขอบเขตแห่งหน้าที่

และความจำเป็น ไม่ยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตน ทั้งไม่ยอมตัวเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ ใดที่จะบังคับ

หรือหลอกล่อให้ ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม เมื่อทำได้ดังนี้ อำนาจของท่านจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทุกคนจะ

ประสบความสำเร็จในการงานทุกอย่าง ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของตำรวจที่แท้ และจะเป็นผลทำให้สถาบันตำรวจมี

ความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์อย่างแท้เที่ยง

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสวัสดี ในที่ทั้งปวง มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยกายด้วยใจ เพื่อ

สามารถปฏิบัติงาน สร้างเกียรติคุณและความสำเร็จให้แก่ตนและแก่การตำรวจไทย ทั้งขอให้ประสบความสุขความ

เจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลโท กำจร จุนทะสุต ประจำกองบัญชาการทหาร

สูงสุด และช่วยราชการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ นำคณะเยาวชนชายหญิงจากถิ่นทุรกันดาร ในเขตปฏิบัติการของ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่าง ๆ รวม ๒๔ จังหวัด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ ในโอกาสที่ ได้การชุมนุมเยาวชน ครั้งที่ ๑๑

ประจำปี๒๕๑๖

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะเยาวชนชายหญิงจากถิ่นทุรกันดาร 

ในเขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ  

รวม ๒๔ จังหวัด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖ 

 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางราชการได้จัดการชุมนุมเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง และตามที่ ได้รายงานก็ควรจะได้

ผลอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่มีเยาวชนที่เข้าใจถึงความมุ่งหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ คือเป็นประเทศที่เป็น

เอกราชเป็นประเทศที่มีความเป็นไทย

 การที่จะมีประเทศที่เป็นไทนี้ เราทุกคนต้องช่วยกัน ฉะนั้น การที่เยาวชนได้มาจากทุกทิศทุกแห่งของ

ประเทศไทยมาชุมนุมกันมาแลกเปลี่ยนความคิดมาดูสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นผลที่ทำให้ความมุ่งหมายที่จะสร้างชาติไทย

ให้เจริญ บรรลุผลขึ้นมา ที่เยาวชนทั้งหลายมา คงได้เห็นสิ่งที่ ไม่เคยเห็นและเห็นว่ามีหลายสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาได้

ด้วยตนเองและจะทำให้มีขึ้นได้ ในท้องที่ของตน และประสบความเจริญ เพื่อที่จะให้ท้องที่ของตัวและทั้งประเทศ

เจริญขึ้นมาต้องมีความรู้และต้องพบปะกันต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันที่มาก็เป็นส่วนหนึ่งๆที่จะต้องมาดูมา

ฟังและมาสำหรับจะเล่าถึงเรื่องของตนเองทั้งต้องการที่จะได้เห็นท้องที่ต่างๆเหมือนกันฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เอง

ก็จะไปที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง เพื่อที่จะได้ดูความเป็นอยู่ของพี่น้องใน

จังหวัดนั้นและใกล้เคียง การที่ ได้เดินทางไปเห็นด้วยตนเองในที่ที่ ไม่เคยเห็น หรือไม่ ได้มี โอกาสที่จะได้ ไปนัก เกิด

ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าทำให้มีความเข้าใจในความจำเป็นความต้องการของท้องที่และได้เห็นว่าจะทำอย่างไรได้

สำหรับที่จะให้ร่วมกันสร้างให้บ้านเมืองของเราเจริญทั่วถึงกัน

 ในการมาเห็นสิ่งของต่างๆ ความก้าวหน้าต่างๆ อย่างที่ ได้รายงาน ในเวลาอันสั้นอย่างที่ทุกคนได้มา

ก็ได้เห็นมากมายหลายด้าน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ในด้านเกษตรกรรมในด้านวิชาการต่างๆ ในด้านการปกครอง
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เป็นความรู้ที่กว้างขวางมาก และเข้าใจว่าทุกคนคงเข้าใจที่จะเปิดหูเปิดตา แต่เป็นความรู้ที่เข้ามาในระยะเวลาที่สั้น

มาก อาจไม่สามารถที่จะรับไว้หมด วิธีที่จะให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพยายามจำไว้เท่าที่เห็น และต่อไป ใช้สมอง

ของตนพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละสิ่ง เท่ากับได้ ไปย่อยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ถ้าเปรียบเทียบกับอาหาร เรา

รับประทานอาหารในเวลามื้อหนึ่งๆ ก็เป็นเวลาไม่นานนัก แต่อาหารนี้จะไปเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ก็ต้องกลืน

เข้าไปแล้วก็ต้องมีเครื่องในของเราที่จะย่อยให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเครื่องย่อยนั้น

ก็มีกระเพาะและลำไส้ จึงจะแปรสภาพ จะเปลี่ยนแปลงอาหารที่เราบริโภค ที่เรารับประทานลงไปมาเป็นสิ่งที่จะนำไป

เลี้ยงส่วนของร่างกาย คือเข้าไป ในเลือดของเรา แล้วก็จะทำให้เรามีชีวิตแข็งแรงได้ อย่างเดียวกัน เมื่อได้มาดู ก็

เท่ากับได้รับอาหารทางจิตใจ คือดูแล้วก็ ได้ฟังได้คุยกัน หลังจากนั้นเมื่อเข้าไป ในสมองของตนแล้ว ก็ขอให้ย่อย

หมายความว่าใช้ความคิดมาระลึกถึงและไปคิดว่าที่เราเห็นนั้นคืออะไรพิจารณาไปให้รอบคอบซึ่งการพิจารณานี้ก็

คงจะใช้เวลานานเหมือนกันและเมื่อพิจารณารอบคอบแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตนตลอดเป็นเวลาหลายปีนอกจาก

ที่ ได้มาเห็นนี้ก็มีอาหารทางใจอาหารทางสมองอย่างอื่นคือในชีวิตทุกวันๆก็ได้มี โอกาสเข้าโรงเรียนก็หาความรู้

แล้วมี โอกาสที่จะได้เห็นชีวิตของตัวเองและของคนอื่นขอให้ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้นเป็นอาหารสมองและเมื่อได้รับ

อาหารแล้วให้ ไปพิจารณาคือไปไตร่ตรองไปคิดให้ดีถ้าทำเช่นนี้แล้วทุกคนจะสามารถที่จะสร้างตัวเองให้แข็งแรง

เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่ตนเอง สร้างบ้านเมือง สร้างท้องที่ของตน สร้างตนเองให้เจริญตามที่ทุกคนต้องการ

ฉะนั้น การชุมนุมที่ทางราชการได้จัดขึ้นมานี้จึงควรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นลาภที่ประเสริฐ ขอให้เยาวชน

ทุกคนที่ ได้มี โอกาสได้มาชุมนุมเช่นนี้ได้ถือโอกาสนี้ ให้เป็นประโยชน์

 สิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งคือ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทางราชการและทางครู ที่มีความปรารถนาที่จะให้อนุชนรุ่น

หลังมีความรู้มีความสามารถ ก็ ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และได้ทำงานด้วยความแข็งแรง ด้วยความตั้งใจ และ

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ ข้อนี้ก็เป็นที่น่ายินดีและขอชมเชยด้วย ที่น่ายินดีที่สุดก็เพราะว่า นับว่าเป็นการสร้างให้

ประชาชน คือเยาวชน ทั้งหลายที่มานี้ ให้มีความแข็งแรง มีอุปกรณ์ที่จะรู้ ในชีวิตได้ต่อไป เมื่อประชาชนและโดย

เฉพาะเยาวชนมีความรู้มีความสามารถมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่เข้มแข็งและความตั้งใจแน่วแน่แล้วชาติไทยซึ่ง
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เป็นที่อาศัยของเราทุกคนก็คงยั่งยืนและมีความเจริญได้ทั่วถึงทุกแห่งทุกคน

 ในโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกฝ่ายทุกคนซึ่งมีความตั้งใจดีแน่วแน่ได้ประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายทุก

ประการ ทั้งในกิจการที่กำลังทำอยู่ ทั้งในชีวิตที่มุ่งความเจริญก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจ กำลังกาย ประสบแต่สิ่งที่ดีที่

งาม มุ่งดีมุ่งงามและได้ประสบผลที่ดี ที่งาม เป็นประโยชน์เป็นผลแก่ส่วนแต่ละคน ต่อครอบครัว ต่อบ้านของตัว

ต่อท้องที่และตลอดจนต่อชาติไทยทั้งหมดขอทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์ 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพบก 

หลักสูตรประจำ ชุดที่ ๑๗  

ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทหารสูงสุด 

วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัยการทัพบก อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ ท่าน ที่ ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ครั้งนี้

 การรักษาความมั่นคงของชาติเป็นงานยิ่งใหญ่ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกคนในชาติสำคัญ

ที่สุด คือต้องอาศัยกำลังของผู้มีความคิดและความสามารถอย่างสูง ที่จะร่วมมือปฏิบัติ โดยประสานสอดคล้อง ใน

การดำเนินงานของชาติทุกๆ ด้าน การที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามารับการอบรมวิชาชั้นสูง ให้มีความรู้ความคิด

อันกว้างขวางสามารถโยงวิชาการต่างๆ ด้วยเหตุผล ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศและของโลก จึงน่าจะเป็นผลดี

อย่างยิ่งแก่การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่านและแก่การป้องกันประเทศชาติโดยส่วนรวม

 ขอท่านทั้งหลายจงได้ตั้งใจและร่วมมือกันใช้กำลังความรู้ กำลังปัญญากำลังความสามารถที่มีอยู่ ในตัว

คลี่คลายแก้ ไขปัญหาและสถานการณ์ยุ่งยากต่างๆ ในชาติของเรา เพื่อจักได้นำพาประเทศชาติ ให้ดำเนินรุดหน้าต่อไป

ด้วยความปลอดภัยและมั่นคง

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จและความ

เจริญในหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติงานให้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองได้สมตามความปรารถนาและขอให้ผู้

มาร่วมพิธีนี้มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน.
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พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม 

ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ 

ที่วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ที่สมาชิกยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศมาประชุมปรึกษากันเพื่อการ

ปฏิบัติงานของสมาคมและยกเอาเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งขึ้นเป็นหัวข้อของการประชุม

 การแก้ ไขปัญหาเยาวชน ที่ยุวพุทธิกสมาคมจะทำได้อย่างดี ควรจะได้แก่การปลูกฝังความคิดจิตใจที่สุจริต

และส่งเสริมความประพฤติที่ดีงามต่างๆ ในการนี้มีจุดสำคัญที่เป็นหลักปฏิบัติอยู่ ที่จะต้องพิสูจน์ว่า การทำสิ่งที่ดีงาม

นั้นไม่ ใช่ของที่พ้นสมัยหรือที่น่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ ไม่ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่านทั้งหลายควรสำรวจความคิดความเข้าใจของท่านในเรื่องเหล่านี้ ด้วยความสุจริตใจให้กระจ่าง แล้วหาทาง

อธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสม ทั้งต้องเพียรพยายามทำอยู่ตลอดไปโดยไม่ท้อถอย เชื่อว่า ถ้าได้ร่วมมือ

พร้อมเพรียงกันจริงๆแล้วจะสามารถแก้ปัญหาน่าวิตกนี้ ได้อย่างมากที่สุด

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้การประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ดำเนินไปด้วยดี สำเร็จประโยชน์

สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน.
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พระราชดำรัส

ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 

ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีมาก ที่มี โอกาสมาเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มาพบปะกับท่านอย่างใกล้ชิด

อีกวาระหนึ่งขอขอบใจท่านทุกคนที่พร้อมกันมาต้อนรับด้วยไมตรีจิต

 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคใต้ เพราะเป็นศูนย์กลางความ

เจริญทุกด้านแต่ โบราณกาลสืบมาจนถึงปัจจุบัน ท่านทั้งหลายควรจะภูมิ ใจ และตั้งใจรักษาเกียรติประวัติและความ

สำคัญของจังหวัดของท่านไว้พร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคง

 ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ ได้นำพระพุทธนวราชบพิตรมาให้แก่ท่านด้วย พระพุทธนวราชบพิตรนี้ สร้าง

ขึ้นสำหรับมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ ไว้องค์หนึ่ง เป็นพระที่ข้าพเจ้าทำ

ขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้มาจากปูชนียสถานวัตถุของจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร มีผงจากองค์

พระบรมธาตุ และเกสรดอกไม้ที่ ใช้บูชาพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ รวมอยู่ด้วย ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธ

นวราชบพิตรองค์นี้ เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุด ทั้งเป็นที่หมายของความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของประเทศไทยและของคนไทยทั้งชาติ จึงได้บรรจุพระพิมพ์ที่ทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ดั่งกล่าว ให้เป็น

พระพุทธรูปสำคัญและนำมามอบให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยตัวเอง

 ขอท่านทั้งหลายจงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ ไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับจังหวัดและสำหรับตัว เพื่อเป็นที่

ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ในการที่จะสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจกันประกอบการดี ความดี และขอให้ท่านระลึกไว้เสมอ

เป็นนิตย์ด้วยว่า ในการทำการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรงเห็นอก

เห็นใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรมความสุจริต ทั้งในความคิดและการ

กระทำถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายสำคัญกิจที่ทำทุกอย่างจึงจะสำเร็จผลอันสมบูรณ์และ

จะช่วยให้สามารถรวมกำลังกันรักษาความเป็นปึกแผ่นของจังหวัดของท่านไว้ ได้ พร้อมกับพัฒนาให้จำเริญรุดหน้าไป

ดังปรารถนา

 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย แห่งพระบรมธาตุ และพระพุทธนวราชบพิตร จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้ง

หลายให้สวัสดี แผ้วพ้นจากทุกข์และภัยทุกประการ บันดาลให้เกิดความผาสุกและความสามัคคีอันมั่นคง ให้ทุกคน

ประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ ในหน้าที่สำเร็จลุล่วงได้ดังประสงค์ บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช

และแก่ประเทศชาติไทยยิ่งๆขึ้นตลอดสืบไป.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก เต็มหอมเศรษฐีนำคณะกรรมการแข่งขัน

กีฬากระโดดร่มพร้อมด้วยนักกีฬากระโดดร่มจำนวน๕๑คนเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลซึ่งชนะในการแข่งขันกระโดดร่มที่กองทัพบกได้จัด

ให้มีขึ้นณค่ายวชิราลงกรณจังหวัดลพบุรีในโอกาสเดียวกันนี้ทีมกระโดดร่มของกองทัพบกที่ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเฝ้าฯกราบถวาย

บังคมลาเพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาทหารณประเทศเบลเยี่ยม.

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการและคณะนักกีฬาโดดร่ม
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ 

 เป็นที่น่ายินดีที่ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศและขอแสดงความยินดีด้วยที่ ไปแข่งขันได้มีชัย

 การกีฬาโดดร่มนี้ถึงจะเป็นกีฬาอยู่ ในประเภทกีฬาทหารก็ตาม ก็เป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง

และมีจิตใจเข้มแข็ง และถ้าหากมีความเข้มแข็งในร่างกายแล้ว จะทำให้สามารถที่จะปฏิบัติด้วยความปลอดภัยและ

ด้วยความสามารถ ทั้งยังมีจิตใจและความตัดสินใจ มีสติที่เข้มแข็งด้วย เพื่อที่จะให้ตัดสินใจได้ ให้เหมาะสมและให้ ได้

ผลดีและปลอดภัย ฉะนั้นกีฬาโดดร่มนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่งสองด้าน นอกจากนี้กีฬาโดดร่มก็เป็น

ประโยชน์ ในทางราชการทหารอย่างยิ่ง เพราะว่าในเวลานี้จะต้องใช้การโดดร่มสำหรับในทางยุทธวิธี ในทางการ

ป้องกันประเทศเป็นสำคัญเหมือนกัน จึงน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางราชการได้ส่งเสริมกีฬานี้ เป็นทางที่จะทำให้ประเทศไทย

พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่มีอยู่ ในการป้องกันประเทศอย่างดีที่สุด

 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่แข่งขันและผู้ที่จัดงาน ซึ่งทำให้เกิดผลที่ดี และตามที่ ได้รายงานเป็นผลดีน่าปลื้มใจ

อย่างยิ่งที่ ไปแข่งขันต่างประเทศและมีชัยชนะ สำหรับผู้ที่จะไปแข่งขันต่อไปก็ขอให้มี โชคดี มีความสามารถที่จะแข่ง

ขันมีชัยชนะมีความสำเร็จ ขอให้มีความปลอดภัย และได้สามารถที่จะฝึกฝนตัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเป็นโอกาสที่จะได้ ไปดู

กิจการในต่างประเทศ เพื่อที่จะนำมาใช้นำมาฝึกฝนตนเองให้สามารถยิ่งๆขึ้นก็ขอให้ทุกๆท่านประสบผลสำเร็จ

ประสบความเจริญรุ่งเรืองมีความปลอดภัยทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่างในพระบรมราชูปถัมภ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อำเภอ

ชะอำจังหวัดเพชรบุรี

(๓) นายบุญชิตเกตุรายนาคนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกรหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(๒) 

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖ 

 ตามที่ ได้รายงานกิจการต่างๆ ของสหกรณ์ ก็นับว่าเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง และผลที่ ได้นั้นมาจากความ

สามัคคีที่สมาชิกมีอยู่ ทำให้บุคคลและหน่วยราชการ องค์การต่างๆ สมาคมต่างๆ ได้อุดหนุนช่วยเหลือ การที่

บุคคลและองค์กรต่างๆ ได้มาช่วยเหลือนั้น ก็เพราะเหตุว่าได้เห็นว่าสมาชิกทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียร มีความ

ฉลาด มีความสามัคคี ฉะนั้นจึงได้มาช่วยในกิจการด้านต่างๆ เช่นเรื่องศาลานี้ ที่นายบุญชิต
(๓)

 ได้สร้างขึ้นมาก็

ด้วยเหตุว่าที่หุบกะพงนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่แท้จึงได้มีความประสงค์ที่จะอุดหนุน

 ความเจริญเรื่องของศาลาที่ประชุมก็เป็นเรื่องเก่ามาตั้งแต่ก่อนที่ ได้ตั้งเป็นสหกรณ์และก่อนที่จะได้มาตั้ง

เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่นี่ พวกสมาชิกดั้งเดิมก็ ได้เคยสร้างที่ประชุมด้วยตนเอง ด้วยแรงงานของตัวเอง ด้วยศรัทธา

ของตัวเอง และเป็นที่ที่สมาชิกต่างๆ ของหมู่บ้านสามารถที่จะประชุมและมาแลกเปลี่ยนความคิด เวลาเรามาเยี่ยม

ก็ ได้มาใช้ที่นั้นเป็นที่พบปะกัน ต่อมายังจำได้ว่าปีหนึ่งทุกคนได้พร้อมใจกันสร้างใหม่ ให้สวยงามขึ้น ให้เหมาะสมขึ้น

แล้วก็ ได้ ไปเชิญให้มาเยี่ยม เพราะว่าอยากจะอวดฝีมือของตัว ก็ยินดี คราวนั้นก็ ได้รับเชิญมา เพราะว่าเห็นว่า

เป็นการแสดงออกซึ่งความขยันและความตั้งใจดีมีความสามัคคีครั้นต่อมาที่ย้ายมาที่หุบกะพงนี้ก็ ได้สร้างกันขึ้น

มาใหม่ จนกระทั่งได้ ใช้มาเป็นเวลาหลายปีอยู่ จนต้องทรุดโทรมไปตามสภาพ มาคราวนี้ ได้เป็นศาลาใหม่ ซึ่ง

นายบุญชิตเห็นความดีของพวกเรา ก็ ได้สร้างขึ้นมา และเป็นที่น่ายินดีสำหรับเราทุกคน ฉะนั้น ตามที่มีความ

ประสงค์ที่จะใช้เป็นที่พลับพลาสำหรับรับสำหรับมาพบปะกันอย่างนี้ก็ควรจะใช้เป็นที่ประชุมของสหกรณ์ด้วยเพื่อให้มีที่

ที่เหมาะสมสำหรับประชุมสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพวกเราทุกคน จะต้องทำงานด้วยความเข้มแข็ง

ต่อไป เพื่อที่จะให้สนองความนับถือที่บุคคลภายนอกได้มีต่อพวกเรา และบุคคลภายนอกก็จะมีกำลังใจที่จะมาช่วย

พวกเราต่อไป แต่มิ ใช่ว่า เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วเราไม่ทำอะไร ตรงข้ามยิ่งได้รับความช่วยเหลือยิ่งต้องแสดง

ว่าเราเป็นที่น่าไว้วางใจสำหรับผู้ที่มาช่วยเรา และผู้ที่ช่วยเราก็ทราบดีว่า ถ้ามาช่วยแล้วจะขยันหมั่นเพียร บากบั่นที่

จะทำให้กิจการทั้งหลายที่ส่งเสริมก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่นงานในด้านฝีมือ สมาคมนักธุรกิจสตรี ได้มาช่วยก็เป็นผลดีอยู่
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จะต้องพยายามที่จะให้ฝีมือมีความสามารถดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป และจะได้คุณภาพดีขึ้น เพื่อที่จะจำหน่ายได้เป็นผลแก่ผู้ที่ทำ

เพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งซึ่งสมาชิกทั้งหลายก็ได้ประสบมาแล้วในเรื่องสินค้าทั้งหลาย ผลิตผลในทางเกษตรก็

เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจะต้องผลิตให้คุณภาพที่ดี ที่สม่ำเสมอ และมีจำนวนสม่ำเสมอ เพราะว่าตลาดคือการค้าต้อง

อาศัยความสม่ำเสมอของคุณภาพ และปริมาณ ถึงจะจำหน่ายได้สะดวกและได้ราคาดี เคยพูดมาหลายปีมาแล้ว

ตอนนั้นพรรคพวกสมาชิกต่างๆ ก็บ่นว่าผลิตได้แล้วก็ขายไม่ออก หรือบางทีมีตลาด คนจะซื้อเราผลิตไม่ ได้ อันนี้ก็

เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของเกษตรกรหรือผู้ที่ผลิตทุกคน การที่เรามาร่วมแรงกันก็จะสามารถที่จะทำให้บรรลุผลนี้ คือ

เราจะทำคุณภาพและปริมาณที่มั่นคงได้ แต่สำหรับให้ ได้ผลเช่นนี้ก็ต้องบากบั่นมาก และจะต้องใช้หลักวิชาด้าน

ต่างๆ สิ่งที่จะช่วยเราให้สามารถก้าวหน้าก็มีวิชาการในทางเกษตรกรรม ในทางชลประทาน ในทางกสิกรรม ใน

ทางการค้าทั้งหมดนี้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเขายินดีจะมาช่วยแต่ก็อย่างเดียวกันทุกอย่างอยู่ที่เราเองที่จะ

ต้องรับความรู้นั้น รับวิชานั้นมาปฏิบัติด้วยตนเอง และไม่ ใช่ว่าสมาชิกคนหนึ่งคนใดเท่านั้นเองที่จะมาปฏิบัติ ต้อง

ทุกคนพร้อมกันหมายความว่าถือว่าสามัคคีนี่สำคัญไม่เบียดเบียนกันและช่วยอุ้มชูซึ่งกันและกันจึงจะทำให้ทุกคน

มีความสำเร็จและมั่นคงได้ อย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องการค้า คือเรามีผลิตผล บางที ไปขายกับพ่อค้า

โดยตรงก็ทำให้มีรายได้ทันทีคือได้เงินสดมาทันทีก็ทำให้ ได้เปรียบหรือบางทีราคาก็อาจดีกว่าในบางครั้งด้วยซ้ำ

แต่ถ้าร่วมกันหาตลาด เข้าใจว่าในที่สุดราคาจะดีกว่า และมั่นคงกว่า คือบางฤดูกาลสินค้าของเราราคาจะตกมาก

แต่ถ้าร่วมกันขาย และหาตลาดที่สม่ำเสมอและมั่นคง แม้จะในเวลาที่สินค้าเหล่านั้นดูจะราคาตก ก็จะได้ราคาดี

ตลอดไปบางครั้งบางเวลาบางฤดูกาล สินค้าบางชนิดมีราคาดีกว่าที่ทางสหกรณ์ซื้อสำหรับไปจำหน่ายได้ แต่ก็เป็น

เวลาอันสั้นเป็นส่วนมาก ฉะนั้น ถ้าเฉลี่ยแล้วตลอดปี รายได้ของแต่ละคนจะเพิ่มถ้าค้าขายกันเป็นปึกแผ่นอย่างมี

ระเบียบ และอย่างมีความสามัคคีแท้ๆ ไม่เอาเปรียบเอารัดกัน กิจการในด้านการค้าของสหกรณ์จึงเป็นกิจการที่

สำคัญที่จะต้องช่วยกันทำและช่วยโดยสุจริตใจ โดยความสามัคคี ในด้านอื่นก็เช่นเดียวกัน เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ความปลอดภัย ในด้านอนามัยและการศึกษา ถ้าทุกคนพร้อมใจกันช่วยก็จะก้าวหน้า ถ้าดูความจริงแล้วอาจรู้สึกว่า

ช้าในการที่จะมีความก้าวหน้า แต่ที่ ได้มาเยี่ยมทุกปี ก็ ได้เห็นความก้าวหน้าได้ทุกปีเหมือนกัน และที่รายงานรายได้

เฉลี่ยต่อครอบครัวดีขึ้น ก็นับว่าเร็วพอดูเหมือนกัน เมื่อเข้ามาโดยรถยนต์ ก็เห็นว่ากำลังสร้างบ้านกัน บางคนก็

สร้างบ้านเป็นไม้ขึ้น ก็เข้าใจว่าถ้าทุกคนขยัน ภายในไม่กี่ปีทุกคนก็จะมีบ้านที่น่าอยู่ ข้อนี้เคยได้กล่าวเหมือนกันเมื่อ

หลายปีมาแล้ว ว่าตอนแรกนี่เราต้องสร้างบ้านราคาถูกประหยัด เป็นไม้ ไผ่ สร้างด้วยตนเอง โดยที่อาจอยู่ ไม่สบาย

เต็มที่ ได้ แต่ว่าต่อไปเราก็จะคงต้องมีบ้านไม้ บ้านที่สร้างขึ้นมาเป็นสง่าราศรีแก่ตนได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาและความเพียร
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บัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ ได้สามารถสร้างบางครอบครัวก็สามารถสร้างทันทีน่าดู เป็นบ้านที่รู้สึกว่าน่าภูมิ ใจถ้าทำ

ต่อไปก็ด้วยความเพียรพยายามก็เชื่อว่าจะสร้างได้ทุกคนและต่อไปก็มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 ฉะนั้นก็ขอให้รักษาความสามัคคี ความเพียรพยายาม ความบากบั่น ความเข้มแข็งโดยเฉพาะสามัคคีซึ่ง

สำคัญ เพื่อที่จะอุดหนุนซึ่งกันและกันให้ โครงการต่างๆ ไปด้วยดี และทำให้บุคคลที่อยู่ ภายนอกที่สามารถที่จะมา

ช่วยในทางวิชาการหรือทางอื่นด้วยความเต็มใจก็ขอให้ ได้รักษาความดีนี้ เพื่อความเจริญของส่วนรวม และจะทำให้

เป็นความภูมิ ใจของบุคคลที่ ไม่ ได้อยู่ ในบ้านนี้ แต่ว่าสนใจว่ามาช่วยแล้วได้ผลดีแล้วยินดีด้วย เพื่อเป็นความสุขของ

ผู้ที่ ได้เห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งมาอยู่ และรักษาความดีด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความเจริญก้าวหน้าได้ ก็ขอรักษา

ความดีนี้ ไว้ เพื่อให้ทุกคนมีความเจริญ มีความอยู่ดีกินดี และมีความพอใจในงานของตัว ขอให้มีกำลังใจกำลังกาย

แข็งแรงไม่เจ็บไม่ ไข้มีความเจริญทุกคน.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียน

วังไกลกังวล เฝ้า ฯ และพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ ได้รับพระราชทานรางวัลประเภทการเรียนดี นักเรียนที่ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดี

ประจำปีกับพระราชทานเสมาพระปรมาภิไธยย่อแก่ครูโรงเรียนวังไกลกังวลด้วย.

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล
(๒) 

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ 

 วาระนี้เป็นวาระที่น่ายินดีที่ ได้ โอกาสมาพบนักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวลอีกครั้งหนึ่งและที่ ได้เห็นว่า

มีความก้าวหน้าในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับนักเรียนได้เพียรพยายามเล่าเรียนวิชาการต่างๆ จนได้สอบไล่และ

ขึ้นชั้นก็นับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างหนึ่งที่น่าภูมิ ใจ

 การที่เรียนหลักวิชานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะว่าถ้าขาดความรู้ ชีวิตอนาคตก็จะลำบาก จะมี

ความยุ่งยากอยู่ ในใจและในการดำรงชีพอย่างยิ่งแต่ถ้าพยายามที่จะหาความรู้อุปสรรคใดๆที่มี ในชีวิตเบื้องหน้าก็

จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ ฉะนั้นการเรียนและที่ ได้ปฏิญาณว่าจะพยายามเรียนสุดความสามารถนั้นจึงมีความ

สำคัญมากสำหรับตนเอง และที่ปฏิญาณ หมายความว่าให้คำมั่นว่าจะทำเช่นนั้น ทำให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนนี้มีความปลาบปลื้ม ถ้าให้ความรู้ และผู้ที่เป็นนักเรียนพยายามเอาความรู้ ไว้ ในตัว ก็ทำให้สมกับความ

ประสงค์ที่ ได้สอนให้มีความรู้เช่นนี้ นอกจากนี้ ตลอดปีตั้งแต่เรียน ก็ ได้ฝึกฝนตนเองให้มีมารยาทที่ดี ให้มีจิตใจที่

เข้มแข็งร่างกายที่สมบูรณ์ ขอให้นักเรียนทั้งหลายได้พยายามที่จะฝึกฝนตนเองทั้งในหลักวิชาและทั้งในกายให้เข้มแข็ง

สมบูรณ์ต่อไปจึงจะมีความสำเร็จในการเรียนและในชีวิต

 ส่วนครูก็ขอชมเชยว่ามีความตั้งใจดี และได้พยายามที่จะให้ความรู้กับลูกศิษย์ของตนด้วยความตั้งใจที่สุด

ผลงานที่ ได้ก็คือเด็กที่มีความรู้ และในที่สุดเด็กที่มีความรู้จะเป็นกำลังของบ้านเมืองส่วนรวม ทำให้มีประชาชนที่มี

คุณภาพดีสามารถที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญเพื่อที่จะอาศัยอยู่ด้วยความปลอดภัยและมั่นคง

 ขอให้ทุกคน ทั้งครูทั้งนักเรียน มีกำลังใจกำลังกายสมบูรณ์แข็งแรงที่จะปฏิบัติงานของตัวเพื่อให้สำเร็จ

จุดประสงค์ที่ ได้ตั้งเอาไว้และให้ประสบแต่ความก้าวหน้าสำเร็จทุกประการ เพื่อให้ โรงเรียนไกลกังวลมีชื่อเสียงดีและ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอให้ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญทั่วกัน.
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พระราชดำรัส

ในพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

จังหวัดชัยภูมิ 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำในโอกาสนี้ ทั้งมีความพอใจ

มากที่ ได้ทราบตามรายงานว่า เขื่อนนี้วางแผนงานและดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ให้มีลักษณะอันพิเศษ

และมีกำลังดันของน้ำสูงกว่าเขื่อนใดๆ ในประเทศ จัดว่าเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญยิ่ง เมื่อรวมกำลังกับ

โครงการอื่นๆแล้วจะยังความก้าวหน้ากับทั้งประโยชน์สุขให้บังเกิดขึ้นในแผ่นดินอย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป

 ความสำเร็จทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า ทางราชการเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญ ในอันที่จะต้อง

สร้างสรรค์ความเจริญและความผาสุกให้แก่บ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วถึงแท้จริง ข้าพเจ้าขอถือโอกาสชมเชย

เจ้าหน้าที่ทุกชั้นทุกคนที่พยายามดำเนินงานทุกอย่างจนสัมฤทธิผลอันมีประสิทธิภาพ และขอขอบใจผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ

โครงการนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำณบัดนี้ขอจงมีความมั่นคง

ถาวร สามารถอำนวยประโยชน์อันไพศาลแก่ประชาราษฎรสืบเนื่องไปชั่วกาลนาน สมตามที่ ได้ตั้งปณิธานปรารถนา

ไว้ทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร

เทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

กระแสพระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ ได้เสด็จพระราชดำเนินไป ในพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์  

และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
(๒) 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 เมื่อกี้ที่มีปัญหาขึ้นมาว่าเป็นพระบารมีหรือไม่ ก็ขอตอบว่า การตอบว่าเป็นพระบารมีหรือไม่นั้นจะเป็นการ

พูดค่อนข้างจะโคมลอย และเมื่อมี โคมลอยจริงๆ แล้วก็พูดโคมลอยอย่างไม่ถูกเรื่อง ก็อาจยิ่งทำให้ปั่นป่วน ฉะนั้น

เรื่องที่ฝนตกหรือไม่ตกนี้ พระบารมีนี้ก็คือ ถ้าฝนไม่ตกเขาก็บอกว่าพระบารมีปกเกล้า ทำให้งานราบรื่นเรียบร้อยไป

ได้ ถ้าฝนตกก็พระบารมีมากเหมือนกัน เพราะว่าฝนนี้ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ตกลง

พระบารมีมีมากเพราะว่าฝนตกก็พระบารมีฝนไม่ตกก็พระบารมีฉะนั้นคำตอบก็คือคงเป็นพระบารมีปกเกล้าจริงๆ

แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว ที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นผลจากแรงอีกอย่างหนึ่งคือแรงสามัคคีและแรงการขยัน

หมั่นเพียรความตั้งใจที่แน่วแน่ความอดทนที่ทำให้งานของไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯได้ดำเนินมาเป็นทุกอย่างดีวันนี้เป็น

ผลงานซึ่งน่าภูมิ ใจจึงขอชมเชยในที่นี้ ในผลงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ ได้ทำมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือได้

ร่วมแรงกันอย่างเสียสละและด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาเพื่อให้ ได้ผล และเกิดผลขึ้นมาแล้วก็เป็นความ

ปลาบปลื้มยินดีของเราทุกคน แรงนี้เป็นแรงที่สำคัญที่สุดและไม่มีที่เปรียบ จึงขอฝากเอาไว้ว่าจะมีบารมี ใดที่เหนือ

กว่าบารมีแห่งความสามัคคีพวกเราทุกคนจะไม่มีที่ขอพูดเช่นนี้ก็พูดด้วยใจจริงและขอขอบใจทุกคนที่ ได้ปฏิบัติงาน

อย่างไม่ท้อถอย ทั้งขอถือโอกาสขอบใจและชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งอยู่ทั่วราชอาณาจักรที่ ได้ปฏิบัติร่วมกันในงานนี้

ที่ที่เห็นประจักษ์ว่าทุกคนได้ทำงานด้วยความตั้งใจที่สุด และด้วยความเพียร อดทนก็คือการแสดงสิ่งนี้ ซึ่งได้แสดง

โดยผู้ที่ทำงาน ซึ่งตามปรกติก็ต้องทำงานมีหน้าที่ต่างๆ ในวันนี้ก็ ได้เห็นพนักงานต่างๆ ได้ทำงานในหน้าที่ต่างกัน

ซึ่งอยู่ ในหน้าที่หรือไม่ก็ ไม่ทราบ แต่ว่าเห็นหน้าที่ ไรก็เปลี่ยนหน้าที่ทุกครั้ง ฉะนั้นก็เห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพมาก

ส่วนเรื่องความเพียรก็เห็นได้ว่ามีความเพียรมาก เพราะว่าเป็นเวลาแรมปีแล้วที่ ได้พยายามฝึกทดลอง และไม่ยอม

ขึ้น จนกระทั่งในวันนี้ก็ ได้ผลสำเร็จลอยกันขึ้นไปได้แล้วจนลับฟ้าไปแล้ว และทั้งดาวที่ ไม่มีอยู่บนท้องฟ้าตกลงใน

เขื่อน ฯ ก็ ได้เป็นผลสำเร็จจากการตั้งใจวางแผนเป็นเวลานานแล้วและมาสำเร็จในวันนี้ ขอชมเชยว่ามีความเพียร
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พยายามอย่างยิ่ง ส่วนเรื่องดอกไม้ ไฟวันนี้ก็จุดได้ทั้งไม่เกิด Pollution มากเกินไป ก็เป็นที่น่าชื่นชม ก็ขอขอบใจ

ทุกคนในการต้อนรับและในการทำงานที่ ได้ผลดี ขอให้ทุกคนที่ร่วมกันทำงานนี้ยังคงร่วมกันต่อไปด้วยความ

ขะมักเขม้นและด้วยความมีประสิทธิภาพขอให้ทุกคนคงมีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้และ

ประสบแต่ความเจริญและความสำเร็จร่วมกัน.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิชิต ศุขะวิริยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นำชาวสวนจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๖ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน และน้อมเกล้า ฯ ถวายผลไม้ต่างๆ ในโอกาสที่

เกษตรกรจันทบุรีทุกประเภทมาแสดงงาน“สัปดาห์ผลไม้และสินค้าจันทบูรณ์”ที่ศูนย์พานิชกรรมถนนราชดำเนินกลางฯ.

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่ ได้นำเงินมาสำหรับช่วยในการกุศลแล้ก็นำผลไม้ซึ่งเป็นผลิตผลของชาวสวนมาให้

 การที่ ได้นำผลไม้มานี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านจิตใจ จะเห็นว่าผลที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวนี้

ก็เป็นผลดีอย่างยิ่ง และทั้งที่ ได้รายงานว่าปีนี้ผลผลิตดี และได้ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายให้เป็นผลดีแก่

ชาวสวนก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ ได้กล่าวถึงสาเหตุทำไมเรามีความเจริญขึ้นมาได้ก็ด้วยความ

สามัคคีทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายชาวสวนทั้งฝ่ายราชการได้ช่วยกันทำหน้าที่ด้วยดีฉะนั้นสามัคคีนี้

จึงเป็นสามัคคีระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันที่มีหน้าที่ ในทางวิชาการในทางการปกครองในทางปฏิบัติงานอาชีพของตัว

ถ้ามีความสามัคคีอันดีแล้วก็จะประสบความเจริญความก้าวหน้าส่วนเรื่องของการปฏิบัติฝนเทียมนั้นไปไกลกว่านั้น

เพราะว่าการปฏิบัติฝนเทียมนี้เป็นวิชาการใหม่แล้วก็ต้องอาศัยความรู้และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งได้รับความ

สนับสนุนจากทั้งประชาชน ทั้งนักวิชาการ ทั้งหน่วยราชการมากหลายจึงได้มีผลดี แม้จะอยู่ ในขั้นเรียกว่าทดลอง

หรือขั้นที่จะค้นคว้าวิจัย ก็ ได้ผลดีขึ้นมาแล้ว เป็นที่น่ายินดีที่ ได้ผลสำเร็จในด้านฝนเทียมก็เพราะว่าได้ร่วมมือกันทำ

เช่นเวลาทำฝนเทียมเมื่อใด เราจะต้องใช้หลักวิชาที่ ได้ค้นคว้าเอาไว้ ใช้วัสดุที่ต้องซื้อมา และบางส่วนก็ได้รับบริจาค

ทั้งต้องใช้การติดต่อระหว่างผู้ที่จะได้รับฝนนั้น ให้ทราบถึงปริมาณและท้องที่ที่ ได้รับพอเพียงหรือไม่ ในเวลาเร็ว ทั้งผู้

ที่ ได้รับความรู้จักในวิชาการตัวอย่างเช่นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอผู้เชี่ยวชาญในท้องที่ทั้งได้รับความร่วมมือ

จากเจ้าหน้าที่ปกครองที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ จึงทำให้มีฝนขึ้นมาได้ เมื่อมีฝนขึ้นมาได้ น้ำฝนซึ่งเป็นปัจจัย

สำคัญจะทำให้พืชผลของเรางอกงามได้ดี ก็เป็นประโยชน์ ได้ ในเวลาที่ถูกต้อง ในที่ที่ถูกต้องและนอกจากนั้น เมื่อได้

ทำฝนเทียมที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอื่นๆ ก็ ได้รับผลดีเหมือนกัน ทั้งได้รับฝนและได้รับผลจากการทดลองเพิ่มเติม

ก็นับว่ากิจการทั้งหลายนี้ก็เป็นผลดีที่ทำให้ชาวสวน ชาวนาของเราได้รับประโยชน์จากวิชาการสมัยใหม่ สำหรับใน

ด้านการจำหน่ายที่ ได้ปฏิบัติ คือได้นำผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตมาแสดงให้ผู้อื่นเห็นคุณภาพ และสามารถที่จะมาจำหน่าย

โดยตรงก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งสำหรับผู้ผลิต ทั้งสำหรับผู้บริ โภค ผู้ผลิตก็ ได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้บริ โภคก็
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ซื้อในราคาที่เป็นธรรม นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมอย่างยิ่ง ทำให้บ้านเมืองสามารถที่จะอยู่ ได้ นับว่า

เจ้าหน้าที่ ได้ช่วยให้งานนี้สำเร็จผลก็เป็นที่น่าชมเชยและยินดีด้วย

 ทั้งหมดนี้ก็สรุปอย่างที่ ได้สรุปไว้ว่าสามัคคีคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

ส่วนย่อยให้แก่ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในที่สุดเมื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ดี ทุกคนก็ ได้รับแบ่งส่วนจากผลประโยชน์

ส่วนรวมนี้มาเป็นผลตอบแทน ถ้ามาบวกกับประโยชน์ส่วนตัวที่ ได้ ประโยชน์ส่วนรวมส่วนที่ ได้มา เราจะเห็นได้ว่า

เป็นจำนวนมากกว่าที่จะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างกอบโกย เพราะว่าในที่สุดซึ่งถ้าดูแล้วเฉลี่ยแล้ว เราก็ได้บุญมาก

กว่าถ้าร่วมงานกัน เพราะว่าหลายแรงหลายสมองด้วยกัน สามารถที่จะปฏิบัติงานใหญ่ที่เป็นประโยชน์ ได้มากกว่าที่

จะต่างคนต่างทำคำว่าสามัคคีนี่ก็พูดกันเสมอใครๆก็บอกท่านผู้ ใหญ่ต่างๆไป ให้ โอวาทที่ ไหนก็บอกว่าให้สามัคคี

กัน ให้ขยันหมั่นเพียร แต่ถ้าเข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าสามัคคีนั้น จะเห็นว่าสำคัญเพียงใด สามัคคีทั้งในด้านอาชีพ ใน

ด้านการครองชีพ และสามัคคีทั้งในด้านที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาความเรียบร้อย ความสุจริต ความ

บริสุทธิ์จะค้ำจุนให้บ้านเมืองของเราไม่ ใช่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีแต่ทั้งบ้านเมืองของเราซึ่งเราก็มีประเทศไทยของ

เราที่เป็นที่หวงแหนก็จะอยู่ ได้ด้วยกำลังความสามัคคีของแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันคิดแต่ที่จะปฏิบัติงานที่สร้างเสริมให้

แข็งแรง จะทำให้บ้านเมืองของเรารอดพ้นจากอันตรายซึ่งคุกคามอยู่เสมอ เพราะว่าหมู่ที่มีคนที่เขาจะต้องการที่จะ

มาก่อกวนคนที่เขาต้องการที่จะหาผลประโยชน์เพื่อที่จะมาข่มขี่ เขาจะไม่สามารถที่จะมาข่มขี่เราถ้าเราพร้อมใจกัน

ทำความดีเพื่อความดีและเพื่อประโยชน์ของตัว

 ฉะนั้นทั้งผู้ที่เป็นชาวสวน เจ้าของสวน ทำงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกทั้งผู้ที่อยู่ ในด้านวิชาการ

การเกษตรก็ตาม หรือการค้าก็ตาม ทั้งผู้ที่อยู่ ในด้านการปกครองจึงต้องช่วยกันทำหน้าที่ โดยความเข้มแข็ง ไม่เอารัด

เอาเปรียบกันขยันหมั่นเพียรจึงจะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ ได้การที่มาในวันนี้ก็นำความชื่นใจคือ

นอกเหนือจากที่จะนำสิ่งที่ ได้เพาะปลูกด้วยตนเองและบริจาคเงินด้วย ที่ดี ใจมากก็คือมาเห็นว่าทุกคนพร้อมเพรียงกัน

เป็นของที่น่าชื่นใจที่สุดสำหรับทุกคนที่ ได้เห็น ฉะนั้นก็ขอบใจที่ ได้มาในวันนี้เป็นกำลังที่จะช่วยกัน คือต้องเป็นกำลังใจ

แก่คนไทยทั้งชาติ ที่เห็นว่ามีกลุ่มชนที่ทำด้วยความตั้งใจจริงๆ ก็ต้องขอบใจ แล้วก็ขอให้บากบั่นรักษาความสามัคคี

ความดี ความเข้มแข็งแข็งแรงขยันหมั่นเพียรสุจริตนี้ ไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขอทุกคนจงประสบแต่ความสำเร็จ

ความดีงามความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯประกอบพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่พลเอกประภาสจารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้

รับพระราชทานยศเป็นจอมพลทั้ง๓กองทัพและนายทหารชั้นนายพลรวม๑๐นาย

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสพระราชทานยศจอมพล แก่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร  

และนายทหารซึ่งได้รับพระราชทานประดับยศชั้นนายพล
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ ได้รับเลื่อนยศขึ้นเป็นนายทหารชั้นสูงของกองทัพซึ่งการเลื่อนยศขึ้นสูงนี้นับเป็น

สิ่งที่มีความหมายหลายอย่าง ข้อแรกก็เป็นเกียรติแก่ตน เป็นผู้ที่ ได้รับความไว้วางใจ และถือว่าเป็นผู้ที่มีความ

สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สูง ความหมายอีกอย่างก็คือได้รับยศสูง อันหมายถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในด้าน

หน้าที่ราชการ เพราะว่าผู้ที่มียศสูงขึ้นไปจะต้องเป็นผู้ ใหญ่และเป็นผู้ที่บังคับบัญชาบุคคลมากขึ้น ข้อที่สามเป็นข้อที่

สำคัญ คือยศสูงนี้ ไม่ ใช่เฉพาะสำหรับผู้ ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ เป็นผู้ที่

มีความสามารถและควรจะไว้วางใจ ฉะนั้น ความรับผิดชอบจึงมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเป็นที่หนักแก่ตนเพื่อที่จะให้รักษา

ความรับผิดชอบนี้ ไว้ ให้ดี รักษาเกียรตินี้ ไว้ ให้ดี การรักษาเกียรตินี้ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งหนักแน่น

ที่สุดเพื่อที่จะให้งานการของตนมีประสิทธิภาพสูงและให้เกียรติของตนยังคงอยู่และเพิ่มพูนขึ้น

 ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มียศสูงได้ระลึกถึงความรับผิดชอบอย่างหนักในตัวและในส่วนราชการ ซึ่งถ้ารักษา

ความดีความหนักแน่นความซื่อตรงไว้ ได้จะทำให้ความเจริญมาสู่ตัวท่านและมาสู่วงราชการและขอให้ท่านทั้งหลาย

มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ทุกประการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญๆ ได้ และขอให้ประสบความ

สำเร็จความเจริญทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเพทาย อมาตยกุล ประธานสภา

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯที่ ได้รับการแต่งตั้ง

ชุดใหม่พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘รวม๒๘คนเฝ้าฯถวายความจงรักภักดีและรับพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

แก่ประชาชนและประเทศชาติ

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารของสภาสังคมสงเคราะห์ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 น่าชมสภาสังคมสงเคราะห์มากหลาย ฟังจากรายงานแล้วก็ถือวิสาสะหน่อย เรียกว่า “เมา” เพราะว่ามี

หลายอย่างเหลือเกิน ฉะนั้นการที่มีสภาสังคมสงเคราะห์ขึ้นมาก็เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าได้ประสาน

งานในด้านสังคมสงเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่ละคนก็ ได้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ถ้าจะมาแยกธาตุงาน

สังคมสงเคราะห์ก็จะต้องพิจารณาถึงสังคมไทยถ้าพูดถึงผู้ที่เป็นมนุษย์สังคมประกอบด้วยบุคคลบุคคลหนึ่งคนอยู่

โดดเดี่ยวก็สังคมสงเคราะห์สังคมโดดเดี่ยวก็เหมือนกันคือหากินสำหรับตัวเองให้พออยู่ ได้พอมีความสุขปลอดภัย

ต่อมาก็เป็นครอบครัวเป็นหมู่ ก็ต้องให้ครอบครัวมีความก้าวหน้า ฉะนั้นในครอบครัวนั้นก็ต้องช่วยกัน แบ่งหน้าที่

กันในตัวเองให้สามารถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต่อมาเมื่อมาอยู่เป็นครอบครัวก็อาจไม่มีกำลังพอ จึงต้องอยู่เป็น

หมู่บ้านก็เริ่มเป็นสังคมขึ้นมาแล้ว ในหมู่บ้านแต่ละคนก็มีความสามารถต่างๆ กัน และต้องร่วมกำลังกันเพื่อที่จะ

ป้องกันสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นและภัยอันตรายจากลัทธิร้ายก็ตามหรือจากธรรมชาติ นอกจากนั้นก็ต้องหาเลี้ยงชีพให้ดีขึ้น

ทำการเพาะปลูก ทำการอุตสาหกรรม ให้สามารถจะมีวัสดุที่มีความสะดวกขึ้นและไม่อดตาย ในสภาพเช่นนั้น ที่จะ

เรียกว่า“สังคมสงเคราะห์”ก็อาจพอไปได้ เพราะว่าเป็นการอยู่ร่วมกันต่อไปก็มีหมู่บ้านเกิดขึ้นมากมายมากขึ้นๆ

และหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้ เคียงกันก็จะต้องช่วยซึ่งกันและกันเช่นเดียวกัน การช่วยในลักษณะนั้นก็จะเรียกว่า

สังคมสงเคราะห์ ได้เหมือนกัน เพราะว่า เป็นการสร้างชีวิตขึ้นมาปัญหาอะไรก็เป็นส่วนที่แท้ของการพัฒนาหมู่บ้าน

หรือกลุ่มหมู่บ้าน แต่ต่อมา มาเป็นประเทศหรือเป็นแคว้นใหญ่ขึ้นมา ความก้าวหน้าในทางหนึ่งในแห่งหนึ่งก็ ไม่

เท่ากับอีกแห่งหนึ่งและการติดต่อซึ่งกันและกันก็เพิ่มขึ้นจึงต้องเกิดมีการสงเคราะห์ขึ้นมาชุมนุมชนก็ ใหญ่ขึ้นผู้ที่

อยู่ส่วนหนึ่งก็ ไม่รู้จักอีกส่วนหนึ่ง คือนอกจากมี ในหมู่มิตรหรือสหายกัน ก็ยังรู้จักกัน ในหมู่ผู้ที่ร่วมงานกันก็รู้จักกัน

แต่ห่างจากนั้นก็ ไม่รู้จักกัน ถ้ากิจการโครงการใดที่ ใหญ่ขึ้นไป ผู้ที่อยู่ส่วนหนึ่งก็ ไม่รู้จักอีกส่วนหนึ่ง ก็เกิดแบ่งเป็น
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ส่วนของสังคม ก็เกิดเป็นสังคมขึ้นมาและถ้าเกิดความเดือดร้อนแห่งหนึ่ง ก็เกิดต้องมีการสังคมสงเคราะห์ขึ้นมา

ฉะนั้น งานสังคมสงเคราะห์ก็เริ่มต้นมาจากการเริ่มร่วมมือในการพัฒนา และก็ความก้าวหน้าที่ส่วนหนึ่งมีและอีก

ส่วนหนึ่งไม่มี

 ที่ รายงานบอกว่าความก้าวหน้าวัตถุมาก แล้วก็ทางจิตใจยัง ไม่ถึ ง ก็ เป็นส่วนเดียวของปัญหา

สังคมสงเคราะห์ ก็เป็นส่วนสำคัญ แต่ ไม่ ใช่ต้นเหตุแท้ๆ ต้นเหตุแท้ๆ คือการเลิกพัฒนามาเป็นการทำมาหากินใน

ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม งานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นงานของทางราชการที่จะทำ เพราะว่าเราตั้ง ราชการนี้ตั้ง

รัฐบาลนี้ตั้งผู้ที่ปกครองประเทศตั้งผู้ที่จะปกครองท้องถิ่นก็ทำเพื่อที่จะสอดส่องความเดือดร้อนและพัฒนาให้แต่ละ

คนอยู่ ได้เป็นได้ ข้อก็ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นงานของส่วนปกครอง ในด้านหนึ่งก็กลายเป็นงานของส่วนบุคคล จาก

บุคคล เพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่สร้างความเจริญให้แก่ตัวถ้ามีความเดือดร้อนรอบตัว ตัวเองจะมีความเดือดร้อนไป

ด้วย ฉะนั้นงานสังคมสงเคราะห์ก็จะพลอยสูญเปล่า และที่ท่านทั้งหลายทำ ได้ทั้งหน้าที่ ให้ตัวเอง มิได้มีการเลือก

ใครขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรหรืออะไรก็ตาม หรือเป็นผู้ปกครองประเทศก็สมัครใจขึ้นมาที่จะมาแก้ปัญหานี้ ในฐานะ

บุคคลจากบุคคลขึ้นมาเพราะว่าเดือดร้อนในความเดือดร้อนของคนอื่น ยิ่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีมากขึ้น

งานนี้ก็ยิ่งสำคัญ ทางราชการ คือทางผู้ปกครองประเทศ ทางรัฐบาลดูแลไม่ ได้ทั่วถึง ถ้ามองที่ปลาย บุคคลก็ ไม่

สามารถที่จะไปถึงบุคคลอื่นทุกคน จึงต้องอาศัยองค์การสาธารณประโยชน์ องค์การสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ

ที่ ได้ตั้งขึ้นเมื่อมีการตั้งองค์การมูลนิธิ สังคมสงเคราะห์ขึ้น ก็มีมากหลาย ก็ต้องมีสภาสังคมสังคมสงเคราะห์ เพื่อ

ประสานงานของบุคคล และองค์การที่ตั้งขึ้นจากบุคคลมาเป็นการประสานงานโครงการของสภาสังคมสงเคราะห์จะ

มีมากหลายอย่างยิ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ที่ตั้งใจทำงานในด้านนี้ด้วยความเสียสละ

 ทีนี้วิธีที่จะทำงานนี้จะทำอย่างไร การทำนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ สถานการณ์ที่ความเจริญ

ของบุคคลไม่เจริญขึ้นพร้อมกัน ไม่เจริญขึ้นโดยสม่ำเสมอ เกี่ยวข้องกับอะไร เกี่ยวข้องกับโอกาสหรือความเฉลียวฉลาด

ของแต่ละบุคคลคนที่ฉลาดและสามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาก็สามารถที่จะมีความก้าวหน้าในทางฐานะก็ดี ไปคนที่

ไม่ฉลาดก็ยิ่งจมลงไปอันนี้ที่เป็นปัญหายุ่งยากและต้องยอมรับเป็นเบื้องต้นแต่ โบราณกาลเคยมีเรื่องที่คนไป
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อยู่ ในป่า ไปอยู่ ในภูเขา ได้ ไต่ถามว่าทำไมมาอยู่ ในป่า ในภูเขา ซึ่งมีความเดือดร้อนมีสัตว์ป่ามีเสือ เขาก็บอกว่า

เคยอยู่ ในเมืองแล้วแต่สู้ ไม่ ไหวเพราะว่ามีความไม่เป็นธรรมทางบ้านเมืองก็ไม่คุ้มครองถูกรังแกต่างๆจึงออกมา

ในที่ที่พอที่จะมีปัญญาที่จะสู้ อย่างเช่นสู้กับสัตว์ร้ายก็ยังพอสู้ ได้ แต่เข้าไปอยู่ ในเมือง มีผู้ที่มีแรงกว่า ก็หนีออกมา

อันนี้ก็แปลกอยู่เพราะว่าในสมัยปัจจุบันตรงข้ามคนเขาหนีชนบทเข้ามาในกรุงแล้วมาเจอความเดือดร้อนแล้วไม่

หนีออกไปอีกเลย สภาพเช่นนี้น่ะก็แสดงให้เห็นว่าแต่ โบราณกาลก็มีการต่อสู้คนไหนที่ ไม่มีกำลังมากกว่าก็พ่ายแพ้

แต่สมัยโบราณคนที่พ่ายแพ้ก็หนีเข้าไป ในป่า ก็มีที่ที่จะไปทำงานเสี่ยงกับตัวเองพอสมควร แต่สมัยนี้จะเป็นคน

เปลื่ยนหรือจะเป็นสภาพของสถานการณ์เปลี่ยน คนหนีป่ามาเข้ากรุง ทำไมไม่หนีกรุงออกเข้าป่า หรือไปปฏิบัติงาน

ไปทำมาหากินตามสภาพ ในที่ที่ยังมีอยู่ จะได้เป็นการเปลี่ยนสภาพ คิดว่ามาอยู่ ในกรุงแล้วไม่สามารถที่จะออกไป

ข้างนอก เพราะว่าไม่กล้าพอที่จะไป หรือเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไป หรือถูกบังคับ ก็ ไม่ทราบ แต่ว่าอย่างไร

ก็ตาม เข้าใจว่าเป็นเพราะสภาพจิตของคนเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าอื่น คือหมายความว่าคนที่เข้ามาในกรุงแล้วไม่สามารถที่จะ

สู้ตัวเอง ไม่มีกำลังใจที่จะสู้ตัวเองว่ามาอยู่ ในกรุงแล้วแม้อยู่ ในสภาพคับแค้นก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกไปปฏิบัติงาน

ไปทำมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองในป่า แสดงให้เห็นว่าคนเรามีสิ่งที่ ไม่น่าจะมีอยู่ ในตัว คือความไม่กล้าที่จะเผชิญกับ

ความจริงของจิตใจของตัวเอง

 ฉะนั้นอย่างท่านทั้งหลายไปช่วยอาชีพแก่ผู้ที่ตกต่ำ จึงต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนึ่ง ไม่ ใช่ความขาดแคลน

ของเงินที่จะไปซื้อเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ที่จะช่วยสอนหรือไปหาสถานที่สำหรับฝึกอบรมในทางอาชีพแต่จะไปเจอ

จิตใจของผู้ที่จะรับความช่วยเหลือนี้ว่ามีความคิดเห็นหรือมีการต่อต้านต่อต้านการที่เราจะไปช่วยทำนั่นเองสภาพจิต

นี้คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้ ตำราสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายที่สอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ตามหรือตำราต่างๆ

มาจากอเมริกาไม่มีข้อนี้ ว่าคนที่รับการช่วยเหลือจะไม่รับ เพราะตัวผู้ที่เดือดร้อนนั่นเองไม่รับ เราจะยัดเยียดให้เขา

เราก็เป็นคนดุร้ายไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะไปบังคับเขาฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีถ้าเราเสียสละจริงๆเราจะต้อง

บังคับเขา เราจะต้องเป็นนายทุน เราจะต้องเป็นผู้จักรวรรดินิยมจะต้องเป็นคนร้ายซึ่งในสมัยนี้คนที่เป็นครูเป็น

อาจารย์จะบังคับลูกศิษย์ก็ตามบังคับเด็กๆก็ตามกลายเป็นเสือร้ายเพราะว่าเขาต้องการเสรีภาพคนจนคนที่ ไม่มี

อาชีพ ถ้าไปช่วยเขา เขาก็ร้องนายกบอกว่าไปข่มขี่เขา ฉะนั้นเราต้องกล้า เรามีอุดมคติที่จะช่วยคน ช่วยจากใจเขา
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เองช่วยทุกสาขาอย่างที่ ได้กล่าวมาว่าช่วยผู้ที่จะรับประโยชน์จากการช่วยเหลือนั้นก็ ในสมัยปัจจุบันเราอาจต้องสู้เขา

รู้จักให้เขา นอกจากประธานกรรมการขออิสริยาภรณ์เป็นทางการ ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์แท้ๆ

เชื่อว่าต้องสู้ ต้องรู้จิตใจของผู้ที่จะรับ แต่ว่าอันนี้จักต้องนึกอยู่ ในใจอยู่เสมอ ว่าจะหาวิธี ใดที่จะให้การช่วยเหลือของ

เราดังจริงๆด้วยวิธีที่ถูกต้องที่สุดมิ ใช่ว่าเราตั้งสังคมสงเคราะห์ขึ้นมาก็จะเป็นการทำบุญได้บุญเป็นกุศลถ้าจะให้

ได้บุญเป็นกุศลจะต้องให้สำเร็จ และจะต้องบังคับจิตใจของผู้ที่จะรับ แต่บังคับด้วยดี บังคับอย่างตรึกตรองแล้ว และ

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจมิ ใช่ว่าบังคับสำหรับได้ประโยชน์แก่ตัวเอง

 สำหรับในด้านงานสังคมสงเคราะห์ ทุกสิ่งทุกอย่างได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนอกจากนั้นก็ยังมีเพิ่มเติมอีกเรื่อง

หนึ่ง จากอาชีพในต่างจังหวัด หรือการให้ความปลอดภัย ให้จตุปัจจัยแก่คนในต่างจังหวัด โดยที่ ไปช่วยเขานี่ก็ ได้รับ

ประโยชน์ทั้งนั้น เป็นการสังคมสงเคราะห์ที่ ไปช่วยเหลือเขาเฉยๆ แต่ว่าในการสังคมสงเคราะห์ที่จะได้ประโยชน์ ได้

ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือตั้งให้พวกที่เขาเดือดร้อนหายเดือดร้อนอย่างถาวร เช่นไป ให้ก่อสร้างชีวิตเขาขึ้นมาจริงๆ

คนที่ ไม่มีอาชีพหรือไม่มีชีวิตที่เป็นหลักเป็นแหล่ง ก็ ให้มามีชีวิตที่มีหลักมีแหล่ง จะเรียกว่าเรื่องสังคมสงเคราะห์หรือ

ไม่ก็ตาม แต่ว่าขอยกตัวอย่าง ซึ่งที่นี้คงจะรู้จักมากแล้ว คือโครงการหุบกะพง จากคนที่ ไม่รู้จักเลย มีอาชีพไม่เป็น

หลักเป็นแหล่ง รายได้ ไม่มั่นคงอย่างดีก็อาจเดือนละร้อยบาทบังคับต่างๆประเล้าประโลมต่างๆจนกระทั่งเขามี

ที่อยู่ แล้วเราก็ต้องลงทุนไม่น้อย ลงแรงไม่น้อย เดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งก็ ได้เงินประมาณ ๘๐๐ บาทต่อ

เดือนยังอยู่ ได้และบางคนก็มีบ้านที่สร้างขึ้นมาบ้านราคาพันสองพันสามพันขึ้นมาซึ่งเขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรง

ของเขา ทำโครงการตั้งขึ้นมาเป็นสหกรณ์ เป็นหมู่บ้านสหกรณ์แล้ว และสองสามปีมาแล้วก็ ได้มีรถแทรกเตอร์ของ

ตัวเองเป็นครั้งแรก ก็หมายความว่าได้สร้างชีวิตของคนนี้ ให้ขึ้นมาเป็นคนที่เป็นประโยชน์ ที่ยืนตัวขึ้นมาได้ แต่ ใน

การสังคมสงเคราะห์หรือในการพัฒนานี้ก็ต้องใช้ทุกอย่าง คือให้ความรู้ ในการอยู่ร่วมกัน ให้ความรู้ ในทางอนามัย

ให้ความรู้ ในทางเพาะปลูกให้ความสะดวกความรู้ ในทางการศึกษาคือเด็กๆมีโรงเรียนมีความรู้ในทางจิตใจก็มี

สำนักสงฆ์ อันนี้ก็เป็นโครงการที่เขาเรียนในตำราว่า “อเนกประสงค์” แต่มันยิ่งกว่าอเนกประสงค์ เพราะว่าไปตั้ง

เป็นการปกครองโดยเขาปกครองตนเองได้ มีกรรมการ แต่ โดยที่มีคนไปช่วยเหลือไปอุ้มชู ฉะนั้นก็ดูเป็นงาน

สังคมสงเคราะห์ ได้..........................................แต่ ในระหว่างที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมา ก็ต้องมีสังคมสงเคราะห์อย่างฟรี
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คือเขาไม่ ได้ทำเราก็ยกพวกไปช่วยอย่างฟรี หรือมีพวกอนามัยไป ให้ยาไปรักษาไปฉีดยา ไปช่วยโดยที่ ไม่ ใช่เรื่องที่เขา

จะสร้างตัวเอง แต่ก็พยายามอยู่เสมอให้เขาสร้างตัวเอง เช่นให้เขาสร้างเป็นที่สำหรับตรวจโรคด้วยตนเอง

การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ก็มีการให้ทางจังหวัดให้ครูไป แต่เขาก็สร้างส่วนที่เป็นโรงเรียนเองโดยที่มีการสนับสนุน

เอื้อเฟื้อฉะนั้นก็ต้องมีทั้งสองอย่างทั้งสังคมสงเคราะห์แบบแรกเอาไป ให้เอาไปบริจาคทั้งอย่างที่สองคือแล้วก็

ค่อยๆให้เปลี่ยนเป็นให้เขาสามารถที่จะสร้างตัวเองเช่นเมื่อเวลาน้ำท่วมเมื่อสองปีที่แล้ว เดือดร้อนเพราะสิ่งของ

ถูกพัดไปมาก ก็ได้บริจาคเงิน เขาเสียหายไปแสนสามหมื่น ก็ ให้เงินเขาไปแสนสามหมื่น แต่แสนบาทก็ถือเป็นการ

ให้เพื่อสงเคราะห์สาธารณภัย ส่วนอีกสามหมื่นนั้นก็บอกว่าไม่ ให้ เป็นการกู้ของเขา เขาก็ต้องให้คืน ทีนี้เมื่อให้คืน

แล้วก็ ไม่ยอมเอา เอาไป ใส่เป็นทุนฉุกเฉินขึ้นมา ก็เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับถ้ามีอะไรฉุกเฉินเขาก็เอาจากทุนนั้น ก็

พยายามที่จะให้เขาตั้งทุนฉุกเฉินของเขาเองขึ้นมา ให้รู้จักมีสิ่งที่เป็นประกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นหลักของ

สังคมสงเคราะห์ก็คือพยายามสอนให้ยืนตัวได้ไม่ ใช่แต่เพียงไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หรือถ้าทำวันก็

มีหนึ่งวัน อดข้าว เราก็เอาข้าวไป ให้เขาเป็นการบรรเทาทุกข์ แต่สังคมสงเคราะห์ก็คือให้ข้าวนั้นน่ะ เขาได้ ไป แต่

เขาต้องคืนก็ตั้งเป็นธนาคารข้าวเป็นฉางข้าวให้ข้าวเขาไปแล้วเมื่อเขาขอยืมข้าวไปถึงเวลาเขามีรายได้หรือปลูก

ข้าวได้ ก็เอามาคืน แล้วมีดอกเบี้ยก็เกิดขึ้นมาเป็นธนาคารข้าว ก็หากสังคมสงเคราะห์นี้ก็จะต้องเป็นการพัฒนาให้

รู้จักยืนตัวด้วยแล้วงานก็เป็นงานที่กว้างขวางใหญ่โต

 นี่ก็พูดเป็นส่วนรวมไว้ ให้ ไปคิดดูว่างานกว้างขวางแค่ ไหนแล้วก็วิธีการที่จะทำจะต้องทำอย่างไร ก็เป็นพอ

สังเขป เป็นข้อคิดที่ขอไว้ แล้วก็ที่ชอบที่จะเป็นโอวาท ก็งานนี้มันเป็นงานหนักต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ ใจ ต้องทำ

ด้วยความสุจริตใจจริงใจและเข้มแข็งถ้าไม่ทำด้วยความสุจริตใจและเข้มแข็งก็อย่าทำดีกว่าที่บอกว่าต้องเข้มแข็ง

เพราะว่าบางทีต้องไปเจออุปสรรคที่ ไม่ ใช่เรื่องของวิชาการสังคมสงเคราะห์ เป็นเรื่องวิชาการของความอิจฉาริษยา

ซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องของการขัดขากันเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือไปกระทบจิตใจซึ่งกันและกันในทางส่วนตัว ซึ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีที่ตั้งใจดีจะต้องบริจาคจะต้องเสริมบางทีก็หนักบางทีลำบากเพราะว่าทำ

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจแล้วคนอื่นเขาเขานึกว่าไม่ ใช่ คนอื่นเขาอยากเอาอย่างบ้าง หรือขัดผลประโยชน์เขาก็มี บางที

เป็นการเข้าใจผิดแท้ๆ ก็หมายความว่าอุปสรรคที่จะมีนอกจากวิชาการ หรือเงินที่ ได้มีไม่พอ ก็ยังมีจิตใจของคนที่มี โลภ
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มีการขัดขวาง และมีความโง่ก็ ได้ มีความเข้าใจผิดก็ ได้ ถ้าเราเข้มแข็งที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ เราก็นับว่าเป็น

นักสังคมสงเคราะห์ที่ครบถ้วน อันนี้ก็ฝากไว้กับท่านทั้งหลาย เพราะไม่อยากให้ท่านปลอบใจ ไม่อยากให้คิดว่า เมื่อ

เราทำดีแล้วมี ใครมาขัดขวาง ก็เลยปล่อยดีกว่า หาเรื่องเดือดร้อนเปล่า ถอยตามดีกว่า อย่างนี้ก็แพ้ ก็ ไม่ ใช่แพ้ ใน

การต่อสู้แต่ว่าแพ้ โดยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จึงต้องฝากไว้ขอให้มีความเข้มแข็งจริงๆก็ขอจบแค่นี้.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธาน

กรรมการมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการสโมสรไลออนส์ดุสิตกรุงเทพฯและ

คณะกรรมการของบริษัทศรีกรุงวัฒนาจำกัดรวม๓๘คนเฝ้าฯน้อมเกล้าฯถวายข้าวสารโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ดุสิตกรุงเทพ ฯ  

และบริษัทศรีกรุงวัฒนา จำกัด
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจสโมสรไลออนส์และบริษัทศรีกรุงวัฒนา ที่ ได้บริจาคข้าวสำหรับไปช่วยเหลือการกุศล ข้าวก็เป็น

ปัจจัยสำคัญ และในปัจจุบันก็เป็นข่าวกันว่าแพงนัก แต่ว่าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นอาหาร

หลักของประชาชน ถ้ารับประทานข้าวแล้วก็เกิดความแข็งแรง และจะทำให้ประชาชนได้สามารถที่จะปฏิบัติงานของ

ตัวเป็นพลเมืองดี ฉะนั้นข้าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และในโครงการที่ ได้ปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ก็ ได้ ใช้ข้าวเป็น

จำนวนมากสำหรับส่งไปสงเคราะห์ ในบริเวณชายแดนโดยอาศัยการส่งไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่

ขาดแคลน นอกจากนี้ก็ ได้ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งคือ นอกจากจะไปแจกแก่ผู้ที่ขาดแคลน คือได้ ไปตั้งเป็นคลังเป็นฉางข้าว

ในบางแห่ง คือบางแห่งมีความขาดแคลนข้าว โดยเฉพาะอย่างปีที่แล้ว ก็มีความเดือดร้อนเพราะว่ามีการขาดน้ำ

ทำให้ข้าวไม่ ได้ผลพอเพียง จึงได้ ให้ข้าวจำนวนหนึ่งแก่หมู่บ้านและตั้งเป็นฉางข้าว กล่าวคือให้ข้าวไว้และก็ถ้าต่อมา

เขามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือปลูกข้าวได้ก็เอามาคืนโดยมีดอกเบี้ยเพิ่มเติมเข้ามาข้าวที่ ให้ ไปจึงเป็นข้าวที่หมุนเวียนและ

ทำให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าใจถึงการประหยัดถึงวิธีที่จะร่วมมือกันมีชีวิตเป็นกลุ่ม

 ในครั้งล่าสุดนี้ชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ได้ขอให้ตั้งฉางข้าวและยินดีที่จะให้ดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าที่เรากำหนดด้วยซ้ำ

แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจกิจการอย่างนี้ และเขายินดีที่จะร่วมมือเขาจะพิสูจน์ถ้าเข้ามาตั้งฉาง เขาจึงยอมให้เราไปตั้ง

ฉางข้าวเช่นนี้ และเขาบริหารเอง ก็เท่ากับเขาเข้าใจในกิจการและวิธีการของการอยู่ร่วมกันและการธนาคารเป็น

อย่างดีฉะนั้นข้าวที่ ได้บริจาคมานี้ก็จะเป็นการช่วยที่จะสร้างความมั่นคงและความรู้ก้าวหน้าของผู้ที่ยังต้องการมิ ใช่

เป็นข้าวที่จะไป ใช้ ในการบรรเทาทุกข์เฉยๆหามิได้ข้าวที่ ให้สำหรับไปบรรเทาทุกข์เฉยๆก็มีความจำเป็นเหมือนกัน

แต่ถ้าได้ประโยชน์ ในทางการศึกษาความเป็นอยู่ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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 ฉะนั้นก็ขอขอบใจทุกคนที่ ได้บริจาค และขอรับรองว่าเป็นการกุศลที่จะมีผลที่ดีมีอานิสงส์แน่นอน ก็ขอถือ

โอกาสนี้ขอบใจ ชมเชย ผู้ที่ ได้ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานประจำของตน เพื่อให้พรรคพวกของเรามีความผาสุก

มีความมั่นคง เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจและเป็นนิมิตดีสำหรับความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้เราสามารถฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆอยู่ร่วมกันและสร้างพัฒนาและอยู่อย่างมีความสุขตามจุดประสงค์ ได้แน่นอนขอให้ประสบแต่ความ

เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีความงามและขอจงมีแต่ความสุข.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบุญรอดบิณฑสันต์นายกสมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคม ฯ ซึ่งได้เลือกตั้งขึ้นมาใหม่ ประจำปี ๒๕๑๖-๒๕๑๗

จำนวน๒๘คนเฝ้าฯรับพระราชทานพระบรมราโชวาท

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ที่ตามรายงานมาก็รู้สึกปลื้มใจที่สมาคมได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบัน

และในด้านวิชาการคือการศึกษา ทั้งได้ช่วยประกอบการกุศลสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เรียนจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้มีจิตใจที่จะช่วยกันสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองตามจุดประสงค์ของการตั้ง

มหาวิทยาลัย

 การแบ่ง การสนับสนุนในที่ต่างๆ ก็ต้องคิดว่าตั้งสมาคมขึ้นมาก็เพื่อที่จะรวบรวมกำลังมาใช้ประโยชน์

ส่วนรวม และสนับสนุนกำลังที่จะมีต่อไป โดยมีจุดที่จะให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงแข็งแรง จึงจะทำให้บ้านได้

รับประโยชน์เต็มที่จากสถาบันการศึกษานี้ ข้อสำคัญมากคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ถือกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่

สมบูรณ์ที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทย เป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาชั้นสูง ฉะนั้นการที่จะให้มีความมั่นคงต่อไป

มีความก้าวหน้าทั้งในทางวิชา ทั้งในทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะต้องได้เห็นในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา

ความก้าวหน้าในทางจิตใจของนิสิตและอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้ก็ก้าวหน้าดี ทำให้เห็นได้ว่ามีความเป็น

ผู้ ใหญ่ขึ้น มีการคิดที่รอบคอบอันนี้ก็ต้องเนื่องมาจากผู้ที่ ได้ศึกษาอยู่และกำลังศึกษา สำนึกในหน้าที่ของตน และถ้า

ยกตัวอย่าง เมื่อ ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปีมานี้ บรรดานิสิตเฉลี่ยอายุแล้วก็เหมือนกับปัจจุบันนี้ เพราะว่าตามเวลาของ

การศึกษา ก็ต้องศึกษาในอายุเดียวกัน แต่ว่ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนรวมดูเหมือนว่ามีความเป็นผู้ ใหญ่มากขึ้น

เข้าใจมากขึ้น อันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะผลงานของสมาคมส่วนหนึ่ง ที่ทำให้นิสิตสามารถที่จะเรียนรู้ความสำคัญ

ของนักศึกษาผู้ที่อยู่ ในวัยศึกษานี้ว่า ต้องเป็นตัวอย่าง ไม่ ใช่เข้าโรงเรียนเหมือนโรงเรียนประถมหรือมัธยม ต้อง

สามารถที่จะคิดด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะผู้ที่เป็นนิสิตก็มีอายุพอสมควรที่จะคิดเป็นผู้ ใหญ่

แต่การที่จะให้บุคคลอายุระหว่าง๑๘กับ๒๒ถึง๒๓มีความคิดเป็นผู้ ใหญ่ก็ต้องมีผู้ที่นำผู้ที่ทำตัวอย่างฉะนั้น

สมาคมมีหน้าที่อย่างสำคัญที่จะเอาใจใส่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในปัจจุบัน แสดงหรือชี้แจงสิ่งที่ ได้ประสบมา และเหตุผล



291

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการยุยงใช้คำว่ายุยงนี่ก็อาจหนักอยู่ แต่ว่าเป็นความจริง มีการยุยงหรือการชักจูงในทางที่จะแสดง

ให้เห็นว่า นักศึกษาผู้ที่อยู่ ในวัยศึกษานี้ต้องวุ่นวายถึงจะเก๋ ถึงจะครบถ้วนในการเป็นนักศึกษา ซึ่งความคิดอย่างนี้

มิ ได้เป็นประโยชน์ ในการศึกษาของแต่ละบุคคล คนเขาอาจมาชักจูงบอกว่า ถ้าไม่วุ่นวายหรือถ้าไม่ออกแสดงความ

คิด.......ซึ่งตามปรกติก็ไม่ ใช่เรื่องของนักศึกษาแต่ถ้าไปพูดอย่างนี้ก็จะถูกโจมตีจะถูกว่าหรือแม้จะถูกบ้อมก็ได้แต่เป็น

ความจริงที่ว่าผู้ที่อยู่ ในวัยศึกษาสมควรที่จะศึกษาเขาอาจตอบมาว่าต้องศึกษาปัญหาบ้านเมืองปัญหาต่างๆและจะ

ต้องปฏิบัติการเป็นพลเมืองก็จริงแต่ว่าต้องนึกถึงวิชาการอื่นๆด้วยถ้าตนจะปฏิบัติวิชาการอื่นๆที่กำลังเรียนอยู่

ด้วยก็เป็นการดี เป็นการศึกษาและการปฏิบัติ ในเวลาเดียวกัน ต้องให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นมีหลักวิชาอื่นๆ มา

ผสมโรงด้วย คือวิชาจิตวิทยาของหมู่ชนซึ่งไม่ ได้เรียน และถ้าไม่ปฏิบัติตามวิชาจิตวิทยาหมู่ชนนี้อาจเกิดเรื่องซึ่งไม่

ปรารถนาขึ้นก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของบรรดาอาจารย์เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ที่เรียกกันว่ารุ่นพี่ รุ่นพี่ทั้งเก่า

ทั้งแก่ทั้งใหม่ทั้งหมดที่จะต้องพยายามที่จะชี้แจงชักจูงและให้คำแนะนำฐานะเป็นพี่ ให้แก่รุ่นน้องเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าจะ

ทำอย่างไรสำหรับให้ ได้จุดประสงค์ตามจุดประสงค์จริงๆ ที่อันตรายเพราะว่ามีผู้ชักชวน และผู้ชักชวนนั้นไม่ ใช่คนที่

หวังดีต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อบุคคลซึ่งเป็นนิสิตมีความหมายในทางที่จะชักจูงให้เสื่อมมากกว่าแต่การที่จะไปชักจูง

ในทางที่ดีก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่ ไม่ ใช่น้อย จะต้องไม่ทำด้วยความหยาบคาย จะต้องทำด้วยความหวังดีเต็มเปี่ยม

ด้วยความเมตตาแม้จะมีปฏิกิริยาที่อาจไม่อยากที่จะฟังอาจต้องมีความคิดเพราะว่าสนับสนุนความดี ไม่ ใช่เป็นสิ่งที่

โลดโผนไม่ ใช่เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่ครึเป็นสิ่งที่ยากคือว่าถ้าจะอยากจะชักชวนให้ดีและก็ไม่สำเร็จก็กลายเป็น

ชักชวนให้ ไม่ดี ถ้าดีก็หมายความว่าได้ผลดีว่าไม่ดี ฉะนั้นการชักชวนให้ ไม่ดีนั้นง่ายกว่ามาก การชักชวนให้ดียาก

ลำบากมิ ใช่น้อยแต่ด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความฉลาดเฉลียวก็จะมีความสำเร็จซึ่งได้แสดงมาแล้ว

ว่ามีความสำเร็จมามิ ใช่น้อยแล้ว ทำให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขจนถึงทุกวันนี้อย่างมหัศจรรย์ ในวันนี้เองก็

ยังมีนึกว่าท่านทั้งหลายจะมาไม่ ได้เพราะมีเดินขบวนซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้ววันหนึ่งก็เป็นการต่อต้าน

วันนี้เป็นการสนับสนุน พรุ่งนี้อาจจะเป็นการวางเฉยเป็นกลาง แสดงตนขึ้นมาว่าเราไม่เป็นพวกใคร แล้วก็มะรืนนี้

ก็มีหวังพวกที่สนับสนุนกับพวกที่ต่อต้านพบกัน ก็คงไม่พบอย่างเป็นมิตรนัก เพราะว่าถูกชักจูงให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด

เมื่อมาเจอกัน สองบุคคลเจอกัน ไม่มีความเห็นที่พ้องกันก็อาจเกิดวางมวยกันได้ แต่ว่าถ้าคนนับพันนับหมื่นมาเจอกัน
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ไม่เจรจากัน แล้วตีหัวกันก็เกิดเรื่อง ฉะนั้นถ้าอยากที่จะช่วยทั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเอง และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

และบ้านเมือง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณก็ต้องไม่ท้อถอยในการที่จะพยายามเข้าหาผู้ทีจ่ะเป็นอนุชนรุ่นหลัง ซึ่งจะ

เรียกว่าอนุปัญญาชนรุ่นหลังก็ ได้ก็ต้องเข้าหาต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนอาจเจ็บตัวเจ็บใจไปบ้างแต่ว่า

ต้องทำ และทำด้วยความเสียสละ ด้วยความเมตตาจริงๆ เพื่อที่จะให้ส่วนรวมได้มีคนที่มีความคิดที่ดี อย่างเรื่องที่

เกิดมาในสี่ห้าวันที่ผ่านมานี้ มองให้เห็นชัดว่า ถ้ามีความยั้งคิดก็จะทำให้เหตุการณ์ ไม่ร้ายแรง ในวันเปิดโรงวันแรก

เกือบจะมีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายนักศึกษาทั้งหลาย แต่ว่าด้วยที่ต่างฝ่ายต่างยังคงสำนึกในความ

สำคัญของการยั้งคิดอยู่จึงไม่มีปะทะและไม่มีบาดเจ็บไม่มีเสียหายใดๆสักนิดซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างฝ่ายตำรวจ

ก็ตื่นเต้นไม่น้อย เมื่อมีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาจะมาบีบ จะมาตลุมบอน ก็ถอย และไม่ทำอันตรายซึ่งกันและกัน ไม่มี

การบาดเจ็บสักรายเดียว ก็นับว่าเป็นแปลกประหลาดมาก เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความยั้งคิด มีความระมัดระวัง

ฉะนั้นเราจึงเป็นอีกแรงหนึ่ง แต่ละบุคคลเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะให้มีความสงบ คนอาจประนามว่าแหย ประนามว่า

อ่อนแอไม่ตลุมบอนแต่เราจะต้องคิดว่าตลุมบอนไปหนึ่งคนหรือหนึ่งคู่ก็เรามีทิศข้างหน้าข้างหลังข้างๆสองข้าง

สี่ทิศนี่ไม่คิดทิศข้างบนข้างล่างเพราะว่าข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีเพราะว่าเรายืนเหยียบไว้แต่๔ทิศนี้มันต้อง

มีปฏิกิริยาอะไรอย่างหนึ่งมันก็เพิ่มไป๔เท่าฉะนั้นถ้าแต่ละคนพยายามที่จะระงับสติอารมณ์ก็จะเกิดผลดี

 การที่แต่ละคนจะทำให้ ในฐานะใดๆ ก็ตามมีความสงบได้ ไม่ ได้หมายความว่ายอมแพ้หรือยอมตามที่เขาจะ

จูงไปตรงข้ามเป็นการแข็ง เมื่อเราหยุดนิ่งได้ เราก็หยุดคิดได้แล้วเมื่อแต่ละบุคคลหยุดคิดได้ก็เชื่อว่าคิดพร้อมกับ

คนอื่นทั้งความคิดที่ดีที่ถูกต้องแล้วเมื่อแต่ละคนมีวิชาความรู้ที่แท้จริงและเกิดมีความสว่างความแน่นอนใจแล้ว

ก็ควรสามารถจะพูดกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็สว่างพอควรแล้ว ได้เข้าใจกัน ถ้าพูดกันเข้าใจแล้วบางคน ก็พูดกันต่อๆ

ไปได้เมื่อหลักวิชามีแม้ ในสิ่งปลีกย่อยอาจถกเถียงกันบ้างความจริงก็เกิดขึ้นได้เมื่อความจริงเกิดขึ้นแล้วการ

ต่อต้านก็ลดลง ความสงบก็มา เมื่อความสงบมาก็สามารถที่จะปฏิบัติงานของแต่ละคนแต่ละวิชาของตนอย่างเสรี

ประชาธิปไตย ไม่มีการบีบบังคับ แม้จะมีผู้อื่นบีบบังคับ ก็ ไม่สามารถเข้ามาในกรอบของความดีหรือสัจจะของเรา

ฉะนั้นที่ขอว่าเป็นโอวาทหรือแนวทางก็มี ให้เข้มแข็งในสัจจะและเข้มแข็งในความเพียรจะทำให้สำเร็จในความ

มุ่งหมายที่ดีของแต่ละคน ที่ ใช้คำว่าความมุ่งหมายที่ดี เพราะว่าความดีนี้จะชนะ แต่ถ้านึกว่าคนอื่นมีความหมายที่
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เรียกว่าไม่ดี ก็มีมากเหมือนกัน ด้วยความเข้มแข็งของเรา เราก็ชนะได้ และเมื่อเราชนะก็ไม่ ใช่เราทำให้คนอื่นแพ้

ตรงข้ามจะทำให้คนอื่นที่นึกว่าจะแพ้นั้นชนะในที่สุด เพราะว่าจะได้ความดี จะได้ความสงบผาสุกที่แท้ ก็ขอร้อง

เพราะว่าในเวลานี้มีความวุ่นวายในวงการการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยซึ่งจะลุกลามไปได้มากและแต่ละคนก็คงต้องมี

ความเดือดร้อนว่าจะไปถึงขนานใด ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนสามารถที่จะให้มีความคิดนี้อยู่ มีความกล้าหาญอยู่ ในใจ ก็จะ

ผ่านพ้นได้ เราต้องนึกอยู่เสมอว่า ความวุ่นวายที่มีอยู่ ในวงการไม่ ใช่ของธรรมดาของนักศึกษา ตามที่เขาพยายาม

ว่า หมายความว่าผู้ที่ชักจูง เขาพยายามแสดงว่าความวุ่นวายต้องมีสำหรับวงการนักศึกษา ตรงข้ามในวงการ

นักศึกษา ความวุ่นวายที่ตีหัวกันนี้ต้องไม่มีถึงจะถูกต้องเหมาะสม แต่ว่าได้มีมาตลอด หรือบางทีก็ชักจูงให้เห็นว่า

นักศึกษาต้องตีกัน มิฉะนั้นไม่ทันสมัย นักศึกษาเป็นคนที่จะใช้ความคิด อาจถกเถียงกันในหลักวิชาหรือในสมอง

จะมาเป็นปัญญาชนแท้ๆคือปัญญาชนเป็นผู้ที่ ใช้ปัญญา ไม่ ใช่มาตีหัวกันปัญญาชนเป็นผู้ที่คิดแล้วอาจมาถกเถียง

กันเพื่อที่จะขัดเกลาให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นไม่ ใช่คนที่จะมาใช้ปัญญาเพื่อการเมืองเพื่ออำนาจอย่างที่เคยผ่านมาแล้ว

เขาถือว่าปัญญาชนเป็นพวกหนึ่ง เป็นพวกที่มีความฉลาด แต่ว่าค่อนข้างจะแสดงให้เห็นว่าปัญญาชนเป็นผู้ที่เอา

เปรียบเพราะว่าตัวมีความฉลาดเอาเปรียบได้ ก็เป็นพิษต่อปัญญาชน เป็นการใช้ปัญญาในทางที่จะแสวงหาอำนาจ

ซึ่งเป็นทางที่ผิด หลงผิด ปัญญาชนเป็นผู้ที่อยากหาความจริง และขัดเกลาความสามารถนี้ ให้ดียิ่ง จนกระทั่งได้

บรรลุถึงความจริงซึ่งดูๆไปแล้วก็เห็นว่าไกลแต่เมื่อเห็นว่าไกลแล้วยิ่งต้องมีความพยายามยิ่งขึ้นความคิดทั้งหมด

นี้ก็ ได้มาจากความวุ่นวายที่มีอยู่ ในโลก เปรียบเทียบกับความวุ่นวายที่เราต้องการในทางการศึกษา ฉะนั้นที่ ได้

รายงานว่ามีกิจกรรมต่างๆทั้งในด้านช่วยเหลือทางกายทางใจทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี

ขอให้ทำต่อไปด้วยความเพียร ด้วยความกล้าหาญ นอกจากนั้นกุศลกรรมต่างๆ ที่ทำ ก็อนุโมทนายกย่อง และ

ความจริงไม่ต้องยกย่องก็ ได้ เพราะเรารู้ว่าเราทำกุศลแล้วจะต้องได้รับผลของบุญกุศลนั้น ก็ ไม่ต้องยกย่อง หรือถ้า

อยากให้ยกย่องก็อาจเป็นผลของบุญกุศลที่ทำก็ขอให้ช่วยกันทำต่อไป ในแนวทางนี้ซึ่งค่อนข้างจะกว้างและก็จะเป็น

ที่น่ายินดีแก่ทุกคน และโดยเฉพาะแก่สถาบันการศึกษาซึ่งจะยั่งยืน และเมื่อยั่งยืนแล้ว เราก็ ได้รับผลว่าเราได้ผ่าน

การศึกษาในสถาบันอันมีเกียรติและยั่งยืน ขอจงประสบความสำเร็จทุกประการ ความดีทุกประการ ความคิดก็ขอให้

ดีทุกอย่างและจงเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุกฤษมงคลนาวินคณบดีคณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” จำนวน๕๑คน เฝ้า ฯน้อมเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดอภิปราย

ณหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่๗สิงหาคม๒๕๑๕โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดลสาขาวิชานิติศาสตร์

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอแสดงความยินดีที่คณะนิติศาสตร์ ได้สามารถที่ ให้จัดกิจกรรมต่างๆ และได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่ง

ประโยชน์นี้จะมีประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยตรงเป็นอย่างยิ่ง

 อันกฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบ้านเมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันในชาติ

บ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ ในชาติ ได้สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองโดยไม่

เบียดเบียนกัน หน้าที่ของผู้ที่รักษากฎหมายและผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายก็มีหลายด้าน ด้านแรกก็คือที่จะให้บุคคลต่างๆ

สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และถ้ามีเหตุใดก็ทำให้ปฏิบัติการในทางกฎหมายเป็นไปโดยยุติธรรม ไม่ทำให้ผู้ ใด

เสียเปรียบได้เปรียบกันมากเกินไป ในด้านนี้ก็จะต้องให้ประชาชนทั้งหลายมีความรู้ ในข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งท่านได้

ทำบริการชี้แจงเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนอยู่แล้ว นอกจากนี้จะต้องศึกษากฎหมายให้สามารถที่จะบริการประชาชน

ได้ดีที่สุด คือถ้ามีช่องโหว่หรือมีกฎหมายที่ ไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้ปรับปรุง

ให้ดีเราจะต้องพิจารณาในหลักว่า กฎหมายมี ไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิ ใช่ว่ากฎหมายมี ไว้สำหรับ

บังคับประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับ

บุคคลหมู่มาก ในทางตรงข้าม กฎหมายมี ไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรี และอยู่ ได้ด้วยความสงบ บางทีเราตั้ง

กฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้มาจากต่างประเทศ เพราะว่าวิชากฎหมายนี้ก็เป็นวิชาที่กว้างขวาง จึงต้องมีหลัก

อะไรอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องที่ของเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้อง

กับที่ดิน เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเราเอากฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นก็ ไม่

ได้ เพราะว่าเป็นความผิดของเราเอง เพราะการปกครองไม่ถึงประชาชนที่อยู่ ในที่ห่างไกล จึงไม่สามารถที่จะทราบ

ถึงกฎหมาย ความบกพร่องก็อยู่ทางฝ่ายที่บังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายที่จะถูกบังคับ ข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือน

กัน ฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ มีข้อกฎหมายเฉพาะอย่างหนึ่งที่ ได้เคย
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ประสบอันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะแต่ก็ขอมาเล่าให้ฟังและถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็เกี่ยวข้องกับ

ที่ดินอีก และเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ห่างไกล เช่นในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนก

แต่ว่าเราขีดเส้นไว้ ประชาชนก็มีอยู่ ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ ในป่าที่ยังไม่ ได้สงวน

แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลังโดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่

ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรมแต่

ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามี

สิทธิ ในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง ข้อนี้ก็เป็น

ปัญหาและเกิดวุ่นวายขึ้นมาหลายครั้ง เมื่อได้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกในป่าสงวน และข้อนี้ก็เคยพูดมาแล้ว อาจฉงน

ว่าทำไมมาพูดอีก ก็เพราะว่ามีความคิดไปอีกขั้นหนึ่ง บุคคลเหล่านั้นผิดกฎหมายบ้านเมือง เมื่อป่าสงวนนั้นทาง

ราชการเปิดให้เป็นป่าเปิดจับจองได้ แต่บุคคลที่อยู่ ในนั้นกลับเป็นผู้บุกรุกที่เจ้าของอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่

เพราะว่าเมื่อเปิดแล้ว ผู้ที่อยู่ ในป่าและปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาควรจะมีสิทธิ์ ในที่นั้น แต่กลับมาเป็นผู้บุกรุก

บุกรุกที่ดินที่มีเจ้าของ นี่ก็เพราะเหตุว่าเมื่อป่าสงวนนั้นเปิดออกมาเป็นป่าเปิด ก็มีผู้ ไปจับจองทำกิน ผู้ที่ ไปจับจองก็

ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะไปที่อำเภอแล้วก็ไปขอจอง ผู้ที่เป็นเจ้าของ ที่ ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไปขับไล่

คนที่อยู่ ในนั้น คนที่อยู่ ในนั้นเดิมก็กลับเป็นจำเลยอีกเป็นจำเลยในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่น อันนี้เห็นว่าไม่

ยุติธรรมอย่างยิ่ง และกฎหมายที่มีอยู่เรื่องการจองที่ก็มีว่า ทุกคนสามารถที่จะไปจองที่ที่ว่างเปล่าหรือที่ว่างเปล่าที่

ไม่หวงห้ามแต่ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ ไหนเรื่องนี้ก็พยายามที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบหมายถึงเจ้าหน้าที่ปกครองว่า

น่าจะมีทางหนึ่ง ถ้าเราเปิดป่าที่เป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนก ป่าอะไรที่ ไม่ ให้ประชาชนเข้าไป ควรที่จะห้ามไม่ ให้

จับจองหรือห้ามไม่ ให้จับจองเป็นระยะเวลา๑ปีมีกำหนดบ้างนี่ก็เป็นเพราะกฎหมายซึ่งต้องปรับปรุงถ้าเราทำ

เช่นนั้นก็สามารถที่จะป้องกันไม่ ให้พวกที่ ไปจดชื่อเอาไว้จัดการเปิด คล้ายๆ ไปตั้งคิวอยู่ก่อนที่จะเปิด ผู้ที่ ไปจับจอง

ในลักษณะนั้นโดยมากก็รู้ล่วงหน้า ซึ่งก็ ไม่ยุติธรรมอยู่แล้ว รู้ล่วงหน้าว่าจะเปิดป่านั้นไม่ ให้เป็นป่าสงวน ก็ไปเซ็นชื่อ

หรือไปจองที่จะจอง ควรจะห้ามไม่ ให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ถ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นที่ที่ทางราชการหรือทางจังหวัด ขั้น

จังหวัดก็ได้ เป็นผู้ที่จะจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนที่ ไม่มีที่ดินอยู่ หรือแก่ประชาชนที่อยู่ ในนั้นแล้ว แล้วจัดสรรที่ดิน

ให้ทำมาหากินโดยสุจริต จะแก้ปัญหาความวุ่นวาย แม้ปัญหาก่อการร้ายก็จะขจัดไปด้วยฉะนั้นก็ต้องมีการวิจัยหรือมี
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การแก้ ไขกฎหมายบางส่วน ซึ่งอาจบอกว่าไม่ ใช่หน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ที่จะแก้ ไขกฎหมายว่าให้ถูกต้อง ต้องเป็น

เรื่องของทางสภานิติบัญญัติที่จะแก้กฎหมาย แต่ว่าถ้าสภานิติบัญญัติซึ่งถ้าตามปรกติจะประกอบด้วยผู้แทนราษฎร

ผู้แทนราษฎรนั้นอาจมีนักกฎหมายบ้าง แต่ส่วนมากก็เป็นผู้ที่เป็นผู้แทนราษฎรอาชีพ คือเป็นผู้ที่ ไปลงหาเสียง แล้ว

ก็ ไปเข้าในสภาสังกัดพรรคการเมือง ไม่ ได้เป็นนักวิชาการแท้ จะต้องอาศัยนักวิชาการ หมายถึงผู้ที่ศึกษากฎหมาย

โดยแท้ ถ้านักกฎหมายที่ศึกษาในทางกฎหมายโดยแท้ ไม่ ได้สนใจในปัญหาที่แท้จริง มัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของ

กฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์ ได้ แต่ถ้านักกฎหมายหรือที่สนใจกฎหมายได้ ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆ กฎหมายจะช่วยให้

บา้นเมอืงมคีวามเรยีบรอ้ยกจ็ะทำใหช้ว่ยทางสภานติบิญัญตัชิีท้างใหส้ภานติบิญัญตัวิา่ควรจะปรบัปรงุกฎหมายทีต่รงไหน

 ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าได้ ไปประสบปัญหานี้มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและ

ถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะทำงานเป็นทาสเขา ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น ในเมืองไทยนี้ที่ผ่านมา

ประชาชนแต่ละคนเป็นไทแท้ คือมีที่อยู่อาศัย มีอาชีพที่เป็นเอกเทศที่จะเลี้ยงตัวได้ แต่เวลานี้กำลังเปลี่ยนแปลงไป

อย่างน่ากลัว คือประชาชนกำลังจะเป็นทาสที่ดิน ให้มีนายทุนมากด กดหัว ซึ่งข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เพราะว่าเมืองไทยซึ่ง

เคยโดนประนามจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศักดินาจักรวรรดิ์นิยม แท้จริงไทยแท้ของเราอาจมีศักดินา แต่ศักดินา

ไม่ ได้หมายถึงอย่างที่เขาตีความหมายคือการกดหัว เรามีระบบว่าแต่ละคนมีที่ดินของตัวแต่ละคนมีที่อยู่อาศัยของ

ตัวมาเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นระบบที่เขาประนามคือระบบแบบสมัยกลางในยุโรปซึ่งเป็นระบบที่กดหัวต่อๆกันมาจน

กระทั่งใครที่จะแย่ก็คือคนที่อยู่ติดแผ่นดินที่ ได้บัญญัติศัพท์ ไว้ว่าเป็นหนอนแผ่นดินได้เห็นมาว่าคนที่เคยทำงานใน

ที่ที่ตัวเห็นเป็นของตัวกลายเป็นหนอนติดแผ่นดิน เพราะว่าความคับแค้น ความลำบาก แท้จริงตัวเคยทำงานในที่ที่

เป็นของตัวหรือเป็นของตัวได้แต่ว่านายทุนมาขอซื้อที่ดินจึงขายเพราะว่านึกว่าเงินนั้นจะดีเงินนั้นจะทำความสุข

มาให้แก่ตัวแท้จริงเมื่อเงินหมดไปแล้วก็ต้องรับจ้างเขารับจ้างเขาในราคาถูกและกลายเป็นทาสเขาในที่สุดแต่ถ้า

เราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้ โดยเอาที่ดินจำแนกนี้มาจัดสรรอย่างยุติธรรม อย่างที่มีการตั้ง จะเรียกว่านิคม หรือ

จะเรียกว่าหมู่หรือกลุ่มหรือสหกรณ์ก็ตามก็จะทำให้คนที่มีชีวิตที่แร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แต่ต้อง

อาศัยกฎหมาย อาศัยระเบียบการที่เหมาะสม และอาจต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการให้ดี ฉะนั้นก็ขอฝาก

ความคิดแก่ท่านทั้งหลาย ทั้งอาจารย์ ทั้งนิสิตว่ามีปัญหาในทางกฎหมายหลายด้าน ทั้งในด้านปฏิบัติกฎหมายซึ่ง

จำเป็นต้องบริการประชาชน ชี้แจงให้ทราบถึงกฎหมาย แล้วก็ชี้แจงให้บริการในทางช่วยเหลือ ทั้งมีปัญหาที่จะ
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ปรับปรุงกฎหมายไม่ ใช่ปฏิวัติแต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับท้องที่กับบ้านเมืองของเราสมมุติว่าถ้า

เราเริ่มย้ายคนถึงเวลาเริ่มย้ายคนก็บอกว่าครอบครัวที่อยู่ ในเขตที่เรากำลังทำงานนี้มีเท่านี้ครอบครัวแล้วก็คนที่

อยู่ ในเขตนี้ ไปอยู่ ไหน แล้วให้หนังสือพิมพ์เห็นว่าไปอยู่ที่ ไหน อยู่ที่เขาหาให้ ที่ที่ทำให้คนอื่นเขาอยู่ตลอดได้...... จะ

ทำให้บ้านเมืองของเรามีความสามารถที่จะรักษาความดี รักษาความเป็นปึกแผ่น รักษาความเป็นเองของประชาชน

ก็ไม่จำเป็นที่จะเป็นทาสของความคิดซึ่งเราอาจนึกว่าสมัยใหม่ถ้าเราคิดอะไรออกให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนั่นน่ะสมัย

ใหม่พอแล้ว ก็ขอฝากความคิดเหล่านี้ แล้วก็จะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในความคิด

ต่างๆ ที่มี ที่ดีที่งาม และผู้ที่ศึกษาก็ขอให้สำเร็จการศึกษาโดยดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เป็น

ประโยชน์แก่บ้านเมืองและส่วนรวมขอจงประสบแต่ความดีความงามความเจริญทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ นายกสโมสรโรตารี่

ธนบุรีนำคณะกรรมการสโมสรโรตารี่ธนบุรีจำนวน๑๕คนเฝ้าฯน้อมเกล้าฯถวายเครื่องเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ในการแพทย์โดยเสด็จ

พระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์หลวงนำไปบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามพระราชอัธยาศัย

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรโรตารี่ธนบุรี
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจสโมสรโรตารี่ธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ ได้นำยาและเวชภัณฑ์มา เพื่อให้แพทย์หลวงสามารถปฏิบัติ

งานเพื่อประชาชนซึ่งจะแบ่งเบาภาระไปไม่ ใช่น้อยแพทย์หลวงนี้ ได้มีภารกิจหลายอย่างนอกจากจะมีแพทย์หลวงที่

สวนจิตรลดาก็ยังได้ตามไปรักษาในที่ต่างๆไปเยี่ยมราษฎรที่ทุรกันดารก็ได้นำแพทย์หลวงและแพทย์ที่ ได้ ไปร่วมมือ

ไปรักษาพยาบาลประชาชนที่นั้น ซึ่งได้ผลดี เพราะว่าได้เห็นสภาพความเป็นจริง และได้ช่วยชีวิตคนไม่ ใช่น้อย

นอกจากนี้ก็ ได้จัดเป็นครั้งคราว ให้แพทย์หลวงและแพทย์ที่อาสาสมัครได้ ไป ในที่ทุรกันดารโดยลำพัง ก็ ได้ทดลองดู

หลายแห่งเป็นผลดีเพราะว่าได้สามารถที่จะไปศึกษาความเป็นจริงและทำให้ช่วยผู้ป่วยที่ ไม่มี โอกาสที่จะได้การรักษา

เป็นอย่างดี บางทีก็ไปสำรวจดู และก็ได้นำเข้าโรงพยาบาลทั้งในจังหวัดในกรุงเทพ ฯ ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกัน

ช่วยหาเวชภัณฑ์และยามาช่วยเหลืออย่างนี้นับว่าแบ่งเบาภาระไม่ ใช่น้อยก็ขอขอบใจ

 ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการมีกำลังใจกำลังกายที่จะปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จ

เรียบร้อยประสบแต่ความดีความงาม.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบุญถิ่นอัตถากรปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ อธิบดีกรมศิลปากร นำครูและนักเรียนสาขาดุริยางค์ ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ซึ่งได้

แสดงการบรรเลงดนตรีไทยวงพิเศษจำนวน๓๒๔คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรในการบรรเลงดนตรีไทยดังกล่าว

รวมทั้งเงินของผู้บริจาคเพิ่มเติม ณ โรงละครแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กระแสพระราชดำรัส
(๑) 

พระราชทานแก่คณะข้าราชการกรมศิลปากร 

และนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่ ได้นำเงินรายได้จากการแสดงมโหรีวงใหญ่มาให้ ในวันนี้ และดี ใจที่ ได้พบกับทุกคนที่ ได้แสดง

ขอชมเชยทางกรมศิลปากรและทางโรงเรียนนาฏศิลป์ที่ ได้จัดงานซึ่งเป็นงานใหญ่อย่างเรียบร้อย ที่ ได้ ไปฟังก็เกิด

ความรู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าดนตรี ไทยนี้บรรเลงด้วยวงใหญ่ทำให้เกิดพลัง ทำให้เกิดความรู้สึกที่

มหัศจรรย์ทีเดียวเมื่อได้แสดงเช่นนั้น เลยทำให้คิดว่าดนตรี ไทยนี้จะทำให้ ใหญ่ โตก็ทำได้ เช่นในการนี้ซึ่งเป็นที่น่า

ชื่นชม ต้องชมเชยว่าทำด้วยความเพียรอย่างยิ่ง เพราะว่าจะต้องฝึกอย่างมากที่จะให้ดนตรีวงใหญ่นี้บรรเลงด้วย

ความไพเราะได้อย่างดี หมายถึงจะต้องฝึกมากและจะต้องรักษาวินัยให้จงดี ทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ทุกคนได้มีความ

ตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมของบ้านเมืองรักษาดนตรีของเราเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าของเรามีของดี ในทางศิลปะก็

นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ในทางเป็นชาติ ไทยก็เป็นความหวัง เพราะว่าถ้าเรารักษาวัฒนธรรมด้วยความเข้มแข็ง

เช่นนี้ก็หมายความว่าเรารักษาความปึกแผ่นของชาติไทยวิญญาณของชาติไทยอยู่มีหวังว่าเราจะอยู่ยงได้ทั้งนี้จึง

ทำให้การไปฟังดนตรี ในวันนั้นทำความปีติยินดีหลายด้าน ทั้งได้ฟังเพลงที่ ไพเราะ เพลงที่น่าสนใจ ทั้งได้ทำให้เกิด

ความรู้สึกอุ่นใจ ความรู้สึกภูมิ ใจที่ชาติไทยมีความมั่นคงและมีอนาคตที่แจ่มใส ฉะนั้นในงานที่ทางกรมศิลปากรได้

จัดและที่ผู้บรรเลงได้บรรเลง จึงเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ทำให้มีหวังในอนาคต ทั้งในด้านศิลปะ ทั้งในด้าน

ความเป็นไทย

 ขอชมเชยทุกคนที่ ได้จัดเป็นผลสำเร็จ และที่ ได้บรรเลงอย่างไพเราะอย่างดีมาก ให้เข้าใจว่ามีความหมาย

อย่างยิ่ง เข้าใจว่าผู้ที่ ได้ โอกาสได้ฟังก็คงต้องเกิดความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกัน ขอให้ทุกคนที่จัดได้ปฏิบัติงานเพื่อศิลปะ

และเพื่อวัฒนธรรมของชาติไทยด้วยความเข้มแข็งต่อไป ผู้ที่เป็นนักเรียนก็ขอให้ฝึกฝนให้ดีเยี่ยมให้มีความสามารถ
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ฝึกฝนทั้งในด้านวิชาการของศิลปะ และขอให้ฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานต่อไป

และขอทุกคนจงประสบความสำเร็จในการฝึกในการเรียนทั้งในกิจการต่างๆที่ ได้ตั้งใจที่จะทำขอให้จงมีผลสำเร็จ

ขอให้ทุกคนมีกำลังใจกำลังกายแข็งแรงเพื่อที่จะปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์

ส่วนตัวให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.
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(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายแก่ผู้ ได้รับพระราชทาน จำนวน

๒๑๕คนในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี๒๕๑๕

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ท่านทั้งหลายและเครื่องอิสริยาภรณ์นี้เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติ

 เกียรติที่ท่านได้ประกอบขึ้นมาด้วยการทํางาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความบากบั่นขยันหมั่นเพียรนี้ ขอให้

ท่านรักษาไว้ด้วยความดีด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอันสําคัญที่ท่านมีทุกคนงานนั้นถ้าทําได้ดีก็จะทําให้บ้านเมืองมี

ความผาสุก ความเจริญ ความมั่นคง งานนี้จะต้องทําด้วยความรู้ คือความรู้หลักวิชาในแต่ละงานที่ท่านได้ประกอบอยู่

นอกจากความรู้ ในหลักวิชาการแล้ว จะต้องมีความรู้ที่จะมาปฏิบัติ นําเอาวิชานั้นมาปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ ซึ่ง

บางทีก็ไม่มีอยู่ ในตํารา และจะต้องอาศัยความคิดพิจารณาที่รอบคอบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บาง

สถานการณ์ เมื่อเราไปเจอก็พยายามที่จะซักเอาหลักวิชาที่ ได้เล่าเรียนมาหรือได้ประสบมามาปฏิบัติ ก็ไม่สามารถที่จะทํา

ให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย แต่ถ้ามาใช้ความพิจารณาที่รอบคอบ ที่ลึกซึ้ง ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายนั้นไปโดยดีเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวม หลักที่จะต้องยึดคือความสําเร็จของงานโดยเฉพาะและยังลึกกว่านั้นคือความมั่นคงของสังคม

ความมั่นคงของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติถ้าจะยกตัวอย่างในวันสองวันนี้ที่ผ่านมามีความวุ่นวายใน

การเดินขบวน ซึ่งทุกคนก็คงจะต้องกลุ้มใจอยู่ แต่โดยอาศัยวิธีการซึ่งอาจไม่อยู่ ในตํารา แต่ว่าเป็นวิธีการที่อยู่ลึกซึ้งใน

ธรรม คือความเมตตา ความที่มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ความใจเย็น จึงผ่านพ้นไปได้เป็นระยะๆ แต่หน้าที่ทั้ง

หลายที่ท่านได้ประกอบอยู่ก็ต้องสอดคล้องกัน คือให้หน้าที่ ให้งานการนั้นลุล่วงไปโดยดีมาประกอบกัน แล้วก็เป็นความ

เจริญ ความมั่นคงของบ้านเมือง เวลานี้ที่สถานการณ์ที่กล่าวก็ได้คลี่คลายไปแล้วอีกระยะหนึ่ง คือขบวนล่าสุดได้สลาย

ตัวไปแล้ว ถ้าทุกคนพยายามทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความสุจริตด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบแล้ว ก็เชื่อว่า

บ้านเมืองของเราจะมั่นคงเจริญไม่มีอันตรายใดๆจะมาบุกรุกเราได้

 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายปฏิบัติหน้าที่ ในงานของตน ทั้งอาศัยหลักวิชาที่มีอยู่ ทั้งอาศัยหลักของธรรม

หลักของความเมตตา ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมมืออุดหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะให้มีความผาสุกแก่ส่วนรวม

ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสําเร็จในกิจการที่ดี ที่ชอบทุกประการ ขอทุกท่านจงมีความสุข

ความเจริญทุกประการ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและเหรียญกล้าหาญ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบอิสริยาภรณ์และเหรียญเป็นพิเศษในกรณีที่ท่านได้ปฏิบัติงานเป็นกิจพิเศษ เพื่อรักษา

ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ทั้งเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่า การปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ของประเทศชาตินี้ ต้องใช้ความรู้ ในหลักวิชา ทั้งต้องใช้ความคิดพิจารณาและความกล้าที่จะตัดสินใจ ในการปฏิบัติ

พิเศษกรณีต่างๆเช่นนี้จะมาใช้อย่างเดียวมิได้เพราะว่าเป็นกรณีพิเศษโดยแท้ที่ ได้ปฏิบัติมาไม่ ใช่เฉพาะได้ช่วยให้

มีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูตที่ถูกบุกเท่านั้นเอง แต่ ได้ ให้ความปลอดภัยแก่บ้านเมือง ได้ทําให้เป็น

ตัวอย่างว่าวิธีการมีเหมือนกันที่จะทําเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรแม้จะเป็นผู้ที่จะทําลาย ฉะนั้นก็ขอให้ถือว่าการ

ปฏิบัติที่ ได้ทําไปเป็นตัวอย่างอันดีเพื่อที่จะให้แสดงให้เห็นว่า มีสถานการณ์ ใดเราต้องใช้ความคิดพิจารณา ความ

ใจเย็น เหตุผล และไม่ลืมเป้าหมายที่สูงสุด ก็คือความปลอดภัย ความไม่มีความรุนแรงให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ใน

ระยะเวลานี้ก็มีความรุนแรง ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ โดยที่ ได้เห็นประจักษ์มาแล้ว การแก้ปัญหาต่างๆ นี้จะ

ต้องถือหลักของความคิดพิจารณาที่รอบคอบความใจเย็นมีเหตุผลถ้าเราทุกคนมีเหตุผลมีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

อันสําคัญคือความปลอดภัย ไม่มีความวุ่นวายในบ้านเมืองจะทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ทุกประการ เพื่อการนี้จะต้อง

ใช้ความเข้มแข็ง ความอดทน ความเมตตา และใช้เหตุผลที่รอบคอบ ทั้งประกอบด้วยความฉับพลันในการปฏิบัติ

งานความไม่ โลเลความแน่วแน่ฉะนั้นก็ขอให้ท่านจงเป็นตัวอย่างและปฏิบัติงานต่อไป ให้สมกับเป็นตัวอย่างทั้งขอ

ให้ทุกคนได้พิจารณาดูดีๆ ว่า ความสําคัญที่สุดอยู่ที่ความปลอดภัย ความสงบของบ้านเมือง ทําด้วยความสุจริตใจ

ไม่มีผิดแน่

 ขอให้ท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่ประสงค์ที่ดีที่งามจงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ ขอให้ประสบ

ความสุขความเจริญความสําเร็จทุกประการ.



(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและเหรียญกล้าหาญแก่เจ้าหน้าที่

ของทางราชการที่ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการนํากลุ่มโจรอาหรับที่ยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เดินทางออกนอกประเทศ รวม ๕ คน

ในการนี้ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเข้า

เฝ้าฯด้วย
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ 

วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มาร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในโอกาสอันสําคัญนี้ อีกวาระหนึ่ง และมี

ความพอใจที่ ได้ทราบตามรายงานว่า กิจการลูกเสือดําเนินก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทั้งสามารถยังประโยชน์แก่

ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าคณะลูกเสือมีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามอย่างแน่นแฟ้น ที่จะ

ปฏิบัติการให้บังเกิดผลตรงตามอุดมคติและความมุ่งหมายที่ ได้ตั้งไว้

 หลักการสําคัญอย่างหนึ่งของลูกเสือนั้น คือการทําประโยชน์ช่วยเหลือคนทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นการสมควร

อย่างยิ่ง ที่จะมุ่งอบรมลูกเสือให้ทราบตระหนักถึงจุดประสงค์ข้อนี้ พร้อมทั้งฝึกหัดให้สามารถดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้

จริงๆ ในทุกโอกาสที่จะกระทําได้ หมายถึงว่าให้ช่วยกันเพาะนิสัยจิตใจที่ดี ให้เกิดขึ้น และเมื่อมีความรู้ความสามารถ

อย่างไรในตัว ก็เผื่อแผ่ ไป ให้ถึงผู้ที่อยู่นอกวงการลูกเสือด้วย ถ้าลูกเสือสามารถช่วยผู้อื่นเช่นนี้ ได้สม่ำเสมอตลอดไป

จะเป็นการสร้างสังคมและสร้างอนาคตอันราบรื่นแจ่มใสสําหรับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 สําหรับลูกเสือทุกคนนั้น ขอให้จําไว้ว่า ลูกเสือหมั่นฝึกฝนตนเองได้เข้มแข็งเคร่งครัดเพียงใด จะมีความรู้

ความคิดและความสามารถสูงขึ้นเพียงนั้น และถ้าลูกเสือทําประโยชน์ ให้ผู้อื่นได้กว้างขวางเพียงใด ก็จะได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นเพียงนั้น

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้งานของคณะลูกเสือดําเนินไปโดยปราศจากอุปสรรคทั้งปวงและให้บรรลุประโยชน์ที่

มุ่งหมายไว้ทุกประการ ขอให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบ

ความสุขความสวัสดีและความเจริญทั่วหน้ากัน.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้สนับสนุนกิจการของลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งแม้จะตั้งมาเป็นเวลาเพียงไม่ถึงสองปี

ก็ ได้ทําประโยชน์เป็นอย่างยิ่งตามจุดประสงค์

 การที่ลูกเสือชาวบ้านได้เจริญขึ้นมาและเป็นผลดีขึ้นนั้น ก็นับว่าต้องอาศัยผู้ที่สนับสนุนหลายด้านด้านการ

เงินก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเพราะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านวิชาการก็ต้องมีและคณะลูกเสือได้ส่งนักวิชาการไป

อบรมไปสั่งสอนไปชี้แจงอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นจึงได้ผลดีผลดีนี้เห็นได้มาได้หลายทางได้ ไปดูลูกเสือชาวบ้านเอง

ที่เขาปฏิบัติการ และแสดงเห็นท่าทางร่าเริงและจิตใจที่เข้มแข็ง จิตใจที่แน่วแน่ของเขา ก็เห็นได้ว่าได้ผลเป็น

ประโยชน์อีกทางหนึ่งที่เห็นได้ว่าได้ประโยชน์คือผู้ที่ ไม่ค่อยจะปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความเจริญหรือมีความอยู่

เป็นปึกแผ่น ได้ โจมตีและได้บิดเบือนทําให้กิจการของลูกเสือชาวบ้านประสบการโจมตีหรือใส่ร้ายบ้างอันนี้เป็นการ

แสดงว่า เราสามารถที่จะจรรโลงความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ตามชนบท และโดยเฉพาะในเขตของตํารวจชายแดน

เราสามารถที่จะจรรโลงจิตใจเขาให้รักชาติ ให้รักส่วนรวมและรักความสงบจุดประสงค์นี้เราได้บรรลุถึงความอุดมคติ

ของลูกเสือ แต่ที่เราจะต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ ให้การลูกเสือชาวบ้านกลายเป็นกองกําลัง ซึ่งผู้ที่หวังร้ายหาเรื่อง

ว่าเป็นกองกําลัง เราไม่ ได้ต้องการที่จะให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นกองกําลังเพื่อลูกหลานใคร เราต้องการให้ลูกเสือชาวบ้าน

เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชาวบ้านมีความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองได้ ปกครองตัวเองได้ มีเสรีภาพและมีวิชาการ ฉะนั้น

ทางด้านหลักวิชาอาจต้องดัดแปลงกิจการของลูกเสือให้เข้ากับสภาพของชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่นการแต่งกาย ที่ ได้

แจกเฉพาะผ้าผูกคอก็เป็นการสมควรแล้ว ไม่จําเป็นที่จะต้องให้แต่งเครื่องแบบใดๆ เพราะว่าถ้ามีการแต่ง

เครื่องแบบเข้าก็กลายเป็นบุคคลอยู่ ในเครื่องแบบและเป็นบุคคลที่เท่ากับต้องอยู่ ในอาณัติของทางราชการกลายเป็น

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลตํารวจตรีเจริญฤทธิ์จํารัสโรมรันผู้ช่วย

ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน นํานายเพทาย อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือ

กรุงเทพพร้อมด้วยผู้สนใจกิจการลูกเสือชาวบ้านจํานวน๓๑คนนายเฉลียววัชรพุกก์อธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินพร้อมด้วยคณะจํานวน

๕ คน และนางชัชนี จาติกวนิช ประธานมูลนิธิแม่บ้านอาสา ในนามของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน ๔ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ

ถวายผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านพระบรมฉายาลักษณ์ ในฉลองพระองค์ลูกเสือสําหรับพระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านและเงินเพื่อจัดทําผ้าผูกคอ

ลูกเสือ
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ลูกน้องของทางราชการ แต่ว่าความประสงค์ของเราก็คือ ให้ชาวบ้านให้ประชาชนเป็นนายของตัวเองได้ ฉะนั้นการ

ที่มีเฉพาะผ้าผูกคอและมีกิจการที่เข้ากับประเพณีของชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่สมควร และสมควรรักษาไว้ การที่นํา

ประเพณีหรือวิธีการของลูกเสือมา ก็ต้องระมัดระวังให้ ไม่ทําลายประเพณี หรือความเป็นอยู่อันดีงามแล้วของชาวบ้าน

ทั้งในด้านประเพณี ในการบันเทิงและในการทํางาน  ตลอดจนประเพณี ในทางศาสนาของชาวบ้าน  เราไม่

ปรารถนาที่จะทําลายความเป็นอยู่เดิมของเขาตรงข้ามส่งเสริมให้รักษาความดีรักษาสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองไทยเราอยู่

ได้จนทุกวันนี้มิจําเป็นที่จะมาดัดแปลงอย่างใด

 ข้อต่างๆ เหล่านี้อาจมีผู้เข้าใจผิด แม้จะอยู่ ในวงการอาจจะเข้าใจผิดบ้าง จึงได้ขอให้ ไปชี้แจงให้ทราบ

จะเป็นการป้องกันไม่ ให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือฉวยโอกาสให้เข้าใจผิดและทําให้กิจการของลูกเสือชาวบ้านเสียไป ฉะนั้น

ก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทําให้กิจการของลูกเสือชาวบ้านก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านที่ ได้รับการอบรม เป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะว่าเพราะความสามัคคีทุกคนสามารถที่จะทํางานเพื่อส่วนรวมและสามารถที่จะพัฒนา

ตนเองมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันทําให้บ้านเมืองมีความสงบและพัฒนาได้ โดยรวดเร็ว

 ในที่นี้ก็ขอชมเชยเหล่าตํารวจตระเวนชายแดนที่ ได้มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํากิจการนี้ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง และขอบใจนักวิชาการทางฝ่ายการลูกเสือที่ ได้ ไปร่วมมือให้คําแนะนําอย่างดี ทั้งขอบใจผู้ที่สนับสนุน

เอาใจใส่ ในกิจการทําให้สําเร็จไปได้ก็ขอทุกคนที่เกี่ยวข้องจงประสบความเจริญจงมีความสําเร็จทุกประการทุกเมื่อ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่ทางธนาคารได้สนับสนุนกิจการด้านสร้างโรงเรียนในชนบท การที่ ได้สร้างโรงเรียนตามวัดใน

ชนบทนี้ ก็มีจุดประสงค์ที่จะให้ ได้ ให้ทางศาสนาช่วยการศึกษาอย่างโบราณกาล และทําให้แบ่งเบาภาระของทาง

ราชการด้วย ที่ ได้ทํามาก็ โดยอาศัยเงินที่ ได้บริจาคเป็นผลสําเร็จหลายแห่งแล้ว ก็นับว่ากิจการเช่นนี้ ได้เป็นผลดี ถ้า

ประชาชนสามารถที่จะส่งลูกหลานไปเรียนได้มีความรู้ ก็ทําให้บ้านเมืองมีความมั่นคงขึ้น และทุกคนได้ร่วมในงานนี้

ฉะนั้นที่ทางธนาคารได้บริจาคนับว่าเป็นประจําแล้ว นี่ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างสูง และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีความมั่นคง

จะสะท้อนมาถึงกิจการของธนาคารที่จะทําให้เจริญก้าวหน้าไปด้วย นอกจากนี้ทางธนาคารก็ ได้ปฏิบัติกิจกรรม

นอกเหนือจากการธนาคาร เช่นทําการประกวดวรรณกรรม ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ก็ขอขอบใจกรรมการ

และพนักงานทุกคนของธนาคารขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแข็งแรงทั้งกายทั้งใจมีความสําเร็จทุกประการ.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชิน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพจํากัดพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารฯรวม๗คน เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างโรงเรียน

ตามวัดในชนบท
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการกลางสภามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจกรรมการและนักมวยทั้งหลายที่ ได้จัดการชกมวยเพื่อการกุศลครั้งนี้ ซึ่งนับว่าได้สมทบมาอีก

ครั้งหนึ่งในทุนของนักมวยไทยในมูลนิธิอานันทมหิดล

 การที่ ได้สนับสนุนมาเป็นระยะนานมาแล้วนี้ก็ ได้ประโยชน์มาก เพราะว่าสามารถที่ ได้สนับสนุนการศึกษา

ชั้นสูงตามนโยบายของมูลนิธิอานันทมหิดล และมีผลสําเร็จมาได้มากแล้ว ฉะนั้นการที่ท่านได้รวบรวมเงินในการ

แข่งขันมวยทุกครั้งก็เท่ากับได้สร้างความรู้แก่บุคคลที่จะสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศไทยในขั้นสูงได้ทุกครั้ง อันที่

จริงกีฬามวยนี้กับความมั่นคงและความก้าวหน้าของประเทศชาติก็สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพราะว่าการมวยนี้ก็เป็น

ทางป้องกันตัว เป็นกีฬาที่มาจากวิธีการป้องกันตัวของนักรบไทยมาแต่ โบราณกาล มาสมัยนี้เราจะต้องป้องกันตัว

ด้วยการใช้การต่อสู้ส่วนหนึ่ง และด้วยวิธีที่จะพัฒนาประเทศอีกส่วนหนึ่ง การที่ท่านได้จัดการแข่งขันมวยซึ่งเป็นการ

ต่อสู้อย่างที่เขาเรียกว่าบู๊มาเพื่อช่วยการต่อสู้ด้านพัฒนา จึงเป็นนิมิตที่ดี และได้ทําให้สามารถสร้างประเทศให้มั่นคง

ในสมัยนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมเสมอทั้งสองด้าน และนักมวยทราบดีว่าถ้าต่อสู้เฉพาะด้วยกําลังก็คงแพ้แน่ ต้องมี

วิชาการ ต้องมีวิธีการ และต้องมีสติที่มั่นคงที่รู้วิชาการที่จะบุกและวิชาการที่จะหลบ ฉะนั้นการที่มีการต่อสู้มวยเพื่อ

ป้องกันตัวก็ต้องอาศัยทั้งสองอย่างเหมือนกัน ในทางอื่นก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า การป้องกันประเทศและการ

พัฒนาประเทศเราต้องใช้ทุกอย่าง  ขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ด้วยความเฉลียวฉลาด

และด้วยความสามัคคี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการนี้ก็ขอให้ทุกท่านพร้อม

ด้วยกําลังใจกําลังกายที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะทําหน้าที่แต่ละคนซึ่งมีหน้าที่ต่างๆ กันให้สําเร็จลุล่วงด้วยประสิทธิภาพสูง

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความสําเร็จ

 ขอจงประสบความดีความงามทุกประการ สิ่งใดที่ประสงค์ที่เหมาะที่สมที่ดีที่งาม จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ขอทุกท่านจงประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกเมื่อในทุกกรณีและมีอนามัยและจิตใจแข็งแรงทั่วทุกคน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลตํารวจโทพจน์เภกะนันท์ประธานกรรมการ

อํานวยการจัดมวยโดยเสด็จพระราชกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการอํานวยการกลางสภามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จํานวน ๕ คน และ

กรรมการสนามมวยจังหวัดต่างๆ จํานวน ๒๐๘ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันชกมวยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบ

ทุน “นักมวยไทยในมูลนิธิอานันทมหิดล” ณ สนามมวยต่างจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดปกเสื้อ “อปร” กับรับพระราชทาน

พระบรมราโชวาท
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีอุปการคุณแก่กิจการลูกเสือ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ายินดีมากที่ ได้พบกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดต่างๆพร้อมกับได้มอบเหรียญ

ลูกเสือสดุดีแก่ผู้ที่ ได้อุปการะเกื้อกูลกิจการลูกเสือ ขอขอบใจในไมตรีของท่าน และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับ

เกียรติ ในครั้งนี้ทั่วกัน

 ท่านทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ ใจแล้วว่า ปฏิบัติการทางลูกเสือมีประสิทธิผลอันแน่นอน ในทางสร้างเสริม

ความรู้ความเฉลียวฉลาดความเข้มแข็งและความสุจริตในตัวบุคคลทั้งปลูกฝังความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็น

น้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ชน ปฏิบัติการนี้แพร่หลายไปถึงที่ ใด ก็ทําประโยชน์ดั่งกล่าวให้เกิดขึ้นถึงที่นั้น ดังที่ ได้

ปรากฏผลแจ้งชัดแล้วในเรื่องลูกเสือชาวบ้าน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวเน้นถึงการเผื่อแผ่ช่วยผู้อื่น เมื่อ

วันงานที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

 ข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมในโอกาสนี้ว่า ทุกคนในคณะลูกเสือ จะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นใดๆ ก็ตาม เป็น

ลูกเสือประเภทใดๆ ผู้ ใหญ่หรือเด็กก็ตาม ควรจะได้ถือเป็นหน้าที่ปรกติที่จะต้องเผื่อแผ่ความรู้ความสามารถ ตลอด

จนจิตใจของลูกเสือแก่คนทั่วไปโดยกว้างขวางไม่จําต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มาสมัครเข้าอยู่ ในคณะควรจะได้ถือว่าการ

กระทําดังนั้นเป็นการแจกจ่ายวิทยาทานที่เกิดจากความอารีและความหวังดีของท่านการแจกจ่ายวิทยาการนั้นมิได้

ทําให้ท่านหมดเปลืองสูญเสียความรู้ความสามารถอันใดไปเลย หากแต่จะทําให้ตนแตกฉานชํานาญยิ่งขึ้น พร้อมกับ

สร้างความรู้ความคิดที่ถูกทํานองคลองธรรมให้เกิดในหมู่ชนอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถสร้าง

ฐานะความมั่นคงให้แก่ตนแก่หมู่คณะแก่ท้องถิ่นตลอดจนถึงประเทศชาติ ในส่วนรวมได้อย่างไพศาลแต่โดยทาง

ตรงข้ามถ้าท่านหวงแหนความรู้ความคิดไว้กับตัว ความรู้ความคิดทั้งหลายก็จะไร้ประโยชน์ กลายเป็นหมันไป ตัว

ท่านก็จะได้ชื่อว่ามี ใจคับแคบเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอันตรายแก่ส่วนรวมอย่างยิ่ง

 ข้าพเจ้าขอฝากถ้อยคําที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็นข้อคิดสําหรับทุกคนในปีนี้ ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจง

คุ้มครองรักษาท่านทั้งปวง ให้เจริญด้วยพรทั้งสี่ประการ สามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ ให้บังเกิดความเจริญ

รุ่งเรืองแก่กิจการลูกเสือยิ่งๆขึ้น.
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พระราชดํารัส

ในโอกาสที่นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

นําคณะกรรมการสโมสรลูกเสือกรุงเทพ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ผู้บังคับบัญชาตํารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวเขา และลูกเสือไกลคมนาคม 

เข้าเฝ้า ฯ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ลูกเสือทั้งหลายมี โอกาสเข้ามาเยี่ยมกรุงเทพมหานคร และมาศึกษาภูมิประเทศใน

จังหวัดต่างๆหลายแห่งรวมทั้งมาพักแรมและร่วมงานกับลูกเสืออื่นๆในระหว่างงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ตามที่ทางการลูกเสือจัดให้

 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกเสือได้พบเห็น ได้กระทําและได้ศึกษาในครั้งนี้ มีความสําคัญและมีคุณค่าแก่ชีวิตของ

แต่ละคนมากการที่ ได้ทราบสิ่งที่ ไม่เคยทราบได้เห็นสิ่งที่ ไม่เคยเห็นได้พบปะคุ้นเคยกับผู้ที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่ว

ประเทศ จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจในผู้อื่นและในชาติประเทศกว้างขวางชัดเจนขึ้น จะเห็นว่าแต่ละคนจําเป็นต้อง

ติดต่อเกี่ยวข้องกันและต้องเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันจึงจะสามารถรวมกําลังกันสร้างความสุขความเจริญให้

เกิดขึ้นได้ เมื่อลูกเสือกลับไปถึงบ้านแล้วขอให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามที่ ได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วนี้ช่วยกันแนะนําพ่อ

แม่พี่น้อง เพื่อนบ้านให้เข้าใจพร้อมทั้งนําความรู้ความสามารถที่ ได้จากการเป็นลูกเสือไปเผื่อแผ่แก่เขาเหล่านั้นให้

ทั่วถึงด้วย ทุกคนจะได้สามารถร่วมกันสร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนเอง และแก่ท้องถิ่นที่อยู่ ได้ถาวรรวดเร็วยิ่ง

ขึ้น

 ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่าย ที่ ได้อุตสาหะร่วมมือกันอุปถัมภ์บํารุงลูกเสือชาวเขาและลูกเสือไกลคมนาคม

อย่างดียิ่งในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอย้ำกับท่านทั้งหลายในจุดสําคัญของการลูกเสืออีกครั้งหนึ่งว่าการลูกเสือเป็นปัจจัย

สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนเป็นคนที่มีค่า สามารถที่จะอยู่ร่วมกันและร่วมมือกันได้เสมอ โดยไม่จํากัดเพศ วัย

และถิ่นที่เกิด ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยอันสมบูรณ์ มีความปลอดภัย ประสบความสําเร็จ ความเจริญ

ก้าวหน้าพร้อมทั้งสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการและผู้แสดงละครเรื่อง  

“สถิตในหทัยราษฎร์”
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายกรรมการทุกคนผู้แสดงทุกฝ่ายที่ ได้มาในวันนี้มาให้พรและที่ ได้จัดรายการให้พร

ในวันเกิด ซึ่งตามจุดประสงค์ที่ ได้กล่าวก็เห็นว่าได้ผลดี ส่วนเรื่องเงินที่ ได้บริจาคนั้นก็เหมาะสมที่สุดที่ ได้บริจาค

สําหรับผู้ที่ปฏิบัติชายแดนและสําหรับผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติเหตุว่าทั้งสองอย่างนี้ก็นับว่าแยกกันยากเพราะว่าเรา

ไม่ทราบว่าอะไรเป็นภัยธรรมชาติอะไรเป็นราชการชายแดน และการที่มีภัยธรรมชาติภัยชายแดนบางทีทําให้

เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกิดก่อการร้ายก็ได้ฉะนั้นที่รวมกันสองอย่างสองรายการนี้ก็นับว่าเป็นที่เหมาะ

สม และในการปฏิบัติก็ทําเช่นนั้น เพราะว่าตามที่เคยทํา ได้มอบหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในภูมิประเทศชายแดน ซึ่ง

ต้องต่อสู้เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายและก็ ได้มอบหมายให้สิ่งของไปช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติด้วย เพื่อลดการ

ก่อการร้ายเพราะเหตุว่าผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติมีความเดือดร้อน ถ้าทางฝ่ายราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทหารได้ ไปช่วยทันท่วงที จะทําให้ประชาชนเหล่านั้นมีความระลึกถึงบ้านเมืองมากขึ้น เพราะว่าบ้านเมืองระลึกถึง

เขายิ่งส่งของมาจากการบริจาคของประชาชนด้วยกันเขาก็จะมีความสํานึกว่าบ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองเป็น

ประเทศชาติ และมีผู้ที่จะช่วยในยามที่เขาเดือดร้อน ฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยให้บ้านเมืองลดภัยทั้งธรรมชาติทั้งภัย

สงคราม  ก็จะต้องแสดงออกมาซึ่งความสามัคคี   ซึ่งความเป็นห่วงเป็นใยของประชาชนทุกพวกทุกคน คณะและ

ทุกฐานะซึ่งมีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติ ทําให้มีความสามัคคี ให้มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ที่ ได้จัดการแสดง

เช่นนั้นก็นับว่าได้ผลดีเพราะเหตุนี้เอง นอกจากนั้นความสามัคคีที่ท่านได้แสดงในหมู่ของท่านเองซึ่งมีหลายสมาคม

และหลายอาชีพ ก็เป็นกําลังอย่างหนึ่งที่จะทําให้บ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง ก็ขอให้พยายามที่จะรักษาจิตใจที่ดีงาม

เช่นนี้ต่อไป เพราะว่าประเทศไทยจะอยู่ ได้ต่อเมื่อบุคคลที่ประกอบเป็นประเทศขึ้นมามีความระลึกถึง มีความรับผิดชอบ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ กรรมการ

ที่ปรึกษาของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแสดงละคร ฯ ฝ่ายประสานงานและการแสดงจาก

หน่วย กอปค. ฝ่ายการแสดงและเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด กับคณะกรรมการจากสโมสรไลออนส์ จํานวน๕๖ คน เฝ้า ฯ

ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการแสดงละครเรื่อง “สถิตในหทัยราษฎร์” ทางสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีช่อง ๔ เพื่อโดยเสด็จพระราช

กุศลช่วยราชการชายแดนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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ต่อส่วนรวมมีความรู้อะไรมีความสามารถอะไรก็ร่วมกันสร้าง เว้นจากสิ่งที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะผ่านพ้น

อุปสรรคได้ ในส่วนตัวและในส่วนรวม

 ฉะนั้นที่ ได้พบกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เกิดความปลาบปลื้มและเกิดความยินดี ขอให้ท่านประสบแต่ความ

เจริญรุ่งเรือง มีความสําเร็จในกิจการใดๆ ที่พิจารณาที่จะทํา ขอให้มีพลังกายพลังใจที่จะทํางาน ทําหน้าที่เพื่อ

ความเจริญรุ่งเรืองขอจงมีความสําเร็จความมั่นคงทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งและได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยทุกๆด้านดําเนินก้าวหน้ามาได้อย่างน่า

พอใจขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา

 ท่านทั้งหลายทุกคนมีความมุ่งหวังอันสูงในชีวิต จึงได้ขวนขวายและอุตสาหะพากเพียรศึกษาวิชาการชั้นสูง

จนสําเร็จได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติที่มีการศึกษาดี คือได้รับความยกย่องว่ามีความรู้ความคิดอันเจริญเต็มที่ การที่มี

การศึกษาสมบูรณ์แล้วนี้ ทําให้แต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่ ได้จากความรับผิดชอบ ที่จะต้องใช้ความรู้สติปัญญาของตนให้

เป็นประโยชน์และเป็นความเจริญวัฒนาแก่บ้านเมืองและส่วนรวม ดังนั้น เมื่อท่านได้ออกไปร่วมงานของชาติ ใน

สาขาใดวงการใดก็ตาม ควรจักได้ตั้งความประสงค์และความเพียรพยายามอันแน่วแน่มั่นคงไว้ ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่

ท่านได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความเจริญอันไพศาลยั่งยืน เพื่อเป็นความสําเร็จเป็นความภาคภูมิ ใจ

ที่แท้จริงในชีวิต อย่างน้อยที่สุด เมื่อได้กระทํางานด้านวิชาการ ด้วยความรอบคอบ ด้วยความคิดสติปัญญาโดย

ครบถ้วนแล้วก็จะได้รับอานิสงส์คือความมั่นใจที่การลงทุนลงแรงประกอบกรณียกิจของท่านจะบังเกิดผลที่พึงประสงค์

ไม่เป็นหมัน

 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้แต่ละคนได้นําถ้อยคําที่ข้าพเจ้ากล่าวแต่ โดยย่นย่อนี้ ไปคิดพิจารณาให้ทราบแน่แก่ ใจให้

ตลอด แล้วนําไปใช้ ในการปฏิบัติสรรพกิจการงาน ตลอดจนการครองชีวิตของท่าน เพื่อจักได้สามารถนําหลักวิชาการ

และความคิดไป ใช้ ให้งอกงามถูกถ้วนเต็มภาคภูมิและประสบความสําเร็จทั้งมวลตามที่ปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขความสวัสดีและมีความเจริญในธรรมที่ดีทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕  

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จทุกคน

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความสําคัญว่า ผู้มีความรู้ความคิดอันเจริญสมบูรณ์

แล้วนั้น ย่อมมีความรับผิดชอบอันหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ที่จะต้องใช้สติปัญญาและวิชาการให้บังเกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมือง

และส่วนรวม แต่ละคนจึงควรจักได้สร้างสรรค์ สิ่งที่ตนพิจารณาเห็นถ่องแท้แล้วว่า จะเป็นประโยชน์และเป็นความ

เจริญที่ยั่งยืนไว้เป็นนิมิตหมายแห่งความสําเร็จของตนๆ

 วันนี้ ขอเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า อุดมคติหรือการปฏิบัติดําเนินการใดๆ ก็ตาม จําเป็นต้องมีจิตใจที่

เข้มแข็ง เป็นระเบียบ และสุจริตเป็นพื้นฐาน มิฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะทําไปได้ หรือเป็นไปได้ อย่างที่คิดเลย เห็นได้

จากความจริงที่เป็นมาแล้วไม่ว่าในยุคใดสมัยใดจึงใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าการฝึกหัดทางใจนี้สําคัญอย่างยิ่งยวด

จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคงความสุจริต เข้มแข็ง และเป็นระเบียบไว้ ได้ ไม่พ่ายแพ้

แก่ความลุ่มหลงลืมตัว

 ขณะนี้ ท่านกําลังมีความตั้งใจดีที่จะทํางานเพื่ออุดมคติพร้อมแล้ว แต่ต่อไป ในเมื่อต้องตกอยู่ ในสิ่งแวดล้อม

หรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจไปได้ ไม่ยากนัก ฉะนั้น ทุกคนจําเป็นต้องหมั่น

ใช้ปัญญาพิจารณาการกระทําของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทําการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ

และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ ได้ โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสําเร็จที่แท้จริง

ทั้งในการงานและการครองชีวิต

 ขออวยพรให้บัณฑิตประสบแต่ความสุขและความสวัสดีมีความเจริญงอกงามในธรรมที่ดีทุกๆประการ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี 

ของ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลในโอกาสที่ ได้ฉลองครบ ๓๐ ปีของคณะ  การฉลองนี้ก็เข้าใจว่า

เป็นการฉลองเพื่อความรื่นเริงอย่างหนึ่ง และเป็นการฉลองเพื่อมาคิดถึงความสําคัญของคณะอีกอย่างหนึ่ง คณะนี้

ก็นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้มีคนที่มีความรู้ ในด้านการเศรษฐกิจและการบริหาร ซึ่งสําคัญยิ่งสําหรับ

ประเทศของเรา

 การผลิตนั้น อันที่จริงถ้าไม่ช่วยจัดให้การผลิตมีระเบียบเรียบร้อย และทําให้ผู้ที่ผลิตสามารถที่จะมีฐานะดี

ขึ้น การทํางานทั้งหลายก็จะเสีย จะไม่เป็นผลแน่นอน เพราะว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วเราจะต้องนึกถึงว่า กลไกของ

การผลิตนี้รวมถึงการให้ผลผลิตเป็นประโยชน์ขึ้นมาในด้านต่าง ๆ หมายถึงผู้ที่ผลิตนั้นจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงตัว

ได้ด้วย ถ้าเราไม่ช่วยจัดการ ผู้ที่ผลิตคือชาวนาชาวสวนจะถูกบีบคั้นจากทางด้านพ่อค้าหรือทางด้านผู้ที่จะไปซื้อสินค้า

เหล่านั้นเพื่อให้เป็นรายได้ ก็จะทําให้ชาวนาชาวสวนอยู่ ในฐานะลําบาก ไม่สามารถที่จะผลิตต่อไป ก็กลับมาทําให้

ผลผลิตลดลงไป ความคิดแบบนี้ ถ้าคิดเพียงแค่นี้ก็จะเห็นความสําคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ในด้านเกษตร และจะทําให้คิดได้ว่า ถ้าเราเรียนมาแล้ว ก็จะต้องไปปฏิบัติ ให้ถูกต้องถึงจะเป็นผล ถึงจะเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมถ้าเรียนไปแล้วไม่ ได้ ใช้เป็นประโยชน์จะเป็นว่าเราจะไปรับงานในทางนี้ โดยตรงหรือจะไปแพร่

ความรู้ด้านนี้ก็ตาม ถ้าไม่ ได้ทํา ก็ป่วยการที่จะเรียน และป่วยการที่จะเกิดมาเป็นคน ฉะนั้นการที่ท่านได้ฉลองคณะ

๓๐ปีก็เชื่อว่ามาจากการที่คิดถึงความสําคัญของวิชาที่กําลังเรียนอยู่กําลังสอนอยู่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งเคยได้ ไปวิจารณ์เรื่องการเศรษฐกิจและการเกษตรของเมืองไทยและในมหาวิทยาลัยเอง ก็หวังว่าคงเข้าใจ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําคณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์จํานวน๒๒คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดงานฉลองครบรอบ๓๐ปี โดยเสด็จพระราชกุศลตาม

พระราชอัธยาศัย
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แล้วทุกคนที่เข้าเรียนในคณะนี้ จะเข้าใจว่าตนจะต้องพยายามเรียนพยายามปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ตามแนวทาง

เพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองและเพื่อความอยู่รอดของแต่ละบุคคลที่ประกอบบ้านเมือง

 ฉะนั้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านทั้งคณะครู อาจารย์ ทั้งคณะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ จงมีกําลังใจเข้มแข็ง กําลัง

ปัญญาเข้มแข็ง กําลังกายเข้มแข็ง เพื่อที่จะให้บรรลุผลในความมุ่งหมายของการเรียน และโดยเฉพาะการเรียนใน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตร ขอจงประสบความสําเร็จในความตั้งใจที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่

ดีที่งามที่เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่ตนจงเป็นผลสําเร็จทุกประการ ขอจงประสบแต่ความเจริญความ

รุ่งเรืองความสําเร็จความดีความงามทุกประการ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
(๒)

  

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้นําเงินเพื่อการกุศลครั้งนี้มาและที่ ได้มาในวันนี้

 ที่ ได้จัดงานเพื่อที่จะสังสรรค์กันและได้นํารายได้มาก็นับว่าเป็นประโยชน์ เพราะว่าเงินที่มาช่วยการกุศล

ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว ส่วนการสังสรรค์เป็นประโยชน์ ในทางที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น ซึ่งแต่ละคนก็

มีหน้าที่ ๆ ต่างกัน ได้พบปะ และมีการช่วยให้แต่ละคนสามารถทํางานให้ดีขึ้น และช่วยให้สังคมมีความก้าวหน้า

ความเจริญขึ้นความมุ่งหมายของเจ.ซี.ก็ทราบดีแล้วว่าพยายามที่จะส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบและ

ด้วยความก้าวหน้า ซึ่งถ้าทุกคนพยายามที่จะคิดในทางที่ดี ในทางที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริง ก็เชื่อว่าสังคมของเรา

จะสามารถที่จะอยู่ด้วยความก้าวหน้าได้ ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในงานของแต่ละคน และความ

สําเร็จในความคิดที่มี ในงานของแต่ละคนด้วย และเชื่อว่าความคิดที่ดีนี้ ถ้าช่วยกันให้เป็นผลดี ก็จะเป็นผลต่อส่วน

รวมแน่นอน ถ้าส่วนรวมอยู่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ดีเหมือนกัน ขอทุกคนจงประสบความสําเร็จ ความสุข

ความเจริญก้าวหน้าทุกประการ.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอัมพร ตั้งตรงจิตร นายกยุวสมาคมแห่ง

ประเทศไทยสาขาบางกอกใหญ่ปี๒๕๑๕นําคณะกรรมการของสมาคมฯจํานวน๑๗คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการ

จัดงานเจ.ซี.บอลณสถานลีลาศลุมพินีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และรายได้จากการ

จําหน่ายแผ่นภาพภ.ป.ร.เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระ

หนึ่งและมีความพอใจที่ ได้ทราบตามรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆด้านขอแสดง

ความชื่นชมกับทุกๆท่านที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้

 ปัจจุบันนี้เป็นสมัยเร่งรัดพัฒนาจึงบังเกิดสิ่งต่างๆใหม่ๆขึ้นมากมายเป็นผลติดตามมาในฐานะที่ท่าน

ทั้งหลายเป็นผู้ทรงภูมิปัญญา และส่วนใหญ่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนั้นด้วยแน่นอน อยากให้พิจารณาบรรดาผล

งานที่ ได้ลงทุนลงแรงไปแล้ว ว่าคุ้มค่า เป็นประโยชน์ตรงกับความประสงค์เพียงใด ช่วยให้บ้านเมืองเจริญขึ้นและมี

ความผาสุกมั่นคงขึ้นเพียงใดเชื่อว่าจะได้พบผลได้ที่ ไม่พึงประสงค์อยู่ ไม่น้อยแสดงว่าการทํางานของเรายังมีคุณภาพไม่

สมบูรณ์ซึ่งจําเป็นต้องปรับปรุง

 การทํางานอย่างให้มีคุณภาพให้ ได้ผลบริบูรณ์นั้นจะทําอย่างไร เบื้องต้นต้องทําความเห็นให้ถูกต้องในงาน

ที่จะทําเสียก่อน โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พึงมุ่งหวัง แล้ว

วางแผนการอันแน่นอนที่จะดําเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชา ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน และสําคัญที่สุด ต้องมี

ความพากเพียร ไม่ย่อหย่อน ในอันที่จะกระทําต่อตามไปจนกว่าจะเป็นผลสําเร็จ ขอให้ถือว่าการงานที่จะทํานั้นต้องการ

เวลา เป็นงานที่มีผู้ดําเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปเสริมกําลังจึงต้องมีความอดทนที่จะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น

ต้องปรองดองกับเขาให้ ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ ไขปรับปรุง ก็ต้องค่อยพยายามแก้ ไขไปตามที่ถูกที่ควร

อย่าได้ด่วนหักหาญมิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉานจะเกิดความท้อแท้เป็นอุปสรรคให้งานหยุดชะงักลงกลางคัน

 เมื่อท่านตั้งใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงานที่ทําแล้วจะเกิดความทราบตระหนัก

ด้วยตนเองขึ้นว่า งานที่ทํานั้นจะได้ผลดีแน่นอน แม้อาจยังไม่ปรากฏผลในปัจจุบันทันตาเห็น ก็จะแน่แก่ ใจได้ว่าจะ

สําเร็จลุล่วงด้วยดี ในเวลาต่อไป ความแน่ ใจดังนี้เป็นอานิสงส์สําคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ท่านภูมิ ใจ มั่นใจ ไม่ท้อแท้

เกิดพลังทั้งกายและใจที่จะกระทําต่อไปจนถึงที่สุด ขอให้ทุกคนนําถ้อยคําของข้าพเจ้าไปคิดใคร่ครวญให้แน่ชัด ให้เป็น

ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่การงานและแก่การครองชีวิตของตนๆต่อไป

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนสามารถประกอบกิจการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิผลอันพึงประสงค์ทุกอย่าง

และให้ประสบความสุขความสําเร็จและความเจริญทุกประการในชีวิต.
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ในการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ ๖๐ 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมด้วย ที่สามัคคีสมาคมจัดงานประชุมประจําปีขึ้นดังเคยในปีนี้อีก การประชุม

เช่นนี้ควรจะมีประโยชน์มากเพราะเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยเข้าใจและปรองดองกันในทางที่ดีความสามัคคี

ปรองดองนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดของบุคคลในการที่จะทําการงานใหญ่ๆระดับชาติรวมทั้งการดํารงชีวิตอยู่ร่วม

กับผู้อื่นให้ประสบสุขราบรื่นด้วย

 ท่านทั้งหลายมาอยู่ ในประเทศห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน บางคนอยู่มาหลาย ๆ ปี อาจมีความคิดที่

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาว่า โลกทุกวันนี้แคบลง การถือเรื่องชาติกําเนิดมิ ใช่สิ่งสําคัญอันควรคํานึงถึงแล้วในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าใคร่กล่าวแก่ท่านว่าความเป็นไทยนั้นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ไม่ควรที่ ใครจะละเลยทําลาย

เสีย เพราะจะทําให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะที่สุดไม่มี ใครอื่น

นอกจากไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ

ทั้งทางจริยธรรมและปัญญา

 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหมายทุกประการ และขอให้ผู้มาร่วมชุมนุมประสบ

ความสุขความสวัสดีและความสมประสงค์ ในสิ่งที่ควรปรารถนาทั่วกัน.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖  

 งานของยุวพุทธิกสมาคม ถ้าหากพูดในด้านความมุ่งหมายเบื้องต้น ก็คือการค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก

ของพระพุทธศาสนาสําหรับผู้ที่มีอายุน้อยและอยากเห็นผู้ที่มีอายุน้อยเพื่อลร้างเยาวชนที่มีพลังที่จะปฏิบัติ

 ที่ ได้แจ้งกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆนั้นก็เห็นได้ว่าแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือการศึกษา

หลักของพระพุทธศาสนา และส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ ได้ผล สําหรับสมาคมก็นับว่าอยู่ ในฐานะที่

จะปฏิบัติทั้งสองอย่างได้อย่างดี เพราะว่าทุกคนก็เป็นผู้ที่สมัครใจ มิ ใช่ว่าเป็นหน้าที่  มิ ใช่ว่าเป็นการที่ถูกบังคับจาก

ข้อบังคับต่าง ๆ แต่คือบังคับตัวเองให้เข้ามาร่วมมือในงานของความดี ในงานของการที่จะจัดที่จะนํามาสู่

ความปรารถนาดี ฉะนั้นที่ ได้ตั้งโครงการต่าง ๆ ก็เห็นชอบด้วย แต่ก็ขอที่จะแหย่หน่อยหรือขอมีข้อสังเกตหน่อย

อย่างเช่นโครงการให้หยุดบริ โภคเหล้าในวันพระ อันนี้ก็ ไม่เสียหายอะไร แต่ว่าเป็นปลีกย่อยมาก เพราะว่าอาจเป็น

อุบายที่จะให้กําลังใจเพราะว่าถ้าเห็นว่าการดื่มเหล้าไม่มีตามศีลของทางพุทธศาสนาก็ควรจะระงับเลยถ้าเห็นว่าเป็น

เพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็บอกได้ว่าวันพระถวายวัยรุ่นสักวันยังดี แต่อันนี้มันอยู่ที่จํานวนถ้าสมมติว่าใน

วันพระเราไม่ดื่มก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่ามีกําลังจิตแรงที่จะระงับทั้งวันแต่ก็ดูนาฬิกาตลอดเวลาพอถึงเวลาก็จะ

ดูแบบว่าวันพระนี่ก็ต้องดูว่ารุ่งอรุณแล้วก็เป็นวันใหม่ ไม่ ใช่วันพระแล้วดื่มเหล้าได้ จะทําให้เสียยิ่งกว่าที่จะได้ อันนี้

พูดเล่นประเดี๋ยวไปเอาจริง เดี๋ยวก็เมาแอ๋กันใหญ่ แต่ว่าถ้าดูอีกแง่หนึ่ง สมมติว่าเราตั้งใจอยากที่จะไม่ดื่มเหล้า แต่

ว่าไม่ ได้ หรือเพราะว่ามีเหตุการณ์บังคับ เช่นงานสังคม ซึ่งเราก็อยู่ ในสังคม เราก็จะต้องปฏิบัติตามที่เขาทํากันใน

สังคมพอควร เกิดมีงานเลี้ยงกันในวันพระ เราบอกว่าวันนี้วันพระไม่ดื่มไม่แตะเหล้า มันจะมีผลเสียเหมือนกันใน

ทางที่แสดงถึงว่าเราไปขัดจังหวะของงานสังคมเขา เราก็ ไม่ควรจะไป ในงานสังคมนั้น เมื่อไม่ ไป ในงานสังคมนี้ก็

กลายเป็นไม่ร่วมสังฆกรรม ไม่ร่วมชีวิต อันนี้ก็เสียหายเหมือนกัน เราก็อาจมานึกดูงานสังคมนี้ว่าเป็นของต่ำต้อย

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสมพรเทพสิทธาประธานกรรมการ

อํานวยการยุวพุทธิกสมาคมแห่งชาตินําคณะกรรมการอํานวยการชุดใหม่ของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติรวม๒๓คนเฝ้าฯกราบบังคมทูล

ถวายรายงานผลการประชุมและโครงการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท ในการปฏิบัติงานเพื่อ

พระศาสนาและเยาวชนแห่งชาติ
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เป็นเรื่องของโลก แต่เราก็อยู่ ในโลก ถ้าเราถือตัวอยู่ ในสังคมเราก็ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่แตะเหล้าเลยตามที่เขาดื่มเหล้า

กันเราก็กลายเป็นคนนอกสังเวียนแล้วก็อีกอย่างที่เสียก็ต้องไปบอกเขาว่าวันนี้วันพระเราถือเราปฏิญาณตนมา

แล้วก็กลายเป็นเราโกหกตนเองก็เสียหายอีกเหมือนกันฉะนั้นโครงการที่ว่าไม่ดื่มเหล้าในวันพระก็ดูจะมีผลเสียหาย

เหมือนกัน แต่ว่าที่ ไม่ขัดคอเพราะว่าคนเราต้องมีกําลังใจ ต้องถือว่าวันนี้วันพระเรามีกําลังใจที่จะเว้นจากดื่มเหล้า

สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือเราดื่มเหล้าได้ ไม่มี ใครมาห้ามเรามีผิดแต่อย่าดื่มเหล้าจนเมาอย่าดื่มเหล้าจนเกินไปจนเดือดร้อน

หรือสิ้นเปลืองดื่มเหล้านี่สิ้นเปลือง เราทําแต่น้อยพอควร ไม่ ใช่ตนไม่ดื่มเหล้าเลย เพราะว่าเราก็ไม่ ใช่ ไปถือศีลเรา

ยังมีหน้าที่ แล้วก็ ไม่ ได้ ไปอาราธนาศีลทุกวัน แล้วก็แม้จะอาราธนาศีลจะไปทําอย่างเกินไปก็ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นถ้าคน

ที่มีกําลังใจจริงๆดื่มเหล้าก็ดื่มไปตามโอกาสแต่ ไม่ ให้มากเกินไปไม่ ให้ติด ไม่ ให้สิ้นเปลืองจนเกินไปที่มายกเรื่อง

นี้เป็นตัวอย่างเพราะว่ามันต่อเนื่องไปได้ว่าการกระทําของเราทําอะไรอย่าให้เกินไป อันนี้เป็นด้านค้นคว้าหลักของ

พุทธศาสนาในการปฏิบัติทุกวัน

 ในด้านที่จะช่วยสังคมโดยเฉพาะเยาวชนให้สามารถมีความรู้ ในศาสนาและปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ของตนก็

เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของยุวพุทธิกสมาคมซึ่งแสดงมาแล้วและเคยพูดมาหลายครั้งนานมาแล้วว่าพุทธศาสนานี่

ใช้ ได้ทุกปี ทั้งผู้เยาว์ผู้แก่ โดยเฉพาะสําหรับผู้เยาว์ ถ้าสามารถที่จะอธิบายเขาแน่ ใจว่าเป็นสิ่งที่ ใช้การได้จริง ๆ

ไม่ต้องใช้คําที่หรูหรา ไม่ต้องใช้คําในทางวิชาการของพุทธศาสนาเลยก็ ได้ เขาจะสนใจไม่ ใช่น้อย และเขาจะใช้

ประโยชน์แก่ตน แก่การศึกษาของตน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนา

สิ่งที่มี คือมีเหตุใดก็ต้องมีผลนั้น ผลนั้นก็ต้องเป็นเพราะเหตุ อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนา ไม่มีลืม การใช้

คําที่หรูหราต่างๆเป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงวิชาการเพื่อที่จะบอกเหตุผลให้พิสูจน์แม้จะทําดี ได้ดีก็อยากจะอธิบาย

ให้ ใครๆฟังนักก็เป็นหลักของเหตุและผลดีคืออะไรก็ยังไม่ทราบได้ดีคืออะไรก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้ว

มีผลอย่างไร ดีนี่คืออะไร ก็อย่างที่บอกว่าไม่ทราบ เพราะว่าถ้ามีสตางค์มากดี ไหม เรายังไม่รู้ คนไหนที่มีบ้านช่อง

หรูหราดี ไหมก็ไม่ดีก็เป็นห่วงเดี๋ยวไฟไหม้เป็นห่วงเดี๋ยวมีขโมยมาเป็นห่วงเดี๋ยวสร้างแล้วมันไม่แข็งแรงทลายลง

มาหรือแม้แต่เครื่องเรือนต่างๆหรือบ้านช่องที่ ได้ประดับประดาอย่างดีเดี๋ยวมันจะเสียไปมันก็มีทุกข์ฉะนั้นดี ในที่

นี้ก็ต้องให้รู้ว่าอะไรเวลาบอกทําดี ได้ดีอย่างนี้ที่คนไม่เข้าใจก็เพราะไม่ทราบว่าดีคืออะไรแต่ว่าถ้าแพร่ความรู้ ในทาง

หลักมีเหตุแล้วก็มีผลแต่ละคนนึกถึงว่าผลดีหรือไม่ดีนี้ก็แล้วแต่ตัวแล้วจะพิจารณาได้จึงจะทําให้ผู้ที่รับคําสั่งสอนได้
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เป็นผลดีจริง อันนี้ ได้เห็นได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ ใช้เหตุผลและได้รับอบรม คือได้รับฟังและฝึกฝนสมองของตนตั้งแต่

เยาว์ ที่ว่าตั้งแต่เยาว์นี่ ไม่ ได้ขีดขั้นว่าเยาว์แค่ ไหน ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ยังพูดไม่ ได้ ถ้าสั่งสอนได้เราก็สั่งสอนได้ตั้งแต่

พูดไม่ชัดคือยังเกือบไม่รู้เรื่องอะไรเราสั่งสอนให้มีเหตุผลตลอดขึ้นมาก็จะมีเหตุผลถ้าไม่ ได้สั่งสอนหรือบอกว่ายังเด็ก

เกินไป แล้วก็น่ารัก ปล่อยมันตามเรื่องตามราวหรือตามใจของพ่อแม่หรือตามใจของผู้ ใหญ่ เด็กนั้นจะเสีย ซึ่ง

ปรากฎมาแล้วว่าเด็กเสียเพราะว่าตามใจ ต้องอบรมตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งน้อยยิ่งดี ด้วยเหตุผลที่นึกว่าเขาไม่เข้าใจ

แต่เขาเข้าใจ เพราะเขาเป็นมนุษย์ เราก็ค่อยๆอบรมฝึกฝนอาจแปลกใจว่าเดี๋ยวนี้ความคิดมีอยู่ว่าต้องอบรมเด็ก

ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไร ก่อนที่เข้าไป ในโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ำ ก็เข้าไปสามขวบสี่ขวบ แล้วก็

ตอนที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลนี้ที่สําคัญที่จะต้องให้ทําอะไรให้มีเหตุผล ไม่ ใช่อย่างที่เขาทําปัจจุบันนี้คือต้องให้มีความคิด

ริเริ่มอยู่เสมอ เพราะว่ามันมีความคิดริเริ่มไม่ ได้ มันไม่รู้เรื่อง เพราะยังไม่ ได้อบรม ก็ต้องอบรมให้รู้ มีเหตุผลแล้ว

แล้วอบรมเหตุผลนี้ตลอดขึ้นมา เด็กจะมีความคิดริเริ่มเอง จะมีความคิดที่ดีเองได้ ก็แล้วแต่ปัญญาเขาด้วย แต่ว่ามี

หวังที่จะดีเป็นเด็กดี เป็นคนดีต่อไป ไม่เสียหาย และเราก็จะมีหน้าที่ที่ง่ายขึ้น หมายถึงให้ความรู้ ในทางวิชาการ

พุทธศาสนาได้ง่ายมากอันนี้เป็นหน้าที่ ในทางอบรมทั่วไป

 ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ ได้ขอร้องให้ทางยุวพุทธิกสมาคมเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ คือได้รับทราบมาจากฝ่าย

เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่ติดยาเสพติด แล้วไม่ ใช่เยาวชนเท่านั้นเอง บุคคลทั่ว ๆ ไปเดี๋ยวนี้มีจํานวนมากขึ้น และ

ทางการก็มีการจับกุมปราบปรามรักษาผู้ที่เสพที่ติดยาเสพติด เป็นปัญหาทั่วโลก เป็นปัญหาที่ ใหญ่ ส่วนของผู้ที่จะ

ปฏิบัติงานช่วยกันได้ก็ของยุวพุทธิกสมาคมมีส่วนใหญ่อันหนึ่งคือการช่วยให้ความอบอุ่นอบอุ่นแท้ไม่ ใช่อบอุ่นแบบ

ในตําราฝรั่ง อบอุ่นคือความสว่างแก่ผู้ที่ติดยาเสพติดและกําลังรักษาด้วยยาในทางร่างกายด้วย และจะสามารถที่จะ

ช่วยผู้ที่ติดยาเสพติดเหล่านั้น มีฝรั่งคนหนึ่งลูกชายติดเฮโรอีน แล้วก็ ได้ ไปฝากกับพระที่ต่างจังหวัด พระได้รักษาให้

หายได้ โดยสั่งสอนไต่ถาม ดูฝรั่งคนนั้นมาแล้วกลั่นกรอง บอกว่าดี การรักษาไม่ ได้มีที่ ไหน นอกจากเมืองไทยที่

อาศัยอยู่นี่ละ เพราะว่าได้รักษาในทางเทคนิคของการรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยการรักษาทางกายนี้เพียงสอง

อาทิตย์ก็หาย ไม่ยากอะไร แต่สําคัญทางใจ ถ้าเป็นแบบฝรั่งก็ต้องอ่าน ไทยไทยครีสท์ เป็นผู้ที่ ได้เรียนมาเป็นเวลา

แรมปี แล้วก็มีสํานักงาน มีเตียงนอน มีอะไรที่จะให้มาถามแล้วก็ค้นคว้าต่าง ๆ แล้วทีหลังก็ต้องเสียสตางค์ ไม่ ใช่
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น้อย แต่ว่าของเราใช้มีพระสงฆ์และมีผู้ที่สนใจในพุทธศาสนา ใช้เหตุผล ให้ความเมตตา ให้หลักของพุทธศาสนา

นี่เองค่อยๆพูดก็จะแก้ปัญหานี้ ได้จะช่วยได้แล้วเรามีความบริสุทธิ์ ใจเราถ่ายทอดความบริสุทธิ์ ใจไปและมีสิ่ง

ที่ดีคือใช้ปัญญาก็จะแก้ปัญหานี้ ได้ที่ยุวพุทธิกสมาคมจะไปปฏิบัติที่เหมาะสมก็ต้องรู้ว่าไปปฏิบัติอย่างไรเครื่องมือที่

ปฏิบัติได้ก็คือที่สถานพินิจและก็เยาวชนที่เขามีคล้ายๆที่กักกันแล้วก็ ในที่นั้นมีการติดเฮโรอีนไม่ ใช่น้อยเจ้าหน้าท่ีก็

ลําบาก ถ้าทางยุวพุทธิกสมาคมจะทําประโยชน์ก็สามารถที่จะไป ทั้งไปดูในทางกายทั่วไปและไปเลี้ยงดูในทางใจ ไป

เอาใจใส่เด็กเหล่านั้นก็จะช่วยประหยัดกําลังของบ้านเมืองไปไม่ ใช่น้อยเพราะว่าเด็กเหล่านั้นถ้าเราเอาใจใส่เขาก็มี

หวังที่จะดีขึ้นอาจมีสันดานเป็นคนที่ ไม่ดีก็ ได้แต่ว่าบางคนก็ไม่ ใช่สันดานนักแต่เคราะห์ร้ายจึงเป็นหน้าที่ของเรา

ด้วยกันที่จะไปดู เพื่อที่จะช่วยชีวิตบุคคลที่จะช่วยได้ก็ ในการนี้ ในด้านเยาวชนในด้านอาชญากรผู้ที่เป็นเยาวชนใน

ด้านผู้ที่ติดยาเสพติดที่เป็นเยาวชนส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สถานพินิจนั่นเอง ฉะนั้นถ้าอยากจะช่วยก็ควรที่จะไปติดต่อทาง

อธิบดีเอง นายประภาศน์ อวยชัย ทุกคนรู้จักกันทั้งนั้น ไปติดต่อดูว่าจะช่วยอย่างไรได้เป็นประจํา นอกจากนี้ก็มี

เรื่องที่ ในแหล่งเสื่อมโทรมที่เราจะเข้าไปช่วยได้ สําหรับข้อนี้ก็ติดต่อได้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขากําลังปฏิบัติอยู่นั้น เรา

จะสงเคราะห์ตามที่ทําประโยชน์ ได้ ก็จะเป็นงานอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความสําคัญของบ้านเมืองด้วย

และอยู่ ในขอบเขตของงานที่สมาชิกยุวพุทธิกสมาคมตั้งใจที่จะทําอันนี้สําหรับในกรุงเทพสําหรับในต่างจังหวัดการ

ส่งเสริมที่จะไปเอาใจใส่เยาวชนผู้ที่ ได้กระทําผิดและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเหยื่อของยาเสพติดก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้

บ้านเมืองมีความผาสุกได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของการทําลายร่างกายจิตใจของประชาชนโดยยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่อง

ของธรรมชาติ ของความหลงอย่างหนึ่ง คือคนที่มักง่ายในชีวิตก็ ใช้ยาเสพติด บางคนก็เคราะห์ร้าย ส่วนมากก็

เคราะห์ร้าย เพราะว่าถูกชักชวนไปเสพติดและอาจเป็นเรื่องของการบ่อนทําลายจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ ในด้าน

การค้าหรือในด้านการสร้างอิทธิพลด้วย อาจเป็นถึงขนาดเป็นแผนการณ์ ในทางการเมืองก็ ได้ จึงเป็นเรื่องที่ ใหญ่

และสําคัญทั้งในกรุงทั้งในต่างจังหวัด มีความสําคัญที่จะให้ประชาชน ซึ่งแต่ละคนก็เป็นประชาชนผู้สนใจ ควรจะ

พยายามรักษาส่วนรวมของเราด้วยวิธีที่ประเสริฐที่สุด คือวิธีของพุทธศาสนา ซึ่งถ้าเรามาดูจริง ๆ ก็ ไม่ ใช่เป็น

ศาสนาที่ครึ เป็นเครื่องมือที่ดี เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า พุทธศาสนาไม่ ใช่สิ่งที่จะมาแสดงโอ้อวดกันว่าเรารู้

ไม่รู้แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตได้ก็ ไม่จําเป็นที่จะโอ้อวดอะไร
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 ฉะนั้นก็ฝากความคิดดังนี้ ให้กับท่านทั้งหลายและความคิดเจาะจงในด้านจะช่วยผู้ที่ประสบเคราะห์ร้ายจาก

ความอ่อนแอของตนคือจากความขาดเมตตาของผู้อื่นกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด ให้พยายามไปช่วยเหลือด้วยวิธี

ต่าง ๆ โดยการร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี้ โดยเฉพาะที่พูดถึงตํารวจเพราะว่าตํารวจเขาก็ปราบปราม

พูดถึงทางสถานพินิจก็เพราะว่าเป็นผู้ที่จะต้องควบคุมและแก้ ไข กล่าวถึงข้างสูงก็เพราะว่าวิธีการขั้นสูงได้ผล ฉะนั้น

ก็ถ้าสละเวลาและกําลังทั้งปัญญาและกายที่จะปฏิบัติ ในด้านนี้จะเหมาะสมที่สุด และจะเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะช่วย

บ้านเมืองจะช่วยอนาคตได้อย่างดีที่สุดก็ขอฝากข้อคิดต่างๆเหล่านี้ ไว้.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๒
(๒)  

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจที่นําเงินการกุศลจากงานที่ ได้จัดเพื่อที่จะพบปะกันในระหว่างเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๒ มามอบ ทํา

ให้นึกถึงว่าท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาและมาคุยกันเพื่อที่จะทําหน้าที่ ในด้านกฎหมายโดยสมบูรณ์ ก็เป็นสิ่งที่น่า

ชื่นชมทั้งได้แสดงปณิธานที่จะปฏิบัติงานอันสําคัญด้วยความตั้งใจและด้วยความรู้ ในวิชาการที่ถูกต้องในกิจการ

 งานในด้านกฎหมายเป็นงานที่สําคัญสําหรับบ้านเมือง เพราะว่าบ้านเมืองของเราจะต้องมีกฎเกณฑ์ มี

ระเบียบการที่แน่นแฟ้นเพื่อที่จะให้รักษาความยุติธรรมในหมู่ชนความยุติธรรมนี้บางทีก็หายากเพราะว่าพวกเราอยู่

ในจําพวกที่ย่อมต้องนึกถึงผลประโยชน์ ผลประโยชน์จะต้องอยู่ ในขอบเขตมิฉะนั้นจะมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

กฎหมายก็มี ไว้สําหรับช่วยบรรเทาเท่านั้นเองคือเมื่อความเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วก็แก้ ไขเพื่อไม่ ให้ความเบียดเบียน

นั้นลุกลามไป ถ้าเราสามารถที่จะรักษาความเป็นระเบียบและความยุติธรรมได้ โลกเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข มีความ

สงบเป็นรากฐานสําหรับให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ตามความประสงค์

 การที่จะรักษาความเรียบร้อยนี้ก็เป็นงานที่จะต้องใช้สมอง ใช้ปัญญาที่เฉียบแหลมที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อ

สร้างความดีนี้ ไว้ ผู้ที่มีวิชาเหมือนกันก็ย่อมต้องร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ก็จะต้องพยายามที่จะร่วมมือกับ

ผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาความดีตามอุดมคติเมื่อสักครู่นี้มียุวพุทธิกสมาคมมา ก็เมื่อออกจากห้องนี้ ไป ก็ ได้ขอร้องให้ทํา

ตามอุดมคติที่ยุวพุทธิกสมาคมได้วางเอาไว้ และได้ขอร้องให้ร่วมมือกับทางฝ่ายอื่นที่จะสร้างความเรียบร้อย เช่นได้

บอกไว้ว่าขอให้ร่วมมือในการอบรมและช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบเคราะห์ร้ายในกิจการอื่น ๆ ในที่นี้ก็ขอร้องกับ

ท่านทั้งหลายและผู้ที่มีความรู้ ในด้านกฎหมาย  ให้ร่วมมือกับผู้อื่นที่เขามีความรู้ ในด้านนี้ และมีความตั้งใจใน

แนวอื่น ร่วมมือกันเพื่อให้จุดประสงค์ซึ่งทุกฝ่ายมีอยู่ด้วยกัน คือ ความมั่นคงและความผาสุกของส่วนรวม ขอให้

ร่วมมืออย่างดี และสร้างความยุติธรรม สร้างความก้าวหน้า ความมั่นคง ด้วยการร่วมมือในด้านวิชาการ และทั้ง

ร่วมมือในทางอุดมคติ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประภาศน์อวยชัย เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

พร้อมด้วยคณะกรรมการเนติบัณฑิตรุ่นที่๒๒รวม๒๑คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดงานเนติบัณฑิตสัมพันธ์ครั้งที่๑

เมื่อวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๑๓โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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 ฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติงานที่สําคัญของตน และขอให้ร่วมมือกับผู้อื่นในงานที่จะสร้าง

ความเรียบร้อย สร้างความก้าวหน้าแก่บ้านเมืองต่อไป ขอทุกท่านจงประสบความสําเร็จในงานการในหน้าที่ ความ

เจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกประการขอให้มีกําลังกายกําลังใจที่สมบูรณ์พร้อมและประสบความสําเร็จ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์สี ไทย ทีวี ช่อง ๓
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจบรษิทัโทรทศัน์ ทวี.ี ชอ่ง ๓ ที่ ไดจ้ดัรายการเพือ่การกศุล และไดน้าํเงนิมาเพือ่สมทบในการชว่ยเหลอื

ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จึงขออนุญาตว่า เดี๋ยวนี้อุทกภัยไม่ ได้เกิดทางภาคใต้ ไปเกิดทางภาคเหนือ ขอ

อนุญาตใช้เงินนี้ ในการบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือด้วย เพราะว่าการที่จะช่วยประชาชนต้อง

ช่วยโดยฉับพลัน และไม่ทราบว่าอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นที่ ใด เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องส่งความช่วยเหลือ

ไปโดยเร็วที่สุด ฉะนั้นเมื่ออุทกภัยภาคใต้ผ่านไปแล้ว ได้ช่วยไปแล้วเรียบร้อย จึงขอใช้เงินนี้สําหรับเตรียม ถ้ามี

เหตุการณ์ที่ ไหนขึ้นมาก็จะใช้เงินที่นั่น

 การที่ท่านได้จัดรายการมาเสมอสําหรับช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือกันในการช่วยสงเคราะห์ประชาชน

เป็นการที่เห็นได้ว่าเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายทุกคน และแก่ประชาชนคนไทย และเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่แสดง

ให้เห็นว่าคนไทยด้วยกันเรามีความเมตตาซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีที่จะช่วยผู้ที่ประสบความทุกข์ร้อน ทุกคนที่

สามารถที่จะร่วมกันช่วยเหลือก็ร่วมกัน โดยเฉพาะออกรายการ ทีวี. นี้ ก็เป็นการแสดงประจักษ์ ให้เห็นแก่ โลกว่า

ไทยนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนใดที่มีความทุกข์ร้อนก็มีผู้ที่มีเมตตาจิตร่วมกันช่วยอันเป็นผลสําคัญที่สุดของ

หลักการก็ขอให้ทุกคนได้รับความขอบใจจากผู้ที่จะได้รับผลของเมตตาจิตของท่านทั้งหลาย

 ฉะนั้นในวันนี้ที่มาพบ ก็ขอขอบใจ ทั้งในด้านที่ ได้นําเงินมาสมทบเพื่อการกุศลทั้งได้นําน้ำใจที่ดีที่มีเมตตามา

และน้ำใจที่มีเมตตานี้จะมีผลเพิ่มขึ้นไปอีก  คือจะทําให้บ้านเมืองมีความมั่นคง เพราะว่าทําให้ทุกคนมีความภูมิ ใจ

มีความหวังดีแน่นแฟ้นได้ ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความสามารถเพื่อให้สําเร็จในกิจการที่กําลังทําอยู่ คือ

การแสดงและการออกทีวี.ทั้งมีหน้าที่ที่จะช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้มีความปึกแผ่นมีความก้าวหน้าก็ขอให้ทุกท่าน

ประสบความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จในการงานทุกเมื่อมีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์ทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจตนา สิริสิงห์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุ

โทรทัศน์สีไทยทีวีช่อง๓พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีจํานวน๒๓คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินและสิ่งของซึ่งได้รับบริจาคในรายการ

ชุมทางฟ้าบันเทิงซึ่งสถานีไทยทีวีช่อง๓จัดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ธันวาคม๒๕๑๕เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตร 

แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ปี ๒๕๑๕ และนักเรียนนายร้อยหลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ ๕ 

นักเรียนนายร้อยแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษา 

จาก  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ณ หอประชุมกิตติขจร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบกระบี่และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่๓ประจําปี๒๕๑๕

กบันกัเรยีนนายรอ้ยหลกัสตูรพเิศษรุน่ที่ ๕ รวมทัง้นายรอ้ยแพทยซ์ึง่สาํเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการเล่าเรียน

 ท่านทั้งหลาย เมื่อจบจากโรงเรียนและเข้าประจําการแล้ว ส่วนใหญ่จะต้องออกปฏิบัติการสนามโดยทันที

การปฏิบัติการในสนามนั้น จักต้องต่อสู้ฟาดฟันอย่างหนัก คือต่อสู้กับความเป็นอยู่อันยากแค้นในแดนทุรกันดาร

ต่อสู้กับภยันตรายสาระพัดจากข้าศึกและโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจทําให้บางคนเกิดความท้อถอยได้ แต่ละคนจึงควรจะทํา

ความเข้าใจในเรื่องงานให้กระจ่างว่าในยามนี้ชาติบ้านเมืองตกอยู่ ในสภาวะที่ ไม่ปรกติมีอันตรายคุกคามรอบด้าน

จําเป็นต้องใช้กําลังต่อสู้ป้องกันอย่างเข้มแข็ง และทหารเป็นบุคคลที่จะต้องปฏิบัติการนี้ โดยตรง ไม่มีเหตุทําให้

หลีกเลี่ยงได้ จําเป็นที่ทุกคนจะต้องนึกถึงชาติบ้านเมือง นึกถึงความมั่นคงปลอดภัย และสวัสดิภาพความผาสุกของ

ประชาชนเป็นที่ตั้งต้องสํานึกตระหนักว่าการป้องกันประเทศเป็นหน้าที่แท้จริงของทหารที่จะต้องรับปฏิบัติทั้งสํานึก

ว่าประชาชนก็มิได้ทอดทิ้งทหารหากแต่เห็นใจทหารพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เสมอ

 นอกจากนี้ยังมีข้อสําคัญควรสังวรระวังเป็นพิเศษอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะราชการ

สนาม คือฝ่ายตรงข้ามมักใช้วิธีการสร้างข่าว สร้างสถานการณ์ขึ้น เพื่อบ่อนทําลายเรา ทําให้ท้อถอยหมดกําลังใจ

และยแุยงใหแ้ตกแยกกนัทา่นจะตอ้งฝกึหดัตนเปน็คนหนกัแนน่เขม้แขง็มีไหวพรบิไมเ่ชือ่งา่ยไม่โกรธงา่ยมฉิะนัน้จะ

หลงกลอุบายของเขา ทําลายกันเอง ทําให้ชาติประเทศย่อยยับลงได้ง่าย ๆ ขอให้พยายามใช้ความคิดวิทยาการ

พร้อมทั้งความฉลาด ความรอบคอบ ความมีสติรู้ตัว ในการปฏิบัติงานทุกอย่าง ในท้องถิ่นทุกแห่ง การใช้ปัญญา

ความรอบคอบ และความหนักแน่นของท่าน จะช่วยให้ภารกิจทุกประการลุล่วงไปด้วยดี ประสบผลสําเร็จที่มุ่งหมาย

ไว้ทุกๆอย่าง
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 ขออํานวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนมีความสวัสดีรอดพ้นจากอันตรายทั้งมวลทั้งทางกายทางจิตใจ

มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ปราศจากอันตรายภัยพิบัติประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และใน

ชีวิตทุกๆประการ.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะบัณฑิตอาสาสมัคร ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ
(๒)  

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖  

 การที่ท่านทั้งหลายจะออกไปปฏิบัติงานตามโครงการบัณฑิตอาสาสมัครนี่ ต้องทําความเข้าใจให้ถูกเสียก่อน

จุดประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ แล้วแต่ว่าจะเข้าใจอย่างไรก็จะมีผลตามนั้น เท่าที่เข้าใจโครงการนี้ก็มีจุดประสงค์

สองอย่างใหญ่ๆจุดประสงค์แรกก็คือให้การศึกษาให้ครบถ้วนผู้ที่เรียนผ่านการศึกษาชั้นสูงแล้วได้รับปริญญาแล้ว

ก็ออกไปทํางานแล้วก็จะต้องหาความรู้ ในทางปฏิบัติหมายถึงทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งไม่ ใช่เกี่ยวแก่งานตามอาชีพที่ ได้ ไป

สมัครงาน แต่ว่าให้ เข้าใจถึงจิตใจและจิตวิทยาของประชาชน และของทางราชการ ทั้งผู้ที่ร่วมงานด้วย

อีกจุดประสงค์ซึ่งไปพร้อมกันไปก็คือการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชนบทของประเทศไทยซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

นั้น ทุกคนก็ทราบแล้วว่าต้องการความรู้ความสามารถไปช่วยประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงทั้งในด้าน

วัตถุทั้งในด้านสังคมและจิตใจ ทั้งสองอย่างนี้เป็นที่จุดประสงค์สําคัญ และในที่สุดเมื่อรวมทั้งสองอย่างแล้ว ก็จะได้

จุดประสงค์อันที่สาม คือมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้แท้ทั้งในทางทฤษฎีที่เรียนมาตามถนัด ใช้หลักวิชาเหล่านั้นมาเป็น

ประโยชน์ต่องานของบ้านเมือง ที่สุดถ้าทําพร้อมกันและทําได้จริง ๆ แล้วโดยปราศจากอคติต่าง ๆ ก็จะได้

ถึงจุดประสงค์ที่สามคือความมั่นคงของบ้านเมืองแน่นอนแต่ว่าจะต้องดูว่าแต่ละคนจะไปย้ำอยู่ที่จุดไหน

 ที่ท่านอธิการบอกว่าขอโอวาทในการปฏิบัติ หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จะบอกหรือจะแนะนําก็ยาก

เพราะว่าโครงการได้ตั้งขึ้นมาแล้วถ้าทําตามโครงการดี โดยแท้จริง โดยไม่มีอคติ โดยที่ตั้งใจให้ทําให้ถูกต้องตาม

จุดประสงค์ก็จะสําเร็จแล้วมีแต่จะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆหรือเรียกว่าเคล็ดในการทํางานเท่านั้นเองเท่าที่

ดูผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทุกแห่ง จะเป็นวิทยาลัยการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอน

วิชาการ ผู้ที่ ได้เรียนในมหาวิทยาลัยถึงได้ปริญญาเอกล้วน ได้มีวิชาความรู้ที่ดี เพราะว่าการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา

ในประเทศไทยก็นับว่าอยู่ ในขั้นที่ดีแล้วแต่ที่น่าสังเกตก็คือเข้าใจว่าได้ความรู้ทางทฤษฎีมากและความรู้ทางทฤษฎีนี้

เป็นความรู้ที่ ได้มาจากตํารา ซึ่งแต่งจากการแปลวิชาการของต่างประเทศมาเป็นส่วนใหญ่ มิ ใช่เป็นวิชาการที่ ได้จาก

ประสบการณ์แท้ ในประเทศไทย อาจฉงนว่าทําไมวิชาการแท้ ๆ นี้น่ะไม่ ใช่เป็นของสากลรึ ก็บอกได้ว่าเป็นของ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสัญญาธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัย รวม ๓๘ คน เฝ้า ฯ รับ

พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสที่บัณฑิตอาสาสมัครจะเดินทางไปปฏิบัติงานสนามตามชนบทในปลายเดือนสิงหาคม๒๕๑๖
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สากล แต่ว่าสากลเขาก็บอกเหมือนกันว่าการปฏิบัติตามทฤษฎีจะต้องดูจิตใจ ดูประวัติความเป็นมาของสิ่งที่เป็นวัตถุ

แห่งการศึกษาและแห่งการปฏิบัติการที่ทุกคนจะออกไปปฏิบัติ ในชนบทตามถนัดก็นับว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดี และ

เป็นการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง หมายความว่าจะไปปฏิบัติเพื่อค้นคว้าว่าทฤษฎีที่เรียนมาจะนําไปเป็น

ประโยชน์ ได้อย่างไรแก่ท้องที่ที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษานี่เอง ฉะนั้นการออกไปปฏิบัตินี่ก็จะต้องมีจิตใจที่จะเพ่งเล็งใน

การศึกษาของตนเองที่จะดูว่าเราจะนําความรู้ ไป ใช้ ได้อย่างไร แล้วก็เมื่อไป ในท้องที่แล้วเราจะต้องเปิดหูเปิดตาด้วย

ความขะมักเขม้นมิ ใช่จะไปนึกว่าวิชาเรามีแล้วจะไป ให้แก่ท้องที่ ได้เต็มที่จะต้องศึกษาก่อนว่าเราจะไป ให้ ได้อย่างไร

แล้วก็เรารู้ว่าทฤษฎีที่เราเรียนมามันมาจากการศึกษาอย่างไร และเราจะต้องไปศึกษาความเป็นจริง และดูว่าทําไม

เขาปฏิบัติกันอย่างนั้นๆทั้งดีทั้งเลวอาจมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งในใจของแต่ละคนซึ่งไม่ ใช่จุดประสงค์ของโครงการ

แต่ละคนคงนึกได้ว่า เราไปดูเขาปฏิบัติกันจริง ๆ ในท้องที่ พวกเราได้ข่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติ เช่นข้าราชการที่ปกครองที่

เป็นฝ่ายมหาดไทยก็ตาม ฝ่ายศึกษาก็ตาม ฝ่ายตํารวจก็ตาม เขาทําอย่างไร ได้ยินมาว่ามีการข่มขี่ประชาชน มีการ

ขูดรีดอันนี้เป็นจิตใจแห่งการศึกษาเหมือนกันเราไปดูว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นไม่ ใช่ว่าเราจะไปแก้แต่ว่าไปดูแล้ว

ก็อาจแก้ ไขในตัวเองได้สําหรับต่อไปเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องไปทําหน้าที่อย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าเราสามารถที่จะแก้

ด้วยตัวได้ก็ถือว่าได้ผล แม้จํานวนจะยังน้อยเพียง ๔๐ คน ต่อไป ๔๐ คนนี่มีแต่ความเข้มแข็ง ไปปฏิบัติตนให้ดี

ต่างกับที่เราประมาทเขาก็จะสามารถที่จะทําให้การปกครองการปฏิบัติงานดีตามอุดมคติของเรา ก็หมายความว่า

ความบกพร่องของผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อเราว่าอย่างนี้อย่าทํา ถ้าเราแก้ ไขได้บ้างโดยการแนะนําอาจถูกติมาว่ามา

ก็ได้ถูกว่าถูกทําร้ายก็ได้แต่ว่าถ้าแก้ ไขได้ ในเวลาที่เราไปปฏิบัติก็ดีแต่บางทีแก้ ไขยากเพราะว่าสิ่งที่ ไม่ดีนี้มันฝังลึก

ในใจของผู้ที่ปฏิบัติเลว แต่ว่าถ้าสามารถที่จะฟัง สามารถไปดูว่าการปฏิบัติเลวเป็นอย่างไรเป็นผลร้ายอย่างไร ทําให้

เราคลื่นไส้อย่างไรเราก็ไม่ทําและต่อไปเราก็เป็นคนเข้มแข็งทําในสิ่งที่ดีที่เรามองเห็นนี่เป็นด้านว่าเราไปเห็นสิ่ง

ที่ ไม่ดี เราแก้ ไขได้บ้างด้วยความกล้าหาญ ด้วยความเข้มแข็งเท่าที่จะแก้ ไขได้ แต่สําคัญที่สุดคือแก้ ไขในตัว หรือ

ป้องกันฉีดวัคซีนไว้ ไม่ ให้ตัวเราเป็นและภายภาคหน้าเราก็ปฏิบัติ โดยไม่เป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการช่วยตัวเองและช่วย

บ้านเมืองอันนี้เป็นการเรียนจากสิ่งที่เราจะเห็นว่าบกพร่องหรือไม่ดี

 ในการออกไปดู เราก็จะได้เห็นคนที่ดี ไม่ ใช่น้อย คนที่ดีเขาปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง แม้เงินเดือนจะน้อย

บางทีก็น้อยกว่าที่จะได้เบี้ยเลี้ยงไปด้วยซ้ำแต่ ไปอยู่ ในที่ทุรกันดารไปทําหน้าที่ที่กว้างขวางมากทั้งเป็นครูทั้งเป็น



331

ผู้ปกครอง ทั้งเป็นผู้คุ้มครองประชาชน แล้วได้เงินเดือนเพียง ๖๐๐-๗๐๐ บาท อยู่ ในที่ทุรกันดาร อาหารก็ไม่พอ

บางทีอาจเกิดอันตรายจากสัตว์ร้ายหรือคนร้าย แต่เขาก็ทําด้วยความภาคภูมิ ด้วยความตั้งใจเพราะเขารักท้องถิ่น

ของเขา นี่จะเป็นทางที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามีคนดีเหมือนกัน และเราก็เรียนรู้จากคนดีเหล่านี้ ได้ มาใส่ ในตัวเป็น

ตัวอย่างให้เข้มแข็งแม้จะพวกนั้นไม่มี โอกาสวาสนาที่จะเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับปริญญาจึงไม่มี โอกาสที่

จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไป อยู่แต่แค่นี้ เขายังทําดี เป็นคนที่มีจิตใจหรืออุดมคติสูง เราเองตัวอย่างมาประดับ

สติปัญญาของเราทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราสามารถขึ้นอาจเรียนรู้จากวิธีการของเขาอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากดู

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในท้องที่ เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถได้ประโยชน์จากโครงการที่ออกไปปฏิบัติ

งานในท้องถิ่นทุรกันดารนี้

 การไปนี้ แน่นอน จะต้องเข้มแข็ง จะต้องเหน็ดเหนื่อย แต่ โดยที่ ได้อาสาสมัครมา และก็มีผู้ที่ดูแล

อาศัยผู้ที่เป็นอาจารย์ต่าง ๆ ที่ ได้ ให้ความร่วมมืออุตส่าห์ตั้งโครงการนี้ขึ้นมา และได้ดูแลให้ โครงการนี้ ได้ ไปโดยดี

ติดต่อทางหน่วยต่าง ๆ ที่จะให้ความสะดวกเพื่อจะให้พวกเราได้สามารถเล่าเรียนหาความรู้ ก็เชื่อว่าทุกคนจะต้อง

พยายามที่จะให้เป็นผลสําเร็จที่ดี ฉะนั้นก็การออกไปปฏิบัตินี้ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ ใจ จะเป็นประโยชน์แก่ตนอย่าง

ยิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเวลาเดียวกัน เพราะว่าได้พัฒนาได้ช่วยในงานทั้งการสอนทั้งการช่วยในด้าน

วิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชน ก็เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในตัว และในที่สุดเมื่อได้ปฏิบัติเสร็จแล้ว ได้มาศึกษา

อาจมาทําเขียนรายงานเป็นเหมือนวิทยานิพนธ์ ทางโครงการเห็นสมควรก็ ให้เป็นประกาศนียบัตรชั้นสูง ก็เป็นผลที่

เราได้เท่ากับสร้างตัวขึ้นมาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถและมีความเข้มแข็ง

 ผลดีที่จะได้จากโครงการนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าท่านทั้งหลายก็มาจากสถาบันต่าง ๆ หลายแห่ง การ

เข้าร่วมในโครงการเดียวกันและปฏิบัติงานที่มีอุดมคติอย่างเดียวกันก็เชื่อว่าจะกระชับความสามัคคีระหว่างทุกคนที่มี

ความรู้และอาชีพต่างกัน สําคัญที่สุดก็จะได้เห็นว่าการพัฒนาประเทศก็ตาม การพัฒนาตนเองก็ตาม จําเป็นที่จะใช้

ความร่วมมือเพราะว่าคนที่มีความรู้ ในด้านวิชาการอย่างหนึ่ง ไม่ ใช่เป็นคนที่มีความรู้ทั่วทุกอย่าง ต้องอาศัยซึ่งกัน

และกันต้องแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ ใช่อยู่คนเดียวยิ่งอ้างขึ้นมาว่าเป็นบุคคลที่

มีความรู้สูงเพราะว่าได้ผ่านการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแล้วยิ่งมีความรับผิดชอบที่จะร่วมมือกันยิ่งอยากมีความคิดที่จะ

สร้างบ้านเมืองยิ่งต้องห่วงบ้านเมืองด้วยเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างที่จะสร้างบ้านเมืองสําหรับตนเองก็ ไม่สําเร็จแน่



332

ฉะนั้นโครงการนี้ก็เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างจิตใจอย่างที่ว่า เราจะต้องร่วมมือกับผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่ปฏิบัติงานทุก

สาขา เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเจริญได้ แล้วเมื่อบ้านเมืองเจริญเราก็ภูมิ ใจกัน พร้อมเพรียงกัน ภูมิ ใจกันได้ และ

เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีบ้านเมืองที่เจริญเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา

 อันนี้ก็เป็นความคิดที่ลอยผ่านมาในสมอง เมื่อลอยมาในสมองก็จับเอาไว้ แล้วก็พยายามที่จะพูดออกมา

เป็นคําพูด ถ้าแต่ละคนสละเวลาสักนิดหน่อย คิดและพิจารณาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ พิจารณาถึงประโยชน์ของ

โครงการนี้ ในสิ่งที่ดีที่งาม และถ้ามีความคิดที่ลอยเข้ามาในสมองก็จดจําเอาไว้เขียน หรืออาจเขียนไว้ ไม่ ใช่เป็น

วิทยานิพนธ์ แต่ว่าเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน และตกลงใจว่าเราทําอย่างนี้เพื่ออะไร มาคุยกัน มาสังสรรค์กัน

เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าแต่ละคนก็เป็นคนที่มีสมองที่มีความรู้แลกเปลี่ยนกันได้ จะทําให้

อนาคตของบ้านเมืองดีขึ้น เพราะว่าคนที่มีความรู้คนที่มีปัญญา แลกเปลี่ยนความคิดกันในทางที่สุจริต ในทางที่

บริสุทธิ์ ใจ ในทางที่จะสร้างสรรค์ฉะนั้นที่ โครงการนี้เกิดขึ้นจึงเป็นการดี และถ้าปฏิบัติดีด้วยความบริสุทธิ์ ใจผลจะดี

อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ขอฝากกับทุกคนเพื่อประกอบความคิดถ้าไปปฏิบัติงานมีความท้อใจบ้างซึ่งเป็นของธรรมดา

เพราะงานจะต้องใหญ่ ขอให้ฟันฝ่าความท้อใจนี้ ไปแล้วก็ทําตามที่สมควรที่จะทํา เมื่อมีอะไรที่ทําไม่ ได้ก็มาปรึกษา

หารือกัน มาปรับทุกข์กับเพื่อนฝูงที่ ไปปฏิบัติ ในโครงการนี้ มาปรับทุกข์กับอาจารย์ ให้กรุณาช่วย อาจทําให้ความ

ท้อถอยนี้หายไป และเป็นการสร้างอุดมคติขึ้นมาใหม่ เป็นการสร้างความคิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จะทํา

ให้ โครงการนี้เป็นผลสําเร็จ

 ก็มีข้อสังเกตเท่าที่คิดออกเวลานี้เท่านี้ มีแต่ว่าจะขอให้ทุกคนออกไปปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ ใจเพื่อ

ประโยชน์ของตน หมายถึงว่าได้มีความรู้เพิ่มเติม เพราะว่าได้ ไปปฏิบัติและได้คิดด้วยการปฏิบัตินั้นด้วยความมั่นใจ

ว่าเป็นประโยชน์แน่ แล้วก็ขอให้อย่าท้อถอย มีพลังจิตใจเข้มแข็งแล้วร่างกายก็จะเข้มแข็งไปด้วย ขอให้ออกไปด้วย

ความมั่นใจด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ และปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อตนเองเป็นประเด็นแรก ถ้าเป็นผลดีแก่งานก็เป็น

ผลพลอยได้ขึ้นมา แล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นในที่สุด คือ เราจะมีคนที่สามารถทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติและมีความสามัคคี ถ้า

แต่ละคนปรารถนาดีจริงๆก็ขอให้คิดถึงจุดหมายสําคัญของโครงการและพยายามทําให้ โครงการนี้เป็นผลสําเร็จที่ดีก็

ขอให้ทุกคนได้สามารถปฏิบัติตนปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆให้สามารถทํางานตามที่มุ่ง

จุดประสงค์ทุกประการ ขอให้ประสบความสําเร็จในงานนี้ จะได้เป็นที่ชื่นใจของผู้ที่ร่วมงานนี้ทุกคน ตลอดทั้ง

อาจารย์ทั้งตัวเองที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติ ให้เป็นผลสําเร็จก็ขอประสบความเจริญความสําเร็จทุกประการ.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะนักกีฬาซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๗ 

ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 อันการกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ทําให้มีความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกาย และสมานสามัคคี ในระหว่างผู้ที่ ได้

ปฏิบัติการกีฬา จุดประสงค์ของการกีฬาได้ขยายขึ้นมาในเวลาต่อมา เป็นการสมานสามัคคีและความเข้าใจระหว่าง

มนุษย์ที่อยู่ห่างไกลกัน อยู่ต่างประเทศกัน ฉะนั้นก็เกิดมีการนัดพบเล่นกีฬาระหว่างประเทศขึ้น การกีฬาจึงมีความ

สําคัญเพิ่มขึ้นมา เพราะว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้มีสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เมื่อเกิดเป็นจุดประสงค์เช่นนี้ ก็มี

ความสําคัญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งสําหรับแต่ละประเทศก็คือต้องมีความสามารถ เพราะว่าการกีฬาต้องมีการเอาชนะ

กันด้วยประเทศใดที่มีนักกีฬาที่สามารถและเอาชนะได้ก็เป็นประเทศที่ถือว่าแข็งแรงทั้งผู้ที่มีชัยก็ทําให้ประเทศชาติ

มีชื่อเสียงที่ดี ฉะนั้นการกีฬา โดยเฉพาะในลักษณะที่ ไปแข่งขันระหว่างประเทศเช่นนี้ จึงเกิดความสําคัญมากยิ่งขึ้น

นอกจากการเอาชนะในเชิงกีฬา ยังจะต้องไปเอาชนะในเชิงจิตใจ คือการไปก็จะต้องแสดงว่าตนมีความสามารถใน

ทางด้านกีฬานั้น ๆ แล้วก็ต้องแสดง...... ซึ่งเข้าใจว่าสําคัญยิ่งกว่า...... จะต้องแสดงน้ำใจเป็นนักกีฬา แสดง

ความเข้มแข็งในใจนอกจากความเข้มแข็งในกาย ทําให้ชื่อเสียงของประเทศชาติดี เป็นที่เกรงขามและเป็นที่น่า

นับถือของชาวต่างประเทศ การกีฬาเลยกลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชาติเหมือนกัน ไม่ ใช่ว่าการกีฬาไม่มีรั้ว

ไม่มีกําแพงการกีฬาต้องเป็นของชาติและการไปปฏิบัติหน้าที่ ในทางกีฬาคือไปแข่งขันในแขนงของแต่ละคนก็จะ

ต้องพยายามที่จะปฏิบัติ โดยดีที่สุดเพื่อให้ ได้ชัยชนะทั้งจะต้องปฏิบัติตนทั้งในการแข่งขัน และนอกการแข่งขันให้เป็น

ที่น่านับถือ เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่น่าเคารพแก่ผู้ที่ ได้พบ คือนักกีฬาของประเทศอื่น และประชาชนในประเทศที่เราไป

เยี่ยม ฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายผู้เป็นนักกีฬาและทั้งผู้ฝึกและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ ไป จึงหนัก สําคัญ

และหลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่จะต้องบังคับตนเองให้ ได้ผลให้ดีที่สุดมิฉะนั้นจะทําให้คณะและทําให้บ้านเมืองเสียหายได้

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ จอมพลประภาส จารุเสถียร ประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นําคณะนักกีฬาไทย จํานวน ๒๕๔ คน ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬา

แหลมทอง ครั้งที่ ๗ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กันยายน ๒๕๑๖ เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทาน

พระบรมราโชวาท
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 การที่ ไป ในกีฬาแหลมทองเช่นนี้ ก็ดังที่ ได้กล่าวมาว่า ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มกีฬาแหลมทองนี้ เราจะต้อง

ส่งนักกีฬาไปร่วมในการกีฬาแหลมทอง ก็นับว่าเป็นเหตุผลที่หนักแน่น เพราะว่าเมื่อเราริเริ่มสิ่งที่นับว่าดีก็ควรที่จะ

สนับสนุนสิ่งนี้ต่อไป ฉะนั้นก็ขอให้พรให้ท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้ ได้ ไปปฏิบัติหน้าที่ โดยดี

มีกําลังทั้งกายและใจที่จะทําให้มีผลที่ดีสําหรับตนเองและสําหรับส่วนรวม ในส่วนรวมนี้ก็หมายถึงส่วนรวมของ

ประเทศทั้งหลายที่ร่วมในงาน และสําหรับส่วนรวมคือประเทศของเรา ซึ่งจะต้องพยายามที่จะอุ้มชูอยู่เสมอว่ามี

ประชาชนและมีนักกีฬาที่ดีที่ครบถ้วน หมายถึงเป็นคนเข้มแข็งในวิชาของกีฬานั้น และเข้มแข็งในความเป็นคน

และโดยเฉพาะเป็นคนไทย

 ขอให้ทุกคนเดินทางไปโดยสวัสดิภาพ สามารถที่จะทําหน้าที่ของตนโดยดี ประสบความสําเร็จ ประสบ

ความดีความงามทุกประการ เพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ตนและเป็นเกียรติต่อประเทศชาติ เป็นผลสําเร็จทุกอย่างตามที่

ได้ตั้งปณิธานไว้.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะธรรมจาริก
(๒)  

ณ ตึกรับรอง ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 

วันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 งานของคณะธรรมจาริกที่ ได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาสามปี ก็นับว่าได้ผลดี เพราะว่าได้สามารถเข้าไปถึง

ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้เข้าใจในพระศาสนา และในการปฏิบัติตนเพื่อสอดคล้องกับการเป็นประชาชน

พลเมืองอยู่ ในประเทศไทย

 ศาสนาอิสลามนี้มีความดีเป็นพื้นฐานสมควรที่จะสนับสนุน เพราะว่าศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนเป็น

พลเมืองดีทุกคนมีความเข้มแข็งมีวินัยและมีความปรารถนาดีต่อกันนี้เป็นหลักสําคัญและหลักนี้ถ้าสนับสนุนให้

เข้าใจอย่างดี ก็จะทําให้มีความคิด มีความเจริญ มีความก้าวหน้าและความมั่นคงกันทั่วทุกคน ถ้าเราสามารถที่จะ

เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุกคน ก็จะทําให้เรามีการปกครองที่สมบูรณ์ ทําให้ทุกคนได้รับผลการจัดงานของชาติได้อย่างดี

สําหรับเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาที่แท้จริงนี้ยิ่งมีความสําคัญมาก ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมของประเทศ รู้สึก

ว่าสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงขึ้นไป มีวิชาการทางวัตถุใหม่ ๆ ที่ทําให้เราสามารถพัฒนาชีวิตให้มีความ

สะดวกมีความสุขสบายใจมากขึ้นถ้าสามารถที่จะชี้แจงว่าศาสนามิได้ขัดกับความก้าวหน้าเลยก็จะทําให้เราสามารถ

ที่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การที่ธรรมจาริกได้ ไปสั่งสอนศาสนาที่แท้ที่เหมาะสม พร้อมกับได้นําความเจริญทาง

วัตถุเช่นทางแพทย์ ไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือที่ราชการไปไม่ถึง เป็นการกุศลอย่างยิ่ง เพราะ

ว่าการเข้าใจผิดมีอยู่ว่า ผู้ที่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดต้องไปรับสิ่งที่มาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับความมุ่งหมาย

และคําสั่งสอนของพระมะหะหมัด พระมะหะหมัดมุ่งสั่งสอนให้ทุกคนพยายามขวนขวายสิ่งที่ดีที่งามเพื่อที่จะให้คนมี

ความมั่นคง และหมู่คณะมีความมั่นคง ที่พูดถึงหมู่คณะก็มิได้หมายถึงเฉพาะหมู่คณะในหมู่บ้านหรือในญาติพี่น้อง

แต่ว่าหมู่คณะในชาติบ้านเมือง ซึ่งพระมะหะหมัดก็ ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่า ผู้ที่อยู่ ในบ้านเมืองใดก็จะต้องช่วยกันรักษา

บ้านเมืองนั้นให้สงบให้เจริญประเทศไทยของเรามีผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆหลายศาสนาล้วนแต่อยากจะทําให้คน

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจรูญ โลกะกะลิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

นราธิวาส นํานายทวี นภากร หัวหน้าคณะธรรมจาริกอิสลามและคณะ ประกอบด้วยธรรมจาริกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนราธิวาส และ

จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓๑ คน เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและแผนงานของโครงการธรรมจาริกอิสลาม.
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อื่นมีความรู้ เป็นคนที่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ ได้ มีความสงบสุข ฉะนั้นศาสนาอิสลามที่มีอยู่อย่างแน่นแฟ้นโดย

เฉพาะในจังหวัดสี่จังหวัดที่กล่าวออกมา จึงเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติของเราได้ก้าวหน้า

รุดหน้าออกไป โดยใช้กําลังของประชาชนที่ปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ชอบมาช่วยกัน ฉะนั้นประชาชนที่นับถือศาสนา

อิสลามจึงมีส่วนสําคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เจริญและมั่นคงปัจจัยในการสร้างความมั่นคงนี้ก็คือความเข้าใจดี ใน

ส่วนของพระศาสนาและบัญญัติต่างๆ ของพระศาสนาเป็นข้อหนึ่ง และการเข้าใจดีว่าทุกคนทางราชการและทาง

ประชาชนแม้จะไม่ ได้ถือศาสนาอิสลามก็ต้องช่วยกันเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

ศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญและได้สนับสนุนคณะธรรมจาริกให้มาปฏิบัติการเป็นต่อเนื่องกันเช่นนี้ ก็ขอชมเชย

ที่ทางราชการได้รับหลักการของคณะธรรมจาริกนี้ ไว้ถือปฏิบัติ และคณะธรรมจาริกก็ ได้ปฏิบัติงานที่ดี อย่างดี ข้อ

บังคับอีกข้อหนึ่งก็คือความเข้าใจ เพราะว่าถ้าทางราชการเข้าใจถึงความมุ่งหมายของประชาชน ก็สามารถที่จะ

บริการประชาชนได้ ถ้าประชาชนร่วมมือ ทางราชการก็ยิ่งร่วมมือ ฉะนั้น ขอให้คณะธรรมจาริกพยายามที่จะทําให้

ความเข้าใจอันดีนี้เกิดขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวอิสลามและประเทศชาติ ในอนาคต

 ขอให้งานของธรรมจาริกมีผลดีทุกประการตามที่มุ่งหมายเอาไว้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในด้าน

ศาสนาทั้งในด้านการวางตัวในชีวิตประจําวันเพื่อความรุ่งเรืองของตนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติซึ่ง

จะทําให้ประเทศชาติอยู่เป็นสุขเป็นส่วนรวมสามารถที่จะสร้างบ้านเมืองที่น่าอยู่และเป็นที่อาศัยของเราทุกคนไม่ว่า

ศาสนาใด ประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่น่าอยู่มาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะว่าต่างคนต่างสนับสนุนซึ่งกัน

และกันมีความคิดที่ดีอย่างไรก็ปฏิบัติได้คนไทยไม่ว่าเป็นศาสนาใดก็นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาอื่นเขามุ่งให้ทุก

คนเป็นคนดี และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ฉะนั้นถ้าเราสร้างบ้านเมืองให้ปลอดภัย ให้มั่นคง เราจะสามารถ

ปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละคนอย่างเสรีและอย่างเป็นผลดีเป็นที่พอใจของตนได้

 ขอให้งานของคณะธรรมจาริกเป็นผลดีอย่างสมบูรณ์ทุกประการ ให้มีความเพียรปฏิบัติ ในการงานนี้จนได้

รับผลสําเร็จได้มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์เกิดประโยชน์อันดีขอจงมีความสุขความเจริญความสําเร็จทุกประการ.
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พระราชดํารัส

ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจําจังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดีมาก ที่มี โอกาสมาเยี่ยมจังหวัดสงขลา และได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายอย่างใกล้ชิด

อีกวาระหนึ่งขอขอบใจท่านทุกคนที่พร้อมกันมาต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรี

 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ ที่สําคัญอย่างยิ่งจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน

สืบมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันชาวสงขลาควรจะภาคภูมิ ใจควรจะได้ร่วมกันรักษาเกียรติและความสําคัญทั้งนี้ ไว้

พร้อมทั้งทํานุบํารุงบ้านเมืองของท่านให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคง

 ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ ได้นําพระพุทธนวราชบพิตรมาให้แก่ท่านด้วย พระพุทธนวราชบพิตรนี้ สร้าง

ขึ้นสําหรับมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัด ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ ไว้องค์หนึ่ง เป็นพระที่ข้าพเจ้าทํา

ขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้มาจากสถานที่และวัตถุสําคัญของจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรมีผงที่ ได้จาก

จังหวัดสงขลาเช่นผงจากองค์พระธาตุวัดไชยมงคลผงจากองค์พระธาตุวัดพระโคะอําเภอสทิงพระและผงธูปเปลวทอง

จากศาลหลักเมืองรวมอยู่ด้วย

 ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ เป็นที่หมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย

และของคนไทยทั้งชาติ ทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่สอนให้คนทุกคน

แผ่เมตตาความรักความเอื้ออารีแก่กันเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าเพศวัยใดเชื้อชาติศาสนาใดอยู่ร่วมกันได้

ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้บรรจุพระพิมพ์ที่ทําด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ดั่งกล่าวไว้ เพื่อให้ เป็น

พระพุทธรูปสําคัญและนํามามอบให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยตัวเอง

 ขอท่านทั้งหลายจงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ ไว้ เพื่อเป็นศิริมงคลสําหรับจังหวัดและสําหรับตัว เพื่อ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการที่จะสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจกันประกอบความดี และขอให้ท่านได้ตั้งใจระลึกไว้เสมอ

เป็นนิตย์ด้วยว่า ในการทําการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ เห็นอก

เห็นใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในความสามัคคีและความสุจริต ทั้งในความคิด

และการกระทําถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายสูงสุดกิจที่ทําทุกอย่างจึงจะสําเร็จผลที่สมบูรณ์

และจะช่วยให้สามารถรวบรวมกันรักษาความเป็นปึกแผ่นจังหวัดสงขลาของท่านไว้ ได้ พร้อมกับทํานุบํารุงให้จําเริญ

รุดหน้าไปตามความปรารถนา
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 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในจังหวัดนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้สวัสดี

ปลอดจากทุกข์และภัยทุกประการ บันดาลให้เกิดความผาสุกและความสามัคคีอันมั่นคง ให้ทุกคนประกอบกรณียกิจ

น้อยใหญ่ ในหน้าที่สําเร็จลุล่วงได้ดังประสงค์ บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่จังหวัดสงขลาและแก่ประเทศชาติ ไทย

ยิ่งๆขึ้นตลอดสืบไป.
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พระราชดํารัส

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดงานชุมนุมสามัญประจําปี 

ของ 

สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๖ 

ณ เมือง Zeven ในรัฐ Niedersachsen 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ายินดีด้วยมากที่สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมัน จัดงานชุมนุมสามัญประจําปีขึ้นอีกวาระหนึ่ง

การประชุมเช่นนี้ควรจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นโอกาสที่ ได้มาพบปะวิสาสะกัน ได้เข้าใจในความคิดจิตใจกัน

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นทางช่วยให้สามารถร่วมมือกันประกอบกรณียกิจสําคัญ ๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

วันข้างหน้า

 การที่ท่านมาอยู่ ในต่างประเทศ ย่อมมี โอกาสได้พบเห็นและศึกษาสังเกตสิ่งต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น ทําให้

เกิดความรู้ความคิดใหม่ ๆ ขึ้นในตัวทั่วกัน ปัญญาและทิฐิที่ ได้มาใหม่นี้ ควรที่ทุกคนจะได้นํามาใช้ด้วยความ

พิจารณาอันถี่ถ้วน ให้ถูกต้องด้วยเหตุด้วยผล ด้วยกาลเทศะ ทั้งสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นฐานความคิดจิตใจ และ

ความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อที่จะธํารงและเชิดชูคุณลักษณะของไทยเราไว้ ให้คงอยู่ ในโลกตลอดไป และไม่พึงใช้

ปัญญาและทิฐินั้นมาบั่นทอนลบล้างความดีความงามที่มีอยู่แล้วในชาติไทยให้สิ้นความหมายสูญสลายไปในที่สุด

 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ ดําเนินไป ได้ผลสมความคาดหมาย และขอให้ทุกคนประสบความสุข

ความสวัสดีความสมประสงค์จงทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก

วาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ ได้รับความสําเร็จการศึกษาทุกคน และขอขอบใจที่มหาวิทยาลัยให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์แก่พระราชินีในโอกาสนี้

 ความสําเร็จของบัณฑิตรุ่นที่ ๒ นี้ นับเป็นผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งในความพยายามของเรา ที่จะขยายการ

ศึกษาขั้นอุดมในภาคใต้ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีถึงการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างใหญ่หลวง เพราะบัณฑิตจาก

สถานศึกษานี้จะได้เป็นกําลังส่วนสําคัญยิ่งในงานของชาติสาขาต่างๆได้อย่างกว้างขวางและหนักแน่นบัณฑิตทั้ง

หลายจึงควรพยายามใช้วิชาความรู้และความคิดความสามารถให้ ได้ประโยชน์มากที่สุดในการงานของตนๆ

 การทํางานนั้นกล่าวอย่างสั้นและตรงที่สุดคือการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีอยู่ ให้ลุล่วงและสําเร็จผลอัน

พึงประสงค์มีหลักการสําคัญในทางปฏิบัติว่าเบื้องต้นให้พิจารณาทําความเข้าใจในงานด้วยเหตุผลให้กระจ่างแจ่มแจ้ง

ก่อน เช่นมีวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างไร มีแบบแผนวิธีการที่จะทําอย่างไร แล้วมุ่งปฏิบัติ ไปตามจุดมุ่งหมายนั้นให้

เที่ยงตรง เป็นกําลัง ต่อไป หากรู้สึกว่าเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาอันใดเข้า ก็ ให้พิจารณาว่า เป็นปัญหาจริงหรือไม่

จะต้องแก้ ไขปรับปรุงหรือไม่ และเมื่อปรับปรุงแล้วจะช่วยให้งานดีขึ้นได้แน่นอนหรือไม่ เมื่อแน่ว่าจะต้องแก้ ไขจริงแล้ว

ก็เร่งแก้ ไขให้ลุล่วงไปโดยเร็วเพื่องานจะได้ดําเนินต่อไปได้ ไม่ติดขัดแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่ ใช่ปัญหาแท้จริงแล้วก็

ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องแก้ ไขปรับปรุงเพราะมีตัวอย่างปรากฏอยู่บ่อยๆว่าการที่มุ่งจะปรับปรุงพัฒนางานอยู่ตลอด

เวลานั้นทําให้ ไม่เป็นอันได้ลงมือปฏิบัติกลับทําให้งานติดขัดและหยุดชะงักเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ ไปเปล่าๆโดย

ใช่เหตุจึงขอฝากให้บัณฑิตนําคําพูดนี้ ไปคิดให้เห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของตนของส่วนรวมต่อไป ในวัน

ข้างหน้า

 ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลของผู้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกฝ่าย

ทุกคนขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในกายและในจิตใจสามารถประกอบกิจการด้านต่างๆได้โดย

มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมทั้งให้ประสบความสุขความเจริญในชีวิตตามที่ปรารถนาทั่วกัน.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในโอกาสเสด็จ ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๒)  

วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖  

 การมาในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ ทําให้มี โอกาสมาเยี่ยมและได้ทราบถึง

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในรอบปี ก็เห็นว่ามีความก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษา ทั้งในด้านวัตถุและความเป็นไป ที่

สําคัญก็ที่เห็นว่ามีนักศึกษาสําเร็จปริญญาไปจํานวนมากขึ้น เข้าใจว่าจะเป็นทางที่จะให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้มี

ประสิทธิภาพสูงและที่ ได้ ให้ โอวาทเมื่อกี้นี้แก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ก็ขอให้ ใช้ ได้สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยและในโรงเรียนสาธิต ตลอดจนใช้ ได้สําหรับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนทุก

คนด้วยที่จะใช้ประโยชน์จากคําพูดที่พูดออกไป

 ถ้าจะขยายความอยู่ ในคําพูดที่พูดออกไปนั้นซึ่งพูดอย่างย่อๆสั้นๆว่าการปฏิบัติงานมีอยู่สองอย่าง

มีการทํางานตามหน้าที่หรือตามงานที่มีอยู่แล้ว และมีงานอีกด้านหนึ่งคือการปรับปรุง และที่พูดเมื่อกี้นี้อย่างสุภาพ

ก็ขอขยายความว่า การปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือพัฒนาก้าวหน้านั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบ และถ้าใช้

คําอย่างกันเองก็บอกว่าอย่าหาเรื่องรื้อสิ่งของที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและลงท้ายพังหมดการทําตามหลักนี้อาจดูเหมือน

ไม่ค่อยก้าวหน้า ไม่พัฒนา แต่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะมีอยู่มีกิน และสิ่งใดที่ ได้สร้างมาแล้วไม่จําเป็นเลยที่จะ

ต้องรื้อ ตามทฤษฎีหรือตามความคิดใหม่ที่ โดยมากคิดว่าใหม่เขาต้องพัฒนากัน อะไรที่ ไม่พัฒนา อะไรที่ ไม่ปรับปรุง

ที่ ไม่รื้อแล้วก่อใหม่ ใช้การไม่ ได้ ไม่สมัยใหม่ แต่ขอให้อย่าคิดเช่นนั้น เราสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้ อย่างสร้าง

มหาวิทยาลัยขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ ผู้ที่ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องตั้งใจที่จะเรียนเพื่อให้ ได้

จุดประสงค์ที่ ได้สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมา อาจารย์ที่เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องพยายามที่จะประสาทความรู้ที่มี

อยู่ ในตัวให้แก่อนุชน เพื่อที่จะให้อนุชนสามารถที่จะทํางานต่อไปได้ ไม่ ใช่ว่าเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษา

สําหรับมารื้อมหาวิทยาลัยให้พังเคไปหมด หรือมาสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาสอนว่ามหาวิทยาลัยนี้สร้างไม่ดี

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ ในพิธี

ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา๒๕๑๕
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ต้องรื้อหมดอันนี้ก็เป็นการขยายความและยังไม่จบแต่ว่าถ้าพูดอีกก็อาจไปไกลมากจะขอสรุปว่าการทํางานใดๆ

มีทั้งงานประจํา มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอให้ ใช้สมองพิจารณา เรามีสมองอยู่ ในกรรมสิทธิ์

ของแต่ละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดี ใส่ตัว

เพื่อสร้างความดี และเพื่อเป็นผู้ที่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา มีความคิดที่รอบคอบ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ ที่มั่นคง

ที่ปลอดภัยฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษาทั้งครูอาจารย์จะได้ ใช้สมองพิจารณาอย่างรอบคอบ

อย่างดี อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะปฏิบัติอะไรและจงปฏิบัติด้วยความแน่วแน่ด้วยความสุจริตแน่วแน่ ซื่อตรงต่อตนเอง

และต่อประเทศชาติ จะได้ประสบความสําเร็จแน่นอน และถ้านึกถึงความสําเร็จที่ต้องการ สําหรับนักศึกษาหรือ

นักเรียนก็คือความสําเร็จในการศึกษา ก็ขอให้สามารถที่จะเรียนเอาความรู้ ใส่ตัวอย่างสมบูรณ์และสามารถที่จะ

สอบไล่ ได้เพื่อให้เป็นผลสําเร็จขั้นหนึ่งได้เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและต่อไปมีความสําเร็จในชีวิต

 ขอจงมีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นความดีสําหรับตนเองและสําหรับส่วนรวม

จนสําเร็จ.
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ราชกรีฑาสโมสร 

ในโอกาสที่มีอายุครบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖ 

 


 ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมากที่ราชกรีฑาสโมสรมีกิจการอันมั่นคงยืนยาวมา

ได้ครบ ๗๒ ปี  ความมุ่งหมายของสโมสรในอันที่จะช่วยให้สมาชิกได้พบปะกันโดยอาศัย

การกีฬาประเภทต่าง ๆ  ทําให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สมาคมกันในสถานที่และ

โอกาสอันเหมาะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถที่จะร่วม

มือกันในงานต่าง ๆ ทุกระดับ  เป็นประโยชน์ถึงประเทศไทยเป็นส่วนรวมได้เป็นอันมาก

ตลอดมา

 ในโอกาสพิเศษนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความปรารถนาดีต่อสโมสรนี้ขอให้

ประสบผลสําเร็จในกิจการทั้งปวงทุกประการ  ทั้งมีความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ

ขึ้นสืบไป.



พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่๓กันยายนพุทธศักราช๒๕๑๖
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการราชกรีฑาสโมสร
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจที่ทางราชกรีฑาสโมสรได้นําเงินเพื่อการกุศลมาให้ครั้งนี้  และเป็นโอกาสพิเศษที่เป็นวันครบ

ฉลอง๗๒ปีของสโมสร ซึ่งได้ทําประโยชน์มาไม่ ใช่น้อยในด้านสังคมแก่ประเทศไทย เพราะว่าสามารถที่จะรวบรวม

สมาชิกต่าง ๆ  ซึ่งมาจากประเทศต่าง ๆ จึงนับว่าได้เป็นผู้ที่กระชับความเข้าใจไมตรีระหว่างประเทศต่าง ๆ  ที่มี

การที่คนต่างประเทศในประเทศไทยได้พบปะกัน  ก็นับว่าเป็นประโยชน์ ในทางความเข้าใจ  แต่ถ้าพบปะกันใน

บรรยากาศของการกีฬาและความบันเทิง  ก็อาจทําให้การพบปะนั้นเกิดผลดียิ่งกว่าการเจรจาใดๆ ฉะนั้นสโมสรก็ได้

ให้ประโยชน์ ในด้านกีฬา ในด้านสังคม และในด้านความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ทําเป็น

ผลสําเร็จอย่างยิ่ง

 ขอให้ราชกรีฑาดําเนินกิจการต่อไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีตลอดไปและขอให้สมาชิกทั้งหลายจงได้รับ

ความสบายใจสบายกาย  เป็นกําลังใจในการประกอบการงานของแต่ละคนให้ดียิ่งสมตามความประสงค์  ขอจง

ประสบความเจริญ.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลตํารวจเอก จํารัส มัณฑุกานนท์  ประธาน

กรรมการราชกรีฑาสโมสร  พร้อมด้วยคณะกรรมการราชกรีฑาสโมสร จํานวน๙ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ

๗๒ปีของการก่อตั้งสโมสรเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเงินรายได้จากการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานเนื่องใน

วันจักรีเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี  ที่ ได้มาร่วมงานแจกประกาศนียบัตรของเนติบัณฑิตยสภาอีกครั้งหนึ่ง

และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาทุกคน

 ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่  จะได้เป็นผู้นําในด้านกฎหมาย  และผู้ประสาทความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป

โดยอาชีพและหน้าที่ชอบที่จะถือว่างานของท่านเป็นงานสําคัญพิเศษ  ซึ่งควรจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง

อย่างละเอียดรอบคอบและเที่ยงตรงโดยสุดความสามารถจะปล่อยให้ผิดพลาดบกพร่องไม่ ได้เลยเป็นอันขาด

 ข้าพเจ้าจึงใคร่ฝากข้อพิจารณาไว้  เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติงานของแต่ละคนว่า กฎหมายทั้งหมดซึ่ง

ประกาศใช้บังคับแก่ประชาชนนั้น  แม้จะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรมและครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วประเทศอยู่ ในตัว

โดยหลักการ แล้วก็ตาม แต่คดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกันไปได้มาก  ตามเหตุแวดล้อม สภาพการณ์

และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น  การใช้กฎหมายบังคับคดีต่าง ๆ จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณอัน

ถูกต้องของนักกฎหมายควบคู่ ไปด้วยทุกกรณี จึงจะสามารถรักษาความยุติธรรมไว้  มิ ให้สั่นคลอนและขาดตก

บกพร่องได้นักกฎหมายทุกคนจะต้องตั้งใจใช้กฎหมายเพื่อผดุงความเป็นธรรมความผาสุกสงบความมั่นคงของ

มหาชนและประเทศชาติ  ทั้งต้องเพ่งถึงการใช้วิจารณญาณอันถูกถ้วนให้มากที่สุด  ควบคู่กับการใช้กฎหมายเสมอ

ตลอดไปมิฉะนั้นอาจไม่บรรลุผลตามที่ทุกคนมุ่งหวัง

 ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่าน  ในการที่ ได้ต้อนรับข้าพเจ้าและพระราชินีและขออวยพรให้เนติบัณฑิต

ใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกๆประการตามที่มุ่งประสงค์.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานฉลองปริญญาบัตรการศึกษา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา  และผู้ที่ ได้เพิ่งเป็นศิษย์เก่าในคราวนี้  ที่ทํางานฉลองปริญญา

และแทนที่จะฟุ่มเฟือย  กลับได้รวบรวมเงินมาสําหรับช่วยเหลือทางด้านการศึกษาต่อไปนี้  นับว่าเป็นการกระทําที่

ถูกต้องและน่าสรรเสริญ  การศึกษานี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ  และมีหวังเมื่อเห็นการกระทําเช่นนี้  เพราะว่าการศึกษา

เป็นสิ่งที่ยาก  และเป็นสิ่งที่ต้องมีความเพียร  ความพยายาม และความรอบคอบ  ทั้งต้องมีการยั้งสติ  ไม่

ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ  งานของครูจึงเป็นงานที่น่าสนใจและสําคัญ  จึงต้องมีกําลังใจ กําลังกายแข็งแรงเพื่อที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ ได้

 ผลที่ ได้จากงานการศึกษานี้  ก็เป็นผลที่จะเป็นความเป็นความตายของบ้านเมืองเพราะว่าต่อไปถ้าอนุชน

รุ่นหลังมีความรู้พอก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆสามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นปึกแผ่นไม่เบียดเบียนซึ่ง

กันและกัน  ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมาจากการสั่งสอน  โดยเฉพาะการสั่งสอนในโรงเรียน  ฉะนั้นการศึกษานี้จะ

ต้องส่งเสริม แต่ผลนี้แม้จะเป็นผลที่ ใหญ่ โตมากก็มักมองไม่ ใคร่เห็น  แล้วก็ผลงานครูมักจะเป็นผลงานที่ ไม่ ได้รับ

การยกย่องพอเพราะว่าเป็นผลงานย่อยๆลูกศิษย์ทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีจากครูแต่สิ่งที่ดีจากครูนั้นเองก็มองไม่

ใคร่เห็น ฉะนั้นผลที่จะประเมินจากงานของครูนั้นจะดูยากที่สุดทําให้งานของครูเป็นงานที่ทําให้ยิ่งยากขึ้น  เพราะ

ว่าผลงานนี้เราต้องใช้เวลานานพอดูแต่ถ้าครูแต่ละคนมีกําลังใจเข้มแข็งและจิตใจที่บริสุทธิ์ ที่งามก็เชื่อได้แน่ว่า

ผลนี้มีแน่  และจะทําให้บ้านเมืองอยู่ ได้ต่อไป  งานที่ทํานี้เป็นงานที่สําคัญ เรารู้ดีแล้ว ผลงานสําคัญเรารู้ดีแล้ว

แต่ไม่ค่อยเห็นจะต้องทําให้เหตุนี้สภาพนี้ ไม่เป็นสิ่งที่ทําให้ครูท้อใจจะต้องทําให้ครูนึกถึงว่างานที่ทําแม้ผลไม่ค่อยเห็น

นี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่สุดเพราะเรารู้ผลฉะนั้นก็ขอให้ ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งชักชวนเพื่อนฝูงที่เป็น

ครูด้วยกันที่ปฏิบัติงานอยู่ ในด้านนี้ด้วยการให้มีกําลังใจส่งเสริมให้ทําด้วยความบริสุทธิ์ ใจทําด้วยความเข้มแข็ง

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายชม ภูมิภาค นายกสมาคมศิษย์เก่า

วิทยาลัยวิชาการศึกษานําคณะกรรมการจัดงานฉลองปริญญาการศึกษาประจําปีการศึกษา๒๕๑๕รวม๒๐คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวาย

เงินรายได้จากการจัดงานฉลองปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนภูมิพล ณ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
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ที่มีทุนที่วิทยาลัยการศึกษา  ก็เป็นทุนที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ตั้งใจทําหน้าที่นี้มีกําลังใจ  และสามารถหาความรู้

เพิ่มเติมด้วย

 ที่มาพูดถึงเรื่องความสําคัญของครูก็เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งที่อยู่เหนือสุดคือที่ฝาง

มีโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีครูอยู่๖คนแล้วมีนักเรียน๑๒๓คนเขาลําบากเขาฝืดเคืองเพราะว่ารับเงินอุดหนุน

น้อย ทั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์  ก็รับเงินอุดหนุนจากนักเรียนคนละ๓๐บาทต่อเทอมเท่านั้นเอง  ถ้าได้แค่นั้นก็

คงจะทํากิจการได้ต่อไปแต่โดยที่เจ้าของและครูไม่เป็นคนหน้าเลือดเป็นครูแท้จึงไม่ค่อยได้รับเงิน๓๐บาทต่อ

เทอมของนักเรียนเพราะว่านักเรียนเป็นคนจนฉะนั้นก็ตั้งใจจะช่วยเหลือกิจการของเขาเพื่อที่จะให้สามารถดํารง

โรงเรียนไว้ ได้ที่อยากจะช่วยก็เพราะว่าทราบว่านักเรียนในโรงเรียนนั้นซึ่งจนซึ่งลําบากเป็นเด็กที่มีมรรยาทดีมี

ความรู้ดีพอควรที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพราะว่าแม้จะอยู่ที่ฝางอยู่เหนือสุดของประเทศไทยและโรงเรียนอยู่

ในหมู่บ้านที่ห่างไกล  ก็แสดงกิจการงานของตนได้  แสดงให้เห็นว่าคนที่มีจิตใจที่จะช่วยเด็กๆ  ให้มีความรู้นั้น

อย่างไร ๆ ก็ทําได้  แม้จะต้องเดือดร้อนลําบากเขาก็ทํา  และก็เมื่อเขาทํา แล้วแสดงให้เห็นผลงานในทางที่เด็ก

เป็นเด็กดีมีมรรยาทดีมีความรู้พอควรเช่นนี้ก็ต้องเห็นว่ามีคนอย่างนั้นอยู่ทั้งอดทนทั้งตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้น

ก็ต้องช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ที่จะช่วยผู้ที่มีจิตใจเป็นครูเช่นนั้นแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงและให้ช่วยดูผู้ที่ร่วมอาชีพครู

ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อุดหนุนซึ่งกันและกัน

 อย่างท่านทั้งหลายมี โชคดี ที่ ได้ผ่านวิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันอันมีเกียรติสถาบันอันมี

ประสิทธิภาพขออย่านึกถึงเรื่องอื่นขอให้นึกถึงจุดประสงค์ที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาในวิทยาลัยวิชาการศึกษาและ

หาความรู้ ใส่ตัวเพื่อการใด  แล้วปฏิบัติ ให้ดี ในด้านการศึกษา  ในด้านส่งเสริมเพื่อครูด้วยกัน  เพื่อจุดประสงค์อัน

สูงส่งคืออนาคตของบ้านเมืองโดยอาศัยความรู้ที่เราให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังต่อไปเราตายแล้วผล

ก็ยังอยู่  ถ้าทําตามจุดประสงค์ที่แน่วแน่ ตามที่อ้าง  ตามที่วางเป็นหน้าที่แก่ตัวเช่นนี้แล้ว  ก็นับว่าเป็นผลสําเร็จ

เป็นเกียรติที่แท้จริงไม่ ใช่เกียรติที่ โก้ๆเกียรติที่ฉาบฉวยฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทํางานต่อไปด้วยอุดมคตินี้

ไม่ละเลย ให้เป็นประโยชน์ เป็นผล ผลนี้จะเป็นเกียรติและเป็นสิ่งที่จะนําให้ตนมีความเจริญในความหมายแท้

จริงของคําคือมีจิตใจสูงและจะมีความสุขที่แท้จริงไม่ ใช่สุขที่ชั่วแล่นคือความพอใจที่ ได้ทําหน้าที่ความพอใจ

ที่มีความนับถือในตนเองได้  มีผู้ที่เราได้ช่วยให้มีความรู้นับถือเรา  อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญของครู  คําว่าครูเดี๋ยวนี้ก็
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อาจล้าสมัยไปหน่อยเพราะชอบใช้คําว่าอาจารย์แต่ขอให้เป็นครูอย่าเป็นอาจารย์เป็นครูดีกว่าเป็นครูนี่เป็นคน

ที่มีเกียรติมีเกียรติ ในตัวจริงๆ เพราะว่าเป็นคนที่ทําให้บ้านเมืองต่อเนื่องกันไปได้ ทําให้มนุษย์ต่อเนื่องกันไปได้

มีชีวิตอยู่ ได้ที่เขาพูดถึงว่าให้นับถือครูบาอาจารย์ก็เพราะพ่อแม่ ให้ชีวิตครูเป็นผู้ที่ ให้ความรู้ก็คือให้ชีวิตเหมือนกัน

ขอให้ถือหลักเหล่านี้อย่าไปถือหลักอย่างอื่นจึงจะเป็นความเจริญและมีความสุขจริง

 ขอให้ท่านทั้งหลาย รวมทั้งครูทั้งหลายทั้งที่ ได้สําเร็จจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาและทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่

มีกําลังใจจริง อย่าท้อใจ แล้วจะบรรลุจุดประสงค์ที่แต่ละคนมีอยู่ ในชีวิต ขอจงมีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็งจริงๆ

สําหรับปฏิบัติหน้าที่และจุดประสงค์ที่ ได้วางไว้.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยการค้า
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจที่ ได้นําเงินเพื่อการกุศลซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยการค้าได้จัดงานกุศลขึ้นมา และขอถือโอกาสนี้แสดง

ความยินดีที่วิทยาลัยการค้าได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลาช้านานพอควรแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีผล มีประโยชน์ทําให้

สามารถฝึกและสั่งสอนให้นักศึกษามีความรู้ด้านการค้าเพิ่มขึ้น ทําให้ทุกคนได้รับการศึกษาดี และมีความรู้เพื่อที่จะ

ประกอบอาชีพต่อไป นับว่าเป็นผลที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เป็นที่ที่ฝึกผู้เข้าไปให้มีการศึกษาได้เพิ่มขึ้น ช่วยการศึกษา

ของชาติ ให้กว้างขวางขึ้นฉะนั้นก็ขอแสดงความชื่นชมในที่นี้ด้วย

 ขอให้ผู้ที่เป็นนักศึกษาทุกคนได้พยายามตั้งใจที่จะหาความรู้ เพราะว่าความรู้นี้เป็นสิ่งที่สําคัญ จะติดตัวไป

สําหรับอนาคต ถ้าผู้ที่มีความรู้ ในด้านวิชาการพยายามที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ในชีวิต ในสิ่งที่ดีที่งามที่ควร

ให้สามารถที่จะปฏิบัติตนวางตัวให้ดี ในสังคมได้เพียงไรก็เป็นกําไรเพียงนั้น กําไรนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตและ

อนาคตมีความรุ่งเรืองได้รวมทั้งจะทําให้บ้านเมืองอยู่ ได้เพราะว่าพลเมืองมีความรู้พลเมืองสามารถที่จะเข้าหากัน

และกันได้เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรงสังคมที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง

 ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้ประสบความสําเร็จในการศึกษา ทั้งขอให้วิทยาลัยการค้าสามารถที่จะให้ประสาท

ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษามีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ขอทุกคนจงประสบความสําเร็จ ความเจริญทุกเมื่อ

ทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมทบสุวรรณสุทธิ ผู้อํานวยการวิทยาลัย

การค้านํานักศึกษาวิทยาลัยการค้าจํานวน๑๔คน เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดดนตรีเพื่อการกุศล เมื่อวันที่

๒กุมภาพันธ์๒๕๑๖โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราฃอัธยาศัย
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก

วาระหนึ่ง และที่ ได้ทราบรายงานผลงานของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่มีการปรับปรุงการศึกษาตามโครงการใหม่

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้บริหาร ที่จะดําเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายและ

คุณภาพของการศึกษาอย่างแท้จริง

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนผู้ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้

 ปรกติ ผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยมีพลังทางสมองมาก ทําให้เกิดความกระตือรือร้นต้องการทราบ ต้องการ

แสดงความคิดความเห็นต้องการริเริ่มและกระทําสิ่งต่างๆที่ตัวสนใจและพอใจทุกอย่างพูดสั้นๆคือต้องการที่

จะแผ่กําลังทางสมองของตนออกไปเต็มที่ทุก ๆ ทาง แต่ขณะเดียวกัน ต่างคนก็ต้องเล่าเรียนวิชาการอีกมากมาย

ให้สําเร็จตามหลักสูตร เพื่อให้มีรากฐานทางความรู้ที่หนักแน่น เพียงพอสําหรับจะใช้การต่อไป ทั้งเพื่อให้ ได้รับ

ปริญญาบัตรด้วย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องข่มใจ อดกลั้น และเหนี่ยวรั้งตนเองไว้ ไม่ ให้หันเหไป ในกิจกรรมอันพ้น

หลักสูตรจนเกินประมาณ และต้องพยายามรวมกําลังทางสมองที่จะกระจัดกระจายไปนั้น มาลงในกิจเฉพาะหน้าที่

สําคัญที่สุดคือการเล่าเรียนให้สําเร็จเป็นบัณฑิตก่อนดังเช่นท่านทั้งหลายได้กระทํานั้น

 ในบัดนี้ แต่ละคนก็สําเร็จปริญญาโดยสมบูรณ์ กําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตการงานตามทางที่พึงพอใจและที่ ได้

เตรียมตัวไว้แล้วขอให้นําพลังที่อุตส่าห์อดออมควบคุมไว้นั้นออกมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้เต็มภาคภูมิถ้าหากท่าน

ได้ ใช้กําลังความคิดที่มีอยู่พร้อมทั้งพื้นฐานอันหนักแน่นในทางวิชาการตลอดจนความจัดเจนในการควบคุมตนเอง

ตามที่ ได้ฝึกฝนมาให้สม่ำเสมอพร้อมกันไป ก็เชื่อได้แน่นอนว่าจะสามารถก้าวไปถึงความสําเร็จที่สมบูรณ์ ในภารกิจ

ทั้งปวงทุกประการ

 ขออํานวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

และขอให้ผู้มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้มีความสวัสดีทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ในการที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จครั้ง

สําคัญวันนี้

 เมื่อวันวานข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในที่ประชุมนี้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพลังทางสมอง

มาก ย่อมต้องการที่จะคิดอ่านริเริ่มในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจอย่างเต็มที่ แต่เพราะมีภาระที่สําคัญ คือการเล่าเรียน

ผูกพันอยู่แต่ละคนจึงต้องพยายามข่มใจอดกลั้นไว้แล้วพยายามรวบรวมพลังนั้นใช้ ไป ในการศึกษาให้สําเร็จและให้

มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงต่อเมื่อเรียนสําเร็จแล้วจึงนําพลังสมองของตนๆออกใช้ ในการปฏิบัติงานพร้อม

กันไปกับหลักวิชาและความรู้จักอดทนที่ ได้อบรมสั่งสมมาเพื่อให้สามารถก้าวไปถึงความสําเร็จที่สมบูรณ์ในการงาน

 ความอดทนหรืออดกลั้นคือขันติซึ่งทุกคนรู้จักดีและมีอยู่ ในตัวแล้วขันตินั้นเมื่อนํามาใช้ ในเรื่องการปฏิบัติ

งาน มองดูเผิน ๆ มักพาให้เห็นว่าเป็นเครื่องถ่วงความก้าวหน้า เพราะทําให้เกิดการหยุดชะงัก เป็นเหตุให้งานไม่

สําเร็จ หรือสําเร็จช้าลง แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไป ให้ถูกให้ถ้วนแล้ว จะไม่เป็นดังนั้นเลย ความรู้จักอดทนและอดกลั้น

ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ตามอคติและตามอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นทําให้เกิดมีการยั้งคิด

และธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมี โอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทําคําที่พูด ทบทวนดูใหม่ ได้อีกคํารบหนึ่ง

การพิจารณาทบทวนเรื่องใด ๆ ใหม่ ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทําให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่าง

สว่างไสว ทั้งในแง่ที่จะคิด ทั้งในทางที่จะปฏิบัติ ปัญหาหรือความติดขัดก็ย่อมบรรเทาลง สามารถจะดําเนินงานทุก

อย่างต่อไปได้ โดยถูกต้อง ไม่ผิด ไม่พุ่ง ไม่หลง และไม่เสียเวลา งานที่ทําก็จะบรรลุผลสมบูรณ์บริบูรณ์ บัณฑิตทั้ง

หลายจึงควรจะได้พยายามนําขันติธรรมที่ต่างคนต่างก็มีอยู่แล้วด้วยการที่ ได้ฝึกฝนอบรมมาตลอดเวลานานปีนั้น มา

ใช้ ให้เกิดประโยชน์อันแท้จริงแก่ตัวและแก่งานของชาติซึ่งแต่ละคนจะต้องรับภาระกระทําในกาลต่อไป

 ขออวยพรให้ทุกๆคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในหน้าที่

การงานจงทั่วกัน.
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกวาระหนึ่ง และได้ทราบรายงาน

ว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้าไปอีกมาก สามารถขยายการศึกษาหลายสาขาขึ้นถึงขั้นประกาศนียบัตร

ชั้นสูงและปริญญาโทนับว่าเป็นความเจริญที่น่าพึงพอใจทั่วกัน

 ขอแสดงความชื่นชมด้วย กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จทางการ

ศึกษาครั้งนี้

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ กล่าวโดยส่วนรวม เป็นผู้ที่เล่าเรียนฝึกหัดมาทางด้านการใช้ปัญญา

ความคิดเป็นสําคัญหมายความว่าจะได้เป็นหัวแรงของประเทศในทางสติปัญญาในเวลาต่อไปก็การใช้ความคิดนั้น

กล่าวสั้นได้ว่ามีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคิดง่ายๆหมิ่นๆตามที่ตัวนึกพอใจอีกแบบหนึ่งคิดอย่างรอบคอบดูเรื่อง

ใดก็ดูหลายแง่หลายมุมจนทั่ว คํานึงถึงเหตุและผลเป็นใหญ่ ว่าควรคิดควรทําหรือไม่ ทําแล้วจะสําเร็จและได้ผลที่พึง

ประสงค์หรือไม่จะเป็นแก่นสารที่ผู้อื่นจะรับเอาได้ด้วยหรือไม่ความคิดอย่างแรกทําได้ ไม่ยากแต่มักพาตัวให้

ฟุ้งเฟื่องไปต่างๆโดยไร้ประโยชน์เพราะการที่คิดนั้นจะนํามาปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ ใดมิได้เป็นอันล้มเหลว

ผิดหวังเสียแรงคิดเปล่าๆทั้งยังทําลายอนาคตของตนด้วยส่วนความคิดอย่างหลังทําได้ด้วยยากเพราะต้องคิด

ทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้แน่นอนก่อนกระทํา แต่ผลที่ ได้รับนั้น เป็นแก่นสารและเป็นประโยชน์ที่แน่นอนยั่งยืน

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้บัณฑิตทั้งหลาย ผู้ที่จะปฏิบัติงานของส่วนรวมทางด้านศิลปะก็ดี ด้านวิชาหนังสือก็ดี ด้าน

การสั่งสอนก็ดีได้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าตัวท่านจะควรใช้ความคิดแบบไหนจึงจะควร

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และอาชีพการงาน กับขอให้ทุกท่านที่มา

ร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสวัสดีทั่วกัน.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น 

แห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจที่สมาคมได้จัดงาน และได้นําเงินมาเพื่อการกุศลในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งและขอชมเชยที่สมาคมได้

จัดงานนักกีฬายอดเยี่ยมประจําปีเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการกีฬาและเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ ได้แถลงมา

 การกีฬานี้มีประโยชน์หลายด้านและสมควรที่จะส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง ในหลักการการกีฬาเป็นสิ่งที่มี

จุดประสงค์พื้นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และ

เพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้น มาเวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสําคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคม ทําให้คนใน

ประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทําให้สามารถที่จะอยู่เป็น

สังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่าง

ประเทศก็ ได้เพิ่มความสําคัญกับมนุษย์อื่นซึ่งอยู่ ในประเทศอื่น ฉะนั้นกีฬามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของ

แต่ละคนและชีวิตของบ้านเมืองถ้าปฏิบัติกีฬาอย่างที่ถูกต้องหมายถึงว่าอย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถก็จะ

ได้นําชื่อเสียงแก่ตนและแก่ประเทศชาติถ้าปฏิบัติกีฬาด้วยความเรียบร้อยด้วยความสุภาพก็ทําให้มีชื่อเสียงเหมือน

กัน และจะส่งเสริมความสามัคคี ในประเทศชาติ การที่สมาคมได้ส่งเสริมการกีฬาโดยมีการเลือกนักกีฬายอดเยี่ยม

เพื่อเป็นกําลังใจแก่นักกีฬา ก็เป็นสิ่งที่ดีมากและสมควรที่จะปฏิบัติต่อไป   ขอให้วางหลักเกณฑ์ ให้ดีเพื่อที่จะให้ ได้

เป็นการส่งเสริมการกีฬาโดยแท้ ถ้าทํางานเช่นนี้ต่อไป นับว่าได้ทําหน้าที่ตามที่ ได้ตั้งจุดหมายเอาไว้ ในการตั้ง

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น

 ขอให้ทุกคนได้สามารถปฏิบัติตามจุดหมายนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและความเจริญรุ่งเรืองของ

บ้านเมือง ขอให้ทุกคนจงประสบความสําเร็จในกิจการทั้งปวงที่ดีที่งาม คิดอะไรให้สําเร็จและประสบความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจรุง รักชาติ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา

สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทยนาํคณะกรรมการของสมาคมดงักลา่วพรอ้มดว้ยนกักฬีายอดเยีย่มและรองยอดเยีย่มจาํนวน๑๒คนเฝา้ฯทลูเกลา้ฯ

ถวายเงินรายได้จากการจัดรายการวันประกาศผลนักกีฬายอดเยี่ยมประจําปีณสถานีโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๑๖ใน

โอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่นักกีฬายอดเยี่ยมและรองยอดเยี่ยมด้วย.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันธรรมศาสตร์ 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจที่ชาวธรรมศาสตร์ที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานสังสรรค์ และได้นําเงินมาเพื่อ

ช่วยเหลือกิจการกุศล ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นกําลังใจสําหรับปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ที่ ได้ทราบ

ข่าวดีจากงานมา ก็คือว่าการสังสรรค์ ในครั้งนั้นได้ผลดี แม้จะเป็นการพบปะเวลาไม่นานนัก แต่ก็ ได้ทําให้ระลึกถึง

หน้าที่หรือจุดประสงค์ของแต่ละคนในด้านที่จะทนุบํารุงทนุถนอมความเป็นธรรม และเชิดชูความเป็นธรรมเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะให้ทุกคน จะอยู่ ในหน้าที่ ใดก็ตาม ได้ระลึกถึงความสําคัญ

ของความเป็นธรรม และความเป็นธรรมนี้ก็จะอุ้มชูได้ โดยผู้ที่มีความรู้ ในทางกฎหมาย ในทางวิชาการที่จะเกี่ยวข้อง

กับทางความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมโดยตรง และเป็นหน้าที่ของทุกคนนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ

ยุติธรรมด้วย  ถ้าแต่ละคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ในทางกฎหมายทําหน้าที่ที่ดี ก็เชื่อว่าจะช่วยให้บ้านเมืองอยู่เย็น

เป็นสุขแต่ก็ต้องนึกถึงว่าผู้อื่นที่มีหน้าที่อื่นๆก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่

ได้เล่าเรียนมาดี ในทางที่จะสามารถปกครอง หรือทํางานในด้านความเป็นธรรมนี้ ขอให้ช่วยกันคิด ทั้งให้ระลึกถึง

ด้วยว่างานใดๆถ้าทําด้วยความสุจริตด้วยความเข้มแข็งตั้งใจที่แน่วแน่ก็จะเป็นการผดุงความเป็นธรรมแล้ว

ถ้าเรานึกว่า ถ้าเราเรียนหรือปฏิบัติ ในงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือในทางตุลาการในทางกฎหมายก็ตาม

เราก็จะต้องปฏิบัติ ในงานนั้นโดยตรง ผู้อื่นไม่มีหน้าที่ดังนี้ ก็เป็นความคิดที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ความจริงถ้า

แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยดีแล้วจะเป็นหน้าที่ ใดก็ตามก็ไม่จําเป็นที่จะปรึกษาไม่จำเป็นที่จะจับกุมไม่จําเป็น

ที่จะให้ความเป็นธรรมอย่างตามความหมายที่แท้ ฉะนั้นสําหรับท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ที่ ได้ศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตามด้วยความเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความเข้มแข็งเต็ม

ฝีมือ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ผดุงความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความจริงโดยแท้ ถึงแม้ ไม่ ได้เป็นผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรวิทย์ รังสิ โยทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะรวม ๑๔ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันธรรมศาสตร์ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเมื่อปลายปีพ.ศ.๒๕๑๕รวมกับเงินที่เหลือจากปีที่แล้วมาเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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กฎหมายใดก็ตาม ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี ด้วยความตั้งใจที่จะทําให้งานนั้นลุล่วงไปโดยดี เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทําให้ทวีความปลาบปลื้มที่ท่านทั้งหลายได้มีเจตนาดีต่อบ้านเมือง และมี

เจตนาที่จะพยุงให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมีความก้าวหน้า

 ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จในกิจการที่ปฏิบัติ มีกําลังใจกําลังกายและประสบความเจริญ

รุ่งเรืองทั้งในหน้าที่ทั้งในส่วนตัวขอทุกคนจงประสบความสําเร็จทุกประการ.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖  

 ในการมาในวันดนตรีจุฬา ฯ วันนี้ก็มาด้วยความมั่นใจอย่างยิ่ง และก็ขอสั่งให้ท่านทั้งหลายได้นั่งเพื่อให้

เรียบร้อยก่อน

 ที่มีความมั่นใจมากและกล้าที่จะสั่งท่านทั้งหลายให้นั่งก็มีเหตุผล ได้อาศัยสถิติและประกาศของเทศบาลนคร

กรุงเทพ(เสียงฮา)สถิติคือสถิติน้ำฝนที่ลงมาเมื่อปีที่แล้วในเจ็ดวันก่อนวันดนตรีมีฝนลงมาเกิน๒๐๐มิลลิเมตร

ในปีนี้สถิตินี้ ได้ลดลงมาเหลือประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร จึงนึกว่าน้ำคงไม่ท่วม และท่านทั้งหลายจะนั่งได้ปลอดภัย

(เสียงฮา) นอกจากนั้นทางเทศบาลกรุงเทพก็ ได้แจ้งไว้ว่า ต่อไปนี้จะไม่มีน้ำท่วมถนนแล้ว ก็มาด้วยความสะดวก

ฉะนั้นวันนี้จึงมีความมั่นใจ สบายใจ แน่ ใจ สําหรับความมั่นใจนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงไม่ ได้มีความมั่นใจนัก

เพราะได้ทราบว่าในระยะนี้กลัวแฉะจึงไม่เดินขบวน (เสียงฮา) ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ ไม่ควรจะ

เดินขบวนแต่ว่าเหตุผลอื่นๆก็อาจมีไม่ทราบ

 ที่นายกสโมสรได้แจ้งว่ามีกิจกรรมต่าง ๆ นอกมหาวิทยาลัย การเดินขบวนก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง

(เสียงฮา)แต่ว่าก็ยังไม่ขอกล่าวเพราะว่ากิจกรรมที่ ได้ทําในด้านสังคมในด้านการศึกษาก็ได้กระทํามาตลอดปีและ

ได้ทราบว่าผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ก็แสวงหาความรู้ประสบการณ์ เพื่อที่จะมาประกอบกับวิชาการที่กําลังเรียนอยู่ ซึ่งนับว่า

เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

งานต่าง ๆ ก็เพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ ได้กล่าวไว้คือความผาสุก ความร่มเย็นของประชาชนคนไทย ซึ่งแต่ละ

คนที่อยู่ ในที่นี้ก็ล้วนเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกัน ไม่ ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าเข้ามาในหอประฃุมนี้ก็กลายเป็นคนอื่น ไม่ ใช่

คนไทย ฉะนั้นการที่ ได้ทําตัวได้ปฏิบัติงานมาตลอดปีก็ขอชมเชย มาถึงการทํางานหรือปฏิบัติการนั้น ก็ ได้บอกว่า

ประสบอุปสรรคต่างๆจนทําให้มีความท้อถอยบ้างก็เข้าใจเพราะว่าเราจะทําอะไรมันก็มีสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้าง

ถ้าไม่สําเร็จก็มีสองทางที่จะเลือกได้คือ ท้อใจทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งก็คือค้นคว้าต่อ ปฏิบัติต่อไปจนกระทั่ง

สําเร็จเรียบร้อย ด้วยวิชาการ ด้วยความอดทน ด้วยความกล้าหาญ และด้วยความรอบคอบ แต่ที่เข้าใจจากคําพูด

ของนายกสโมสรนั้นก็เข้าใจว่าคงได้ทําเช่นนี้แล้วก็ ได้คิดพิจารณาอยู่แล้วเพราะว่าได้บอกว่าใช้สมองใช้สมองแล้ว

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ไปทรงดนตรีและพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ก็ควรจะได้พบวิธีการ และการท้อถอยนั้นก็ ไม่ ไช่ท้อถอยเต็มที่ คือท้อถอยบ้าง ฉะนั้นก็ที่บอกมาว่าท้อถอยก็ ไม่เป็น

ห่วงนัก แต่การแก้ ไขการท้อถอยนี่มันก็มีหลายวิธี วิธีที่ดีที่สุดก็วิธีที่ ใช้อยู่แล้ว คือใช้สมองมาพิจารณาโดยรอบคอบ

ว่าปัญหามีอะไรบ้าง ความต้องการของเรามีอะไรบ้าง เป้าหมายเรามีอะไรบ้าง อันนี้ก็อาจทําให้แต่ละคนรู้สึกว่า

เป็นการเสียเวลาเหมือนกัน ไม่ ใช่เรื่องที่จะมาเสียเวลา เดี๋ยวนี้เวลามีค่า ต้องรีบทํา ถ้าไม่รีบทําเวลาจะผ่านไปแต่

ด้วยเหตุนี้เองที่เราจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะว่าถ้าเราพิจารณาด้วยความรอบคอบ แทนที่จะล่าช้า

จะกลับทําให้เร็วขึ้น เพราะทําแล้วแน่ ไม่ต้องแก้ ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา ไม่ต้องถอย ไม่ต้องท้อ และไม่ทําให้คนอื่น

ต้องมาขัดขาเรา คือถ้าเราทําด้วยเหตุผล ถ้าเราทําด้วยความตั้งใจที่เหมาะสม ตรงเป้าหมายที่เห็นชัดแจ้งด้วยวิธี

การที่ถูกต้องแล้วคนที่จะขัดขาเราก็ไม่กล้าคนที่ขัดขาเราก็ท้อถอยเองไม่อยากที่จะมาเจอของที่ถูกต้องพูดง่ายๆ

ว่ามาเจอของแข็ง คือของแข็งนั่นน่ะไม่ ใช่อื่น คือความรอบคอบความมีเหตุผลความมีความสุจริตใจ แน่ ใจ และ

ความมีพลังมีกําลังของตัวเพื่อทําสิ่งที่ดีคือเป้าหมายที่เหมาะสมใครจะมาคัดค้านความแน่วแน่ ในทางที่ดี ในทางที่

เหมาะสมนี้ ได้ ใครก็คัดค้านไม่ ได้ จะมีกําลังทางกายเท่าใดก็ ไม่สามารถที่จะมาทําให้พลังของความรอบคอบ พลัง

ของเหตุผลได้ พลังของการเล็งเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุจริตนั้นไม่มีอะไรมาทําลายได้ ฉะนั้นก็เป็นวิธีการที่จะไม่ต้อง

ท้อถอยแม้แต่นิดแล้วก็ปีหน้าอาจรายงานว่าแม้จะมีทางที่จะท้อถอยก็ไม่ท้อถอยเพราะว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วเรา

ทําอะไรที่ดีที่เหมาะสม ไม่มีอุปสรรค ผู้ที่อยู่ ในวัยศึกษาไม่ ใช่คนแก่ ส่วนมากเป็นผู้ที่กําลังศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติการ

ในชีวิตอนาคต ยังมีวิชาการน้อย จึงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูนวิชาการ อาจยังมีประสบการณ์น้อย

เพราะว่าอายุยังไม่มากนัก ที่บอกว่าอายุยังไม่มากนัก บางคนก็อาจนึกว่าอายุขนาดนี้ก็ควรจะเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ก็จริง

ผู้ ใหญ่แล้ว แต่ว่าอายุในทางปฏิบัติการก็อาจน้อย จึงอาจทําให้เห็นว่าเราทําแล้วไม่ ได้ผลเร็ว ๆ ก็จะท้อถอย แต่ว่า

ด้วยเหตุผลนี้เองต้องพิจารณาโดยรอบคอบว่าเรายังมีวิชาแค่นี้และมีอายุแค่นี้เป็นการเสียเปรียบหรือเปล่าความ

จริงไม่ ใช่เสียเปรียบเป็นการได้เปรียบเพราะว่าถ้ามาพิจารณาแล้วด้วยความรอบคอบจริงๆว่าเรามีเวลาเรามี

เวลาที่จะปฏิบัติ ให้ ได้ถึงเป้าหมายได้ เพราะเรายังมีชีวิตข้างหน้าอีกมาก สําคัญที่สุดก็คือ เวลานี้เรามีอุดมคติ เรามี

เป้าหมายที่แจ่มแจ้ง มีความตั้งใจที่จะทําให้บ้านเมืองของเราซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่

ร่มเย็นเราต้องรักษาอุดมคตินี้ ไว้หมายความว่าจะต้องฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งว่าเดี๋ยวนี้เรามีอุดมคติด้วยความสุจริต

ใจอย่าให้อุดมคตินี้บินหายไปแล้วก็ถ้าไม่ระวังมันบินหายไปได้ฉะนั้นจะต้องตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวนี้ ให้รักษาอุดมคตินี้ ไว้

สําหรับอนาคตถึงจะดีแน่แล้วก็ ไม่ต้องให้ศีลให้พรอะไรเลย ให้ทุกคนตั้งจิตให้เข้มแข็ง และหวังว่ารักษาอุดมคตินี้ต่อ

ไปอีกในอนาคต เมื่อมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน มีอายุมากขึ้นทุกวัน ให้รักษาอุดมคตินี้ ได้ ไว้ คือต้องให้ศีลให้พรตัว



358

เองว่าให้รักษาอุดมคตินี้ ไว้เป็นเวลาสักสามสิบสี่สิบปีข้างหน้าจุดหมายที่วางเอาไว้จะต้องบรรลุผลแน่นอนไม่มีปัญหา

ไม่มีการสงสัยใดๆเลย

 ที่พูดมานี้ก็เป็นเกร็ดหรือเป็นวิธีการที่จะขจัดความท้อถอยด้วยการตั้งจิตใจให้ดีและด้วยการใช้ความคิด

พิจารณาที่รอบคอบอย่างเต็มที่ ความจริงความท้อถอยนั้นก็มีกันได้ทุกคน ไม่ ใช่เฉพาะท่านทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษา

แต่ว่าคนทั่ว ๆ ไปที่อื่นที่กําลังปฏิบัติการอยู่ ทั้งในด้านพลเรือนทั้งในด้านทหาร ทั้งในด้านป้องกันประเทศ ทั้งใน

ด้านสร้างประเทศดูแลความเรียบร้อยนั้นมีคนที่ดีๆที่เขาตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้เหมาะสมให้ถึงเป้าหมายอีกมาก

หมายความว่าท่านทั้งหลายมีเพื่อนร่วมชาติที่ร่วมอุดมคติไม่ ใช่น้อย แต่อาจไม่ทราบก็ได้ ฉะนั้นก็เพื่อความอุ่นใจอีก

ขั้นหนึ่งขอให้ท่านทราบว่าในเวลานี้นอกจากผู้ที่ตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะปฏิบัติงานสําหรับประเทศชาติที่อยู่ ในห้องนี้

ในหอประชุมนี้ หรือในมหาวิทยาลัยนี้ยังมีนอกมหาวิทยาลัยอีกที่กําลังปฏิบัติการอยู่ ขอให้ถือว่ามีคนอื่นที่จะ

สนับสนุนซึ่งกันและกันได้และขอให้ระลึกถึงและพยายามที่จะสร้างสรรค์ความสามัคคีนี้ ให้ดีขึ้น

 นี่มาถึงกิจกรรมที่เมื่อกล่าวแล้วก็ต้องกล่าวต่อ เรื่องคําว่าเดินขบวน อันนี้ก็อาจดูฟุ่มเฟือยที่จะพูดอยู่เรื่อย

แต่ว่าที่จะต้องพูดก็ต้องอ้างนายกสโมสรอีกเพราะบอกว่าคําพูดต่างๆที่พูดที่ถือว่าป็นโอวาทนี้ก็ ได้ ไปถูกอ้างอิงในที่

ต่าง ๆ ในเวลาต่าง ๆ เช่นที่อ้างอิงที่ ได้ยินใครต่อใครเขาอ้างอิงอยู่ว่า เวลาเดินขบวนแล้วก็จะเป็นใครก็ตามเดิน

ขบวน เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปบอกว่าให้รู้ว่าในหลวงบอกว่า ไม่ ให้เดินขบวน ให้ ใช้สมอง ไม่ ให้ ใช้เท้า นี่ก็ ไปอ้างอิง

จริงๆแต่อ้างอิงอย่างนี้มากๆหน่อยเราก็สึกหรอไปเหมือนกันเคยบอกคราวก่อนนี้ที่เดินกันอย่างดุเดือดว่าให้

ใช้สมองดีกว่าใช้เท้า เพราะว่ารองเท้าจะสึกความสึกหรอที่ถูกอ้างอิงนี้ รองเท้าไม่ ได้สึกแต่ว่าอะไรไม่ทราบสึกหรอ

แต่ว่าสึกหรอไป ความสึกหรอนี่ก็มาเปิดใจให้ดูว่า ให้รู้ว่าถูกอ้างอิงว่าไม่ ให้เดินขบวน เลยทําให้บางพวกเขาบอกว่า

น่าท้อใจ เวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องถูกปรามอยู่เสมอ ห้ามปรามอยู่เสมอไม่ ให้เดิน ไม่ดี แล้วก็ ไม่อ้างเหตุผลอื่น

อ้างเหตุผลบอกว่ามีพระบรมราโชวาทให้ ใช้สมองไม่ ใช้เท้าก็อาจน้อยใจก็ได้เพราะว่ากําลังใช้สมองอยู่แล้วก็ ใช้เท้า

ด้วยเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม พยายามที่จะใช้สมองมากกว่าเท้า เพราะว่าถ้าเดิน ถึงเวลานั้นไม่ ใช่หน้าฝน ไม่

แฉะสักนิด แต่ก็ทําให้รองเท้าเสียไป ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ถูกอ้างอิง แล้วก็ถูกหาว่าปราม จึงต้องมาบอกให้ทราบว่า

ทําไมปราม ก็จริง ก็ปราม ไม่อยากที่จะให้เดินไปก็เพราะว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวม และเห็นแก่เป้าหมาย

ของบ้านเมืองก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามี โอกาสที่สําคัญหรือที่จําเป็นก็เดินเถิดไม่เคยบอกว่าไม่ ให้เดิน(เสียงฮา)มีเท้า

สําหรับเดิน แล้วก็ที่เขาทํานายเอาไว้ว่า ในอนาคตถ้าคนเรามีแต่เครื่องมือทุ่นแรง แทนที่จะมีรูปร่างเป็นคน ก็จะ
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กลายเป็นรูปกลมๆ(เสียงฮา)แล้วจะมีคล้ายๆแขนแล้วมีนิ้วออกมากดปุ่มก็อาจเป็นอย่างนั้นก็ ได้แต่เมื่อเรา

มีร่างกายอย่างนี้ มีขาที่จะเดินก็เดิน เดินได้ ในโอกาสอันสมควร ที่ปรามก็มีเหตุผลหลายอย่าง ที่บอกว่าอย่า

ฟุ่มเฟือย เพราะว่าชักจะเอือมกันถ้าเดินฟุ่มเฟือย พลังที่เราออกในการเดินนึกว่าจะมาสร้างพลังของนักศึกษา มัน

กลับหายไปคนเขาบอกว่าเอะอะอะไรก็เดินมาสนุกสนานแล้วก็การจราจรติดขัดเสียเศรษฐกิจทําให้การทํางานของ

บ้านเมืองหยุดชงัก ทําให้ต้องเสียกําลังของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่จะให้ความสะดวกแก่ท่านนักศึกษา แล้วก็ต้องดูแล

ต้องระดมเจ้าหน้าที่มานักศึกษาก็นอนข้างหนึ่งตํารวจก็นอนอีกข้างหนึ่ง (เสียงฮา)มันก็เสียกําลังเปล่าๆอันนี้

ถึงว่าเตือน จะว่าปรามก็ไม่ ใช่ ที่แท้ก็เตือนว่าออกกําลังแล้วก็อย่าให้เสียเปล่า แล้วก็ที่ทําให้พลังเสียเปล่าไปคือพลัง

นักศึกษานี่เองก็เสียเปล่าเพราะว่าพลังนักศึกษานี่มาจากอะไร มาจากความนับถือของประชาชนที่มีต่อผู้ที่อยู่ ในขั้นที่

เป็นผู้ ใช้สมอง ผู้ที่น่านับถือ แต่ว่าประชาชนเขาก็อาจเห็นว่าประหลาดอยู่ ใช้สมองที่จะมาสั่งประสาทเท้า แทนที่จะ

สั่งประสาทที่สมองเองเพื่อที่จะคิดค้นอะไรต่าง ๆ  อันนี้ทําให้ประชาชนเขาอาจเสื่อมความนับถือ เมื่อเสื่อมความ

นับถือแล้วพลังก็หมดลงไป คือเขาเห็นกันว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทํานี้อาจไม่ ได้ทํารอบคอบนัก และเวลาเสร็จแล้วก็

ต้องเก็บเศษกระดาษที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ก็ทําให้ดูแล้วไม่น่านับถือนัก แต่ว่าถ้าทําอย่างดีอย่างคิด

รอบคอบและโดยมเีหตผุลกจ็ะไมเ่สยีกาํลงัทนีีท้ีเ่ขาพดูถงึวา่ทาํไมเตอืนแกน่กัศกึษา เขา้ขา้งรฐับาลคอืเขา้ขา้งเจา้หนา้ที่

กิจการเดินขบวนโดยมากที่ผ่านมาก็มีสามฝ่ายมีฝ่ายผู้ที่เดินขบวนมีฝ่ายที่ถูกเดินขบวนและมีฝ่ายที่จะต้องมีหน้าที่

บริการทั้งฝ่ายเดินขบวนและถูกเดินขบวนก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นฝ่ายเดินขบวนก็หิวข้าวหิวข้าวหรือไม่ก็ ไม่ทราบก็

ต้องหาอาหารฝ่ายถูกเดินขบวนก็ต้องการที่จะไม่ ให้เดินขบวนฝ่ายห้ามปรามก็รับคําสั่งทั้งสองฝ่ายปวดหัวฉะนั้น

ที่ ได้ตักเตือนไว้บ้างว่าอย่าให้ฟุ่มเฟือยนัก ก็เพราะว่ามันเสียกําลังไปแยะ แล้วก็ ไม่ ใช่ว่าเตือนทางฝ่ายนักเดินเท่านั้น

เอง ก็พูดทั้งนั้นแต่ว่าฝ่ายที่เดินก็อาจมีจํานวนมากอยู่ ก็เลยเข้าใจว่าห้ามปรามเฉพาะฝ่ายเดิน แต่ว่าถ้าพูดตามจริง

แล้วก็ ได้ตักเตือนทุกฝ่าย ได้พยายามที่จะให้ระงับเหตุไม่ ให้เกิดเรื่องที่ ไม่พึงปรารถนาทุกครั้ง เพราะว่าบางทีแม้จะได้

ตามจุดประสงค์แล้วก็ยังเดินต่อแล้วก็ถ้าได้แล้วแล้วเดินต่อก็จะทําให้เสียทําให้ผลที่ ได้แล้วจะไม่ ได้ เพราะโมโหกัน

เมื่อโมโหกันก็อาจทําให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งคือปะทะกันไม่ทราบอาจมีคนต้องการให้ปะทะกันแต่ว่าสําหรับพวกเรา

ทุกคน ทั้งผู้เดิน ผู้ถูกเดิน และผู้อยู่กลางรับคําสั่ง ก็ ไม่อยากให้เกิดนองเลือด เพราะทุกคนมีมากหรือน้อยก็ตาม

ย่อมมีอยู่ว่าไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นจลาจล และเมื่อบ้านเมืองเป็นจลาจลมันก็ต้องเสียเมืองแน่ ต้องพังแน่ ฉะนั้น

การที่ตักเตือนก็มีจุดประสงค์อยู่คือความมั่นคงร่มเย็นของบ้านเมืองนี่เอง แต่ว่าถ้าเห็นว่าการตักเตือนเป็นสิ่งที่น่า

น้อยใจก็เชิญน้อยใจเถิด ผู้พูดไม่น้อยใจ เพราะว่าถือเป็นหน้าที่ และทําเต็มที่ที่จะดูผลประโยชน์ตามที่ผู้เดินจะได้



360

นั่นเอง คือดูแลผลประโยชน์ของผู้เดิน อันนี้พูดกลับไปกลับมาดีมาก (เสียงฮา) แต่ก็คงเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่

ยุ่งยาก และถ้าคิดถึงและวางแผนที่รอบคอบแล้วจะไม่เกิดเรื่องขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมในด้านนี้น่ะมีมาก

และเกิดผลดี และเป็นตามลักษณะที่ว่าไว้หลายอย่าง หมายถึงว่าการแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาก็มีเหตุผล และเมื่อแสดง

ปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วได้ผลสําเร็จมันหยุดยากแล้วก็เลยไปการที่แสดงปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วรู้จักหยุดและได้ผลแล้วมัน

ก็ดี แต่มันก็ ไม่ค่อยครึกครื้น ไม่ค่อยดัง แต่อย่างไรก็น่าจะดีกว่า ก็ ไม่ค่อยกล้าที่จะยกตัวอย่างประเด็นใด เพราะ

เดี๋ยวกลายเป็นอภิปรายไป แล้วนี่ก็ ได้รับเชิญมา...... (เสียงฮา) ทางมหาวิทยาลัยเชิญมาให้อภิปราย อ้า ไม่ (เสียง

ฮา)ไม่ ได้เชิญมาให้อภิปรายเชิญมาให้เล่นดนตรี(เสียงฮา)แล้วก็มาพูดจาอะไรก็ไม่ ได้เรียกว่าอภิปรายแต่ว่าเดี๋ยว

กลายจะเป็นอภิปรายทั้งมีผู้ฟังจากข้างนอกด้วย(เสียงฮา......ปรบมือ)แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะยกตัวอย่างที่ผ่านมาใน

สิ่งที่ ได้ผลแล้ว แล้วก็ยังเลยเถิด ทําให้เกิดวุ่นวายขึ้นมาได้ ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เดินกันเป็นขนานหนักเรื่องประกาศ

คณะปฏิวัติก็แสดงปฏิกิริยาที่ถูกต้องแล้วทุกคนเห็นด้วยและทางการก็ได้ลงท้ายก็เห็นและเห็นชัดเจนว่าก็ทําตาม

ทําตามที่เห็นสมควร ทั้งนักวิชาการ ทั้งนักศึกษาก็ได้มีความคิดความเห็นที่ถูกต้อง ก็เป็นผล ทางการก็ระงับเรื่อง

อย่างเด็ดขาดอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าก็ฟังและปฏิบัติ ให้ถูกต้องในสิ่งที่อาจผิดพลาดไปแต่ว่าถ้ามาดูแล้วกิจการนั้นได้

ผลแล้วแต่กิจกรรมยังไม่เลิกยังเลยไปถึงไม่ ได้หลับไม่ ได้นอนแล้วก็ทําให้วุ่นวายอยู่ ไปพักหนึ่งอันนี้ที่ทําให้แทนที่

จะพลังนักศึกษาดีขึ้น กลับทําให้เป็นง่อยเลย ทําให้ ไม่ค่อยดีต่อไปได้ นี่ก็ยกตัวอย่างขึ้นมา แล้วก็มาถึงตัวอย่างอัน

สุดท้ายนี้คือที่ว่าอภิปรายก็ดีแล้วที่ระงับไม่อภิปรายกันเองก็อภิปรายพอสมควรแล้วคือเดินพอสมควรก็ไม่ค่อยจะ

เดินเลย เพราะว่าที่มีคําสั่งมา อาจไม่เข้าใจกันก็ ได้ หมายความว่าทางฝ่ายออกกําลังก็ ไม่เข้าใจ คนที่รับคําสั่งที่จะ

จ่ายคําสั่งออกมาก็อาจไม่เข้าใจ จนกระทั่งผู้ที่รับคําสั่งที่จะให้ปฏิบัติก็เลยเข้าใจยาก และผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง

หรือเป็นวัตถุแห่งคําสั่งก็เลยไม่เข้าใจเลย แต่ว่าในที่สุดก็เห็นได้ตามที่พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายก็ ได้ทํา

หน้าที่ แล้วก็ ไม่ ได้จําเป็นที่จะเสียเวลาเรียนไปเดินแล้วก็เข้าใจกันได้ เรื่องราวนี้ก็เห็นว่า ถ้าออกความเห็นต่างๆ

ที่ดีที่เหมาะสมทุกคนก็น่าจะรับได้ แต่ว่าถ้าออกความเห็นที่ดีที่เหมาะสมแล้ว แล้วปฏิบัติ ให้มันเลยเถิด มันก็กลาย

เป็นทําให้ความเห็นที่ดีที่งามนั้นกลายเป็นมีมลทิน แล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ ไม่น่าฟังไปเลย ฉะนั้น

การปฏิบัติตนที่จะทําให้ ไม่ต้องมีท้อถอยบ้างหรือทําให้นึกว่าความสําเร็จไม่มีก็ต้องใช้ความรอบคอบยิ่งขึ้นแล้วก็ขอ

ย้ำว่า การใช้ความรอบคอบยิ่งขึ้นนั้น เราจะถึงเป้าหมายเร็ว เร็วกว่าถ้าไม่คิดรอบคอบ อันนี้ก็กลับมาถึงตอนแรก

แล้ว ก็หมายความว่าเมื่อพูดตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วก็กลับมาที่เดิม ก็หมายความว่าครบรอบแล้ว ก็นับว่าวิ่งหนึ่งรอบ

หนึ่งรอบสนามกี่เมตรไม่ทราบแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกัน(เสียงฮา)
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 ตามธรรมดาเวลามาอย่างนี้ก็ต้องระลึกถึงว่าทําไมมาวันนี้ ก็เป็นวันพระราชสมภพทั้งรัชกาลที่ ๕ ทั้ง

รัชกาลที่ ๘ เราก็ต้องมาระลึกถึงท่าน แล้วก็นึกถึงว่ารัชกาลที่ ๕ ท่านทรงราชย์เป็นเวลานาน ท่านได้ทรงมี

พระคุณอย่างยิ่ง ได้สร้างบ้านเมือง ได้ทําให้เมืองไทยมีรากฐานที่มั่นคง มีหลักเกณฑ์ต่างๆ และพวกเราทั้งหลาย

เป็นทายาทของท่าน สําหรับรัชกาลที่ ๘ ท่านมีอุดมคติสูง ท่านตั้งใจที่จะปกครองบ้านเมืองให้อยู่ ในขอบเขตที่

ถูกต้องตามหน้าที่ แต่ท่านก็ ไม่ ได้มี โอกาสที่จะปฏิบัติมากนัก เพราะต้องสวรรคตเสียก่อน แต่ว่าอย่างไรก็ตาม

พระมหากษัตริย์สองพระองค์นี้ ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่เราจะนึกถึง เรานึกถึงว่าต้องพยายามทํา รัชกาลที่ ๕

ท่านทํามาตลอดด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดตั้งแต่พระชนม์น้อย จนกระทั่งสวรรคตเป็นเวลา ๔๒ ปี สําหรับ

รัชกาลที่ ๘ท่านก็มีพลังตั้งใจที่จะทําดี แต่อาจแรง เลยทําให้สวรรคตไปฉะนั้นก็ ให้ระลึกถึงพระราชประวัติของทั้ง

สองพระองค์ และถือเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีกําลังใจปฏิบัติ และมีเหตุผลที่จะทําให้เรายึดอุดมคติไว้ตั้งแต่ต้นจนปลาย

ของชีวิตของเรา

 มาถึงส่วนสุดท้ายที่นายกสโมสรฯได้กล่าวว่าปีนี้มีน้องใหม่มาเข้าก็มาเข้าจริงๆ(เสียงฮา)และในวันนี้

ก็ต้องขอยืมตัว คือแทนที่จะเดินมาคอยอยู่ ในนี้ ก็เดินเข้ามาพร้อมกัน แต่ว่าการขอยืมตัวนี้ก็ขอยืมตัวเป็นจํานวน

คือตัวบุคคลจะแบ่งแยกก็ ไม่ค่อยได้ แต่ว่าก็ต้องแบ่งแยกเป็นสามส่วน หนึ่งส่วนเป็นแบบที่เคยเป็นของพ่อของแม่

อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของวงดนตรีสากลของ ส.จ.ม. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นวงดนตรี ไทย ก็เลยแบ่งเป็นสามส่วน

(เสียงฮา)ฉะนั้นที่ขอยืมก็ขอยืมเพียงส่วนหนึ่งในสามมาใช้การข้างบนนี้ (เสียงฮา)แล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ต้อง

ขอยืมตัวไปอีก คือจะส่งไปสวีเดน ส่งไปสวีเดนเป็นราชการ ไป ในงานพระศพของพระเจ้ากุสตัฟที่ ๖ อดอล์ฟ ซึ่ง

สวรรคตมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ และที่ส่งไปเพราะเหตุว่า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นมีพระคุณมาก ตั้งแต่พระราชบิดา

คือพระเจ้ากุสตัฟที่๕ก็มีการติดต่อกับเมืองไทยรัชกาลที่๕ได้เคยไปเยี่ยมประเทศสวีเดนและพระเจ้ากุสตัฟที่๕

ก็ยังจําพระองค์ ได้อยู่เสมอ จนกระทั่งกุสตัฟ อดอล์ฟที่ ๖ ก็ ได้ระลึกถึง ที่เราควรจะระลึกถึงท่านก็เพราะว่า ท่าน

ถือว่าประเทศไทยเป็นมิตรและพระราชวงศ์ ไทยเป็นเสมือนพี่น้องกันโดยแท้สนับสนุนกันตั้งแต่ต้นเช่นตัวอย่างว่า

เมื่อบรมราชาภิเษกกุสตัฟที่๕เป็นพระเจ้าแผ่นดินและกุสตัฟที่๖อดอล์ฟเป็นผู้สําเร็จราชการเพราะว่าพระเจ้า

กุสตัฟที่ ๕ ทรงพระชรามาก ก็ ได้ส่งตราสูงสุดมาให้เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์เป็นประเทศแรกเป็น

ปฐมฤกษ์ ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าความผูกพันธ์และพระคุณท่านมีมาก จึงส่งลูกไป ให้เป็นผู้แทนในงานนี้ เพื่อแสดง

ความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ จึงต้องขอยืมตัวไปเป็นเวลาประมาณสี่ห้าวัน แล้วก็เมื่อกลับจากงานราชการเสร็จแล้ว

ก็จะกลับมาเรียนตามเดิม (เสียงปรบมือ) ที่ต้องแจ้งให้ทราบก็เพราะว่าเดี๋ยวจะแปลกใจว่าทําไมหายต๋อมไป
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(เสียงฮา) ก็เลยต้องมาแจ้ง แล้วก็ที่แจ้งก็เพราะว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะมาเข้ามหาวิทยาลัยนี้ก็ฝากเนื้อ

ฝากตัวกับรุ่นพี่ๆไว้ก็รู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีก็อุ่นใจฉะนั้นถ้าไปก็แจ้งให้ทราบ

 เวลานี้ก็หมดการวิจารณ์ คํากราบบังคมทูลของนายกสโมสร ฯแล้ว (เสียงฮา) ถ้าเป็นการอภิปรายก็ต้อง

ให้คนอื่นมาพูดต่อแล้วคนที่จะพูดต่อในที่ประชุมนี้ก็มีหลายคนอยู่ก็มีผู้ที่ตั้งขึ้นเป็นโฆษกก็พูดได้คนไหนที่พูดไม่ ได้

ก็ร้องเพลงแล้วคนไหนที่ถูกเรี่ยไรเงินก็อาจมาชี้แจงว่าไม่มีเงิน(เสียงฮา)บางคนก็ขอเพลงก็ต้องจ่ายเงินบางคน

ถูกขอเพลงก็ต้องจ่ายเงินเพราะร้องไม่เป็น (เสียงฮา) บางคนก็ร้องเพลง อยากร้องเพลงก็ต้องจ่ายเงิน (เสียงฮา)

เมื่อมีเหตุการณ์แปลกๆต่างๆอย่างนี้ก็คงต้องมีการชี้แจง แล้วก็อาจเป็นการพูดจาที่ขัดหูกัน กลายเป็นโต้วาที

กันก็ ได้ หรืออาจต้องชี้แจงนโยบาย หรือจะต้องมาถกเถียงปัญหาต่าง ๆ ในอภิปรายก็ ได้ ฉะนั้นก็ตอนนี้ชักเหงา

ต้องดู... ไม่ทราบว่าผู้ที่เป็นโฆษกอยู่ที่ ไหน ก็ขอเชิญ... ก็ ได้ปรากฏตัวแล้ว ไม่ต้องบอกว่าเป็นใคร เพราะว่าในฐานะ

โฆษกก็ได้แสดงตนมาหลายเวลาแล้ว ในฐานะอื่นก็ ไม่ทราบเป็นอะไร ก็ท่านทั้งหลายคงรู้จักดี เพราะว่ามีชื่อเสียงดี

เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมา เป็นคนที่เวลาไม่พูดก็ ไม่พูดเลย เวลาพูดก็พูดออกมาแล้วก็บางทีก็ ไม่หยุด (เสียงฮา) แต่

ที่พูดก็ล้วนเป็นสาระเสมอ ไม่มีการพูดเละเทะ มีแต่พูดเล่น (เสียงฮา) แล้วก็เวลาพูดเล่นก็ไม่ทราบว่าเล่นหรือจริง

หน้าตาเฉย (เสียงฮา) อย่างไรก็ตามขอมอบให้มาพูดเรื่องราวต่างๆ ให้เพลิดเพลินแล้วก็ขอกําชับฝากไว้ว่า ถ้า

พูดมากเกินไปก็ถือโอกาสตบมือสักหน่อย หรือฮาสักหน่อย (เสียงฮา) ทางวงดนตรีจะได้มี โอกาสแสดงดนตรีบ้าง

(เสียงฮา)แล้วเมื่อพูดก็อาจมีคนอื่นมาพูดก็เป็นหน้าที่ของโฆษกที่จะนําโฆษกอื่นมาหรือนําคนที่นักพูดมาต่อมาก็

มอบหน้าที่ ให้ โฆษกเป็นผู้ดําเนินอภิปรายในวาระต่อไปนี้.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร  

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง

และมีความพอใจมากที่ ได้ทราบรายงานกิจการทุก ๆ ด้านว่าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยประการต่าง ๆ ทั้ง

มหาวิทยาลัยยังได้เร่งรัดปรับปรุงการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในงานปรกติและงานสนาม

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา

 เมื่อท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ เชื่อแน่ว่าทุกคนได้ทราบตระหนักแล้วว่า การเรียนวิชา

แพทย์และวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมดนั้น คือการเล่าเรียนวิชาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นยิ่งกว่าของตน เพราะโดย

ฐานะหน้าที่ที่จะมีมา ท่านจะต้องใช้ความรู้ความชํานาญทั้งหมดที่มีอยู่ สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่น มีผู้ป่วยเจ็บเป็น

สําคัญ และจะต้องอุทิศตน อุทิศเวลา แม้กระทั่งความสุขส่วนตัว เพื่อปฏิบัติการเช่นนี้อยู่ตลอดชีวิตหมายความว่า

ท่านทั้งหลายต้องมีอุดมคติและมีจรรยาอันสูงและหนักแน่นในหน้าที่และวิชาชีพของตนจึงจะทําได้สําเร็จด้วยเหตุ

นี้ ทางราชการและเอกชน จึงได้ทุ่มเททุนรอนเป็นอันมากเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ทั้งเพื่อสนับสนุนส่งเสริม

ผู้ศึกษาวิชาการด้านนี้ ให้ ได้มี โอกาสได้ศึกษาและได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเต็มที่

 บัดนี้ ทุกคนก็ ได้อุตส่าห์เล่าเรียนฝึกฝนตนจนสําเร็จ และถึงคราวที่จะปฏิบัติการงานตามที่ ได้ตั้งความ

มุ่งหมายไว้แล้วควรจักได้ทําความมั่นใจในหน้าที่ของตนให้แน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่งพยายามรักษาความสามารถและ

อุดมคติไว้ ให้มั่นคง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ๆ จนเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งอดทน พร้อม

ทั้งความเมตตากรุณา เพื่อให้ภารกิจทุกอย่างสัมฤทธิผลที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์ บังเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่

สาธารณชนตลอดจนประเทศชาติให้เป็นเกียรติเป็นความเจริญแก่ตัวท่านแก่วิชาการของท่านยั่งยืนสืบไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล มีพลังอันสมบูรณ์ สามารถทําประโยชน์เกื้อกูลส่วนรวมได้เต็ม

ภาคภูมิและให้ประสบความสุขความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่นําเงินมาเพื่อสมทบในการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ้านยาง ซึ่งเป็นโครงการทดลองและ

เป็นการปฏิบัติอย่างใหม่อย่างแหวกแนว ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รับภาระไปสร้างโครงการครั้งนี้ด้วยตาม

จุดประสงค์ ที่ว่าแหวกแนวก็เพราะว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ แต่ ใช้วิธีก่อตั้งโครงการเอกชนขึ้นมา

แม้จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสร้าง ก็เป็นฝ่ายผลิตแบบเอกชน ฉะนั้นที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อให้ โครงการ

ทดลองนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ ก็เป็นส่วนที่ ได้ช่วยและทําให้สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นการทดลองว่าถ้าฝ่ายเอกชน

จะสร้างความเจริญ จะพัฒนาประเทศโดยที่ ไม่ต้องเป็นโคงการของทางราชการ จะสามารถทําได้หรือไม่ เข้าใจว่าทําได้

และเป็นการแบ่งเบาภาระของทางราชการ เป็นการแสดงว่าในประเทศ เราสามารถที่จะช่วยกันสร้างความ

เจริญแก่ประชาชนโดยที่ประชาชนเองเป็นคนทํา

 ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายก่อสร้าง และทั้งฝ่ายสนับสนุนที่

ได้ร่วมแรงกันเพื่อให้การทดลองในครั้งนี้บรรลุผลได้ ก็เชื่อว่าเป็นผลที่ดีสําหรับส่วนรวม ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ ได้รับ

ความขอบใจทุกฝ่าย และถ้าเกิดผลสําเร็จมากน้อยแค่ ไหนก็เป็นผลสําเร็จของท่าน ขอจงประสบความสําเร็จใน

กิจการของท่านเอง มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก มีสิ่งใดที่ประสงค์จงสัมฤทธิผล  ขอให้มีกําลังใจกําลังกาย

ปฏิบัติงานทั่วทุกคนและมีความสุขความเจริญ.



(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นําคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทอากรี โคเคมีคัล จํากัด บริษัทมิตซุย จํากัด บริษัทเดินเรือ เอ็น วาย เค จํากัด และ

บริษัทศรีกรุงจํากัดรวม๒๒คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสําหรับพระราชทานเป็นทุนในการจัดสร้างตัวอาคารโรง

จกัรและระบบการจา่ยกระแสไฟฟา้ไปยงัหมูบ่า้นทุง่หลกุ ตาํบลบา้นยาง อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศตรี กาํธน สนิธวานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงดนตรี
(๒) 

ณ หอประชุมราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันเสาร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ 

 ขออนุญาตให้นักศึกษาขึ้นไปข้างบนจะขึ้นเดี๋ยวนี้หรือขึ้นทีหลังถ้าขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นได้ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่

ต้องขึ้น ถ้ายังไม่ขึ้นก็ถือว่าการต้อนรับเป็นพิธีการ เป็นทางการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ขอให้ทุกคนได้นั่งเป็นกันเองเสีย

ก่อนถึงจะพูดต่อ

 เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ถือว่าการพูดนี้ก็เป็นโอวาทก็ ได้ เรียกว่าการพูดก็ ได้ เรียกอะไรก็ ได้ทั้งนี้ เพราะ

ถือว่าการมาครั้งนี้ ไม่ ได้มาแท้ ๆ คือมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ว ตั้งแต่ห้าวันมาแล้ว ก็ ได้มาสํารวจกิจการของ

มหาวิทยาลัยนี้และคราวที่แล้วกับคราวนี้ก็มีความคล้ายคลึงคือได้มาอยู่ตรงนี้และได้มีพิธีการมีความแตกต่างกัน

อยู่ว่า ครั้งเมื่อวันจันทร์มาถึงก็ ได้มาทํากิจวัตรเป็นส่วนตัวก่อน  คือได้มาถวายความเคารพกับสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศรซึ่งเป็นพ่อถือว่าได้ถวายความระลึกเป็นส่วนตัวในฐานะที่ท่านเป็นพ่อต่อจากนั้นก็ ได้ถวายสักการะใน

ฐานะที่ท่านเป็นบิดาแห่งการแพทย์ ในเมืองไทย จึงเป็นการแสดงคารวะเป็นทางการ และต่อจากนั้นได้มา ณ

หอประชุมนี้มีการแจกปริญญาและได้มี โอวาทให้แก่ผู้ที่ ได้รับปริญญาในคราวนี้ป็นวิธีการที่กลับตรงข้ามมาถึงก็มี

การต้อนรับเป็นทางการ โดยอธิการบดี ได้มีคํากราบบังคมทูล และต่อจากนั้นก็มีการพูด ซึ่งตอนต้นก็เป็นโอวาท

และตอนท้ายก็เป็นการพูดเฉยๆ หลังจากที่พูดแล้วก็มีการแจก ไม่ ใช่ปริญญา แต่อาจมีการแจกหมอน (เสียงฮา)

เพราะว่าการแสดงต่อไปเป็นการแสดงเป็นกันเองจนกระทั่งถึงรายการกล่อมนิทรา (เสียงฮา) ถ้าใครจะหลับนอนก็

เป็นโอกาสที่ดี ขอเพลงที่ฟังเพราะๆและกล่อมอารมณ์ ให้เคลิบเคลิ้มก็ ได้ ไปที่มาสองครั้งนี้แตกต่างกันเช่นนี้ ก็จะ

ว่าครั้งใดมีความสําคัญกว่ากันก็ ไม่ทราบ แต่อย่างน้อยเมื่อวันจันทร์มาแล้วก็ถือว่าเป็นการสํารวจที่ทางสําหรับจะมา

ในวันนี้ ฉะนั้นการมาในวันนี้อาจถือว่าสําคัญกว่ามาในวันเมื่อวันจันทร์ก็ ได้ แต่ว่าถ้าถือว่ามาในวันจันทร์นั้นสําคัญ

กว่าในวันนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน เพราะว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นี้ที่ศึกษาอยู่ เมื่อศึกษาเสร็จแล้วก็ย่อมหวังจะได้

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ไปทรงดนตรีณมหาวิทยาลัยมหิดล.
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ปริญญา ปริญญาที่ ได้รับนั้นอาจเป็นเครื่องหมายที่สําคัญว่าได้เล่าเรียนมีวิชาความรู้ประกอบตัวเองเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ของตนได้ ในอนาคต แต่ว่าที่สําคัญ เมื่อมาในวันจันทร์นั้นก็ ได้สํารวจอีกอย่าง ได้ฟังเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยนี้ และเกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ซึ่งแล้วก็มีความงงงวยน่าดูเหมือนกัน

เพราะว่าประเด็นสําคัญในสิ่งที่ ได้สืบราชการลับมา (เสียงฮา) ก็คือ ข้อแรกบ่นกันว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้ ไม่ค่อย

ปฏิบัติการสิ่งใดที่นอกหลักสูตร(เสียงฮา)และกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าไม่ค่อยสนใจในเรื่องของสังคม

หรือเรื่องของบ้านเมือง ข้อนี้ก็ ไม่ทราบว่าเป็นความจริงแค่ ไหน แต่ก็รับฟังไว้ และก็คือว่าน่าจะแก้ ไขได้เพื่อที่จะให้

นักศึกษาได้เรียนหนังสือ ซึ่งสมควรแล้วที่จะเรียนหนังสือ ฝึกฝนตนเองในอาชีพของตน และสามารถที่จะทราบได้

ว่าการเรียนหนังสือแล้วจะไปทําอะไรต่อไป ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่จะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรนอก

มหาวิทยาลัยบ้าง ข้อที่สองที่ขัดกับข้อหนึ่งนี้ก็คือ ตามรายงานนั้นก็หาว่านักศึกษาวุ่นวายในกิจกรรมนอก

มหาวิทยาลัยนี่เอง ทําให้ครื้นเครงเหมือนกัน เพราะว่าไม่ทราบว่าคําบนข้างต้นสองรายการนี้อันไหนจะจริงอันไหน

ไม่จริง แต่ว่ามาพิจารณาดูแล้วคิดดูว่า แม้รายงานจะขัดกัน ก็มากรอง จึงเป็นข่าวกรอง และพิจารณาดูแล้วว่ามี

ความจริงทั้งสองอย่าง ผู้ที่เป็นนักศึกษาก็ควรที่จะขวนขวายและพิจารณาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งอาจไม่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาที่กําลังทําอยู่ ถ้าอยากที่จะให้ ได้ผลรวมที่ ได้ศึกษา หรืออีกนัยหนึ่งถ้าตั้งจิตใจที่จะใช้

วิชาความรู้ที่ตนเรียนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถที่จะทราบว่าประโยชน์นี้เป็นอะไร ก็จะต้องทําทั้งสอง

อย่าง คือศึกษาวิชาและสนใจในกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่าจะต้องวุ่นวาย เมื่อวันจันทร์

ที่มาที่นี่หลังจากแจกปริญญา ก็ได้พูดเพื่อที่จะให้ผู้ที่ศึกษามาแล้วและได้ปริญญาได้นึกถึงว่า ตนได้ศึกษามาด้วยวิธี ใด

และต้องใช้สมองอย่างไรมาและต่อไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ได้พูดถึงว่าผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่

ศึกษาเกี่ยวข้องกับวิชาการแพทย์และวิชาต่างๆ ที่ ใกล้เคียงข้างเคียงของวิชาแพทย์ ซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับ

บ้านเมืองและประชาชนเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เข้ามาศึกษานี้ทราบดี

ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัครเข้ามาและเริ่มเรียนตั้งแต่วาระแรกว่าการเรียนนี้มาเรียนสําหรับวิชาชีพที่ ไม่ ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ ใช่

สนุกในตัวเองแท้ๆต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเสียสละไม่ ใช่มาสําหรับกอบโกยแต่ว่ามาเรียนสําหรับปฏิบัติเพื่ออุดมคติ

คือการสร้างสุขภาพที่ดี สาธารณสุขที่ เหมาะสมแก่ประชาชนในประเทศ ฉะนั้นเมื่อเข้ามาตั้งแต่ต้นก็ ได้ทํา
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ความเข้าใจแก่ตนเองแล้วว่า เราต้องพยายามที่จะรักษาความตั้งใจนี้ ไว้ตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายการศึกษาและเมื่อ

ศึกษาเสร็จแล้วก็ต้องไปปฏิบัติ ให้ถูกต้อง อันนี้เองที่ทําให้นึกถึงว่า การขวนขวายหาความรู้หรือปฏิบัติการในทาง

กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยก็สมควรที่จะมีบ้างมีความจําเป็นบ้างเพราะว่าจะต้องทราบว่าข้างนอกมหาวิทยาลัยเขา

มีอะไรแล้วก็ โลกหรือประเทศที่เราจะปฏิบัติการเป็นอย่างไรความเป็นอยู่และความจําเป็นมีปัญหาอะไรบ้างฉะนั้น

ก็ โดยที่นึกดูถึงฐานะของท่านทั้งหลาย ก็ต้องคิดพิจารณาตลอดเวลาด้วยความรอบคอบ มีอุดมคติแล้วก็จะต้องคิดว่า

จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้อุดมคตินั้นยังคงอยู่ และสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งปัญหานอกกายและในกายหรือในใจของตัว

ปัญหานอกกายก็คือความเป็นอยู่ทั่วๆ ไปของบ้านเมือง ในกายหรือในใจของตัวคือความเข้มแข็งความแน่วแน่ของ

ตัวว่าจะรักษาอุดมคตินี้ ได้หรือไม่ สิ่งที่พูดถึงกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ที่บ่นกันตามที่ ได้ทราบรายงานนั้นว่าไม่ ได้

ทําพอทางหนึ่ง แล้วก็ทํามากเกินไปอีกทางหนึ่ง ก็เข้าใจได้ เพราะว่าที่ทําไม่พอก็หมายความว่าอาจขวนขวายไม่พอ

ในสิ่งที่จะถูกประสงค์ที่จะคิดที่จะทําสําหรับอนาคตของตน หรืออุดมคติของตน ที่น้อยเกินไปนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมา ที่

มากเกินไปที่เขาว่าว่าวุ่นวายยุ่งยากนั้น ก็อาจเป็นมาจากไม่ ใช่ว่าเราปฏิบัติมากเกินไป แต่ว่าอาจปฏิบัติผิดจุด คือไป

ทําอะไรที่ ไม่ ได้พิจารณามาว่าจะได้ผลหรือไม่ ได้ผลและปฏิบัติไป ลงท้ายความตั้งใจอุดมคตินั้นก็เป็นหมัน เพราะว่า

ถูกเพ่งเล็งบ้าง เมื่อปฏิบัติอะไรแล้วก็ทําให้การปฏิบัตินั้นไปกระทบกระเทือนสิ่งอื่นบ้าง ซึ่งลงท้ายเราเองก็จะถูกขัดขวาง

ก็ทําให้ โมโห ทําให้ปฏิบัติการซึ่งไม่เกิดประโยชน์ ใดๆ และขัดขาหกคะเมนฟาดด้วยตนเอง ฉะนั้นในทางปฏิบัติของ

นักศึกษาก็ต้องปฏิบัติตนให้พอเหมาะ คือคิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในปัจจุบันและอนาคต แต่ด้วยความ

รอบคอบ เพื่อไม่ ให้เป็นการขัดขาตัวเอง แต่เมื่อคราวนี้มาพูดถึงปัญหาอะไรต่างๆ เหล่านี้ ก็อดไม่ ได้ที่จะพูดเรื่อง

เลยเถิดต่อไป ซึ่งอาจคอยฟังเหมือนกันว่าจะพูดอะไร แล้วก็อาจมีคนจะต้องตาขวางเพราะว่าไม่เห็นด้วยหรือตกใจ

บ้างว่าทําไมพูด ผู้ที่จะไม่เห็นด้วยอาจอยู่ฝ่ายของผู้ที่เป็นนักศึกษาก็ได้ อาจเป็นฝ่ายที่เป็นอาจารย์ก็ ได้ หรืออาจเป็น

ฝ่ายที่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ ได้ แต่ก็เมื่อมาวันนี้การต้อนรับทางการเสร็จแล้ว ก็ขอพูดตามใจ และตามใจนี้ก็คือ

พูดออกมาจากใจ และแสดงว่าคิดในใจอย่างไร ผิดถูกอย่างไรให้ ไปคิดเองต่อไป คือพูดถึงความวุ่นวาย ก็ทุกคนก็

ทราบแล้วว่าวุ่นวายอย่างไร วุ่นวายด้วยการแสดงความไม่พอใจ และวุ่นวายด้วยการใช้เท้าบ้างวุ่นวายด้วยการใช้

ปากใส่ ไมโครโฟนอย่างที่ทําอยู่เดี๋ยวนี้ จนกระทั่งบางทีพูดไปพูดมาคนที่จะเรียนเขาก็ ไม่ ได้เรียนเพราะว่าหนวกหู
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แต่ว่าก็คงเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ขอพูดออกมาตรงๆว่าขอพูดถึงเรื่องนักศึกษาแพทย์ทหารกิจการนี้ ในหัวข้อ

นี้ ได้ดูมาตลอดแล้วก็งง เพราะว่าไม่ทราบว่าในหัวของผู้ที่ชักชวนให้พูด ชักชวนให้เกิดความวุ่นวายนั้นกลไกในสมอง

เป็นอย่างไร ก็ ไม่ ได้เป็นศัลยแพทย์ทางสมองจึงไม่สามารถที่จะแหวะสมองมาดูของแต่ละคน แต่ว่าถ้าแหวะสมอง

ออกมาดูแต่ละคนก็คงเสียเวลามากก็ต้องดูทุกคนแล้วก็หัวแหวะกันทุกคนแต่ว่าก็เดาเอาแล้วก็ขอพูดว่า เรื่อง

นักศึกษาทหารนี่มีปัญหาที่เมื่อฟังดูแล้วต้องดูประวัติของกิจการนี้ ทําไมเป็น ทําไมเกิดขึ้น มีเรื่องขึ้น เดิมทางทหารมี

ความจําเป็นที่จะรับสมัครแพทย์สําหรับโรงพยาบาลทหารและกิจการของทหารเพราะว่าเวลารับสมัครแล้วไม่มี ใคร

สมัคร และทําไมไม่มี ใครสมัคร ก็เข้าใจว่าเพราะว่าการเป็นแพทย์ทหารนั้นมันเหนื่อย การเป็นแพทย์นี่ก็เหนื่อยอยู่

แล้ว คือต้องรักษาพยาบาลคนไข้ ไม่เลือก มีงานในเวลาราชการแล้วนอกเวลาราชการก็ต้องมีงานอีก นอกจากนั้น

เป็นแพทย์ทหารก็ยังมีว่าต้องออกไปปฏิบัติงานสนาม ซึ่งอาจต้องฝ่าอันตราย คนเราที่จะต้องฝ่าอันตรายก็อาจกลัว

ได้ อาจเสียวว่าอาจต้องเสียชีวิตหรือจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรก็ ได้ นอกจากนี้เวลาเป็นแพทย์ทหารไปอยู่ที่ ไหน

ก็ตามก็ต้องปฏิบัติงานของตน เครื่องมือเครื่องใช้ก็อาจไม่ครบถ้วน ก็เกิดความรู้สึกที่ท้อใจ เพราะว่าเรียนมาแล้วมี

ความรู้ดี ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ไม่สามารถที่จะค้นคว้า ไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ ใหญ่ โต นอกจาก

นั้นก็มีอื่น ๆ ก็คือเงินเดือนก็ ไม่มาก ทั้งการไปดูงานเมืองนอกก็ ไม่ค่อยมีนัก ฉะนั้นก็ ไม่มี ใครอยากสมัครเป็น

แพทย์ทหารแต่ก็มีความจําเป็นที่จะมีแพทย์ทหารทางราชการทหารจึงขอฝากเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในด้าน

วิชานี้ซึ่งก็ดูจะมีเหตุผลอยู่เมื่อมีการแสดงความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยในการนี้ก็ทําตามคือระงับการฝากเรียนใน

มหาวิทยาลัย ก็เป็นอันว่าการวุ่นวายก็ได้ผลดี คือได้ตามจุดประสงค์ที่ ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งจุดประสงค์อันนี้ก็ ไม่ขอบอกว่า

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคิดเอาเองครั้นมาถึงเวลาที่บอกว่าไม่มาฝากแล้วทางราชการทหารจะตั้งโรงเรียนแพทย์เอง

คือโรงเรียนแพทย์สําหรับแพทย์ทหาร ก็เกิดโวยวายขึ้นมาใหม่ โวยวายว่าทําไมทหารต้องมีแพทย์ทหาร มีโรงเรียน

แพทย์ทหารตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ ในการที่ทางทหารมาฝากเรียนก็มากินที่คนอื่น เมื่อกินที่คนอื่นเขาก็ต้องทําที่ที่อื่น ไม่

มาเบียดเบียน ทําไมเมื่อเขาตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาจะต้องโวยวาย อันนี้ก็ต้องมีเหตุผลในสมอง ไม่ขอผ่า

สมองให้ดู แต่ก็คงมีเหตุผล แต่สองอย่างนี้ก็ขัดกันอีกแล้ว ฉะนั้นก็ทําให้เข้าใจว่าผู้ที่ โวยวายทั้งสองคราวทั้งสอง

กรณีหรือกรณีเดียวกันแต่สองปลายนั้นควรจะแหวะสมองตนดูว่าคิดถูกหรือไม่ถูกหรืออาจเป็นคนละคนก็ได้หรือ
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อาจไม่ ได้ทันคิดว่าคําพูดสองอย่างนี้มันขัดกันฉะนั้นก็ถึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าถ้าจะคิดอะไรหรือจะปฏิบัติการใดๆก็

ขอให้คิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเอาอะไรแน่ ถ้าเอาอะไรแน่แล้วก็ปฏิบัติ ไปจะได้ผลดี ถ้าจะกลับมาพูดถึงแพทย์

ทหารนี้ที่ ได้พูดถึงว่า แพทย์ทหารหรือแพทย์พลเรือนนั้น ถ้าถืออุดมคติอย่างที่ทุกคนก็คงต้องวางอุดมคติไว้ ก็ต้อง

ถามว่าเราเข้ามาเรียนแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การสาธารณสุขเพื่ออะไร ก็เพื่อทํางานแผ่วิชาให้เป็น

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมชาติ เพื่อให้ทุกคนได้มีที่หวัง ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเป็น

ทางร่างกาย และแม้จะจิตใจทั่วถึงกัน แต่ว่าโดยมากที่เห็นเมื่อเรียนจบแล้วมีจุดประสงค์หรือมีเข็มสองทางเป็นใหญ่

คือทางหนึ่งก็ออกไปปฏิบัติงานรักษา และอีกทางออกไปปฏิบัติงานค้นคว้า ออกไปปฏิบัติงานรักษานั่นดูจะต่ำต้อยไป

หน่อย ชอบที่จะไปปฏิบัติการค้นคว้าเพราะว่าสูงส่งค้นคว้านั้นต้องมีเพื่อให้ปฏิบัติการได้ดีขึ้นสมตามเจตจํานงตาม

จุดประสงค์ที่ต้องการ แต่ว่าระหว่างที่ค้นคว้าสูงส่งนั้นประชาชนก็แย่ คือคนไข้ต้องคอย แล้วคนไข้ก็มีแยะ จะลําบากใจ

อยู่ การค้นคว้า ค้นคว้าในประเทศไทยก็ ไม่พอ ต้องไปค้นคว้าต่างประเทศ การค้นคว้าต่างประเทศนั้นดีเพราะ

เครื่องมือเขาดี เขาเป็นเจ้าของวิชา เราก็ ไปเมืองนอกและก็ ได้ โอกาสที่จะเรียนได้ขั้นสูง ๆ นอกจากนั้นเวลาไป

เรียนนอกรายได้ก็ดีกว่าถ้าปฏิบัติ ในเมืองไทยความเป็นอยู่ก็อาจฝืดเคืองกว่าแล้วก็นอกจากนั้นการเป็นอยู่ถ้าใน

กรุงเทพ ฯ ก็ยังค่อยยังชั่ว แต่ ไปต่างจังหวัดไป ในที่ทุรกันดารก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองและเหน็ดเหนื่อยและอันตราย

ฉะนั้นจึงต้องอาศัยแพทย์ทหาร ก็แพทย์ทหารนี่ เราก็นึกไปว่าเขาต้องการแย่งที่เราสําหรับเรียนแพทย์แล้วก็ ไป

ปฏิบัติรักษานายพลเท่านั้นเอง ที่จริงไม่ ได้เป็นเช่นนั้น แพทย์ทหารก็มี ไปรักษานายพลเหมือนกัน แต่ว่าแพทย์

ทหารก็มีปฏิบัติ ในโรงพยาบาลทหารซึ่งมีอยู่ทุกกองทัพ และถ้าพูดถึงกองทัพ เราก็ต้องพูดถึงกองทัพตํารวจด้วย

โรงพยาบาลตํารวจก็มีเหมือนกัน หมายถึงโรงพยาบาลของทั้งสามเหล่าทัพและโรงพยาบาลตํารวจ เขาก็ต้องการ

แพทย์ และถ้าท่านทั้งหลายจะได้ค้นคว้าเล็กน้อย ไปดูสถิติการรักษาในโรงพยาบาลเหล่านั้นจะเห็นได้ว่า คนไข้และ

คนที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเหล่านั้นในกรุงเทพฯจะเป็นประชาชนทั่วๆไปไม่ ใช่ประชาชนที่เป็นทหารคือ

ประชาชนทั่วๆ ไปได้รับการรักษามากกว่าจํานวนทหารที่ ได้รับการรักษา ฉะนั้นโรงพยาบาลตํารวจและทหารก็ ได้

บริการประชาชนมากน่าดูเหมือนกันนอกจากนี้แพทย์ทหารได้ออกไปอยู่ตามค่ายทหารต่างๆซึ่งอยู่กระจัดกระจาย

ทั่วประเทศ และถ้าได้ ไปดูโรงพยาบาลทหารเหล่านั้นก็จะเห็นว่า มีพลเรือนเข้าไปรับการรักษาจํานวนกว่าครึ่ง หรือ
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จะว่าประมาณสามส่วนสี่ กว่าสามส่วนสี่ของจํานวนคนไข้ ก็หมายความว่าผู้ที่เป็นแพทย์ทหารได้สามารถใช้วิชาของ

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องการความดูแลได้มากพอใช้ ซึ่งถ้าดูแล้วจํานวนที่ศึกษาจากแหล่งศึกษานี้

เฉพาะแหล่งศึกษานี้ร้อยกว่าคน ก็หมายความว่าเท่ากับได้ทํางานเต็มเวลา เกินเวลาประมาณ ๗๕ คนสําหรับ

แพทย์ ในด้านการแพทย์ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งอุดมคติไว้คือการรักษาประชาชนทั่วไป นอกจากในตามโรงพยาบาล

ทหารหรือตามค่ายทหารต่างๆ ยังมีหน่วยทหารที่ ไปอยู่ ในภูมิประเทศซึ่งไม่ ใช่ออกไปประหัตประหารอย่างที่นึกว่า

ทหารออกไปต้องบ้าเลือด จะต้องไปยิงให้แหลกลาญ วิธีที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความมั่นคง เราต้องร่วมกันทั้งฝ่าย

พลเรือนทั้งฝ่ายทหาร ที่จะไปพัฒนาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และงานส่วนใหญ่ของทหารก็คือจะป้องกันประเทศ

โดยไปช่วยในด้านงานพัฒนา เมื่อออกไปตามค่ายย่อยๆ ก็ ไปช่วยประชาชนในด้านการศึกษา ในด้านการอาชีพ

และด้านสุขภาพ ได้ ไปเห็นมาเอง เวลาไปที่ ไหนเห็นประชาชนเข้าหาทหารหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะให้ ได้รับการรักษา

พยาบาลจํานวนเป็นพันๆ การออกไปเช่นนั้นก็ ได้เป็นผลทําให้สามารถบริการประชาชนอย่างแท้จริง อย่างทั่วถึง

พอใช้ ฉะนั้นถ้าผู้ที่ออกไปปฏิบัติการเช่นนั้นมีความรู้ ในด้านการแพทย์ยิ่งมากเท่าใดก็เป็นประโยชน์มากเท่านั้น ได้

แพร่ความรู้วิชาการ ได้แพร่การแพทย์แผนปัจจุบันไปถึงประชาชนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทําให้บ้าน

เมืองมีความเจริญมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นลําดับ แต่การที่จะออกไปปฏิบัติเช่นนั้นในค่ายย่อยๆ หรือออกไปปฏิบัติ

ในภูมิประเทศเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ ก็ไม่ ใช่ ไปอย่างง่ายๆ ต้องเดินไป ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องไปค้างบางที่ต้อง

ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจใช่เพียงแต่เหนื่อยอาจบาดเจ็บอันตรายได้จากอันตรายของผู้ที่ ไม่เป็นมิตรมาวางกับ

ระเบิดไว้ นอกจากนั้นในที่ทุรกันดารเหล่านั้น แพทย์ก็อาจเป็นคนไม่สบายเองก็ได้ อาจเจ็บไข้เองก็ได้ ฉะนั้นก็ ไม่มี

ใครอยากที่จะไปปฏิบัติอย่างนั้น นอกจากคนที่จะว่าดุเดือดหรือดูหมือนเห็นว่าเป็นคนบ้าเลือด ก็มีคนที่ดูท่าทางบ้า

เลือด แต่ว่าบ้าเลือดเพื่อที่จะไปรักษาพยาบาลประชาชน ทําหน้าที่ตามอุดมคติของแพทย์ ไม่ ใช่น้อย ถ้ามี โอกาสที่จะ

ให้คนที่บ้าเลือดนี่เขาได้มีความรู้สามารถที่จะไปปฏิบัติตามที่เขาต้องการ ก็จะทําให้ถึงจุดประสงค์ของการแพทย์แผน

ปัจจุบันตามปณิธานของเราทั้งหลาย และตามที่องค์พระบิดาแห่งการแพทย์ ได้เคยคิดอยากให้เป็นไป คือให้ความรู้

สมัยใหม่นี้ ได้ถึงประชาชนแท้ๆก็ต้องหาคนที่จะสามารถเข้าไปถึงประชาชน
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 มาพูดอย่างนี้อาจค่อนข้างจะชุลมุน แล้วก็ทําให้คิดไม่ออกก็ได้ แต่ว่าขอให้พยายามไปพิจารณาดูในทํานอง

นี้ เพราะว่าถ้าคิดในทํานองนี้แล้ว เราก็จะแก้ ไขปัญหาได้ตามที่ ได้รายงานตั้งแต่ต้นว่าได้รับข่าวมาสองข้อ ที่ว่าพวก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหนึ่งไม่สนใจในสังคมสองสนใจสังคมมากเกินไปก็เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าคิดดีๆ

พิจารณารอบคอบ และตั้งปณิธานที่สูงส่ง อุดมคติที่แน่นแฟ้น ก็จะสามารถแก้ปัญหาสองข้อนั้นโดยดี โดยไม่มีการ

เสียหายแก่ผู้ ใดกลับจะทําให้สามารถปฏิบัติตามที่ตนต้องการและมีความปลาบปลื้มเป็นเกียรติแก่ตนเองฉะนั้นการ

ปฏิบัติของผู้ที่เป็นนักศึกษา นอกจากเรียนหนังสืออย่างขะมักเขม้นเพื่อให้ ได้รับความรู้และรับปริญญา ก็สมควรที่จะ

พิจารณาในปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบให้ความคิดที่ตั้งเอาไว้อุดมคติที่ตั้งเอาไว้ ไม่เป็นหมันอันนี้

พูดจาไปเช่นนี้เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ ไปคิดเอาเอง ไม่ ใช่เพื่อที่จะบอกว่าพูดอย่างนี้เป็นคําสั่ง พูดนี่เท่ากับได้ทํา

ตนเป็นศัลยแพทย์สมองแหวะสมองให้ท่านดูให้ดูแล้วว่าคิดอะไรไปอย่างนี้ไม่ ได้ปิดบังและก็ถ้าทําให้เกิดความคิดขึ้น

มาแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คิดออกก็จะดี ใจมาก

 วันนี้ลืมบอกตั้งแต่ต้นว่า ปีนี้ที่มาที่นี่ ไม่เหมือนกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วก็ ไม่เหมือนปีก่อน ปีก่อนก็ไม่เหมือนปี

โน้นปีที่แล้วมีที่มามีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขห้าปีที่แล้วหมายเลขหกไม่ ได้มาแล้วก็ ได้พูดว่า

เพราะหมายเลขหกกําลังสอบ ปีนี้หมายเลขหนึ่งมา หมายเลขสองมา หมายเลขหกมา หมายเลขห้าไม่มา เป็น

เพราะเหตุว่า หมายเลขหกก็เห็นว่าหมายเลขห้าไม่มา ก็ต้องมา มาแทน แล้วก็หมายเลขห้าไม่อยู่เพราะไปปฏิบัติ

ราชการความจริงถ้าพูดถึงปฏิบัติราชการก็ ในเวลานี้กําลังเหาะอยู่เหาะอย่างดุเดือดคือพยายามเร่งความเร็วเพื่อ

ที่จะให้มาถึงที่นี่ แต่เร่งเท่าใดๆก็เร่งไม่ขึ้นก็ตามเรื่องสามารถที่จะเหาะมาก็ต้องมีความเร็วความเร็วนี่จํากัดอยู่ที่

เครื่องบินเครื่องบินไม่เร็วก็เลยมาไม่ถึงไม่ทันแต่ว่าถ้าเร่งมากที่สุดแล้วก็ถึงเวลาตีสี่สี่สิบห้าวันพรุ่งนี้ก็เลยมา

ที่นี่ ไม่ทัน ปีที่แล้วบอก ไม่ทราบว่าจําได้หรือเปล่า ก็บอกว่าหมายเลขหกไม่มา หมายเลขห้ามา และแต่งตัวเช้ง

(เสียงฮา) ปีนี้หมายเลขห้าไม่มา หมายเลขหกมา จึงต้องแต่งตัวเช้งเหมือนกัน (เสียงฮา) ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้

เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ ได้ทําหน้าที่แทนทั้งห้าทั้งหก แล้วก็วันนี้มี โฆษกก็ตามเดิม โฆษกยังแข็งแรง มารายงานตัว

ว่าแข็งแรงดีแล้วก็ยืนยังแข็งแรง(เสียงฮา)ต้องพิงเปี้ยนโน้นิดหน่อย(เสียงฮา)ไม่ต้องพิงและได้เอาผู้ช่วยโฆษก
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ซึ่งเวลานี้ก็คงถึงเวลาที่จะตั้งเป็นโฆษกเป็นทางการได้เรียบร้อยและยังมี โฆษกทดลองมาอีกหนึ่งจะมาวางยาพวกเรา

แต่ว่าเข้าใจว่าการวางยานั้น จะเป็นผู้วางยาหมายเลขหกก่อน คือวางยาว่าหมายเลขหกมาแล้วด้วยความ

สําเร็จเรียบร้อย มาแสดงให้ดูว่าวางยาหมายเลขหกเขาทํากันอย่างไร โดยมากจะมาสัมภาษณ์ว่าความรู้สึกเวลาถูก

วางยาแล้วเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สําคัญ และถึงตอนแรกได้พูดถึงว่า เมื่อวันจันทร์มาแจกปริญญา

วันนี้มาแจกหมอน ก็จะถูกวางยา ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมที่จะถูกวางยาก็จะเริ่มรายการแจกหมอนกล่อมอารมณ์ ก็

ต้องกล่อมอารมณ์ก่อน แล้วก็เมื่ออารมณ์ง่วงแล้วก็ถึงจะแจกหมอนได้ ฉะนั้นก็ขอเชิญท่านโฆษกมาแสดง ไม่ทราบ

ว่าแสดงอะไร ก็แสดงฝีปาก และก็พูดจาที่อ่อนโยน มาทําให้พวกเราที่ฟันดีฟันร่วงหมด พวกที่ฟันไม่ดีก็ร่วงหมด

เหมือนกัน(เสียงฮา)พวกที่ ไม่มีฟันก็ ใส่ฟันแล้วก็ฟังคารมคุณหมอสีก็ฟังคารมโฆษกต่อๆไประหว่างนี้ก็ขออําลา

ไมโครโฟน(เสียงฮา)คู่นี้เพื่อไปนั่งทางหลังนี้แล้วก็จะไปหลับตรงเก้าอี้นี้(เสียงฮา)ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจขอให้ปลุก

จะได้มาฟังมาดูได้ แล้วก็เวลาเมื่อโฆษกพูดเสร็จแล้วก็ปลุกเสียที เพราะว่าระหว่างที่ โฆษกพูดอาจหลับไป แล้วก็เมื่อ

ปลุกแล้วจะได้ฟังว่าโฆษกว่าอย่างไร แล้วก็ปฏิบัติตามที่ โฆษกขอร้องคือว่าอ่านเพลงอะไร จะให้มีเล่นเพลงอะไร

อย่างไร วงดนตรีข้างหลังนี้ก็จะปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดตามเคย ก็ขอลาไมโครโฟนทั้งหลาย ทั้งอันนี้ด้วย (เสียง

ฮา)ไปนั่งทางโน้น(เสียงปรบมือ).
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พระบรมราโชวาท

สําหรับพระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือ “วันเด็ก”  




 ในวัยเด็ก คนมีความว่องไวทางสมองสูง สามารถรับทราบและจดจําได้รวดเร็ว ถ้า

พยายามเล่าเรียนวิชาความรู้ พยายามสังเกตพิจารณาสิ่งต่าง ๆ พยายามฝึกหัดตนให้มี

เหตุผล มีระเบียบ มีความดี ก็จะติดเป็นนิสัย และสามารถนําออกมาใช้ ได้ โดยถูกต้อง ช่วย

ให้เกิดความสุขความสําเร็จและความรุ่งเรืองแก่ตนได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า.



พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่๑ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๑๖
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการคณะคริสเตียนชาวไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจคณะคริสเตียนที่ ได้บริจาคข้าวสําหรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย เพราะว่าเมื่อเร็วๆ นี้มีอุทกภัย

รุนแรงในจังหวัดภาคเหนือ และในภาคอื่นๆ ที่มีความเดือดร้อนก็ได้ช่วยด้วยสิ่งอุปโภคบริโภคมาก ทั้งเรี่ยไรพ่อค้า

และทั้งหน่วยราชการ ทั้งเอกชนได้ช่วยสมทบ ทําให้เห็นว่าในประเทศไทย เราทุกคนไม่ว่าศาสนาใด ก็มีจิตใจอัน

เดียวกัน คือเมตตาต่อผู้เคราะห์ร้าย การเมตตาหรือรู้สึกว่าเป็นห่วงผู้ที่ร่วมชาติที่ประสบความเดือดร้อนนี้ เป็นสิ่งที่

จะทําให้บ้านเมืองอยู่ ได้และอยู่ ในหลักของศาสนาทุกศาสนาฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคข้าวเป็นการช่วยเหลือ

สังคมหลายทาง จึงเป็นบุญกุศลที่ทํา ข้าวนี่ก็ ไปช่วยผู้ที่ยากไร้ เป็นไปตามจุดประสงค์หรือตามคําสั่งสอนของทาง

ศาสนาและได้เป็นการกระชับไมตรีระหว่างประชาชนทุกชาติก็เป็นกฎที่อยู่ ในคําสั่งสอนของทุกศาสนาเหมือนกัน

 ขอให้มีกําลังใจกําลังกายพร้อมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสําเร็จในกิจการต่างๆที่ทําทั้งมี

ความสุขกายสบายใจตลอดไป.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายนิรุทธิ์ จันท์ก้อนกรรมการคณะคริสเตียน

ชาวไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการฯรวม๗คนเฝ้าฯน้อมเกล้าฯถวายข้าวสารจํานวน๑๐๐กระสอบซึ่งคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทย

ได้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือตามพระราชอัธยาศัย
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พระราชดํารัส

ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ  

รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโสทั้งได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือของมูลนิธิ

ช่วยครูอาวุโส ให้ด้วย ขอแสดงความนิยมและความชื่นชมด้วยอย่างมาก รายงานเรื่องทุน รวมทั้งการปฏิบัติต่างๆ

ของมูลนิธิที่แถลงให้ทราบนั้นก็เป็นที่น่าพอใจ

 งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สําคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็น

ยศศักดิ์ ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ ได้ ผลได้ส่วนสําคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและ

ภูมิ ใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิ ใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก ถึงแม้ผู้ ใดใครก็ตาม เมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้วก็

ย่อมเห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้น เพราะความมั่งมีและความยิ่งใหญ่ ไม่อาจบันดาลหรือซื้อหาความผูกพันทางใจอัน

แท้จริงจากผู้ ใดได้ แต่ความเป็นครูนั้น ผูกพันใจคนไว้ ได้ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องซื้อหาหรือใช้อํานาจราชศักดิ์ข่มขู่เอามา

ขึ้นชื่อว่าครูกับศิษย์แล้วที่จะลืมกันได้นั้นยากนักผู้ที่จะไม่รู้จักไม่เอื้อเฟื้อครูดูเหมือนจะมีแต่คนที่กําลังลืมตัวมัวเมาใน

ลาภยศอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้นฉะนั้นครูจึงไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์ทางวัตถุให้มาก

จนเกินจําเป็นเพราะหากหันมาหาประโยชน์ทางวัตถุเกินไปแล้วก็จะทําหน้าที่ครูหรือเป็นครูได้ ไม่เต็มที่

 ในทุกวันนี้การปฏิบัติของครูบางหมู่ทําให้รู้สึกกันทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงยศ

ห่วงตําแหน่ง ห่วงสิทธิ และที่ค่อนข้างจะร้ายอยู่ก็คือห่วงรายได้ ความห่วงสิ่งเหล่านี้ ถ้าปล่อยไว้ จะค่อยๆ เข้ามา

ทําลายความเป็นครูทีละเล็กละน้อยซึ่งเชื่อว่าที่สุดจะสามารถบั่นทอนทําลายความมีน้ำใจความเมตตาความเสียสละ

ทุกอย่างได้ทําให้กลายเป็นคนขาดน้ำใจละโมบเห็นแก่ตัวลืมประโยชน์ของศิษย์กล่าวสั้นคือจะไม่มีอะไรดีเหลือพอที่

จะเคารพนับถือกันได้ เป็นที่น่าวิตกว่า ครูเหล่านั้นจะผูกพันใจใครไว้ ได้อย่างไร จะทํางานของตัวให้บรรลุผลสําเร็จที่แท้

จริงได้อย่างไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่การศึกษาของเรา

 ท่านทั้งหลาย ถึงหากจะพ้นหน้าที่ ไปตามระเบียบ ข้าพเจ้าก็ยังคิดว่า มีกําลังโดยเฉพาะกําลังใจ พอเพียงที่จะ

ปฏิบัติการเพื่อความเป็นครู และเพื่อเยาวชนต่อไปได้อีกมาก ขอท่านอย่าทอดทิ้งงานการศึกษา ขอให้ช่วยกันดํารง

สถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้อย่างน้อย เพียงแต่ทําตัวเป็นครูที่แท้ต่อไป ให้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง ก็จะได้กุศลที่

สูงอย่างยิ่งแล้ว

 ขออวยพรให้ท่านประสบความผาสุกสวัสดีมีความสุขสงบทั้งกายใจทุกเมื่อโดยทั่วกัน.



376

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการ  

และสมาชิกสมาคมผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อ
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต  

วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าปลาบปลื้มมากที่ ได้พบกับท่านทั้งหลาย และดี ใจที่ ได้เห็นท่านประกอบอาชีพด้วยดีและมีจิตใจที่

เมตตา อุตส่าห์สละเวลามาพบกันในวันนี้ และนําข้าวสารมาด้วยตัวเอง สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ความ

ปลาบปลื้มที่มียิ่งทวีคูณขึ้นมาเมื่อนึกถึงว่า การกระทําของท่านทั้งหลายเป็นการกระทําที่ดีที่ชอบ และเป็น

สัญญลักษณ์เป็นนิมิตดีของการเป็นอยู่ของเราทุกคน แสดงให้เห็นว่าท่านเข้าใจในความเป็นอยู่ของประเทศไทยโดย

แท้ คือทุกคนจะต้องช่วยกัน ทนุบํารุงกัน ผู้ที่สามารถที่จะประกอบอาชีพโดยดีก็เมตตาและห่วยใยในผู้ที่ประสบภัย

ธรรมชาติ ในปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสบความเดือดร้อนในเรื่องของ

อุทกภัย และมีผู้ที่ต้องลําบาก ขาดเครื่องอุปโภคบริ โภคเป็นจํานวนไม่น้อย มีผู้ที่มีจิตใจเมตตาได้ช่วยกันส่งของไป

บรรเทาความเดือดร้อนเขา ทําให้ผู้ที่ประสบภัยเหล่านั้นสามารถที่จะฟื้นคืนตัวขึ้นมาโดยเร็ว และในปัจจุบันนี้ก็ยังมี

เหตุที่เรื่องของภัยธรรมชาติต่อไปอีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังคงจะมีอีกต่อไป ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้

ร่วมกันนําข้าวสารมาสําหรับช่วยผู้ที่ประสบภัยนั้น จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์นี้มีโดยตรงก็คือ ผู้ที่ประสบภัยก็

สามารถที่จะมีสิ่งที่จะบริ โภค แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคือน้ำใจของท่าน แสดงให้เห็นว่าจะมีสถานการณ์อย่างไรก็ตาม

ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายใด ๆ ได้ด้วยน้ำใจนี้ เพราะประชาชนในประเทศเข้าใจลึกซึ้งถึงความสามัคคีและ

ความเป็นไทยว่า เราจะต้องช่วยซึ่งกันและกันเสมอ เราจะต้องอุดหนุนซึ่งกันและกันเสมอ และความรู้ ในข้อนี้ทําให้

ประเทศไทยอยู่ ได้ จะเป็นใครก็ตาม มีหน้าที่อะไรก็ตาม มีอาชีพอะไรก็ตาม ถ้านึกถึงผู้อื่นด้วย ก็เท่ากับได้ช่วยชาติ

ให้มั่นคง และชาติมั่นคงแล้วทุกคนจะได้รับประโยชน์ ได้รับประโยชน์ทางวัตถุก็มี คือสามารถที่จะอยู่ ในบ้านเมืองที่

สงบพอสมควร มีความเจริญพอสมควร ทางใจเราก็มีความภูมิ ใจว่าเราสร้างชาติ แต่ละคนเป็นผู้สร้างชาติ ให้มั่นคง

เรื่องนี้ ที่ท่านมาในวันนี้ ก็แสดงให้เห็นชัด ให้เห็นว่าเรามีหวัง เรามีความมั่นคงได้ ท่านทั้งหลายก็ ได้สละทรัพย์

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประทีป เสียงหวาน นายกสมาคมผู้ประกอบ

อาชีพขับรถยนต์สามล้อ นําคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม ฯ จํานวน ๑๖๑ คน เฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายข้าวสาร จํานวน ๓๑๕

กระสอบโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ
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เพื่อซื้อข้าวสาร และสละเวลาเพื่อมาพร้อมกันในวันนี้ ก็ ได้แสดงความสามัคคีแสดงน้ำใจที่ดีงาม จึงบอกได้ว่าเกิด

ความปลาบปลื้มเกิดความหวังและยินดีอย่างยิ่งขอขอบใจทุกคนที่ ได้แสดงน้ำใจในโอกาสนี้และที่ ได้แสดงน้ำใจมา

แล้วในโอกาสก่อนๆที่ ได้ช่วยกันรักษาความเป็นปึกแผ่นของคนไทยทั้งมวลต้องขอบใจเพราะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ

 ขอให้น้ำใจนี้ กุศลที่ ได้ทํานี้ ได้บันดาลให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพอย่างราบรื่น และมีความสุขความ

สบาย มีความก้าวหน้ามั่นคง ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ ไข้ ประสบผลดี ประสบความสําเร็จ

ทุกประการก็ขอขอบใจณที่นี้อีกทีที่แสดงน้ำใจ.
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร  

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  

และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียน

เสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดง

ความชื่นชมกับทุกๆท่านที่ ได้รับเกียรติและได้รับความสําเร็จในการศึกษา

 การป้องกันประเทศในยามนี้มีปัญหาต่างๆเกี่ยวพันซับซ้อนกันมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ

สามารถและความรอบรู้อย่างสูงพร้อมทั้งความร่วมมือประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยราชการทุก

หน่วยและสําคัญที่สุดของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงซึ่งเป็นผู้วางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติดังนั้นทางราชการจึง

จัดให้ท่านทั้งหลายได้เข้ารับการอบรมในสถาบันชั้นสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอันควรแก่งานที่จะ

ปฏิบัติร่วมกันต่อไป

 การอบรมนั้นเป็นเรื่องจําเป็นชั้นหนึ่ง แต่เรื่องที่จําเป็นยิ่งกว่านั้นคือการปฏิบัติของแต่ละท่าน เพราะผลที่

จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองอยู่ตรงนั้น ในบัดนี้ท่านทั้งปวงต่างก็ทราบดีอยู่แก่ ใจแล้ว ถึงกิจที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนวิธี

การและลู่ทางที่จะปฏิบัติ หากท่านตั้งความปรารถนาอันมั่นคงที่จะทํางาน ลงมือปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมั่นใจ

และเข้มแข็งมีสติควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งไม่ละทิ้งอุดมคติและหลักการเดิม ที่จะทํางานด้วยความสุจริต

และบริสุทธิ์ ใจ เชื่อว่าท่านจะสามารถทํางานสําเร็จจุดประสงค์ ได้ทุกประการ และจะสามารถนําพาชาติประเทศให้

ก้าวถึงความมั่นคงปลอดภัยความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นได้ดังปรารถนา

 ขออํานวยพรให้ทุกฝ่ายทุกเหล่าทุกคนได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่มีความสุขความเจริญและความ

สวัสดีตลอดทุกเมื่อโดยทั่วกัน.
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พระราชทานแก่คณะผู้แทนอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศไทย 

ซึ่งจะเดินทางไปทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ณ สหพันธ์มาเลเซีย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราสามารถส่งผู้ ไปทดสอบการอ่านพระคัมภีร์ และที่ ได้ส่งไปหลายครั้งแล้วและได้

ผลดีได้รางวัลและชมเชยว่าได้อ่านถูกต้อง

 การอ่านพระคัมภีร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ หมายถึงว่าได้นําพระคัมภีร์มาอ่านและ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะทําให้การปฏิบัติทางศาสนาถูกต้อง ซึ่งถ้าปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องและอย่างเคร่งครัดนั้น จะ

นําความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีชอบเช่นนั้น ฉะนั้นการที่ ไปนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่

หมู่ชน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าคนในเมืองไทยมีความขยันหมั่นเพียร มี

ความเคร่งครัด มีความดี เท่ากับได้แสดงว่าประเทศไทยประกอบด้วยประชาชนที่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติดีชอบ

ฉะนั้นทําให้เกิดความยินดีมากที่ทราบว่าจะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งและที่ขอพรก็เข้าใจว่า การที่ ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตน

อย่างดีนี้ ก็เป็นพรอันประเสริฐแล้วจากพระผู้เป็นเจ้าก็ขอเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าหวังว่าจะได้ผลเต็มเปี่ยมอย่างที่ตั้งใจ

และให้ประสบความสําเร็จ และทั้งคณะได้เดินทางไปโดยปลอดภัย มีความสําเร็จในกิจการที่ปฏิบัติและให้เป็น

ประโยชน์แก่ตนและแก่หมู่คณะด้วยขอให้ ได้ ไปโดยปลอดภัยปฏิบัติงานโดยมีความสําเร็จและมีเกียรติกลับมาเป็นที่

ปลื้มใจของพี่น้องและเพื่อนฝูงเป็นที่ภูมิ ใจของพี่น้องคนไทยด้วยกันก็ขอให้มีความสําเร็จมีความเจริญทุกประการ.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี

นําผู้แทนจากประเทศไทยรวม๕คนซึ่งจะเดินทางไปทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานณสหพันธ์มาเลเซียเฝ้าฯรับพระราชทานพรใน

โอกาสนี้ ได้ทูลเกล้าฯถวายพระคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้วย.
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ณ หอพระสมุด สวนจิตรลดา 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 วันนี้ เป็นวันมหาวิปโยค ที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลา ๖-๗ วัน ที่

ผ่านมา ได้มีการเรียกร้องและการเจรจากัน จนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทําข้อตกลงกันได้ แต่แล้วมีการขว้าง

ระเบิดขวดและยิงแกสน้ำตาขึ้น ทําให้เกิดการปะทะกัน และมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคน ความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั้ง

พระนครถึงขั้นจราจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับร้อย

 ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปรกติ

เร็วที่สุด

 อนึ่งเพื่อขจัดเหตุร้ายนั้น จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันนี้

ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้นายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุน เพื่อให้คณะรัฐบาลใหม่สามารถบริหารงานแผ่นดินได้ โดยมี

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม และแก้ ไขสถานการณ์ ให้คืนสู่สภาพเรียบร้อยได้ โดยเร็ว ยังความสงบสุขความเจริญรุ่งเรือง

ให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน.
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ในโอกาสที่นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี 

นําคณะรัฐมนตรีเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกท่านที่ ได้รับเป็นรัฐมนตรี

ในรัฐบาลใหม่ ท่านได้มารับตําแหน่งในวาระที่วิกฤติอย่างยิ่ง และเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินการที่ ได้รับตําแหน่งใน

วาระนี้จึงเป็นสิ่งที่ลําบากที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะว่างานต่างๆจะต้องทําด้วยความกล้าหาญทําด้วยความรอบคอบ

เพื่อให้สามารถนําพาประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงและมีความเจริญต่อไป

 ปัญหาของสถานการณ์ ในปัจจุบันนี้มีแปลกประหลาดหลายอย่าง คือนอกจากงานตามปรกติของประเทศ

ชาติที่จะต้องปฏิบัติ เช่นสวัสดิภาพของประชาชน ความก้าวหน้าของประชาชนตามปรกติแล้ว ยังมีสถานการณ์ที่

แหวกแนว และถ้าพูดถึงสถานการณ์แบ่งก็ ได้เป็นสองอย่าง แบ่งสถานการณ์เป็นทางวัตถุอย่างหนึ่ง กับ

สถานการณ์ทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง ทางวัตถุสําหรับในกรุงเทพนี้ นอกจากสถานการณ์ทางวัตถุที่เป็นปรกติคือสิ่ง

ก่อสร้างขึ้นมา ซึ่งจะต้องพยายามสร้างให้ดีขึ้น ยังมีสิ่งที่ถูกทําลายซึ่งจะต้องซ่อมแซมในทางจิตใจก็เช่นเดียวกัน มี

สิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ประชาชนมีความคิดที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความคิดในทางพัฒนา และอีกอย่างหนึ่งก็

ต้องซ่อมแซมจิตใจที่สูญลงไปด้วยเหตุการณ์ที่ ได้ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว เหตุการณ์นี้ ได้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างประหลาด เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่จะอยากให้มีการปกครองที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนได้สามารถอยู่ ใน

ประเทศไทยด้วยความมีเกียรติ ด้วยความปลอดภัย และด้วยความภูมิ ใจ แต่สภาพในปัจจุบันนี้ก็พูดอีกอย่างได้

เหมือนกันว่าเป็นอย่างไร ยิ่งค้านกัน คือการได้มาซึ่งสําหรับคนภายนอกทั่ว ๆ ไปเห็นว่าเป็นการได้มาซึ่ง

ประชาธิปไตย โดยได้ต่อสู้ และได้เท่ากับได้ชัยชนะว่ารัฐบาลนี้จะให้ประชาธิปไตย และได้แถลงแล้วก่อนอื่นว่าจะได้

รัฐธรรมนูญภายใน๖เดือนแต่ ในเวลาเดียวกันกลไกต่างๆของการปกครองก็อลเวงไปหมดเช่นการรักษาความ

สงบก็ตามคือการรักษาความสะอาดทั้งทางจิตใจและทางวัตถุแทนที่จะเป็นของทางราชการก็เป็นของเอกชนและ

รัฐบาลนี้ก็จะต้องมีหน้าที่ที่พิเศษ คือจะต้องทําให้ภาระต่างๆ กลับคืนมาสู่ตน ภาระต่างๆ ของรัฐบาล ของทาง

ราชการก็ต้องกลับมาเป็นของทางราชการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ ได้บรรลุผลถึงจุดประสงค์ของการมีรัฐบาล ของการมี

รัฐบาลในระบอบประชาธิป ไตย คือเป็นผู้นําพาประเทศไปสู่ความเจริญหรือความดีและโดยมาตามแบบของ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
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ประชาธิปไตยก็คือมีการเลือกผู้แทนของแต่ละคนขึ้นมาเพื่อที่จะมาปกครองประเทศมาเป็นสภาผู้แทนราษฎรและ

สภาผู้แทนราษฎรจึงได้เลือกหรือควบคุมผู้ที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรี ในปัจจุบันนี้คณะรัฐมนตรีตั้งขึ้นมามิ ใช่ โดยที่

ประชาชนได้เลือกขึ้นมาแต่โดยตั้งขึ้นมาเฉยๆมาทําหน้าที่ซึ่งควรจะทําได้.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๔๙๒ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้คัดขึ้นสําหรับพระราชทานลงพิมพ์ 

ในหนังสือที่ระลึกแจกในงานถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสํานักเซ้นท์เจม กรุงลอนดอน 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 “เมื่อท่านสําเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ยังมีคนเป็นจํานวนมากที่เอาใจใส่เฝ้าดูการกระทําของท่านอยู่ต่อไป

ใครทําดีก็ ได้รับคําชมเชยและสรรเสริญ ใครทําไม่ดี เขาก็จะพากันติและพลอยติชมถึงสถานศึกษาของท่านด้วย ชื่อ

มหาวิทยาลัยของท่านคือ “จุฬาลงกรณ์” จะติดตัวท่านไปด้วยเสมอไม่ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ฉะนั้นทุก ๆ

ครั้งที่ท่านจะกระทําการสิ่งใดลงไปจงคิดแล้วคิดอีก ทบทวนดูทั้งทางได้ทางเสียให้แน่ชัดเสียก่อน “จุฬาลงกรณ์” หา

ได้เป็นแต่เพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นไม่ ยังเป็นนามของผู้พระราชทานกําเนิดของสถานที่แห่งนี้ด้วย ฉะนั้น

จึงเป็นการจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่ ได้รับการอบรมสั่งสอนไปจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยนี้”.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

อีกครั้งหนึ่ง และพอใจมากที่ ได้ทราบว่าสถาบันได้รับความนิยมเชื่อถือและสนับสนุนอย่างกว้างขวาง จากวงการ

ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศการที่พยายามจัดการฝึกหัดอบรมนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ ให้

สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการณ์ของประเทศอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นการถูกต้องเหมาะสมยิ่ง

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน ในการที่ ได้รับเกียรติพร้อมกับความ

สําเร็จ

 เท่าที่ทราบจากรายงานของนายกสภาสถาบันควรจะแน่ ใจได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ เป็นผู้ที่มีความ

พร้อม มีความสามารถ ทั้งด้านวิทยาการและด้านการปฏิบัติตลอดจนมีจิตใจดี เหมาะสําหรับที่จะเป็นหัวหน้างานที่

เข้มแข็งและสุจิต เพราะได้รับการฝึกหัดอบรมมาแล้วโดยสมบูรณ์ ทุกคนจึงควรสํานึกโดยตระหนักว่า เมื่อได้

เตรียมตัวพร้อมแล้วดังนี้ ก็เกิดมีความจําเป็นและความรับผิดชอบขึ้น ที่จะต้องปฏิบัติงานให้ ได้ผลเต็มบริบูรณ์ เพื่อ

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง ให้แก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมือง ในทางปฏิบัติ เบื้องต้นจะต้องมี

ความมั่นใจมีความบริสุทธิ์ ใจต่อหน้าที่แล้วจะต้องมีความเข้มแข็ง มีความพากเพียรอันสม่ำเสมอโดยไม่ท้อถอยทั้ง

ต้องมีความเป็นระเบียบในกระบวนการปฏิบัติงานโดยตลอด นอกจากนั้น ในฐานะที่จะเป็นครูบาอาจารย์หรือ

หัวหน้างานในวันข้างหน้า จําเป็นจะต้องมีความสุจริตยุติธรรม ทําตัวให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่พึ่งของผู้อยู่ ใต้บังคับ

บัญชา ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ความโลภ ความลืมตัว ความริษยาแตกร้าวกัน ต้องมุ่งมั่นในประโยชน์อันยั่งยืนไพศาล

ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงจะเชื่อได้ว่า จะประสบความสําเร็จและชื่อเสียงเกียรติคุณทุก ๆ ประการดังที่

ปรารถนา

 ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความสุขความสวัสดีมีความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตทั่วทุกคน.
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พระราชดํารัส

ในการเสด็จพระราชดําเนินไป ในงานครบ ๑๐ ปี  

ของโรงเรียนราชประชาสมาสัยและทรงเปิดอาคารหลังแรก 

ที่สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย อําเภอพระประแดง 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนราชประชาสมาสัยในโอกาสที่ก่อตั้งมาครบ ๑๐ ปี

และได้มาทําพิธีเปิดอาคารใหม่ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในคราวเดียวกัน

 รายงานของประธานกรรมการจัดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ที่บรรยายถึงประวัติการณ์ของโรงเรียน

ตั้งแต่เริ่มดําริจัดตั้งเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ สําหรับบุตรผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อนแล้วค่อยขยายตัวเจริญขึ้นมาจนเป็น

โรงเรียนที่มีหลักฐานมั่นคง ทั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกที่สอนตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม นั้น

เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพอใจนัก ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน พึงถือเป็นเกียรติประวัติอันควรภูมิ ใจ และจดจํา

ไว้เป็นกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่การงานของตนๆให้ก้าวหน้าต่อไป

 ความเจริญของโรงเรียนนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจและความเพียรพยายามของบุคคลหลายฝ่าย

ได้แก่ คณะกรรมการจัดโรงเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกชั้นทุกคน ตลอดจนทางราชการพ่อค้าประชาชน

ทั่วไปแม้จะมีกําลังคนกําลังความช่วยเหลืออุปถัมภ์ และกําลังความเพียรอยู่พร้อมเช่นนี้ ก็ยังต้องกินเวลานานถึง

๑๐ปีกว่าจะดําเนินงานก้าวหน้ามาตามจุดประสงค์ ได้ทุกคนจึงควรจะได้เข้าใจโดยตระหนักว่าการทํางานสําคัญๆ

จําเป็นที่จะต้องอาศัยความตั้งใจจริงและความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อยิ่งเป็นงานอบรมสั่งสอนเด็ก

ที่ต้องกระทําต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งจําเป็นที่ท่านจะต้องรักษาความตั้งใจและความอุตสาหะพากเพียรไว้ ให้

มั่นคงที่สุดจึงจะสามารถก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ ได้

 ข้าพเจ้าขอแสดงความนิยมยกย่องผู้มีส่วนร่วมมือร่วมใจ ร่วมความเมตตาและความเสียสละเพื่อกิจการ

โรงเรียนราชประชาสมาสัยทั่วทุกคน ทั้งผู้ที่ ได้เริ่มงานมาตั้งแต่ต้นและผู้ที่มาภายหลัง ขอขอบใจทางราชการที่ ได้

อนุเคราะห์สนับสนุนด้วยดีตลอดมาและโดยเฉพาะที่จัดสรรงบประมาณสําหรับสร้างอาคารให้แก่ โรงเรียนในครั้งนี้

 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนณบัดนี้ ขอให้เป็นที่อํานวยความรู้

ความเป็นคนดีแก่นักเรียนที่จะได้เข้าศึกษาจงทุกคน และขอให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความสวัสดี สําเร็จในสิ่ง

ที่ถึงปรารถนาโดยทั่วกัน.
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ
(๒) 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มี โอกาสพบปะกับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย ผู้เป็นผู้แทนของนักเรียนและ

นักศึกษาอีกมากหลาย และทราบดีว่าในระยะนี้มีความสะเทือนใจมาก โดยได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทําให้มีความรู้สึกเป็น

พิเศษ เรื่องที่ ได้ผ่านมานี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจมากจริง ๆ แต่ว่าถ้าเราทุกคนจะพิจารณาดูแล้วก็จะต้องถือว่า

เป็นบทเรียน และเป็นสิ่งที่จะเป็นรากฐานสําหรับอนาคตได้ ฉะนั้นเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงต้องรับการพิจารณา

อย่างรอบคอบ ในเบื้องต้นก็ขอแสดงความชื่นชม แม้ว่าอยู่ ในสถานการณ์ที่น่าหนักใจปานใด แต่ความร่วมมือของ

เหล่านักเรียนนักศึกษาก็ทําให้สามารถกลับคืนสู่สภาพปรกติ ในไม่ช้าในเวลาอันสั้น ที่เห็นได้ชัดอย่างยิ่งก็เช่นการ

จราจร ซึ่งในเวลาที่ปั่นป่วน มีเหล่าลูกเสือได้มาช่วยอํานวยความสะดวก ซึ่งทําให้สถานการณ์เบาบางลงไปอย่างยิ่ง

นอกจากนี้เวลามีเหตุอะไรทุกคนก็ได้ช่วยกันเพื่อให้ระงับเหตุอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้บ้านเมืองของเราแม้จะมีความ

ปั่นป่วนได้กลับคืนสู่สภาพปรกติได้และอย่างที่อธิบดี ได้กล่าวว่านานาประเทศได้มีความยุ่งยากแต่ประเทศไทยแม้จะ

มีความยุ่งยากก็ยังอยู่ ได้ มั่นคงได้ อันนี้เป็นความลับ ฉะนั้นทุกคนจะเป็นนักเรียน จะเป็นนักศึกษา จะเป็นครูใน

สถาบันใดก็ตาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็จะต้องสํานึกถึงข้อนี้ซึ่งสําคัญ คือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ในวัยใด มี

ศาสนาใดมีอาชีพใดย่อมต้องช่วยซึ่งกันและกันช่วยกันอุ้มชูชาติบ้านเมืองคือส่วนรวมให้อยู่ ได้ข้อนี้ ได้พูดมาเสมอ

และคงได้ยินจากหลายคนที่ ให้คําแนะนําให้ โอวาทว่าทุกคนต้องนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ที่ต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่

ตั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลต้องอาศัยส่วนรวมเป็นที่อยู่อาศัยถ้าส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขแต่ละบุคคล

ก็อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ที่จะสร้างให้ส่วนรวมมีความมั่นคงและความสงบ

 เพื่อการนี้ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะทําอย่างไร แต่ละคนมีหน้าที่และได้รับคําบอกอยู่เสมอว่านักเรียนก็

มีหน้าที่ที่จะเรียน อันนี้อาจน่ารําคาญบ้าง แต่ว่าเหตุผล คือแต่ละคนมีพลังของตัวสร้างขึ้นมา และรวมพลังก็เป็น

พลังแรงพลังนี้มีหลายชนิดพลังกายและพลังใจทั้งพลังความรู้ ถ้าได้รวบรวมพลังกายได้แล้วก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่

น่าชื่นชม เพื่อให้พลังกายนี้ ได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น ต้องพยายามที่จะสร้างพลังวิชาความรู้และ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิบดี

กรมอาชีวศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และสามัญศึกษา เฝ้า ฯ รับ

พระราชทานพระบรมราโชวาท.
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พลังใจให้มีขึ้น พลังจิตใจนี้ถ้าพูดโดยส่วนรวมแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทราบว่าสิ่งใด

ควรสิ่งใดไม่ควร ทั้งทําให้สามารถที่จะคิดดีชอบเพื่อให้ตนได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อตนเองและเพื่อ

ส่วนรวมได้ดี ยกตัวอย่างเวลาเรามีความโกรธแค้น เราก็มีกําลังกายมาก แต่ว่ากําลังกายนั้นอาจมี ไม่ ได้เต็มที่ คือ

ไม่ ได้รับการควบคุมจากวิชาความรู้หรือสิ่งที่ดีที่อยู่ ในตัวได้ อาจเปะปะไปบ้าง ฉะนั้นความโกรธนั้นก็เป็นผลทําให้เรา

ไม่สามารถที่จะใช้กําลังกายโดยเต็มเปี่ยม เหตุผลก็คือเวลาเรามีความโกรธ จิตใจของเราไม่สว่าง มีสิ่งที่มาครอบอยู่

ทําให้มืดมนไม่เห็นทางเราจึงอาจเปะปะและมิ ใช่เฉพาะความโกรธความเศร้าก็ทําให้มืดก็ ได้หรือแม้แต่ความดี ใจก็

ทําให้มืดก็ ได้ ฉะนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะควบคุมจิตใจ ทั้งจิตใจทางโกรธ ทางเศร้า หรือทางดี ใจเพื่อให้ทุกคน

สามารถที่จะมีความสว่างในใจ

 ในวันนี้เพื่อที่จะให้ขจัดความเศร้าหรือความโกรธหรือความดี ใจเพื่อให้มีความสว่างจึงได้มีการสวดมนต์ของ

พระทั่วราชอาณาจักร เพื่อที่จะให้มีความสว่างไสวในใจของประชาชนทุกคน การสวดมนต์ครั้งนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะ

ทําให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีที่งาม และทําให้บุคคลแต่ละคนสามารถที่จะหาความสว่าง ที่สวดมนต์วันนี้ก็เป็นการสวดมนต์

ทางพุทธศาสนาแต่ศาสนาอื่นๆก็ได้มีการสวดมนต์เหมือนกันประชาชนในประเทศไทยก็มีศาสนาต่างๆนานา

แต่ละคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะยึดและมีความดีที่จะยึดฉะนั้นควรที่จะพยายามที่จะยึดสิ่งที่ดีเพื่อความสว่างของตน

 คราวนี้มาว่าถึงวิธีที่จะทําให้มีความสว่าง สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ดีที่งาม และสามารถที่จะสร้างกําลังใจ

และกําลังวิชาให้แก่ตน คือแต่ละคนที่มาในวันนี้ก็เป็นผู้ที่กําลังศึกษาวิชาความรู้ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในวันข้างหน้าเพื่อสร้างตน สร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญ ให้สามารถที่จะใช้วิชาความรู้ ให้เป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวมและแก่ส่วนตัวถ้าแต่ละคนพากเพียรที่จะศึกษาในวิชาการจะเป็นวิชาการใดก็ตามอย่างเคร่งครัดและอย่าง

ขะมักเขม้น ก็จะแก้ปัญหาในการสร้างบ้านเมืองได้อย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าถ้าขาดวิชาความรู้ก็เท่ากับไม่สามารถที่จะ

ใช้กําลังของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์ ได้เต็มที่ เมื่อมี โอกาสเรียน ก็จะทําให้สร้างเสริมตนเองให้มีสามารถสูง ทําให้มี

ทางที่จะช่วยส่วนรวมมากขึ้น ตัวเองเท่ากับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง เครื่องมือทุกชนิดถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้ ก็ ไม่

เกิดประโยชน์ ใดๆ เครื่องมือมีเครื่องมือที่ง่ายๆ และมีเครื่องมือที่ค่อนข้างจะมีกลไกที่ยุ่งยากและสับสน กลไกท่ี

ยุ่งยากสับสนนั้น ถ้าทุกคนจะใช้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ แต่กลไกที่ง่ายๆ หรือเครื่องมือที่ง่ายๆ ก็ต้องเรียนรู้เหมือน

กัน ให้ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคืออย่างไม้บรรทัดที่แต่ละคนต้องใช้ทุกวิชาเขาก็ ใช้ ไม้บรรทัดตีเส้น โดยเฉพาะวิชาอย่าง
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ช่างก่อสร้างเขาก็ ใช้ ไม้บรรทัดสําหรับขีดเส้น ถ้าหากเราใช้ ไม่เป็นก็ถือว่าเป็นไม้ แล้วก็เท่าที่ ได้เห็น บางทีเคยเห็น

เขาถือไม้บรรทัดไว้เป็นสําหรับตีหัวคน ไม่ ใช่สําหรับมาใช้เพื่อที่จะวัดส่วนและขีดเส้น การใช้ ไม้บรรทัดมาตีหัวคนนั้น

ก็มีประโยชน์เหมือนกัน แต่ว่าประโยชน์ของไม้บรรทัดก็จํากัดในข้อนั้น ใช้ ไม้อื่น ๆ ก็ยังได้ แต่ถ้ามาใช้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ของไม้บรรทัด ก็จะทําให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดี แล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นตามลําดับ ไม้บรรทัดนั้น

ส่วนมากก็มีขีดเอาไว้ว่ามีเซนติเมตร บางอันที่มีมากกว่า อาจมีเป็นมุมฉากหรือเป็นมุมต่าง ๆ ถ้าเรามาใช้

ประโยชน์จากไม้บรรทัดนี้ เราก็จะสามารถจะสร้างตึกรามที่ ใหญ่โตเขียนแบบเขื่อนหรือสร้างถนนได้เป็นประโยชน์

แก่ส่วนรวมแก่ตนเองได้มาก ฉะนั้นการใช้เครื่องมือก็ย่อมต้องเรียนรู้วิชาให้ ใช้เป็นประโยชน์ ให้ ใช้เต็มที่ แต่ละคนมี

สมอง มีกาย ก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ ให้ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน ประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงขอวิงวอนให้

นักเรียน นักศึกษาทั้งหลายให้พยายามที่จะสร้างตนเองด้วยการขะมักเขม้นในการเรียน การเรียนนี้เขาอาจว่าได้

ว่าที่บอกให้เรียนเถิดนั้น อาจนึกว่าให้เรียนเพราะว่าไม่อยากให้มาก่อความวุ่นวาย ถ้ามาถามว่าเป็นเช่นนี้จริงหรือ

เปล่า ก็ขอตอบว่าจริงส่วนหนึ่ง เพราะว่าคนที่มีความรู้จะสามารถที่จะก่อความวุ่นวายในทางที่มีประโยชน์ถ้าเราก่อ

วุ่นวายทั้งทีก็ขอให้ก่อวุ่นวายที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นเวลาหลายปีอยู่ก็เห็นว่ามีการแสดงความ

วุ่นวายที่เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้าง แต่ที่ ไม่เป็นประโยชน์ก็มากอยู่ ไอ้ ไม่เป็นประโยชน์นี้แหละที่หนักใจ

ถึงขอให้ทุกคนพิจารณาในการหาความรู้วิชาการและหาความรู้ ในทางจิตใจ เพื่อที่จะให้ความวุ่นวายที่ ไม่เป็น

ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ขึ้นมาความวุ่นวายที่จะไม่เป็นประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีข้อเสียหายหลายอย่างเสียหายต่อ

ตนเองคือแต่ละคนแต่ละนักเรียนแต่ละนักศึกษาและเป็นข้อเสียแก่บ้านเมืองคือข้อเสียแก่แต่ละคนและแก่ชื่อ

เสียงของสถาบันของตนจะเป็นโรงเรียนจะเป็นมหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยาลัยก็ตาม เสียหายเพราะว่าทําให้คนเขา

เสื่อมความนับถือ ถ้าก่อความวุ่นวายที่ ไร้ประโยชน์ ทําให้เสื่อมความนับถือ ก็ทําให้เสื่อมกําลังของตนเองด้วยซ้ำ

เพราะว่าคนก็ระแวงคนก็ดูถูก ฉะนั้นที่ขอวิงวอนให้เรียนและไม่ ให้ก่อวุ่นวายนั้นไม่ ใช่เพราะผู้พูดวิงวอนเพื่อผู้พูด

แต่ว่าวิงวอนเพื่อตัวของท่านเองทุกคน เพื่อให้มีชื่อเสียงที่ดี เมื่อมีชื่อเสียงที่ดีแล้ว กําลังของแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นมา

จะมีคนทั่วไปเขาเกรงใจเขานับถือความคิดที่ดี ซึ่งทุกคนก็เชื่อมั่นว่ามีความคิดที่ดี ที่จะสร้างงาน สร้างบ้านให้เจริญ

ให้ ไม่เหมือนนานาประเทศที่เขาล่มจม ไม่เหมือนนานาประเทศที่เขาประสบเหตุร้าย ให้เป็นเมืองไทยเป็นประเทศไทย

ที่คงอยู่ ที่มีเกียรติและมีความมั่นคง ก็ขอให้ทุกคนพยายามสร้างตนเพื่อที่จะสร้างบ้านได้ ข้อที่ ได้กล่าวเหล่านี้ก็
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ยินดีที่ทราบว่าแต่ละคนคิดอยู่เสมอคิดมาอยู่ตลอด และเชื่อว่าทุกคนก็พยายามคิดยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ เพราะว่า

เหตุการณ์ของบ้านเมืองคับขัน ถ้าทุกคนพยายามที่จะขะมักเขม้นในหน้าที่ของตน คือศึกษาวิชาความรู้ศึกษาใจของ

ตัว ศึกษาสิ่งที่ดีที่งาม และปรองดองกัน ใช้กําลังของตัวในทางที่สร้างสรรค์ ในทางที่จะเป็นประโยชน์ หรือสร้าง

เกียรติของตน ซึ่งเท่ากับสร้างเกียรติของบ้านเมือง เราแน่ ใจได้ว่าบ้านเมืองของเราจะอยู่ ทุกคนจะมีเสรีภาพ ทุก

คนจะมีที่อยู่อย่างสบายอย่างก้าวหน้าได้แน่ไม่ต้องให้ ใครมากดหัวขี่และประชาธิปไตยที่ทุกคนปรารถนาก็จะเกิดขึ้น

โดยแท้

 ในข้อสุดท้ายก็ขอพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดนี้ คือการสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิ ใช่

ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สําคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่

ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แต่

ขอรับรองว่าการทําให้ดี ไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนในความเพียร

ของตน ต้องถือว่าวันนี้เราทํายังไม่ ได้ผล อย่าไปท้อบอกว่าวันนี้เราทําแล้วก็ ไม่ ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทําอีก วันนี้

เราทําพรุ่งนี้เราก็ทําอาทิตย์หน้าเราก็ทําเดือนหน้าเราก็ทําผลอาจได้ปีหน้าหรืออีกสองปีหรือสามปีข้างหน้าแต่

ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราทําแล้วบอกว่าไม่มีประโยชน์ เพราะว่าพรุ่งนี้ ไม่ ได้ผล เลิกเสีย พรุ่งนี้ ไม่ ได้ผลแน่ เป็นสิ่งที่

แน่นอน แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ ไม่ทราบ ก็เชื่อว่าอยู่ แต่ว่าปีหน้าเราจะอยู่หรือไม่ถ้าเราหยุดทําสิ่งที่ดี

ฉะนั้น ความไม่ย่อท้อ ความเพียร ความเพียรนี่หมายความว่าไม่ ใช่ความเพียรในการทํางานเท่านั้นเอง หมายถึง

ความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทน ไม่ ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทําก็ทําไป

เราทนเอาไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผล อดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทําต้องใช้

เวลาถ้าเราอดทนหรือถ้าพูดตามธรรดาว่า “เหนียว” ไว้ อดทนในความดี ทําให้ดี เหนียวไว้ ในความดีแล้วภาย

ภาคหน้าได้ผลแน่

 เคยพูดมาหลายแห่งแล้วหลายเรื่องอย่างเช่นความเลวต่างๆที่มีอยู่ ในเมืองไทยความทุจริตคอรัปชั่นนั้น

มี ถ้าแต่ละคนมีปณิธานที่จะไม่คอรัปชั่น ที่จะไม่ทุจริต และสะสมพลังของตน สร้างตัวเองให้มีความรู้ ให้มีความ

แข็งแกร่ง และรักษาความรู้นั้น รักษาความแข็งแกร่ง ความมีปณิธานที่จะสร้างความดีสําหรับส่วนรวมและสําหรับ

ส่วนตัว ถ้ารักษาเหนียวไว้ ในความดีนี้ภายภาคหน้าความดีนั้นเกิดขึ้น เราก็ต้องรักษาความดีนั้นไปตลอดคนที่ยัง
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มีอายุน้อยมีกําไรเพราะว่าสามารถที่จะถึงในภายหน้าในอนาคตได้ ถ้าเรารักษาความดีวันนี้จริง ๆ คือรักษาความดี

ที่สุจริตบริสุทธิ์แท้ๆรักษาไว้ ได้สิบปีข้างหน้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีหน้าที่สําคัญงานการสําคัญผู้ที่อยู่ ในหน้าที่

ในงานการสําคัญจะเป็นคนสุจริต จะเป็นที่ ไม่คอรัปชั่น เป็นที่มีวิชาความรู้ก็สร้างบ้านเมืองได้ มีอิทธิพล ยิ่งยี่สิบปี

ข้างหน้าคนที่มีความบริสุทธิ์ ใจที่รักษาไว้ ที่เหนียวไว้จะมีมากขึ้น แล้วคนเลวก็ต้องถอย เมืองไทยก็จะมีแต่คนที่

บริสุทธิ์ ใจ แต่ก็เป็นความหวัง จึงขอวิงวอนเป็นครั้งสุดท้ายว่า ต้องเรียน ต้องหาวิชาต้องสร้างตัวเอง มีความคิด

พิจารณาที่รอบคอบและเหนียวไว้ ในความดีบริสุทธิ์ จึงจะทําให้งานที่ทํา ปณิธานที่ตั้งไว้ ในระยะนี้เป็นผล เกิดเป็น

ประโยชน์ ก็ขอพูดแค่นี้ ขอให้การที่ทุกคนได้มีความสามัคคี มีความตั้งใจที่ดี มีความเข้มแข็ง ช่วยซึ่งกันและกัน

ช่วยส่วนรวมเช่นนี้ เป็นผลทําให้ประสบความสําเร็จที่แท้จริง ที่บริสุทธิ์ และขอให้ทุกคนมีกําลังใจ กําลังกาย

ต่อเนื่องไปเวลานาน ประสบแต่ความที่ดี ความที่งาม ประสบความสําเร็จ ทั้งในการศึกษา ทั้งในกิจการเพื่อความ

เจริญรุ่งเรืองของส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละคนขอจงมีความสุขความเจริญทุกประการ.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายโฉนดที่ดินและผู้ตั้งทุน 

นิธิสมทบมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ในการเข้ามาพบวันนี้ก็ขออนุโมทนาในจิตกุศลของผู้ที่บริจาคที่ดินและบริจาคทรัพย์สําหรับเป็นทุนแก่

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง ซึ่งทําให้สมาคมสามารถดําเนินการมาจนทุกวันนี้ ที่จะต้องอนุโมทนาอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็

คือที่ ได้ลงแรงทั้งกรรมการและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ได้ลงแรงของตน ลงความคิดลงไป ในกิจการนี้ด้วยความสามารถมี

ประสิทธิภาพ ทําให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่เคราะห์ร้ายเป็นโรคมะเร็งได้มาก และนอกจากนี้

ก็ ได้มีการค้นคว้าโรคมะเร็งนี้เพื่อที่จะให้สามารถควบคุม และได้มีการติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้

โรคมะเร็งหรือมะเร็งนี้ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากได้รับการควบคุมเท่าที่จะทําได้ ฉะนั้นทั้งหมด คือการที่

มีผู้บริจาคทรัพย์และที่ดิน บริจาคกําลังกายกําลังใจเพื่อให้การปฏิบัติการในจุดประสงค์ของสมาคมไปได้นี้ ก็เป็นสิ่งที่

น่าชื่นชมอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ ในประเทศไทยสามารถที่จะตั้งกิจการอะไรอย่างหนึ่งและบริหารกิจการเพื่อ

ให้ ได้ผลตามจุดประสงค์

 ที่สามารถปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะว่ามีพลังที่นําไปสู่จุดหมายเป้าหมาย พลังนี้ก็คือความรู้ ความรู้ว่าต้องการ

อะไร ผู้ที่ตั้งสมาคมและได้ปฏิบัติมาก็ได้อาศัยความรู้ว่ากําลังจะทําอะไร จะพยายามทําอะไร จุดหมายคืออะไร และ

ได้อาศัยอีกอย่างหนึ่งคือความเพียร ได้เพียรพยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆด้วยวิชาการและด้วยความมีเหตุผลรู้ตัว

ว่าต้องทําอะไร และทุ่มเทกําลังของตนในกิจการนี้ จึงจะเห็นได้ว่ากิจการของสมาคมดําเนินมาเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งแก่ประชาชนผู้เคราะห์ร้าย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่วิชาการในด้านต่อต้านมะเร็งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

อย่างยิ่งจริงๆและขอให้ถือว่ากิจการที่ ได้ทํานี้ เป็นกิจการที่ยังไม่เสร็จสิ้น ยังต้องทําต่อไปฉะนั้นต้องอาศัยกําลัง

เพิ่มเติมไปอีกทั้งกําลังกายกําลังจิตใจ ความรู้ และกําลังทรัพย์ ก็ขอให้ทุกคนที่ปฏิบัติอยู่จงมีจิตใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติ

ต่อไปทั้งที่จะไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆที่จะมีอยู่ข้างหน้าที่น่าชื่นชมก็เพราะว่ากิจการด้านนี้ซึ่งเป็นด้านงานเฉพาะ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอํานวยเสมรสุตนายกสมาคมต่อต้านโรค

มะเร็งนําผู้ทูลเกล้า ฯถวายโฉนดที่ดินและผู้ตั้งทุนนิธิสมทบมูลนิธิ “ต่อต้านโรคมะเร็ง” จํานวน๕๙คน เฝ้า ฯทูลเกล้า ฯถวายโฉนด

ที่ดินจํานวน ๓ ไร่ เพื่อพระราชทานแก่สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานโล่ เข็ม และ

บัตรเกียรติคุณแก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายโฉนดที่ดินและผู้ตั้งทุนนิธิ“ต่อต้านโรคมะเร็ง”ด้วย
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แม้จะเป็นงานเฉพาะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า กิจการอื่น ๆ ก็สามารถปฏิบัติ ในด้านอื่น ๆ ด้วยความร่วมมือของทุก

ฝ่าย ด้วยการใช้วิชาการ ด้วยการใช้ความเพียรพยายามและอดทน แต่สําคัญที่สุดด้วยการใช้เหตุผลและความคิด

พิจารณาที่รอบคอบ ไม่เป๋ ไป๋ ไป ในทางอื่นนอกจากจุดประสงค์อันสําคัญที่สุด คือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

และจัดให้มีระเบียบเพื่อให้ถูกเป้าหมาย

 ขอขอบใจ ขออนุโมทนาผู้ที่สนับสนุนในกิจการนี้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งในทางทรัพย์ ในทางที่ ในทาง

กําลัง และที่ทํางานในกําลังวิชาการ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ ความดีความสําเร็จทุกประการ จะได้

เป็นอานิสงส์ของการที่ ได้ทํากุศลอย่างสูงสุด.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

และคณะเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ขอบใจที่ท่านได้บริจาคและนําสิ่งของมาเพื่อสนับสนุนในกิจการลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นไปตามที่ ได้รายงาน

มาคือได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง

 กิจการลูกเสือชาวบ้านได้มีการริเริ่มอย่างขนาดเล็กๆเพื่อที่จะให้ประชาชนในที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขต

ใกล้ชายแดนได้รู้จักกันและสามารถร่วมกําลังมาพัฒนาตนเองด้วยความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและ

ด้วยความรู้สึกว่าตัวเป็นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน คือจิตใจของประชาชนคนไทยทั่วไปนั้น ทุกภาคก็มีเหมือนกัน

คือความรักกันสามัคคีกันยิ่งได้มีกิจการลูกเสือชาวบ้านขยายขึ้นมาก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านในท้องที่ต่างๆได้รู้จักซึ่งกัน

และกันดีขึ้น และขยายขึ้นมาเป็นรู้จักเพื่อนร่วมชาติด้วย ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถมีความภูมิ ใจ

เพิ่มขึ้น มีความรู้ ในด้านชีวิตของตนเพิ่มขึ้นและสํานึกในความเป็นไทยยิ่งขึ้น ซึ่งทําให้ชาติบ้านเมืองจะมั่นคงมาก

และมีความก้าวหน้าโดยเร็วกว่าที่เป็นอยู่ ฉะนั้นที่ท่านได้สนับสนุนด้วยการจัดผ้าพันคอและด้วยทรัพย์ จึงเป็นวิธีที่

ทําให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงมีความสงบได้ ที่น่าฉงนก็คือทําไมถือผ้าพันคอนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ ก็เพราะว่า

กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ ได้ทําอย่างไม่ฟุ่มเฟือยทําอย่างกันเองและทําอย่างมีเหตุผลจึงไม่สิ้นเปลืองมีผ้าพันคอนี้

เป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องหมายอย่างเดียว ไม่ต้องถือว่าเป็นเครื่องแบบ ไม่ต้องถือว่าเป็นเหล่าหรือพวกใครอัน

นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักสําคัญของคนไทย คือไม่แบ่งเหล่า ไม่แบ่งพวก แต่เป็นคนไทยด้วยกันรักกันทุกคน ฉะนั้น

กิจการนี้ ที่ ได้เจริญขึ้นมาจนขนาดนี้ ก็ต้องอาศัยผู้ที่สนับสนุนที่เข้าใจและในการนี้ โดยเฉพาะตํารวจตระเวน

ชายแดนร่วมกับการลูกเสือได้ทุ่มเทกําลังอย่างยิ่งก็ขอฝากขอบใจและชมเชยไป ให้แก่ทุกคนที่ปฏิบัติด้วยความเข้าใจดี

ด้วยความเสียสละขอให้มีกําลังใจปฏิบัติต่อไปที่สนับสนุนรายงานที่ ได้บอกว่าได้ผลดีก็เพราะว่าได้ ไปเห็นเองเห็นว่า

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลตํารวจตรีเจริญฤทธิ์จํารัสโรมรันผู้ช่วย

ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน นําคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจํากัด และคณะเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน รวม ๑๒ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้าน จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อ

พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้าน
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ความสามัคคี ความกระตือรือร้นมีมากขึ้นในประชาชน ความเข้าใจกันก็มีมากขึ้นจริง ๆ ก็ทําให้เห็นว่าเราจะต้อง

ช่วยกันคิดช่วยกันปฏิบัติต่อไป ก็กิจการนี้เป็นลูกเสือชาวบ้าน แต่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ ไม่ ใช่หมู่บ้านเท่านั้นเอง จะ

เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวกรุงเหมือนกัน คือทุกคนจะเป็นชาวบ้านชาวกรุงก็เป็นคน

ไทยทั้งนั้นกิจการเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนรวม

 ขอให้ผู้ที่เข้าใจในกิจการ สนับสนุนในกิจการ และปฏิบัติกิจการนี้มีความสําเร็จทุกประการ ขอให้ประสบ

ความเจริญความดีความสําเร็จทุกประการไม่ ให้มีอุปสรรคใดๆขอให้มีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์ตลอดไป.
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กระแสพระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมการประมง 

แห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ขอขอบใจสมาคมการประมงทั้งหลายที่ ได้บริจาคเพื่อการกุศล และขอแสดงความชื่นชมที่เห็นการประมงใน

ประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นรายได้สําคัญสําหรับประเทศ ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันประกอบอาชีพของ

ตนด้วยความตั้งใจและมีความรู้วิชาการเพื่อให้อาชีพของตนก้าวหน้าโดยดีเป็นรากฐานของความเจริญแห่งประเทศชาติ

 เงินที่ ได้ ให้นี้ กล่าวว่าเป็นการกุศลตามอัธยาศัย ก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าจะใช้ ในทางไหนโดยเฉพาะ แต่ก็

ขอรับรองว่าจะไป ใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงทั้งหลายด้วยเช่นกัน เพราะว่า

กิจการใดๆจะเป็นการประมงหรือจะเป็นอาชีพอื่นๆก็สัมพันธ์กันก็ต้องอาศัยความเจริญร่วมกันในประชาชนทั่ว

ทั้งประเทศ การใช้เงินนี้ก็จะไป ใช้เพื่อที่จะให้มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าของส่วนรวมแน่นอน จึงขอแจ้งว่า

รับรองว่าเงินนี้ ให้ ใช้ ในทางที่จะเป็นประโยชน์

 ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้สละทั้งเงินทั้งเวลามาเพื่อที่จะสนับสนุนส่วนรวมอย่างดี ก็ขอให้การที่ท่านมี

จิตใจกุศลได้บันดาลให้กิจการใดๆที่ท่านทําโดยชอบธรรมได้ประสบความสําเร็จและความเจริญขอให้ทุกท่านและ

ฝากให้ผู้ที่อยู่ ในสมาคมทุกคน ได้มีกําลังใจกําลังกายสมบูรณ์เพื่อที่จะประกอบการงานอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่ และขอ

ให้ประสบความดีความงามความสําเร็จทุกประการ.





(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไพโรจน์ไชยพรประธานกรรมการสมาคม

การประมงแห่งประเทศไทย นําคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกและอุปนายกสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ

จํานวน๒๖คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

ในโอกาสเสด็จฯ งานราชวัลลภ ของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
(๒) 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 คํากล่าวปฏิญาณของทหารมหาดเล็กทั้งหลายในโอกาสนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าในสถานการณ์

ปัจจุบันจะต้องการความเข้มแข็งความอดทน

 ความเข้มแข็งความอดทนนี้จะต้องแสดงด้วยกายวาจาและใจถ้าสามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดีคือ

ผู้ที่มีความเข้มแข็งดังกล่าวนี้ จะเป็นทางที่จะรักษาเกียรติของกองทัพไทยไว้ ได้ ทําให้มีความแข็งแกร่ง และเกียรติ

และความแข็งแกร่งของกองทัพไทยนี้มีความสําคัญยิ่งสําหรับประเทศชาติ จะมีเหตุใดก็ตามรุกรานเรา เราต้องต่อสู้

ด้วยความเข้มแข็งทั้งสามอย่าง ทั้งเข้มแข็งในกาย ในวาจา และใจ ฉะนั้นขอให้ทุกคนยึดมั่นในความดี ในความ

ตั้งใจที่จะสร้างให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงทุกด้าน เพื่อที่จะเป็นรั้วของบ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองอยู่ยงได้

โดยที่กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์เป็นหน่วยที่ทุกคนถือเป็นตัวอย่าง จึงมีความสําคัญเป็นพิเศษ เป็นตัวอย่าง

แก่ทหารเหล่าอื่น ๆ และตลอดจนถึงประชาชนทั้งประเทศด้วย จึงขอให้ท่านทั้งหลายยึดอยู่ ในความดียึดอยู่ ใน

เกียรติ และมีความเข้มแข็งอย่างสุดที่จะมีความเข้มแข็งได้ จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

อย่างยิ่ง

 ขอทุกคนที่มารับราชการในกรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ จงสามารถปฏิบัติตามที่ ได้ตั้งใจไว้ ขอให้

มีกําลังใจกําลังกายครบถ้วน เพื่อที่จะรักษาความดีและเป็นกําลังของบ้านเมืองต่อไป เพื่อให้ชาติ ไทยอยู่ยงมั่นคง

ตลอดกาลขอจงประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการทุกคน.



(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ไปทรงเป็นประธานในงานวันราชวัลลภประจําปี๒๕๑๖เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกองบังคับการกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง ทั้งมีความพอใจที่ ได้

ทราบรายงานว่ากิจการของวิทยาลัยดําเนินมาได้เป็นอันดี มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านวิชาการและด้านการ

บริหารขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาทุกระดับและทุกคน

 การให้การศึกษาคือการแนะนําและส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ คิดอ่านและการ

กระทําตามอัตภาพของแต่ละคน โดยจุดประสงค์ ในที่สุด ให้บุคคลสามารถนําเอาความสามารถต่าง ๆ ที่มี ในตัว

ออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตน เกื้อกูลผู้อื่นอย่างสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งเบียดเบียนแก่งแย่งกัน เพื่อสามารถอยู่

ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้ ดังนั้น ในแง่ของเจ้าหน้าที่จัดการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบัณฑิต เช่นท่านทั้ง

หลายนี้เป็นผู้นําอยู่จึงควรจะได้ทราบจุดหมายของการศึกษาโดยชัดแจ้งทั้งควรถือเป็นหน้าที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติว่า

ผู้ ให้การศึกษาระดับใด สาขาใดก็ตาม รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาด้วย ต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจกัน มีความ

สัมพันธ์ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและกว้างขวางสนับสนุนส่งเสริมงานของแต่ละสาขาแต่ละระดับขึ้นมาเป็นขั้นเว้น

จากความขัดแย้งและเบียดเบียนกันโดยเด็ดขาด ความเจริญทางการศึกษาของชาติที่ทุกคนต้องการ จึงจะมี

ประสิทธิผลขึ้นมาได้

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณ์ด้วยกําลังกายใจ พร้อมทั้งกําลังสติปัญญาและ

ความพร้อมเพรียง ให้สามารถจัดการศึกษาของชาติ ให้ดําเนินลุล่วงไปสู่ความสําเร็จได้อย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ ทั้ง

ประสบความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิตครบทุกประการโดยทั่วกัน.



398

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นวาระที่สอง ในโอกาสนี้ ขอ

แสดงความชื่นชมกันบัณฑิตทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิตทางการศึกษาว่า การให้การศึกษานั้น กล่าวถึงผลที่พึงได้

ในที่สุด คือการที่บุคคลผู้ ได้รับการศึกษา สามารถนําคุณสมบัติที่มีอยู่ ในตัว ออกมาปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ช่วยตน

ช่วยผู้อื่น เพื่ออยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมและเป็นประเทศชาติ ในการให้การศึกษานั้น เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาจะต้อง

เข้าใจซึ้งถึงเจตนาร่วมกันและจะต้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกันทุกๆฝ่าย

 ข้าพเจ้าใคร่กล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่าตามนัยดังกล่าวข้างต้นทุกคนย่อมเข้าใจได้ว่าการให้การศึกษา

นั้นแม้จะแบ่งเป็นหลายระดับหลายสาขาหลายฝ่ายก็อยู่ ในแผนการใหญ่อันเดียวกันผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดย

เฉพาะชั้นหัวหน้างาน เช่นท่านทั้งหลายนี้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งความมุ่งหมาย

ของงานแต่ละขั้น แต่ละตอนด้วย จึงจะปฏิบัติการได้ ไม่ติดขัด เช่น ผู้ปฏิบัติงานระดับประถมศึกษาต้องเข้าใจงาน

ของระดับมัธยมจึงจะจัดเตรียมนักเรียนได้พร้อมและถูกต้องสําหรับระดับนั้นทํานองเดียวกันผู้ที่ปฏิบัติงานในด้าน

มัธยม ก็ต้องทราบว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้มาอย่างไร จะอบรมสั่งสอนในชั้นนี้อย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถ

ออกไปเป็นพลเมืองดี หรือเข้าเรียนระดับสูงขึ้นไป หรือเปลี่ยนทางเล่าเรียนไปทางสายอื่นได้อย่างพอเหมาะพอสม

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านบริหารนั้น ก็ต้องเรียนรู้งานของฝ่ายสอน ให้ทราบว่าผู้สอนต้องการความสะดวก ต้องการความ

สนับสนุนในเรื่องใดจุดใดมิฉะนั้นแล้วจะเกิดความติดขัดล่าช้าหรือเสียผลในการปฏิบัติงานขึ้น

 บัณฑิตทั้งปวงจะต้องปฏิบัติงานตามสาขาที่ฝึกฝนมา ขอให้คํานึงถึงข้อที่กล่าวนี้ ให้มาก และขอให้ถือเป็น

ความจําเป็นระดับแรก ที่จะต้องเรียนรู้งานและปฏิบัติงานการศึกษาได้ โดยถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการศึกษาของ

ชาติของเราจักได้ดําเนินไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โดยสมบูรณ์

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณ์ด้วยกําลังกายใจ พร้อมทั้งกําลังสติปัญญาและ

ความพร้อมเพรียง ให้สามารถจัดการศึกษาของชาติ ให้ดําเนินลุล่วงไปสู่ความสําเร็จได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทั้ง

ประสบความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิตครบทุกประการโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก พร้อมกับมามอบ

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา อีกวาระหนึ่ง และมีความยินดีที่ ได้ทราบรายงานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยว่าได้

พยายามให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนด้วยหลายอย่างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มาก

 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้

 ข้าพเจ้าได้กล่าวในที่ประชุมบัณฑิตทางการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ว่าการให้การศึกษานั้นคือการแนะนํา

ส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทําตามอัตภาพของตนๆโดยมีจุดมุ่งหมาย

ในที่สุดให้สามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มี ในตัว ออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตน เกื้อกูลผู้อื่นได้ โดย

สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้ ท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่ ให้การ

ศึกษาแก่อนุชนโดยตรงควรจะวางหลักปฏิบัติงานให้ถูกต้องว่าทําอย่างไรจึงจะบรรลุผลที่มุ่งหมายไว้นั้นสําเร็จได้

 ข้าพเจ้าขอให้ข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น เท่าที่สังเกตเห็นมา มีอยู่สองลักษณะ

ลักษณะหนึ่งคือทําโดยมิได้เข้าถึงจุดประสงค์เช่นมุ่งแต่จะสอนนักเรียนเพียงให้สอบไล่ ได้แต่มิได้เน้นว่านักเรียน

จะนําวิชาการไป ใช้ ได้อย่างไรหรือทํางานให้เสร็จไปตามเรื่อง โดยไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่อประโยชน์อะไร อีกลักษณะ

หนึ่งนั้นตรงกันข้าม ไม่ว่าจะสั่งสอนหรือทําสิ่งใดก็ทราบถึงความมุ่งหมายอย่างแจ้งชัด เมื่อรับภาระสิ่งใดมากระทํา

แล้วก็นํามาพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ไม่ตื่นตระหนกหรือวู่วามแล้วพยายามปฏิบัติ โดยเต็มความสามารถ ให้

สมเหตุสมผล คํานึงถึงวัตถุประสงค์ ตลอดจนผลดีหรือผลร้ายที่จะเกิดตามมาภายหลังเป็นสําคัญ ลักษณะการทํา

งานสองประการนี้ พิจารณาดูแล้ว ทุกคนย่อมทราบได้ว่าควรเลือกเอาลักษณะใด เพราะฉะนั้น ในการที่จะได้รับ

ตําแหน่งหน้าที่ต่อไป ขอให้พยายามฝึกฝนตนเองและอบรมสั่งสอนศิษย์ ให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานที่ถูกที่แท้

ไว้เสมอตลอดเวลาจักได้สามารถทําตัวและทําการงานโดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมสมกับที่ ได้รับการศึกษาขั้นสูงมา

แล้ว

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณ์ด้วยกําลังกายใจ พร้อมทั้งกําลังสติปัญญาและ

ความพร้อมเพรียง ให้สามารถจัดการศึกษาของชาติ ให้ดําเนินลุล่วงไปสู่ความสําเร็จได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทั้ง

ประสบความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิตครบทุกประการโดยทั่วกัน.
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พระราชดํารัส

ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และ 

เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาทําพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว และเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในโอกาสนี้ และมีความพอใจ ที่ ได้ทราบตามรายงาน

ของผู้บังคับการค่ายชุมนุมว่า ในการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ ลูกเสือจะได้รับประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม

เป็นอย่างมาก

 ในพิธีวันนี้ มีการมอบธงลูกเสือประจําจังหวัดด้วยสามธง ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าสําคัญอย่างยิ่ง เพราะธงที่มอบ

ให้นั้นมีสีธงชาติ ซึ่งหมายความถึงชาติไทยของเรา ทั้งมีเครื่องหมายหน้าเสือ ซึ่งหมายถึงอุดมคติ เกียรติยศ และ

คุณธรรมความดีของลูกเสือ เมื่อมอบธงให้ จึงเท่ากับได้มอบหมายชาติ มอบหมายความเป็นลูกเสือ ไว้ ให้ทุกคน

รักษาไว้ ดังนั้นลูกเสือทุกคนจะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า ตัวเองมีความดี มีความสามารถ มีวินัย เป็นที่ประจักษ์ชัด

แล้ว ประชาชนจึงยอมรับนับถือ และไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการรักษาชาติ รักษาอิสรภาพเสรีภาพ ตลอดจนรักษา

ความปรกติเรียบร้อยและคุณธรรมในแผ่นดิน ขอให้ลูกเสือพยายามรักษาหน้าที่อันสําคัญนี้ ด้วยความจริงใจและ

มั่นใจทั้งด้วยปัญญาและความสามารถ เสมอเหมือนรักษาร่างกายและชีวิตของตนพร้อมทั้งพยายามทุกวิถีทางที่

จะป้องกันกําจัดความคิดและปฏิบัติการทุกอย่างอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการธํารงชาติและธํารงความดีของเรา

 อนึ่ง ในการชุมนุมลูกเสือนี้ ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรได้มาอยู่ด้วยกัน มารับการอบรมและมาทํางานร่วม

กันนอกจากนั้นยังมี โอกาสได้ต้อนรับแขกจากต่างประเทศผู้ที่มีอุดมคติอย่างเดียวกับเราและมาร่วมงานชุมนุมอยู่

กับเราด้วย ทุกคนควรจะได้ถือโอกาสนี้ทําความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดระหว่างกันให้ทั่วถึง ทั้ง

ผูกพันกันไว้ด้วยไมตรีและด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน เพราะการที่ ได้มาอยู่ร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ สามารถจะ

อํานวยผลให้ทุกคนสมัครสมานผูกพันจิตใจกันไว้ ได้อย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืน
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 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ณบัดนี้ ขออวยพรให้งาน

ดําเนินลุล่วงไปด้วยดีทุกอย่าง ทั้งสําเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ

พร้อมทั้งผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน ประสบแต่ความสุขความสวัสดี และความเจริญก้าวหน้า

โดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม 

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๖  

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม พร้อมกับมามอบ

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในโอกาสเดียวกัน และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานกิจการของ

วิทยาลัยว่าดําเนินมาได้ด้วยดีทั้งมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภูมิภาคนี้ด้วย

 ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาบัณฑิตผู้ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ทุกคน

 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตทางการศึกษาในที่อื่นๆว่าจุดประสงค์ของการให้การศึกษานั้นคือการแนะนํา

ส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ การคิดอ่านการกระทํา และให้สามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวง

ที่มีอยู่ ในตัวออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นเพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้ผู้มีหน้าที่

ในการศึกษาแก่อนุชนจึงจําเป็นต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมายทั้งนี้อยู่เสมอเป็นนิตย์

 การที่จะอบรมสนับสนุนอนุชนให้ ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝนและ

ปลูกฝังความรู้จักเหตุผล ความรู้จักผิดชอบชั่วดี เป็นสิ่งจําเป็นไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการ เพราะการรู้จักพิจารณาให้

เห็นเหตุเห็นผล ให้รู้จักจําแนกสิ่งผิดชอบชั่วดี ได้ โดยกระจ่างแจ้ง ย่อมทําให้มองบุคคล มองสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกลงไป

จนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆ เมื่อได้มองเห็นความจริงแล้วก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการปฏิบัติ

งานทุกอย่างได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นได้มากขึ้น บัณฑิตจึงควรจะต้องฝึกหัดตนให้รู้จักคิด

พิจารณาให้จัดเจนแคล่วคล่องพร้อมกับส่งเสริมฝึกฝนศิษย์ ให้ ได้ลักษณะนิสัยเช่นนี้ติดตัวต่อไปด้วย

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณ์ด้วยกําลังกายใจ พร้อมทั้งกําลังสติปัญญาและ

ความพร้อมเพรียง ให้สามารถจัดการศึกษาของชาติ ให้ดําเนินลุล่วงไปสู่ความสําเร็จได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทั้ง

ประสบความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิตครบทุกประการโดยทั่วกัน.
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พระราชดํารัส

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดการประชุมสมาคมพุทธศาสนา 

ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๑ 

ณ วิทยาลัยครูเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยที่บรรดาสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรจัดให้มีการประชุมใหญ่

ครั้งนี้ขึ้น ด้วยความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการทํานุบํารุงพระศาสนาและศีลธรรม รวมทั้งการ

เสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชน

 ความสําเร็จในงานที่ท่านทั้งหลายตั้งเป้าหมายไว้ ข้าพเจ้าเห็นว่าขึ้นอยู่กับการสร้างความเชื่อ ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมให้เกิดมีขึ้นในประชาชนและเยาวชนเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นท่าน

ทั้งหลายควรจะได้พร้อมแรง พร้อมใจกันและสนับสนุนกัน ในอันที่จะเผยแพร่ศาสนธรรมและคุณธรรมโดยยึดหลัก

ของเหตุผลและด้วยวิธีการที่ละเมียดละไมพอเหมาะพอดีเป็นหลักแนะนําส่งเสริมให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาปัญหา

และสิ่งดีสิ่งชั่วต่างๆให้รู้ ให้เห็นตามทางและวิธีที่ถูกต้องด้วยตัวเขาเองเมื่อสามารถพิจารณาเรื่องทั้งปวงดังนี้แล้ว

จะทําให้เขามั่นใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคลองธรรมได้ โดยสะดวกใจและจริงใจ อีกประการหนึ่ง การประพฤติปฏิบัติ

เป็นคนรู้จักพิจารณาเป็นคนมีเหตุผลด้วยตนเองให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นนั้นยังจะเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะก่อให้

เกิดศรัทธาในคุณความดี จึงใคร่จะขอให้สมาชิกสมาคมพุทธศาสนา ได้ลองนําความคิดเห็นของข้าพเจ้าไปพิจารณา

ในการประชุมด้วย

 ขออวยพรให้การประชุมใหญ่ ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๑ ดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย สําเร็จผลตามความประสงค์ทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีความสุขความสวัสดี โดย

ทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูใหญ่ โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ 

และครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 

ณ หอประชุมคุรุสภา 

วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีมาก ที่ ได้พบกับคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลา นราธิวาส

ปัตตานี และสตูล ซึ่งพร้อมกันมาประชุมและรับรางวัล ร่วมกันกับบรรดาโรงเรียนและนักเรียนผู้ ได้รับรางวัล

เล่าเรียนดีประจําปีการศึกษาที่แล้ว

 ขอชมเชยที่แต่ละโรงเรียนพยายามจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูง และที่นักเรียนแต่ละคนได้

พยายามเล่าเรียนจนได้ผลอันเลิศ

 ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติที่สอนในโรงเรียน เป็นทั้งรากฐานและปัจจัยที่สําคัญยิ่งของคนทุกคน

เพราะบุคคลได้อาศัยความรู้เป็นกําลัง ที่จะนําพาตัวให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จ ความสุข และความเจริญทั้งปวง และ

ความรู้ดังกล่าวนี้ ไม่ขัดกับศาสนาไม่ว่าศาสนาใดตรงข้ามกลับสนับสนุนกันกล่าวคือความรู้ช่วยให้เรียนรู้ศาสนา

ได้ โดยกว้างขวาง และศาสนาช่วยให้เรียนความรู้ ได้ โดยลึกซึ้งและชัดแจ้ง เพราะฉะนั้นทั้งวิชาและศาสนาจึงดําเนิน

ควบคู่กันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตด้วยกันผู้ ใดมีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนาย่อมดําเนินถึงความสําเร็จในชีวิตได้ ไม่

พลาดพลั้งเพราะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้ โดยละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุผลการพิจารณาสิ่งต่างๆ

โดยนัยนี้ ทําให้ทราบและเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ และปฏิบัติต่อสิ่งนั้น ได้ โดยถูกต้องพอเหมาะพอดี จะทําการ

สิ่งใดก็ย่อมได้ผลที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น โรงเรียนก็ดี นักเรียนแต่ละคนก็ดี ควรจะได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนให้ ได้

ครบถ้วนโดยทั้งหลักวิชาการและหลักเหตุผลเพื่อจักได้ประสบความสําเร็จที่พึงปรารถนาได้ โดยแท้จริง

 สําหรับครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่ ได้เข้ามาประชุมสัมมนาในกรุงเทพมหานครนั้นขอให้ร่วม

มือร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรม และพิจารณาปัญหาต่างๆ ให้ ได้ผลและข้อยุติ ที่จะนําไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งตั้งใจ

ศึกษาสังเกตสิ่งที่ ได้รับฟังและพบเห็นบรรดาที่เป็นคุณประโยชน์ แล้วนําไปคิดพิจารณา เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้

และนําไป ใช้ประกอบการปรับปรุงกิจการโรงเรียนให้ ได้ผลดียิ่งขึ้น



405

 ขอให้การประชุมสัมมนาของครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ประสบผลสมความมุ่งหมาย ให้คณะ

ครู นักเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความสุขทั้งด้วยกายและด้วยใจ มีพลานามัยอันสมบูรณ์ สามารถกระทํา

หน้าที่ ให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าแก่ตนเองแก่ส่วนรวมได้สมตามความตั้งใจทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานในพิธีประดับยศ และพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหาร 

และนายตํารวจชั้นนายพล
(๒) 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้ประกอบพิธีประดับยศแก่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นนายทหารชั้นผู้ ใหญ่แห่งกองทัพไทย

ขอแสดงความยินดีกับท่าน และเข้าใจว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่า นายทหารที่มียศสูง ยิ่งมีความรับผิดชอบมาก

และมีหน้าที่ที่อยู่ ในสัญญาบัตรที่ท่านได้รับให้รักษาวินัยและความดีตลอดไป

 ในปัจจุบันนี้ ความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างเหล่าทัพจะต้องมีและเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง ในระยะที่

ผ่านมาข้าพเจ้าได้ ไปเยี่ยมทั้งภาคใต้ ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได้เห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทาง

ฝ่ายทหารและพลเรือน ก็ ได้เห็นสิ่งที่สําคัญที่สุด คือความร่วมมือระหว่างเหล่าต่างๆ เพื่อให้สามารถที่จะรักษา

ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินด้วยการใช้หลักวิชาใช้ความเสียสละความเข้มแข็งและความบริสุทธิ์ ใจจะต้องร่วม

กันทั้ง ๓ กองทัพ รวมทั้งตํารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ตลอดจนประชาชน ที่จะรักษาความสงบความมั่นคง

ของประเทศ ที่ต้องใช้หลักวิชาเพราะเหตุว่าการรักษาและปกครองประเทศจะต้องใช้ความรู้ที่เหมาะสม ที่ถูกต้อง

ผสมด้วยความเสียสละ ความตั้งใจความบริสุทธิ์ ใจ ถ้าเราทั้งหลายสามารถที่จะมีความเข้มแข็งที่ปฏิบัติถูกต้องตาม

หลักวิชา ทั้งในด้านวิชาการทั้งในด้านจิตใจ เราย่อมแน่ ใจได้ว่าประเทศไทยจะไม่สิ้นสลายไป แต่ถ้าบกพร่องและถ้า

ไม่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างบริสุทธิ์ ใจแล้ว ก็เป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้ ใหญ่ ในกองทัพได้รับ

ยศซึ่งเป็นเกียรติ เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจแต่ก็เมื่อเป็นเกียรติและสิ่งที่น่าภูมิ ใจจําเป็นต้องนึกถึงว่าเป็นความรับผิดชอบ

ที่ยิ่งใหญ่ผู้คนทั้งทหารทั้งพลเรือนทั้งประชาชนทั่วไปจะเพ่งเล็งมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตน

จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความเข้มแข็งบริสุทธิ์ ใจ จึงจะทําให้เกียรตินี้ยังคงอยู่ ได้

และเป็นสิ่งที่จะภูมิ ใจได้ว่าช่วยกันอุ้มชูบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงสืบชั่วกาลนาน

 ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังทั้งกายใจพร้อมสมบูรณ์ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและเป็น

ประโยชน์แก่ท่านเอง เพราะว่าจะเสริมสร้างชื่อเสียงและสร้างที่อยู่ของทุกคนที่จะอยู่ ในประเทศที่เป็นไท ขอท่านจง

ประสบความสําเร็จความดีงามทุกประการที่จะพึงประสงค์.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพิธีประดับยศ และพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารและนายตํารวจชั้น

 นายพลรวม๑๑๐ราย.
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ 

ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ พระลาน พระราชวังดุสิต 

วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีมาก ที่ ได้มาอยู่ ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์อีกวาระหนึ่ง และ

มีความปิติชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ ได้เห็นความพร้อมเพรียงเป็นสง่าของทหารทั้งหลาย ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้

ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกๆคนทั้งขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริง

 คํามั่นสัญญาที่ท่านทั้งปวงกล่าวปฏิญาณนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ

และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะพิทักษ์รักษาบ้านเมืองของเราไว้ ให้มีอิสรภาพและความมั่นคงอันเต็มเปี่ยมด้วย

ดังนั้นสัตย์สัญญาของท่านจึงมีความหมายลึกซึ้งหนักแน่นซึ่งถ้าได้ปฏิบัติ โดยเคร่งครัดครบถ้วนแล้วจะเท่ากับได้ทํา

หน้าที่ของทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริง

 ทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะในท้องที่ทุรกันดารนั้น ทหารได้ ไปอยู่ร่วมกับราษฎร ได้

ทํางานร่วมกับราษฎร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ รวมทั้งช่วยเหลือ

ทางด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลด้วย ผลงานที่ทํามา ก็เป็นที่น่าพอใจมาก ควรเป็นที่ประจักษ์ว่า แนวทางที่

ทหารปฏิบัติตัวปฏิบัติงานมานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้อง สมควร และจําเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ทําการได้ผลดีถึงเพียงนี้

แล้วขอให้ทหารทุกคนทุกตําแหน่งถือเป็นกรณียกิจสําคัญที่จะต้องพยายามปฏิบัติ ให้ต่อเนื่องกันตลอดไปถึงหาก

จะมีความยากลําบาก มีการขัดขวาง มีอันตรายเป็นอุปสรรคอยู่อย่างมากมาย ก็ ให้ต่อสู้ฟันฝ่า เอาชนะอุปสรรคทั้ง

นั้นให้ ได้ ด้วยความกล้าหาญ ความอดทน และความมีสติอันหนักแน่น ยึดถือเอาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง

ปลอดภัยและความผาสุกความก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองไทยเราเป็นจุดหมายอันสูงสุด

 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย ตลอดทั้งความจงรัก

สวามิภักดิ์ ในชาติบ้านเมือง จงบันดาลให้ทหารรักษาพระองค์ทุกคนมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกําลังกาย กําลังใจ

กําลังปัญญา มีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามคลองธรรม และมีความเข้มแข็งหนักแน่น สามารถที่จะประกอบ

กรณียกิจน้อยใหญ่ตามหน้าที่ ให้สัมฤทธิ์ผลอันเลิศ เพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และความสุข

ความสวัสดีความมีชัยของประชาชนทุกถ้วนหน้า.
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่ คณะผู้แทนองค์การศาสนาและสมาคมต่างๆ ทางศาสนา 

คณะนิสิตและนักศึกษา ในโอกาสที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้แทนขององค์การ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการศึกษาที่ ได้มาให้

พรในวันนี้

 วันนี้ก็รู้สึกมีความปลาบปลื้มที่ ได้เห็นท่านทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันในนี้ และได้มาให้พร โดยเฉพาะ

คําว่าเจริญนั้นก็เคยวิสัชนามาแล้วว่า สําหรับผู้ที่มีวันเกิด ทุกคนก็มาให้พรให้เจริญ เมื่อคนที่มีวันเกิดมีอายุพอสมควร

แล้วก็จะเจริญทางสูงก็ ไม่ ได้ แต่ว่าอาจเจริญทางกว้าง แต่ก็ ไม่ปรารถนา จึงมีความเจริญอีกทางหนึ่ง คือทาง

เจริญธรรมเจริญธรรมนั้นหมายถึงเจริญในสิ่งที่ดีที่งามและคําให้พรอันนี้ก็ขอรับเอาไว้เพราะว่าต้องการมากและโดย

เฉพาะก็เจริญธรรม หมายความว่าอยากให้ท่านทั้งหลายเจริญธรรม หมายความว่าให้ทุกท่านมีจิตใจที่เป็นธรรม มี

ความยุติธรรมในใจถ้าคนเรามีความยุติธรรมในใจแล้วสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

และเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพราะว่าความยุติธรรมนี้ก็คือมีความคิดที่มีเหตุผล คนเรามีหน้าที่ ใด มีศาสนาใด

ก็ตาม ถ้ามีเหตุผลแล้วสามารถที่จะปฏิบัติงาน ทําให้งานนั้นสําเร็จ และเป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ฉะนั้นที่

ท่านทั้งหลายมาให้พรโดยผ่านอธิบดีกรมการศาสนา ก็ขอรับพรเหล่านั้นอย่างเต็มใจ ขอให้พรเหล่านั้นสะท้อนไปถึง

ท่านทุกคน ให้มีความยุติธรรม ให้มีความเจริญในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ปรารถนา ทําให้ส่วนรวมมีความปึกแผ่น มี

ความมั่นคงเคยบอกมาหลายครั้งแล้วว่าโดยเฉพาะเมืองไทยนี้ถ้าใช้วิธีขอไม่ ใช้คําว่าลัทธิใช้วิธีเป็นอยู่อย่างที่เรา

เป็นอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว คือความเป็นพี่น้องกัน ความเมตตาซึ่งกันและกัน จะอยู่ ได้ ความเป็นพี่น้อง

ความเมตตาซึ่งกันและกันนั้นไม่ ใช่ความอ่อนแอตามที่บางคนที่คิดว่าความเมตตาซึ่งกันและกันนั้นเป็นความอ่อนแอ

เห็นคนนั้นก็สงสาร เห็นคนนี้ก็สงสาร ไม่ ไช่ความเมตตานั้นคือเห็นอะไรที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์แก่ตน ฉะนั้นขอ

ให้พิจารณาว่าทุกคนที่อยู่ ในที่นี้อยู่ ในเมืองไทยอยู่ ในประเทศที่อยู่มานานแล้วไม่ ใช่เพิ่งอยู่มาไม่ ใช่เพิ่งตั้งมาเมื่อ

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการและผู้แทนองค์การสมาคมต่างๆ

 ทางศาสนาและผู้แทนสถาบันทางการศึกษาผู้แทนนักเรียนนิสิตนักศึกษา เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯถวายสิ่งของ

 เนื่องในวาระดิถีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ.
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สองสามวัน หรือสองสามปี ตั้งมาเป็นร้อยๆ ปี ฉะนั้น ต้องมีอะไรดีแน่ ในความเป็นอยู่ของเมืองไทย ก็ขอให้ท่านทั้ง

หลาย ไม่ว่าวัยใด ไม่ว่าเพศใด ไม่ว่าศาสนาใด ไม่ว่าความคิดในลัทธิอย่างไร ให้คิดถึงความเป็นอยู่ของเมืองไทยนี้

อยู่มานานต้องมีดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยความยุติธรรม และความเจริญทางยุติธรรมนี้ จงสามารถปฏิบัติงาน

คิดสิ่งใดให้ดีและให้มีความสําเร็จในกิจการนั้นๆให้ทั่วถึงกัน

 วันนี้ก็พูดแค่นี้เพราะว่าไม่มีเสียง เมื่อกี้ เขาบอกว่าไม่ ให้มี โรค โรคก็มีความเจริญเหมือนกัน ก็เรา

ประชาธิปไตย ก็เราก็ต้องให้ โรคเป็นบ้าง ฉะนั้นก็วันนี้พูดมากกว่านี้ก็จะป่วยการ เพราะว่าพูดมากก็เสียงคงหายไป

ท่านก็คงไม่ ได้ยินคิดอะไรไม่ออกมาเป็นเสียงท่านก็ไม่รู้ แต่เข้าใจว่าที่พูดแค่นี้ จะเป็นที่เข้าใจแล้ว แล้วแม้จะไม่พูด

ต่อไป ก็คงเข้าใจว่าคิดอะไร ฉะนั้นขอยุติด้วยการคิดว่า ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีที่งาม มีกําลังใจ

กําลังกายสมบูรณ์ทุกประการ เพื่อให้รักษาความเป็นไทย ความเป็นประเทศไทยและความสุขของเราทุกคนร่วมกัน

ขอจงมีความเจริญ.
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พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนา 

เรื่อง “การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ” 

ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้น 

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินียินดีด้วยมาก ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสัมมนาว่า

ด้วยการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจขึ้น สําหรับผู้แทนองค์การศาสนาและผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในด้านจิตใจและจรรยา

 จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสําคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ

ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จําเป็นต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่

บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ ไม่ว่าชาติ ใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทําสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ

รักษาตัวและมีความสุขความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบ ดังนั้นถึง

แม้เราจะอยู่ ในท่ามกลางความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและ

ศีลธรรมจรรยาไปไม่ ได้ ตรงข้าม เราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดความเข้าใจ

ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมทั้งหลายที่วิวัฒนาไม่หยุดยั้ง

 ในทางปฏิบัตินั้น อย่างน้อยที่สุดท่านทั้งหลายควรจะได้เน้นหนักในหลักการที่จะสร้างความคิดความเห็น

อย่างถูกต้องให้เกิดขึ้น คือพยายามแนะนําส่งเสริมให้บุคคลรู้จักคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ให้เห็นแง่ดีแง่ร้ายของ

พฤติกรรมต่างๆเพื่อสามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองในคุณในโทษของสิ่งต่างๆแล้วประพฤติยึดถือหรืองดเว้น

สิ่งนั้นๆนอกจากนั้นการสร้างความเป็นระเบียบทั้งในความคิดและการกระทําให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลก็เป็นสิ่งสําคัญ

มากอีกประการหนึ่ง เพราะเป็นปัจจัยอุปการะส่งเสริมความมีสติรอบคอบ และความชัดเจนถูกต้องในความคิดใน

การกระทําได้อย่างดีส่วนในวิธีปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายควรตั้งหลักที่ตนเองเป็นเบื้องแรกเมื่อทําได้ด้วยตนเองแล้ว

จะแลเห็นได้ โดยตลอดว่าควรจะแนะนําส่งเสริมผู้อื่นได้อย่างไร

 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดเห็นทั้งนี้ ไว้ ในที่ประชุมนี้เพื่อได้พิจารณา และขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้

ดําเนินลุล่วงไปด้วยดีสัมฤทธิ์ผลดังที่มุ่งหมายโดยเต็มเปี่ยมขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานกันมีความสุขสวัสดีทั่วทุกคน.
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ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ 

ณ ราชตฤณมัยสมาคม แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้มาเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ ในวาระนี้

 วัตถุประสงค์แห่งการแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และหน้าที่ของสมัชชาแห่งชาติ นั้น ท่านทั้งหลาย

คงจะทราบดี โดยทั่วกัน เพราะได้แจ้งไว้แล้วในประกาศแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิก

แห่งสมัชชาจะต้องกระทําหน้าที่ของท่านโดยสุจริตยุติธรรมเพื่อให้ ได้มาซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติอันเป็นตัวแทน

ของผลประโยชน์ อาชีพ วิชาการ ตลอดจนทรรศนะความคิดเห็นอันกว้างขวาง ในประเทศของเราอย่างแท้จริง

เพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ทางนิติบัญญัติ รวมทั้งพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรอันจักได้ประกาศใช้เป็นหลัก

ในการปกครองบ้านเมืองต่อไป

 ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านทุกคนที่มาประชุมณที่นี้มีเจตนาดีต่อบ้านเมืองและมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

อันเป็นที่รักของเราทั้งปวง และด้วยความมั่นใจนี้ ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ท่านร่วมกันเลือกผู้ที่สมควรจะได้เป็น

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมและ

การเลือกตั้งดําเนินไปโดยเรียบร้อย สําเร็จประโยชน์ที่ปรารถนาทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกัน

ณที่นี้มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน.
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกวาระ

หนึ่ง และมีความพอใจ ที่ ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยได้พยายามที่จะดําเนินงาน และขยายกิจการให้เจริญ

ก้าวหน้าอยู่ตลอดมาโครงการแสดงผลงานในรอบสิบปีที่กล่าวนั้นมีความสําคัญเหมาะสมที่จะทํามาก

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ ได้รับความสําเร็จและได้รับเกียรติ ในการศึกษาในครั้งนี้ทุกคน

 ผู้ที่ ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์เป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือ ได้ศึกษาวิวัฒนาการของ

มหาวิทยาลัยพร้อมกันไปกับวิชาตามหลักสูตร เพราะมีโอกาสได้มาอยู่ ในมหาวิทยาลัยนี้ตั้งแต่ระยะต้นๆทําให้แต่ละ

คนได้เห็นสภาพของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ยังมีสิ่งก่อสร้างอยู่บางตามีคณะวิชาต่างๆอยู่เพียงไม่กี่คณะจนมีเพิ่มขึ้น

มาเป็นอันมากในขณะนี้วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นลําดับนั้นถ้าจะได้พิเคราะห์สังเกตดูให้

ดีแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นกลไกที่ละเอียดเกี่ยวโยงกันมาก คือต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยหลักวิชา ด้วยความคิด

อ่านที่ถูกต้องและสุขุมรอบคอบอยู่ตลอดเวลาทั้งต้องแก้ ไขอุปสรรคขัดขวางที่เกิดขึ้นมากหลาย เพื่อให้งานทุกด้าน

ดําเนินไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์

 วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านได้ทราบได้เห็นแล้วนี้ เป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดีเลิศ สําหรับ

นํามาเทียบเคียงกับทางดําเนินของชีวิต กล่าวคือ ในการสร้างฐานะของบุคคลก็ดี ในการทําการงานและการ

สร้างสังคมและบ้านเมืองก็ดี ย่อมมีลักษณะและแนวทางไม่แตกต่างห่างไกลกับการสร้างมหาวิทยาลัยนัก เพราะ

ฉะนั้น ควรจะได้ทราบตระหนักว่า การสร้างอนาคตของตนและของส่วนรวม เป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้อง

อาศัยแผนการอันละเอียดรอบคอบและต้องกระทําอย่างหนักแน่นอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศชาติไป

ไม่รอด ทุกคนควรจะได้เตรียมการเตรียมใจไว้ ให้เข้มแข็งเสมอ และพร้อมที่จะนําเอาสติปัญญา หลักวิชา ความร่วมมือ

พร้อมทั้งความอดทน เข้มแข็ง มาใช้สร้างตัว สร้างบ้านเมือง และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการให้ลุล่วงไปจน

บรรลุความสําเร็จและความเจริญในชีวิตทุกๆประการตามที่มุ่งหมายไว้

 ขออวยพรให้บัณฑิตที่รับปริญญาวันนี้ จงมีความสําเร็จ ความสุขความเจริญ และความสมประสงค์สิ่งที่พึง

ปรารถนาทุกประการ.
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ในพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอันมากที่ ได้มาทําพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสนี้

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ ถึงแม้ว่าโดยนิตินัยจะเป็นสภาแต่งตั้ง แต่ก็ ได้แต่งตั้งมาจากบุคคลที่สมัชชา

แห่งชาติได้คัดเลือกแล้ว ว่าเป็นผู้ที่สมควรจะเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้ามีความพอใจมากที่ ได้เห็นว่า ผลแห่งการคัด

เลือกนั้นได้ทําให้สภามีสมาชิกที่มาจากคนหลายกลุ่มหลายอาชีพซึ่งตามปกติอยู่ห่างไกลกันแต่ ได้มาร่วมประชุมกัน

ในสภานิติบัญญัตินี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน แล้วร่วมกันตัดสินใจในทางที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่รักของเราต่อไปตามเจตนารมณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้าพเจ้ามีความหวัง

ว่าท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรักษาเจตนารมณ์นี้ ไว้ ให้เป็นรากฐานแห่งการปกครอง ซึ่งประชาชนของข้าพเจ้าจะได้

เข้ามามีส่วนมีเสียงโดยสมบูรณ์ ในเวลาข้างหน้า

 ภารกิจที่ท่านทั้งหลายจะต้องรับต่อไปนั้น นับว่าเป็นภารกิจอันหนัก เพราะนอกจากจะต้องพิจารณาร่าง

กฎหมายสําคัญต่างๆ ที่รัฐบาลจะได้เสนอขึ้นมา ในยามที่ประเทศต้องตกอยู่ ในภาวะแห่งความผันผวนในทาง

เศรษฐกิจและในทางการเมือง นี้แล้ว ท่านทั้งหลายยังจะต้องเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร อันจักเป็น

หลักในการปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมด้วยสันติสุขและด้วยความก้าวหน้าต่อไป

 ข้าพเจ้ามั่นใจว่า เมื่อได้ตระหนักในภารกิจอันหนักของท่านนี้แล้ว ท่านก็คงจะได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดด้วย

ความสุจริตเที่ยงธรรม และด้วยความรอบคอบสุขุม ให้กิจการงานทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลอันสมบูรณ์ เพื่อความมั่นคง

ของบ้านเมืองและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งปวง

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นศุภมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดําเนินงานตาม

หน้าที่ของสภาต่อไป ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงบันดาลให้กิจการทุกอย่าง

ดําเนินไปโดยเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคใดๆ จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้ท่านทั้งหลาย

ประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไป.
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พระราชทานแก่คณะศูนย์กลางนักเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 ขอขอบใจและแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกคนที่ ได้มาในวันนี้ และนําเงินกับสิ่งของเพื่อการกุศลมา ซึ่ง

นับว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ ได้ทําตามปณิธานที่ ได้ตั้งเอาไว้ ที่จะทําประโยชน์แก่ประเทศชาติ การทํา

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและทําความดีนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ ใช่ง่าย เพราะว่าจะต้องมีความระมัดระวังอยู่อย่างมาก และ

ต้องใช้ความคิดที่สําเร็จลุล่วงมาด้วยดีและจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติอย่างสมบูรณ์อย่างนี้ก็นับ

ว่าเป็นกิจกรรมที่นับเป็นมงคล และเป็นสิ่งที่น่าปลื้มอย่างยิ่ง ที่ว่าการทําดีนี้เป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าการทําดีนี้ต้องมี

แผน ต้องคิดมาก ถ้าเราเริ่มคิดอะไรสักอย่างมักจะไขว้เขวไปได้ง่าย เมื่อไขว้เขวไปแล้ว ก็จะไป ในทางที่เรียกว่าไม่ดี

ง่ายที่สุด ฉะนั้นการที่สิ่งใดสําเร็จและเป็นที่น่ายกย่องในทางความดี จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าปลื้มและน่ายินดีอย่างยิ่ง

เช่นถ้าเราพูดถึงว่าเราจะรักษาเกียรติ ถ้ารักษาเกียรติก็เป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีเกิดรักษาเกียรติ เช่นเกียรติของ

โรงเรียน แล้วเราจะต้องไปปะทะกับอีกโรงเรียนหนึ่ง การรักษาเกียรติเช่นนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่ดี แต่ผลที่ออกมาเป็นสิ่ง

ที่ทําลาย ทําให้เกิดแตกสามัคคี ทําให้เสียทรัพย์ ทําให้เสียต่อร่างกาย การรักษาเกียรตินั้นจึงต้องพยายามที่จะทํา

อย่างที่จะสร้างสรรค์ไม่ ใช่ทําลายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและเมื่อทําได้แล้วก็น่าปลื้มใจ

 ในส่วนที่คิดที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ ในภาคใต้นี้เป็นความคิดที่ถูกต้อง และวิธีการที่ทําโดยที่ ได้ ไป

บอกบุญและไปหาผู้ที่จะบริจาคทั้งพร้อมใจกันนํามาในวันนี้เพื่อให้ ได้ ไปถึงผู้ที่ประสบภัยนั้นก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่

สําเร็จอย่างดีและที่ ได้รับเช่นนี้ทําให้ปลื้มใจ เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายเข้าในใจความคิดว่าบ้านเมืองเรา

อยู่ ได้ด้วยความสามัคคี ผู้ ใดที่เดือดร้อนย่อมต้องมีผู้ที่เห็นใจ และการเห็นใจเช่นนี้จะทําให้บ้านเมืองอยู่ ได้ การ

บริจาคให้แก่ผู้ที่เคราะห์ร้ายนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําบุญ และการทําบุญนั้นเพื่ออะไร คือทําบุญเพื่อให้จิตใจเราสบาย

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายจําลอง คมสวาท ประธานศูนย์กลางนักเรียน

 อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย นําคณะกรรมการศูนย์ ฯ และคณะนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบ

 อุทกภัยทางภาคใต้จํานวน๑๐๕คนเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินและน้อมเกล้าฯถวายเสื้อผ้าใช้แล้ว๑๔กระสอบข้าวสาร๑กระสอบและ

 เครื่องกระป๋อง ๑๔๐ กระป๋อง ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทาง

 ภาคใต้ ในโอกาสเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเงินและสิ่งของดังกล่าวเพื่อนําไปดําเนินการตาม

 พระราชประสงค์.
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นอกจากนี้จะเป็นทางที่จะได้บุญ ได้บุญนั้นคือได้ความสบายความสุข ความสุขเรามีอยู่แล้วตั้งตอนแรกที่บริจาค

เพราะรู้สึกสบายใจที่ ได้บุญต่อไปก็คือถ้าหากว่าเราตกทุกข์ ได้ยากเมื่อใดก็มีคนเห็นใจ จะมีคนมาช่วยเหลือเราได้

แน่นอนในอนาคต ฉะนั้นการทําบุญย่อมจะได้ผลมาในวันหนึ่งแน่นอน และการทําบุญแบบนี้เป็นเจตนาของมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ ซึ่งจะทําให้ความคิดนี้แพร่ออกไปสู่คนทั่วทั้งประเทศ คือคนไหนที่พอมีฐานะที่จะมีความสุข

พอสมควร ก็คิดถึงคนที่เคราะห์ร้าย ช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่นที่ราชประชานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติมา วิธีที่ปฏิบัติก็

คือเวลามีเหตุร้ายที่ ใดมีภัยธรรมชาติที่ ใดเราได้ทราบข่าวมาก็ออกไปช่วยโดยทันทีโดยใช้ทุนที่มีอยู่และทุนนี้ก็มา

จากผู้ที่เข้าใจในจุดประสงค์ของกิจการนี้ เราก็ ไปช่วยผู้ที่เคราะห์ร้ายในเวลาปรกติผู้ที่เคราะห์ร้ายนั้นเขาก็คิดเหมือน

กันว่ามีผู้อื่นเคราะห์ร้าย เขาก็ได้บริจาคจึงมีทุนสํารองเอาไว้สําหรับช่วยนอกจากนี้ เวลาปรกติไม่มีภัยธรรมชาติ

ก็มีการเตรียมการอยู่เสมอ ได้มีการส่งสิ่งของ ทั้งอาหารและสิ่งที่จําเป็นแก่ชีวิตไป ให้แก่หน่วยตํารวจและทหารตาม

ท้องที่ต่างๆ เมื่อมีภัยเมื่อใดก็สามารถที่จะไปช่วยได้ทันที ได้ทํามาเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะเช่นปีนี้

และโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเกิดอุทกภัยและวาตภัยขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึง

สุราษฎร์ นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา จนถึงทางปัตตานี นราธิวาส ยะลา เมื่อเร็วๆนี้ ก็ ได้มีการช่วยเหลือ

ถ้าดูๆแล้วที่ ได้ส่งของและได้ ใช้ ไป ในระยะปีนี้ก็นับเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ๑ล้าน๖แสนบาทในจํานวนนี้ก็

เป็นเงินที่ ได้มีผู้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และบริจาคโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ เวลาเกิดภัย เจ้าหน้าที่

ตํารวจและทหารก็ ได้ออกไปสงเคราะห์ ไปช่วยเหลือโดยใช้กําลังของตํารวจและทหารออกไปร่วมกับบ้านเมือง ทั้งมี

เจ้าหน้าที่ราชประชานุเคราะห์และสภากาชาดไทยได้ ไปช่วยด้วย นอกจากนี้ก็มีแพทย์ที่อาสาสมัครไปช่วยเหลือ

ประชาชน ดังนี้ทําให้ประชาชนได้รับความอุ่นใจและบรรเทาความเดือดร้อนได้ โดยเร็ว ทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูก

ทอดทิ้ง ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้นําทั้งเงินทั้งสิ่งของมา ก็เท่ากับได้ร่วมกุศลนี้ ได้ร่วมกันสร้างจิตใจความ

สามัคคีและแผ่เมตตาช่วยซึ่งกันและกัน เช่นนี้จะทําให้บ้านเมืองของเราอยู่ ได้และอยู่ ได้ดีอีกด้วย ฉะนั้นก็ขอขอบใจ

ศูนย์นักเรียนอาชีวะที่ ได้ทํากิจกรรมเช่นนี้ และได้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งได้ตั้ง

ปณิธานที่จะทําให้ตนมีกําลังแข็งแรงทั้งในวิชาความรู้ทั้งในร่างกาย

 ในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นโอกาสใกล้วันปี ใหม่ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขออวยพรให้นักเรียนทุกคน ได้มีความสําเร็จ

ในปณิธานในจุดประสงค์ของชีวิต คือได้มีความสําเร็จในการเล่าเรียน ทั้งสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่จะ
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ทําให้ชีวิตรุ่งเรืองต่อไป ในการนี้ ก็จะขอมอบเงินทุนสําหรับศูนย์ที่จะเป็นทุนเพื่อกิจการที่ ได้ทํามา เช่นการดูแล

สอดส่องความเรียบร้อยของหมู่ชนของนักเรียนทั้งในกรุงเทพ ฯ ทั้งในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่า

ทําให้กระชับความสัมพันธไมตรี และทําให้มีความสามัคคีเกิดขึ้น ซึ่งสามัคคีนี้ก็ขอย้ำว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ เป็นพลัง

สําคัญสําหรับให้บ้านเมืองอยู่ ก็จะขอมอบเงินส่วนนี้เพื่อกิจการ เพื่อที่จะให้ทุกคนมีทางที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้ตั้งเอา

ไว้แก่ตน และต่อจากนี้ก็จะขอมอบเงินและสิ่งของที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้

สามารถไปปฏิบัติได้ตามความประสงค์ของทุกๆคนขอทุกคนจงรับความสุขและความดีโดยพลังของการกุศลที่ ได้ทํา

ขอจงประสบความสําเร็จทุกประการ.
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปี ใหม่ ๒๕๑๗ 

ณ พลับพลาท้องสนามหลวง 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

 ข้าพเจ้ามีความยินดีมาก ที่ ได้มาอยู่ ในท่ามกลางท่านทั้งปวง ที่มาบําเพ็ญกุศลขึ้นปี ใหม่ร่วมกัน ขอขอบใจ

ท่านทุกคน ที่มีน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี ตลอดจนลูกๆ ทั้งคอยร่วมมือสนับสนุนเป็นกําลังใจให้แก่เรา

อย่างดียิ่งในกิจการงานทุกอย่าง

 ในปีที่ล่วงไปแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นในวิถีการเมือง ซึ่งทําให้เราเกิดมีความหวัง

และเกิดความกระตือรือร้นที่จะแก้ ไข ปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตของเรา แต่ขณะ

เดียวกัน ก็มีวิกฤติการณ์หลายอย่างเกิดตามมา ทําให้กระทบกระเทือนอย่างมาก ถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง

การเมือง ตลอดจนสวัสดิภาพ และความมั่นคงของชีวิต ทําให้หวั่นวิตกกันอยู่ทั่วไป ในเวลานี้ ท่านทั้งหลายควรจะ

ทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มิ ใช่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยแห่งเดียวหากเกิดขึ้นทั่วไป ใน

โลกทุกแห่งหนเป็นธรรมดาที่เราจะต้องกระทบกระเทือนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้

 กิจเฉพาะหน้าของเราทั้งหลายทุกคนที่จะต้องทํา ก็คือต้องรับสถานการณ์อันวิกฤตินี้ด้วยใจอันมั่นคง ไม่

หวั่นไหว และด้วยความรู้เท่าถึงการณ์ พร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ ไขผ่อนหนักให้เป็นเบา ด้วยความสงบ

และพร้อมเพรียงไม่ก่อความวุ่นวายให้สถานการณ์ยิ่งร้ายลงไปอีกทุกฝ่ายจําเป็นต้องเข้าใจในกันและกันเห็นใจกัน

เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน อุ้มชูกันไว้ เหมือนดังที่เคยอุ้มชูกันมาแต่กาลก่อน เมื่อ

รวมกันดังนี้ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดข้องทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ ในที่สุด

 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาท่านทั้งปวงให้ปราศจากภยันตราย

และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง ให้มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา และกําลังสามัคคีอันแน่นแฟ้น สามารถประกอบ

กรณียกิจน้อยใหญ่ ในหน้าที่ของตนๆ ให้บรรลุผล บรรลุความสําเร็จตามที่มุ่งหมาย เพื่อดํารงอิสรภาพ พร้อมทั้ง

ความเจริญร่มเย็นเป็นปรกติสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป

 ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์และสิ่งพึงปรารถนาตลอดปี ใหม่นี้ โดยทั่วกัน.
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