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ตามสําเนาที่แนบไป ไปเผยแพร่ ในดีวีดีและลงพิมพ์ ในหนังสือ “ประมวลพระบรมราโชวาทและ     

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘” เพื่อมอบแก่ห้องสมุด

ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด และเพื่อจําหน่าย จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท     

โดยจะนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย      
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กองข่าว 

โทร. ๐๒ ๒๒๐ ๗๒๐๐ ต่อ ๓๔๐๒ 

โทรสาร ๐๒ ๒๒๐ ๗๓๒๒ 





คํานํา

 ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิ ได้ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (กบข.) จึงได้ดําเนินการจัดพิมพ์ชุดหนังสือและดีวีดี “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช๒๔๙๓-๒๕๔๘” จํานวน ๒,๑๔๒ องค์ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ท่านให้ปรากฏยั่งยืนอยู่ตราบนานเท่านาน โดยพิจารณาเห็นว่าพระราชดํารัส 

และพระบรมราโชวาทที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่บุคคลต่างหมู่เหล่า ต่างคณะ ในโอกาสต่างกัน

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นที่ประจักษ์ โดยทั่วไปว่ามีความงดงามในด้านสาระภาษา อีกทั้งยังเปี่ยมด้วย

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคนควรน้อมนําไปยึดถือปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  

ส่วนรวม และประเทศชาติสืบไป 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดําเนินการจัดพิมพ์ 

ชุดหนังสือและดีวีดีดังกล่าว ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๔.๒/๑๙๙๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ ได้ร่วมกันจัดทําหนังสือชุดพิเศษ “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช๒๔๙๓-๒๕๔๘” ครั้งนี้ ให้สําเร็จลุล่วงสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  

 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 พุทธศักราช ๒๕๕๐ 





สารบัญ

 หน้า

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพุทธศักราช๒๕๒๐ ๙-๑๔๒

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพุทธศักราช๒๕๒๑ ๑๔๓-๒๗๘

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพุทธศักราช๒๕๒๒ ๒๗๙-๔๐๔

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพุทธศักราช๒๕๒๓ ๔๐๕-๕๕๒
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกวาระหนึ่ง	

และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานของอธิการบดีว่า	 กิจการด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านวิชาการ	 เจริญก้าวหน้า

มาด้วยดี	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกๆ	 คน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา

ครั้งสําคัญครั้งนี้	ทั้งจะได้ออกไปมีหน้าที่การงานเป็นหลักฐาน	เป็นกําลังของบ้านเมืองต่อไป	

	 บัณฑิตที่สําเร็จใหม่คงจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นหลายอย่าง	 อย่างหนึ่งคงรู้สึกอาลัยเสียดายที่จะพ้นชีวิต

นักศึกษาไป	 อีกอย่างหนึ่งคงรู้สึกไม่มั่นใจและเกรงกลัวว่า	 จะปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์เป็นที่พอใจของตัวเองไม่ ได้	

ความจริงไม่มีสิ่งใดที่น่าวิตกเกรงกลัวเลย	สําคัญอยู่ที่จะต้องตั้งใจตั้งสติอยู่ ในสิ่งที่จะทํา	ในระหว่างเรียน	กว่าจะผ่าน

ขั้นตอนตั้งแต่เบื้องต้นจนสําเร็จการศึกษา	 แต่ละคนก็ ได้ศึกษาและฝึกหัดปฏิบัติงานในสาขาของตนๆ	 มามากพอ

สมควรแล้ว	 การผ่านจากชีวิตศึกษามาเป็นชีวิตการงานก็เป็นเพียงการผ่านชีวิตอีกขั้นหนึ่ง	 บัณฑิตก้าวหน้าในการ

เล่าเรียนได้อย่างไร	ก็ย่อมก้าวหน้าในการทํางานได้ทํานองเดียวกัน	ท่านทั้งหลายควรระลึกว่า	ตลอดเวลาศึกษา	ทุก

คนสะสมหรือประมวลความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมมากขึ้นมาเป็นลําดับ	 ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น

นั้น	 เป็นสิ่งที่ช่วยให้ศึกษาสูงขึ้นมาเรื่อยๆ	 จนสําเร็จหลักสูตร	 ดังนั้น	 ในชีวิตการงาน	 เมื่อได้ประสบพบเห็นสิ่งใด	

ปัญหาใด	 ต้องประมวลความรู้ทั้งที่ ได้จากการเรียนและประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นอันดับแรก	 แล้วตั้งสติ

พิจารณาสิ่งนั้นด้วยความรู้ที่ประมวลไว้	 ก็จะเห็นหนทางที่จะปฏิบัติ	 ถึงจะยากเย็นเพียงไร	 ก็คงไม่พ้นความรู้ความ

สามารถของท่านไป	และจะช่วยให้บรรลุความสําเร็จได้	จึงใคร่ขอให้ถือเป็นหน้าที่	ที่จะต้องปฏิบัติตามวิธีที่กล่าว	แล้ว

ทุกคนจะประสบความสําเร็จความสมหวังตลอดชีวิต	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุข	 ความสวัสดี	 มีความสําเร็จในชีวิต	 และมีความ

ก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	สมความมุ่งปรารถนาจงทั่วหน้ากัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ  

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
(๒) 

ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ 

	 สุขภาพจิตและสุขภาพทางกายนี้	 มีความสัมพันธ์ที่จะโยงกันอย่างยิ่ง	และเป็นความจริงตามที่ท่านอธิบดี ได้

แจ้งว่า	ควรที่จะถือว่าสุขภาพจิตเป็นสําคัญสําหรับให้ประชาชนมีความผาสุกกันได้อีกข้อหนึ่ง	ในการอบรมบุคลากรให้

รู้จักใช้สุขภาพจิตนั้นก็เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญ	 ข้อแรก	 สุขภาพจิตและสุขภาพกายนั้น	 พูดได้ว่าสุขภาพจิตสําคัญกว่า

สุขภาพกายด้วยซ้ำ	 เพราะว่าคนไหนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่จิตใจฟั่นเฟือนไม่ ได้เรื่องนั้น	 ถ้าทําอะไรก็จะยุ่ง

กันได้	 กายที่แข็งแรงนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใด	 ส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้จะแข็งแรงแต่

สุขภาพจิตดี	 หมายความว่าจิตใจดี	 รู้จักจิตใจของตัวและรู้จักปฏิบัติ ให้ถูกต้อง	 ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมาก	 และ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก	 ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายได้	 หรือถ้าสุขภาพกายไม่ดีนักก็

ไม่ต้องถือว่าเป็นของสําคัญ	 อันนี้เป็นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับกาย	 ในด้านที่จะศึกษาหรือสั่งสอน

เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความหนักใจอยู่	 เพราะว่าการศึกษาสุขภาพจิตเพื่อการศึกษาเฉยๆ	

หรือสอนเพื่อการสอนสุขภาพจิตเฉยๆ	นั้น	 ย่อมจะไม่มีประโยชน์นัก	 แต่ว่าถ้าโยงกันว่า	 ผู้ที่จะปฏิบัติทั้งในด้านที่จะ

รักษาร่างกาย	หรือปราบโรคในหน้าที่ของแพทย์	พยาบาล	แต่ ใช้สุขภาพจิตด้วย	ย่อมจะมีความสําเร็จได้มาก	ฉะนั้น

ที่ว่าใช้สุขภาพจิตก็หมายความว่าตนเองหรือผู้ที่ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดี	ผู้ที่จะสอนในวิชาอื่น	หรือปฏิบัติงาน

อย่างอื่นนอกจากการรักษาพยาบาล	ก็ย่อมต้องมีสุขภาพจิตที่ดี	อย่าเพิ่งไปสอนสุขภาพจิต	สอนตัวเองถึงสุขภาพจิตที่

ดีหรือสภาพจิตที่ถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องก่อนจึงจะสอนได้ดี	 ยังในด้านการรักษาร่างกาย	 ถ้าสมมุติว่าให้ยาที่

ถูกต้องแต่ด้วยวิธีที่ผู้ที่ ให้นะสุขภาพจิตไม่สู้ดีนัก	 หมายความว่าโยนให้	 หรือในเวลาที่คนไข้มาหานายแพทย์ๆ	 ก็ด่า

เสียหน่อย	 คือก็กล่าวว่าทําไมจึงต้องมากวน	 ก็หมายความว่าสุขภาพจิตของผู้เป็นแพทย์นั้นไม่สู้ดีนัก	 การพัฒนา

สุขภาพจิตจึงต้องพัฒนาที่ตัวผู้ปฏิบัติ	 ไม่ ใช่ว่าจะมาศึกษาสุขภาพจิตเฉยๆ	 การที่จะปฏิบัติด้วยสุขภาพจิตที่ดีกห็มายถึงว่า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะจิตแพทย์	อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ	เฝ้าทูล

ละอองธุลีพระบาท	ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมวิชาการสุขภาพจิตครั้งที่	๓๐	ณ	โรงพยาบาลสวนปรุง	จังหวัดเชียงใหม่	
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จะต้องอบรมตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี	 ไม่ ใช่ว่าจะไปสอนคนอื่น	 ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วอาจจะสอนคนอื่นได้	 ชักชวน

ให้คนอื่นมีสุขภาพจิตดี	จนกระทั่งงานที่ทํามีความสําเร็จที่ดี ได้	 เช่นเวลารักษาผู้ป่วยก็ทําด้วยความละมุนละไม	ทําให้

ผู้ที่มี โรคสบายใจขึ้น	 คือไว้ ใจแพทย์ ได้	 และมีกําลังใจขึ้นมา	 ย่อมทําให้กายนั้นรับการรักษาได้อย่างเต็มที่	 และทําให้

กายนั้นหายจากโรคภัยได้สะดวก	

	 ถ้าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ที่สอนด้วยสุขภาพจิตดี	 ไม่ ใช่สอนสุขภาพจิตดี	 ก็จะทําให้ผู้ที่เป็นลูกศิษย์	 เป็น

นักเรียน	นักศึกษา	มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์สอนอย่างมีความสนใจ	 และมีความตั้งใจเมตตากรุณาแท้	 ก็รับวิชา

นั้นๆ	ไปได้พร้อมด้วยสุขภาพจิตที่ดี	

	 ฉะนั้นถ้าเรามาสัมมนาถึงวิธีการที่จะศึกษาสุขภาพจิต	ก็ควรจะศึกษาว่าทําอย่างไรจึงให้ตนเองมีสุขภาพจิต

ที่ดี	 เป็นคนที่มีเมตตา	มีความละมุนละไม	มีความคิดที่รอบคอบ	ที่ ไม่มีโทสะ	ไม่มีความรู้สึกที่จะหาประโยชน์มากเกิน

ไป	 อันนี้ก็จะทําให้ผู้ที่มาสัมมนามีสุขภาพจิตที่ดี	 ถ้าใครมีสุขภาพจิตดีแล้ว	 ไม่ต้องไปสอนใคร	 แสดงด้วยตนเองก็ได้

ประโยชน์มากแล้ว	 ถ้าหาวิธีที่จะสอนคนอื่นในเรื่องสุขภาพจิตก็ออกจะลําบากเพราะว่าสุขภาพจิตมันอยู่ที่จิตของตัว	

ฉะนั้นที่จะมีข้อสังเกตในโอกาสนี้ก็คือขอให้ท่านทั้งหลายตั้งสุขภาพจิตของท่านเองให้ดี	 แล้วก็จะสําเร็จประโยชน์ทุก

อย่าง	

	 ถ้ากลับมาพิจารณาถึงคําว่าสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย	 กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรง	

ที่เดินได้	ยืนได้	นั่งได้	มีกําลัง	มีทุกอย่าง	รวมทั้งมีความคิดที่ดี	ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกําลัง	เป็นกําลังที่จะแผ่ความ

เมตตาให้แก่คนอื่น	 มีกําลังที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้อง	 ที่จะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและความเจริญรุ่งเรืองใน

สังคม	 เปรียบเทียบสุขภาพนี้ก็คือกําลัง	 ถ้าหากพูดถึงกายก็คือกําลังกาย	ทุกคนก็ทราบ	พูดถึงกําลังใจหรือกําลังจิตนี้ก็

ทุกคนก็น่าจะทราบ	แต่อาจจะไม่ทราบจริงนัก	 ไปนึกถึงว่าคนนี้มีอํานาจจิต	ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่บังคับจิตคนอื่น

ได้	 ไม่ ใช่อย่างนั้น	 คนที่มีกําลังจิตหรือกําลังใจเป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจของตัว	 เขาจะเห็นสว่างว่าอะไรดีอะไร

ไม่ดี	 และในที่สุดจะประสบความเจริญความสําเร็จทุกอย่าง	 ไม่ ใช่ว่าจะกอบโกยทรัพย์มากหรืออํานาจมาก	 แต่ว่าทํา
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อะไรด้วยสุขภาพจิตที่ดี	คนที่เรียกว่ามีกําลังใจที่ดี	ที่ถูกต้องนั้นทําอะไรง่าย	ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายหมด	ไม่ ใช่ง่ายเพราะ

ว่าเราทําชุ่ยๆ	 ง่ายเพราะเราสามารถที่จะคิดรอบคอบเพราะสุขภาพจิตด	ี รอบคอบทุกทางทั้งทางด้านวิชานั้นๆ	 ทั้ง

ด้านวิธีการ	ทั้งในวิชาการและในการวางตัว	

	 ฉะนั้นการที่มาสัมมนาในหัวข้อสัมมนานี้ก็ถูกต้อง	แต่ ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการสัมมนาตามแนวที่พูดนี้หรือไม่	

เพราะมองเห็นทีเดียวว่าพูดกันมากเกินไปว่าจะต้องไปสอน	หรือว่าจะต้องไปรักษาคนที่ฟั่นเฟือนให้กลับคืนดี	อย่างนี้

มากเกินไปจนกระทั่งก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วก็ขออภัยนิดหน่อย	 ว่าเขาพูดกันว่าให้ ไปหาที่แพทย์ที่ ใช้จิตวิทยามาก	 ก็ ไป

หาหมอคนบ้า	 และบางทีจิตใจของตนไม่ ได้บ้า	 แต่ถ้าไปหาแพทย์แล้ว	 แพทย์ก็บอกว่าคุณบ้า	 จะต้องให้รับว่าคุณบ้า

เสียก่อน	หรือถ้าไม่บ้าก็บอกว่าหมอบ้า	ฉะนั้นวิธีนี้ก็ ไม่ค่อยจะถูกนักสุขภาพจิตของแพทย์หรือผู้รักษาก็อยู่ที่มีจิตใจที่มี

เมตตา	จิตใจที่เห็นใจคน	และก็เมื่อเห็นใจอีกคนหนึ่งแล้ว	อาจจะแนะนําเขาได้ว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นๆ	ในทางกาย

และก็ขอให้มีกําลังใจใหม่	 เพราะว่าถ้าหมกมุ่นมากเกินไปกายก็จะแข็งแรงยาก	 และก็อาจจะถามทุกข์สุขของเขา	

เพราะส่วนมากที่คนที่ ไม่สบายและก็เห็นว่าทางกายดูไม่มีอะไรมากมาย	ก็อาจจะเป็นสุขภาพจิตนั่นเอง	แต่สุขภาพจิต

อันนั้นก็มาจากเรื่องกาย	 มาจากเรื่องความเดือดร้อน	 อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับทางบ้าน	 หรือมีความเดือดร้อนว่า

ไม่มีที่อยู่ที่กิน	ความเดือดร้อนในจิตใจในทางที่ทะเลาะกับแฟนมาบ้าง	อันนี้ก็ต้องถามเขา	เราเห็นอกเห็นใจเขาเราก็

อาจจะแนะนําเขาได้	แต่ว่าไม่ ได้ ไปบอกว่านี่สุขภาพจิตไม่ดี	แต่ว่าลองแนะนําในทางปฏิบัติบ้างด้วยความเมตตา	ก็จะ

สําเร็จประโยชน์	ฉะนั้นวิธีการที่จะใช้วิชาสุขภาพจิตนี้ก็อยู่ที่ตนเป็นเบื้องต้น	ตนเองจะเป็นแพทย์	จะเป็นอาจารย์	ครู	

ก็ตาม	 ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดี	 คือสร้างสุขภาพจิตของตนให้ดีแล้ว	 ก็ ไม่ต้องทําอะไรอื่น	 เพราะว่าการสอนการแผ่ออกไป	

มันจะแผ่ออกไปเองในการปฏิบัติหน้าที่งานการของตน	ถ้าตนปฏิบัติด้วยสุขภาพจิตดี	

	 ฉะนั้นเมื่อได้สัมมนากัน	ได้พูดกัน	ก็ขอให้เน้นหนักในทางนี้มากกว่า	ที่เป็นห่วงก็เพราะว่าสุขภาพจิตนี้ส่วน

มากไปอยู่ ในตําราจิตวิทยา	 แล้วก็เป็นของแห้งแล้ง	 เป็นของที่เรียกว่าวิชาการล้วนๆ	 ไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่จะ

นําไป ใช้ ได้	 แต่ถ้าทําด้วยตัวเอง	 ทําให้สุขภาพจิตของตัวเองดี ได้	 ก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิต	 และจะเป็นประโยชน์ โดยแท้	
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ที่ โดยมากศึกษาในทางวิชาการมากเกินไป	 ก็เพราะว่าฟังมาจากวิชาการที่บอกว่าจิตวิทยานี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คนที่

ศึกษานี้ก็ศึกษาในวิชาไม่นึกถึงว่าจิตวิทยานี้เป็นอาชีพที่จะตั้งสํานักงานจิตวิทยาแล้วก็ ให้ ใครมาปรึกษา	 แล้วเอา

สตางค์	อย่างสมัยนี้ ในต่างประเทศ	นอกจากจิตแพทย์	ก็ ไปตั้งสํานัก	อาจจะเรียกว่าสํานักวิปัสสนา	หรือสํานักคุรุ

ในต่างประเทศ	และมีคนไปมาก	แต่ก็แพงมากเหมือนกัน	ซึ่งเป็นอาชีพไปเลย	ถ้าถือการช่วยสุขภาพจิตว่าเป็นอาชีพ

นั้นก็ออกจะยาก	 ฉะนั้นสํานักงานจิตแพทย์หรือสํานักวิปัสสนาที่เป็นอาชีพนั้นจึงมีผลไม่ค่อยดีนัก	 แล้วก็จะทําให้คน

วุ่นวาย	 ทําให้คนสงสัย	 ทําให้คนจิตใจยิ่งเสื่อมเข้าไป	 แต่ว่าถ้าพยายามที่จะแผ่ความรู้หรือแผ่เมตตาในทางเป็น

บริการเฉยๆ	บริการส่วนตัว	ไม่ ใช่ถือว่าเป็นบริการแห่งรัฐหรือสังคมนิยม	แต่ว่าถ้าเป็นบริการส่วนตัวไปสร้างไว้	จะ

ดีแค่ ไหนก็แค่นั้น	ก็จะเป็นประโยชน์มาก	และได้ชื่อว่าได้ช่วยสังคม	ได้ช่วยชาติ ให้คนมีสุขภาพจิตดีขึ้น	คือสุขภาพจิต

นี้ขายไม่ ได้	 แม้แต่ ให้ก็ยาก	 แต่ว่าจะต้องเพาะ	 แล้วก็จะได้ประโยชน์ตามที่มาสัมมนากันว่าอยากจะให้สุขภาพจิตของ

ประชาชนทั่วไปดี	

	 แล้วข้อสุดท้ายก็ขอให้ทราบว่า	 ในด้านวิชาการก็ตาม	 ในด้านสุขภาพจิตก็ตาม	 ประชาชนมีสุขภาพจิตและมี

วิชาการดีเหมือนกัน	 ถ้าไปดูจริงๆ	 แม้ ในทางวิชาการจะเป็นเกษตร	 หรือจะเป็นวิศวกรรม	 ถึงประชาชนได้ทําได้

ปฏิบัติงานมาโดยที่ ไม่ ได้อ่านตําราฝรั่งแต่ก็ปฏิบัติงานได้ดี	 ปลูกข้าวปลูกผัก	 ปลูกหญ้า	 ปลูกพืชต่างๆ	 มาได้ดีจริงๆ	

มาเป็นเวลาช้านาน	 ถ้าเอาวิชาการมาช่วยงานก็ทําให้ดีขึ้น	 แต่ ในทางสุขภาพจิตนั้น	 ไปถามเขาว่าใช้สุขภาพจิตยังไง	

เขาอาจจะไม่เข้าใจ	ใช้ทําสุขภาพจิตตามตําราก็ไม่เข้าใจ	แต่ถ้าเรามีสุขภาพจิตดีแล้วก็ ไปสอบถามดูจิตใจเขาจริงๆ	จะ

เห็นได้ว่าเขาใจสูงกว่าเราด้วยซ้ำไม่ต้องไปสอนเขา	 เพียงแต่ว่าพูดใจต่อใจก็จะเห็นได้ว่าดี	 ถ้าเราไปสั่งสอนเขา	 เขาก็

อาจจะเชื่อเพราะว่าเราเป็นผู้ ใหญ่	เป็นอาจารย์	เป็นครู	เป็นข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่	ไปพูดกับเขา	เขาก็ต้องเชื่อ	เพราะ

ว่าท่านผู้ ใหญ่อุตส่าห์มา	 ก็คงต้องเอาของดีมาให้	 ถ้าไปพูดอะไรเขาก็อาจจะเชื่อ	 ลงท้ายก็สมมุติว่าสุขภาพจิตเขาสูง

กว่าเรา	 แล้วเราไปสอนเขา	 เราก็ไปสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าเขา	 อาจจะเสียประโยชน์ ไปก็ได้	 แต่ถ้าเราไปคุยกับเขา	 และ

พูดด้วยใจกับเขา	จิตใจที่ดีของเขาก็จะดีขึ้น	แม้ว่าเราจิตใจอาจจะไม่ดีเท่าเขา	และจิตใจของเราก็ดีขึ้นเหมือนกัน	มันเป็น

ทางบวกทั้งสองอย่างถ้าไปคุยกับเขา	แต่ถ้าไปสอนเขาอาจจะเสียประโยชน์	 เพราะสิ่งที่ดีที่เขามีอาจจะถูกทําลายลงไป
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เพราะความเชื่อของเขา	 และเราก็กลับสุขภาพจิตเลวลง	 เพราะว่าเราไปสอนไปทําให้คนที่มีจิตใจสูงต่ำลงมา	 อันนี้

เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตของเรา	 จิตใจของเราจะเสื่อมลงไป	 ฉะนั้นในการสัมมนา	 ก็ขอให้พิจารณาถึงข้อต่างๆ	

เหล่านี้	อาจจะชุลมุนนิดหน่อย	พูดอย่างแปลกประหลาดนิดหน่อย	แต่ว่าขอให้นําสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ ไป ใช้และ

พิจารณา	 เข้าใจว่าการพบปะอย่างนี้และคุยกันอย่างนี้	 จะเป็นสิ่งที่จะนําให้ทุกคนมีระดับความสุขภาพจิตดีขึ้น	 และ

สามารถที่จะแผ่สุขภาพจิตไปตามเป้าหมายที่ ได้วางไว้	 คือให้ผู้ที่มารับการรักษาทางกายได้รับรักษาเต็มที่และสบายใจ

กลับไป	แข็งแรงทั้งกาย	ทั้งใจ	ทั้งผู้ที่จะสอนวิชาการต่างๆ	แก่นักเรียนหรือนักศึกษา	ก็สามารถที่จะถ่ายทอดวิชาการ	

ทั้งสามารถที่จะทําให้ผู้ที่ ได้รับการสั่งสอนได้มีความคิดที่ถูกต้อง	หมายความว่าสุขภาพจิตดี	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก

ครั้งหนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมด้วย	กับบรรดาบัณฑิตที่ ได้รับเกียรติพร้อมทั้งความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ทุกคน	

	 ตามที่มหาวิทยาลัยนี้วางนโยบายการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้เหมาะกับพื้นฐานภาวะแวดล้อม	

ทรัพยากร	 และปัญหาของท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาออกไป	 สามารถปฏิบัติงานทุกๆ	 สาขาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ในการพัฒนาบ้านเมืองและรับใช้ประชาชนนั้น	 นับว่ามีวัตถุประสงค์และนโยบายที่มีประโยชน์

เหมาะสมยิ่ง	ประชาชนทุกคน	ผู้มีส่วนอุ้มชูสนับสนุนมหาวิทยาลัยนี้	ควรจะพอใจและควรจะฝากความหวัง	ฝากอนาคต

อันแจ่มใสของท้องถิ่น	 ไว้กับมหาวิทยาลัยตลอดจนกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้ ได	้ เมื่อเป็นดังนี้	 การทําให้ความ

หวังและอนาคตอันแจ่มใสนั้นสําเร็จผลขึ้นจริงๆ	 ได้	 จึงตกเป็นหน้าที่สําคัญอันดับแรกของผู้สําเร็จจากมหาวิทยาลัย	

ที่จะต้องนําความรู้	ความคิด	ความสามารถอันได้ศึกษา	ฝึกหัด	และวิจัยในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานปี	ไปปฏิบัติ

การโดยถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาและเหตุผล	 ด้วยอุดมคติและความบริสุทธิ์ ใจ	 พร้อมด้วยความเพียรพยายาม	

ความรู้จักอดทนเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งสมบูรณ์	ทั้งด้วยกาย	ด้วยความคิดจิตใจ	สามารถดําเนินชีวิต

และกิจการงานทุกอย่าง	ให้บรรลุความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า	ทั้งให้มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อตลอดไป.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 

แก่นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ 

ณ บริเวณสนามในกระทรวงกลาโหม 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย	

โรงเรียนนายเรือ	และโรงเรียนนายเรืออากาศ	อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน	ที่ ได้รับความสําเร็จใน

การศึกษา	และได้รับเกียรติเข้าเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 ชาติบ้านเมืองจําเป็นต้องมีกําลังรบไว้ป้องกันรักษาอิสรภาพและความปลอดภัย	 ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีภาระ

และหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้	 ทั้งในฐานะที่เป็นคนไทย	 ทั้งในฐานะที่เป็นทหาร	 การปฏิบัติหน้าที่ของทหารในยาม

บ้านเมืองถูกคุกคามประทุษร้ายดังทุกวันนี้	 ย่อมมีอันตรายมาถึงได้หลายด้าน	 นอกจากอันตรายโดยตรงจากการ

ปฏิบัติการยุทธแล้ว	 ยังมีอันตรายในรูปอื่นๆ	 เช่นการแทรกแซง	 แทรกซึม	 ยุแหย่	 ยุยั่ว	 ป้อยอ	 ล่อหลอกนานา

ประการ	 ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวังให้ถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว	 จะเป็นอันตรายพ่ายแพ้ ได้ง่ายๆ	 เพราะฉะนั้น	 เพื่อปฏิบัติตน

ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	 จะต้องฝึกหัดคิดพิจารณาสถานการณ์ทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบ	

ด้วยเหตุผลและหลักวิชา	 ทําความเห็นความเข้าใจในกรณีต่างๆ	 ให้กระจ่างแจ่มแจ้งและถูกต้อง	 ยิ่งกว่านั้น	 จะต้อง

ทําความคิดจิตใจให้มั่นคงหนักแน่น	 มีความขยันหมั่นเพียร	 ทั้งอดทนต่ออุปสรรคและอคติทุกอย่าง	 ไม่หวั่นไหวด้วย

การยุแยงปลุกปั่นทั้งปวง	 สําคัญที่สุด	 จะต้องยึดมั่นในอิสรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

บ้านเมือง	เป็นจุดหมายอันสูงสุด	

	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนมีกําลังกาย	 ใจ	 และความคิดสติปัญญาอันเข้มแข็ง	 สมบูรณ์	 มีความ

ปลอดภัยและชัยชนะในที่ทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ	 มีความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและในหน้าที่

การงาน	สมตามความมุ่งปรารถนาจงทุกประการทั่วทุกคน.	
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พระราชดํารัส

ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 

อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำในโอกาสนี้	

ทั้งมีความพอใจที่ ได้ทราบตามรายงานของนายกรัฐมนตรีว่า	 โครงการเขื่อนสิริกิติ์มีแผนดําเนินงานด้วยความละเอียด

รอบคอบทุกขั้นตอน	 และเมื่อสําเร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว	 จะเป็นประโยชน์แก่การสรรค์สร้างความเจริญของ

ประเทศในด้านต่างๆ	 อย่างกว้างขวาง	 จัดว่าเป็นโครงการที่อํานวยความสุขสมบูรณ์ ให้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชน

อย่างสําคัญยิ่ง	

	 ความสําเร็จของโครงการนี้แสดงว่า	คนไทยมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยกว่าผู้ ใด	อาจทํางานที่ ใหญ่ๆ	ได้

ทุกระดับ	 นอกจากนั้นยังเป็นที่ยืนยันได้ว่า	 ความร่วมมือกันโดยสอดคล้อง	 ย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จ	 ข้าพเจ้าขอ

ถือโอกาสนี้	 ขอบใจผู้มีส่วนช่วยในโครงการนี้	 และขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	ที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการก่อสร้างให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้

โครงการเขื่อนอเนกประสงค์แห่งนี้จงดํารงมั่นคงต่อไป ในผืนแผ่นดินไทย	 สามารถอํานวยประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่

ประชาชาติไทยยั่งยืนสืบไปตลอดกาลนาน	สมดังปณิธานปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบัง 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกวาระหนึ่ง	 และได้

ทราบว่ากิจการของสถาบันดําเนินก้าวหน้าไปด้วยดีทุกๆ	ด้าน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 ตามรายงานของนายกสภาสถาบัน	 เป็นที่เข้าใจได้ว่า	 ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	

เป็นผู้มีความรู้ความจัดเจนทั้งในวิชาการและในการปฏิบัติ	 นอกจากนั้น	 ยังเชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสามารถ	 ที่จะ

ปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับภาวะอุตสาหกรรมของประเทศ	 และให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ตลอดเวลา

ด้วย	 เพราะต่างได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ปรับปรุงอยู่เสมอ	 เพื่อให้ ได้ผลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว	 ในการ

ที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานให้ ได้ผลสมบูรณ์	 และให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมนั้น	 มีสิ่งสําคัญที่ควร

จะต้องศึกษาให้ทราบแจ้งชัดตั้งแต่ต้นว่า	 บ้านเมืองของเรามี โครงสร้างอันก่อตั้งขึ้นด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ

มากมายหลายส่วน	 เป็นต้น	 เช่น	 อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 วนกรรม	 ชลประทาน	 รวมตลอดถึงเศรษฐกิจ	

การศึกษา	และสังคมด้วย	ดังนั้น	การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ	ในบ้านเมือง	จึงจําเป็นจะต้องใช้ ให้

พอดีและสอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้ผลหรือประโยชน์อันจะเกิดขึ้นนั้น	 บังเกิดขึ้นพร้อม

ทุกด้านโดยสมบูรณ์	และได้สมดุลทั่วถึงกันอันจะเป็นเหตุสําคัญที่สุด	ซึ่งจะบันดาลให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วและมั่นคงในโอกาสนี้	 จึงขอฝากไว้ ให้ผู้สําเร็จการศึกษานําไปคิดพิจารณา	 เป็นแนวทางปฏิบัติงานของ

ตนๆ	ต่อไป	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข	 ความสําเร็จ	 และความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตและในภารกิจ

ทั้งปวง	ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความเจริญสวัสดีทุกเมื่อ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดจันทบุรี
(๒) 

ณ วัดราชบูรณะคุณาราม (วัดเขาสุกิม) อําเภอท่าใหม่ 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๐ 

	 โอกาสที่มามอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านนี้	เป็นโอกาสที่เป็นมงคลและสําคัญหลายประการ	โดยตรง	

ลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายได้ฝึกมาเป็นรุ่นๆ	จนถึงจํานวน	๒๒	รุ่น	ที่ยังไม่ ได้รับธง	ก็เพื่อที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความรู้

และความสามารถที่จะปฏิบัติประโยชน์ต่อตนเองและต่อชาติบ้านเมือง	 เมื่อฝึกแล้วก็ ได้รับผ้าพันคออันเป็น

สัญลักษณ์ของความดี	 และสัญลักษณ์ว่าตนมีความสามารถ	 ตนมีความดีที่แสดงออกประจักษ์	 ย่อมต้องการที่จะมี

สัญลักษณ์อีกอย่างของกลุ่ม	 คือของรุ่นเป็นที่รวมใจ	 คือธงประจํารุ่น	 บัดนี้ก็ ได้รับธงประจำรุ่นแล้ว	 ขอให้รักษาไว้เป็น

สัญลักษณ์ของความสามัคคี ในรุ่นที่ ได้ฝึกมาด้วยกัน	

	 การฝึกนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง	 ก็ขอทวนดังที่ ได้ทวนคําปฏิญาณเมื่อตะกี้ว่าจะทําประโยชน์ทุกเมื่อ	 ทํา

ประโยชน์นั้นมีการทําประโยชน์ ให้กับตนและมีทําประโยชน์แก่ผู้อื่น	 ผู้อื่นนี้เป็นผู้ที่นอกจากตัวเอง	 ตัวเองเป็นตัวเอง	

และผู้อื่นก็ผู้ที่อยู่ข้างเคียงก็เป็นผู้อื่น	 เพื่อนร่วมรุ่นก็เป็นผู้อื่น	ผู้ที่เป็นเพื่อนลูกเสือชาวบ้านต่างรุ่นกันก็เป็นผู้อื่น	ซึ่ง

เราจะต้องช่วยเหลือกัน	 ผู้อื่นที่เป็นลูกเสือชาวบ้านแห่งจังหวัดอื่น	 นอกจากจังหวัดจันทบุรีก็เป็นผู้อื่นเหมือนกัน	

ผู้อื่นที่ ไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้านก็เป็นผู้อื่นเหมือนกัน	 แต่รวมแล้วลูกเสือชาวบ้านได้ฝึกขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตนและ

ผู้อื่น	 ก็หมายความว่าจะต้องทําประโยชน์แก่เพื่อนร่วมรุ่น	 เพื่อนร่วมลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี	 เพื่อนร่วม

เป็นลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ	 และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วมชาติทั้งหมด	 ดังนั้นจะทําให้การฝึกที่ตนได้รับการฝึกมา

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 ฉะนั้นก็ขอให้ระลึกถึงว่าประโยชน์ที่จะได้จากการฝึกนั้นจะต้องมาใช	้ และมาใช้อย่างไร	 จะ

ปฏิบัติอย่างไร	 ก็จะต้องมีความสามัคคี	 ดังที่ ได้รับการสั่งสอนฝึกฝนว่าต้องสามัคคีกัน	 สามัคคีกันทําไม	 สามัคคีกัน	

รักกัน	 เพราะดีกว่าที่จะทะเลาะกัน	 ถ้าทะเลาะกันก็เกิดความเสียหาย	 ถ้าสามัคคีกัน	 คือช่วยกัน	 ก็เกิดความดี	

ความเจริญก้าวหน้า	 ถ้ารักกันก็ดีกว่าที่จะเกลียดกัน	 เพราะรักกันสามารถที่จะช่วยกันได้ด้วยใจจริง	 ความอยู่เย็น

เป็นสุขของแต่ละคนย่อมจะมีขึ้น	ความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติย่อมจะมีขึ้น	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน	 ไปทรงเททองหล่อพระประธาน	 พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 และ

ทรงเยี่ยมราษฎร	ณ	วัดราชบูรณะคุณาราม	(วัดเขาสุกิม)	อําเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	
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	 ถ้ารักกันดีกว่าเกลียดกัน	 มีปัญหาต่อไปว่าเรามีความสามัคคีกัน	 เรารักกัน	 เราช่วยกัน	 เราจะช่วยกัน

อย่างไร	 ถ้าแต่ละบุคคลในรุ่นก็รู้จักเพื่อนร่วมรุ่นกันดีๆ	 และก็ถ้าเพื่อนร่วมรุ่นมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเขา	 เพราะรู้จัก

กันดี	และรักกันดี	ต่อไปก็จะต้องรู้จักกันในระหว่างรุ่นต่างๆ	คือหมายความว่า	ผู้ที่อยู่ ในรุ่นใด	ก็จะต้องรู้จักว่ามีรุ่น

อื่นๆ	ที่อยู่ ใกล้เคียง	อาจจะร่วมอําเภอกัน	ก็ไปเยี่ยมเยียนกัน	ไปพบปะกัน	ไปทําความรู้จักกัน	ถ้าใครมีความรู้อะไร

กแ็ลกเปลีย่นกนั	ถา้ยิง่กวา่นัน้	ไปเยีย่มเยยีนกนัระหวา่งรุน่ตา่งๆ	ทีอ่ยูต่า่งอาํเภอกนั	ในจงัหวดัเดยีวกนั	กย็ิง่กวา้งขวาง

ขึ้นไป	 ถ้ามีความเดือดร้อนอะไรก็ ไปพบปะกันและช่วยกันได้	 คนไหนเดือดร้อนก็อาจจะเรียกร้องขอให้มาช่วยกัน

หน่อย	 คนไหนที่ ไม่เดือดร้อนก็มีจิตใจที่เมตตา	 ที่อยากจะช่วยคนอื่น	 ก็ ไปช่วยเขา	 ถ้ายิ่งข้ามเขตของจังหวัดก็ยิ่งดี	

เพราะว่าแต่ละจังหวัด	แม้จะเป็นอาณาเขตที่ ใหญ่พอสมควร	ก็อาจจะเกิดความเดือดร้อน	หรือความดีอะไร	ก็อยากที่

จะไปพบปะกับผู้อื่นในจังหวัดอื่น	 ก็ขอให้นึกว่าการไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน	 จะเป็นการเยี่ยมเยียนที่ ได้จัดให้ ไป

เยี่ยมเยียน	 หรือแต่ละคนไปเยี่ยมเยียนกันก็เหมือนกัน	 คือรู้จักขึ้น	 ถ้าเรารู้เรื่องอะไรอย่างเราก็อยากให้คนอื่นเขารู้

เรื่องเราก็ ไปเยี่ยมคนอื่น	 เราก็ ไปคุยกัน	 เราก็ ไปแลกเปลี่ยนความคิด	 ความรู้ ให้กันและกัน	 และดูอันไหนเป็น

ประโยชน์	อันไหนไม่เป็นประโยชน์	อันไหนเป็นความจริง	อันไหนไม่เป็นความจริง	อันไหนจะทําให้ส่วนรวมมีความ

มั่นคง	ก็คุยกัน	ปรึกษาหารือกัน	ปรารภกัน	อย่างนี้ก็รู้จักใจกัน	 รู้ ใจกัน	 ถ้ามีเรื่องอะไรก็รีบไปหา	 ไปมาหาสู่กัน	 ก็

ไม่มีสิ่งที่จะทําให้เสียหาย	 เพราะว่าเราพูดจริงกัน	 ลูกเสือมีสัจจะพูดจริงกัน	 ถ้าสงสัยอะไรก็ไปหาเพื่อนฝูงกัน	 แล้วก็

จะเห็นอะไรจริงอะไรไม่จริง	อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์	

	 ฉะนั้น	 การที่จะรู้จักกันดีๆ	 ในรุ่น	 ระหว่างรุ่น	 ในอําเภอ	 ในจังหวัดและข้ามจังหวัดไปคือทั่วทั้งประเทศ	

ลูกเสือชาวบ้านเป็นพี่น้องกันทั้งหมด	 ถ้ามีเหตุอะไรก็ร่วมกันและร่วมกันจริงๆ	 ด้วยความคิดด้วยความตั้งใจ	 ด้วย

ปณิธาณเดียวกัน	 คือให้ส่วนรวมคือประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความปลอดภัยมั่นคง	 ก็ขอให้ช่วยกันคิด	 ช่วยกัน

พิจารณาในการกระทํา	 ในการคิดและการพูดให้ดี	 และก็เชื่อว่าจะนําความเจริญมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ	 ตลอดจนถึง

จังหวัดต่างๆ	อําเภอต่างๆ	รุ่นต่างๆ	และบุคคลต่างๆ	จะมีความสุขสมบูรณ์	มีความสงบ	และความปลอดภัยได้	ก็

ขอให้ทุกคนพิจารณาว่าลูกเสือชาวบ้านมีชื่อเสียงดี	เพราะว่าเป็นคนที่มีระเบียบ	ก็ขอให้รักษาเรื่องนี้	และขอให้ฝึกฝน

ตนเองอยู่ตลอด	รักษาความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแน่นแฟ้น	ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม	จะได้ประโยชน์แก่ส่วนตัว	

อย่าถือหมู่หรือถือเหล่า	 แม้จะเป็นลูกเสือชาวบ้านก็ถือกันว่า	 แต่ละคนก็เป็นคนที่ประกอบเป็นราษฎรของชาติบ้านเมือง	
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ก็เป็นประชาชนทั้งนั้น	 ฉะนั้นก็ขอให้นึกว่าประเทศซาตินี่เป็นของประชาชน	 แต่ละคนจึงมีหน้าที่ที่จะรักษา	 รักษา

อย่างไร	ก็รักษาด้วยความมีเหตุผล	ความสามัคคี	ความตั้งใจจริง	

	 ขอทุกท่านทั้งมีลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย	 และวิทยากรที่ ได้ ให้ความรู้ฝึกฝนให้มีความก้าวหน้า

เจริญ	 คือมีกําลังใจมีกําลังกายสมบูรณ์	 โดยเฉพาะมีความเที่ยงตรงอย่างแน่วแน่	 จะทําให้มีความสําเร็จทุกประการ	

ก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความดีความงามและสิ่งปรารถนาทุกประการ.	



22

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 

แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙  

ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่บรรดาว่าที่ร้อยตํารวจตรี	 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น

สูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ	 อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	

และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจไทย	

	 ท่านทั้งหลายทราบอยู่เป็นอันดีว่า	 ต่อไป	 จะต้องมีภาระรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง	ซึ่งเข้าใจได้ว่าจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ โจรผู้ร้าย	กับภยันตราย	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กับความยุ่งยากนานา

ประการ	 ที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จนทําให้คนทั้งหลายปรับตัวเข้ากับ

สังคมไม่ทัน	 และมีแนวความคิดเห็นไปคนละอย่าง	 การก่ออาชญากรรมและเหตุไม่สงบต่างๆ	 ก็มีการนําเอาวิธีการ

กับทั้งพฤติกรรมอันทันสมัยรุนแรง	 โหดร้าย	 อย่างไม่เคยปรากฏแต่ก่อนมาใช้ด้วย	 แต่ถึงอย่างไร	 ก็เป็นหน้าที่ โดย

แท้จริงของตํารวจทุกคนที่จะต้อง	 “รักษาสันติราษฎร์”	 ดังนั้น	 จึงจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ	 ใช้วิถีทาง

และวิธีการที่เหนือขึ้นไปกว่าเข้าคลี่คลาย	 ระงับปราบปรามเหตุร้ายต่างๆ	 ให้สงบ	 ขอให้ทุกคนตั้งใจให้มั่นคง	 ที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้เป็นตํารวจให้สําเร็จ	 ความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น	 จะต้องถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของตัวเอง

ด้วย	และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น	ย่อมเท่ากับขจัดความเดือดร้อนของตนเอง	

	 ในการปฏิบัติงานนี้	 ต้องมีความอดทนหนักแน่นให้มาก	 ทั้งด้วยกายด้วยใจ	 ต้องรักษากฎหมาย	 ระเบียบ

วินัย	และระเบียบปฏิบัติ ให้เที่ยงตรง	ต้องปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว	เด็ดขาด	โดยประกอบด้วยปัญญาอัน

สุขุมรอบคอบ	 ด้วยความถูกต้องยุติธรรมและความเมตตา	 มุ่งบําเพ็ญกรณียกิจและบําเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวมให้มากที่สุด	 แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	 ก็ต้องไม่หวั่นไหวและ

ย่อท้อ	

	 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดี	 มีความสําเร็จและความเจริญในชีวิตและมีความก้าวหน้า

รุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดอุทัยธานี
(๒) 

ณ พลับพลาพิธีสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๐ 

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านนี้	 เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะระลึกถึงข้อสําคัญต่างๆ	 ของการเป็น

ลูกเสือชาวบ้าน	คือจะต้องระลึกถึงว่าลูกเสือชาวบ้านนี้มีกําเนิดมาอย่างไร	มีกฎเกณฑ์อะไร	มีจุดประสงค์อย่างไร	มี

ประโยชน์อย่างไร	 และมีความสําเร็จอย่างไร	 ถ้าพูดถึงเครื่องหมายของลูกเสือชาวบ้าน	 ก็เห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมาย

ที่ง่ายๆ	 ไม่มีเครื่องแบบที่ฟุ่มเฟือย	 มีเพียงว่าแต่ละคนมีผ้าผูกคอของลูกเสือชาวบ้านประจําตัว	 ซึ่งถือกันว่าเป็นสิ่งที่

ศักดิ์สิทธิ์	 เป็นเครื่องหมายว่าได้ฝึกตน	 และได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนที่ตั้งใจดี	 ทําประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม	

ตั้งอยู่ ในความสามัคคี	 และสําหรับประจํารุ่นนั้นก็มีธงประจํารุ่น	 ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายว่าแต่ละรุ่นได้ฝึกกันมาพร้อมกัน	

ให้รักษาความพร้อมเพรียงนี้ ไว้	 เพื่อให้เป็นกําลังสําหรับให้ทุกคนได้ช่วยกัน	 ทําให้ชีวิตของแต่ละคนมีความรุ่งเรือง

ราบรื่น	ปลอดภัย	

	 ในวันนี้มาประชุมกันถึงห้าสิบกว่ารุ่น	 ก็นับว่าเป็นการประชุมลูกเสือชาวบ้านที่นับว่ากว้างขวางและเป็น

ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	 เพราะว่าสามารถที่จะได้พบปะกัน	 แลกเปลี่ยนความคิดกัน	 และที่สําคัญที่สุด	 ให้กําลังใจซึ่งกันและ

กัน	อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่สําคัญของลูกเสือชาวบ้าน	คือแต่ละคนที่ ได้ฝึกก็ ได้ทําสติ ให้มั่นว่าจะต้องช่วยกัน	ช่วยกัน

ในหมู่บ้าน	ช่วยกันในตําบล	ช่วยกันในเขตอําเภอและเขตจังหวัด	และตลอดจนว่าเราจะต้องช่วยกันทุกคนทุกคน	จะ

ต้องช่วยกันสร้างความสามัคคี	 ความกลมเกลียว	 ความเข้าใจอันดี ในประเทศชาติ	 อันนี้คือความสําคัญอย่างยิ่งของ

ลูกเสือชาวบ้าน	 คือตั้งแต่แต่ละคนรู้จักกัน	 และแต่ละรุ่นก็ทุกคนรู้จักกันดี	 และถ้าใครมีความเดือดร้อนก็ช่วยกันให้

บรรเทาความเดือดร้อน	ถ้ารู้ว่ามีรุ่นอื่นๆ	ที่อยู่ ใกล้เคียงในเขตอําเภอเดียวกัน	ก็ไปมาหาสู่กัน	ช่วยกัน	คือ	ปรึกษา

หารือกันว่าจะทําอย่างไร	 สําหรับให้มีความเจริญ	 มีความปลอดภัย	 แลกเปลี่ยนความคิด	 แลกเปลี่ยนความรู้กัน	

ไม่ ใช่เพียงแต่ว่าลูกเสือชาวบ้านในรุ่นต่างๆ	 ที่อยู่ร่วมอําเภอกันที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้	 แต่ร่วมจังหวัด	 ร่วม

ประเทศก็ ไปมาหาสู่กันอย่างเสรี	 เคยได้ยินมาว่า	 ถามเขาว่าลูกเสือชาวบ้านไปเยี่ยมกันหรือเปล่า	 เขาบอกกัน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชดําเนิน

จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน	 ไปทรงตัดลูกนิมิตรอุโบสถ	 วัดจันทาราม	 พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 และทรงเยี่ยมราษฎร

จังหวัดอุทัยธานี	
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บางรายเขาบอกว่าไม่มี ใครจัดให้	ความจริงไม่ต้องมี ใครจัดให้ก็ได้	ลูกเสือชาวบ้านแต่ละรุ่นๆ	ย่อมต้องพยายามที่จะไป

หาลูกเสือชาวบ้านรุ่นอื่นๆ	 ไปเยี่ยมเยียนและมีการเยี่ยมตอบ	 คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปทั้งหมด	 อาจจะมีจํานวนหนึ่ง

ไปเยี่ยมรุ่นที่อยู่บ้านข้างเคียง	และไปถามทุกข์สุข	 ไปหาข่าว	และปรึกษาหารือกัน	เมื่อกลับมาก็มาเล่าให้เพื่อนร่วมรุ่น

ให้ฟังได้	 ดังนี้ก็จะได้ข่าว	 ได้ความรู้ที่จะมาแบ่งปันกัน	 รุ่นอื่นๆ	 ก็ ไปเยี่ยมต่อๆ	 กัน	 ไปจนกระทั่งเท่ากับทุกรุ่นใน

ประเทศรู้จักกัน	อันนี้ก็เป็นจุดหมายมุ่งหมายสําคัญสําหรับการเป็นลูกเสือชาวบ้าน	คือทําด้วยตนเอง	 เพื่อประโยชน์

ของตนเอง	เป็นส่วนรวม	

	 การลูกเสือชาวบ้านนี้ก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ	 ต่อเนื่องจากความไม่ฟุ่มเฟือย	 เครื่องหมายก็

สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง	 และค่าใช้จ่ายที่มีเปรียบเทียบกับจํานวนของลูกเสือชาวบ้านที่มีอยู่ ในประเทศ	

ก็นับว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงนัก	 แต่ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอยู่	 เงินที่มาใช้ ในค่าใช้จ่ายการฝึกและเครื่องหมายของลูกเสือ

ชาวบ้านนี้	 ก็ ได้มาจากการบริจาคของประชาชนนี้เอง	 ก็นับว่าประชาชนได้สร้างกิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ขึ้นมาเอง	

และมาใช้เอง	และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง	

	 ข้อเหล่านี้ต่างๆ	 นี้ที่ควรที่จะระลึกถึงในโอกาสนี้	 ก็ขอฝากเอาไว้ ให้ระลึกต่อไปตลอดจนให้ระลึกถึงคํา

ปฏิญาณที่ ได้ ให้ ไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าจะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ	 ถ้าทําประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ	 ก็หมายความว่า

ตนเองก็จะได้ประโยชน์	และส่วนรวมก็จะได้ประโยชน์	ฉะนั้นการทําตามคําปฏิญาณโดยเคร่งครัดนั้นก็เป็นประโยชน์

ทั้งนั้น	 และแต่ละคนอาจจะมีความหนักใจในความเป็นอยู่ของตนหรือของประเทศ	 ถ้าแต่ละคนหนักแน่นในคํา

ปฏิญาณ	 และต่างคนต่างช่วยกัน	 เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ด้วยความตั้งใจเอื้อเฟื้อด้วยความสามัคคี	 ด้วยมีการตั้งสติ

ให้มั่นแล้ว	ก็เชื่อว่าแต่ละคนก็จะสบายใจและสมควรที่จะสบายใจได้	

	 ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้ลูกเสือชาวบ้านทั้งหลาย	 ตลอดจนวิทยากรและประชาชนทั้งหลายที่มาประชุม	 ณ	

ที่นี้ ได้ประสบความสําเร็จ	 ความต้องการ	 สิ่งที่ต้องการทุกอย่างจงได้ประสบ	 ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง	 คิดในสิ่งที่ดีที่

งาม	และประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ นําผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

และผู้แทนสมาชิกสถานีผสมเทียม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
(๒) 

ณ ปะรําพิธีบริเวณโครงการเกษตรสวนจิตรลดา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

	 วันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคล	 เพราะเป็นวันพืชมงคลแรกนาขวัญ	 ซึ่งนับว่าเป็นวันมงคลของเกษตรกรไทย

ทั่วประเทศ	 ไม่ว่าจะมีการทําเกษตรกรรมในทางไหนก็ถือว่าวันนี้เป็นมงคล	 โดยเฉพาะสําหรับสมาชิกของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม	วันนี้ก็เป็นวันมงคล	 เพราะว่าทุกปีถือว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องมาชุมนุมกัน	 เกี่ยวข้องกับ

กจิการโคนมทีท่า่นทัง้หลายไดส้รา้งกจิการเลีย้งโคนมมาเปน็ปกึแผน่	 มคีวามกา้วหนา้ไม่ ใชน่อ้ย	 กน็บัวา่เปน็สิง่ทีน่า่ยนิด	ี

และตามที่มีรายงานว่ามีผลสําเร็จได้หลายอย่าง	แต่ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างเหมือนกัน	ก็เป็นของธรรมดา	เพราะเหตุว่า

กิจการเลี้ยงโคนม	และอาชีพเลี้ยงโคนมนี้เป็นอาชีพที่ยาก	แต่ถ้าทําดีๆ	และช่วยกันทํา	ก็มีความสําเร็จอย่างยิ่งและ

ใหญ่หลวง	เป็นประโยชน์สําหรับตน	สําหรับประเทศชาติ	

	 ข้อขัดข้องต่างๆ	 จะว่าเป็นของธรรมดาก็ ได้	 เพราะว่าด้วยเหตุหลายประการเหตุอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรากฐาน	

คือการเลี้ยงโคนม	 และกิจการโคนมนี้เป็นสิ่งที่ยาก	 เพราะว่าผลิตผลที่เรามุ่งที่จะทําเป็นผลิตผลที่ถ้าไม่จําหน่ายทันที

ก็อาจจะเสียไป	 เสียประโยชน์ ไป	และทําให้ล่มจมขาดทุนได้	ฉะนั้น	กิจการนี้จึงต้องศึกษามาก	และเกี่ยวข้องกับวิชา

การหลายด้าน	 วิชาการโดยตรงก็คือวิชาการปศุสัตว์	 คือ	 การเลี้ยงสัตว์	 เลี้ยงโคให้สมบูรณ์	 แข็งแรง	 ให้ผลิตนมได้

มากที่สุด	ต่อไปก็จะต้องหาทางที่จะรักษานมให้สดจนกระทั่งถึงตลาดคือผู้บริโภค	วิธีที่จะให้นมนี้มีคุณภาพดีไม่เสียหาย

ก็มีหลายวิธี	 วิธีที่ทําต่างๆ	 นี้ก็ต้องอาศัยวิชาความรู้ ในด้านอื่นนอกจากปศุสัตว์ ไม่ ใช่น้อย	 ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะ

เป็นอุปสรรคได้นอกจากนี้ก็มีอุปสรรคในด้านการบริหารกิจการนั้นๆ	 ทําให้ความลําบากซับซ้อนเข้าไปอีกทั้งนี้ท่าน

ทั้งหลายก็ทราบดีแล้วว่ามีอุปสรรคอะไร	 มีปัญหาอะไรและจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาอย่างไร	 เพราะได้ศึกษามาเป็น

เวลาช้านานพอสมควร	สิ่งที่จะต้องขาดไม่ ได้ก็อย่างที่ ได้รายงาน	คือต้องมีความสามัคคี	และขอย้ำว่าที่ว่าแต่ละคนมี

ความสําคัญสําหรับแต่ละคน	หมายความว่าถ้าตัวเราบําเพ็ญตนดี	 ปฏิบัติดี	 ก็ตัวเองได้รับประโยชน์	 เพราะเหตุว่าถ้า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 ร้อยตรี	 ศิริ	 ศุภางคเสน	 อธิบดีกรมปศุสัตว์ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม			

	และผู้แทนสมาชิกสถานีผสมเทียมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 และ		

	สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	แล้วจึงนํากลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	กราบบังคมทูลถวายรายงาน	
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ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์	 แต่ละคนสมาชิกแต่ละคนมีความสําคัญ	 ถ้าสมาชิกทําตนไม่ตรงตามจุดประสงค์ของสหกรณ์ก็

เท่ากับทรยศต่อตัวเอง	 ก็ ไม่คุ้ม	 ฉะนั้นขอย้ำว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและต่อตัวเองเป็นสิ่งสําคัญ	 และเป็นหัวใจ

ของการอยู่เป็นสหกรณ์	และที่ว่าสหกรณ์นี้เป็นทางออกหรือทางเดียวที่จะปฏิบัติอาชีพที่จะเลี้ยงโคนมนี้อย่างเดียว	ก็

เพราะว่าการเลี้ยงโคนมนี้ต้องมีกําลังร่วมกัน	 ถ้ามีกําลังร่วมกัน	 ผลิตก็ ได้ดี	 และจําหน่ายก็ ได้ดี	 ฉะนั้นหัวใจสําคัญ

ของอาชีพที่ท่านเลือกก็คือความสามัคคี	 ความร่วมมือกันดีๆ	 ใช้ความรู้ทางวิชาและเผื่อแผ่กัน	 นอกจากนี้ก็ขอให้

เข้าใจว่า	 ไม่ ใช่เฉพาะวิชาการปศุสัตว์เท่านั้นเองที่จะทําให้อาชีพโคนมอาชีพเลี้ยงโคนมสําเร็จ	 จะต้องสนใจในด้าน

วิชาการ	ทั้งในด้านความรู้ ในการจําหน่าย	ถึงจะมีความสําเร็จได้	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายหนักแน่นในความสามัคคี	 มีความปราดเปรื่องในวิชาการ	 และสามารถที่จะปฏิบัติงาน

ในขอบเขตของสหกรณ์	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละคน	 ขอให้ทุกคนได้

ประสบความเจริญความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นําประธานสหกรณ์การเกษตร  

และสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าดี ใจที่ ได้มี โอกาสพบกับบุคคลชั้นนําในด้านสหกรณ์ ในวันนี	้ และท่านทั้งหลายก็ ได้ประชุมกันหารือ

ในกิจการด้านสหกรณ์มา	 การปรึกษาหารือกัน	 แลกเปลี่ยนความคิดเช่นนี้จะเป็นประโยชน์มาก	 เพื่อให้นําไป

พิจารณาในการดําเนินสหกรณ์ของแต่ละฝ่ายแต่ละคน	

	 อันคําว่าสหกรณ์นี้	 เป็นคําที่กว้าง	 ความหมายจริงจังของคําว่าสหกรณ์	 ก็คือการร่วมกันสร้างชีวิตใน

การงานและความเป็นอยู่	ถ้าดูตามตําราซึ่งมีมากหลาย	ก็จะเห็นว่าเขาแบ่งกันว่า	มีสหกรณ์หลายชนิด	โดยเฉพาะมี

สหกรณ์การเกษตร	มีสหกรณ์การบริ โภค	มีสหกรณ์อื่นๆ	หลายอย่าง	จนกระทั่งมีสหกรณ์อเนกประสงค์	ความจริง

ทุกอย่างที่กล่าวว่าเป็นสหกรณ์	และการตั้งสหกรณ์	ก็น่าจะเป็นในด้านสหกรณ์อเนกประสงค์	สหกรณ์อเนกประสงค์

นี้	 แปลว่าเป็นการตั้งหมู่คณะในการดําเนินชีวิต	 ที่มีความประสงค์ที่ ไม่เป็นเอก	 หมายความว่าไม่เป็นหนึ่ง	 มีหลาย

ประสงค์	 ถึงเรียกว่าอเนกประสงค์	 และที่ว่ากิจการสหกรณ์ก็น่าจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์เป็นใหญ่	 เพราะว่าชีวิต

ของแต่ละคน	 แต่ละครอบครัว	 และแต่ละหมู่บ้าน	 ที่อยู่กันเป็นหมู่	 เป็นกลุ่มบุคคล	 ย่อมจะต้องอาศัยกิจหลายอย่าง	

คืองานหลายอย่าง	 เช่นการทํามาหากิน	 จะเป็นการเพาะปลูกก็ตาม	 หรือการผลิตทางอุตสาหกรรมก็ตาม	 หรือการ

ผลิตทางเกษตรกรรม	 และมาดัดแปลงเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเรือนก็ตาม	 ไม่มีอย่างเดียวที่จะปะทังชีวิตได้	

แต่ละคนแต่ละบุคคลก็ต้องมีอาหารใส่ท้อง	มีเสื้อผ้าใส่	มีที่อยู่อาศัย	มียารักษาโรค	ซึ่งเรียกกันว่าจตุปัจจัย	คือปัจจัย	

๔	อย่าง	ที่สําคัญสําหรับชีวิตของแต่ละคน	ถ้าไม่มีปัจจัย	๔	อย่างนี้	แต่ละคนก็รู้สึกว่าจะมีชีวิตอยู่ยาก	

	 ฉะนั้น	ชีวิตของแต่ละคนก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ	กัน	จึงต้องมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับตัวในด้านต่างๆ	จึงจําเป็น

ที่จะตั้งสหกรณ์	 คือร่วมแรงกัน	 แบบสหกรณ์อเนกประสงค์อาจจะหนักในกิจการด้านหนึ่งด้านใดก็ตาม	 แต่

สหกรณ์นี้จะต้องปฏิบัติ ในกิจการหลายด้าน	แม้จะเป็นสหกรณ์การเกษตร	การเพาะปลูก	ก็มีพืชหลายชนิด	และเมื่อ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้นายอดุลย์	 นิยมวิภาต	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 นําประธานสหกรณ์

การเกษตรและสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ	 จํานวน	 ๑๐๑	 คน	 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม	
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มีพืชแล้ว	ถ้าพืชนั้นมีจํานวนพอที่จะขาย	ก็จะต้องหาตลาด	เป็นต้น	การหาตลาดร่วมกัน	ก็เรียกว่าเป็นกิจการอย่างหนึ่ง

ของสหกรณ์ที่จําเป็นที่จะปฏิบัติ	 เมื่อหาตลาดแล้วก็ต้องไปขาย	 ต้องบรรทุกรถบ้าง	 หรือจะต้องติดต่อผู้ที่จะมาซื้อบ้าง	

ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทาง	 นั้นก็เป็นกิจการอีกอย่างหนึ่ง	 เสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมา	 ก็ต้องบริ โภค	

คือไปหาสิ่งของมาใช้	ก็ต้องเป็นสหกรณ์ผู้บริ โภค	ฉะนั้น	สหกรณ์เฉยๆ	ในจุดประสงค์อย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คงไม่มี	

จะต้องเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ทั้งนั้น	 อันนี้มาพูดตามหลักการว่าที่ตั้งสหกรณ์จะมีประโยชน์ขึ้นมาก็เพราะว่าช่วย

กันสร้างชีวิตให้อยู่ดีกินดีขึ้นมา	 อย่างกลุ่มบุคคลที่ตั้งสหกรณ์ขึ้นมา	 ก็จะต้องช่วยกันทํากิจการที่ตามปกติแต่ละ

ครอบครัวแต่ละคนทํา	 ทํายาก	 เพราะว่าบางทีมีทุนน้อยก็ตาม	 หรือบางทีก็มีความรู้น้อย	 บางทีก็มีเคราะห์ก็ ได้	 แต่

ว่าถ้าจับกลุ่มกันเป็นสหกรณ์	 ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ทําให้แต่ละครอบครัวอยู่ดีกินดีมากขึ้น	 ฉะนั้น	 ถ้าในกลุ่ม

บุคคล	เช่นในหมู่บ้านหนึ่ง	แต่ละคนต่างคนต่างทําก็อาจจะมีบางคนทําได้ดีมาก	แต่บางคนอาจจะทําไม่ ได้ดี	และก็มี

ความเดือดร้อน	การที่คนในหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้ๆ	กันมีความเดือดร้อน	ผู้ที่ทํางานได้ดี	มีความอยู่ดีกินดีก็เดือดร้อนไป

ด้วย	 เพราะว่าจะต้องเห็นคนที่อยู่ ใกล้ๆ	มีความไม่สบาย	ก็อดไม่ ได้ที่จะช่วยเหลือเขา	คราวนี้	 ถ้ามาตั้งเป็นสหกรณ์	

ก็ช่วยเหลือกัน	 ทําให้ทั้งกลุ่มทั้งหมู่บ้านอยู่ดีขึ้น	 ก็มีความสุขมากขึ้น	 เพราะว่าดูรอบตัวก็มีคนที่มีอยู่มีกินได้ดี	 และ

ไม่มีความเดือดร้อน	

	 อีกข้อหนึ่ง	 การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์	 ทําให้ประหยัด	 ยกตัวอย่าง	 หมู่บ้านใด	 หรือกลุ่มใดที่ทําการเกษตร	

แต่ ไม่ ได้ปลูกข้าว	 ต้องไปซื้อข้าว	 เพราะว่าข้าวเป็นอาหารหลักของเรา	 ถ้าแต่ละครอบครัวไปซื้อข้าวต้องเดินทางไป	

เพราะไปซื้อที่ร้านที่ขายข้าวแล้วกลับมา	 ต้องไปบ่อยๆ	 เพราะว่าไม่มีทรัพย์พอที่จะไปซื้อจํานวนมาก	 หรือไม่มีที่เก็บ	

ฉะนั้น	 การเดินทางไปก็จะต้องสิ้นเปลือง	 และถ้าไปซื้อปลีกทีละถังสองถัง	 หรือทีละกระสอบ	 ผู้ที่ขายเขาก็ขายในราคา

แพง	 แต่ถ้ารวมกลุ่มกันไปซื้อข้าวมาจํานวนมากพอสําหรับการใช้ของทั้งหมู่บ้านของทั้งกลุ่ม	 ก็เป็นจํานวนมาก	 ก็ไป

ครั้งเดียว	อาจจะเช่ารถได้สักคันแล้วไปซื้อข้าว	 เมื่อซื้อข้าวจํานวนมาก	ผู้ที่ขายเขาก็สะดวกใจ	 เขาก็ขายในราคาที่ถูก

กว่าที่จะไปซื้อปลีก	 อย่างน้อยที่สุดก็ประหยัดการเดินทาง	 ซึ่งแต่ละคนจะต้องไปแต่ละคนแต่ละคนถ้าเป็นกลุ่มเป็น

สหกรณ์มอบหมายให้บุคคลหนึ่งในกลุ่มไปซื้อ	 ก็เสียค่าเดินทางเพียงครั้งเดียว	 อาจจะไปซื้อจํานวนมากที่จะอยู่ ได้สัก

สองอาทิตย์	หรือเดือนหนึ่ง	แล้วก็ทําที่	ช่วยกันสร้างที่เก็บ	เมื่อมีความจําเป็นที่จะใช้	แต่ละคนก็มารับข้าวที่เก็บข้าว	
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ก็เป็นการประหยัด	 และเป็นความแน่นอนด้วย	 เพราะว่าต่างคนต่างเข้าทุนกันแล้วก็ ไปซื้อข้าวมาในราคาถูก	 แต่ละ

คนก็อยู่ดีกินดี ได้มากกว่า	และมีความแน่ ใจว่าจะมีข้าวบริ โภค	มีข้าวกิน	อันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอยู่ ในเรื่องของสหกรณ์	

มีประโยชน์ ในทางการบริ โภค	

	 ในด้านผลิต	 เช่น	 การเพาะปลูก	 การเพาะปลูกจะต้องมีการไถ	 การเตรียมดิน	 มีการหาปุ๋ยมาใส่	 และหา

พันธ์ุพืชมา	ก็เช่นเดียวกันถ้าไปทําพันธ์ุพืชหรือปุ๋ยร่วมกันไป	ก็สามารถที่จะไปหาคุณภาพที่ดีที่แน่นอน	และประหยัด

กว่า	 ในด้านอื่นก็มี	 เช่น	 ยาฆ่าแมลงเป็นต้น	 ก็เช่นเดียวกัน	 ในการไถก็ตาม	 ในการปลูกก็ตาม	 ในการให้ปุ๋ยก็ตาม	

หรือการใช้ยาปราบศัตรูพืชก็ตาม	ก็สามารถที่จะใช้เป็นปึกแผ่น	คือมีแผนการ	ทําให้ ได้ประโยชน์ดี	ดีกว่าที่จะต่างคน

ต่างทํา	สมมติว่าต่างคนต่างทํา	มีแมลงลงหรือศัตรูพืชลงของบุคคลหนึ่ง	เขาไปหายามาฉีด	แมลงนั้นอาจจะไปเกาะ

พืชของคนอื่นๆ	 ต่อไป	 เขาก็ฉีดคนละทีสองที	 แมลงนั้นก็ ไปอาศัยแปลงของคนอื่นต่อไป	 จนกระทั่งไล่ ไปไล่มากลับ

มาที่ของตนคนแรก	 คนแรกก็ต้องหายาฆ่าแมลงมาอีกสิ้นเปลืองไปอีกแล้ว	 แต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์	 ก็

สามารถที่จะประชุมกันแล้ว	แล้วก็บอกว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้	ช่วยกันทํา	ก็เป็นการปราบอย่างเด็ดขาด	เป็นการช่วย

กันทําอย่างเด็ดขาดและไม่สิ้นเปลือง	 เมื่อไม่สิ้นเปลือง	 ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง	 รายได้ย่อมต้องดีขึ้น	 อันนี้ก็เป็น

ตัวอย่างหลายด้าน	

	 นอกจากนี้	ก็มีเรื่องอย่างที่ ได้กล่าวเหมือนกันว่า	การช่วยในทางวิชาการของทางราชการ	ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 เป็นต้น	 ก็สามารถที่จะไปช่วยให้ความรู้ ได้เป็นปึกแผ่น	 เพราะว่าสหกรณ์ ได้รวบรวมกําลังเป็นปึกแผ่นแล้ว	

ทางราชการก็สามารถที่จะไปช่วยแนะนําได้พร้อมเพรียงกัน	 ถ้าต่างคนต่างทํางานของตัว	 และทางราชการมี

เจ้าหน้าที่ก็มีเพียงจํากัดจะต้องไปดูทุกด้าน	ทุกด้าน	 ก็ไม่มีเวลา	แม้จะมีความขยันหมั่นเพียรเท่าไร	 ก็ไม่สามารถที่จะไป

ช่วยทุกครอบครัว	 ก็เกิดความเดือดร้อนได้	 แต่ถ้าตั้งเป็นสหกรณ์	 ความเดือดร้อนมีที่ ไหน	ทางสหกรณ์ก็ช่วยกันเอง

ก่อน	 ข้อสําคัญที่สุดก็ช่วยสํารวจ	 ทางราชการก็จะได้ช่วยเหลืออย่างจริงจัง	 และรวดเร็ว	 ทําให้ ได้ประโยชน์ดี	

นอกจากนี้	ถ้ามีกิจการใดที่จะต้องหาทุนมาลงทุน	 เช่น	หาพันธ์ุพืชที่ดีมาลงทุนเสียก่อน	ก็สามารถที่จะหาทุนมาให้กู้

ให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ	ที่ดี	ดีกว่าที่จะให้แต่ละคนในกลุ่มหรือในหมู่บ้านไปหาทุนมาในดอกเบี้ยสูงและไม่แน่นอน
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ว่าจะได้ผลดีหรือไม่	

	 ฉะนั้น	การตั้งเป็นสหกรณ์นี้	และเข้าใจกันดี	 เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสหกรณ์	 เป็นการดีมากและทํา

ความเจริญ	 สิ่งที่สําคัญในการดํารงความเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ ในประเทศไทยนี้	 ก็คือความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน	ความเห็นอกเห็นใจ	ความ	...	ที่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตกันต่อกัน	คือไม่ ใช่ว่าซื่อสัตย์สุจริตใน

การปฏิบัติแต่ละคน	แต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน	ถือว่าสหกรณ์นี้เป็นชีวิตจิตใจของตน	ถ้าสหกรณ์อยู่ดี	 แต่ละบุคคลซึ่ง

เป็นส่วนประกอบของสหกรณ์ก็อยู่ดี	 ฉะนั้น	 ความซื่อสัตย์สุจริตในหมู่สหกรณ์ ในสมาชิกสหกรณ์นั้น	 มีความสําคัญ

เช่นเดียวกันกับร่างกายของแต่ละคน	 ถ้ามือขวาบอกว่ามือซ้ายไม่ดี	 แล้วก็ตีมือซ้ายตลอดเวลา	 จะมีเวลาไปทํางาน

เมื่อไร	 เพราะว่าทั้งมือซ้ายมือขวาก็จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน	 ก็ ไม่มีประโยชน์	 หรือขาขวาขาซ้ายจะก้าวพร้อมกัน	

เพราะว่าบอกว่ามีสิทธิเท่ากัน	 ขาซ้ายก็บอกว่าเขาจะก้าวก่อน	 ขาขวาบอกว่าจะก้าวก่อน	 ถ้าเราตามใจร่างกาย	

ทดลองดู	 เราก็ก้นกระแทก	 ไม่มีทางที่จะเดินไปไหน	 ฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจว่า	 เราจะก้าวขาซ้ายออกไปก่อน	 หรือขา

ขวาออกไปก่อน	ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกัน	สมาชิกสหกรณ์จะต้องตกลงกันว่าใครจะทําอะไร	 ไม่ต้องทะเลาะ

กันแล้วแต่ละคนก็จะได้สิ่งที่ดีคือความสําเร็จ	 อย่างเราเดินไปที่ ไหน	 หมายความว่าขาทั้งซ้ายทั้งขวาก็อยากจะไป

ที่ ไหนที่เดียวกัน	 ให้สําเร็จประโยชน์	 สําเร็จกิจการของการเดินไปถึงจุดหมาย	ขาซ้ายขาขวาเขาก็ปรองดองกัน	สลับ

กันเดินสลับกันก้าว	 แล้วก็ ไปถึงจุดหมายพร้อมกัน	 ไม่ต้องทะเลาะกัน	 อันนี้เป็นการเปรียบเทียบซึ่งก็ ใช้ ได้สําหรับ

สมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย	ไม่ ใช่ว่าขาซ้ายมีประโยชน์ ได้เปรียบขาขวา	เพราะว่าตามที่เคยชิน	อย่างเวลาฝึกทหาร	เขา

บอกว่าหน้าเดิน	 เขาตกลงกันให้ขาซ้ายเดินไปก่อน	 แต่ก็เป็นการตกลงกัน	 แต่ ในที่สุดขาขวาเขาก็ต้องเดินไปเหมือน

กัน	 ในสหกรณ์ก็ตกลงกันว่าแต่ละคนช่วยกัน	 ผลัดกันช่วย	 ผลัดกันทํา	 แล้วทุกคนก็ ได้ประโยชน์ทั้งนั้น	 ขอให้

พิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างนี้	

	 ในหมู่สหกรณ์เดียวกัน	สมาชิกก็ต้องมีความปรองดอง	ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่มาประชุมกัน	มาจาก

สหกรณ์หลายจังหวัด	 และแต่ละจังหวัดก็มีหลายสหกรณ์	 มาแลกเปลี่ยนความคิด	 แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ	 และมา

แลกเปลี่ยนผลสําเร็จที่ชื่นใจ	นี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน	ช่วยกัน	ก็ขอให้จงช่วยกันคิดให้ดีๆ	ว่า	สหกรณ์ในรูปท่ีเข้าใจ
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อย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร	 ทางราชการซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์นี้ก็จะมีความชื่นใจว่า	 งานของตนได้ผลได้

ประโยชน์จริงๆ	 และจะขวนขวายหาทางที่จะช่วยสมาชิกให้อยู่ดีกินดี	 ให้ ได้มีรากฐานที่ดีสําหรับชีวิตอนาคต	 การอยู่เป็น

สหกรณ์มีตัวอย่างมาแล้วในหลายประเทศ	 และในประเทศไทยก็มี	 มีตัวอย่างมาแล้วเหมือนกันว่า	 เริ่มต้นด้วย

ความลําบากยากเย็นแต่ ในที่สุดมีความร่ำรวย	 มีเกียรติเป็นคนที่คนนับถือ	 นับถือทั่วทั้งประเทศว่า	 ผู้ที่ทํากิจการ

สหกรณ์อย่างดีก็เป็นคนที่มีความน่าชม	 คือน่านับถือ	 น่ายกย่อง	 ฉะนั้นคนไหนที่มีอาชีพใดและตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต	ด้วยความตั้งใจดี	และด้วยความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่น่านับถือทั้งนั้น	ยกย่องได้	

	 ก็ขอให้ทุกคนบากบั่นทํางาน	 เพื่อยกระดับให้สูงยิ่งๆ	 ขึ้น	 ให้สหกรณ์ ในเมืองไทยมีชื่อเสียงที่ดี	 แล้วก็

ชื่อเสียงนี้เป็นสิ่งสําคัญอยู่อย่างหนึ่ง	 แต่ข้อสําคัญยิ่งคือความอยู่ดีกินดีของทุกคน	 ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นชั้นนําของ

สหกรณ์ทั้งหลาย	 จงพยายามส่งเสริมให้สหกรณ์	 คือไม่ปล่อยให้แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริม	 เพราะว่าสหกรณ์นี้

ต้องส่งเสริมด้วยกันทุกคน	 ไม่ ใช่แต่เฉพาะทางราชการส่งเสริม	 ถ้าแต่ละคนที่เป็นสมาชิกส่งเสริมกัน	 ก็เป็นอันว่า

สําเร็จกิจของการส่งเสริมสหกรณ์	

	 ขอให้ท่านทั้งหลาย	 มีกําลังใจกายสมบูรณ์	 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่เห็นว่าดี	 เห็นว่าถูก	 เห็นว่าเจริญ	 ขอให้

ประสบความสําเร็จโดยทั่วหน้า.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีประดับยศ และพระราชทานสัญญาบัตรยศ  

แก่นายทหารชั้นนายพล
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ ได้รับเกียรติและมงคลในครั้งนี้	

	 เกียรติที่ท่านได้รับนี้มีความเป็นมงคลที่ ได้ทางด้านยศสูงขึ้นไปถึงขั้นนายพลนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติที่สูง

สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นทหาร	 เป็นผู้ที่รักษาความมั่นคงของประเทศ	 เกียรตินี้และมงคลนี้จะเกิดขึ้น

เต็มเปี่ยมก็เมื่อท่านทั้งหลายได้ตั้งใจและปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ	 ต่อประเทศชาติอย่างเต็มกําลัง	 ฉะนั้น

เกียรติหรือมงคลนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านเอง	ที่จะปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งไม่ท้อถอย	และเชื่อว่านายทหารชั้นผู้ ใหญ่ทุกท่านก็

คงปฏิบัติด้วยความตั้งใจที่สุด	เพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อย	ความมั่นคงความเป็นเอกราชของประเทศชาติ	ซึ่งถ้าทุก

คนปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งแล้ว	 เราก็เชื่อได้ว่าประเทศชาติก็จะอยู่ยงไม่มีสั่นคลอน	 สําคัญอยู่ที่ทุกคนก็จะต้องนึกว่า

เป็นหน้าที่ของตน	 แต่ละคนๆ	 ที่จะปฏิบัติ ให้ดี	 ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้ว	 ปัญหาความมั่นคง	 ความรุ่งเรืองของ

ประเทศชาติ	 ก็จะไม่มีขึ้น	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาเกียรติ	 ได้รักษาความเป็นมงคลนี้ ไว้ด้วยชีวิต	 เพื่อให้มี

ความพอใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยความดี	เป็นเกียรติแก่ตนเอง	และเป็นเกียรติต่อกองทัพ	ตลอดจน

เป็นเกียรติและเป็นความปลอดภัยของประเทศชาติ	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ	์ เพื่อให้ปฏิบัติงานในหน้าที่	 และประสบความเจริญ

รุ่งเรืองทุกประการ.	

	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาส	 ให้นายทหารชั้นนายพล	 จํานวน	 ๗	 นาย	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

รับพระราชทานประดับยศและสัญญาบัตรยศ	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒) 

ณ พลับพลาพิธีลูกเสือชาวบ้าน อําเภอบางสะพานใหญ่ 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านนี้	 เป็นโอกาสอันดียิ่งสําหรับลูกเสือชาวบ้านทั้งหลาย	ที่จะมาพบปะ

กันและร่วมยินดีกัน	 นอกจากนี้ก็เป็นการทดสอบสิ่งที่ ได้ฝึกมาในการฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 และเป็นโอกาสที่จะมาทวน

ว่าการฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์อย่างไร	

	 ประโยชน์ของลูกเสือชาวบ้านนี้มีอยู่หลายประการ	 ประการแรกได้แก่ประโยชน์ที่ ได้แก่ตัวเองของลูกเสือ

ชาวบ้านแต่ละคน	แต่ละคนเป็นผู้ที่มีความสามารถ	มีความคิด	มีความรู้ ในตัว	 แต่ว่าการมาฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้ทํา

ให้ความรู้ความสามารถในตัวของแต่ละคนได้แสดงออกมาได้	และสําหรับแต่ละบุคคลคลนั้น	การมาฝึกลูกเสือชาวบ้าน

อาจจะทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น	 ให้รู้จักตัวเองมากขึ้น	 ให้รู้ว่าตัวมีความสามารถความดี	 ความเป็นคนดีหรือคนเลว

อยู่ ในตัวอย่างไร	คนที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถอย่างไร	เมื่อทราบแล้วว่าตัวเป็นอย่างไร	ก็สามารถ

ที่จะฝึกฝนให้ตัวมีความดีอย่างเต็มเปี่ยม	 เมื่อแต่ละคนฝึกฝนและเห็นความดี ในตัวแล้วก็สามารถที่จะมาเผื่อแผ่กัน	

แลกเปลี่ยนในรุ่นเพื่อให้รุ่นมีคุณสมบัติที่ดี	 มีความสามารถที่ดี	 ก็เพื่อให้รุ่นหรือหมู่คณะมีความมั่นคงได้	 คนเราอยู่

คนเดียวไม่ ได้	 ต้องอยู่เป็นหมู่คณะ	 แต่ถ้าขาดความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 อันเรียกว่าความสามัคคี	 หมู่คณะนั้นอยู่

ไม่ ได้	และถ้าหมู่คณะอยู่ ไม่ ได้แล้ว	แต่ละบุคคลก็เดือดร้อนด้วย	

	 ฉะนั้น	 การฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 ในประการแรกคือฝึกตนเองให้มีความสามารถเต็มเปี่ยม	 ความดีเต็มเปี่ยม	

ประการที่สองในหมู่คณะคือรุ่น	มีความสามารถและมีความมั่นคงได้	 ประการที่สามอย่างเช่นวันนี้หลายรุ่นมาพบปะ

กัน	 จํานวนคนหลายพันคน	 ทําให้การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น	 และแม้จะไม่ ได้พูดกันก็ ได้มาร่วมกัน	 มา

ทดสอบความสามัคคีพร้อมเพรียงของทั้งหมดทุกคนว่ามีความพร้อมเพรียงอย่างไร	มีความบกพร่องอย่างไร	มีความ

ดีอย่างไร	 ถ้ามีความดีก็ ให้ยินดีและรักษาไว้	 ถ้ามีความสามัคคีอย่างที่แสดงในวันนี้ก็ขอให้รักษาไว้และส่งเสริม	 ถ้ามี

ข้อบกพร่องใดๆ	 ก็ขอให้ ได้สอดส่องและแก้ ไขอย่างนี้ประโยชน์ของลูกเสือชาวบ้านจะมีอย่างใหญ่หลวง	 คือคนทั้งที่

(๑)
	

เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง

สองพระองค์	 จากพระตําหนักเปี่ยมสุข	 พระราชวังไกลกังวล	 ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ	 วัดเขาโบสถ	 และพระราชทานธงประจํารุ่น

ลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
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เป็นบุคคลเข้าร่วมเป็นรุ่น	 และรุ่นต่างๆ	 ที่มาชุมนุมกันในที่นี้ก็มีความสามัคคีและพร้อมเพรียงกันที่จะสร้างความ

มั่นคงของส่วนที่เรียกว่าเป็นจังหวัด	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ	 ถ้าบุคคลในจังหวัดมีความพร้อมเพรียง

ปรองดองกัน	ก็เชื่อว่าจะนําความเจริญรุ่งเรือง	ความก้าวหน้าความมั่นคงแก่ประเทศชาติ	 เพราะว่าถ้าทุกจังหวัดทํา

กันอย่างนี้	 คือแสดงความสามัคคีกัน	 ช่วยซึ่งกันและกัน	 ประเทศชาติก็จะอยู่ ได้	 เพราะว่าทุกคนในประเทศเห็นอก

เห็นใจกัน	 ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือแนะนํา	 อันนี้เป็นหลักสําคัญของลูกเสือชาวบ้าน	 คือแต่ละคนที่มีความรู้อะไรก็

แบ่งปันให้ผู้อื่น	 เพื่อให้ผู้อื่นได้สามารถที่จะดํารงชีวิตให้ดีตลอดตั้งแต่บุคคล	 จนกระทั่งเป็นกลุ่มบุคคล	 คือรุ่น	 หรือเป็น		

กลุ่มรุ่นคือรุ่นต่างๆ	 ที่อยู่ ในอําเภอเดียวกัน	 ในจังหวัดเดียวกันตลอดจนในประเทศเดียวกัน	 มีความคิดอย่าง

เดยีวกนัคอืความมัน่คงของสว่นรวม	 เพราะฉะนัน้ขอใหท้กุคนสอดสอ่งทัง้ในตวัและทบทวนสิง่ที่ ไดฝ้กึมาเพือ่ให้ ได้ ใชเ้ปน็

ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง	 ตลอดจนแก่ประเทศชาติ	 ซึ่งถ้าเรารักษาไว้ด้วยความสามัคคี	 ด้วยความปรองดอง

กัน	ไม่มีข้อสงสัยว่าประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข	เป็นที่อยู่อาศัยของเราทั้งหลายสมตามความปรารถนา	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกายใจสมบูรณ์แข็งแรง	มีจิตใจที่จะสอดส่องตัวเอง	สร้างสรรค์ ให้ตัวเองและส่วนรวม

เข้มแข็งแข็งแรง	ขอให้จงประสบแต่ความเจริญและความสําเร็จ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเพชรบุรี
(๒) 

ณ พระราชวังรามราชนิเวศน์ อําเภอเมือง 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 วันนี้นับว่าเป็นวันพิเศษของเพชรบุรี	 โดยที่ ได้มีพิธีเจิมหลักเมืองของเพชรบุรี	 อันหลักเมืองนี้ก็ถือเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง	 ที่จะเป็นหลักของความเป็นอยู่ของเพชรบุร	ี ของผู้ที่อาศัยอยู่ ในเมืองเพชรบุรีนี้	 ทั้งข้าราชการ

ทหาร	 พลเรือน	 ประชาชนทุกคน	 ความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นก็มาจากจิตใจของท่านทั้งหลายทุกคน	 ที่ ได้ถือว่าเมือง

เพชรบุรี ได้ตั้งมานานแล้วเป็นเมืองเก่าแก่ โบราณ	และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าพลเมืองมีความเข้มแข็ง	มีความตั้งใจ

เด็ดเดี่ยว	 และตั้งใจที่จะรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองมาเป็นเวลาช้านาน	 ฉะนั้นหลักเมืองนี้ก็จะเป็นหลักแท้ๆ	

เพราะวา่เปน็หลกัทีร่วมของกาํลงัใจของทกุคนทีอ่ยู	่ณ	ทีน่ี	้และที่ ไม่ไดม้าในทีน่ี	้การทีท่า่นทัง้หลายไดม้าเปน็จาํนวนมาก	

ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเพชรบุรีนี้เป็นเมืองที่มีคนที่เข้มแข็งและมีความตั้งใจแน่นเฟ้นที่จะรักษาความดีของเมืองและ

ของประเทศชาติ	 ฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าเมื่อมีหลักเมืองสถิตอยู่แล้ว	 ก็จะยิ่งมีความเจริญมั่นคงมากขึ้น	 การเจิมในวันนี้		

ก็นับว่าเป็นพิธียืนยันความสามัคคีและความเข้มแข็ง	ดังนี้	

	 วันนี้เป็นวันพิเศษอีกอย่างหนึ่ง	โดยเฉพาะสําหรับลูกเสือชาวบ้านที่ ได้มาประชุมกันกว่า	๖๐	รุ่นนี้	มารับธง

ประจํารุ่น	 ธงประจํารุ่นนี้ทุกคนก็หวังที่จะได้เพื่อเป็นเกียรติ	 เพื่อเป็นศรี	 เป็นสัญลักษณ์ของรุ่นของตน	 ลูกเสือ

ชาวบ้านทุกคนก็ได้ฝึกฝนมาด้วยความหวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม	 เมื่อมาประชุมกันเป็นจํานวน		

มากดังนี้	 ก็นับว่าเป็นเครื่องหมายว่าทุกคนได้ฝึกฝนมาดี	 และมาอวดกันว่าฝึกฝนดี	 มาสังสรรค์กันและมา

แลกเปลี่ยนความคิด	 เพื่อความสําเร็จของจุดประสงค์ที่ ได้ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 คือให้รู้จักกัน	 และร่วมกันสร้างความ

มั่นคงแก่ประเทศชาติ	

	 การฝึกของลูกเสือชาวบ้านนี้เริ่มต้นด้วยตนเอง	 คือแต่ละคนก็ ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถ	 หรืออีก

นัยหนึ่ง	 ให้นําความสามารถที่มีอยู่ ในตัวของแต่ละคน	 ความเข้มแข็ง	 ความปรารถนาดี	 ที่มีอยู่ ในแต่ละคนให้ออก

มาประจักษ์ ให้เห็นประจักษ์	 และให้เป็นกําลังใจต่อกัน	 เพื่อที่จะให้ ใช้ความสามารถเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง

สองพระองค์	จากพระตําหนักเปี่ยมสุข	พระราชวังไกลกังวล	ไปทรงประกอบพิธีเจิมยอดเสาหลักเมือง	พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	

และทรงเยี่ยมราษฎร	ณ	พระราชวังรามราชนิเวศน์	จังหวัดเพชรบุรี	
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และต่อส่วนรวม	 สิ่งสําคัญที่ ได้ฝึกฝนมีหลายอย่าง	 แต่อย่างที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง	 คือเรียนรู้ฝึกหัดตนที่จะให้มี

ความเอื้อเฟื้อ	 คือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	 เมื่อตนมีอะไรก็เอื้อเฟื้อให้ผู้อื่น	 แบ่งปันให้ผู้อื่น	 เพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับผลดีและได้

รับความสุขตามที่ตนเองได้แล้ว	 ก็ขอให้อยากให้คนอื่นได้รับความสุขนั้นเหมือนกัน	 เรียกว่าเอื้อเฟื้อ	 ตรงข้ามกับ

เอื้อเฟื้อก็มีการแกล้งกัน	 ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนําไปสู่ความไม่ดี	 ความหายนะ	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างความ

สามัคคีกลมเกลียว	ความรักกัน	และเป็นกําลังแก่ส่วนรวม	และเป็นกําลังแก่ตนเอง	การกลั่นแกล้งกันหรือแก่งแย่ง

กันนั้น	 เป็นการทําลายความสามัคคี	 ถ้ามองดูแง่หนึ่ง	 การเอื้อเฟื้อนั้น	 เช่น	 ตนมีของสิ่งหนึ่ง	 เอื้อเฟื้อให้ผู้อื่น	

แบ่งปันให้	 ก็เท่ากับเสียของนั้นไป	 แต่ความเสียนั้นได้ผลมากที่ว่าทําให้ผู้อื่นเขาเกิดความนิยมรักใคร่ ในเรา	 และต่อไปก็

สร้างความเป็นมิตรคือความสามัคคี	ถ้ามีเหตุการณ์ ใดๆ	ก็ช่วยกันให้รอดพ้นจากอันตรายได้	การแก่งแย่งกัน	ดูเป็น

ตรงข้ามว่า	เมื่อแย่งของเขามาได้	ก็เท่ากับได้ของมาเป็นของดี	 ได้มา	แต่ของนั้นถ้าดูดีๆ	หรือคิดดีๆ	ของที่ ได้มาก็

ต้องสูญหายไปวันหนึ่ง	 และเมื่อสูญหายไปแล้ว	 สิ่งที่อยู่ก็คือความเกลียดชัง	 ความไม่สามัคคีกัน	 เมื่อมีอันตรายใดๆ	

เกิดขึ้น	หรือความต้องการอะไรอย่างเกิดขึ้น	เราจะไม่มีผู้ที่มาเห็นใจเลย	ไม่มีผู้ที่จะมาช่วยเหลือเลย	ในที่สุดก็จะเป็น

ความเสียหายอย่างยิ่ง	

	 ฉะนั้นที่ฝึกความสามัคคีคือความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน	 อย่างที่ทํากันเวลาฝึกอบรมลูกเสือให้รู้จักการแบ่งปัน	

ช่วยเหลือ	เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนั้น	เป็นสิ่งที่สําคัญ	และเป็นสิ่งที่ดีมาก	เป็นสิ่งที่ ไม่เสีย	มีแต่ ได้	เมื่อเอื้อเฟื้อซึ่งกัน

และกัน	 ในเวลาที่ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	 ก็เป็นการฝึกการเอื้อเฟื้อในรุ่น	 เมื่อพบปะกันอย่างวันนี้หลายรุ่น	 ก็หัด

ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ทุกคนก็เอื้อเฟื้อกันและกัน	 ท่านทั้งหลายก็มาจากอําเภอต่างๆ	 ของจังหวัดเพชรบุรี	 ก็

รู้จักสามัคคีกลมเกลียวกันในจังหวัดว่าใครมีความเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ ไม่เดือดร้อน	 ทําให้

ความเดือดร้อนนั้นสูญหายไป	 ผู้ที่ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 แต่ละบุคคลก็ ได้รับผ้าพันคอประจําตัว	 นับว่าเป็นสัญลักษณ์

ประจําตัวว่าได้ฝึกมาดี	 แต่ละรุ่นก็ ได้รับธงเป็นสัญลักษณ์ของหมู่คณะที่กลมเกลียวกันดี	 และหลายรุ่นร่วมกันจาก

อําเภอต่างๆ	 จากจังหวัดต่างๆ	 ก็เป็นหมู่ ใหญ่ซึ่งมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์	 ฉะนั้นถ้ารักษาการฝึกตนให้ดี	 และรักษา

ความสามัคคีช่วยเหลือ	 เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 เชื่อได้ว่าส่วนรวมจะอยู่ดี	 ประเทศชาติจะมั่นคง	 ขอให้ทุกคนตั้งใจ

รักษาความดีนี้	 ตั้งใจที่จะตั้งหน้าทําหน้าที่ของตน	 รักษาตนเอง	 รักษารุ่น	 รักษาอําเภอ	 รักษาจังหวัด	 และรักษา
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ประเทศชาติอันเป็นที่อาศัยของเราทุกคนให้มั่นคง	ให้เจริญก้าวหน้า	มีความสงบสันติสุข	การที่ทุกคนตั้งใจพร้อมกัน

ที่จะรักษาความสงบ	 รักษาความมั่นคง	 รักษาสันติสุขนี้	 เชื่อได้ว่าจะทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้	 ไม่มีอันตราย

ใดๆ	ที่จะมากล้ำกราย	ก็ขอทุกท่าน	ตลอดจนทุกท่านที่มาประชุม	ณ	ที่นี้	 จะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือไม่เป็นลูกเสือ

ชาวบ้านก็ตาม	เราล้วนเป็นเจ้าของประเทศที่จะต้องรักษาประเทศ	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกําลัง	 ทั้งจิตใจทั้งกายสมบูรณ์	 และกําลังอันสําคัญคือ	 กําลังความสามัคคีเอื้อเฟื้อกัน

ให้เต็มเปี่ยม	 และขอให้คิดอะไรที่ดีที่งาม	 จงเป็นผลสําเร็จทุกประการ	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญ

รุ่งเรือง.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล 

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 วันนี้เป็นวันสําคัญและเป็นวันที่น่ายินดี	 สําหรับครู	 นักเรียน	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน

วังไกลกังวล	 เพราะเป็นวันรับรางวัลประจําปี	 และวันที่ทุกคนได้มาชุมนุมกันรับทราบเรื่องความก้าวหน้าของโรงเรียน	

หรือจะกล่าวให้ตรง	 ก็คือเรื่องผลของการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่และด้วย

ความดีของแต่ละคนในรอบปีที่แล้ว	

	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลเรียนดี	 การได้รับรางวัลแสดงถึงความตั้งใจและความอุตสาหะ

พยายามที่จะเล่าเรียนและหาความรู้ ใส่ตัว	 การหาความรู้ ใส่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกคน	 เพราะว่าต่อ

ไป ในชีวิตถ้าขาดความรู้ความสามารถ	 จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดได้	 จึงขอให้นักเรียนเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนให้

เต็มที่	ตามที่ ได้ปฏิญาณไว้	แม้จะมิได้เป็นผู้ที่ ได้รับรางวัลในวันนี้	ก็ต้องมีความพยายาม	เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าก็

จะได้รางวัล	 รางวัลนั้นไม่ ใช่รางวัลที่ ได้แจกให้ที่นี่	 แต่เป็นรางวัลอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับแน่นอน	 คือความ

สําเร็จในชีวิต	 ความสุขสบาย	 และความเจริญก้าวหน้าในอนาคตวิธีที่จะหาความรู้เพื่อรางวัลอันนั้น	 สําคัญที่สุด	 จะ

ต้องทําใจให้แน่วแน่	 เข้มแข็ง	 พร้อมด้วยความหมั่นขยันที่จะเรียน	 จะต้องทําใจให้พร้อมที่จะรับความรู้	 ที่จะเชื่อฟัง	

เคารพครู	เพราะว่าถ้าเราเชื่อฟังเคารพครู	ครูจะสามารถให้ความรู้ ได้มากที่สุด	และนักเรียนก็จะเรียนสําเร็จได้อย่าง

ดีที่สุดด้วย	

	 ในส่วนครูนั้น	 ก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้แก่เด็กเพื่ออนาคตของส่วนรวม	 จึงจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ	 ด้วย

ความเมตตา	ด้วยความหวังดี	คือเมตตาต่อผู้ที่เข้ามามอบตัวเป็นลูกศิษย์	และหวังดีต่อส่วนรวม	ซึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัย

ของตนเอง	 ขอให้ทราบว่า	 ถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดี	 มีความสามารถในการปฏิบัติ	 ส่วนรวมก็จะ

เจริญมั่นคง	ถ้าส่วนรวมหรือคนหมู่มากไม่มีความรู้	ไม่มีความสามารถ	บ้านเมืองก็จะเสื่อมทรามลงและไปไม่รอดใน

ที่สุด	

	 ขอให้ทั้งนักเรียนทั้งครูพยายามบากบั่นทําหน้าที่ของตัวให้เต็มกําลังความสามารถเพื่อให้ ได้ชื่อว่าได้ช่วย

ส่วนรวมให้มีความมั่นคง	 ได้ช่วยชาติ ให้มีความถาวร	 ขอให้ทุกคนมีกําลังสติปัญญาและกําลังกายเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้	

และขอให้ทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	มีความสุขความสบายและความสําเร็จทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ณ	โอกาสนี้	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 เป็นที่น่าพอใจยิ่ง	ที่ทางการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งหมายพร้อมทั้งความพยายามอันแน่วแน่	ที่จะ

ดําเนินกิจการทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรากฐานที่มั่นคงหนักแน่น	 ให้เป็นแหล่งวิชาการที่นักศึกษาจะ

สามารถศึกษาหาความรู้ ในวิทยาการสาขาต่างๆ	ได้อย่างพร้อมมูล	ด้วยเหตุที่ตระหนักอยู่ว่า	นักศึกษาผู้อุตสาหะเข้า

มาเรียนนั้น	 ย่อมต้องการที่จะเรียนรู้	 และต้องการฝึกหัดใช้สมอง	 ใช้ความคิดความสามารถของตนในทางวิชาการ

อย่างเต็มที่	

	 ว่าในส่วนนักศึกษา	เมื่อได้ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดีแล้ว	ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาอย่างดี	

มีความรู้ทางวิชาการอย่างถูกต้องแน่นหนา	 มีสมองที่ว่องไวจัดเจนที่จะคิดและมีวิธีการคิดที่จะให้ถูกต้องเที่ยงตรง	

ทั้งให้เป็นประโยชน์ ในทางสร้างสรรค์สําหรับที่จะนําไป ใช้ ในการงานของส่วนรวมต่อไป	 เพราะฉะนั้น	 ผู้ที่ ได้

สําเร็จการศึกษา	มีวุฒิ	มีศักดิ์	มีสิทธิ์บริบูรณ์แล้ว	จึงถือได้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องนําคุณสมบัติของตัวที่มีอยู่ ไป ใช้ ให้เต็ม

ภาคภูมิ	 ในอันที่จะประสานความรู้	 ความสามารถเข้าด้วยกัน	ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค	ความอยากลำบากที่มีอยู่	 หรือ

ที่จะมีมาข้างหน้าให้ลุล่วงไปและนำพาชาติประเทศให้ก้าวไปถึงความเจริญรุ่งโรจน์พร้อมทั้งความมั่นคงสวัสดี	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	และขอ

ให้ท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้	มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก

วาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาครั้งนี้ทุกคน	

	 ข้าพเจ้าได้กล่าวในที่ประชุมบัณฑิตเมื่อวันวานนี้เป็นความว่า	 ผู้ที่ ได้ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดี	 ซึ่ง

เป็นแหล่งวิชาการที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ทางวิชาการได้อย่างพร้อมมูลนั้น	 ย่อมมี โอกาสได้เรียนและได้

ฝึกหัดใช้สมอง	 ใช้ความคิดความสามารถของตนอย่างถูกต้องเต็มภาคภูมิ	 เพราะฉะนั้น	 บัณฑิตผู้มีการศึกษาอัน

สมบูรณ์แล้ว	จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้นําความรู้	ความคิด	ความสามารถ	และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่	ไป ใช้ทําการ

งานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ โดยเต็มกําลัง	

	 ในปัจจุบัน	มีความคิดและความเชื่อเกิดขึ้นในคนบางกลุ่มว่า	 การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้านั้น	 จําเป็น

ที่จะต้องยุบเลิก	หรือทําลายรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่แล้วลงเสียก่อน	จึงจะสามารถสรรค์สร้างความเจริญหรือความก้าวหน้า

ที่ต้องการขึ้นได้	 ความคิดอย่างนี้น่าจะคิดพิจารณาดูให้ถ่องแท้	 ว่าถูกต้องและสมควรคิดสมควรทําหรือหาไม่	

สิ่งใดก็ตามที่มีอยู่แล้ว	 ย่อมเป็นพื้นฐานและเป็นแบบแผนให้ศึกษาจุดเด่นและจุดอ่อน	 สําหรับแก้ ไขส่วนบกพร่อง	

แล้วหาทางที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เจริญกว่า	 หรือก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปกว่า	 ต่อไป	 สิ่งที่มีอยู่แต่เดิม	 จึงนับว่าเป็นปัจจัย

สําคัญสําหรับช่วยให้ก้าวหน้าโดยถูกต้องได้เป็นอย่างดี	 การทําลายสิ่งที่เป็นรากฐานของความก้าวหน้าเสียหมดนั้น	

จะก้าวไปได้จากสิ่งใด	 เหมือนกับคนที่มีสมองคิด	 เมื่อเกิดปวดศีรษะ	 ก็ควรเยียวยาให้หายเสียก่อน	 เพื่อว่าเมื่อหาย

แล้ว	จักได้คิดอ่านให้กว้างไกลยิ่งขึ้นไป	หากปวดศีรษะ	แล้วทุบศีรษะเสียจนสมองยุบแหลกไป	จะได้สิ่งใดมาใช้คิดเล่า	

บัณฑิตทั้งหลายผู้มีความรู้	ความคิด	สติปัญญาอันสมบูรณ์	ควรจะศึกษาความเจริญที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้อง	แล้วจึงค่อย

คิดพิจารณาแก้ ไขปัญหาทีมีอยู่ ในสิ่งต่างๆ	ก่อน	เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้	มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	

กับทั้งได้ทราบรายงานกิจการว่า	 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยต่างพยายามดําเนินงานให้ ได้ผลงานที่ก้าวหน้า	

และเป็นประโยชน์อย่างแท้แก่การจัดการศึกษา	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาระดับและสาขาต่างๆ	 ทุกคน	 และหวังว่า	 แต่ละ

คนจะได้ตั้งใจที่จะประกอบการงาน	ให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป	

	 ตลอดเวลายาวนานในการศึกษา	บัณฑิตคงจะเคยชินกับคําว่า	“ทฤษฎี”	กับคําว่า	“ปฏิบัติ”	และทุกคนคงจะ

ได้นําเอาคําทั้งสองนี้	 มาคิดพิจารณาถึงความหมายที่ลึกซึ้งแล้วบ้าง	 ไม่มากก็น้อย	 วันนี้ข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านทั้ง

หลายยกขึ้นมาพิจารณาอีกสักครั้งพร้อมๆ	กัน	ทฤษฎี	กล่าวสั้นๆ	ก็คือหลักวิชาการอันได้ปรากฏแล้ว	ปฏิบัติ	คือการ

นําเอาหลักวิชาหรือหลักความรู้นั้น	 มากระทําให้บังเกิดผลขึ้นได้จริง	 ผู้ ไม่มีทฤษฎีเป็นผู้ ไม่มีหลักความรู้	 สู้ผู้มีทฤษฎี

ไม่ ได้	 เพราะไม่มีความรู้เป็นทุนรอนสําหรับทําการงาน	 แต่ผู้มีทฤษฎีที่ ไม่หัดปฏิบัติ	 หรือไม่ยอมปฏิบัตินั้น	 ก็สู้

นักทฤษฎีที่ปฏิบัติได้ด้วยไม่ ได้	 เพราะนักทฤษฎีที่ ไม่ยอมปฏิบัติ	 ทําให้ตัวเองพร้อมทั้งวิชาความรู้ทั้งหมดเป็นหมันไป	

ไม่ ได้ประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการของใคร	ผู้มีความรู้ด้วย	ใช้ความรู้ทําการงานได้จริงๆ	ด้วย	จึงจะเป็นประโยชน์และ

เป็นที่ต้องการ	 วงงานทั้งหลาย	 หรือพูดให้กว้างออกไปก็คือประเทศชาตินั้นต้องการนักปฏิบัติยิ่งกว่าคนที่มีวิชา

เปล่าๆ	 ท่านทั้งหลายเล่า	 ฝึกหัดเป็นนักปฏิบัติมาแล้วมากน้อยเพียงใด	 ถ้าพิจารณาเห็นว่ายังบกพร่องอยู่	 ก็เร่ง

ฝึกปฏิบัติ ให้หนักแน่นเสียแต่บัดนี้	 เพราะความสําเร็จความเจริญมั่นคงของตนเอง	ของการงาน	และของชาติ	อยู่ที่

ความสามารถในการปฏิบัติเป็นสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่น		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในสรรพกิจการงาน	 และ

ขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อม	ณ	ที่นี้	มีความสวัสดีจงทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

อีกวาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาต่างๆ	ทุกคน	

	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิตเมื่อวันวานนี้เป็นความว่า	ผู้ที่สามารถทางทฤษฎีแต่ ไม่ยอมฝึกฝนในทาง

ปฏิบัตินั้น	เป็นผู้ที่ทําให้ทั้งตัวเองทั้งหลักวิชาเป็นหมัน	ไม่ ได้สร้างประโยชน์	ไม่เป็นที่ต้องการของใคร	ผู้มีทฤษฎีด้วย	

ปฏิบัติได้ด้วย	จึงจะมีประโยชน์	และเป็นที่ต้องการของวงงานต่างๆ	รวมทั้งของประเทศชาติ	บัณฑิตสมควรอย่างยิ่ง	

ที่จะฝึกฝนและบําเพ็ญตนให้เป็นนักปฏิบัติ	เพื่อความสําเร็จความเจริญของตนเอง	ของการงาน	และของส่วนรวม	

	 บัณฑิตทางการศึกษา	 ส่วนใหญ่ก็จะไปรับหน้าที่เป็นครู	 เป็นอาจารย์	 หรือไปทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่

เกี่ยวกับการให้การศึกษา	 ท่านทั้งหลายควรจะถือเป็นหลักการว่าในการสั่งสอนศิษย์นั้น	 มีความจําเป็นอย่างหนึ่งซึ่ง

สําคัญมากด้วย	 ที่จะต้องพยายามหาทางใช้หลักวิชาและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียน

สามารถคิด	 เข้าใจ	 และเห็นจริงด้วยตนเอง	 ในเนื้อหาสาระ	 ตลอดจนกฎและหลักเกณฑ์ ในวิชาต่างๆ	 ที่เรียน	 ทั้ง

สามารถนํากฎหรือหลักเกณฑ์ที่ ได้เรียนรู้แล้ว	 ไป ใช้ ได้เอง	 โดยมองเห็นและทราบถึงประโยชน์ของการใช้หรือการทํา

ตามบทเรียนนั้นๆ	 อย่างแน่ ใจด้วย	 การให้การศึกษาแก่ศิษย์ โดยหลักการนี้	 จะทําให้ ได้ประโยชน์ถึงสองชั้น	 อย่าง

หนึ่ง	 คือทําให้ครูได้ฝึกฝนตนเองให้ชํานิชํานาญในการใช้ทั้งหลักวิชาครูทั้งหลักวิชาสามัญ	 อีกอย่างหนึ่ง	 จะทําให้ผู้

เป็นศิษย์เล่าเรียนวิชาการได้อย่างถูกต้อง	 ได้ประโยชน์ตรงกับความมุ่งหมายของการให้การศึกษาต่อไปภายหน้าก็จะ

เป็นผู้มีความรู้	มีปัญญา	และมีความสามารถ	ที่จะใช้ความรู้และปัญญาให้ ได้ผลได้ประโยชน์เต็มเปี่ยม	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และขอ

ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อม	ณ	ที่นี้	มีความสวัสดีจงทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

อีกวาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาต่างๆ	ทุกคน	

	 เมื่อวันก่อน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิตนี้ถึงเรื่อง	 “ทฤษฎี”	 กับ	 “ปฏิบัติ”	 ว่า	 ผู้ที่สามารถทั้งทาง

ทฤษฎีทั้งทางปฏิบัติ	 เป็นผู้ที่จะทําการงานได้ดีที่สุด	สําหรับผู้ทําหน้าที่ ให้การศึกษา	สมควรอย่างยิ่งที่จะฝึกหัดใช้หลัก

วิชาการสอนที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเห็นจริงในบทเรียนได้ โดยตนเอง	

	 เวลานี้	 กําลังมีเรื่องพูดกันอยู่ว่า	มหาวิทยาลัยนั้น	 จะเข้าก็แสนยาก	จะเรียนก็ลําบาก	แต่ครั้นเมื่อจบออก

มาแล้ว	 กลับหางานทําไม่ ได้	 จึงเป็นปัญหาน่าหนักใจและน่าวิตกยิ่งนัก	 ปัญหานี้เกิดจากเหตุหลายอย่าง	 ซึ่งต้อง

แก้ ไขให้ ได้	 เหตุอย่างหนึ่งที่เห็นว่าสําคัญนั้น	 คือนักศึกษาส่วนหนึ่งติดอยู่กับความคิดที่ว่า	 เรียนมาทางใดแล้ว	 ต้อง

ทํางานทางนั้น	 ต้องได้บรรจุเข้าทํางานในตําแหน่งหน้าที่และในอัตรานั้นๆ	 ตามวุฒิ	 ผู้ที่คิดดังนี้มองดูเหมือนเป็น

คนเลือกงาน	 และเหตุที่ทําให้เลือกงาน	 ก็ดูจะมาจากความไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง	 ซึ่งถ้าจะกล่าวอย่าง

ตรงไปตรงมาจริงๆ	ก็เนื่องมาจากขาดความสามารถในทางปฏิบัตินี่เอง	 เพราะผู้ที่สามารถในทางปฏิบัตินั้น	ย่อมไม่

ยอมจํากัดตัวเองให้อยู่แต่ ในวงแคบๆ	 เมื่อมีความรู้เป็นทุนรอนอยู่	 ย่อมทํางานได้	 และหาทางก้าวหน้าได้เสมอตาม

ความจริงที่ปรากฏ	บัณฑิตทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ก็สามารถที่จะทํางานอื่นๆ	ให้ประสบความสําเร็จอย่างดี

เยี่ยมมาแล้วไม่ ใช่น้อย	 ทั้งในทางราชการและมิ ใช่ราชการ	 แสดงว่า	 ถ้าบุคคลมีความรู้อยู่	 และมีความสามารถทาง

ปฏิบัติอยู่ด้วยพร้อมกัน	จะไม่มีอับจน	จึงขอให้แต่ละคนได้นําความจริงข้อนี้ ไปคิดพิจารณาดูให้ดี	ให้เป็นประโยชน์แก่

ตัวต่อไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในสรรพกิจการงาน	 และ

ขอทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อม	ณ	ที่นี้	มีความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

อีกวาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 ธรรมดาผู้ ได้ผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษา	อย่างบัณฑิตในที่ประชุมนี้	จัดว่ามีความรู้ดี	สามารถปฏิบัติงาน

ด้วยหลักวิชาในฐานะนักวิชาการ	ทั้งมีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นําสูงพอสมควร	ผู้ที่จะรับผิดชอบและเป็นผู้นํา

ในการงานได้	 ปรกติจะเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติ	 เมื่อทําการสิ่งใดก็ตามจะต้องนํามาปฏิบัติด้วยสมองก่อน	 คือนํามาคิด

พิจารณาให้เห็นถ่องแท้ด้วยตนเอง	 แล้วจึงนําสิ่งนั้นมาลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจให้บรรลุผล	 บุคคลที่ ได้ศึกษามา

ด้วยหลักการเช่นนี้	 ย่อมมีภูมิรู้เป็นหลักฐานมั่นคง	 มีความมั่นใจในตัวเอง	 และสามารถทํางานสําเร็จ	 โดยไม่ต้อง

ยกตัว	 ไม่ต้องพองลมอวดผู้ ใด	 ผลงานตลอดทั้งความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่	 ย่อมเปล่งแสงออกมาได้เอง	 ให้เป็น		

ที่นิยมยินดีของคนทั่วไป	 ตรงกันข้าม	 บุคคลที่มิ ได้ฝึกฝนมาในการปฏิบัติ	 ทั้งทางสมองและทางการกระทําจะ

หาความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนได้ โดยยาก	 และมักจะต้องเบ่งลมให้ตัวพองเพื่อประกาศตัวอวดคนอื่น	

โดยหาผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอย่างใดมิได้	 ท่านทั้งหลายเคยคิดพิจารณาถึงข้อนี้บ้างหรือยัง	 ก่อนที่จะออกไปเริ่มชีวิต

การงานกันต่อไป	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้แต่ละคนพิจารณาตัวเองให้ดี	 ว่าท่านจะอยู่ ในพวกเปล่งแสงออกได้เอง	 หรือใน

พวกที่จะต้องเบ่งลมให้ตัวพอง	 ถ้าเห็นว่ายังมีความบกพร่องอันใดอยู่	 ก็รีบปฏิบัติแก้ ไขเสีย	 เพื่อความสําเร็จความ

เจริญงอกงามของตนเอง	ของส่วนรวม	และของประเทศชาติ ในภายหน้า		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	

อีกวาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 เมื่อคราวก่อนๆ	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิตถึงเรื่อง	 “ทฤษฎี”	 กับ	 “ปฏิบัติ”	 ว่า	 ผู้ที่มีทฤษฎีหรือมี

วิชาการดีและปฏิบัติงานได้ดีด้วย	เป็นผู้สามารถทําการงานได้ดีและเหมาะที่สุด	เพราะเป็นผู้ที่เตรียมตัวพร้อมมาแล้ว

สําหรับทํางาน	 นอกจากนั้นบุคคลผู้เตรียมพร้อมแล้วเช่นนี้	 ย่อมมีความรู้ความสามารถอันเปล่งแสงออกมาได้เอง	

ให้ผู้อื่นเห็นไม่ต้องเบ่งลมให้ตัวพองเพื่ออวดสรรพคุณแก่ผู้ ใด	

	 การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสําคัญที่สุด	 เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน	 ทั้งทาง

ความรู้ความสามารถ	ทั้งทางจิตวิญญาณ	ผู้มีหน้าที่ ให้การศึกษาทุกตําแหน่งหน้าที่	 จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อ

ชาติบ้านเมือง	 ในการสร้างพลเมืองที่ดี	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ทราบชัด	 ถึงความรับผิดชอบ

และความสําคัญของหน้าที่ที่มีอยู่นั้น	 โดยตระหนัก	 ทุกคนจําเป็นต้องเข้าใจว่า	 เมื่อได้ตัดสินใจเลือกทางเดินทางนี้	

และได้ตระเตรียมตัวมาเพื่อหน้าที่อันสําคัญนี้แล้ว	 จะต้องเดินหน้าต่อไปจนบรรลุความสําเร็จ	 การที่จะทําหน้าที่ ให้

สําเร็จนั้น	พื้นฐานอยู่ที่ความบริสุทธิ์ ใจในเจตนาที่แต่ละคนได้ตั้งไว้	เมื่อมีความบริสุทธิ์ ใจแล้ว	ความมั่นใจและความ

มุมานะในการปฏิบัติก็จะเกิดตามมา	ทําให้สามารถทนต่ออุปสรรคและความยากลําบากต่างๆ	ได้	ทั้งเกิดความเสียสละ	

คือสละความตามใจตัว	ความสะดวกสบาย	อันเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียได้	เพื่อที่จะถนอมรักษาความดี	ความสําคัญ	

ความศักดิ์สิทธิ์ของหน้าที่ ไว้	สําหรับอนาคตของอนุชน	และความวัฒนาถาวรของประเทศของชาติ ในกาลข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่กลุ่มสโมสรโรตารี่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน 

โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการเนินดินแดง 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ 

	 ก่อนอื่นก็ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	 ที่ ได้สละทรัพย์เพื่อสนับสนุนในโครงการพัฒนาตามที่ทางสโมสรโรตารี่

ต่างๆ	ได้มีเจตนาที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศ	

	 จะต้องย้อนไปถึงต้นเหตุของงานกิจการนี้เสียก่อน	 ได้มีผู้แทนของสโมสรโรตารี่ต่างๆ	 มาทาบทามว่า	 การ

พัฒนาประเทศนี้จะทําอย่างไรดี	 เพราะเห็นว่ากิจการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่สําคัญ	 สําหรับให้ประเทศชาติมีความมั่นคง	

และพวกเราทั้งหลายได้สามารถที่จะมีชีวิตที่ผาสุกในประเทศที่มั่นคง	 ได้เสนอบอกว่าสโมสรโรตารี่ทั้งหลายมีความ

ยินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือในกิจการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลเต็มที่	 และถามว่าจะทําอย่างไรดี	 คําถามนี้เป็นคํา

ถามรวมๆ	อย่างนี้	 ไม่ ใช่ว่าจะพัฒนาอะไรเป็นเจาะจง	หรือจะทําอะไรเป็นเจาะจง	มาถามว่าจะให้ทำอะไรตั้งแต่แรก	

จึงบอกว่า	 ต้องถามย้อนไปว่า	 จะทำอะไร	 นั้นแปลว่าอะไร	 ก็ได้มีคําตอบมาว่า	 เห็นว่าประเทศชาติต้องการพัฒนาก็

ขออาสาที่จะช่วย	 เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว	 ก็คิดว่าควรจะช่วยอย่างไร	 โดยพิจารณาว่า	 สมาชิกของสโมสรโรตารี่แต่ละ

สโมสรจําต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพ	 และแต่ละสโมสรก็ประกอบด้วยสมาชิกที่มีอาชีพต่างๆ	 กันที่มีความสามารถในอาชีพ

ของตน	โดยมากก็เลือกอย่างนั้น	เลือกสมาชิกที่เด่นในสังคมและรับเป็นสมาชิก	เพื่อที่จะรวบรวมผู้ที่มีความสามารถ

ในอาชีพต่างๆ	มาช่วยกันคิด	ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิด	เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อที่จะช่วยสังคมได้	

	 อันนี้	 เป็นจุดประสงค์ของสโมสรโรตารี่ทั้งหลายตั้งแต่ต้น	 ตั้งแต่ตั้งมา	 ตั้งแต่ก่อนที่จะมาตั้งในเมืองไทย	

โรตารี่เป็นสโมสรที่มีความประสงค์ที่จะช่วยสังคมให้อยู่ดีกินดี	 และเข้าใจว่าที่ตั้งใจดังนี้ก็เพราะเหตุว่า	 แต่ละคนที่ตั้ง

สโมสรโรตารี่ตั้งแต่ต้นก็มีความกลุ้มใจ	 เพราะเห็นสังคมเห็นโลกมีความวุ่นวาย	 มีความแตกแยก	 มีความทุกข์มาก	

ถ้าโลกมีความทุกข์	บุคคลย่อมมีความทุกข์	จึงได้รวบรวมเพื่อนฝูงตั้งขึ้นเป็นสโมสร	เพื่อที่จะหาทางที่จะช่วยสังคมให้

บรรเทาความทุกข์ ได	้ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีสมาชิกจํานวนมากมาย	 และในเมืองไทยเองก็มีสโมสรขึ้นมาเป็นจํานวน		

มาก	 ด้วยความตั้งใจเดียวกัน	 ด้วยความตั้งใจดั้งเดิมที่มีว่า	 อยากจะช่วยสังคมให้อยู่ดีกินดี	 เพื่อขจัดความกลุ้มใจ

(๑)		เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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ของบุคคลที่เป็นสมาชิก	 และสมาชิกแต่ละคนก็ถือตัวว่าเป็นผู้ที่มีความรู้	 น่าจะช่วยได้	 ทั้งเป็นสมาชิกที่มีอาชีพที่

แตกต่างกัน	

	 ข้อนี้เองก็เป็นความคิด	 ทําให้เกิดความคิดจะตอบได้ ในคําถามว่าจะช่วยอะไร	 เลยเห็นว่าอยากจะใช้ความรู้

ความสามารถของสมาชิกทุกคนมาช่วยกันในกิจการอันหนึ่งอันใดจะเลือกกิจการนั้นอย่างใด	 ก็ ได้พิจารณามาระยะ

หนึ่งว่า	 โครงการต่างๆ	 ที่ ไม่ ได้เป็นโครงการของรัฐบาลโดยตรงที่เอกชนน่าจะช่วยได้ก็มีหลายหลายแห่ง	 แต่ก็

ดําเนินไปแล้ว	 แล้วก็ถ้าจะไปช่วย	 ผู้ที่ดําเนินงานในโครงการนั้นๆ	 ก็อาจจะน้อยใจได้ว่าไม่ ไว้ ใจเขาหรือ	 หรืออาจจะมี

โครงงานที่ดีแล้ว	 หรือกําลังดําเนินไปตามแนวความคิดที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ตั้งเอาไว้	 จึงเห็นว่าถ้าไปเหมาให้

สมาชิกของโรตารี่ ไปช่วยในโครงการดังนั้นก็อาจจะไม่ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ไม่เกิดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ฉะนั้นก็ ได้

คิดอยู่ว่า	มีแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเราไปช่วยจัดระเบียบและใช้ความรู้ที่สมาชิกโรตารี่มี	จะเป็นการช่วยราษฎรที่อยู่ ในแถบนั้น

ได้มาก	 จึงเลือกบริเวณที่อยู่ ในเขตของนิคมประจวบ	 ซึ่งอันที่จริงเป็นอาณาเขตที่ ใหญ่กว้างไพศาลตั้งแต่ส่วนหนึ่ง

ของอําเภอเมืองลงไปถึงส่วนหนึ่งของอําเภอทับสะแก	 และนิคมนั้นได้จัดการขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นส่วนเดียว	 จะ

เป็นบริเวณประมาณหนึ่งในห้าของบริเวณทั้งหมดที่ ได้พระราชกฤษฎีกากะเขตของนิคม	 นอกเหนือจากนั้นก็เป็น

บริเวณที่ยังไม่ ได้พัฒนาในรูปนิคมโดยแท้	 แต่หากว่าในบริเวณที่เหลือนั้นไม่ ใช่บริเวณที่ว่างเปล่า	 เป็นบริเวณที่

ราษฎรได้เข้าไปทํากินเป็นเวลานานแล้ว	แต่ก็ ไม่เป็นทางการ	เคยได้ ไปที่แห่งหนึ่ง	ก็ที่ ได้กล่าวว่าจะไปตั้งศูนย์พัฒนา

ชุมชนนั้นที่เนินดินแดง	 ก็มีผู้ที่ ได้ ไปสร้างโรงเรียน	 ไปช่วยในด้านการศึกษา	 และในด้านอื่นๆ	แล้ว	 แต่ก็ ไม่ ได้เป็น

ทางการแท้	 ฉะนั้นนึกว่าถ้าสมาชิกโรตารี่มีเวลาก็จะไปช่วยให้พื้นที่เหล่านั้นได้ตั้งขึ้นมาในรูปหมู่บ้าน	 และโดยเฉพาะ

เรียกว่าหมู่บ้านสหกรณ์	 ซึ่งเคยไปพูดกับราษฎรที่อยู่แถวนั้นเขาก็เห็นด้วย	 เขาก็อยากที่จะให้มี ใครไปช่วยจัดการให้

อยู่กันเป็นสหกรณ์	 เพราะเขาทราบดีว่าถ้าตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว	การช่วยเหลือของทางราชการก็ตามทางเอกชนก็ตาม

จะไปช่วยให้มีความอยู่ดีกินดี ได้	 โดยอาศัยหลักวิชาและอาศัยกําลังทั้งงานทั้งเงินได้ดีเป็นประโยชน์แก่ตน	 เพราะ

ฉะนั้นก็เห็นว่าโรตารี่ควรจะไปช่วยที่นั่น	 แต่คิดว่าจะไปช่วยในด้านความรู้และในด้านปฏิบัติมากกว่าจะไปช่วยใน

ทางการเงินด้วยซ้ำ	
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	 วันนี้นําเงินมา	อย่างน้อยก็ได้แจ้งยอดเงินมาว่า	มีเงินเท่านี้สําหรับปฏิบัติการ	ก็ยินดี	แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ

อยากให้สมาชิกทุกคนซึ่งมีความรู้แตกต่างกัน	 และความรู้เหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรได้ทั้งนั้น	 โดยเฉพาะ

ความรู้ว่าความรู้ต้องสอดคล้องกัน	 ข้อนี้สําคัญ	 เพื่อว่าใครมีความรู้ ในด้านหนึ่งด้านใดจะเอาหัวชนฝา	 ปฏิบัติ ในความรู้

ด้านนั้นด้านเดียวไม่สําเร็จแน่	 เพราะคนเราต้องอาศัยความรู้หรือปฏิบัติการทุกด้าน	 เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่	 เพราะว่า

ร่างกายของคนเราต้องอาศัยทุกด้านของวิทยาการ	คนไหนที่มีอาหารที่บริบูรณ์ที่รับประทานได้แต่ทางเดียว	แต่ ไม่มี

ที่อยู่อาศัยหรือไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือไม่มียารักษาโรคนั้น	 ย่อมมีชีวิตอยู่ ไม่ ได้	 สําหรับบุคคลก็เป็นเช่นนี้	 สําหรับชุมชนก็

เป็นเช่นนี้	 จะต้องใช้ทุกด้านวิทยาการทุกด้าน	จึงนึกว่าจะอาศัยโรตาเรี่ยนทั้งหลายผลัดกันไปตามเวลาที่มี	 ไปช่วยให้

คําแนะนํา	 และโดยที่ โรตาเรี่ยนแต่ละคนก็มีฐานะอยู่พอสมควร	 ก็จะเป็นการประหยัด	 พูดกันตรงๆ	 เป็นการ

ประหยัด	 ไม่ต้องให้เบี้ยเลี้ยงสําหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีจิตใจเมตตาที่จะไป ให้คําแนะนํา	 โดยมากถ้ามีผู้เชี่ยวชาญ

ไปคําแรกที่จะถามคือว่าเบี้ยเลี้ยงเท่าไร	แต่นี่ ไม่พูดถึง	นึกถึงว่าถ้าท่านโรตาเรี่ยนต่างๆ	ที่มีความรู้ต่างๆ	ได้ปรึกษา

หารือกัน	 ไปเหมือนกับเปลี่ยนเวรกัน	 ไปดูในท้องที่นั้นแล้วก็ ให้คําแนะนําด้วยตนเอง	 ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองน้อย

ที่สุด	 หรือไม่ ได้สิ้นเปลืองเลย	 ได้กําไรด้วยซ้ำ	 ได้กําไรสําหรับทุกคน	 ได้กําไรสําหรับชาวบ้าน	 ได้กําไรสําหรับ

เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานดูแล	เป็นกําไรสําหรับโรตาเรี่ยนเอง	เพราะว่าแทนที่จะใช้เงินไปเที่ยว	ไปเล่นกอล์ฟที่ ไหน	

แล้วก็ถ้าเล่นกอล์ฟไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องเสีย	 เพราะว่าต้องจ่ายเขามาก	 แทนที่จะทําอย่างนั้น	 ประหยัด	 นั่งรถไปที่

ท้องที่ที่จะพัฒนาก็เสียค่ารถ	 แต่เล่นกอล์ฟก็ต้องเสียค่ารถ	 ไปพบราษฎรเห็นว่าเขามีความต้องการความรู้อะไรก็ตาม

ก็ ให้ความรู้	 จดความต้องการของเขา	 อาจจะเอายาหรือเอาสิ่งของที่ ใช้ ไป ให้เขาประทังก่อน	 และคิดว่าจะทําอย่างไร

ดีสําหรับให้ราษฎรเขาอยู่ดีกินดี	 กลับมาจะรู้สึกอิ่มใจเห็นว่าราษฎรนี้เป็นคนดี	 ก็เป็นคนเหมือนเราๆ	 เป็นคนที่จิตใจ

ดี	อาจจะดีกว่าเราในที่สุด	กําไรก็จะเกิดขึ้น	 เพราะว่าเราไปสัมผัสคนที่ดี	 คนที่มีความคิดอาจจะไม่มีความรู้ตามที่เรา

เรียกว่าความรู้วิทยาการ	แต่มีความคิดความรู้ชีวิตและความดีมาก	เราก็ได้กําไร	

	 อันนี้ที่พูดยืดยาวในทํานองนี้	 เพราะว่าเป็นความคิดอันดับแรกที่เกิดขึ้นในสมองมิ ใช่ว่าจะไปสร้างโรงเรียน

ใหญ่โต	 หรือศูนย์ ใหญ่โต	 ขอพูดสักนิดใน	 ๑๐	 กว่ารายการที่ ได้แจ้งว่าจะทํานั้นก็พอเห็นด้วย	 หรือบางทีก็เห็นด้วย	
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หรือเห็นด้วยเต็มที่	 แต่ศูนย์ โภชนาการนั้นยังสงสัย	 อันนี้เป็นวงเล็บที่อาจจะทําให้คุณอมรไม่ค่อยจะสบายใจ	 แต่ก็

เคยพูดมาแล้วก็เคยชินแล้วคงไม่ถึงกับโกรธ	 ก็วิธีที่จะทําก็ ไปดู	 แต่ที่ปฏิบัติมาก็นับว่าน่าชื่นชม	 เพราะว่าก็ ไปคิดที่จะ

ตั้งศูนย์ ให้สนับสนุนการตั้งสหกรณ์	 ที่รายงานนั้นนับว่าเป็นเพียงอาคารเป็นสิ่งของ	 แต่สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องไป

พยายามที่จะอธิบาย	 และชักจูงให้ราษฎรเข้าใจชีวิตแบบที่จะมีศูนย์	 ศูนย์นั้นคือเป็นศูนย์ที่จะแนะนําให้บริการ	 ทั้งใน

ด้านอาชีพ	 ในด้านความเป็นอยู่	 ในด้านร่างกาย	 ในด้านการสาธารณสุข	 และในด้านนอกจากการอาชีพคือ	 การ

เพาะปลูก	 หรือการหัตถกรรม	 ก็ต้องสนับสนุนในด้านที่จะหาตลาดให้ ได้	 งานเหล่านี้ ไม่ ใช่งานสร้างอาคาร	 แต่ว่า

เป็นงานความรู้และความชํานาญที่ โรตาเรี่ยนทั้งหลายจะผลัดกันไปแนะนําได้	

	 ในการสร้างหรือการตั้งศูนย์พัฒนานี้	ก็มีหลักอันหนึ่งที่ ได้ดูในแผนที่หรือจะเรียกว่าแผนผังและถือโครงการ

นี้นะที่จริงยังไม่ ได้ส่งมาให้ดูเป็นมั่นเหมาะเป็นแท้จริง	 แต่ว่าได้แอบไปดูแล้วได้เห็นว่ามีแผนผังของศูนย์ซึ่งทําให้เกิด

ความปวดหัวแก่ผู้ที่ตั้งผัง	 คือมุมหนึ่งเกิดปัญหาในการครอบครอง	 และนอกจากเกิดปัญหาในการครอบครองก็ถ้า

ไม่มีปัญหาก็ ไปสร้างตึกในที่ที่ลุ่ม	 ในที่ที่แฉะ	 ความจริงก็ง่ายนิดเดียว	 ถ้าหากว่ามีปัญหาในการครอบครองเราก็

ไม่เอา	ถ้ามีปัญหาในทางว่ามีที่เป็นที่ลุ่มเราก็ทําบ่อปลา	แทนที่จะสร้างตึกในราคาแพง	แล้วก็ ไปกั้นด้านเดียวก็กลาย

เป็นบ่อเลี้ยงปลาง่ายๆ	 ไม่ ใช่ว่าเราจะไปฝืนธรรมชาติของภูมิประเทศ	 แต่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของภูมิประเทศ	

ความผิดของการพัฒนาจะเป็นของทางราชการก็ตาม	 หรือของผู้เชี่ยวชาญก็ตาม	 มีอยู่ว่าโดยมากไม่ดูภูมิประเทศ	

ที่ ไหนที่เขาจะเอาให้มันเป็นที่แบน	ตรงไหนที่แบนจะทําให้เป็นที่เขา	อันนี้ ไม่ถูก	ในด้านพัฒนานั้นที่ ไหนที่แบนเราก็

ใช้เป็นที่แบน	ที่ ไหนที่เขาเราก็ ใช้เป็นที่เขา	และการแบ่งสรรภูมิประเทศนี้เราก็ ไปตามภูมิประเทศ	เพราะภูมิประเทศ

นี้มันใหญ่กว่าเรา	 ไม่ ใช่ว่าเราใหญ่กว่าภูมิประเทศ	 เราไปย้ายภูมิประเทศมันยากกว่าย้ายตัวเรา	 ตัวเราก็หมายความ

ว่าร่างกายเรา	 สมองของเรา	และความคิดของเรา	 เราต้องไปตามภูมิประเทศ	อันนี้ก็เป็นหลักของการพัฒนาอย่าง

หนึ่ง	

	 นอกจากนี้	 มาพูดถึงภูมิประเทศคือที่ดิน	 หรือภูมิประเทศตามภูมิศาสตร์	 แต่ว่าภูมิประเทศตามสังคมวิทยา
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ก็มีเหมือนกัน	ภูมิประเทศตามสังคมวิทยาก็คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับคนให้คิดอย่างอื่นไม่ ได้	เราต้องแนะนํา	

และก็ถ้าไปตามอัธยาศัยของคนเมื่อได้รับการแนะนําแล้วคนก็ไม่ดื้อ	 โดยมากดื้อเพราะว่าผู้ที่ ไปจัดรูปของภูมิประเทศ	

หรือจัดรูปของสังคม	 เป็นคนที่ เอาหัวชนฝา	 เอาหัวชนฝาแล้วเราก็เจ็บ	 แล้วคนที่ เราคิดอยากจะช่วยเขาก็

ไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาอยู่ข้างหลังฝา	 ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 แล้วเราก็จะยิ่งโกรธว่าพวกนี้ ไม่เข้าใจเสียที	 ที่จริงเขา

เข้าใจไม่ ได้	 เพราะเขาก็มีเหตุผลของเขา	 ฉะนั้นการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์	 และ

ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา	 เพื่อที่จะให้เหมาะสมทุกประการและให้ผู้ที่เราจะไปช่วยไม่กลายเป็นศัตรู

ของเรา	โดยมากไปช่วยเขา	เราก็อยากได้ความดี	คําชมเชย	และต้องการให้เขาเห็นว่าเราก็ดีนะ	ก็เป็นของธรรมดา	

ก็ชื่นใจนะ	 ถ้าเราไปทําอะไรแล้วก็คนที่เราไปช่วยเขาเห็นว่าเราดี	 เป็นของที่ดี	 ชื่นใจ	 แต่ โดยมากถ้าเข้าไปทําอะไร

แล้ว	 คนที่รับความช่วยเหลือนั้นเขาไม่ชื่นชมเราเขาด่าเราด้วยซ้ำ	 ก็เพราะว่าเราเข้าไปไปช่วยโดยที่จะดัดเขาให้เข้า

กับเราไม่ ได้นึกถึงว่าเขาก็มีนิสัยมี ใจเข้มแข็งเหมือนกันไม่อยากให้ดัด	 แต่ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วก็เราเข้าไปดูว่าเขา

ต้องการอะไรจริงๆ	แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ	 เราก็เข้าใจเขา	 เขาก็เข้าใจเรา	ก็สบายมากแล้ว	ฉะนั้น	หลักการของ

การเข้าไปพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง	 และจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประชาชนในท้องที่และต่อเราเอง	

เพราะพวกเราเองที่ ไปช่วยเขาจะได้ความพอใจที่ ได้ ใช้กําลังของเราเป็นประโยชน์และเกิดความอิ่มใจ	 มีความสุขมาก	

ต้องยืนยันว่าการไปช่วยคน	 ไม่ต้องเสียเงินมากนักก็มีความสุขมาก	 และถ้าทําจริงๆ	 ความสุขนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้น	

แล้วก็ถ้าเราทําตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนกระทั่งแก่เฒ่า	ความอิ่มใจนั้นจะไม่หมดไป	ไม่หมด	เท่าไรเท่าไรก็ ไม่หมด	ถ้าเรา

ทําดีถูกต้อง	

	 ที่พูดในหลักต่างๆ	เหล่านี้ก็คงเป็นคําตอบเพิ่มเติม	และเป็นการพิจารณาเพิ่มเติมในโครงการที่กําลังปฏิบัติ

อยู่	 ท่านทั้งหลายก็คงไปคิดเพิ่มเติมได้เองด้วย	 แล้วก็ขอท้วงติงเป็นอันดับสุดท้ายว่า	 นิคมนั้นมันไม่ ใช่ชื่อนิคมเนิน

ดินแดง	 เนินดินแดงเป็นส่วนเป็นตําบลเดียว	 นิคมนั้นทางการเขาได้ขีดเอาไว้เป็นนิคม	 เขาเรียกว่านิคมขั้นบันได

หรือขั้นกระได	 หรือถ้าคิดไปอีกทางหนึ่งก็เป็นนิคมประจวบฯ	 มันอันเดียวกัน	 แต่ว่าการแบ่งเขาก็ยังไม่ ได้แบ่งเป็น

ที่ทางที่เหมาะสม	 ที่มันกว้างเหลือเกิน	 แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ ไม่พอ	 ยังไม่ครบถ้วน	 แต่ โดยที่ท่านทั้งหลายทั้งผู้ที่เป็น
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สมาชิกโรตารี่และได้มาในฐานะโรตารี่	 และทั้งเพื่อนฝูงทั้งหลายที่ ได้ช่วยกันปฏิบัติ ในเรื่องนี้และสนับสนุนในเรื่องนี้ก็

จะได้ ไปช่วยเขาได้	ที่ ได้ชี้ว่าควรจะทําแถวทับสะแกนั้น	เหตุผลสําคัญอยู่ที่ว่า	เป็นที่ที่ถ้าไม่ ไปพัฒนาไปช่วยเหลือก็อาจ

จะยุ่งอลเวง	 เพราะว่าเป็นชื่อนิคม	 แต่ประชาชนที่อยู่ ในนั้นไม่ ได้เป็นสมาชิกนิคม	 เดี๋ยวทางการเกิดฟิตขึ้นมา	 เกิด

เคร่งครัดขึ้นมา	 บอกว่านี้ ไม่ ใช่สมาชิก	 เป็นผู้บุกรุก	 เดี๋ยวเกิดความแน่	 ฉะนั้นก็ถึงอยากจะอาศัยท่านทั้งหลายผู้มี

ความรู้	และผู้มีความตั้งใจที่ดี	มีความชํานาญ	มีความรู้	 โดยเฉพาะในเรื่องว่าต้องร่วมแรงกันถึงจะมีผล	อันนี้ ได้ ไป

ชว่ยกนัหนอ่ย	ถา้ทา่นได้ไปชว่ยดว้ยกาํลงัทรพัยอ์ยา่งนีก้เ็ปน็การดมีาก	เพราะวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีถ้า้ไมม่กีาํลงัทรพัย์

ก็ลําบากที่จะทํา	 แต่ที่สำคัญที่สุดขอให้ช่วยด้วยกำลังความรู้	 กำลังใจความดีความตั้งใจที่จะช่วยผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ ใจ	

เป็นสิ่งที่จะทำให้้กิจการทั้งหลายนั้นเป็นผลได้จริงๆ	 และถ้ากิจการนี้เป็นผลได้จริงๆ	 ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับส่วนอื่น

ของประเทศ	 และถ้าส่วนอื่นของประเทศได้รับการบริการดีๆ	 จากทางทั้งราชการทั้งเอกชนผู้มีจิตใจที่รักส่วนรวม	

ประเทศก็ ไม่มีทางที่จะล่มจม	 มีแต่ที่จะรุ่งเรือง	 ฉะนั้นงานที่ ได้ตั้งไว้แก่ตัวนี้	 จึงเป็นงานที่สําคัญได้มากๆ	 แล้วก็

ขอให้ท่านไปพิจารณาต่อไป	

	 ในโอกาสนี้	ก็ขอขอบใจอีกทีที่ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทั้งทรัพย์	ทั้งกําลังกาย	กําลังใจ	เพื่อที่จะตั้ง

โครงการที่ดี	ที่มีประโยชน์	และก็ขอให้ทําต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	ความจริงก็ดีกว่า	ขอวงเล็บอีกสักนิดหนึ่งอีก	รับรอง

ว่าเป็นอันสุดท้ายว่า	 กิจการอย่างนี้ดีกว่าที่เคยทํา	 ที่ โรตารี่เคยทําโครงการสร้างหอนาฬิกาหรือสิ่งที่คล้ายๆ	 กัน	

เวลานี้ ไม่ดูนาฬิกาก็พอรู้ว่าเวลามันผ่านไปทุกวันๆ	 แก่เข้าทุกวันๆ	 ไม่ต้องดูนาฬิกา	 แต่ว่าการสร้างสรรค์ความดีนี่	

เราไม่ต้องดูนาฬิกา	 เรารู้	 เพราะฉะนั้นปิดวงเล็บ	 ขอขอบใจท่านอีกที ในความตั้งใจที่ดี	 และความเข้มแข็งที่ท่านมี	

ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ตั้งใจที่จะทําที่เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งาม	ขอให้เป็นผลสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา 

คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ 

วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ	 ณ	 ท่ามกลางสันนิบาตของ

คณะลูกเสือแห่งชาติ	อีกวาระหนึ่ง	และมีความพอใจยิ่ง	ที่ ได้ทราบตามรายงานของสภานายกว่า	กิจการลูกเสือทุกๆ	

ด้านดําเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง	 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างกว้างขวาง	 แสดงว่าคณะลูกเสือมี

ความพร้อมเพรียงและตั้งใจจริง	ในอันที่จะเพียรพยายามปฏิบัติการให้บังเกิดผลตามอุดมคติและความมุ่งหมายที่ตั้งไว้		

	 งานของลูกเสือมุ่งหมายที่จะอบรมคนให้สุจริต	 มีวินัย	 มีความรับผิดชอบ	 และมีความมั่นใจในตัวเอง	

นอกจากนั้น	ยังมีจุดประสงค์ที่อาจเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง	คือต้องการฝึกลูกเสือทุกคนให้บําเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุกๆ	 ทางที่จะพึงทําได้	 ทุกคนในที่นี้	 กล่าวได้ว่ามีความเชื่อถือเลื่อมใสในงานของ

ลูกเสือ	 จึงได้เข้ามาร่วมงานด้วยความเต็มอกเต็มใจและเสียสละ	 มีความตั้งใจและพากเพียรที่จะส่งเสริมสนับสนุน

กิจการอันทรงคุณค่านี้	 ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์เพิ่มพูนกว้างขวางยิ่งๆ	 ขึ้น	 เมื่อท่านได้ร่วมแรงร่วมใจ

กันมาได้ด้วยดีอย่างนี้แล้ว	 ขอให้ดําเนินงานต่อไปโดยเต็มกําลัง	 เชื่อว่าเมื่อคนส่วนใหญ่ตั้งใจดีแล้ว	 ก็จะสงเคราะห์

อนุเคราะห์กันมากขึ้นด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน	 อันจะทําให้เกิดความปรองดองรักใคร่เชื่อถือและสมัครสมานกัน

เป็นอันหนึ่งอันเดียว	 ผลที่สุด	 ก็จะบังเกิดเป็นกําลังของส่วนรวมอันใหญ่ยิ่ง	 ซึ่งสามารถนําไปสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้า	 และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักที่หวงแหนของเรา	 ให้เป็นปึกแผ่น

แน่นหนา	

	 ขออวยพรให้งานของคณะลูกเสือแห่งชาติ	 ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสวัสดี	 ทั้งให้สําเร็จผลสมตาม

ความมุ่งประสงค์ทุกประการ	 ขอให้ลูกเสือ	 ผู้บังคับบัญชา	 ผู้บริหารและท่านทั้งหลายที่มาชุมนุมอยู่ ในพิธีนี้	 ประสบ

แต่ความสุข	ความเจริญจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง	 ณ	

โอกาสนี้	 และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินมาได้เป็นอันดี	 ทั้งในด้านวิชาการและในด้าน

บริหาร	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง	 คือเป็นมหาวิทยาลัยสําหรับผู้ที่ปรารถนาจะ

เพิ่มพูนเสริมสร้างความรู้ความสามารถของตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	 เข้ามาเลือกสรรศึกษาวิทยาการได้

ตามทางที่ถนัด	 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ ให้อิสรภาพมาก	 และนอกจากนั้น	 ยังเป็นที่รวมของผู้คนจํานวน		

มากมาย	 ซึ่งต่างก็มีความรู้ความคิดและประสบการณ์แตกต่างกันด้วย	 นักศึกษาจึงอาจสมาคมกันและเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆ	จากกันและกันได้อย่างสะดวกกว้างขวาง	ดังนั้น	ปัจจัยและวิธีการที่นักศึกษาจะใช้ ในการเรียนที่มหาวิทยาลัย

นี้	 ย่อมแตกต่างกับที่อื่นๆ	 กล่าวคือ	 แต่ละคนจําเป็นจะต้องบังคับตัวเองด้วยตนเองอย่างมากและเคร่งครัด	 เพื่อให้

เอาใจใส่จดจ่อและพากเพียรอยู่กับการเรียน	 มิฉะนั้นก็จะเรียนสําเร็จได้ ไม่ง่ายนัก	 การที่ท่านทั้งหลายสามารถศึกษา

จนสําเร็จหลักสูตร	และได้รับปริญญาสาขาต่างๆ	 ในครั้งนี้	 แสดงว่าท่านได้สําเร็จการศึกษาสําคัญอีกแขนงหนึ่งด้วย

ในตัว	 คือวิชาหรือศิลปะการบังคับตนเอง	 ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับบุคคลทุกคน	 ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า	

ความสําเร็จ	 และความสวัสดี	 บัณฑิตแต่ละคนในที่นี้	 จึงน่าที่จะประสบความสุขความสําเร็จในการงานและในชีวิต

เป็นอย่างดี ได้ ไม่ยาก	โดยไม่มีปัญหา	ถ้าจะยังคงรักษาความบังคับใจตัวเองนี้ ไว้ตลอดไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข	 ความสวัสดี	 และความก้าวหน้ารุ่งเรือง	 ตามที่มุ่งปรารถนาไว้ทุก

ประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกวาระ

หนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จทางการศึกษาทุกคน	

	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า	 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีลักษณะสําคัญเฉพาะอย่าง

หนึ่ง	 ที่เป็นมหาวิทยาลัยสําหรับผู้ปรารถนาจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	 จะสมัครเข้ามาศึกษาเพื่อความก้าวหน้า

ของตนได้	 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ให้อิสรภาพมาก	 นักศึกษาจําเป็นที่จะต้องฝึกหัดบังคับตนเองอย่างเต็มที่	

ให้เอาใจใส่จดจ่อและขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน	มิฉะนั้นจะสําเร็จได้ โดยยาก	 ผู้ศึกษาจนสําเร็จได้แต่ละคน	 จึง

ชื่อว่ามีความสามารถบังคับตนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี	 เพราะฉะนั้น	 ต่อไปคงจะประสบความสําเร็จและความ

รุ่งเรืองในชีวิตได้ ไม่ยากนัก	

	 ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร	 หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 “สติ”	 กล่าวคือ	

ก่อนที่บุคคลจะทํา	จะพูด	หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆ	สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทําให้หยุดคิด	ว่าสิ่งที่จะทํานั้น

ผิดชอบชั่วดีอย่างไร	 จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไป ในระยะยาว	 เมื่อบุคคลคิดได้	 ก็จะสามารถ

ตัดสินการกระทําของตนได้ถูกต้อง	 แล้วก็จะกระทําแต่เฉพาะสิ่งที่สุจริตที่มีประโยชน์อันยั่งยืน	 ไม่กระทําสิ่งที่จะเป็น

ความผิดเสียหายทั้งแก่ตนและส่วนรวม	 ความมีสตินั้น	 จะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียด

ประณีต	คือเมื่อจะศึกษาสิ่งใด	ก็จะพิจารณากลั่นกรองสิ่งที่มิ ใช่ความถูกต้องแท้จริงออกเสียก่อน	เพื่อให้ ได้มาแต่เนื้อ

แท้ที่ปราศจากโทษ	บัณฑิตทั้งปวงผู้หวังความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตนของชาติบ้านเมือง	 เมื่อจะทําการงานใดๆ	ที่

สําคัญ	ควรอย่างยิ่งที่จะหยุดคิดสักหน่อยก่อนทุกครั้ง	แล้วท่านจะไม่ต้องประสบกับความผิดหวังและผิดพลาดในชีวิต	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	

และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกวาระ

หนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จทางการศึกษาทุกคน	

	 เมื่อวันก่อน	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องการบังคับใจตัวเองและเรื่องสติ	 คือความรําลึกได้

ว่าอะไรเป็นอะไร	 เป็นความว่า	 ทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความยั้งคิดก่อนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป	

และทําให้คิดได้ว่าสิ่งที่จะทํานั้นเป็นผลดี	 ผลร้าย	 จนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในเหตุและผล	 สามารถบังคับตนเองให้ทํา

หรือมิ ให้ทําสิ่งนั้นได้	

	 วันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า	 บัดนี้ท่านได้เรียนสําเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว	 ย่อมมีความรู้ความสามารถ

ด้านวิชาการ	 ที่จะนําไป ใช้ทําการงานในด้านที่ศึกษามาได	้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยของท่านตลอดจนบุคคลทั่วไป

ยอมรับรองแล้ว	 การที่จะทํางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา	 คือ	 ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น	 จะอาศัย

ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้	 จําเป็นต้องอาศัยความสุจริต	 ความบริสุทธิ์ ใจ	 และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบ

ด้วย	 เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์	 ที่ทําให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว	 ส่วนคุณธรรม

ดังกล่าวแล้ว	 เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่นําพาให้ยวดยานดําเนินไปถูกทางด้วยความ

สวัสดี	 คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์	 ดังนั้น	 ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตนเพื่อส่วนรวมต่อไป

ขอให้ทุกคนสํานึกไว้เป็นนิตย์	 โดยตระหนักว่า	 การงาน	 สังคม	 และบ้านเมืองนั้น	 ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหาร

ดําเนินการย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้ โดยยาก	 แต่ถ้างานใด	 สังคมใด	 และบ้านเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผู้มีคุณธรรม	

ความสุจริตแล้ว	จะดํารงอยู่มิได้เลย	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	

และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกวาระหนึ่ง	

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติพร้อมทั้งความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	

	 ตามรายงานที่ ได้ทราบและได้สังเกตตลอดมา	 เห็นได้ว่ากิจการของมหาวิทยาลัยนี้ ได้ก้าวหน้าและเจริญขึ้น

มาเป็นลําดับ	ทั้งในด้านวัตถุสถานที่	ทั้งในด้านวิชาการ	นอกจากนั้น	จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ	ก็

เพิ่มมากขึ้นทุกปี	 จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศชาติจะได้อาศัยผู้มีความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ	 ทั้งหลายเหล่านี้	

เป็นกําลังสําคัญในการสร้างเสริมความเจริญและความมั่นคงปลอดภัยต่อไป	

	 ความเจริญนั้นมักจําแนกกันเป็นสองอย่าง	 คือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง	 และความเจริญทางจิตใจอีก

อย่างหนึ่ง	 ยิ่งกว่านั้น	 ยังเห็นกันว่า	 ความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค	์

ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจรรยาเป็นปัจจัย	 แท้จริงแล้ว	 ความเจริญทางวัตถุกับทางความเจริญ

ทางจิตใจก็ดี	 หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี	 มิ ใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้

เด็ดขาดได้	 ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายามจะแยกออกจากกันนั้น	 มีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกัน	 คือ	 “ความจริงแท้”	 ซึ่ง

เป็นวิทยาศาสตร์	 ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไรๆ	ที่สุดก็จะรวมลงสู่กําเหนิดจุดเดียวกัน	แม้แต่จุดประสงค์ก็จะลง

สู่จุดเดียวกัน	คือความสุข	ความพอใจของทุกคน	ดังนั้น	ท่านทั้งปวงที่กําลังจะนําวิชาการออกไปสร้างความเจริญแก่

ตนแก่ชาติควรจะได้ทราบตระหนักในข้อนี้	 และควรจะถือว่าความเจริญทั้งสองฝ่ายนี้มีความสําคัญอยู่ด้วยกัน	 เป็นสิ่งที่

เกี่ยวเกาะ	 เกื้อหนุน	 และอาศัยกัน	 จําเป็นที่จะต้องพิจารณาพร้อมกันไปปฏิบัติพร้อมกันไป	 ความเจริญมั่นคง

แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ตามความมุ่งประสงค์	

	 ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	 และทุกท่านที่ ได้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ประสบความสุขความสําเร็จใน

ชีวิต	มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	และมีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร  

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน

โอกาสนี้	และที่ ได้ฟังรายงานถึงความเจริญก้าวหน้าในกิจการด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกๆ	 คน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสัมฤทธิ์ผลใน

การศึกษาในครั้งนี้	

	 ถ้าบัณฑิตทั้งหลายในที่ประชุมนี้นึกย้อนหลังไปหลายๆ	 ปี	 ก็คงจะเห็นว่า	 เมื่อก่อนเข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัย	 เมื่อกําลังเรียนอยู่	 และเมื่อเรียนสําเร็จแล้วในบัดนี้	 ท่านมีความคิดเห็นหรือทัศนคติ ในสิ่งต่างๆ	 ไม่

เหมือนกัน	 อย่างเช่นเมื่อเรียนอยู่ ในชั้นมัธยม	 อาจมองเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กที่ต้องพึ่งผู้ ใหญ่	 เมื่อมาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัย	 กลับเห็นว่ามีอิสรภาพจะทําอะไรก็ไม่ต้องพึ่งใคร	 ยิ่งพอเรียนสําเร็จมีความคิดอ่าน	 มีวิชาการอย่างสูง

เป็นที่พึ่งได้แล้ว	 ก็จะยิ่งมั่นใจในตัวเองมาก	 ว่าจะสามารถทําทุกสิ่งด้วยตนเองได้หมด	 แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรคิดว่า

ความเห็นหรือทัศนคติของท่านจะหยุดอยู่เพียงนี้	 จะต้องวิวัฒนาต่อไปอีกอย่างแน่นอน	 เพราะสภาพการในภายหน้า

จะปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นไปได้	 ต่อไปเมื่อท่านไปลงมือกระทําการงาน	 งานที่ทํานั้นปรกติจะมิ ใช่งานที่จะทําคน

เดียว	 หากเป็นงานส่วนรวม	 ซึ่งจะต้องจัดสรรกันทําตามความถนัดและความรู้ความสามารถ	 คนละส่วนละตอน	 เมื่อ

นําเอาส่วนงานที่แต่ละคนทํามารวมกันเข้าแล้ว	 จึงจะสําเร็จเป็นงานที่สมบูรณ์ ได้	 เหตุการณ์ดังนี้จะช่วยให้เกิด

ทัศนคติ ใหม่ว่า	 ท่านจะทํางานโดยลําพังตนเองไม่สําเร็จ	 ทุกคนที่ร่วมงานกัน	 จําเป็นต้องพึ่งกันอาศัยกันและกัน	

ทั้งผู้มีความรู้ความสามารถสูง	ทั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้อยกว่า	ถ้าบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการงานของตนดังนี้	

ก็จะสามารถดําเนินชีวิตและกิจการทุกอย่างให้ราบรื่นและมั่นคง	 จนบรรลุความสําเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า

ได้ทุกอย่าง	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสมประสงค์ ในความดีงาม	 ความรุ่งเรืองตามที่ปรารถนาทุกประการ	

และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร  

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีก

วาระหนึ่ง	 และขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนที่ ได้รับเกียรติและความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา

ครั้งนี้	

	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เมื่อวันวานเป็นความว่า	 ความคิดเห็นหรือทัศนคติของคนในเรื่อง

ต่างๆ	 เปลี่ยนแปลงได้	 เช่นตอนแรกเมื่อเป็นเด็ก	 จะเห็นว่าต้องพึ่งผู้ ใหญ่	 ต่อมาเมื่อเรียนสําเร็จแล้ว	 ก็เห็นว่า

สามารถพึ่งตนเองได้ทุกอย่าง	แต่วิวัฒนาการทางความคิดจะต้องมีอยู่เสมอ	 เพราะสภาพการต่างๆ	ปรุงแต่งให้เป็น

ไป	ดังนั้น	ตอนหลังเมื่อได้ออกไปทํางานร่วมกับคนอื่นๆ	แล้ว	จะกลับเห็นว่า	ตนเองนั้นจะต้องพึ่งต้องอาศัยคนอื่น

ด้วย	จึงจะสําเร็จผลในการงานได้	

	 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า	 บางครั้งเราอาจเกิดความรู้สึกว่า	 เรื่องที่เคยทําได้สบายๆ	 ในครั้งก่อนๆ	นั้น	

มาบัดนี้ทําได้ ไม่คล่องตัว	 หรืออาจติดขัดจนทําไม่ ได้เสียแล้วปัญหาอย่างนี้จําเป็นต้องคิดทบทวนให้เห็นว่า	 เหตุใดแต่

ก่อนจึงทําได้	 เหตุใดเดี๋ยวนี้จึงทำไม่ ได้	 เมื่อพิจารณาทบทวนดูแล้ว	ก็จะเห็นว่า	แต่ก่อนที่ทำได้นั้น	 เป็นเพราะมีแรงดัน

จากความตื่นตัว	 มีความกระตือรือร้นและความแคล่วคล่องว่องไว	 กล้าพูดกล้าทํา	 ไม่คิดลังเลสงสัยอะไรมาก	 แต่ก็

มักมีข้อเสียว่า	 สิ่งที่ทําไปได้ด้วยแรงผลักดันนั้น	 อาจขาดความละเอียดรอบคอบ	 ทําให้ ได้ผลไม่สมบูรณ์นัก	 หรือ

บกพร่องเสียหายไปเลย	 ในบัดนี้	 มีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังมากขึ้น	 อาจถึงมากเกินไปจนทําลาย

ความคล่องแคล่วคล่องตัวให้หมดไป	เกิดความไม่มั่นใจและกลัวจะผิดพลาด	จึงลงมือทําไม่ ได้สักที	กรณีทั้งสองที่เกิด

ขึ้นแก่ตนเองแล้วนี้	ควรอย่างยิ่งที่จะต้องนํามาเทียบเคียงกัน	และพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุผลที่ถูกแท้	โดยไม่มีอคติ

และความยึดถือที่ผิดๆ	 แล้วกลั่นกรองเอาส่วนที่เสียออก	 เหลือแต่ส่วนที่เป็นแก่นสารและเป็นประโยชน์ ไว	้ ตั้งเป็น

หลักปฏิบัติขึ้นใหม่ว่า	 ในการจะทําสิ่งไรก็ตามประการแรกจําเป็นต้องรักษาแรงผลักดันในการทํางาน	 ที่เคยมีอยู่นั้น	

ไว้ ให้มั่นคงเสมอ	 เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน	แล้วจึงนําเอาความละเอียดรอบคอบ	ความระมัดระวัง	กับทั้งเหตุผล

อันถูกแท้ที่เกิดมีขึ้นภายหลัง	มาประกอบเข้าด้วย	เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินการกระทําทั้งปวงได้อย่างถูกต้อง	เที่ยงตรง	
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และว่องไว	 ก็จะทําให้การกระทําทุกอย่างได้ผลสมบูรณ์เต็มเปี่ยม	 ถ้าทุกคนพยายามดําเนินตามหลักปฏิบัตินี้อย่าง

เคร่งครัดแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่าจะได้ประสบความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข	 ความสวัสดี	 และความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการ	 ตามที่มุ่งใจ

ปรารถนาจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร  

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙ 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีก

วาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมด้วย	ที่ทุกคนได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาครั้งสําคัญครั้งนี้	

	 เมื่อคราวก่อน	 ข้าพเจ้าได้พูดถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติของบุคคลในสิ่งต่างๆ	 ว่าย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้

เสมอ	 เพราะมีสภาพการต่างๆ	 เป็นตัวปรุงแต่ง	 เมื่อความจริงเป็นดังนั้น	 จึงควรอย่างยิ่งที่จะถือเอาประโยชน์จาก

ความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นให้ ได้มากที่สุด	เมื่อจะลงความเห็นหรือจะทําการสิ่งใด	ควรจะย้อนไปดูว่า	ได้

เคยคิดเคยเห็นในสิ่งนั้นมาแล้วอย่างไรบ้าง	 แล้วนํามาพิจารณาเทียบเคียงกันดู	 ด้วยเหตุผลและความละเอียด

รอบคอบ	 โดยปราศจากอคติ	 เพื่อเลือกสรรแต่ทัศนะที่ถูกต้อง	 มาเป็นหลักการในการลงความเห็นและการกระทํา

ของตน	ผู้ ใดถือปฏิบัติตามนัยนี้ ได้ โดยเคร่งครัด	ผู้นั้นจะประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการทั้งปวง	

	 ความเคร่งครัดหมายความถึงความระมัดระวังมั่นคง	 ที่จะปฏิบัติการให้เที่ยงตรงครบถ้วน	 ตามแบบแผน

และหลักเกณฑ์ที่ ได้วางไว้	 แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้น	 ย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน	 และเหตุผลที่จะทําให้พื้นฐาน

มั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้	 ก็ต้องเป็นเหตุผลตามความจริงแท้	 ที่ ได้พิสูจน์เห็นจริงแล้วด้วยความละเอียดรอบคอบ	

ปราศจากความลําเอียงและความหลงผิดตามอารมณ	์ ผู้ที่เคร่งครัดตามแบบแผนที่อาศัยเหตุผลแท้และมั่นคง	 ย่อม

สามารถติดตามกระบวนการของเหตุผล	 ซึ่งเชื่อมโยงกันตลอดทุกแง่มุมขั้นตอนได้อย่างสะดวกสบายมาก	 จึงปฏิบัติ

การทั้งปวงได้ โดยกระจ่างใจ	เบาใจ	มั่นใจ	และมีประสิทธิภาพเปรียบเหมือนคนที่ยืนบนพื้นที่ราบเรียบและแน่นหนา	

ย่อมทรงตัวให้ตรงอยู่	หรือขยับเขยื้อนตัวไปทางไหนๆ	ได้ตามความประสงค์	ไม่มีพลาดพลั้ง	แต่ถ้าเหตุผลที่จะนํามา

เป็นพื้นฐานมิ ใช่เหตุผลที่ถูกที่แท้	หากเป็นแต่เหตุผลตามอารมณ์	ตามความลําเอียงและหลงผิดแล้วก็หาเป็นพื้นฐาน

ทีห่นกัแนน่มัน่คงมิไดเ้ลย	 ผูท้ีป่ฏบิตักิารบนพืน้ฐานอนัคลอนแคลนเชน่นัน้ยอ่มไมม่คีวามมัน่ใจสบายใจ	 เพราะไม่สามารถ		

ดําเนินตามกระบวนการของเหตุผล	 จําเป็นต้องตั้งเหตุตั้งผลใหม่ด้วยการบิดเบือนความจริง	 ต่อสู้ขัดขวาง

ความจริงอยู่ร่ำไป	 เพื่อให้คล้อยตามอคติและอารมณ์ชั่วแล่นของตน	 แทนที่จะทําสิ่งใดได้อย่างคล่องใจและแน่ ใจจะ

กลับมีแต่ความขัดข้อง	 กดดัน	 คับแค้น	 และขึ้งโกรธ	 เพราะทําให้สําเร็จดังใจตัวไม่ ได้กล่าวสั้น	 ก็คือมีความเครียด
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หรือเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา	 เปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินเลน	 หรือในเรือที่ โคลง	 ย่อมทรงตัวหรือขยับ

ตัวอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า	แสนลําบาก	เพราะต้องคอยเลี้ยงตัวมิ ให้ล้มคว่ำอยู่ตลอดเวลา	ข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอให้

บัณฑิตหยิบยกเอาเรื่องความเคร่งครัดกับความเคร่งเครียดดังกล่าว	 ขึ้นพิจารณาให้เข้าใจ	 ก่อนที่จะออกไปสร้าง

ความเจริญก้าวหน้า	เพื่ออนาคตของตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุข	 ความสําเร็จใจชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	

และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจําปี 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความนิยมยินดีด้วย	ที่สามัคคีสมาคมจัดการประชุมประจําปีขึ้นอีกวาระหนึ่ง	เพื่อให้สมาชิก

ได้มี โอกาสมาพบปะสมานไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์	 ความปรองดองร่วม

มือกันในทางที่ดีนี้	ย่อมบันดาลผลสําเร็จอันงดงามให้ ได้เสมอ	ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม	

	 คนไทยเรานั้นจะไปอยู่แห่งหนใดก็ถือตัวว่าเป็นไทย	 ความถือตัวว่าเป็นคนไทยนี่เอง	 ที่ชักนําให้เรารวมกัน

ได้	 แม้จะมาอยู่ ในประเทศไกล	 ก็พยายามหาโอกาสมาสมาคมกันและรวมอยู่ด้วยกันอย่างคนไทย	 แล้วยังอุตส่าห์

บอกกล่าวมาให้ทราบให้ยินดีด้วยทุกปีเสมอมา	 ปีนี้	 ใคร่ขอส่งความระลึกถึงทุกคนมาพร้อมกับข้อเตือนใจสักข้อหนึ่ง

ว่า	 ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร	 หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 “สติ”	 นั้น	 เป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทําให้บุคคล

หยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะทํา	 จะพูด	 และแม้แต่จะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่ว	 มีคุณมีประโยชน์หรือเสียหาย	

ควรกระทําหรือควรงดเว้นอย่างไร	 เมื่อยั้งคิดได้	 ก็จะช่วยให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดประณีต	 และ

สามารถกลั่นกรองเอาสิ่งที่ ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ออกได้หมด	 คงเหลือแต่เนื้อแท้ที่ถูกต้องและเป็นธรรม	 ซึ่ง

เป็นของควรคิดควรพูดควรทําแท้ๆ		

	 ขออวยพรให้การประชุมใหญ่ของสมาคมครั้งนี้สําเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกประการ	 ทั้งขอให้ทุกๆ	 ท่านมี

ความสุข	ความเจริญและความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน  

จังหวัดกาญจนบุรี
(๒) 

ณ พลับพลาพิธีลูกเสือชาวบ้าน 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านในวันนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง	 เพราะว่าเป็นการชุมนุมของ

ลูกเสือชาวบ้านจํานวนมากและหลายรุ่น	นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้มาพบปะกันและแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน	และ

ได้มี โอกาสได้ทวนคําปฏิญาณของลูกเสือที่มีความสําคัญอยู่ที่ว่าจะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ	

	 ความสําคัญของคําปฏิญาณนี้	 ก็สรุป ได้ว่ามีความสําคัญอยู่ที่ข้อนี้	 และแสดงว่าพวกเราทุกคนมีความ

สามัคคี	ความสามัคคีนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของการตั้งกิจการลูกเสือชาวบ้าน	เพราะว่าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมาก	

โดยเฉพาะเป็นชาติบ้านเมืองซึ่งถือกันว่าเป็นหมู่ชนที่อยู่ด้วยกันด้วยความหวังดีซึ่งกันและกัน	 ก็จะต้องมี

ความสามัคคี	 ความสามัคคีนี้ก็หมายความว่ามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน	 แต่สิ่งที่สําคัญในความสามัคคีนี้	 ซึ่งอาจจะไม่ค่อย

ได้คิดว่า	ถ้าอยู่คนเดียวจะสามัคคีก็ยากเพราะไม่รู้จะสามัคคีกับใคร	ฉะนั้นความสามัคคีนี้ต้องหมายความว่าต้องมีคน

มาก	 เช่นเดียวกับฝนที่ตกลงมาไม่กี่หยดเมื่อตะกี้ก็จะเป็นประโยชน์ ได้น้อยในการที่จะขังเอาไว้ ในบ่อที่สร้างเอาไว้เพื่อ

เก็บน้ำฝนและเอามาใช้	 เพราะว่าจะไม่เต็มบ่อ	 ถ้ามีคนมากและก็สามัคคีกัน	 ก็จะมีประโยชน์มาก	 เช่นเดียวกับฝนที่

ตกลงมามากหยดในบ่อ	 ทําให้บ่อเต็ม	 แล้วก็ ได้ ใช้เป็นประโยชน์ ในการบริ โภคได้	 ความสําคัญของจํานวนของหยด

ของฝนนี้ ให้มีมากก็สําคัญส่วนหนึ่ง	 อีกส่วนหนึ่งก็ต้องให้หยดนั้นหนา	 ไม่ ใช่หยดบางๆ	อย่างที่ลงมาเมื่อตะกี้	 จึงจะ

ทําให้มีจํานวนมากเหมือนกัน	 ฉะนั้นถ้าการที่คนจํานวนมากมาสามัคคีกัน	 คือเห็นอกเห็นใจกันก็จะต้องเห็นอก

เห็นใจอย่างจริงจัง	 อย่างมีจิตใจที่เรียกว่าเต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจดี	 ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน	 จึงจะทําให้

ความสามัคคีนี้เป็นประโยชน์	 และทําให้เกิดแรงกําลังที่สูงที่จะปกป้องกันพวกเราได	้ ถ้าแต่ละคนไม่มีความเมตตาที่

เต็มเปี่ยมในใจ	หรือไม่มีความรู้	 ไม่มีความตั้งใจดีอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆ	ความสามัคคีถ้ามีความสามัคคีก็จะไม่มีกําลัง

มากนัก	 ฉะนั้นถึงได้ขอเตือนเรื่องหนึ่งว่า	 ลูกเสือชาวบ้านที่ตั้งขึ้นมา	 เพื่อประโยชน์ของความสามัคคี	 และเพื่อ

ประโยชน์ของชาตินี้	 จะต้องประกอบด้วยบุคคล	 คือตัวลูกเสือชาวบ้านเองจํานวนมาก	 และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ ได้

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)
	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

ศาลาการเปรียญ	พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	และทรงปลูกต้นไม้	ณ	วัดรัชดาภิเษก	อําเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี	
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รายงานว่า	 จังหวัดกาญจนบุรีนี้ก็มี โครงการที่จะฝึกลูกเสือชาวบ้านให้มากขึ้นทุกทีก็เป็นที่น่ายินดี	 จํานวนมากนี้ก็

เป็นความสําคัญ	 แต่คุณภาพของลูกเสือชาวบ้าน	 หมายถึงว่าแต่ละคนจะต้องเข้าใจ	 จะต้องตั้งใจ	 จะต้องมีจิตใจท่ี

แข็งแรง	 ที่เมตตา	 ที่ตั้งใจดีและเข้าใจอย่างแท้จริงในหน้าที่ของแต่ละคน	 จึงจะทําให้กิจการของลูกเสือชาวบ้านเป็น

ประโยชน์เหมือนกับน้ำที่อยู่ ในบ่อที่ทําให้เต็มบ่อ	และสามารถนําไป ใช้บริ โภคใช้งานได้	

	 การที่จะฝึกลูกเสือชาวบ้านให้ดีจึงเริ่มอยู่ที่ตนเอง	 ถ้าแต่ละคนฝึกให้ดี	 ให้เข้าใจจริงๆ	 ว่าแต่ละคนต้อง

ปฏิบัติตนให้ดี	และเข้าใจว่าประเทศชาติของเราต้องการเรา	สังคมต้องการเรา	ทุกคนต้องการเรา	และฝึกตนเองให้

เข้มแข็ง	 ก็จะเกิดประโยชน์ ใหญ่ยิ่งและตนเองก็จะได้รับประโยชน์ ในเรื่องนั้นเหมือนกัน	 เพราะว่ากําลังสามัคคีนี้

รักษาให้ส่วนรวมอยู่ดี	ก็นับว่าแต่ละคนก็จะอยู่ด้วยความผาสุก	กิจการลูกเสือชาวบ้านจะก้าวหน้าได้ดี	และประเทศชาติ

จะอยู่ ได้อย่างมั่นคง	 เพื่อให้บุคคลคือพวกเราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนั้น	 จึงสําคัญอยู่ที่ตัวบุคคล	 และเรามั่นใจได้ว่า

ประเทศชาติของเราอยู่ ได้แน่นอน	 เพราะว่าทราบดีว่าแต่ละคนมีจิตใจที่คล้ายคลึงอยู่	 ถือความรักเอกราชเสรี	 ความ

รักแผ่นดินไทย	 ความที่ทุกคนรู้ว่าถ้าขาดแผ่นดินไทยแล้ว	 แต่ละคนอยู่ ไม่ ได้	 อยู่ ไม่ ได้เพราะว่าไม่มีที่จะยืนจะอาศัย	

จะไปไหน	ถ้าไม่มีประเทศชาติของตน	ฉะนั้นแต่ละคนมีความคิดอย่างนี้	 เมื่อมาฝึกและตระหนักว่าเป็นเช่นนี้	มาอยู่

ร่วมเป็นรุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 มาอยู่ร่วมเป็นสมาชิกของการลูกเสือชาวบ้าน	 และร่วมแรงกันเป็นคนไทยที่ดีที่รักชาติ	

ที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมนั้นทุกคนมีความคิดเหมือนกัน	 ความสามัคคีนี้ก็มีพลังอย่างมาก	 และประเทศชาติก็มี

พลังอย่างมาก	 แต่ละคนก็วางใจได้ว่าจะมีที่พึ่งที่อาศัยแน่นอน	 ไม่ต้องกลัว	 เพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปคิดถึงการฝึก

จิตใจตัวเองให้เข้มแข็ง	 แล้วนําจิตใจที่เข้มแข็งนี้มาสามัคคีกัน	 คือมาช่วยกัน	 ผู้ที่รู้จักกันในรุ่นก็หันหน้าพูดกัน	 คุย

กัน	 และให้กําลังใจซึ่งกันและกัน	 ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน	 แต่ละรุ่นที่อยู่ต่างอําเภอกัน	 แม้จะต่างจังหวัดกันก็เข้าหา

กัน	 ไปเยี่ยมเยียนกันเมื่อมี โอกาส	 และถามหาทุกข์สุขกัน	 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด	 ถ้ามีข่าวอะไรก็ถามข่าวกัน	

ถ้าจะช่วยกันได้ก็ช่วยกัน	ดังนี้ทุกคนจะรับความสุข	และทุกคนจะมีความภูมิ ใจว่าได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่	และ

เป็นที่ชื่นชมแต่ละคนชื่นชม	 และมาร่วมกันชื่นชม	 อันนี้เป็นความสุขสูงมากที่จะได้มีความสุขและร่วมสุขกันได้	

ฉะนั้นก็ขอให้ลูกเสือทุกคนได้ตระหนักถึงข้อนี้	ฝึกตนให้ดี	และรักษาความดีที่ ได้ฝึกเอาไว้	

	 ขอให้ทุกคนได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	ความสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 

แก่ผู้สอบไล่ ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิตในโอกาสนี้	 และขอแสดงความชื่นชม

ด้วย	ที่ทุกคนได้รับเกียรติและความสําเร็จครั้งสําคัญยิ่ง	

	 ท่านทั้งหลายศึกษาวิชากฎหมายก้าวหน้ามาได้ถึงเพียงนี้	 ย่อมเข้าใจได้ว่าต่างมีความตั้งใจที่จะประกอบการ

งานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป	กฎหมายไทยนั้นได้รับความเชื่อถือยกย่องทั่วไป ในนานาประเทศ	ว่าเป็นกฎหมายที่

มีมาตรฐานสูง	อํานวยความยุติธรรมและความเที่ยงตรงถูกต้องได้เป็นอย่างเยี่ยม	ข้อนี้	นักกฎหมายไทยย่อมทราบ

และภาคภูมิ ใจอยู่ด้วยกันแล้ว	 แต่มีข้อเท็จจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า	 กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและถูกต้อง

เที่ยงตรง	หรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ ได้หรือไม่เพียงไรนั้น	ขึ้นอยู่กับการใช้	คือถ้าใช้ ให้ ได้

ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ	 จริงแล้ว	 ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ ไว้

ได้	 แต่ถ้าหากนําไป ใช้ ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์	 โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด	

ด้วยอคติ	 หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ	กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที	 และกลับกลาย

เป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง	 ผู้ที่ต้องการจะใช้กฎหมายสร้างสรรค์ความผาสุกสงบและความเป็น

ปึกแผ่นก้าวหน้าของประชาชนและบ้านเมือง	 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาวัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมาย

แต่ละฉบับไว้ ให้แน่วแน่เสมอไป	อย่างไม่มีข้อแม้ประการใดๆ	พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ	 จรรยา	ความสุจริต	และ

มโนธรรมของนักกฎหมายไว้ โดยรอบคอบเคร่งครัด	 เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง	 กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่า

อันสมบูรณ์บริบูรณ์	 เป็นที่เชื่อถือยกย่องอยู่ โดยตลอดได้ ไม่ต้องกลายเป็นกฎหมายโบราณล้าสมัย	ดังที่มีเสียง

วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราว	

	 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน	ทั้งขอ

ให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 วันนี้มี โอกาสดี	 ที่ ได้พบกับคณะผู้บริหารงานลูกเสือและผู้มีศรัทธาอุปการะกิจการลูกเสืออย่างพร้อมหน้า	

ขอแสดงความยินดีด้วยที่ทุกคนได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี	 ทั้งขอขอบใจในไมตรีและความหวังดี	 ที่แสดงต่อข้าพเจ้าอีก

คํารบหนึ่ง	

	 เมื่องานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปีนี้	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับท่านไว้ว่าการที่ท่านทั้งหลาย

เต็มใจและเสียสละเข้ามาบริหารงานและสนับสนุนกิจการลูกเสือนั้น	 ก็ด้วยมีความเชื่อว่างานของลูกเสือเป็น

ประโยชน์จริงๆ	 ในทางสร้างคนดี	 เพื่อให้คนดีทั้งนั้นได้เป็นกําลังและตัวจักรสําคัญที่จะรักษาชาติรักษาประเทศของ

เราให้ดํารงมั่นคงอยู่	 ด้วยความผาสุกสงบและเจริญก้าวหน้าต่อไป	 และเมื่อได้เห็นว่า	 ท่านร่วมมือกันทํางานให้

ลูกเสือจนได้ผลที่น่าชื่นชมเพียงนี้แล้ว	จึงได้ขอให้ช่วยกันทําต่อไป ให้เต็มฝีมือ	

	 ที่ ได้ขอท่านดังนั้นเพราะเห็นว่า	 งานที่ ใหญ่และต้องการความร่วมมือกันจริงๆ	 ในระดับชาตินั้น	 ถ้าไม่มี

บุคคลสําคัญๆ	 เป็นตัวตั้งตัวตี	 เป็นผู้นําทํางานให้เห็นประจักษ์เป็นตัวอย่างจนแน่ ใจแล้ว	 ก็ยากที่คนทั่วไปจะตื่นตัว

และคล้อยตามได้	ดังนั้น	จึงขอย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่ง	พร้อมกับขอฝากความหวังไว้กับท่านด้วย	ในการที่จะใช้กิจการ

ลูกเสือ	ซึ่งมีอยู่แล้ว	และมีประสิทธิภาพพอสมควรอยู่แล้วนี้	เป็นปัจจัยสร้างเสถียรภาพของชาติอีกด้านหนึ่ง	ขอท่าน

ทั้งหลายจงได้ระลึกไว้เสมอว่า	 กําลังส่วนรวมอันยิ่งใหญ่ของเราจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับฝีมือและความรับผิดชอบ

ของท่านประการหนึ่งด้วย	

	 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง	 จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยพรทั้งสี่

ประการ	 สามารถประกอบกรณียกิจใหญ่น้อยให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการลูกเสือยิ่งๆ	 ขึ้นไปได้	 สมตามที่

ปรารภปรารถนา.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ณ	

โอกาสนี้	 และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยว่าดําเนินก้าวหน้ามาอีกด้วยดี	ทั้งด้านวิชาการ	

ด้านบริหาร	และด้านการเผยแพร่วิทยาการให้ถึงประชาชน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จทางการศึกษาครั้ง

สําคัญครั้งนี้	

	 คําว่าเกษตรศาสตร์	อันเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนี้นั้น	ฟังดูมีความหมายจํากัดอยู่เพียงการทํานา	แต่ความ

จริง	 เกษตรศาสตร์	 ตามความหมายในปัจจุบัน	 กินความกว้างขวางมาก	 คือรวมเอาวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวงที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของมนุษย์เข้าไว้เกือบทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงสอนวิชาการสาขาต่างๆ	 มากมาย

หลายสาขา	 ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ทั้งฝ่ายศิลปศาสตร์	 เรียกได้ว่าครบถ้วนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในความหมายสากล

อย่างสมบูรณ์	 ยิ่งกว่านั้น	 วิชาที่จัดสอน	 รวมทั้งความรู้ความสามารถของผู้สําเร็จการศึกษาออกมาก็มีมาตรฐานสูง	

เป็นที่รับรองยกย่องทั่วไปแม้ ในนานาประเทศ	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้ก็ออกไปปฏิบัติการในวงงานต่างๆ	 ได้มาก

หลาย	 ไม่เฉพาะแต่งานด้านการเกษตร	 ดังปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอยู่ ในบัดนี้	 ผู้สําเร็จการศึกษาจากที่นี่ควรจะ

ภูมิ ใจและมั่นใจในตัวเองได้เต็มที่	 ว่าจะไม่มีปัญหาขัดข้องในการเริ่มชีวิตการงานของตน	 นอกจากสิ่งสําคัญอีก

ประการเดียว	 คือผู้เป็นบัณฑิตแต่ละคนจะต้องตั้งความคิด	 พร้อมทั้งความมุ่งปรารถนากันแน่วแน่	 ที่จะทํางานของ

ตนๆ	 ต่อไป ให้ดี ให้เข้มแข็งจริงๆ	 จึงจะมี โอกาสได้ ใช้วิชาความรู้และฝีมือสร้างสรรค์ประโยชน์	 กับทั้งความเจริญ

ก้าวหน้าในการพัฒนาสถานภาพของสังคมและของชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองถาวรยิ่งๆ	ขึ้นไปได้	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูใหญ่ โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทาน 

รางวัลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๘ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มอบรางวัลประจําปีแก่ โรงเรียนและนักเรียนอีกครั้งหนึ่งขอชมเชยโรงเรียนต่างๆ	

ที่พยายามจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนแต่ละคน	 ที่ตั้งใจ

พากเพียรเล่าเรียนด้วยความขะมักเขม้นจนได้รับผลอันน่าภูมิ ใจยิ่ง	

	 การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้	 ความคิด	 ความประพฤติ	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 และ

คุณธรรมของบุคคล	 เพื่อให้เป็นพลเมืองดี	 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ	 การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทําได้ โดยสะดวกราบรื่น	 ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว	

นอกจากนั้น	 ตามสภาพสังคมที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน	 ประเทศของเรายังกําลังต้องการความสามัคคีของคนในชาติเป็น

พิเศษด้วย	 การที่กระทรวงศึกษาธิการมีหลักการที่จะให้การศึกษาอบรมทุกๆ	 อย่าง	 ที่จะทําให้บุคคลสํานึกในความ

เป็นไทยร่วมกัน	 รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพภายในกรอบแห่งกฎหมายตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ที่ต้องช่วยกัน

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ	ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา	ตลอดจนธํารงรักษาถ่ายทอดและพัฒนา

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปนั้น	จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง	ผู้มีหน้าที่ ให้การศึกษาควร

ระลึกถึงอยู่เสมอ	 และถือเป็นภาระรับผิดชอบที่จะต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนของตนให้วิวัฒนาไปตามหลักการ

ดังกล่าว	ให้บรรลุผลโดยมิชักช้า	

	 นักเรียนทั้งหลายที่ ได้รับรางวัลเรียนดี	 ย่อมแสดงว่าได้พยายามเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นมาโดยตลอด	

แต่วิชาความรู้ต่างๆ	 มีมากหลาย	 ดังนั้น	 นักเรียนแต่ละคนจําเป็นต้องขวนขวายศึกษาเล่าเรียนให้กว้างขวาง	 ทั้ง

วิชาตามหลักสูตรและความรู้รอบตัวทั่วๆ	 ไป	 เพื่อชีวิตจักได้เจริญก้าวหน้าเป็นพลเมืองดีของชาต	ิ สามารถช่วย

สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้ ในวันข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้คณะครู	 นักเรียน	 และเจ้าหน้าที่ทุกคน	 มีความสุขสวัสดีและความเข้มแข็งสมบูรณ์	 ทั้งด้วย

กายและด้วยใจ	 สามารถกระทําหน้าที่ของตนๆ	 ให้บังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์แก่ตนและชาติบ้านเมืองได้สม

ความปรารถนา.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะบัณฑิตอาสาสมัคร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น ๙
(๒) 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 โครงการบัณฑิตอาสาสมัครนี้	 ได้ดําเนินมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว	 ได้มีผลดีหลายประการ	 พอมีข้อ

สังเกตอย่างหนึ่งว่า	 การที่ ได้ตั้งสํานักบัณฑิตอาสาสมัครขึ้นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการที่ธรรมดา

ของประเทศชาติที่ว่าจะต้องให้ผู้ที่มี โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในแขนงวิชาต่างๆ	 ได้มีความชํานาญ

ความรู้แล้ว	 ที่จะไปปฏิบัติงานที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานนั้น	 เพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ	 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล	 หรืออาจจะเรียกได้ว่าจากประชาชนโดยตรง	 โดยแท้	 ผู้ที่มี โอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก็นับว่าเป็นผู้ที่มี

โชคดี	 ได้สามารถฝึกฝนขัดเกลาความรู้ความสามารถของตน	 จึงมีความจําเป็นที่จะมีความรู้สึกว่าต้องไปช่วย

ตอบแทนประชาชน	 หรือรับใช้ประเทศชาติเป็นธรรมดาทุกคนไม่เว้นสักคนเดียว	 เพราะว่าได้รับเกื้อหนุนในการ

ศึกษาดีแล้ว	ก็ต้องกลับไปสนองความดีที่ส่วนรวมได้ ให้แก่เรา	อันนี้เป็นข้อสําคัญ	แต่ว่าที่ตั้งเป็นองค์การพิเศษ	และ

มีผู้ที่มารับอบรมเป็นพิเศษนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี	 เพราะว่าจะได้เป็นผู้ที่ ได้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหลาย	 ใน

คราวนี้มี	๑๙	คนก็นับว่าจํานวนไม่มากนัก	เปรียบเทียบจํานวนหลายพัน	เป็นหมื่น	ที่ ได้รับการศึกษาและสําเร็จการ

ศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย	 	

	 การที่จะออกไปปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมนั้น	 ย่อมต้องมีความรู้	 หรือมีความสนใจถึงจะทําได้เรียบร้อย	

ฉะนั้นการอบรมของสํานักนี้ก็คงเป็นประโยชน์มาก	 แต่ก็ขอให้ระลึกถึงข้อที่กล่าวนี้ว่า	 ความจริงเป็นหน้าที่ธรรมดา	

ฉะนั้นเมื่อมี โอกาสพิเศษอีกชั้นหนึ่งที่ ได้เข้าอบรม	 และเมื่อเข้าอบรมแล้ว	 และผ่านการอบรม	 ผ่านการฝึกที่ดี ใน

สนาม	 กลับมาก็จะได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงเป็นพิเศษ	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงนี้	 ถ้าพูดถึงตามประโยชน์แท้	 ก็จะ

เป็นการแสดงว่า	 ท่านทั้งหลายมีความรู้เป็นพิเศษ	 แต่ว่าผลพลอยได้ที่ท่านจะได้รับก็อย่างที่ ได้รายงาน	 คือจะได้รับ

การเทียบคุณวุฒิสูงขึ้น	 ก็เท่ากับเป็นประโยชน์ที่ ได้รับเป็นส่วนตัวอีกด้วย	 ทั้งนี้ก็เมื่อได้รับประโยชน์เช่นนี้	 ก็ยิ่งมี

ความสําคัญที่จะระลึกถึงมากขึ้นต่อไป	 เพราะว่าได้รับประโยชน์	 ได้รับโอกาสดี	 ก็ต้องทําประโยชน์ ให้มากยิ่ง	

(๑)
	

เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 นายปรีดี	 เกษมทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นําบัณฑิตอาสาสมัคร	 รุ่นที่	 ๙	และคณะกรรมการประจําสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาท	
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ประโยชน์นี้จะทําเมื่อใด	 เมื่อได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะไปปฏิบัติงาน	แต่ประโยชน์ที่จะทํา	ประโยชน์นี้

ทําได้ ในปัจจุบันได้เลย	 คือให้ ไปปฏิบัติดูแลที่ ไปช่วยโรงเรียนหรือการพัฒนาอนามัยสาธารณสุขในชนบทที่เขา

ต้องการ	 อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทําอยู่ดี	 ด้วยความตั้งใจดี	 ถูกต้องตามหลักวิชา	 เพื่อส่งเสริมความสามารถและ

ประสิทธิภาพของการบริการประชาชน	

	 ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่จะได้	 หรือหน้าที่อีกอย่างที่จะต้องมี	 คือแสดงหรือปฏิบัติตน	 ทั้งในหน้าที่งานการ

วิชาการ	 ทั้งในส่วนตัว	 ให้เห็นว่า	 ผู้ที่มีความรู้สูง	 หรือมีการศึกษาดีนั้น	 มีการปฏิบัติตัวที่ดี	 เป็นตัวอย่าง	 อันนี้

เป็นการปฏิบัติด้วยกาย	 วาจา	 ด้วยใจ	 คือทําตัวอย่างที่ดีว่า	 นักศึกษาที่ ได้ปฏิบัติ	 ได้ศึกษาสําเร็จจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นสูงของประเทศ	มีจิตใจที่สูง	มีความคิดที่ดี	มีความรู้ที่ดี	 ให้เป็นตัวอย่างให้

เป็นที่ภูมิ ใจของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของประเทศ	 เป็นกําลังใจ	 อันนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญมาก	 ซึ่ง

แสดงว่ามีความคิดที่ดี	 ที่มีเหตุผล	ประกอบด้วยวิชาการและประกอบด้วยหลักศีลธรรมที่สูง	หลักศีลธรรมหรือจิตใจที่

สูงนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องทํา	ไม่ ใช่เรียนมาจากไหน	ไม่ ใช่อยู่ ในตําราไหน	ต้องฝึกเอง	คือฝึกว่าเรามี โอกาสดี	เราก็

ต้องช่วยเหลืออันนี้ยากเหมือนกัน	เพราะว่าถ้าเราถือว่าเรามีความรู้สูง	เราไปบอกคนนั้นต้องทําอย่างนั้น	คนนี้ต้อง

ทําอย่างนี้	 ที่จะให้เขาเชื่อก็ต้องแสดง	 ต้องทําให้ดู	 แล้วก็ต้องทําให้เห็นอย่างละมุนละม่อมด้วย	 และอย่างน่านับถือ

จริง	 คือให้เห็นว่าที่เราทํานี้มิ ใช่สําหรับกอบโกย	 ไม่ ใช่สําหรับชนะในทางจิตใจ	 ในทางสิทธิ ใดๆ	 อันนี้เป็นสิ่งสําคัญ

มาก	เอาชนะใจว่า	ผู้ที่มาช่วยนี้มีจิตใจเต็มเปี่ยม	มีความดีจริงๆ	และก็เห็นผลประโยชน์ที่ดีจริง	ไม่ ใช่ผลประโยชน์ที่

จะได้มีความร่ำรวยบ้าง	 มีอํานาจบ้าง	 อันนี้ที่ว่าสําคัญมากเพราะว่าเรายังเห็นว่า	 การปกครองมีเจ้าหน้าที่	

เจ้าหน้าที่ก็ไปข่มเหงประชาชน	 เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว	 ก็หมายความว่าเราไม่ชอบการข่มเหงประชาชน	 เราก็จะต้องแสดง

วิธีที่จะปฏิบัติ ให้ ได้ผลโดยไม่ต้องข่มเหง	 คือชักจูงให้เข้าใจด้วยความดีแท้ๆ	 ถ้าทําอย่างนี้ ได้	 โครงการนี้ก็เป็น

ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจริงๆ	 เพราะว่าถ้าประชาชนและข้าราชการมีความหวัง	 เพราะท่านทั้งหลายก็ได้เป็นผู้ที่ ได้

สําเร็จการศึกษามา	 คือหมายความว่าเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เข้มแข็ง	 ที่มีความรู้แล้ว	 ถ้าข้าราชการและ

ประชาชนเห็นว่าหนุ่มสาวสมัยนี้ที่มีความรู้	 เขาดี	 เขาใจดี	 เขามีความรู้ดี	 มันเป็นกําลังใจอย่างยิ่ง	 เพราะว่า

ข้าราชการบางคนก็ย่ำอยู่นั่นเป็นข้าราชการชั้นตรีชั้นโทอยู่เป็นเวลานาน	 ไม่มี โอกาส	 ไม่มีตําแหน่งให้ขึ้น	 แต่เขาก็

ทํางานอยู่	 เขาก็ ไม่หวังนักที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต	 แต่อย่างนั้นทําให้เสียกําลังใจ	 เพราะว่านึกดู	 ถ้าอย่างเขาทํา
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งานเกือบแย่ ไม่ ได้มีความเจริญอะไรในทางส่วนตัว	 เขาไม่ว่า	 แต่ว่าเขาเป็นห่วงอนาคตของชาติ	 เพราะเขามีแต่วัยที่

จะแก่ลง	หมดไป	แต่ถ้าเขาเห็นหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจแน่วแน่จริงๆ	และมีความเสียสละจริงๆ	ก็ภูมิ ใจ	เบาใจ	เขา

จะมีความสุขมาก	 เมื่อเขามีความสุขมากแล้ว	 ผู้ที่ย่ำอยู่เพียงชั้นตรีชั้นโทเขาก็ทํางานได้ดี	 เพราะว่าเราต้อง

อาศัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	ทุกชั้น	ทุกตําแหน่ง	และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องมีกําลังใจ	ถ้าเขามีกําลังใจ	ก็หมายความว่า

งานจะดีงานจะลุล่วงไป	เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแท้ๆ		

	 ท่านคงนึกขันในใจว่า	ชอบที่จะย้ำคําว่าแท้ๆ	ก็ไม่รู้จะพูดยังไง	เพราะว่าแท้ๆ	นี้ถ้าไม่แท้ก็เก๊	เก๊นั้นมีหลาย

อย่าง	 เก๊ก็มีแต่ประโยชน์ส่วนตัว	 ประโยชน์ส่วนตัวนั้นก็หมายความว่าเราอาจจะอยากได้ โน่นอยากได้นี่	 เราก็แสดง

ตนหรือพูดอะไรที่เก๊นี้เพื่อประโยชน์	เพื่อที่จะหลอกลวง	เรารู้ของเราเอง	บางทีก็เก๊เพราะว่าเราไม่รู้	เรานึกว่าดี	แต่

ที่จริงเก๊แม้แต่คนที่มีความรู้สูง	 แต่บางทีลืมไป	 ก็ของแท้ก็มี	 ของเก๊ก็มี	 ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีความรู้ดี	 หยุด

พิจารณาสักนิดหนึ่งว่าอะไรแท้	 อะไรเก๊	 จะอธิบายให้ก็ยาก	แต่ละคนต้องอธิบายให้ตนเอง	ว่าตัวเองมีความตั้งใจแท้

หรือไม่	ถ้านึกว่าแท้	แต่สงสัยว่าเก๊	ก็ขอให้มีความเพียรแท้	เพื่อจะได้เห็นว่าอะไรเก๊	อะไรแท้	

	 วันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้	 เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ก็ ได้อยู่ ในรายงานของอธิการบดี

อยู่แล้ว	 และก็อยู่ ในรายงานที่ ให้มา	 จึงเหลือแต่ว่า	 ทําใจให้มีความตั้งใจแท้	 ค้นคว้าในตัวเองว่าอะไรแท้อะไรเก๊	 ใน

ตัวเองด้วยแล้วก็ ในตํารานี้ด้วย	 ในรายงานทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็บอกว่าดี	 ก็เชื่อแบบนี้เพราะว่าตั้งใจดี	 แต่ว่าบางทีคน

เราก็ผิดพลาดได้	ก็ขอให้ผิดพลาดน้อยที่สุด	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกฝ่าย	ทั้งคณาจารย์และผู้ที่ศึกษาและอบรม	รับอบรมเพื่อ

ที่จะเป็นประโยชน์ ให้ ใหญ่หลวง	 ขอให้มีกําลังกายเพื่อปฏิบัติงานให้แข็งแรง	 และสําคัญคือกําลังใจที่เข้มแข็ง	 โดย

เฉพาะกําลังใจที่จะมองตัวเองให้แท้	 ให้เป็นคนแท้คนจริงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานพัฒนาตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ	 และจะทําให้บ้านเมืองของเรามี โอกาส	 แม้ท่านเป็นจํานวนน้อยมาก	 ก็มี โอกาสที่จะรับใช้ชาติ	 และ

เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดแก่การพัฒนาประเทศ	เพื่อความผาสุกของประชาชน	

	 ก็ขอให้ผู้ที่จะไปปฏิบัติงานประสบความเจริญ	 ประสบความสําเร็จทุกประการ	 ทั้งขอให้ โครงการนี้ดําเนินไป

ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแท้จริง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

ในวาระนี้	 และที่ ได้ทราบว่ากิจการต่างๆ	 ของสถาบันดําเนินมาได้ด้วยความก้าวหน้า	 มีผลงานอันถือได้ว่าเป็น

ประโยชน์สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองตามที่มุ่งหมายไว้	 แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มีรายงานด้วยว่า	 มูลนิธิฟอร์ด

และกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันตกกลาง	 ซึ่งเคยได้ช่วยเหลือร่วมงานกับสถาบันมาเป็นเวลานานปี	 จะต้องจากไป

เนื่องด้วยสิ้นสุดสัญญาที่ทําต่อกันไว้	ข้าพเจ้าขอถือโอกาสชมเชยและขอบใจไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาที่ ได้รับเกียรติและความสัมฤทธิ์ผลอย่างสําคัญในชีวิต	

	 นักวิชาการผู้รู้หลักวิชาในศาสตร์ต่างๆ	 ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาความเจริญทุกๆ	 ด้านนั้น	 มีอยู่ ในบ้าน

เมืองเรามากพอสมควร	 นักวิชาการเหล่านี้จึงเป็นที่หวังของประชาชนว่า	 จะเป็นผู้ที่จะรับเอาภาระเรื่องการพัฒนา

ประเทศไปช่วยกันทํา	 ให้ประเทศไทยของเรานี้	 “เป็นอยู่”	 พร้อมทั้ง	 “วิวัฒนา”	 ไปได้เป็นอย่างดี	 การพัฒนาเพื่อ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดหรือไม่นั้น	 เห็นว่าขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและวิธีการทํางานของนัก

วิชาการเปน็สาํคญั	 ในทศันะของคนทัว่ไป	 คงจะวาดภาพและหวงักนัวา่	 นกัวชิาการจะทาํงานดว้ยความหวงัดแีละบรสิทุธิ์

ใจต่องาน	ต่อส่วนรวม	ต่อชาติบ้านเมือง	และต่อกันและกันด้วย	ยิ่งกว่านั้น	นอกจากมีความหวังดีและบริสุทธิ์ ใจ

ดังกล่าวแล้ว	 คงจะมีความสุขุมรอบคอบและระวังสังวรณ์	 ในการที่จะไม่ปล่อยให้ติดอยู่กับทฤษฎีของตนเองมากเกินไป	

ด้วยอํานาจอคติ	ความหลง	ความเอาชนะ	และความเห็นแก่ตัว	จนมองข้ามความจริง	ความถูกต้องไปหมด	เพราะ

การทําเช่นนั้นไม่อาจทําให้งานดําเนินไป ในทางถูกทางเจริญได้	 ท่านทั้งหลายผู้ ได้ชื่อว่าเตรียมตัวมาโดยตรงเพื่อการ

พัฒนาประเทศ	 คงจะเป็นนักวิชาการแท้ที่มีคุณลักษณะดังที่ทุกคนคาดหวัง	 และคงจะสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์

จรรโลงและนําพาประเทศให้เจริญมั่งคั่ง	ทั้งมั่นคงปลอดภัยตลอดต่อไปได้เป็นแน่นอน	

	 ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกรุ่นทุกคน	 ประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความสุขและความเจริญมั่นคง

โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวาง พญาไท เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จ 

พระราชกุศลและต้นเทียนพรรษา
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	 เวลาใครมาถามว่า	ไปทําบุญทํากุศล	ไปไหว้พระ	เอาดอกไม้ธูปเทียนไปมีประโยชน์อะไร	บางทีเราก็ชะงักได้	

เกิดความสงสัยได้เหมือนกัน	 เพราะว่าพูดถึงเอาดอกไม้ ไปวางที่พระแล้วได้บุญก็ ไม่เห็น	 พระท่านก็เป็นรูปปั้น	 ทํา

ด้วยปูนบ้าง	 ด้วยโลหะบ้าง	 ด้วยหินบ้าง	 บางทีก็เป็นพลาสติคก็มี	 เราก็เกิดความคิด	 เพราะเราเป็นคนสมัยใหม่	 ถ้า

หากว่าเราเป็นคนสมัยโบราณ	ก็อาจจะเกิดมีปมด้อย	แต่เราเป็นคนสมัยใหม่	 เป็นคนในปัจจุบันนี้	 เราเอาดอกไม้ ไป

วางไว้ที่พระก็เพราะว่าดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงาม	 แล้วทําให้สถานที่สักการะน่าดูน่าชม	 ผลที่ ได้ ในการวางดอกไม้	 จัด

ดอกไม้ ให้สวย	ก็เป็นบุญกุศล	แม้แต่ดูง่ายๆ	ที่สุด	

	 บุญกุศลนี้	เราเห็นว่าดอกไม้สวย	และคนอื่นได้เห็นว่าเราทําดอกไม้สวย	ก็ได้ผลแล้ว	ได้ผลขั้นแรก	เป็นผล

จากที่เราอยากทําอะไรที่สวยงาม	 เราไม่อยากทําอะไรที่น่าเกลียด	 เห็นอะไรสวยงามแล้วเป็นสุข	 ถ้าเห็นอะไรที่

น่าเกลียดแล้วเป็นทุกข์	ขั้นแรกนี้เราได้บุญแล้ว	ที่เห็นของที่เราทําเป็นของสวยงาม	นี้อยู่ ในขั้นธรรมดา	คนอื่นมาเห็น

บอกว่า	นี่เอ	ของใคร	เขาเห็นคนอื่นมาวางก็บอกว่าคนนั้นๆ	เป็นคนทํา	เราก็นึกว่าคนนั้นเขาคิดชมเชยเราในใจนี่

ก็เป็นความสุขเหมือนกัน	ก็เป็นอานิสงส์	 ได้บุญได้กุศล	แม้จะเป็นในขั้นที่เรียกว่าขั้นต่ำ	 เราก็ ได้บุญแล้ว	 เพราะ

ฉะนั้นถ้าทําบุญทํากุศล	 ลองคิดอย่างนี้	 ทําอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอย่างดอกไม้นี้เป็นสิ่งของเป็นวัตถุ	 เราคัดหรือตัดเอา

ดอกไม้มา	 มีผู้ชมว่าช่างสวยเหลือเกิน	 ทําเองหรือ	 เราบอกว่าทําเอง	 เขาก็ชมเชยด้วยคําชมก็เป็นความสุขแล้ว

เหมือนกัน	แม้จะเป็นความสุขที่เรียกว่าความสุขโลกธรรม	สิ่งที่เป็นของโลก	 เป็นเรื่องของโลก	ก็เป็นความสุขอย่าง

หนึ่งที่เกิดขึ้น		

	 ทีนี้กุศลในรูปต่างๆ	เช่น	บริจาคเงินสําหรับทําการกุศล	สําหรับช่วยศาสนาให้ยั่งยืน	หรือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์

นั้น	 การทํากุศลนั้น	 ถ้าเราดูอย่างง่ายๆ	 ทําไมเป็นการกุศล	 ก็เพราะว่าเป็นความสุข	 คนถามถามว่า	 อย่างให้เงิน

หมื่นบาทให้คนอื่นไป	 เราก็จนลงไปหมื่นบาท	 ก็เป็นความทุกข์	 จริงเป็นความทุกข์	 แต่เป็นความทุกข์ ในวัตถุหรือใน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระภิกษุเล็ก	 ญานุตฺโร	 กับคณะชาวห้วยขวาง	 พญาไท	 เฝ้าถวายเงินโดย

เสด็จพระราชกุศล	และต้นเทียนพรรษา	
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เงินหมื่นบาทนั้น	 เพราะไม่ ได้ ใช้	 แต่เรารู้ว่าเงินหมื่นบาทนั้นไปช่วยคนที่กําลังตกทุกข์ ได้ยาก	 ถ้าเราเห็นหน้าคนที่

ต้องตกทุกข์ ได้ยากนั้นนะ	 เขามีความสุขขึ้น	 เขากําลังแย่	 เพราะว่าเขาถูกไฟไหม้	ส่งของไป ให้เขา	 เอาของไป ให้เขา	

เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมา	 เพราะว่ามีหวังแล้ว	 เราเห็นหน้าที่เขายิ้มแย้มแจ่มใส	 ไม่เห็นเงินทองแต่เป็นความสุขว่า

เราให้ความสุขข้อนี้ ใครจะมาแย้งว่าได้ความสุขหรือ	 หน้ายิ้มแย้มของคนนั้นกินไม่ ได้	 ไม่ ใช่เป็นทรัพย์เงินทอง	 แต่

นั่นเป็นความสุขของเขา	 ซึ่งทําให้เป็นความสุขของเรา	 เราเห็นหน้าเขายิ้ม	 เราก็นึกเบิกบานใจและอิ่มใจว่า	 เขาว่า

เราทําอะไรให้เขามีความสุข	พ้นจากทุกข์	 ในข้อนี้	 คนที่มาบอกว่าเราจน	 เขาถูก	 เพราะว่าเรารู้ว่าเรามีเงินที่อุทิศไป

ให้คนอื่นเป็นการบริจาค	ก็เป็นทาน	ให้ทานนี้เป็นสิ่งหนึ่งทําให้เรามีความสุข	

	 ในปัจจุบันนี้	 การสามารถที่จะให้ทานนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 เขาถึงจัดว่าทานเป็นบารมีอย่างหนึ่ง	 ถ้าเรา

ให้ๆๆ	 เท่าที่เรามีทั้งทรัพย์	 ทั้งของ	 ทั้งบริการ	 ทั้งความรู้	 ทั้งความให้อภัย	 ซึ่งเป็นทานอย่างหนึ่ง	 ทานนั่นนะให้

เป็นปรกติ	เป็นนิสัย	ทําให้เบิกบานใจ	ทําให้เราดี	เราสบายขึ้น	อย่างเช่นเรามีความไม่สบายใจ	หงุดหงิด	ถ้าเราทําบุญ

ทาํทานก็หายหงุดหงิด	นี้ทั่วๆ	 ไปก็อาจจะไม่เข้าใจ	 แต่พวกเราทั้งหลายที่มีจิตใจที่เรียกว่าธัมมะธัมโม	 จะเข้าใจด้วยกัน	

เราทําทานทําให้หายหงุดหงิดหรือหายโกรธ	 เพราะว่าการให้ทานนี้เป็นการตัดเป็นการสละ	 หรือการบริจาค	 คนที่

ศึกษาธัมมะก็รู้ดีว่าต้องทําหลายอย่าง	 แล้วก็สิ่งที่สูงสุดก็คือตัด	 ทุกคนก็อยากตัดเพื่อให้ ได้ ไปนิพพาน	 ตัดทุกข์	 ตัด

ไม่ ให้มีเหลือ	ถ้าเราตัดทุกข์ ได้ยาก	ก็ต้องหัดตัดอะไรๆ	ที่ง่าย	ก็ฝึกในการตัด	ตัดนี่คือ	สละ	บริจาค	เราบริจาคเงิน	

เราก็บริจาคทําทาน	 ทางไม่เหมือนกัน	 ถ้าเรารู้จักทําทาน	 รู้จักให้	 จะได้ผลมาแต่ต้น	 ที่เกิดเบิกบานใจ	 และจะได้ผล

จนสุดท้าย	 ถึงที่สุดของเป้าหมายของพวกเราพุทธศาสนิกชน	 ด้วยการตัดความทุกข์ ได้	 ถ้าพูดถึงทาง	 ทางนี้ก็ ไปถึง

นิพพานได้	

	 ฉะนั้น	 ให้พิจารณาดูว่า	 ในด้านต่างๆ	 ที่เราทํา	 มีเหตุผลทั้งนั้น	 ตั้งแต่ปฏิบัติที่เรียกว่าขั้นต่ำ	 ขั้นที่ ได้ผล

บัดนี้	ในปัจจุบัน	จนกระทั่งถึงได้ผลถึงที่สุด	แต่ละคนก็มีความสามารถต่างๆ	กัน	แต่วันหนึ่งก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์

ได้ด้วยการพิจารณา	คนที่พิจารณามากๆ	ก็ขจัดความทุกข์ ได้เร็วกว่า	 คนที่พิจารณาน้อยก็อาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้ ได้

นานกว่า	 นี่ก็แล้วแต่คน	 แต่ว่าเริ่มต้นด้วยการทํากุศลในรูป ใดที่รู้ว่าเป็นกุศลก็เป็นการด	ี การที่บอกว่าให้รู้ว่าเป็น
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กุศลนี้	 ก็เป็นการกระทําที่ที่จะเป็นกุศลให้ตัวเรา	 เราทํากุศลเราสร้างความดีทําไม	ลองคิดพิจารณาว่าทําไมเราทําสิ่ง

เป็นกุศลนั้น	 เพราะว่าเป็นการค้นคิดว่า	 อะไรดีอะไรไม่ดี	 เอาดอกไม้ ไปบูชาพระก็เป็นกุศลแล้ว	 แล้วการพิจารณาว่า	

ทําไมเรามาปักดอกไม้นี้	 เป็นกุศลจริงหรือ	 ฉะนั้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ากุศล	 ทําบุญมีเหตุผลทั้งนั้น	 ใครมาพูดอะไร	

มาแย้งอะไร	 เรามาคิดว่าทําไมเขามาแย้งว่า	 ความจริงนั้นถูกต้องหรือไม่	 ถูกต้องที่เขาเข้ามาแย้ง	 ความคิดนี้ก็เป็น

กุศล	เราทําทุกวัน	ทุกวันเราทํากุศลหลายครั้งนั้นหยุดคิดดีๆ	มีเหตุผล	ถ้าเราคิดด้วยเหตุผล	ก็ไม่ควรจะผิด		

	 เหตุผลนี่ก็มีหลายอย่าง	 มีเหตุผลที่ดีและเหตุผลที่ ไม่ดี	 ถ้าทําอะไรตามเหตุผลที่ดีก็เป็นกุศล	 ถ้าทําอะไรตาม

เหตุผลที่ ไม่ดีก็เป็นอกุศล	เพราะว่ารากฐานของเหตุผลนั้นไม่ดี	ถ้าเราบอกว่า	การฆ่าคนหรือการฆ่าสัตว์เป็นของไม่ดี	

เราจึงไม่ทํา	 เราจึงไม่ฆ่าสัตว์	 แต่ถ้าเราตั้งรากฐานไว้ว่าการฆ่าสัตว์นี้เป็นของดี	 เราฆ่าสัตว์จึงเป็นของดี	 นี่เป็น

เหตุผลของเรา	 แต่เป็นเหตุผลที่ทําให้ ไม่ดี	 รากฐานนี้ ไม่ดี	 อันนี้เป็นโทษของเหตุผลเหมือนกัน	 ต้องดูถึงรากฐานที่

เราตั้งเหตุผลนี้ขึ้นมา	 แต่บางทีเหตุผลไม่ ใช่ง่ายๆ	 อย่างนี้	 บางทีบอกว่าฆ่าสัตว์ ไม่ดี	 แล้วก็เราเดินไปเดินมา	 ก็ต้องฆ่า

สัตว์อยู่ตลอดเวลา	เพราะว่าอาจจะมีมด	มียุง	มีอะไรๆ	เราไม่ระวัง	เราจึงเป็นคนบาปอยู่ตลอดเวลา	เรารับประทาน

อาหารมีเนื้อสัตว์	 เขาก็ต้องฆ่าสัตว์มากิน	เป็นต้นเหตุให้ฆ่าสัตว์	ก็ ไม่ดี	อันนี้หมายความว่า	ด้วยหลักของเหตุผลเรา

กลายเป็นคนเลวทั้งนั้น	 ถ้าดูในแง่เหตุผลอย่างหนึ่ง	 ก็อาจจะเป็นจริง	 เราก็ยังเป็นคนเลว	 เรายังมี ไม่ดี ในตัวต้อง

ขัดเกลา	แต่ว่าถ้าเราไปเครียด	เราไปหนักใจมากเหลือเกินในข้อนี้จะทําบาปได้มากขึ้นอีก	ก็อย่างพระพุทธเจ้า	มี ใคร

มาคัดค้านท่าน	ทําไมไม่สอนพระภิกษุเลิกบริโภคเนื้อสัตว์	อนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์มิ ใช่บาปรึ	พระพุทธเจ้าท่านไม่ห้าม

และแม้แต่จะคัดค้านแล้ว	 ท่านก็ยังไม่ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเหตุอื่น	 เพราะเหตุว่าชาวบ้านเขาต้องบริโภคเนื้อสัตว	์

ถ้าเราไปที่ ไหนที่เขาบริโภคเนื้อสัตว์	 แล้วพระภิกษุไปบอกว่าฉันไม่ ได้	 จะต้องทําให้เป็นพิเศษ	 ยิ่งบาปใหญ่	 ยิ่งเดือดร้อน

ใหญ่	 ต้องมีเหตุผล	 แต่ ไม่ ได้สนับสนุนการฆ่าสัตว์	 ดังนี้เป็นต้น	 ถ้าเราคิดพิจารณาอย่างละเอียดแล้วถึงเหตุผล	 จะ

ทําให้เรามีความก้าวหน้าในจิตใจ	คือหมายความว่าจะมีความฉลาดหรือมีปัญญา	

	 ปัญญาของพุทธศาสนาคือความฉลาด	 ฉลาดรู้อะไรจริง	 อะไรไม่จริง	 ไม่ ใช่ปัญญาที่ ไปเข้าโรงเรียน	 ไปเข้า

มหาวิทยาลัย	 ได้ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 แล้วแต่ที่เรียนมาจํามา	 หรือแม้จะสามารถนํามา	 อันนั้นก็

เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง	แต่ปัญญาที่จะเห็นว่าตรงไหนทุกข์	ตรงไหนเป็นเหตุแห่งทุกข์	นี่คือปัญญาแท้	ฉะนั้น	ปัญญา
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นี่ก็เริ่มมาจากการทําบุญ	ถ้าทําบุญและรู้ว่าเป็นบุญด้วย	รู้เหตุผลว่าเป็นบุญที่ ไหน	อย่างไรด้วย	

	 ฉะนั้น	 ที่มี โอกาสได้พบกันปีละครั้ง	 ที่นําเอาเทียนพรรษามานี้	 ก็เป็นโอกาสที่ ได้พบคนที่มีความตั้งใจดี	 มี

ความมุ่งมั่นที่จะขัดเกลาตนเอง	 แล้วก็มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในอันที่จะทําความดี	 คิดดี	 ตั้งใจดี	 อันนี้ชื่นใจ	

ฉะนั้น	การที่พบท่านทั้งหลาย	จึงไม่ ใช่ภาระ	เพราะเป็นความชื่นใจ	มีเหตุผลว่า	ทําให้เกิดกําลังใจว่า	คนเราในสมัย

นี้	 คนสมัยใหม่มีความตั้งใจดี	 ในความหมายของคําว่าตั้งใจดีที่แท้	 และมีความฉลาดในความหมายของความฉลาด

ที่แท้	 ไม่อยู่ ในความมืด	 แล้วก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะสามารถที่จะมีความสุขตามสภาพของแต่ละคน	 จะมีเงินมาก

เงินน้อยก็แล้วแต่	มีความสุขได้	เพราะว่ามี ใจกุศล	มี ใจที่ ไม่คิดโกง	มี ใจที่แน่วแน่	อันนี้เป็นสิ่งที่ดี	

	 ความจริงก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องการให้ ให้ศีลให้พร	 ความจริงท่านทั้งหลายให้ศีลให้พรกับตัวเอง

ทุกวันๆ	เมื่อปฏิบัติดีชอบก็เป็นการให้ศีลให้พรอย่างดีที่สุด	ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมา	ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา	จะเป็น

จริงทั้งนั้น	 ถ้ามีความเพียร	 มีการทํากุศลที่แท้	 พิจารณาว่าอะไรเป็นกุศลที่แท้	 เมื่อรู้แล้วว่าเป็นกุศล	 เราก็สามารถ

ปฏิบัตินั้นให้เป็นกุศล	 อันนี้ก็ เป็นธรรมดา	 ถ้าทําทุกอย่างตามนัยนี้	 ก็ เป็นผลบุญ	 การทําที่ถูกที่แท้อยู่ ใน

พระพุทธศาสนานี้	 เราเห็นอะไร	เห็นโลกส่วนไหนเป็นกุศลธรรม	เราก็พิจารณาให้เป็นกุศลธรรม	และเราก็ต้องสกัด

อกุศลกรรม	อกุศลกรรมก็คือเป็นทุกข์	 อะไรเป็นทุกข์	 อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์	และอะไรจะทําให้เหตุแห่งทุกข์นั้นหมด

ไป	 เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว	 ก็ ไม่ต้องให้พรใดๆ	แต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสามารถที่จะเห็นความหมายของกุศล	และตั้งหน้า

ตั้งใจที่จะปฏิบัติกุศลด้วยการปฏิบัติตนให้ดีที่สุด	พูดถึงการบูชา	การบูชาด้วยสิ่งของ	ด้วยดอกไม้	ก็เป็นการบูชา	การ

บูชาด้วยปฏิบัติเป็นการบูชาอีกอย่างหนึ่ง	 การปฏิบัตินี้แบ่งเป็น	 ๒	 ประเภท	 การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตไม่เบียดเบียนใคร	 นี่เป็นการปฏิบัติ ในโลก	 ทําให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง	 มีความสุข	 มีความสมบูรณ์	

ปฏิบัติ ในทางด้านธัมมะ	ก็คือการพิจารณา	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอแสดงความหวังว่า	 แต่ละคนจะสามารถปฏิบัติบูชาได้อย่างดีที่สุด	 แล้วก็จะได้ผลตามที่ต้อง

ประสงค์	ขอให้ ได้ประสบความสําเร็จ	ความเจริญ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสพระธรรมบัณฑิต และคณะ
(๒)  

เฝ้าถวายเหรียญหลวงปู่แหวน 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

	
(๓)

...ส่วนผู้ที่รับไปนี้	 ก็จะต้องมีความสํานึกในความสําคัญว่า	 หลวงปู่ท่านได้เสกเหรียญเหล่านี้ ไว้ด้วยกําลัง

จิตของท่าน	 ด้วยความตั้งใจที่จะให้มีความปลอดภัยและความสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม	

เพราะว่าพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศนั้น	 ก็เป็นการ	 เป็นหน้าที่ที่สําคัญ	 เพราะว่าประเทศเป็นที่รวมของ

เผ่าไทย	 ซึ่งเป็นประเทศชาติมา	 นับถือพระพุทธศาสนา	 ถ้าเผ่าไทยอยู่	 พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าให้มวลมนุษย์มีความก้าวหน้าได้ก็คงจะ
(๔)

...	

	 อันนี้เป็นหน้าที่สําคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	 ที่จะต้องเสี่ยงชีวิต	 ฝ่าอันตรายด้วยความเหน็ดเหนื่อย	 ข้อ

สําคัญข้อนี้คือความปลอดภัยของประเทศ	 ก็จะเป็นความปลอดภัยของแต่ละคน	 จะเป็นความสามารถที่แต่ละคนจะ

อยู่เย็นเป็นสุขได้	 มีชีวิตอยู่ ได้	 ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญ	 และการที่หลวงปู่ท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรง	 เพื่อให้

ป้องกัน	เพื่อให้เหรียญนี้ปกป้องเจ้าหน้าที่	ก็เป็นเพราะว่าท่านเห็นความสําคัญของพวกที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ	

ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ป้องกันประเทศชาติแต่ละคนๆ	 ทุกยศ	 ทุกชั้น	 ที่จะปฏิบัติงานให้สมกับที่หลวงปู่ท่านได้

อธิษฐานไว้	 เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ ใดๆ	จะมีอยู่ ได้	อยู่ที่ผู้ที่ปลุกเสกส่วนหนึ่ง	แต่ถ้าปลุกเสกแล้วไม่รับการปลุกเสก	

การปลุกเสกนั้นก็เป็นหมันไป	แต่ละคนที่ ได้รับ	ถ้าไม่รับด้วยความเคารพก็เท่ากับไม่ ได้รับ	การรับก็ต้องรับด้วยความ

เคารพ	 เมื่อรับแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยความเคารพและด้วยความตั้งใจ	 เพื่อความปลอดภัยของตน	 และเพื่อความ

ปลอดภัยของประเทศชาติ	คือปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด	ด้วยความไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย	ไม่เห็นแก่อันตราย	อันนี้ก็

เป็นข้อที่สอง	 ถ้าปฏิบัติได้ด้วยความกล้าหาญ	 ด้วยความวิริยะอุตสาหะนี้	 ก็เชื่อว่าเหรียญนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แน่	

และข้อที่สามซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมาก	 และเป็นเรื่องของงานราชการทหารนี่ โดยตรง	 ทุกคนก็ทราบดีว่าการปฏิบัติงาน

ของแต่ละบุคคล	คือจะเรียกว่าทหารแต่ละคนทําแต่คนเดียวไม่ ได้	ที่ต้องตั้งเป็นหน่วย	เป็นหมู่	เป็นหมวด	เป็นกองร้อย	

เป็นกองพัน	เป็นกองทัพนั้น	ต้องทํา	เพราะว่าต้องประกอบกัน	ทําอยู่คนเดียวก็ตายแน่	ไม่มี ใครทํางานได้คนเดียว	

ต้องร่วมกันทํางาน	 อันนี้ก็หมายความว่าแต่ละคนเมื่อได้รับเหรียญแล้ว	 ก็ต้องนึกถึงว่าเหรียญนี้ตักเตือนให้ปรองดอง

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)
	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระธรรมบัณฑิต	 เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง	

พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้จัดสร้างฝ่ายคฤหัสถ์	เฝ้าถวายเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวน	สุจิณฺโณ	

(๓)(๔)	บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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กัน	 ความปรองดองนี้เป็นสิ่งสําคัญ	 ถ้าเราไม่อยากที่จะเสียเอกราช	 ไม่อยากจะเสียประเทศชาติ	 จะต้องร่วมแรงกัน

จริงๆ	 มีการขัดแย้งกันบ้างก็พูดกันได้	 เพราะว่ามีจุดหมายอันเดียวกัน	 เมื่อมีจุดหมายอันเดียวกัน	 ไม่มีปัญหาว่า

คําตอบต้องมีคําตอบคําเดียว	 ตามชื่อของเหรียญนี้ว่าเราสู้	 เราสู้เพื่ออะไร	 เราสู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ	

ฉะนั้นถ้ากําลังอันที่สามนี้	 กําลังความสามัคคีปรองดองกัน	 เรารักษาไว้อย่างดี	 บางทีก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง

ที่เรามีความคิด	 แล้วก็นึกว่าคนอื่นเขาคิดผิด	 แต่บางทีก็จะต้องมีการอะลุ้มอล่วยกันบ้าง	 มิฉะนั้นก็ ไม่เกิดกําลังของ

สามัคคี	 ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด	 จนกระทั่งหน่วยใหญ่ที่สุด	 ต้องรักษาความสามัคคีนี้	 พูดกันมากเรื่องสามัคคี

ใครต่อใครก็บอกว่าต้องสามัคคีกัน	 แต่ถ้าแต่ละคนที่ประกอบชาติบ้านเมืองไม่นึกถึงความหมายของคําว่าสามัคคีนี้	

ความสามัคคีก็ไม่เกิดประโยชน	์ ฉะนั้น	 แต่ละคนขอให้นึกถึงความหมายของสามัคคีคือการปรองดอง	 การอะลุ้มอล่วย		

กัน	 นึกถึงว่าส่วนรวมนี่สําคัญที่สุด	 ส่วนรวมนี่จะหมายถึงหมู่เล็กๆ	 ก็ต้องมีความสามัคคี ในหมู่เล็กๆ	 ไม่งั้นตาย	

ถ้าหมู่ ใหญ่ขึ้นมาก็ตายเหมือนกัน	 ถ้าถึงเป็นหมู่	 เป็นชาติก็ตายเหมือนกัน	 ถ้าไม่มีสามัคคี	 ฉะนั้นสามัคคีนั้นจะต้อง

เริ่มด้วยส่วนบุคคลที่คิดให้ดีดี	 คิดให้รอบคอบ	 เหรียญนี้จึงจะช่วยได้	 เหรียญนี้จึงจะมีอานุภาพ	 ถ้าเหรียญนี้ ไม่ ได้รับ

การรับรอง	 หมายถึงว่าเรารับรู้ด้วยความเคารพ	 ด้วยการปฏิบัติตนด้วยความสามัคคี	 เหรียญนี้ก็จะได้เพียงเป็น

เหรียญหนึ่งเหรียญ	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ ได้รับนี่เอาไปมอบแก่ผู้ที่จะได้รับมอบอย่างทั่วถึง	 นึกถึงพลังอันมหาศาลที่

จะมีจากการรับด้วยความเคารพ	 ปฏิบัติด้วยความเคารพและเข้มแข็ง	 สร้างความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น	 เราทุกคน

อยู่สบาย	ทุกคนได้รับความสุขความปลอดภัย	

	 ขอให้ผู้ที่จะไปมอบต่อไป	 ได้พยายามที่จะอธิบายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา	 และผู้ที่ ได้รับทุกคนว่า	 มีความสําคัญ

อย่างไรในการตั้งจิตตั้งใจ	 และก็ส่วนที่เหลือนี้	 นอกจากสามกองทัพ	 ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายตํารวจ	 ทางฝ่าย

พลเรือน	 ก็จะพยายามแจกจ่ายไป	 ที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าจะต้องให้ ไปกับหน่วยอื่น	 คือตํารวจและพลเรือน	 เจ้าหน้าที่

ต่างๆ	 ที่ปฏิบัติ	 เพราะเหตุว่าเหรียญนี้มีกําลังขึ้นมา	 เป็นแต่ละแห่ง	 และมีกําลังขึ้นมาเพราะว่าเป็นเหรียญที่มาจาก

แหล่งเดียวกัน	 จากอาจารย์เดียวกัน	 อันนี้เป็นสิ่งสําคัญ	 ทุกคนต้องช่วยกัน	 ให้รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญนี้	

เพื่อเป็นการเคารพนับถือผู้ที่ปลุกเสก	 คือหลวงปู่	 และยิ่งกว่านี้	 คือหลวงปู่ท่านเป็นอริยสงฆ์	 และอริยสงฆ์ก็เป็นผู้ที่

ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 และคําสั่งสอนนั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้า	 ฉะนั้นก็ทุกคนร่วมกัน

นมัสการพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 แล้วจึงจะเป็นทางที่จะสร้างพลัง	 พลังจริงๆ	 ให้แก่ประเทศชาติ	 ก็ขอให้ทุก

คนช่วยกันปฏิบัติดังนี้	นับเป็นการช่วยประเทศชาติอย่างดี.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ และคณะลูกเสือชาวบ้าน 

เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล 

เพื่อพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้าน 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้มาในวันนี้	 โดยเฉพาะที่ ได้มาช่วยในกิจการกุศลและช่วยในกิจการของลูกเสือ

ชาวบ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน	 จะพูดถึงเรื่องของลูกเสือชาวบ้านนี้ว่าเป็นระโยชน์อย่างไร	 ก็คงทราบกันทั่วไปแล้วว่า	

ลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์อย่างไร	 เพราะแต่ละคนที่เป็นลูกเสือชาวบ้านก็ตระหนักอยู่ดีแล้วว่ามีประโยชน์แก่ตน

มาก	แม้แต่พวกที่ ไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้าน	ก็ได้เห็นผลดีของการฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน	จึงได้สนับสนุนในกิจการนี้	

	 ที่จะกล่าว	 ก็ขอกล่าวเป็นอันดับแรกว่า	 ขอชมเชยและขอบใจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ ได้สนับสนุนให้การฝึก

ลูกเสือชาวบ้าน	ซึ่งกิจการได้เริ่มต้นอย่างขนาดเล็กๆ	 เมื่อประมาณ	๕	ปีมาแล้ว	และได้ขยายขึ้นมาเป็นกิจการที่รู้จัก

กันไม่ ใช่เฉพาะในเมืองไทย	 แต่ ในต่างประเทศก็รู้จัก	 บางคนก็ฉงนใจว่าทําไมขยายตัวขึ้นมาอย่างนี	้ และทํา

ประโยชน์ ได้มากอย่างนี้	 เขาทํากันยังไง	 ความจริงความลับของลูกเสือชาวบ้านนี้ ไม่มี	 แต่การที่จะทําได้นั้น	 ต้อง

อาศัยสิ่งที่หาได้ยาก	จะเรียกว่าหายากก็หายาก	จะเรียกว่าหาง่ายก็ง่าย	คือกําลังใจของแต่ละคนแต่ละคน	คนทุกคน

ทั่วโลกย่อมมีคุณสมบัติอยู่ ในตัวถึงเกิดมาเป็นคน	 มีคุณสมบัติที่มีความฉลาดมีความตั้งใจดีมีอยู่ ในทุกคน	 แต่ว่ารู้สึก

ว่าถ้าแต่ละคนเก็บความฉลาดเก็บความสามารถความดีของตัวไว้คนเดียวก็ไม่ค่อยเป็นกําลังมากนัก	 หากมาร่วมแรง

กันมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน	มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	กําลังของความฉลาด	กําลังความรู้	ความสามารถ	ความ

ดีของแต่ละคน	ก็บวกเข้าไป	คูณเข้าไป	ทําให้เกิดมีกําลังความฉลาด	และความดีที่ ใหญ่หลวง	กิจการลูกเสือชาวบ้าน

นี้อาศัยข้อนี้	 ที่ว่าหายากก็เพราะว่าวิธีการที่จะนําสิ่งที่ดีที่อยู่ ในตัวบุคคลนั้นมาบวกกันมาคูณกัน	 เพื่อให้สิ่งที่ดีนี้

แสดงออกมาอย่างเด่นชัด	อันนี้ยาก	ความดี ในแต่ละคนก็ต้องมีความสําคัญอย่างหนึ่งว่า	เป็นผู้เอื้อเฟื้อ	เป็นผู้ที่ตั้งใจ

ดี	 เป็นผู้ที่มีความฉลาดที่แท้จริง	 อันนี้ที่หายาก	 แต่สําหรับในประเทศไทยนี้	 การที่เมืองไทยได้อยู่มา	 ผ่านมรสุม

หลายๆ	คราว	ตั้งแต่ตั้งขึ้นมาเป็นเผ่าพันธ์ุคนไทย	ก็ยังอยู่ ได้	แม้จะมีความลําบากยากเย็นมากหลายแค่ ไหนก็ยังคง

รักษาความเป็นไทย	 คือ	 เอกราชของชาติไทยเอาไว้อยู่	 บางคนอาจจะนึกว่าดูว่าเอกราชของเมืองไทยนี้ถูกคุกคาม	

และอยู่ ในอันตรายมาก	 ก็อาจจะเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ ในสมัยที่ลําบากที่อันตราย	 อาจจะถูกรุกราน	 อาจจะถูกล้ม	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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อาจจะถูกรังแกได้	 เมื่อไหร่ก็ ได้	 และกําลังถูกรังแกด้วย	 กําลังถูกคุกคามอยู่ด้วย	 แต่ความมุ่งมั่นของเราและความ

แน่ ใจของเราก็ไม่เสื่อมคลาย	 แต่ละคนก็นึกว่าเรามีกําลังใจดี	 และมาบวกกันไปคูณกันไป	 กําลังนี้จะเหนือกําลังที่จะ

มาล้มเรา	อันนี้เป็นข้อสําคัญที่สุด	

	 กิจการลูกเสือชาวบ้านนี่	 ถ้าดูดีๆ	 มีรากฐานอย่างไร	 ก็มีรากฐานอยู่ที่ตัวบุคคลและความดีดังกล่าว	

นอกจากนี้ ไม่มีอะไร	ถึงทําให้คนดูกิจการลูกเสือชาวบ้านแล้วก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่บนหัวทุกคน	นอกจากพวกที่รู้

คือพวกเรา	 ทําไมอยู่ ได้	 มีแต่บุคคล	 และก็นอกจากนั้นก็มีอีกนะ	 มีผ้าผูกคอ	 และก็หน้าเสือที่เป็นเครื่องหมาย	 ไม่มี

เครื่องแบบ	ไม่มีอะไรอื่น	แม้แต่ที่ตั้งสโมสรอะไรใหญ่ๆ	โตๆ	ไม่มี	อีกอย่างหนึ่ง	ก็มีธง	ธงประจํารุ่น	และที่เคยได้

พูดเสมอในที่ประชุมลูกเสือชาวบ้านว่าเรามีธงชาติ	 สําหรับเครื่องหมายที่เรามีอยู่นี้แล้วก็ธง	 แล้วบัตรประจําตัวนั้นก็

ไม่ ได้เป็นของใหญ่โตอะไร	แม้จะไม่ ใช่ของใหญ่โตก็เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันหา	ช่วยกันสร้าง	ถึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่

เห็นท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันหา	 ช่วยกันสร้าง	 เพื่อที่จะให้กิจการลูกเสือชาวบ้านก้าวหน้าได้	 ฉะนั้น	 ถ้ามี ใครมา

ถามว่า	 ลูกเสือชาวบ้านเป็นของใคร	 เราก็ตอบได้เต็มที่ว่าเป็นของเรา	 เราคือใคร	 เราคือบุคคลที่ประกอบขึ้นมาเป็น

ชาติไทย	เราเกิดมาในประเทศไทย	ร่วมเผ่าไทยกัน	เป็นชาติที่มีเกียรติ	 เป็นชาติที่ ได้รักษาตัวไว้	และอยู่รอดมาจนทุกๆ	

วันนี้	และจะอยู่รอดต่อไปอีกนาน	ด้วยกําลังของแต่ละคนที่มีที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น	และด้วยความฉลาดที่มี	ที่ทราบว่า

ถ้ามาแลกเปลี่ยนความรู้	 ความดี	 ความฉลาดกัน	 จะอยู่ ได้	 ก็เป็นกําลังสูง	 และความรู้นี้ที่ว่าจะต้องมาร่วมกัน	 ก็

เรียกกันว่าสามัคคี	 ถึงย้ำอยู่เสมอว่า	 คําว่าสามัคคีนี้เป็นคําที่สําคัญ	 แต่ถ้าเพียงเป็นคําเท่านั้นเอง	 ก็เป็นสิ่งที่ ไม่มี

ประโยชน์นัก	 เป็นคําเวลาพูดออกมาก็เป็นเสียง	 เวลาเขียนบนกระดาษก็เป็นตัวหนังสือ	 ก็ทําอะไรไม่ ได้	 แต่คํานี้ถ้า

อยู่ ในใจของแต่ละคน	 ก็เพียงแต่จําเอาไว้ว่า	 มีคําว่าสามัคคีก็ยังไม่เป็นประโยชน์นัก	 แต่ถ้าเข้าใจว่าสามัคคีคือการ

ร่วมกันสร้างความดีสร้างให้ผู้อื่นอยู่ดี	 มีความรู้	 มีความแข็งแรงนั้น	 จะเป็นการเข้าใจ	 เพราะว่าได้ปฏิบัติจริง	 ถ้า

ปฏิบัติสามัคคีแล้ว	สามัคคีเกิดมีความหมาย	และพวกเราทุกคนก็จะได้รับประโยชน์	
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	 ทีนี้	 อีกอย่างหนึ่งที่ ได้รับ	 อย่างที่ ได้ ไปเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านตามจังหวัดต่างๆ	 โดยมากก็สังเกตดูว่า	

ลูกเสือชาวบ้านนี้ประกอบด้วยคนทุกเพศทุกวัย	มีเด็กๆ	มีผู้ ใหญ่	มีผู้ชรา	ก็ชอบไปถามว่า	ผู้ชรานะเป็นยังไงกัน	เขาก็

บอกว่าสบายดี	บางทีก็บอกว่าปวดเมื่อย	มานั่งอยู่ก็เมื่อย	แต่ถามว่า	รําวงไหวไหม	บอกว่าไหว	แล้วก็เลยแสดงเลย	

แสดงอย่างแช่มช้อย	และอย่างชํานาญเป็นที่พอใจของเหล่าลูกเสือชาวบ้านอื่นๆ	ทั้งหลาย	และก็เมื่อเสร็จแล้วก็ถาม

ว่าเป็นยังไง	 เหนื่อยไหม	ก็บอกไม่เหนื่อย	ทําไมไม่เหนื่อย	คนที่ผู้ ใหญ่ๆ	นี่	 เวลาต้องออกกําลัง	หรือแม้จะต้อง

มานั่ง	 มายืนอยู่นานๆ	 ก็เหนื่อย	 ก็น่าเห็นใจ	 เพราะร่างกายอายุมาก	 ร่างกายก็ต้องจะต้องเหนื่อยเป็นของ

ธรรมดา	แต่ว่าถามว่าไม่เหนื่อย	ก็ไม่เหนื่อยจริงๆ	ไม่ ใช่ว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าสนุกสนานในการรําวง	โดยมากเวลา

เราทําอะไรที่สนุกมันก็ไม่เหนื่อย	เวลาทําอะไรที่ ไม่สนุกมันก็เหนื่อย	มันเบื่อ	แต่ว่าถามพวกผู้เฒ่าว่าเป็นยังไง	เขาก็

เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้อยู่ที่บ้านมันปวดขาเรื่อย	 ไม่รู้จะทํายังไง	 แล้วมันก็เลยเบื่อ	 ทําให้จิตใจหม่นหมอง	 ลูกเต้าโดย

มากก็ต้องไปทํางานทําการ	 ตัวเองก็อยู่ที่บ้าน	 แต่ว่ามาฝึกลูกเสือชาวบ้านเพื่อนฝูงเขาก็ดี	 เวลาวิทยากรบอกว่า	

วิ่ง	ก็ลุกขึ้นวิ่ง	บางทีก็วิ่งนิดหน่อย	เพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ก็ขอพัก	ก็พอแล้วก็พัก	แต่นานๆ	ไป	ก็วิ่งกะเขา	เขาบอก

ว่าตั้งแต่มาเป็นลูกเสือชาวบ้านนั้น	มันหายปวดขา	เหนื่อยก็ยังมีเหนื่อยตามสภาพ	แต่ว่าหายปวดขา	ทําไม	ก็เพราะ

ว่ามีจิตใจ	 มีกําลังใจ	 และกำลังใจของผู้อื่น	 เพื่อนฝูงที่เข้ามาคุยด้วย	 ที่เข้ามาเอาใจใส่	 ก็มีกําลังใจลุกขึ้นวิ่ง	 วิ่งช้าๆ	

ก็ ได้ออกกําลังกาย	 ทําให้เป็นการบริหารกายให้แข็งแรง	 ก็เลยแข็งแรงขึ้น	 ความเมื่อย	 ความเจ็บ	 ความเบื่อ	 มัน

หมดไป	 มันคลายไป	 อันนี้ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่ง	 อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ ได้จากการฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน

และการที่ทุกคน	ลูกเสือชาวบ้านทุกคนตั้งใจจริงๆ	ที่จะทําตามความคิดของลูกเสือชาวบ้านก็ทําให้ท่านผู้ ใหญ่	ท่านที่

มีอายุมาก	 ได้มีความสุข	 ความหมดทุกข์ ไปส่วนหนึ่ง	 ในทางตอบแทน	 พวกเด็กๆ	 ก็ไปถาม	 ไปคุยกับผู้ ใหญ่ว่าเมื่อ

ก่อนนี้ภูมิประเทศแถวนี้เป็นยังไง	 เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีบ้านขึ้น	มีถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ผ่านมา	แต่ก่อนนี้เป็นยังไง	แล้ว

ก็มีป่าหรือเปล่า	 ผู้เฒ่าก็อาจจะบอกว่า	 แต่ก่อนนี้มีป่า	 เดี๋ยวนี้มันราบเรียบหมด	 ก็จะได้ทราบว่า	 ทําไมแต่ก่อนนี้มัน

ชุ่มชื่น	ชุ่มชื้น	มีน้ำ	 ไม่มีน้ำท่วม	ก็เพราะมีป่า	 เขาก็ถาม	ถามผู้ ใหญ่เขาก็จําได้ว่าเคยมีป่า	 เคยมีน้ำอย่างไรแค่ ไหน	

มาเดี๋ยวนี้มันชักจะแห้งแล้ง	 ถึงฝนลงน้ำมันก็ท่วม	 ผู้เยาว์ก็ ได้เข้าใจได้	 นอกจากฟังเรื่องผี	 เรื่องเก่าๆ	 แก่ๆ	 ที่
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ผู้ ใหญ่จะเล่าให้ฟังได้	 ก็จะทราบถึงแม้จะเรื่องวิทยาการว่าทําไมเดี๋ยวนี้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมามาก	 บางอย่างเช่น

เรื่องน้ำแล้งน้ำท่วม	ผู้ที่มีความรู้ ในทางวิทยาการก็อาจจะเอะใจ	และไปพยายามแก้ ไข	ลองดูที่ ไหนควรจะทําอะไร	มี

การปลูกต้นไม้บ้าง	 ช่วยกันด้วยจิตใจเข้มแข็ง	 หรือติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ไปสํารวจช่วยกัน	 ร่วมกันไปสํารวจที่ ไหนมี

แหล่งน้ำบ้าง	 อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่มีขึ้นมากจากกิจการของลูกเสือชาวบ้าน	 กิจการนี้	 ไม่ ใช่ของเล่น	 เป็นของจริง	

ถ้าช่วยกันจะสามารถอยู่ดีกินดีกันจริงๆ	โดยที่จะเอาแรงกําลังของแต่ละคนขึ้นมา	มาผูกด้วยสามัคคี	และความอยู่ดี

กินดีจะเกิดขึ้น	

	 ฉะนั้น	 โดยมากที่ ไปแจกธงในต่างจังหวัดหรือในพระนครก็ตาม	 ที่พูดกับลูกเสือชาวบ้านก็ ไม่ ได้พูดอย่างนี้	

ก็เคยพูดถึงสามัคคีแหละ	เพราะว่าพูดนานไม่ ได้	หรือพูดอย่างที่จะเป็นเรื่องเป็นราวให้มากก็ไม่ ได้	เพราะว่าเวลามัน

น้อย	โดยมากไปถึงแล้วก็ต้องมีงานโน้นงานนี้	เสร็จแล้วก็กลับมามืดทุกครั้งก่อนไปรับประทานอาหาร	เสร็จแล้วก็วิ่ง

ตลอด	 แล้วก็กลับมาก็รับประทานอาหารในรถ	 แต่ว่าอย่างวันนี้ที่มา	 ท่านมาที่นี่ก็ถึงต้องพูดมากหน่อย	 พูดถึง

ประโยชน์ ให้เข้าใจถึงแก่นทีเดียวว่าลูกเสือชาวบ้านทําประโยชน์ ได้ตั้งแต่ประโยชน์ที่ดูเล็กๆ	 น้อยๆ	 ความครึกครื้น

แต่ว่าก็เป็นการให้เมตตาแก่ผู้ ใหญ่	 ให้ผู้ ใหญ่มีกําลังกายแข็งแรงขึ้น	 จิตใจก็ร่าเริงขึ้น	 จนกระทั่งวิทยาการที่ลูกเสือ

ชาวบ้านแต่ละคนอาจจะไม่มีความรู้ ในทางวิศวกรรมหรือในทางชลประทาน	 หรือในทางกสิกรรมมากนัก	 ก็สามารถ

ที่จะช่วยกัน	ร่วมแรงกัน	สร้างความอยู่ดีกินดี ได้	ในทางการทํามาหากิน	อาจจะไม่น่าเชื่อ	ถึงขั้นความปลอดภัย	ถ้า

แต่ละคนรู้จักกันในรุ่น	และก็เคยถามอยู่เสมอว่ารุ่นนี้มีกี่คน	ถ้ามีจํานวนสามร้อยสี่ร้อยคนก็ยังพอดี	ใช้ ได้	เพราะ

รู้จักกันได้สะดวก	 และก็อยู่ ในบ้านที่อยู่ ใกล้เคียงกัน	 จะได้รู้ว่าใครแปลกหน้าแปลกตาเข้ามา	 อาจจะทํามิดีมิร้ายก็ ได	้		

ถ้าคนที่เข้ามาทํามิดีมิร้าย	ลูกเสือชาวบ้านในรุ่นเดียวกันก็รู้ตัว	ก็ป้องกันตัวได้	ถ้าผู้ที่มาแปลกหน้าเป็นคนที่ดีที่จะมา

ช่วย	 ก็ช่วยกันต้อนรับได้	 แล้วก็ช่วยกันรับความดีหรือความรู้ที่ผู้ที่มาด้วยความหวังดีนั้น	 เราก็รับความรู้	 ช่วยกันรับ

แล้วเก็บเอาไว้	 ความดีของผู้ที่มานั้นสําหรับท้องที่นั้นก็เก็บไว้ ได้เต็มที่	 ไม่เป็นที่เสียเวลาของผู้ที่มา	 ก็เกิดประโยชน์

มากขึ้นทุกที	 ความปลอดภัยของกลุ่มของรุ่นก็เกิดขึ้น	 ความปลอดภัยของหลายๆ	 รุ่นก็เกิดขึ้นได้	 โดยที่แต่ละรุ่น
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ก็ไปเยี่ยมเยียน	 ไม่ ใช่ยกพวกไปเยี่ยมทั้งหมด	 หรือคอยให้ทางอําเภอเขาจัดให้มีการเยี่ยมเยียน	 ไปกันเองก็ได้	 ก็เรา

เป็นบุคคลนี่	 แล้วเราก็ ไม่ ได้อยู่ ในประเทศที่ควบคุม	 ที่ถูกควบคุมเดินทางไม่ ได้	 เมืองไทยเราจะเดินทางไปไหน	 ไม่

เห็นมี ใครห้ามปราม	 คนไหนที่มีเวลาหน่อยก็ไปเยี่ยมรุ่นใกล้เคียง	 แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นที่เคยพูดไว้ว่ารุ่นก็

ให้ทําความรู้จักกับรุ่น	 และก่อนที่จะทําความรู้จักกับรุ่นอื่นๆ	 ก็ต้องทําความรู้จักภายในรุ่นเอง	 ที่ตะกี้พูดถึงว่า	 ถ้ามี

จํานวนสามร้อยสี่ร้อยคนที่กําลังดี	 แต่ถ้ามีจํานวนถึงพันสองพันคนนั้นก็ออกจะเป็นห่วง	 เพราะว่ารู้จักกันยากหน่อย	

ถึงเคยบอกไว้ว่าเป็นนโยบายที่จะควรจะให้รุ่นแต่ละรุ่นมีจํานวนประมาณสามร้อยสี่ร้อยคนก็พอ	 ถ้ามากกว่านั้นรู้สึก

จะลําบากในการให้รู้จักกันจริงๆ	แล้วก็จะต้องเป็นคนที่อยู่ ในละแวกเดียวกัน	ไม่ ใช่อยู่ห่างกัน	ก็หมดความหมาย	

	 อันนี้เรื่องจํานวนและเรื่องที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล	อันนี้ความปลอดภัย	ก็ถ้าทุกรุ่นในอําเภอเดียวกัน	มีการ

เยี่ยมเยียนกันก็รู้จักกัน	 รุ่นต่างๆ	 ในอําเภอเดียวกันก็ ไปรู้จักกับในอําเภออื่นๆ	 ในจังหวัดเดียวกัน	 ก็ทําให้เกิด

ความรู้จักกัน	มีความทุกข์อะไร	มีความสุขอะไรก็แบ่งกัน	ทําให้บรรเทาความทุกข์ ได้	ทําให้เพิ่มความสุขได้	ตลอดจน

ลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ทางเหนือก็ ไปเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ทางใต้	 ทางใต้ก็ ไปเยี่ยมทางตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือก็ ไปทางตะวันออกหรือภาคกลาง	 ก็เยี่ยมไปเยี่ยมมา	 ก็จะได้เห็นกันว่าลูกเสือชาวบ้าน

ทั่วประเทศก็เป็นบุคคล	 บุคคลที่ปรารถนาดีทั้งนั้นก็เพิ่มกําลังขึ้นมาอีก	 เกิดทําให้เห็นได้ว่า	 บ้านเมืองไทยนี่เราอยู่

ด้วยความผาสุกได้	 ช่วยกันได้	 เป็นปึกเป็นแผ่นอันนี้ก็เป็นประโยชน์	 เพราะว่าลูกเสือชาวบ้าน	 ถ้านับบุคคลก็มี

จํานวนเป็นล้านแล้ว	ก็นับว่าไม่ ใช่น้อย	และยังอยู่ ได้ดี	อาศัยความดีของแต่ละคน	และความเอื้อเฟื้อของวิทยากรซึ่ง

เป็นลูกเสือเหมือนกัน	 ส่วนมากแล้วก็ของประชาชนทั่วๆ	 ไป	ที่ ได้เห็นความดีของของกิจการลูกเสือชาวบ้าน	ดังนี้ก็

ไม่เกิดอันตราย	เพราะว่าตามที่พูดกันและที่เกรงกันว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้อาจจะเกิดอันตราย	เพราะใครจะมามี

อิทธิพลเหนือก็ ได้	ก็จริง	มีอิทธิพลเหนือได้	 เพราะว่าผู้ที่เรียกว่าฉลาด	วงเล็บแกมโกงมีอิทธิพลได้	ผู้ที่มีทรัพย์มากก็

หว่านล้อมได้	ทําให้เกิดอิทธิพลเหนือบุคคล	เป็นไปได้	แต่ว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้	จะเป็นเช่นนี้อาจจะยาก	เพราะ

แต่ละคนเป็นบุคคลที่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนรวม	และรู้ว่าเป็นบุคคล	รู้ว่ามีเกียรติของตัวแต่ละคน	ไม่ ใช่ว่าคนไหนมี

เงินมาก	 คนไหนมี โวหารดี	 คนไหนมีอิทธิพลสูงจะเหนืออาจจะเหนือกว่าบ้าง	 เพราะว่าเขามีแรงมากกว่า	 แต่ว่า
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แต่ละคนก็เป็นบุคคลที่มีเกียรติ	และการที่เป็นบุคคลที่มีเกียรตินั้นเอง	ทําให้มีแรงมากและต่อต้านอิทธิพลได้	ฉะนั้น	

การที่มีคนกลัวว่าจะมีอิทธิพลมาครอบลูกเสือชาวบ้านนั้น	 ถ้าทุกคนเข้าใจดีๆ	 ก็เป็นไปไม่ ได้	 แล้วถ้ามีการครอบ

ลูกเสือชาวบ้านด้วยอิทธิพลนั้นก็เลิก	 เลิกกันดีกว่า	 เพราะว่าไม่ ใช่จุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้าน	 ฉะนั้นลูกเสือชาวบ้าน

อวดกันในความดี	 ไม่ ใช่อวดรวย	 อวดกันในความเข้มแข็ง	 ไม่ ใช่อวดในอิทธิพล	 อันนี้ก็พูดมาก	 แต่ก็เป็นหลัก	

เป็นหลักของลูกเสือชาวบ้านว่า	 แต่ละคนทําตัวให้ดี	 ได้รับเครื่องหมายของความดีคือผ้าผูกคอมีสามัคคี ในหมู่คณะ

ของรุ่น	 จึงได้รับธงประจํารุ่น	 มีความรักชาติ	 มีความปรารถนาดีต่อส่วนรวม	 จึงมีธงชาติ	 ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้	 ถ้า

ไม่มีธงชาติ	 เราก็ ไม่ ใช่คนไทย	 เราก็แย่	 ถ้าไม่มีธงประจํารุ่นก็ ไม่มีความสามัคคี ในรุ่น	 ถ้าไม่มีผ้าผูกคอประจําตัวก็

ไม่มีเกียรติ	ขาดสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ ใช่หมดสภาพเป็นประเทศหรือหมดสภาพเป็นลูกเสือชาวบ้าน	เราหมดสภาพเป็นคน	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ ไปพิจารณา	 แล้วก็อย่าได้เชื่อใครที่มาชักจูงในทางที่ ไม่ดี	 เพราะเรารู้แล้วอะไรดี

อะไรไม่ดี	 พูดอย่างนี้ ได้	 ถ้าพูดกับคนที่ ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมาบอกว่า	 อย่าให้ถูกชักจูงไปในทางที่ ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์	

ก็ไม่ทราบว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	แต่ผู้ที่เป็นลูกเสือชาวบ้านต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	อะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์	เป็นสิ่งที่เป็น

ประโยชน์	 ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนี่เอง	 เป็นประโยชน์คือทําให้ตัวอยู่ ได้	 ไม่ต้องเป็นเดรัจฉาน	 เป็นคน	 เป็นมนุษย์	

ฉะนั้น	การที่ทุกคนร่วมกับลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายและผู้ที่สนับสนุนลูกเสือชาวบ้าน	ผู้ที่เห็นความดีของประเทศชาติร่วม

กัน	ทํางานร่วมกันด้วยความตั้งใจ	ก็จะรักษาสิ่งที่ดีที่เราต้องการไว้ตลอดกาล	ความดีนี้ก็ขอเติมอีกนิดหนึ่งว่า	ความลับ

อยู่ที่ความเอื้อเฟื้อ	 ถ้าเอื้อเฟื้อแล้ว	ดูคล้ายๆ	กับว่าเราจะเป็นผู้แพ้	 สมมุติว่าเรามีเงินสักร้อยบาท	 เราเห็นคนที่เขา

ลําบาก	เขาเคราะห์ร้าย	เขาหิว	เราแบ่งให้เขาสักห้าสิบบาท	เราก็เหลือห้าสิบบาท	เราก็ดูโง่เหมือนกันนะ	อยู่ดีๆ	เรามี

เงินร้อยบาท	แล้วเราเอาไปให้เขาห้าสิบบาท	แต่ว่าการช่วยอย่างนี้	 เรียกว่าเป็นทาน	 เป็นการให้เป็นกุศล	ทําให้ผู้นั้นมี

ความเบิกบาน	เราก็มีความเบิกบาน	ถ้านึกถึงจะเอาตอบแทนก็ได้	มี	มีการอาจตอบแทนได้แน่เป็นวัตถุก็มีการตอบแทน	

ผู้ที่เราช่วยนั้นนะ	ต่อไปวันหนึ่งเราลําบาก	เขาอาจจะมาช่วยเราซึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นหลายรายหลายอย่างแล้ว	ก็จะเล่าให้ฟัง

ในเรื่องอย่างหนึ่งที่ ไม่ ใช่เกิดในเมืองไทย	ไม่ ใช่คนไทย	แล้วก็ไม่ ใช่ ในทวีปเอเชียนี่ด้วยซ้ำ	 ไม่ ใช่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วย

ซ้ำ	เพราะเพิ่งอ่านว่าการทําบุญนี่หรือทําทานนี่	ไม่มีขอบเขต	มีชาวอียิปต์พี่น้อง	ใครจะเป็นพี่	ใครจะเป็นน้องก็ไม่ทราบ	
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เขาได้ตั้งหนังสือพิมพ์	แล้วก็ชอบทำกิจกรรมหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆ	ต่อไปเขาก็ตั้งหนังสือพิมพ์	แต่หนังสือพิมพ์นั้นนะ

ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แปลกประหลาดจากคนอื่นคือเป็นหนังสือพิมพ์ที่ ใจดี	 บางทีได้ทราบข่าวว่าคนจนที่ ไหน	 คนลําบาก

ที่ ไหนก็ส่งคนไปบรรเทาทุกข์ ให้	บรรเทาจริงๆ	โดยที่ ไม่ ได้เอาหน้าอะไรเลย	ไม่ ได้ลงหนังสือพิมพ์เลย	ไม่เหมือนที่ทํากัน	

เคยมคีนหนึง่ที่ ไดซ้ือ้โคตวัหนึง่	แลว้ก็ไมก่ีว่นัทหีลงัโคตวันัน้กต็ายไป	กล็าํบาก	เพราะวา่หมดเนือ้หมดตวั	อตุสา่ห์ไปซือ้มา

ด้วยราคาแพงแล้วก็หมดไป	 ทางหนังสือพิมพ์ของทั้งสองพี่น้องแฝดนี้ ได้ทราบก็ส่งคนไป	 เอาเงินไป ให้	 เพื่อที่จะ

ซื้อทดแทนให้	 โดยหวังดีเฉยๆ	 แล้วก็เป็นอันเรียกว่าจนเรื่อยไป	 หลายปีทีหลังสองพี่น้องแฝดนี่ก็ตกอับในทางการเมือง	

ถูกกลั่นแกล้ง	แล้วก็คนหนึ่งต้องหนีออกไปต่างประเทศ	คนหนึ่งถูกจับใส่คุก	ถูกรังแกต่างๆ	ไม่ยอมให้อาหารบ้าง	ไม่ ให้

น้ำบ้าง	 จนแย่	 จนจะหาชีวิตไม่ ได้	 แต่ว่าวันหนึ่งผู้คุมก็เอาน้ำมาให้	น้ำเย็นๆ	มายื่นให้	 เขาก็บอกว่านึกว่าเขาจะยื่นมา

เยาะเย้ยเฉยๆ	 อย่างนั้นนะ	 แต่เปล่า	 ยื่นมาให้จริงๆ	 ให้ดื่ม	 ปรากฏว่าผู้คุมนั้นเป็นลูกชายของกสิกรที่หนังสือพิมพ์ได้

ช่วย	 ทราบว่าติดคุกอยู่แล้วก็ได้มาทําหน้าที่อย่างนี้	 ก็เลยเห็นบุญคุณ	 เอามาช่วย	 คือช่วยชีวิตเขาเมื่อหลายปี	 ก็กลับได้

รับผลช่วยชีวิต	 เพราะว่าถ้าไม่ ได้รับน้ำ	 โรคภัยไข้เจ็บเขามีอยู่	 ถ้าไม่ ได้รับน้ำนะตายแน	่ ฉะนั้น	 การที่ทําบุญไม่ ใช่ ใน

พทุธศาสนา	 แตท่าํบญุอยา่งใจจรงิคอืดว้ยใจ	 มนัก็ไดร้บัผลรอดตาย	 เพราะวา่ไดท้าํบญุมาในคราครัง้กระโนน้	 อนันีก้เ็ปน็

เรื่องที่เพิ่งอ่านในหนังสือเมื่อวานนี้	 ก็เลยมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟัง	 ไม่ทราบว่าอาจจะไม่ ได้เคยอ่านก็ได้	 แต่ก็เป็นเรื่อง

จริง	และมีเรื่องอย่างนี้ที่เป็นเรื่องจริงอีกมากหลาย	ฉะนั้น	ทุกคนจะมีหน้าที่อะไรก็ตาม	จะมีฐานะอย่างไรก็ตาม	ถ้าทํา	

ทําบุญ	 หมายความว่าเอื้อเฟื้อไม่ ใช่ว่าจะต้องให้เงิน	 หรือจะต้องให้อะไรที่มีราคา	 แต่ว่าแม้จะมีความเอื้อเฟื้อคือมีการแผ่

เมตตา	มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ได้รับตอบแทนแน่นอน	การทําบุญนั้น	ได้ผลตั้งแต่แรกที่ทําบุญ	ตั้งแต่วาระแรกที่

ทํา	 มีความเบิกบานใจ	 เมื่อเห็นความเบิกบานใจในผู้อื่น	 เราก็มีความเบิกบานใจเพิ่มขึ้นไปอีก	 เมื่อเราทําบุญเป็นนิสัย

แล้ว	ก็สบายมากในการทํา	เพราะว่าทําดีเป็นนิสัยนั้น	ทําได้ง่าย	แล้วจิตใจก็ยิ่งเบิกบานมากขึ้นทุกที	ฉะนั้นรากฐานของ

ลูกเสือชาวบ้านนี้มาโยงกับความสุขของแต่ละคนที่ทำได้ด้วยการฝึก	 ถึงเรียกว่าฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 ฝึกมา	 ๕	 วันนะ	

แต่ละคน	 ฝึก	 ๕	 วัน	 แต่ว่าเมื่อถือตัวว่าเป็นลูกเสือชาวบ้านไม่หยุดฝึก	 ฝึกกันทุกวัน	 ฝึกกันเรื่อย	 แล้วก็จะได้รับผล

แน่นอนในตัวเอง	ความสุขที่มีที่จะมี ในตัวเอง	จะมีขึ้นแน่นอน	จะแสดงออกมาเป็นทางจิตใจก็มี	ทางวัตถุก็มี	
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	 ฉะนั้น	 ที่ ได้บอกว่าพูดอย่างนี้	 ก็ขอพูดยืดยาวหน่อย	 ก็พูดยืดยาวถึง	 ถึงอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลาย	

ช่วยกันไปคิดและช่วยกันไปปฏิบัติ	 ช่วยกันตักเตือนและไปดูอาจจะไปดูระเบียบการ	 ระเบียบการของลูกเสือชาวบ้านที่

รวบรวมไว้	แล้วก็ถ้าระเบียบการที่รวบรวมเอาไว้ขัดต่อคําหรือเจตนานี้	ก็หมายความว่าจะผิด	มีเหมือนกันนะ	เคยมี

ปรากฏว่าจดผิด	เข้าใจผิดก็มี	หรือง่ายๆ	อาจจะไม่ ใช่จดผิด	ไม่ ใช่จําผิด	บางทีก็เปลี่ยนใจก็มี	เพราะว่าคิดใหม่	แต่

ว่าอันนี้เป็นความคิดที่คลุมหมด	ลูกเสือชาวบ้านแต่ละคนทําจิตใจให้ดี	มีความฉลาด	มีความเอื้อเฟื้อ	มีความเข้มแข็ง	

ในรุ่นให้รู้จักกัน	และช่วยกัน	สร้างเสริมความดีนี้	ขจัดความเลว	แต่ละรุ่นๆ	มีการติดต่อกัน	เสริมสร้างให้แต่ละรุ่น

ที่อยู่ ในอําเภอเดียวกันรู้จักกัน	 จังหวัดเดียวกันรู้จักกัน	 ชาติเดียวกันรู้จักกัน	 สร้างเสริมความดีนี้ ให้ทั่วถึง	 โดยมี

ความเอื้อเฟื้อ	 ความเมตตาซึ่งกันและกัน	 ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ไม่เพ้อเจ้อ	 อันนี้เป็นหลักสร้างความดี	

ถ้ากฎเกณฑ์ ใดที่ออกจากหลักนี้	 ไม่ ใช่กฎเกณฑ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนําไปพิจารณาและไปดูว่ามีอะไรเป็นยังไง	 ทํา

อะไรได้	ขอให้ประสบความสําเร็จในการหา	ในการทํา	ในการปฏิบัติ	มีความสุข	ในชีวิต	ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจทุกคนที่ ได้สนับสนุนช่วยเหลือในกิจการของโรงเรียนราชประชาสมาสัยและได้บริจาคทรัพย์	 ทั้งได้

ออกแรงเพื่อที่จะช่วยให้กิจการของโรงเรียนได้ประสบผลสําเร็จดังที่ ได้เห็นประจักษ์จากผล	 คือนักเรียนที่ ได้

สําเร็จการศึกษา	 และได้ปฏิบัติงานหรือได้เรียนสูงขึ้นไป	 จนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างดี	 เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและต่อส่วนรวม	ที่ ได้มีความสําเร็จเป็นประจักษ์เช่นนี้	ก็อาศัยที่ทุกคนร่วมมือ	

	 ท่านผู้หญิงดุษฎี ได้ขอให้ ให้ โอวาทเป็นแนวทางสําหรับปฏิบัติของกรรมการใหม่	 และได้ขอให้บอกเป็น

แนวทาง	 ความจริงไม่จําเป็นนักที่จะบอกแนวทาง	 เพราะเข้าใจว่าทุกคนได้ทราบดีแล้วว่า	 กิจการนี้มีประโยชน์

อย่างไร	 และจะทํากันอย่างไร	 เพราะว่ามีผลงานมาแล้ว	 แต่จะขอมีข้อสังเกตว่า	 งานที่ทํานี้	 อันเป็นที่ประจักษ์

เหมือนกัน	 เป็นตัวอย่าง	 ในงานที่ทุกคนได้มีส่วนทําด้วยกัน	 โดยเฉพาะทุกคนมีความเพียร	 มีความพยายาม	

มีความอดทน	 งานนี้ ได้เริ่มต้นมาก็นับว่าเป็นเวลาพอสมควร	 ก็ประมาณเกือบ	 ๒๐	 ปีแล้ว	 ที่ ได้เริ่มงานในด้านนี้	

เริ่มด้วยการตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย	 ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะรักษาและช่วยผู้ที่เป็นโรคเรื้อนให้หายจากโรค	 และ

สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นพลเมืองดีที่เป็นประโยชน์ ไม่ ให้เป็นผู้ที่เคราะห์ร้าย	 ที่ประชาชนทั่วไปอาจจะรังเกียจ	 และ

ทําให้เสียคนไป	 นอกจากนี้นโยบายในการปราบปราม	 ปราบโรคนี้ก็เป็นนโยบายที่ทุกแห่งทุกประเทศต้องทํา	 โดย

เฉพาะในเมืองไทยก็ได้ทํามานานแล้ว	ที่จะรักษาคนโรคเรื้อน	เพราะเป็นโรคที่ร้ายแรง	เป็นโรคที่ทําให้เสียกําลังของ

ประชาชนไปมาก	 ทําให้ตัดความสุขของคนที่เป็นโรคเรื้อน	 และแม้แต่คนที่ ไม่เป็นก็ขาดความสุขเหมือนกัน	 ถ้าเห็น

คนที่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้	 จะเป็นด้วยความเมตตาก็ตาม	 หรือด้วยความรังเกียจก็ตาม	 ก็ขาดความสุขลงไป	

ฉะนั้นกิจการโรงเรียนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง	และเป็นส่วนสําคัญของงานที่จะทําให้ โรคเรื้อนนี้อยู่ ในความควบคุม	และทํา

ให้คนไม่ต้องประสบเคราะห์กรรม	ทั้งไม่ต้องให้คนอื่นที่ ไม่ประสบเคราะห์กรรมเกิดความเดือดร้อนใจ	

	 หลักแรกของการต่อสู้ โรคเรื้อนนั้น	 ก็จะต้องรักษาในโรงพยาบาลพิเศษ	 เพื่อที่จะให้ ได้มีการรักษาต่อเนื่อง	

และถูกต้องตามหลักวิชา	 ก็มี โรงพยาบาลโรคเรื้อนในประเทศไทยหลายแห่งอยู่	 ขั้นต่อไป	 ก็จะต้องช่วยให้ผู้ที่เป็น

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 ท่านผู้หญิงดุษฎี	 มาลากุล	 ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 นําคณะกรรมการบริหารกรรมการหาทุน	 กรรมการฝ่าย

ต่างๆ	และผู้มีจิตศรัทธา	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย	
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โรคเรื้อนที่หายจากโรคแล้ว	 สามารถมีอาชีพ	 เพราะว่าส่วนมากเมื่อเป็นโรคแล้ว	 ไม่สามารถไปทํางานที่ ไหน	 คนก็

รังเกียจ	 นอกจากนั้นอาจจะพิการไปด้วย	 ขั้นต่อไปก็จะต้องช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคเรื้อน	

เพราะว่าครอบครัวนั้นก็เป็นที่รังเกียจของสังคมไปด้วย	อันไม่เป็นความยุติธรรม	จึงได้มีความดําริว่า	ครอบครัวโดย

เฉพาะบุตรหลานของผู้ที่เป็นโรคเรื้อนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลนั้น	 ก็จะต้องได้รับโอกาสที่จะเล่าเรียน	 เพื่อมี

ความรู้ความสามารถในชีวิตต่อไป	 ผู้ที่เป็นบุตรหลานของผู้ป่วยนั้น	 ก็ ไม่เป็นผู้ป่วย	 แต่ว่าปัญหามีอยู่ว่า	 โรงเรียน

สามัญทั่วไปก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย	 ความจริงไม่เป็นผู้ป่วย	 แต่โรงพยาบาลเองก็ไม่ถือว่าเป็นคนไข้	 เพราะว่าไม่ ได้ป่วย	 ก็

เกิดปัญหาว่าไม่มีที่เรียน	 แล้วก็ลําบาก	 จึงมีความคิดที่มีผู้อื่นก็ ได้ทําแล้วเหมือนกัน	 ที่จะตั้งโรงเรียนสําหรับให้

นักเรียนมี โอกาสเรียนอย่างธรรมดา	 ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลย	 และโดยเฉพาะได้ตั้งโรงเรียนไว้ ไม่ห่างไกลจากโรง

พยาบาลโรคเรื้อนที่พระประแดง	ก็เลยทําให้ความปกติธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้น	ถึงบัดนี้ก็ ได้พิสูจน์แล้วว่า	นักเรียนที่

เข้าโรงเรียนนั้น	 ก็มีบุตรหลานของผู้ที่เป็นโรคเรื้อน	 และมีคนที่ ไม่ ได้เป็นบุตรหลานของคนที่เป็นโรคเรื้อนอย่างใด

เลยก็ ได้ ไปเรียน	และได้ผลดี	 เพราะว่าเข้าเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนดี	มีผลออกมาว่า	มีบางคนสอบไล่ ได้อันดับสูง

ทีเดียว	 และโดยที่ ไม่ ได้มีอภิสิทธิ์ ใดๆ	 ก็นําหน้านักเรียนทั่วประเทศ	 ซึ่งนับว่าเป็นผลที่ดีเลิศ	 ผลที่ดีเลิศนี้มาจากที่

ทุกคนได้เข้าใจนโยบายหรือแนวความคิดนี้อย่างดี	ด้วยความขยันหมั่นเพียร	ด้วยความเสียสละ	ด้วยความตั้งใจที่จะ

ให้แนวคิดนี้	 ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เมื่อได้ทราบแล้ว	 ได้รับทราบแล้ว	 แต่ละคนก็รับเป็นความคิดของตน	จะต้องทําให้

สําเร็จ	เมื่อแต่ละคนรับความคิดแล้ว	และถือว่าเป็นความคิดของตน	ซึ่งจะต้องทําให้สําเร็จนั้น	ผลสําเร็จจึงเกิดขึ้น	

	 ผู้ที่ร่วมในงานนี้	นอกจากผู้ที่บริจาคเงิน	นอกจากครูที่สอน	และผู้ที่จัดงานในโรงเรียนนี้	ก็ยังมีผู้อื่นที่ ได้กล่าว

นามแล้วเหมือนกัน	ซึ่งได้ช่วยเหลือ	คือทางกระทรวงศึกษา	ทางวิชาการต่างๆ	ก็ได้ ให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือใน

ทางวิชา	ในทางวัตถุด้านบ้านเมือง	คือทางจังหวัด	อําเภอ	ทางตํารวจ	และผู้ที่อยู่ ในที่ ใกล้ๆ	แถวนั้นก็ได้ร่วมมืออย่างดี	

ทั้งทางกําลังเงิน	 กําลังความคิด	 กําลังงาน	 และผู้ที่ ได้ร่วมมืออย่างดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักเรียนเอง	 นักเรียนนั้น

เป็นกำลังสําคัญของความสําเร็จในงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัยนี้	 เพราะเหตุว่านักเรียนสํานึกในหน้าที่ของตนที่

จะตอ้งเรยีน	 รบัความรูจ้ากครอูาจารยท์ี่ไดต้ัง้ใจใหค้วามรู	้ ฉะนัน้โรงเรยีนนีจ้งึเปน็ตวัอยา่งทีด่วีา่	 ถา้ครมูจีติมีใจทีจ่ะสอนดว้ย

ความเอ็นดู	 อยากให้อนุชนรุ่นหลังมีความรู้	 มีความสามารถ	 มีความดี	 เมตตานี้ก็ได้รับการตอบสนอง	 โดยที่นักเรียน

เองเข้าใจในความเมตตาของครูอาจารย์ผู้ที่ ให้ความรู้รับความรู้นั้นด้วยความเคารพ	 คําว่ารับความรู้ด้วยความเคารพ	

มิได้หมายความว่าเราจะเป็นทาส	 หรือเราจะเป็นขี้ข้าของครู	 หรือเราจะเป็นผู้ที่เป็นคนสอพลอ	 ประจบ	 ไม่ ใช่อย่างนั้น	



8�

แต่เมื่อเราอยากได้ความรู้	 เพื่อที่จะให้ ได้ความรู้มากที่สุด	 เพราะความรู้เป็นสิ่งที่สูง	 เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงิน	 ยิ่งกว่า

ทรัพย์ทุกอย่าง	 เป็นการประกันว่า	 ในชีวิตต่อไปจะมีความเจริญได้	 เพราะติดตัวอยู่กับตัวตลอดไป	 คนไหนที่มี

ความรู้แล้ว	 ใครจะมาขโมยความรู้ ไม่ ได้	 เพราะอยู่ ในตัว	 แม้ร่างกายของตนอาจจะประสบอุบัติเหตุ	ขาดไปบ้าง	แต่

ความรู้นั้นขาดไปไม่ ได้	 เพราะว่าใครก็เอาไปไม่ ได้	 ใครจะตัดเอาไปไม่ ได้	 ถ้าเราระมัดระวังดีๆ	 ถ้าเราขยันหมั่นเพียร

รักษาความรู้	 และเพิ่มความรู้ ไปตลอดเวลา	 เมื่อนักเรียนเป็นเช่นนี้และเห็นผลดีเช่นนี้	 ก็จะทําให้ครูยิ่งมีเมตตา	 ยิ่งมี

กาํลงัใจ	 ยิง่มคีวามอยากทีจ่ะใหค้วามรูแ้กน่กัเรยีน	 ฉะนัน้	 ทีน่กัเรยีนโรงเรยีนนี้ไดส้ามารถเรยีนดจีนเปน็ทีช่มเชยและเปน็		

ผู้ที่ ได้คะแนนที่ดี	 เป็นการแสดงว่ามีผลนั้น	 ก็เนื่องมาจากว่าโรงเรียนนี้พร้อมสมบูรณ์ด้วยครูที่มีเมตตากรุณา	 และ

นักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะน้อมรับความรู้ด้วยความเคารพ	 ไม่เสียไม่หายเลย	 ตรงข้าม	 เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง	 อันเป็น

สิ่งที่ ได้ผลเพิ่มขึ้นมานอกจากผลที่กล่าวไว้	 เป็นผลอีกอย่างหนึ่ง	 โรงเรียนนี้ ได้ผลิตผลอย่างหนึ่ง	 คือเป็นตัวอย่างและ

ขอ้พสิจูนว์า่	การสอน	การเรยีนนัน้	ถา้ประกอบดว้ยความเมตตากรณุาและความเคารพจากทัง้สองฝา่ย	คอืครกูบัลกูศษิย์	

ผลออกมาดีเลิศ	

	 ฉะนั้น	 โรงเรียนนี้	 นอกจากเป็นกิจการตามจุดประสงค์แนวทางแนวความคิดที่ ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น	 ก็เกิดผล

เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนทั่วไปทุกแห่ง	 ว่าโรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร	 อันนี้เป็นผลที่เราไม่คาดคิด	 ไม่ ได้นึกว่าจะมี	 จะเป็น

ไปได้	ที่มีผลเช่นนี้ก็เริ่มต้นด้วยความคิด	แนวความคิดที่ ได้พูดตั้งแต่	๒๐	ปีมาแล้วนี้	แล้วก็ค่อยๆ	ดําเนินมาด้วยทุกคน

ร่วมมือด้วยดีจนปัจจุบันนี้	 ที่มีกรรมการสาขาต่างๆ	 ที่ ได้ร่วมกันด้วยใจจริง	 ด้วยใจเมตตา	 และด้วยใจที่ร่าเริงสนุกที่จะ

ก่ออะไรร่วมกันอย่างไม่ ได้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย	 อันนี้ที่เรียกว่าความเสียสละ	 แต่ความจริงการเสียสละนี้ถ้ามาพูดอีก

ทางก็เป็นความร่าเริงของแต่ละคนที่จะมีงานที่ทําไว้ดี	 คือผลที่ดี	 หรือกําลังทํางานนั้นพิจารณาคิดถึงผลที่จะดีที่จะได้	

บัดนี้เราได้แล้วผล	แต่ผลนี้จะต้องรักษาไว้เพื่อให้ ได้ผลต่อไป	ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ ได้กล่าวถึง	ขอให้ ได้รักษา

ความดีที่ ได้สร้างไว้	 จะเป็นความพอใจ	 จะเป็นความร่าเริงใจของแต่ละคนทุกคนที่เกี่ยวข้องรักษาเอาไว้เป็นกําไร	 แต่ละ

คนจะรวยกําไรในความพอใจอย่างยิ่ง	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาและสํานึกในความดีที่ ได้ทํา	 และให้ความดีที่ ได้ทําที่เห็นประจักษ์นี้เป็นกําลังใจต่อ

ไป	 ให้ปฏิบัติงานของตนในด้านนี้	 และงานทุกอย่างที่มีอยู่	 เพราะแต่ละคนก็มีงานของแต่ละคน	 ก็ขอให้ประสบความ

สําเร็จที่ดีเช่นเดียวกับที่เราได้เห็นความสําเร็จของกิจการโรงเรียนราชประชาสมาสัย	 ให้มีความสําเร็จในสิ่งที่ดีที่เจริญ	
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ในสิ่งที่ควร	 เพื่อให้เราสามารถที่จะรักษาความดีและความมั่นคงของประเทศ	 สร้างความเจริญร่วมกัน	 ซึ่งทุกคนเมื่อ

สร้างความเจริญแล้ว	 ก็จะได้รับผลเป็นส่วนตัวด้วย	 ขอให้ท่านทั้งหลายมีทั้งกําลังกายใจดังกล่าว	 ประสบแต่ความเจริญ

รุ่งเรือง.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดปัตตานี
(๒) 

ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอสายบุรี 

วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านเป็นโอกาสที่ดี	 ที่ ได้มาพบปะกัน	 ทั้งมี โอกาสให้รุ่นพี่ ได้มาร่วมใน

การงานนี้ด้วย	ซึ่งเป็นการดีสําหรับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้งหมดที่มีจุดประสงค์อย่างที่ปลัดจังหวัดได้กล่าวเมื่อตะกี้นี้	

	 การสร้างความสามัคคี ในบุคคลในชาติ	 เป็นจุดประสงค์สําคัญของลูกเสือชาวบ้าน	 การสร้างความสามัคคีนี้	

จะสร้างขึ้นมาได้ก็จะต้องมาพบปะกัน	แลกเปลี่ยนความคิดกัน	นอกจากนี้	การที่ ได้ฝึกแต่ละรุ่นๆ	และแต่ละบุคคลได้

ฝึกตนให้มีความสามารถมีความรู้นั้นก็จะช่วยให้สร้างความสามัคคีนี้ ได้	 เพราะเวลามาพบปะกันและเวลาฝึกมาแล้ว	

ก็เห็นว่าคนเราจะอยู่ ได้ต่อเมื่อทุกคนตั้งใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ไม่ ใช่ต่างคนต่างอยู่	 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนี้

ดังที่ปลัดจังหวัดได้กล่าว	 มีความแตกต่างในทางภาษาบ้าง	 ในขนบประเพณีบ้าง	 แต่ว่าถ้าได้พบกันแล้วจะเห็นกันได้

ว่า	 คนทุกคนที่เป็นคนไทยต่างก็มีความคิดอย่างเดียวกัน	 คืออยากอยู่ดีกินดีด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ถ้ามี

ข้อนี้ข้อเดียวก็จะเป็นประโยชน์มากสําหรับกิจการลูกเสือชาวบ้าน	 และเป็นทางที่จะให้กิจการลูกเสือชาวบ้านได้ช่วยให้

ประเทศชาติได้อยู่อย่างมั่นคงและเจริญ	 ทําให้ทุกคนที่อยู่ ในชาติคือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ในภาคใดของประเทศจะ

อยู่ ได้ด้วยความร่มเย็น	 ข้อสําคัญนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องระลึกไว้อยู่เสมอ	 และที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวคําปฏิญาณเมื่อ

ตะกี้ว่า	 จะช่วยผู้อื่นทุกเมื่อ	 ก็หมายความว่าตั้งใจที่จะทําตนเป็นประโยชน์	 ทําตนเพื่อเอื้อเฟื้อผู้อื่นเสมอ	 อันเป็น		

ใจสําคัญของการเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 เมื่อได้ฝึก	 เราก็ ได้ฝึกในข้อนี้เป็นสําคัญ	 และเพื่อที่จะสามารถในข้อนี้ก็ ได้ฝึก

ความรู้ต่างๆ	 ที่จะช่วยกัน	 ถ้าผู้ ใดมีความทุกข์	 มีความไม่สบาย	 ก็ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ ได้ฝึกมาและรู้ว่า

ควรจะทําอย่างไร	สําหรับไม่ ให้ทุกข์นั้นมาเบียดเบียน	แต่ที่ ได้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	และทุกคนจะ

ต้องรักษาเอาไว้ ให้ดี	 ก็ขอให้รักษาคําปฏิญาณที่ ได้เปล่งไว้เมื่อตะกี้ ให้ดี	 ด้วยการปฏิบัติที่ดีที่ชอบ	 ก็ขอให้ลูกเสือ

ชาวบ้านทุกคนที่ ได้ฝึกมาโดยดี	 ได้สามารถรักษาความดีนี้ต่อไป	 เพื่อประโยชน์ของตน	 เพราะว่าถ้าใครทําประโยชน์

ต่อผู้อื่นก็เป็นประโยชน์ของตน	ทําให้มีความสุข	ความสบาย	 เพื่อประโยชน์ของรุ่น	คือหมายความว่ากลุ่มของแต่ละ

คน	ให้ช่วยกันสร้างความมั่นคง	ความปลอดภัย	เพื่อประโยชน์ของแต่ละอําเภอ	และแต่ละจังหวัด	ให้อยู่เย็นเป็นสุข	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธร

เทพรัตนสุดา	จากพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์	ไปพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดปัตตานี	
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มีความก้าวหน้า	 และเพื่อความอยู่รอดความมั่นคง	 ความก้าวหน้าของประเทศชาติ	 ซึ่งเราทุกคนไม่มีเว้น	 จะต้อง

อาศัยเพื่อที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองของส่วนตัว	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความดี ไว้	 และมีกําลังทั้งกายทั้งใจที่เข้มแข็งแข็งแรง	 พร้อมไว้ตลอด	 เพื่อได้

ประสบความสําเร็จ	ความเจริญก้าวหน้าได้ทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ สงขลา 

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	

สงขลา	ณ	 โอกาสนี้	 และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินมาด้วยความเรียบร้อย	 ก้าวหน้า	 ทั้ง

ด้านวิชาการ	ทั้งด้านบริการสังคม	และบํารุงส่งเสริมวัฒนธรรม	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติกับทั้งความสําเร็จในการศึกษา	

	 ผู้ที่ ได้ผ่านการศึกษาขั้นสูงเช่นท่านทั้งหลาย	 ตามปรกติ	 ย่อมมีความกระตือรือร้น	 และมีความปรารถนา

อันแรงกล้า	 ที่จะนําเอาความรู้	 ความคิด	 และทฤษฎีตามหลักวิชาที่ ได้ศึกษามา	 ออกใช้ ให้เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมือง	

แต่ก็เป็นธรรมดา	 ที่บางคนอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานบ้าง	 เกี่ยวกับผู้ร่วมงานบ้าง	 ซึ่งทําให้รู้สึก

ติดขัด	 ถ้าประสบปัญหาแล้ว	 ไปถือเอาเป็นกําแพงกั้นเข้าก็จะทําให้งานชะงัก	 เสียเวลา	 เสียผลด้วยกันทั้งฝ่ายตนเอง	

ทั้งฝ่ายผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อน	 ทางที่ดีที่สุดนั้น	 เมื่อเข้าทํางาน	 สมควรที่จะพยายามศึกษางาน	 กระบวนการปฏิบัติ

งาน	 ผู้ร่วมงาน	 อันเป็นที่เกิดของปัญหาต่างๆ	 เป็นเบื้องต้นก่อน	 พิจารณาวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นด้วยความสุขุม

รอบคอบ	 ประกอบด้วยเหตุผลที่แท้จริง	 ยอมสละเวลาศึกษาพิจารณาสักเล็กน้อย	 ก็จะเห็นเหตุแห่งปัญหาว่าคืออะไร	

จุดใดควรจะแก้ ไขผ่อนปรน	 จุดใดควรจะทําโดยหนักแน่น	 กล่าวสั้นก็คือ	 จะสามารถแลเห็นลู่ทางปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องได้ โดยกระจ่างชัด	และจะสามารถปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมได้ ในที่สุด	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความคิดจิตใจอันเข้มแข็งและรอบคอบสุขุม	 เพื่อสามารถนําเอาความคิด

วิทยาการที่ ได้อุตส่าห์ศึกษามา	 ไป ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ได้ โดยสมบูรณ์บริบูรณ์	 ขอให้ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	

พร้อมทั้งความเจริญในชีวิตและการงาน	สมตามที่ปรารถนาจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๙  

ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๐  

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีก

วาระหนึ่ง	 ทั้งได้ทราบรายงานว่า	 กิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่แล้ว	 ดําเนินรุดหน้ามาอีกเป็นอันมากทุกด้าน	

ซึ่งนับว่าเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ โดยส่วนรวมด้วยอย่างยิ่ง		

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	 และกับผู้สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยทั่วกันทุกคน	

	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้มี โอกาสดี	 ที่ ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอย่างเต็มที่	 และยัง

ได้ลงมือปฏิบัติงานในพื้นภูมิประเทศอันสมบูรณ์	 จึงเชื่อถือได้ว่าแต่ละคนคงจะมีความรู้แน่นหนา	 และมีความ

สามารถเหมาะ	ที่จะออกไปเป็นกําลังสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง	อนึ่งตามที่ปฏิญาณ

ว่า	 จะรักษาศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและอนุปริญญาโดยเคร่งครัดนั้นก็มีความหมายสําคัญอย่างเอก	 ในแง่หนึ่ง	

สําหรับท่านทั้งหลายโดยตรง	 คําว่า	 “ศักดิ์”	 น่าจะตีความหมายว่า	 กําลังอํานาจทางวิชาการ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะ

ปล่อยปละละวางมิได้เป็นอันขาด	 หากแต่จะต้องรักษา	 ฝึกฝนเพิ่มพูนให้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ	 ส่วนคําว่า	 “สิทธิ์”	 นั้น	

แปลว่าความสําเร็จ	 หมายความถึงความสําเร็จที่ควรมีควรได้ โดยชอบ	 การรักษาสิทธิ์	 จึงหมายถึงการรักษาความ

สําเร็จโดยชอบของตน	 ด้วยการนําเอากําลังวิชาการที่มีอยู่	 ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมต่างๆ	 ให้บังเกิดขึ้น	

และให้เพิ่มพูนยิ่งๆ	 ขึ้น	 บัณฑิตที่แท้มีคุณลักษณะและมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นดังกล่าวแล้ว	 ขอให้ทุกคนในที่นี้ ได้

นําไปคิดพิจารณา	และปฏิบัติตน	ปฏิบัติงานให้ควรกับที่มีศักดิ์และสิทธิ์อยู่อย่างเต็มภาคภูมิ		

	 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีกําลังสมบูรณ์	ทั้งในร่างกาย	ในจิตใจ	และในสติปัญญา	สามารถประกอบกิจการ

การงานทั้งปวงอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งให้ประสบความสุข	ความสําเร็จ	และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	จงครบถ้วน

ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นําคณะกรรมการอิสลาม 

ประจําจังหวัดต่างๆ ภาคใต้ 

เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันอิดิลฟิตรี 

ณ ศาลาเริง ทักษิณราชนิเวศน์ 

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ให้พรในโอกาสอันเป็นมงคลนี	้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามศาสนกิจที่สมควร	

และถือบวชมา	เป็นการปฏิบัติที่ชอบทําให้เป็นมงคลแก่ตนเอง	แก่ท่าน	และแก่คณะ	ทั้งเป็นนิมิตที่ดีว่าท่านทั้งหลาย

มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาความดีและศาสนา	ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกคนมีความปลาบปลื้ม	 เพราะว่าผู้

ที่ปฏิบัติดีชอบมีความเคร่งครัด	 มีความตั้งใจแน่	 หมายความว่าเป็นคนดี	 และหมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า

จะต้องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง	 เพื่อให้มีความเจริญมั่นคง	 ฉะนั้นการที่ท่านได้ถือทําศาสนกิจมาด้วยความอดทนตามที่

มีระบุไว้ ในการนี้	มีความสําคัญ	หมายถึงว่าประเทศชาติของเรามีคนที่สามารถที่จะรักษาประเพณีความดีของเราเอา

ไว้	อันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งในการมาในวันนี้ ได้ทําให้มีความรู้สึกตื้นตัน	มีความปลาบปลื้มยินดีมาก	

	 นอกจากนี้	ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานจัดงานสําคัญ	หมายความว่าท่านทั้งหลายร่วมกันในความดี ใจกับ

เรา	เป็นมงคล	ก็ขอถือโอกาสนี้	ขอบใจที่ท่านได้ร่วมมือแสดงความสามัคคี	แสดงจิตใจที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีต่อกัน	

ที่ท่านแสดงในโอกาส	 ณ	 งานสําคัญนั้น	 นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าประชาชนในจังหวัด

นราธิวาส	ทั้งปัตตานี	และยะลา	มีความปรองดองกันดี	มีจิตใจที่พร้อมด้วยความเข้มแข็ง	ที่จะรักษาความสามัคคีที่

จะสร้างสรรค์ ให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุข	 มีระเบียบมีวินัย	 ฉะนั้นก็ขอขอบใจทุกคน	 ที่ ได้ปฏิบัติตนอย่างน่า

ยกย่องในชีวิตประจําวันของตน	 และที่ทุกคนมีหลักชัยที่จะยึดถือในการงาน	 ทุกคนจะมีความสําเร็จแน่นอนถ้ามี

ความตั้งใจแน่วแน่	 ก็ขอขอบใจท่านที่ ได้แสดงออกมาด้วยความสามัคคี	 คนเราแม้จะมีความดีเท่าไรในกายแล้ว	 ถ้า

ไม่แสดงความจริงออกมาคนก็ไม่เห็น	การที่ ให้คนเห็นนี่เป็นสิ่งสําคัญ	เพราะว่าคนเห็นความดีก็ทําให้ผู้ที่จิตใจอาจจะ

หย่อนต้องทําให้จิตใจดีขึ้น	 นับว่าท่านทั้งหลายช่วยกันปฏิบัติบําเพ็ญตนที่ดี	 มีความเข้มแข็งแล้ว	 และแสดงตนออก

มาว่าปรารถนาที่จะรักษาความดี	 จะทําให้ผู้ที่อาจจะหลงผิดหรือไม่เข้าใจในความสําคัญของความดี	 ของการปฏิบัติดี	

ทราบด้วย	และมาเข้าร่วมกันเป็นปึกแผ่นทําให้สังคมของพวกเรามีความยั่งยืนได้		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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	 ฉะนั้น	 ก็ขอขอบใจท่านอย่างมีการแสดงความสามัคคี	 การแสดงความเข้มแข็ง	 การแสดงความซื่อสัตย์	

ขอรับพรที่ ได้ ให้มาด้วยความจริงใจ	 เพราะว่าเป็นสิ่งที่ ให้กําลังใจอย่างสูง	 และก็ขอให้ท่านได้รับพรที่ท่านได้ปฏิบัติมา

ให้เป็นผลเป็นประโยชน์ยิ่งๆ	ขึ้น	ได้สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งขึ้น	มีกําลังใจที่จะรักษาความดีงามต่อไป	

และสามารถที่จะชักชวนทุกคนที่อาจจะยังไม่ปฏิบัติความดี	 ให้ปรารถนาความดี	 ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ	

ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในโอกาสที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภาคใต้ ๑๓ จังหวัด 

เฝ้า ฯ รับพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย 

และ 

กระทรวงศึกษาธิการนําคณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 

เขตศึกษา ๒ จังหวัดยะลา เฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล 

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบเข็มเครื่องหมายกรรมการอิสลามแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

ภาคใต้	ที่จังหวัดยะลา	ในวันนี้	และได้มอบรางวัลประจําปีแก่ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม	อย่างเช่นปีก่อนๆ	

ในโอกาสเดียวกันด้วย	ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกหน่วยงานที่ ได้รับเข็มแห่งเกียรติยศและรางวัลโดยทั่วกัน	

	 การเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้น	 นับได้ว่าเป็นการเสียสละและเป็นเกียรติอย่างสูง	 เพราะผู้ทํา

หน้าที่นี้	 เป็นผู้ที่ ได้รับความยกย่องไว้วางใจจากอิสลามิกบริษัทในจังหวัดของท่าน	 ให้เป็นผู้นําทางศาสนา	 จึงต้อง

สละเวลาและประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันมาก	 มาทําหน้าที่สั่งสอนศาสนธรรม	 และรักษาสันติสุขให้บังเกิดแก่ประชาชน

ในท้องถิ่น	 นอกจากจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้นําทางศาสนาแล้ว	 ท่านยังมีหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ	 ให้

สามารถดําเนินงานธํารงส่งเสริมความสงบเรียบร้อย	ความอยู่ดีกินดี	ความสามัคคี	และความเข้าใจอันดี ในกันและ

กัน	 ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอีกด้วย	 ภารกิจของท่านทั้งสองด้าน	 ถึงจะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติ	

แต่ก็มีหลักการสําคัญทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน	คือ	ต้องกระทําด้วยความตั้งใจจริง	ซื่อตรง	สุจริต	และมุ่งต่อประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง	 ทุกคนได้รับตําแหน่งอันมีเกียรติแล้ว	 ควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงตาม

หลักการนี้ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ	เพื่อความผาสุกและมั่นคงปลอดภัยของเราทุกคน		

	 สําหรับผู้มีหน้าที่ ให้การศึกษาในโรงเรียนทั้งหลายนั้น	 ใคร่ขอย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่า	 การศึกษาทั้งด้าน

วิชาการ	 ทั้งด้านศาสนา	 เป็นสิ่งสําคัญมาก	 เพราะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลช่วยตัวเองได้อย่างแท้จริง	 กล่าวคือ	

เมื่อบุคคลมีความรู้ทางวิชาการ	 มีธรรมะในศาสนาเป็นหลักทางความประพฤติและจิตใจ	 ให้เป็นคนที่สุจริตยุติธรรม	

และขยันขันแข็งด้วยแล้ว	 ย่อมสามารถประกอบการงานหาเลี้ยงชีพและดํารงชีวิตอยู่ ได้ โดยมั่นคงและสวัสดี	 และผู้ที่

ตั้งตัวได้มั่นคงเช่นนี้	 ย่อมจะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวและครอบครัวได้ยิ่งขึ้น	 ยิ่งกว่านั้นยังจะ
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สามารถเผื่อแผ่ความดีความเจริญของตัว	 ให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้อีกด้วย	 ท่านทั้งหลายจึงควรจะร่วมมือกัน

ให้พร้อมทุกฝ่าย	 เพื่อดําเนินงานด้านการศึกษา	 ซึ่งมีความสําคัญยิ่งนี้	 ต่อไปโดยเต็มความสามารถ	 เพื่อให้การ

พัฒนาบุคคลและบ้านเมือง	 อันเป็นการรักษาความปลอดภัยมั่นคงส่วนหนึ่งของประเทศของเรา	 ได้บรรลุจุดหมาย

โดยสมบูรณ์บริบูรณ์	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งทั้งด้วยกายด้วยใจ	 สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติร่วมกันได้อย่างดี	 และ

ขอจงประสบแต่ความสุข	ความสวัสดี	มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานจงทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดยะลา
(๒) 

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อําเภอเมืองยะลา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 ขอแสดงความยินดีกับรุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 ที่ ได้รับธงในวันนี้	 และขอชมเชยว่าท่านได้ปฏิบัติดีชอบตามกฎ

ของลูกเสือถูกต้องที่ ได้ฝึกเอาไว้ว่ามีความเข้มแข็งแท้จริง		

	 ในวันนี้	 เป็นพิธีมอบรางวัลแก่ โรงเรียนปอเนาะ	 และได้มอบเข็มกรรมการอิสลามของผู้ที่เป็นกรรมการ

อิสลามในภาคใต้	 รวมทั้งได้มอบธงประจํารุ่น	 จึงเป็นพิธีที่พิเศษ	 การที่ ให้การศึกษาและการที่มีกรรมการอิสลามที่

เข้มแข็งนั้น	 ก็ย่อมทําให้มีความมั่นคง	 เพราะเหตุว่าความรู้และความดีนั้นทําให้คนเรามีความเข้มแข็ง	 สามารถ

ปฏิบัติงานของตน	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนั้น	 ได้ฝึกให้มีความรู้	 ให้มีจิตใจ	 ความจริงไม่ต้องชี้ว่ามีความจำเป็นอย่าง

ไร	 เพราะว่าท่านได้ปฏิบัติแล้วด้วยความใจเย็น	 เข้มแข็ง	 รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รู้จักรักษาความเรียบร้อยใน

เมื่อมี โอกาสที่จําเป็น	 และในสถานการณ์ที่จะต้องการความใจเย็นความจริงไม่ต้องมาชี้ว่ามีความจำเป็นอย่างไร	

เพราะว่าท่านได้ปฏิบัติแล้วด้วยความใจเย็นเข้มแข็ง	 และจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มาก	 เพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์ ใด

ก็ตาม	 ถ้าเรารู้จักรักษาความสงบในจิตใจก็สามารถรักษาสถานการณ์ทุกอย่างได้	 จะมีความยุ่งยากอะไรก็ตามเรา

ปรองดองกัน	เราให้กําลังใจกัน	เรามีความเข้มแข็งในใจและช่วยกันให้แต่ละคนมีขวัญดี	ฉะนั้นการที่ท่านปฏิบัติและ

กําลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้	 เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ว่า	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์จริง	 ไม่

ต้องอธิบายมาก	 ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานของลูกเสือชาวบ้านให้ดี	 งานที่สําคัญคือการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน	

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามคําปฏิญาณซึ่งได้เปล่งอย่างเข้มแข็งเมื่อตะกี้	 และรักษาจิตใจที่มีความใจเย็นมีความ

เข้มแข็งอยู่ตลอด	ก็ขอให้ทุกท่านรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ต่อไป	และฝึกฝนให้ยิ่งแข็งแรงยิ่งๆ	ขึ้นไป	เป็นประโยชน์ต่อ

ตัวท่านเอง	 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง	 เป็นศรีเป็นสง่าของคนไทยทั้งหมด	 ทั้ง

ประเทศ	 เพราะว่าคนไทยทั่วประเทศนี้มีจิตใจเช่นนี้	 เมื่อตะกี้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าในจังหวัดยะลานี้มี

ประเพณี	 มีภาษาพื้นเมืองที่แตกต่างกัน	 แต่ก็เข้ากันได้และพูดกันได้	 เพราะเหตุว่าจิตใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง

สองพระองค์	จากพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์	ไปพระราชทานโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่น	ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกแล้ว	

และพระราชทานรางวัลแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้	 พระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยย่อ	 ภปร.	 แก่กรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด	๑๓	จังหวัดภาคใต้	และพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดยะลา	
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อยู่ ในภาคไหน	 ก็มีจิตใจอย่างเดียวคือรักความสงบ	 ใครก่อความไม่สงบ	 เราก็ป้องกัน	 แต่ว่ารักษาความสงบนี้เป็น

ทุกจุดหวัง	 เป้าหมายของเราสําคัญที่สุด	และด้วยจิตใจนี้เราก็รักษาสถานการณ์ ได้	ก็ขอขอบใจชมเชยท่านทั้งหลายที่

ปฏิบัติงาน	คือชมเชยทั้งลูกเสือชาวบ้านที่รับการอบรมที่ดี	 วิทยากรที่เข้มแข็ง	ขอให้อยู่ ในความสงบ	 ไม่ต้องตื่นเต้น	

พร้อมเสมอ	เรามีจิตใจพร้อมเพรียงทําให้มีความปลอดภัยได้	ถ้าตื่นเต้นจะทําให้มีอันตรายเพิ่มขึ้นมาได้	

	 ฉะนั้น	 ขอให้ท่านอยู่ ในความสงบ	 ดู	 เปิดหูเปิดตาให้ดี	 จิตใจนิ่ง	 มีอะไรเกิดขึ้นเราเห็น	 ถ้าจิตใจไม่นิ่งเกิด

อะไรขึ้นเราไม่เห็น	 อันตรายจะมาถึงเรา	 แต่ถ้าเราเปิดหูเปิดตาด้วยความสงบแล้ว	 เราขจัดอันตรายได้	 ก็ขอให้ท่าน

ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มี	 และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายผู้ที่มีหน้าที่รักษาความสงบก็รักษาความสงบ	 ผู้ที่ ไม่มีหน้าที่

ราชการแต่ก็มาอยู่ ในที่นี้ก็มีหน้าที่ของตนเป็นพลเมืองดี	 รักษาความสงบเหมือนกัน	ดูให้เหตุการณ์สงบลงไป	แล้วก็

มีอะไรเกิดขึ้นเราจะทราบได้	 ถ้าเกิดตื่นเต้นเราก็ ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง	 จะเกิดอันตรายก็ ไม่เป็นประโยชน์	 ก็ขอให้

ปฏิบัติต่อไปตามปกติ	

	 ขอให้พรให้ท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็ง	มีความปลอดภัย	และมีความสําเร็จทุกประการในชีวิต.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินมาด้วยความก้าวหน้า	 มีการปรับปรุงและขยายงานให้กว้างขวาง

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาต	ิ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท	 เพื่อบัณฑิตที่สําเร็จใหม่จะออกไป

ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษา	และผู้ ได้รับรางวัลครั้งนี้ทุกคน	

	 บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับสูง	 ย่อมมีความปรารถนาอันแรงกล้า	 ที่จะนําความรู้ความสามารถทาง

วิชาการออกไปปฏิบัติตามหลักทฤษฎีที่ ได้ศึกษามาให้สําเร็จผลโดยเร็ว	 จึงเข้าใจได้ว่าท่านทั้งหลายก็มีความตั้งใจอย่าง

นั้นเหมือนกัน	 ในการปฏิบัติงานต่อไป	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านลองคิดพิจารณาดูว่า	 คนทุกคน	 ไม่ว่าชาวกรุงหรือ

ชาวชนบท	 ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร	 ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระ	 มีความคิดเห็น	 มีความพอใจ	 มีรสนิยม	

เป็นของตนเอง	 ไม่ชอบการบังคับ	 นอกจากนั้น	 ยังจะมีขนบธรรมเนียม	 มีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะ

เหล่าเฉพาะถิ่นอีกด้วย	 การที่ท่านจะนําสิ่งต่างๆ	 ไปมอบให้	 หรือไปแนะนําสั่งสอนโดยรีบร้อนให้ ได้ผลทันใจ	 บางที

จะรู้สึกว่าขลุกขลักติดขัดไม่น้อย	 อย่างเช่นจะนําหลักวิชาโภชนาการไปแนะนําคนในชนบทอาจยังไม่ยอมรับ	 ไม่ยอม

บริ โภคตามคําแนะนําของท่านทันทีทันใด	 ไม่ ใช่เพราะไม่เชื่อฟังหรือขัดขืน	 แต่อาจเป็นการขัดกับความเคยชินและ

ความนิยมของเขาที่มีอยู่ก่อน	 ท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจ	 ขัดใจ	 หรือ

ท้อถอยขึ้น	 เพราะจะทําให้งานทุกอย่างหยุดชะงักและล้มเหลว	 ควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทําหน้าที่ต่อ

ไป	ด้วยปัญญา	ด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขุม	เมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ ใจ

โดยถูกต้องแล้ว	ถึงหากจะได้ผลน้อยไป	ล่าช้าไปบ้าง	ก็ควรจะพอใจแล้ว	คนทุกคน	ตามปรกติย่อมมีความจริงใจเชื่อ

ใจในกันและกัน	 ถ้าท่านปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้องโดยความบริสุทธิ์ ใจและจริงใจต่อผู้อื่นแล้ว	 จะทํางานให้บรรลุ

ความสําเร็จได้แน่นอน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกําลังสมบูรณ์พร้อมในกาย	 ใจ	 และความเพียรพยายามสามารถปฏิบัติงานของ

ตนของส่วนรวมให้บรรลุผลเลิศได้ทุกอย่าง	และให้มีความสุขความสวัสดีทุกเมื่อ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ 

โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบปริญญาบัตร	 วุฒิบัตร	 ประกาศนียบัตร	 และเข็มวิทยฐานะ	 แก่ผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 และสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพทั้งสาม	 อีก

วาระหนึ่ง	และขอแสดงความยินดีกับทุกๆ	ท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 วิชาการทุกแขนง	 ที่ ได้ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางการทหาร	

ล้วนเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนอย่างยิ่ง	 ท่านทั้งหลายได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว	 ควรที่

จะพิจารณาให้ทราบชัดด้วยว่า	 วิชาการทั้งนี้เป็นของสําหรับใช้	 จะต้องนําไปปฏิบัติจริงๆ	 จึงจะได้ผล	 และการที่ ได้มี

โอกาสศึกษาวิชาการอย่างมากมายกว้างขวางทั้งที่เกี่ยวกับหน้าที่แท้ๆ	และไม่เกี่ยวกับหน้าที่ โดยตรง	ก็ควรจะช่วยให้

ท่านได้เรียนรู้แน่ชัดว่า	 งานส่วนรวมของชาตินั้นประกอบขึ้นด้วยงานสําคัญๆ	 หลายฝ่าย	 ซึ่งต่างก็มีความสําคัญอยู่

ด้วยกัน	 และต้องดําเนินพร้อมกันไปอย่างสอดคล้องกัน	 ท่านจะทํางานฝ่ายใดก็ตาม	 ควรที่สุดที่จะต้องทราบถึง

โครงสร้างของานอื่นๆ	ทุกฝ่ายด้วย	ทั้งต้องทราบด้วยว่า	งานของแต่ละฝ่ายนั้นมีขอบเขตและความประสานสัมพันธ์

กันอย่างไร	 จักได้สามารถประสานงานและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างถูกต้องตรงจุดสําคัญที่สุดจักได้ทราบตระหนักว่า

ทุกคนทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกัน	 มิ ใช่ต่างฝ่ายต่างทํา	 และเมื่อสามารถปฏิบัติงานทุกด้านให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน

โดยตลอดแล้ว	 ก็จะบรรลุถึงจุดประสงค์ที่คนไทยทุกคนต้องการคือความเจริญก้าวหน้า	 ความผาสุกปลอดภัย	 และ

ความมั่นคงเป็นอิสระ	เทียมบ่าเทียมไหล่กับนานาประเทศทั่วไป ในโลก	

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ที่มาร่วมพิธี ในวันนี้	 มีความเข้มแข็งแน่วแน่	 ทั้งในความคิด	

จิตใจ	 และการกระทําทั้งปวง	 เพื่อสามารถคุ้มครองประเทศชาติไทยให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยความเป็นอิสระตลอดไป	 ทั้งขอ

ให้ประสบความสุข	ความสําเร็จ	ความสวัสดี	จงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระราชทานแก่คณะครูอาวุโส รุ่นที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

และเงินช่วยเหลือของมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ายินดีมากที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโส	พร้อมกับได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือให้ ใน

โอกาสนี้	ขอชมเชยและขอแสดงความพลอยชื่นชมกับทุกๆ	ท่านทั่วกัน	

	 ผู้เป็นครูอย่างแท้จริง	 นับว่าเป็นบุคคลพิเศษ	 ผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ	 ความก้าวหน้า	

และความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิต	 ที่กล่าวดังนั้นประการหนึ่งเพราะครูจําเป็นต้องมีความรักความ

สงสารศิษย์	 เป็นพื้นฐานทางจิตใจอยู่อย่างหนักแน่น	 จึงจะสามารถทนลําบาก	 ทนตรากตรํากายใจ	 อบรมสั่งสอน	

และแม้เคี่ยวเข็ญศิษย์ ให้ตลอดรอดฝั่งได้	 อีกประการหนึ่ง	 จะต้องยอมเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตัวเป็น

อันมาก	 เพื่อมาทําหน้าที่เป็นครู	 ซึ่งทราบกันอยู่ดีแล้วว่าไม่ ใช่ทางที่จะแสวงหาความร่ำรวย	 ยศศักดิ์	 หรืออํานาจ

ความเป็นใหญ่	 แต่ประการหนึ่งประการใดให้แก่ตนได้เลย	 การที่ท่านทั้งหลายได้รับเลือกเฟ้นให้เป็นครูอาวุโส	 ได้

ชื่อว่าได้บําเพ็ญคุณธรรมของผู้เป็นครูอย่างแน่วแน่และครบถ้วนแล้ว	 การบําเพ็ญความดีของท่านถึงหากจะมิได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนเหมือนผู้อื่นก็ตาม	 แต่ก็ ได้รับความเย็นใจ	 ปลื้มใจ	 และความเคารพรักใคร่จากศิษย์ ในที่ทุกหน

ทุกแห่ง	 ทุกวงการ	 ซึ่งเป็นความสุขทางจิตใจอย่างพิเศษ	 ที่ผู้ ใดที่มิ ได้เป็นครูจะหาอย่างท่านได้ยากยิ่ง	 ทั้งเป็น

อานิสงส์ที่จะส่งเสริมท่านมิ ให้ตกต่ำลงได้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต	 หวังว่าท่านจะยินดีและภาคภูมิ ในความดีของ

ท่าน	 และจะบําเพ็ญความดีของครูให้เป็นแบบฉบับของผู้มารับช่วงหน้าที่จากท่าน	 เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติ

ของครูตามแบบฉบับของไทยไว้ ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไป	

	 ขออวยพรให้ท่านประสบความผาสุกสวัสดี	มีความสงบร่มเย็นในกายในใจทุกเมื่อโดยทั่วกัน.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ณ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกวาระหนึ่ง	 และได้

ทราบจากรายงานของสถาบันว่า	 กิจการทุกอย่างดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดี	 ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง

น่าพอใจ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จทุกคน	

	 เป็นที่น่าจะเชื่อได้ว่า	ท่านทั้งหลายที่รับปริญญาแล้ว	กําลังมีความปรารถนาที่จะได้นําเอาวิชาความรู้	ซึ่งได้

ศึกษาและฝึกหัดมาเป็นอย่างดี	 ไปปฏิบัติพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลไปโดยรวดเร็ว	 เพื่อความเจริญและความมั่นคง

ของชาติบ้านเมือง	 เมื่อพูดถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง	 มักจะคิดกันถึงงานที่ ใหญ่โตมากๆ	 เช่น

การสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นต้น	 สําหรับประเทศของเรา	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้นักวิชาการและปฏิบัติการทาง

เทคโนโลยี	 หันมาพิจารณาถึงการสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งด้วย	 คือการใช้หลักวิชาและความริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่

ใหญ่โตนัก	แต่มีประสิทธิภาพสูง	และอํานวยประโยชน์โดยตรงได้มาก	 โดยนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ	ความรู้ความ

สามารถ	 ตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ ให้ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 และให้เกิดการเสียหาย	 หรือความสูญเปล่า	

น้อยที่สุด	 การสร้างความเจริญในลักษณะนี้	 จะช่วยสร้างเสริมความเจริญของกิจการส่วนรวมได้แน่นอน	 เมื่อเรา

ค่อยๆ	 สร้างความเจริญมั่นคงให้เพิ่มทวีขึ้นแก่ทุกคนในชาติได้จริงๆ	 แล้ว	 ความเจริญยิ่งใหญ่ที่ปรารภปรารถนา	 ก็

จะเกิดตามมาเองในไม่ช้านัก	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีพลังอันสมบูรณ์	 สามารถประกอบกิจการต่างๆ	 ให้สัมฤทธิ์ผลอันสมบูรณ์	

บริบูรณ์์	และให้ประสบความสุข	ความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน

วาระนี้	 และที่ ได้ทราบรายงานว่า	 มหาวิทยาลัยพยายามอย่างเต็มที่ ในการดําเนินงานทุกด้านให้บรรลุผลดี	 จนเป็น

ที่น่าพึงพอใจ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	และกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติอย่างสูงในครั้งนี้	

	 วิทยาการทุกสาขาที่ ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย	 มีประโยชน์ ใหญ่หลวงสําหรับการสร้างสรรค์จรรโลงและ

พัฒนาบ้านเมือง	ท่านทั้งหลายได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว	ควรจะได้นําวิชาความรู้ที่มีอยู่ ไป ใช้ ให้ ได้ประโยชน์

ดังกล่าวให้เต็มที่	 แต่ตามความจริงที่ปรากฏ	 การจะนําวิชาการไป ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานให้ ได้จริงๆ	

นั้น	 ไม่ ใช่ของง่าย	 จึงจําเป็นต้องทราบว่า	 เราจะแก้ ไขได้อย่างไร	 วิธีการอย่างหนึ่งที่จะแก้ ได้ก็คือ	 ก่อนจะทํางาน

อะไร	ควรจะได้หยุดคิดสักหน่อยก่อนว่า	งานนั้นตรงกับใจจริงที่ตั้งไว้ว่าจะทําหรือมิ ใช่	การหยุดคิดเพียงชั่วครู่นี้จะทํา

ให้ทราบกระจ่างว่า	เราจะทําได้หรือไม่	และจะสามารถนําเอาวิชาความรู้มาให้ ใช้เป็นประโยชน์ ได้เพียงใด	ถ้างานนั้น

ตรงกับความตั้งใจ	 ก็จะทําได้สําเร็จ	 ทั้งนี้เพราะความคิดความตั้งใจของเราเป็นตัวนําสําคัญ	 เป็นตัวต้นเหตุแท้ที่จะ

นำให้เราทําการต่างๆ	วิชาความรู้นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบ	หรืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ปฏิบัติการทํางานทุกอย่าง

ต้องอาศัยมีความตั้งใจก่อน	 จึงจะมองเห็นทางปฏิบัติ	 แล้วจะสามารถนําเอาวิชาการมาใช้ โดยถูกต้อง	 เหมาะสม	

และมีประสิทธิภาพได้	 เพราะฉะนั้น	 ในการที่ท่านจะออกไปประกอบการงานต่อไป	 ขอให้ยึดการที่จะทํางานตาม

ความตั้งใจจริงของตนเองไว้เป็นหลัก	 แล้วพยายามเลือกสรรนําเอาวิชาความรู้ที่มีอยู่	 มาใช้ ให้ตรงกับความตั้งใจนั้น

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	 ความสุจริต	 และความละเอียดรอบคอบ	 ประกอบด้วยเหตุผลแต่ละคนก็จะประสบความพึง

พอใจ	และความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานทุกอย่างได้ตามที่ปรารถนา	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่	 พร้อมทั้งผู้ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	 มีความเจริญก้าวหน้า	 และมีความผาสุก

สวัสดีจงทุกเมื่อโดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก

วาระหนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	คน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 เมื่อวันวาน	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 วิชาการทั้งหลายที่ ได้ศึกษามาแล้ว	 เป็น

ประโยชน์อย่างสําคัญในการทํางานของแต่ละคน	 แต่การที่จะนําวิชาการไป ใช้ปฏิบัติงานให้ ได้ผลดีจริงๆ	 นั้น	 ทําได้

ไม่ง่ายนัก	 วิธีที่จะช่วยได้ก็คือ	 เมื่อจะทํางานใดก็ตาม	 ให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งก่อน	 ว่างานนั้นตรงกับความคิดความ

ตั้งใจที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่	 ถ้าตรง	 ก็ทําได้	 เพราะเมื่อทํางานที่ตรงกับใจ	 ย่อมจะมองเห็นช่องทางที่จะทําและที่จะ

เลือกสรรเอาวิชาความรู้มาใช้ปฏิบัติงานนั้นอย่างถูกต้องจนสําเร็จได้	

	 วันนี้	จะขอกล่าวเพิ่มเติมกับท่านทั้งหลายว่า	เมื่อเวลาศึกษาอยู่นั้น	วิชาการเป็นทั้งตัวงาน	ทั้งจุดมุ่งหมาย

ของทุกคน	 จึงมีความสําคัญเป็นเอก	 แต่เมื่อเวลาออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว	 จุดหมายสําคัญจะอยู่ที่ตัวงาน

และผลสําเร็จของงาน	 วิชาการนั้นต้องถือเป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์สําหรับที่จะใช้ปฏิบัติ	 แต่ละคนจึงควรจะเข้าใจให้ชัด

ว่า	 การที่ท่านได้อุตสาหะศึกษาวิชาการต่างๆ	 มาเป็นอันมากตลอดเวลาแรมปีนั้น	 แท้จริงคือการสะสมรวบรวม

อุปกรณ์	และสร้างความชํานิชํานาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนิดนั้นๆ	ไว้	สําหรับนําออกใช้ ในเมื่อศึกษาสำเร็จออกไป

ประกอบการงานแล้วนั่นเอง	และเมื่อจะนำวิชาการหรืออุปกรณ์ต่างๆ	ออกใช้	ก็จําเป็นจะต้องเลือกสรรก่อนเสมอไป

ด้วย	คือต้องพิจารณานําเอาแต่ส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมแก่งานนั้นๆ	มาใช้	 ไม่ ใช่นํามาใช้พร้อมกันทั้งหมดทั้งดุ้น

จะกลายเป็นทาสของวิชาการ	 งานจะไม่สําเร็จ	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้หยิบยกเอาความคิดนี้ ไปคิดวินิจฉัยต่อไป	 ให้ ได้

ประโยชน์แก่การงานของตนๆ		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสําเร็จในการงาน	มีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในชีวิต	ทั้งมี

ความสุขความสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง และอนุปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในโอกาสนี้	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินมาด้วยความก้าวหน้า	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยศิลปากรนี้	 โดยชื่อและโดยประวัติ	 เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาการด้านศิลปะแท้ๆ	 มาตั้งแต่

แรกเริ่ม	 ต่อมาได้ปรับปรุงขยายวิชาการที่สอนให้กว้างขวางออกไปถึงศิลปศาสตร์แขนงอื่นๆ	 ด้วย	 มีอักษรศาสตร์	

ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 เป็นต้น	 จนบัดนี้ขยายไปถึงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 ซึ่งเปิดให้ศึกษาได้หลายแขนงแล้ว	

วิวัฒนาการอันได้เป็นมานี้	 แสดงให้เห็นถึงเจตนาและความตระหนักแน่	 ในความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาชั้น

สูงในมหาวิทยาลัย	 พร้อมทั้งแสดงความจริงให้ประจักษ์ว่าวิชาการทั้งปวงนั้นเกี่ยวเนื่องและเกื้อหนุนกันและกันอยู่

ทั้งหมด	

	 บัณฑิตที่สําเร็จวิชาสาขาต่างๆ	มากหลาย	พร้อมกันอยู่ที่นี่แล้ว	ขอให้เพ่งพิจารณาประวัติความเป็นมาของ

มหาวิทยาลัยของท่านให้ซาบซึ้ง	 ให้เกิดความคิด	 ความเข้าใจ	 ให้แลเห็นคติหรือแนวทางดําเนินชีวิตและการงาน

ของตน	 เมื่อต่างได้ออกไปมีหน้าที่การงานแล้ว	 จักได้รู้ตัวว่าถึงแม้จะทํางานอยู่ต่างหากจากกัน	 ทุกคนก็ยังร่วมงาน

กันอยู่ ในงานส่วนรวมของประเทศชาติ	 งานของชาตินี้จะต้องอาศัยวิชาการทั่วทุกแขนง	ต้องสัมพันธ์กัน	 และต้อง

ดําเนินพร้อมกันไปโดยสอดคล้อง	 จึงเป็นความจําเป็นที่แต่ละฝ่าย	 แต่ละคน	 จะต้องศึกษาเรียนรู้ถึงโครงงานและความ

ประสานสัมพันธ์ของงานส่วนรวมให้กระจ่างชัด	 เพื่อสามารถมองเห็นจุดรวมของงานทั้งหมด	 และสามารถประสาน

งานและส่งเสริมกันได้อย่างถูกต้องตรงจุด	 งานของชาติจักได้สัมฤทธิ์ผล	 ยังความเจริญก้าวหน้า	 ความผาสุก

ปลอดภัย	และความเป็นอิสระมั่นคง	ให้บรรลุแก่คนไทยทุกคนได้ตามที่มุ่งหมายไว้	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสําเร็จในการงาน	มีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในชีวิต	ทั้งมี

ความสุขความสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่นายอารมย์ รัตนพันธ์ุ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

	 ก่อนอื่น	ขอแสดงความยินดีแก่	ครูอารมย์	รัตนพันธ์ุ	ที่สามารถมารับเหรียญรัตนาภรณ์	ต่อหน้าพี่น้องลูก

เสือชาวบ้านจํานวนหลายร้อยคนในวันนี้	และขอเพิ่มเติมพฤติการณ์ต่างๆ	ที่ ได้เกิดขึ้นเป็นลําดับในวันนั้น	ที่ยะลา	

	 ตอนแรก	 ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา	 ซึ่งถือกันว่าเป็นพิธีการที่ทําประจําปี	 สําหรับ

ให้รางวัลแก่ โรงเรียนที่ปฏิบัติที่ทําการสอนดีที่ทางกระทรวงศึกษาได้สนับสนุน	 คือ	 สอนความรู้ต่างๆ	 แก่นักเรียน	

ไม่เฉพาะแต่เป็นการสอนศาสนา	 ภาคใต้นี้	 มี โรงเรียนที่เรียกว่าปอเนาะหลายแห่ง	 และทางกระทรวงศึกษาได้

สนับสนุนให้ โรงเรียนเหล่านั้นสามารถสอนกุลบุตรให้มีความรู้ทางวิชาการต่างๆ	 นอกเหนือจากความรู้ทางศาสนา	

ซึ่งก็ ไม่ ได้หยุดการสอนทางศาสนา	 ก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วที่ ให้รางวัลแก่ โรงเรียนสอนศาสนาเหล่านี	้ ที่ ได้ร่วมมือ

และช่วยสอนวิชาต่างๆ	 ให้แก่นักเรียนเป็นผลดี	 ทําให้นักเรียนที่เข้าโรงเรียนเหล่านั้นมีความรู้ทั้งศาสนา	 ทั้ง

วิชาการทั่วๆ	ไป	สามารถที่จะได้มีความรู้ที่จะต่อสู้ ในชีวิตต่อไปได้	นอกจากนั้น	ต่อไป	ก็มีพิธีเกี่ยวข้องกับการมอบเข็ม

แก่กรรมการอิสลาม	 ซึ่งเป็นประเพณีว่า	 ผู้ที่ปฏิบัติ ในฐานะเป็นหัวหน้าของชาวอิสลามก็ ได้รับเข็มเพื่อเป็น

เครื่องหมาย	 เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ ได้ช่วยปฏิบัติการในการร่วมมือ	 และทําให้ประชาชนสามารถที่จะติดต่อกับทาง

ราชการอย่างสะดวก	รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้อง	เพราะถือว่าการปฏิบัติทางศาสนาไม่ว่าศาสนา

ใด	 ในที่นี้ก็เป็นศาสนาอิสลาม	 ถ้าปฏิบัติดี	 ชอบ	 ตามกฎเกณฑ์	 มีศีลมีธรรม	 ก็นับว่าทําให้เป็นคนดี	 ทําให้เป็นคน

เข้มแข็ง	ทําให้เป็นคนที่รู้จักอยู่ร่วมกันโดยสงบ	และมีความตั้งใจที่จะช่วยกันสร้างความเจริญ	

	 งานที่สามในวันนั้น	 ก็คืองานมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้าน	 ซึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเสือชาวบ้านก็

ทราบดีว่า	ทํากันอย่างไร	มีการมอบธงตามปกติ	เสร็จแล้วก็มีการปฏิญาณตนตามความมุ่งหมายของลูกเสือชาวบ้าน

ที่จะทําประโยชน์	ความสําคัญของลูกเสือชาวบ้านคือการกระทําตนให้มีประโยชน์แก่ส่วนรวม	เพื่อความสงบสุข	 เพื่อ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายอารมย์	 รัตนพันธ์ุ	 ครูช่วยราชการส่วนการศึกษาองค์การบริการส่วน

จังหวัดยะลา	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ในโอกาสนี้	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้แทนลูกเสือ

ชาวบ้าน	ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย	
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ความก้าวหน้าของส่วนรวม	 จะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือเป็นคนทั่วไปก็เหมือนกัน	 ถ้ามีความสามัคคี	 ปรองดอง	

เข้าใจกันดี	ก็เกิดความก้าวหน้า	ความปลอดภัยได้แน่นอน	หลังจากมอบธงแล้ว	เป็นธงที่	๙	ผู้ที่ถือธงก็กําลังกลับไป

เข้าที่	ก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นมา	เสียงระเบิดนั้น	ในจิตใจของคนไม่ ได้เห็นระเบิดก็เกิดการฉงนขึ้นมา	ตอนแรกก็นึกว่า

เป็นการจุดพลุ	เพราะว่าบางทีก็นึกว่าถือว่า	อาจจะถือว่า	การได้รับมอบแล้ว	เสร็จสรรพเรียบร้อย	ก็ถือว่าต้องมีการ

ยิงสลุต	 ในที่นี้ก็อาจถือว่าเป็นการยิงพลุ	 ซึ่งที่ว่าฉงนก็เพราะว่าไม่มีอยู่ ในกําหนดการ	 แต่ต่อมาไม่ช้าไม่นานก็เห็น

คนที่อยู่ทางซ้ายมือ	 วิ่งจากปะรําที่เป็นที่เยี่ยมราษฎร	 ซึ่งเต็มไปด้วยคนนับแล้วเป็นคนหลายหมื่นคน	 ก็วิ่งมาถึง

กลางสนามหลังแถวของลูกเสือชาวบ้านที่ตั้งอยู่	นอกจาก	๙	รุ่นนั้น	ก็มีรุ่นพี่อีกประมาณ	๒๐	รุ่น	ทั้งหมด	ก็เห็น

คนที่วิ่งมาแล้วมานอนราบ	 ก็เห็นว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอน	 และผู้ที่อยู่ทางปะรําทางซ้ายมือของเรานี้	 ก็ลงหมอบ

เหมือนกัน	 ในเวลานั้น	 ทําให้ทุกคนก็คงต้องตระหนกตกใจอยู่ ไม่มากก็น้อย	 ทําให้งานชงักไปสักครู่หนึ่ง	 แต่	

นายอารมย์	รัตนพันธ์ุ	ในฐานะวิทยากรก็ได้สั่งทางไมโครโฟนให้ตรง	และให้แสดงรหัส	ลูกเสือในแถวที่เริ่มจะอลเวง

เลก็นอ้ย	 ตอ้งบอกความจรงิวา่ไม่ ใชว่า่ลกูเสอืชาวบา้นอยู่โดยไม่ไดต้กใจ	 กต็กใจเหมอืนกนั	 แต่โดยทีม่คีาํสัง่ใหย้นืตรง	 และ

ให้แสดงรหัส	 ทําสัตย์ปฏิญาณ	 แถวนั้นก็ตรง	 และเข้าระเบียบขึ้นโดยทันใด	 และการเปล่งเสียงปฏิญาณตนก็

หนักแน่นเป็นพิเศษ	 ทําให้จิตใจของลูกเสือชาวบ้านทุกคนมีความกล้า	 มีความมั่นใจ	 ฉะนั้น	 ข้อนี้เป็นข้อสําคัญ	

เพราะว่าไม่ ได้เสียเวลา	 ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรปฏิบัติตามที่สมควรที่จะปฏิบัติ	 และให้ผล	 หลังจากปฏิญาณตนก็ ได้มี

การร้องเพลงให้จิตใจเข้มแข็ง	และไม่ ใช่เพื่อปลุกใจเท่านั้นเอง	แต่เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารตํารวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่

ลูกเสือชาวบ้านอื่นๆ	ออกไปปฏิบัติการไปช่วยให้ประชาชนที่กําลังแตกตื่นกลับคืนไปสู่ที่	ทหารออกไปทันที	 ไปตรวจดู

ที่เกิดระเบิด	 ทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลก็ ได้นําผู้ป่วยบาดเจ็บจํานวนหลายสิบคนไปโรงพยาบาลโดยเร็ว	 เข้าใจว่า	

การปฏิบัติ โดยฉับพลัน	 โดยเร็ว	 และตั้งใจจริง	 ทําให้ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดไม่เสียชีวิต	 หลังจากที่ร้องเพลงแล้วก็มี

เวลาให้เจ้าหน้าที่ที่จะทําความเรียบร้อยขึ้นปลอบใจประชาชน	 ความจริง	 ประชาชนทั้งหลายนั้นเขาแตกตื่นเป็น

ธรรมดา	แต่เมื่อเขาเห็นลูกเสือชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เข้มแข็ง	ก็ทําให้มีความไว้วางใจ	และมีความสงบขึ้น	

	 ต่อจากนั้น	 ข้าพเจ้าก็ ได้พูดกับลูกเสือชาวบ้านในทํานองว่า	 พวกเราได้ฝึกมาดีแม้ว่าจะเป็นเวลาน้อย	 ไม่

มากมาย	 ก็เหมือนทุกท่านที่ฝึกลูกเสือชาวบ้านก็เพียง	 ๕	 วัน	 แต่การฝึกนั้น	 มีจุดประสงค์ที่จะนําความดี	 ความ
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เข้มแข็ง	ความรู้ที่มีอยู่ ในตัว	ความสามารถที่มีอยู่ ในตัวออกมาแสดงให้ประจักษ์	ทําให้ผู้ที่เป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันมี

กําลังใจ	 ทําให้ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 เป็นผลให้ ไว้วางใจตัวเองได้ว่า	 ตัวก็มีความสามารถ	 เพราะบางคนก็มี

ปมด้อย	 บางคนอยู่คนเดียวเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาว่า	 ตัวเราไม่มีความดีอะไรเลย	 ทําให้เกิดปมด้อย	 หรือทําให้รู้สึกว่า

ตัวเองไม่มีความดีอะไร	ต้องแสดงให้เขื่องๆ	หน่อย	ซึ่งไม่ดีทั้งนั้น	แต่ถ้ามาฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแล้ว	ก็เห็นว่ามี

ความรู้สึกเป็นพี่น้องกันจริงๆ	 คนไหนมีความสามารถอะไรก็แสดงออกมาให้อีกคนที่อาจจะต้องการความรู้

ความสามารถนั้นทราบ	 จึงทําให้เป็นกําลังใจในแต่ละบุคคล	 ทําให้เกิดกําลังแก่ส่วนรวมของรุ่น	 และเมื่อมาประชุม

กันหลายๆ	 รุ่นด้วยกัน	 ก็มาแลกเปลี่ยนความคิด	 ก็เห็นว่ามีความคิดเหมือนกันหมดทุกคน	 คือ	 ทุกคนต้องการ

ความสุข	ทุกคนต้องการความสงบสุขของตน	ของรุ่น	 ของส่วนอําเภอ	ของส่วนจังหวัด	 ของส่วนประเทศ	ทุกคนมี

ความคิดเหมือนกัน	จะเป็นคนที่เรียกว่าคนดีหรือคนเลว	มีความปรารถนาอย่างเดียวกัน	คืออยากได้ความสุข	อันนี้

เป็นจุดสําคัญของลูกเสือชาวบ้าน	และในวันนั้นได้บอกกับลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ ในที่นั้นว่า	วันนี้เราเจอของจริง	ไม่ ใช่

ของเล่นๆ	ไม่ ใช่ของฝึก	โดยมากเขาว่ากัน	ลูกเสือชาวบ้านชอบเล่น	ขี้เล่น	เอะอะก็รําวง	เอะอะก็มีการแสดง	ล้อกัน

ไปล้อกันมา	 วันนี้เป็นของจริง	 คือมีเหตุการณ์แต่เหตุการณ์นั้นเราต้องพิจารณาให้ดี	 พิจารณาโดยเฉียบพลัน	 ไม่

ใช่ โอ้เอ้ๆ	ต้องพิจารณาว่า	 เมื่อกี้มีอะไร	ก็บอกเขาว่ามีระเบิดเกิดขึ้น	ก็ ได้ยินกันทุกคน	มีความอลเวง	ก็เห็นกัน

ทุกคน	 แต่เรายังไม่ทราบว่า	 เหตุจากอะไร	 หรือมีความเสียหายอะไรมากน้อยแค่ ไหน	 วิธีที่ดีที่แน่นอนที่จะทําให้ ไม่

เกิดเสียงคือผลเสียยิ่งกว่าควรจะเป็นได้	 ก็คือจะต้องมีความเข้มแข็งมีการเปิดหูเปิดตา	 อย่างให้เห็นอะไรๆ	 แจ้งชัด	

ถ้าเกิดตกใจก็ตาม	 กลัวก็ตาม	 โกรธก็ตาม	 ก็ทําให้ ไม่สามารถที่จะมีตาสว่าง	 ไม่สามารถที่จะคิดอะไรอย่างแจ่มแจ้ง	

เมื่อคิดอะไรไม่ออกเมื่อคิดอะไรไม่แจ่มแจ้ง	 อันตรายมาสู่เราทันที	 ถ้าเรามีความเข้มแข็งจริงๆ	 เราจะเห็นทุกอย่าง	

เราจะเหมือนเป็นคนที่เหมือนมีกําลังมากกว่าปกติ	ถ้าเราพยายามที่จะมีความใจเย็น	

	 เพราะฉะนั้น	 ตอนนั้นที่ร้องเพลงว่าเราสู้	 ในที่นั้นก็เลยร้องเพลงว่าเราสู้	 แล้วต่อไปเมื่อลงไปเยี่ยมลูกเสือ

ชาวบ้าน	 เขาก็บอกว่าเราสู้	 แต่ขอชี้แจงคําว่าเราสู้ว่าคืออะไร	 เพราะโดยมากเข้าใจผิด	 ในเพลงมีว่า	 เราสู้	 เราสู้ที่นี่	

ไม่ถอย	 คือสู้ที่นี่	 แต่ว่าเราไม่ ได้ถอย	 แต่เราไม่ ได้รุกรานไปที่ ไหน	 เราสู้	 ในทางกายเราสู้อยู่ตรงนี้	 หมายความว่า	

เราไม่ถอยไปทางไหน	ใครจะมาไล่เราไม่ ได้	เป็นสิทธิของเราที่อยู่ที่นี่	แต่ ในทางใจนั่นสําคัญกว่า	ในทางใจนั้น	เราสู้



111

ที่นี่	 สู้ตรงนี้	 ไม่ ได้หมายความว่า	 เราจะไปคว้าเอาปืนหรือลูกระเบิดมาขว้างใส่คนอื่น	 สู้ด้วยใจนี้สําคัญ	 คือสู้ด้วย

ความใจเย็น	ใจที่หนักแน่น	สู้ที่นี่	สู้ตรงนี้	ถ้ามีอะไรอันตรายเข้ามาถึงเรา	เราจะตัดสินใจได้ถูก	ก็ ไม่นึกว่าครูอารมย์

นี่	สู้ที่นี่	สู้ตรงนี้จริงๆ	เพราะว่าเห็นอะไรชัดเจน	ถ้าเห็นอะไรที่ควรจะทํา	 ไม่ ใช่ทําอะไรโดยหัวเสีย	อันนี้เป็น

สิ่งสําคัญ	ที่อยากจะอธิบายมานานแล้วว่า	คําว่าสู้ที่นี่	 สู้ตรงนี้	แปลว่าอะไร	รวมทั้งคําว่าสู้จนตาย	คำว่าสู้จนตายนี่	

ดูท่าทางแล้วมันไม่ค่อยจะดี	คล้ายๆ	ว่าเราสู้แล้ว	ถ้าใครมาตีเราเราก็ตาย	ขอให้ ได้ชื่อว่าสู้จนตาย	ความจริง	ถ้าสู้ที่นี่	

สู้ตรงนี้	ทั้งทางกาย	ทั้งทางใจ	เราไม่ต้องถามจุดมุ่งหมายของการสู้	คือสู้ที่นี่	สู้ตรงนี้	ตามสิทธิของเรา	ทั้งทางกาย	

ทั้งทางใจ	สู้จนเราตายเอง	 ใช่ ใครมาฆ่าเรา	 เพราะเราเหนียว	 เราจะเหนียวได้ก็ด้วยใจสู้	 เราใจสู้จริงๆ	 ใจสู้ที่มั่นคง	

ใจสู้ที่มั่นคงนี้ก็คือสู้ทางใจนี้	หมายความว่ามีกําลังใจที่เข้มแข็งที่รู้ดี	อะไรดี	อะไรไม่ดี	รู้อะไรที่เป็นสาระ	อะไรไม่เป็น

สาระ	ถ้าเราเห็นอะไรแล้ว	ก็ ไปสนใจในสิ่งที่เราเห็น	อยากจะสนใจในสิ่งที่เราเห็นทุกอย่าง	มันฟุ้งซ่าน	หมายความ

ว่า	 เราจะไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เลย	 เพราะอันนี้ก็ดี	 อันนั้นก็ดี	 หรืออันนี้ก็เลว	 อันโน้นก็เลว	 เราไม่สามารถที่จะ

รับของดี	 และขจัดของเลว	 เพราะมันมากเหลือเกิน	 ในโลกนี้มีทั้งดีทั้งเลวนั้นมากมาย	ฉะนั้น	 ถ้าเราสามารถที่จะสู้

ตรงนี้	สู้ที่นี่	เราสามารถที่จะเลือกอะไรที่ควรจะทําเวลานี้	ในเวลาที่ปฏิบัติงานใด	หรือในระยะใด	เราจะใช้อะไร	เรา

สามารถที่จะเลือก	 ไม่ ใช่ฟุ้งซ่านเอาหมดหรือต่อต้านหมด	 ตอนที่ลงไปเยี่ยมลูกเสือ	 ก็ ได้ทําการปฏิบัติตามที่ ได้ปฏิบัติ

มาทุกครั้ง	 คือ	 ไปปลายแถวแล้วเดินมาทักทายปราศรัยผู้ที่เป็นประธานรุ่นหรือผู้ที่ถือธง	 ผู้ที่นั่งอยู่	 ทักทั้งผู้ ใหญ่ทั้ง

เด็กกว่าเป็นยังไงบ้าง	สบายดีหรือเปล่า	ก็ไปเจอ	ไปถามคุณยายว่า	ยายนะกลัวไหม	เขาบอกดิฉันไม่กลัว	ดิฉันไม่กลัว	

แล้วก็พวกเราสู้ทั้งนั้น	 ก็ต้องบอกเขาว่าสู้นี่อย่างที่สู้ตะกี้นะถูกต้อง	 แล้วก็มีคนหนึ่งเขาถาม	 แล้วคุณละกลัวหรือ

เปล่า	ก็เป็นคําถามที่ดีเหมือนกัน	เพราะว่าเป็นของธรรมดา	กลัวกันได้	เราถามเขาว่ากลัวไหม	เขาก็ถามเราว่ากลัว

ไหม	เป็นสิ่งที่น่ารัก	เป็นสิ่งที่เขาเป็นห่วงเป็นไยว่าเรา	จะกลัว	จะตกใจ	ก็ไม่ทราบว่าจะตอบเขาอย่างไร	ก็บอกว่า	ก็

ดูเอาเอง	เมื่อตะกี้ก็ยืนอยู่ข้างบน	เราก็เห็นทุกคน	ทุกคนก็เห็นเรา	หมายความว่า	เราให้กําลังใจซึ่งกันและกัน	ก็ไม่

ต้องกลัว	ไม่ต้องกลัวเลย	ข้อนี้คือถ้าทุกคนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกัน	เป็นมิตรกัน	เหมือนกัน	ไม่ต้องกลัวอะไร	นี่คือสู้ที่นี่	

สู้ตรงนี้	 ทั้งทางกาย	 ทั้งทางใจ	 แล้วก็พูดถึงถ้าสู้อย่างไม่ถูกเรื่อง	 แต่ละคนก็จะบอกว่าสู้นะ	 แล้วก็เกิดออกท่าโขน	

แล้วก็จะบุกไป	 บุกไปไหนไม่รู้ว่าจะบุกไปไหน	 ถ้าเผื่อว่า	 การบุกหรือการสู้	 ต้องรู้ว่าบุกไปทางไหน	 ต้องรู้ว่าอันตราย
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มาจากทางไหน	ถึงจะสู้ ได้แบบออกท่าโขน	ถ้าไม่ทราบ	 เราต้องทราบเสียก่อน	ถึงต้องอยู่ทางนี้	ทั้งกาย	ทั้งใจ	 ให้รู้

ว่าอะไรมา	เมื่อทราบแล้ว	เราจึงสู้ ได้	ตามสิ่งที่จําเป็นที่ควร	

	 อีกอย่าง	 ท่านทั้งหลายก็คงเกิดฮึดขึ้นมาเหมือนกัน	 เคยเหมือนกัน	 บางทีมีอะไรมาท้าทาย	 เราก็บอกสู้	

เดินขบวน	 ชุมนุมกันประท้วง	 ประท้วงอะไร	 เดินที่ ไหน	 ผลเป็นอย่างไร	 บางที ไม่ ได้ผลเลย	 ตรงข้ามกลับได้ผลเสีย	

เพราะว่าเหนื่อย	 สิ้นเปลือง	 และไม่ ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เป็นได้	 แต่ถ้าใจสู้	 และจิตใจให้อยู่ตรงนี้ก่อน	หมายความ

ว่าถ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น	แล้วก็คิดดีๆ	ปรึกษาหารือกันดีๆ	ก็จะเห็นว่าอันตรายมาจากที่ ไหน	ถ้าใครมาแหย่นิด

หนึ่งแล้วกระตุกว่า	 เราสู้	 ตามพระราชนิพนธ์ โดยไม่คิดพิจารณาแล้วจะสู้อะไร	 แล้วถ้าไม่รู้ว่าสู้อะไร	 อาจจะตีหัว

กันเอง	 คนอื่นที่มีผลประโยชน์ที่จะมาใช้เราก็หัวเราะ	 เพราะว่าเราไม่ ได้อะไร	 เรากลายเป็นเครื่องมือเขา	 ที่ ใช้คําว่า

เขา	เป็นเครื่องมือเขา	ไม่เจาะจงใคร	มี	ในเวลานี้มีแน่	มีทั้งนอกประเทศ	และในประเทศ	ที่จะมาแหย่ ให้เราบ้าจี้	 น่ี

ใช้คําไม่สุภาพนะวันนี้	 ถ้าเราบ้าจี้เราก็สู้	 แล้วเราก็ตีหัวกันเอง	ก็มีประโยชน์อะไร	 ไม่มีประโยชน์อะไร	แต่ถ้าเราเห็น

ใครมาจี้เรา	เราพิจารณา	เรารู้	เรามีสมองนี่	แต่ละคนก็มีสมอง	อย่าดูถูกตัวเอง	ความเฉลียวฉลาดมีทุกคน	มีแต่ว่า

เราไม่ระวัง	 เราถูกจี้นิดเดียว	 ไปเลย	 นั่นละ	 สมองที่เฉลียวฉลาดของเราไปทํางานผิด	 เท่ากับทําลายตัวเอง	 คือ

สมองนี่เป็นกําลัง	ก็เหมือนกับเราทุกคนที่อยู่ ในที่นี้ก็มีกําลังทั้งนั้น	มีกําลังมาก	ทั้งกาย	ทั้งใจ	ถ้าใช้กําลังของตัวใน

ทางที่ดีก็เป็นประโยชน์	 ถ้าใช้ ในทางที่ ไม่ดี	 ก็ ไม่เป็นประโยชน์	 ใครเป็นช่างไม้ก็ต้องรู้	 อย่างเราตอกตะปู	 ถ้าเราเอา

ฆ้อนที่เป็นเครื่องมือตอกไปบนหัวตะปูตรงๆ	 อย่างถูกต้อง	 ตะปูนั้นก็เข้าไป ในไม้	 แล้วก็สําเร็จประสงค์ของเรา	 คือ

ตอกตะปูเข้าไป ในไม้ยึดไม้อีกชิ้นหนึ่ง	 ก็เป็นผลดี	 แต่ถ้าสมมติว่าเราตีลงไป	 แล้วก็ ไปตีบนนิ้วหัวแม่มือของเรา	 มันก็

ไม่ ได้ผลดี	ตะปูไม่ ได้ ไปยึดไม้	แต่ยิ่งกว่านั้น	นิ้วของเรานั้นก็บวม	บวมแล้วเลือดอาจจะออก	เดือดร้อนต้องเสียเวลา

ไปทําแผล	 อันนี้ถ้าพูดอย่างใจเย็น	 ถ้าตอกตะปูแล้วมาฟาดโดนนิ้วแล้วไม่ ได้ ใจเย็นอย่างนั้น	 จะต้องร้องโอ๊ย	 หรือ

ต้องด่าฟุ้งแน่นอน	 ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายบางคนก็เคยตอกตะปูเหมือนกัน	 แล้วเคยพลาดเหมือนกัน	 ความรู้สึก

เป็นอย่างนั้น	 มันสิ้นเปลืองทั้งกำลังกาย	 สิ้นเปลืองทั้งสิ่งของ	 คือยา	 ที่จะต้องมาทา	 เอาผ้ามาพัน	 สิ้นเปลืองทั้ง

นั้น	 แล้วยังทำให้เราเป็นคนไม่ดี	 คือ	 เป็นคนที่อาจจะเปล่งวาจาที่ ไม่เรียบร้อยนักก็ ได้	 เปลืองทั้งนั้น	 ฉะนั้น	 ถ้าทํา

อะไรขอให้ ใช้กําลังนั้นให้ถูกทาง	 โดยพิจารณา	 ถ้าทุกคนหมั่นพิจารณา	 และปฏิบัติตนทั้งกายทั้งใจให้ดี	 นั่นจะเป็น

เรื่องน่ายินดี	และจะเป็นที่น่ายินดีของครูอารมณ์ด้วย	เพราะว่าตั้งใจจะฝึกลูกเสือชาวบ้านให้เข้าใจในข้อนี้เอง	คือให้
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เข้าใจถึงจุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้าน	 ประโยชน์ของลูกเสือชาวบ้าน	 ฉะนั้น	 เวลานั้น	 ที่ชุมนุมลูกเสือชาวบ้านที่

ยะลา	 แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา	 และได้แสดงว่าลูกเสือชาวบ้านได้ทําประโยชน์จริงๆ	 เพื่อรักษาความเรียบร้อย	 ก็

ดี ใจ	ทําให้สามารถลงไปเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านได้อย่างปกติ	อย่างเป็นกันเอง	และต่อไปได้เยี่ยมราษฎรซึ่งก็กลับมาใน

ที่นั้นเกือบหมด	ก็หมายความว่า	 ไม่ ได้กลัว	 เพราะว่าทุกคนได้ ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน	ทําให้กิจการทั้งหมดบรรลุผล	

ไม่เสียหาย	 ต่อไปก็ได้มี โอกาสไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่ โรงพยาบาลยะลา	 ก็น่ากลัวเหมือนกัน	 เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่

ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าไป ในปอด	และก็ทําให้ปอดข้างหนึ่งหายใจไม่ออก	แต่ก็เคราะห์ดีที่แพทย์สามารถดูดเอาเลือดออก

จากปอดและให้ออกซิเจน	 ก็อยู่ ในขั้นปลอดภัยแล้ว	 แล้วมีเด็กอีกคนถูกทั้งตัว	 ที่ขาที่ข้อเท้าก็ โดนถูกสะเก็ด	 เวลา

ผ่าตัดออกมาแล้วก็เห็นตะปูยาวประมาณเซนต์หนึ่ง	 แล้วก็เป็นเศษกระป๋อง	 แต่ที่ร้ายก็ ไปโดนที่ตาด้วย	 ตาข้างหนึ่ง

แก้วตาแตก	 แต่ก็เข้าใจว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญในปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะช่วย	 ก็เข้าใจว่าก็จะสามารถที่จะเห็นได้ต่อไป	

เพราะว่าได้แพทย์ที่ดีรักษา	หลังจากไปเยี่ยมโรงพยาบาลแล้ว	และเยี่ยมคนเจ็บ	ก็ได้ ให้แพทย์ที่ ไปกับเราได้ช่วยผ่าตัด

ผู้บาดเจ็บด้วย	แล้วเราก็กลับไปนราธิวาส	ตลอดทางก็มืด	ก็ถึงประมาณ	๒๑	น.	ที่นราธิวาส	

	 ที่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอย่างนี้	 ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ด้วย	 แล้วก็ ให้เห็นความดีที่ลูกเสือ		

ชาวบ้านจะมีได้	ไม่ ใช่ว่าท่านทั้งหลายไม่มีความดี	แต่ว่าความดีที่จะทําได้เต็มที่	 เป็นอย่างไร	แล้วก็	แน่นอน	ก็อยากจะ

ยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง	 เพราะเป็นผู้ที่ ได้อุทิศตัวทุ่มเทกําลังในกิจการของลูกเสือชาวบ้านอย่างมาก	 ไม่เฉพาะแต่ว่าใน

วันนั้น	 ได้ปฏิบัติงานในฐานะวิทยากรลูกเสือชาวบ้านมาอย่างดี	 เป็นเวลาช้านานและด้วยความฉลาดด้วยความอุทิศ

ตัว	 ถึงที่ ได้ ให้รัตนาภรณ์ ในวันนี้ก็เป็นเพียงเครื่องหมาย	 ก็ขอยกย่องในวันนี้ต่อหน้าท่านทั้งหลายว่า	 คนอย่างนี้มี	

และก็คนอย่างนี้มีอยู่ ในตัวเราทุกคน	 เพียงแต่ต้องพยายามฝึกฝนให้สามารถใช้ความดีที่มีอยู่ ในตัวให้เป็นประโยชน์

ได้	 จําเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง	 เพราะตัวเองจะนับถือตัวเองได้เมื่อนับถือตัวเองได้	 และเป็นประโยชน์	 ก็เป็น

ประโยชน์สําหรับกลุ่ม	 สําหรับลูกเสือชาวบ้านรุ่นของตนก็จะได้รับประโยชน์	 ถ้าหลายๆ	 รุ่นรวมกันก็หมายความว่า

กิจการลูกเสือชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์	 และเมื่อกิจการลูกเสือชาวบ้านมีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ

บ้านเมืองชาติบ้านเมืองจึงจะได้ประโยชน	์ ฉะนั้น	 การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ก็นับว่าได้ประโยชน์เต็มที	่

และวันนี้ดี ใจที่ ได้นัดลูกเสือชาวบ้านจํานวนมากได้มา	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานของการยกย่องบุคคลที่ทําหน้าที่ ได้ดี	

ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนๆ	พิจารณาให้ดี	สํานึกว่าเราเป็นคนที่ดีเหมือนกัน	และเป็นประโยชน์ ได้	เป็นประโยชน์	
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รักษาประโยชน์ ได้	ใครมาพูดอะไรกับเรา	เราก็เข้าใจ	และทําความเข้าใจ	นั่นคือความคิดที่ ได้รับมาจากผู้อื่น	จะเป็น

ผู้อื่นที่หมายความว่าไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้าน	 หรือเป็นผู้อื่นคือเพื่อนลูกเสือชาวบ้านนั้น	 ต้องพิจารณาทั้งนั้น	

ถ้าพิจารณาดีๆ	แล้วเห็นว่าดีก็ปฏิบัติ	เห็นว่าไม่ค่อยดีก็อธิบาย	บางทีถึงกับต่อต้านได้	

	 ฉะนั้น	 วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะตักเตือนให้ลูกเสือชาวบ้านทั้งหลาย	 วันนี้ ไม่ ได้พูดถึงวิทยากร	 แต่

หมายถึงวิทยากรด้วย	 ถึงวิทยากรว่า	 ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้านอย่างดี	 จะได้ถ่ายทอดให้ถูก	 ก็มีที่จะ

กล่าวเพียงแค่นี้	 ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาและปฏิบัติถ้าเห็นชอบ	 ไม่ ใช่ว่าฟังไปแล้วบอกว่ารับสั่งอย่างนั้น	 เราก็ทำ

อย่างนั้นไม่ถูก	พิจารณาว่าถูกไหม	ที่พูดแล้วนําไปปฏิบัติ	 ถ้าเห็นว่าถูกเพราะเหตุว่า	นี่ขอเติมอีกหน่อยเพราะเหตุว่าที่

พูดนี้	บางส่วน	บางตอน	อาจจะฟังยาก	ถ้าหากฟังยากแล้ว	ก็อาจจะเข้าใจยาก	เมื่อเข้าใจยากก็หมายความว่าอาจจะ

เข้าใจผิดก็ ได้	 ไปถามอีกคนที่เข้าใจถูกแล้วก็จะได้รับคําอธิบายว่า	 พูดอย่างนั้นๆ	 อาจจะผิดไปก็ได้	 ฉะนั้นขอให้ระวัง	

การฟังก็ต้องพิจารณาดูกันเอง	 เพราะว่าถ้าฟังแล้วก็ ไปถามอีกคนหนึ่ง	 อีกคนหนึ่งอาจเข้าใจอีกอย่างหรืออยากให้

เข้าใจอีกอย่างก็ ได้	ฉะนั้น	อันนี้เป็นข้อตักเตือนนิดหน่อย	แต่ว่าเมื่อฟังไปแล้ว	ไปพิจารณา	เห็นว่าถูกก็ปฏิบัติ	เห็น

ว่าผิดก็ระงับ	 อาจจะต่อว่ามาได้ว่า	 ทําไมพูดอย่างนั้น	 แต่ว่าต้องระวัง	 ข้อสําคัญต้องระวังในการที่จะมีคนมาบอกว่า

ในหลวงท่านว่าอย่างนั้นนะ	 อ้าวว่าพูดอย่างนั้น	 พูดอย่างนี้	 บางทีก็ ไม่ ได้พูดเลยก็มี	 เราก็เพิ่งทราบว่าเราพูดอย่าง

นั้น	 ประหลาดที่สุด	 วันนี้ท่านทั้งหลายมา	 ก็คงคอยนานแล้ว	 แต่ว่าที่ลงมาประมาณบ่าย	 ๕	 โมง	 ก็ ให้ทราบ	 แล้ว

เวลานี้อีก	๕	นาที	จะ...เขาไม่เรียกว่าบ่าย	๖	โมง	เขาเรียกว่าย่ำค่ำ	หรือจะเรียกว่าลงมาประมาณ	๑๗	น.	บัดนี้ก็	

๑๗.๕๕	 น.	 แล้วก็ ได้พูดมาเกือบตลอดก็ได้ทราบว่า	 วันนี้	 ลูกเสือชาวบ้านได้มากันประมาณ	 ๙๐๐	 คน	 รวมทั้งมี

วิทยากรมาเพื่อพลอยดี ใจกับผู้ที่ ได้รับยกย่อง	นี้	เป็นสรุปความในงานนี้	

	 ในที่สุด	 ก็ขออวยพรให้ทุกคนสามารถพิจารณา	 และได้รับผลสําเร็จในการพิจารณาเพื่อได้ประสบแต่

ความเจริญรุ่งเรือง	และขอยกย่องครูอารมย์	 รัตนพันธ์ุ	 ว่าเป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยม	 เป็นคนที่มีสติพร้อม	 เป็นคนที่

กล้า	 และเป็นคนที่ว่องไว	 ขอขอบใจครูด้วยอีกครั้งหนึ่งที่ ได้ปฏิบัติ	 เคยขอบใจมาหลายครั้งแล้ว	 แต่ ไม่พอ	 จึงต้อง

ขอบใจอีกครั้ง	และขอให้ครูอารมณ์	ประสบความสําเร็จในงานทุกอย่าง	เพราะไว้ ใจว่างานทุกอย่างที่ทํานั้นเป็นงาน

ที่เกื้อกูล	ไม่ ใช่งานที่ส่งเดชและทําลาย	เพราะรู้ดีว่ามีความตั้งใจที่แน่วแน่	ก็ขอให้มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์	เพื่อที่

จะประสบความสําเร็จในจุดประสงค์ของงานของตน	ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด
(๒) 

ณ พลับพลาพิธีลูกเสือชาวบ้าน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

	 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง	 เพราะว่าได้มามอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ดนี้	 นับ

ว่าเป็นประวัติการณ์	คือได้มีจํานวนกว่าร้อยธง	ซึ่งนับว่าเป็นประวัติการณ์ ไม่เคยปรากฏมา	ที่มีจํานวนมากนี้มีความ

สําคัญมาก	 เพราะแสดงว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้เป็นที่เข้าใจและนิยมในจังหวัดนี้	 การมาฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน

นั้น	 ท่านทั้งหลายได้ผ่านมาแล้ว	 และเห็นประโยชน์	 ประโยชน์สําคัญของการฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้ก็คือทําให้มารู้จัก

กัน	 และถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือความเดือดร้อนอะไร	 ก็สามารถจะช่วยกันบรรเทาให้เรียบร้อย	 การฝึกลูกเสือ

ชาวบ้านนี้ฝึกกันไม่นาน	 เพราะเหตุว่าแต่ละคนมีความดีอยู่ ในตัว	 และความดีนี้ถ้าออกมาแสดงให้ผู้อื่นเห็นทําให้

ผู้อื่นมีกําลังใจ	 กําลังใจที่บวกกันมากขึ้นอย่างนี้	 ทําให้ทุกคนสามารถที่จะแสดงความดีอย่างเต็มที่	 ความดีที่ต้องการ

นี้คือการอยู่ดีกินดี	ความสงบเรียบร้อย	และยิ่งมีคนมากที่เข้าใจในความคิดนี้ก็ยิ่งดี	

	 วันนี้	 ลูกเสือชาวบ้านทุกคนได้แสดงรหัสและทวนคําปฏิญาณ	 คําปฏิญาณนี้สั้นแต่มีความหมายมาก	 โดย

เฉพาะที่บอกว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	 คือหมายความว่าใครเห็นใครอื่นที่มีความเดือดร้อนก็ช่วย	 คนที่มีความ		

เดือดร้อนนั้นวันหนึ่งอาจจะเป็นเราเอง	ฉะนั้นถ้ามีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นทุกเมื่อ	ก็หมายความว่าเป็นการช่วยตัวเอง

ให้มีความผาสุกมั่นคง	 ข้อที่ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนั้นสั้นที่สุด	 แต่กินความลึกที่สุดเหมือนกันหมายความว่า

เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์	 เรารักหมู่คณะ	 เรารักประเทศชาติ	 โดยเฉพาะแผ่นดินนี้เรารักมาก	 เพราะว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัย

ของเรามาแต่โบราณกาล	ฉะนั้นทุกคนได้เปล่งวาจา	และพร้อมที่จะรักษาประเทศชาติ ให้คงอยู่	จะรักษาประเทศชาติ

ให้คงอยู่อย่างไร	 ก็ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดี	 และรู้ว่าประเทศชาติจะอยู่ ได้เพราะทุกคนมีความตั้งใจอย่าง

เดียวคือรักษาความมั่นคง	 เวลามาประชุมกันเป็นจํานวนมากอย่างนี้	 ก็มีประโยชน์อย่างที่ว่านี้	 คือเป็นการแสดงว่า

จํานวนมากมีความคิดเหมือนกัน	 มีความรักกัน	 มีความสามัคคีกัน	 การมาอยู่ร่วมกันจํานวนมาก	 บางทีมีความ

ลําบาก	 เพราะว่าอย่างเช่น	 ตัวอย่างที่ง่ายๆ	 เวลามีคนมากๆ	 คนหนึ่งพูดอยากให้ผู้อื่นได้ยิน	 แต่คนอื่นก็อยากพูด

เหมือนกัน	คนหนึ่งที่พูดก็ต้องตะเบ็งเสียงให้ดังขึ้นหน่อย	เพื่อให้อีกคนได้ยิน	แต่อีกคนก็จะต้องทําเสียงให้ดังขึ้นเพื่อ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	จากภูพานราชนิเวศน์	ไปพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดร้อยเอ็ด	
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ให้คนอื่นได้ยิน	ยิ่งดังขึ้น	ก็ยิ่งแข่งกัน	แข่งในทางที่ ไม่เกิดประโยชน์อะไร	เพราะยิ่งตะเบ็งยิ่งทําเสียงดังมาก	ก็ทําให้

ฟังไม่รู้เรื่อง	 ฉะนั้นการที่มาอยู่จํานวนมากนี้	 บางทีควบคุมความเข้าใจกันลําบาก	 แต่แสดงให้เห็นแล้วว่าลูกเสือ

ชาวบ้านเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดความเห็น	 และมีความสามัคคีกัน	 ต่างคนต่างฟังกัน	 คือคนไหนมี

ความคิดที่ดีก็ฟังเขา	 ถึงคราวของเราเราก็จะได้รีบออกความเห็นความคิดของเราได้	 มีระเบียบ	 การที่ฝึกลูกเสือ

ชาวบ้านก็ฝึกให้มีระเบียบนี้	 ระเบียบนี้มีประโยชน์มาก	 เพราะว่าทําอะไรที่มีระเบียบย่อมมีความสําเร็จ	 เราต้องการ

อะไร	 เราได้	 เราต้องการความมั่นคง	 ความสุข	 ความเจริญ	 เราก็จะได้	 ฉะนั้นก็ขอให้ลูกเสือชาวบ้านทุกคน	ตลอด

จนทุกคนที่มาชุมนุมในที่นี้เข้าใจความสําคัญของความสามัคค	ี ความเข้าใจอันดี	 และสําคัญที่สุด	 คือความตั้งใจดี	

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจคนไหนตั้งใจไม่ดีก็จะเห็นได้	และคนที่ส่วนมากที่ตั้งใจดีก็สามารถที่จะไปสั่งสอนเขาให้เข้าใจให้ถูก	

	 ก็ขอให้ลูกเสือชาวบ้านทุกคน	 มีความสําเร็จในงานการ	 มีกําลังกายกำลังใจเข้มแข็ง	 แข็งแรงทั่วทุกคน	

เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสําคัญ	คือความมั่นคง	ความผาสุกของส่วนรวมขอให้จงประสบแต่ความเจริญ.	
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พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เข้ารับตําแหน่ง 

ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ 

วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

	 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับคณะรัฐมนตรี ใหม่ที่จะเข้ารับภาระในการบริหารประเทศ	 และที่ ได้ ให้คํา

ปฏิญาณนั้น	 ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไม่น้อย	 เพราะว่าแสดงถึงเจตนาของแต่ละคน	 ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ	

เพื่อความอยู่รอด	ความมั่นคงของประเทศชาติ	

	 คําปฏิญาณทั้งหลายก็มีความสําคัญทั้งนั้น	เพราะเป็นการเปล่งวาจาออกมา	ที่จะนําสิ่งที่ดี	ความรู้ที่มีอยู่ ใน

ตัวมาปฏิบัติงานและโดยเฉพาะในงานของคณะรัฐมนตรี	ทุกคนมีงานที่สําคัญยิ่ง	เพราะว่าจะต้องรับผิดชอบ	และจะ

ต้องตั้งใจที่จะทําหน้าที่เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติเป็นเจตนา	 คําปฏิญาณนั้นสั้นและกินความลึกซึ้งมาก	

เพราะเหตุว่าการปฏิบัติงานของชาตินั้นจะต้องสอดคล้องกันทุกฝ่าย	ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ	มาพร้อมกัน	ก็ขอ

ให้ ได้พยายามใช้ความสามารถที่มี	 และความตั้งใจซื่อตรง	 ประกอบด้วยความบริสุทธิ์ ใจของท่าน	 เพื่อให้หน้าที่ที่ ได้

กล่าวไว้สําเร็จเป็นผลดีต่อส่วนรวม	 ก็พอมีข้อสังเกตว่าคําปฏิญาณนี้	 สําคัญอยู่ที่การเปล่งออกมา	 และสําคัญยิ่งใน

การตั้งจิตใจที่จะทําตามคําปฏิญาณ	 และจะปฏิญาณที่ ไหนก็ ได้	 เพราะว่าจิตใจของเรา	 มิ ใช่ว่าจะปฏิญาณต่อหน้า

สิ่งใด	 ต่อหน้าผู้ ใดจะเป็นผล	 การปฏิญาณอยู่ที่ตัว	 และถ้าปฏิญาณแล้ว	 และปฏิบัติตามคําปฏิญานและความตั้งใจ

แน่วแน่เป็นเจตนารมณ์	ย่อมทำให้งานนั้นสำเร็จได้	เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือจะช่วยแน่นอน	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายยึดมั่นในคําปฏิญาณของตน	 และความตั้งใจดีของตนเชื่อได้แน่ว่า	 งานภาระที่

ตั้งใจจะปฏิบัตินั้นจะมีความสําเร็จได้	 และเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่งานจะดําเนินไปด้วยดี	 เพราะเหตุว่าประเทศชาติ

ต้องการให้มีการปกครองที่มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจแน่วแน่	 ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติ ได้ดี	 เช่นนี้	 ก็จะทําให้

ประเทศชาติมีความมั่นคง	 ความก้าวหน้าได้	 และประชาชนจะอยู่ดี	 ก็ขอให้ทุกท่านมีจิตใจมั่นคง	 มีความสามารถ

แข็งแรง	เพื่อปฏิบัติงานนี้	

	 ในโอกาสนี้	 ก็ขอให้ท่านประกอบด้วยจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง	 สามารถที่จะทําให้ภารกิจนานาประการ

ลุล่วงไปด้วยดี	 ด้วยความสอดคล้อง	 ด้วยความมีประสิทธิภาพสูง	 เพื่อความมั่นคงเจริญ	 และก้าวหน้าของประเทศ	

ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสําเร็จ.	

(๑)
	

เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
(๒) 

ณ ค่ายลูกเสืออําเภอเขมราฐ 

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

	 ค่ายลูกเสือที่ ได้สร้างขึ้นมาอย่างนี้ก็ ได้ประโยชน์มากจริงๆ	เพราะว่าสามารถที่จะให้ลูกเสือชาวบ้าน	ถึง	๓๙	

รุ่น	 มาชุมนุมกันเพื่อรับธงประจํารุ่น	 ทําให้พวกเราทุกคนมีความเบิกบานที่ ได้พบกันจํานวนมากมายอย่างนี้	 ค่าย

ลูกเสือนี้	มีประโยชน์ ได้อีกมากหลายถ้ารักษาไว้ดีๆ	และเพิ่มส่วนที่ควรจะเพิ่ม	ค่ายลูกเสือนี้เป็นพื้นที่ที่ ใหญ่และอุดม

ด้วยต้นไม้จะต้องรักษาต้นไม้นี้ ไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างสําหรับกิจการของลูกเสือธรรมดานั้น	 ต้นไม้ก็เป็นทรัพยากร

อย่างหนึ่งของชาติซึ่งจะต้องรักษา	 และจะต้องบํารุงให้เติบโตได้ทั้งเพิ่มจํานวนอีกด้วย	 นอกจากนี้การเป็นอยู่ของ

ส่วนรวมก็ต้องอาศัยการทํามาหากิน	 การทํางานทุกด้านค่ายลูกเสือนี้ก็จะเป็นที่ทดลอง	 จะเป็นที่สําหรับให้เยาวชนที่

เป็นลูกเสือมี โอกาสได้มาฝึกตนมาฝึกความรู้ความสามารถ	 เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีที่มีความรู้	 ฉะนั้นค่ายลูกเสือนี้ก็

เข้าใจว่าจะเกิดประโยชน์ ได้อย่างมาก	ถ้าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเอาใจใส่รักษาไว้ดีและเสริมสร้างให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์	

	 ในส่วนของลูกเสือชาวบ้าน	 ก็เป็นลูกเสือเหมือนกัน	 แต่ที่เรียกว่าลูกเสือชาวบ้าน	 เพราะว่ามีการฝึกเป็น

เวลาสั้น	 เป็นเวลา	 ๕	 วัน	 ตามที่ทุกคนได้ฝึกมา	 และเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็มีความรู้ความสามารถดี	 และจะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม	 เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มาก	 เหตุผลที่สามารถที่จะทําการฝึกในเวลาสั้นนี้	 ก็เคยได้อธิบาย

ไว้ที่อื่นหลายแห่งหลายครั้งแล้ว	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้	 เป็นการเตือนสติของแต่ละคนว่า	 ในแต่ละคนมีความดีมี

ความสามารถ	เพียงแต่ ให้แต่ละคนรู้ว่ามีความดีความสามารถและนําออกมาใช้แค่นี้ก็พอแล้ว	เพราะทุกคนมีความดี

อยู่ ในตัว	 ถ้าแสดงความดีแล้วคนอื่นก็เห็น	 และเมื่อคนอื่นเห็นก็เกิดกําลังใจขึ้น	 เป็นกําลังใจของรุ่น	 ของหมู่ทั้งหมู่	

ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันสร้างความสุข	สร้างความดี	สร้างความเจริญ	ฉะนั้นการฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้	ไม่มี

อะไรเป็นพิเศษนัก	 และเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจดี	 จุดประสงค์ของการฝึกนั้นก็เห็นได้ง่ายเหมือนกัน	

จุดประสงค์คือความสุขของหมู่คณะ	 ซึ่งเราเรียกว่ารุ่น	 และอย่างวันนี้มาชุมนุมกัน	 ๔๐	 รุ่น	 ก็ทําให้เห็นได้ชัดว่า

แต่ละรุ่นๆ	มาชุมนุมกันก็เป็นจํานวนคนมาก	ก็เป็นความสุขของหมู่คณะใหญ่	ถ้านึกถึงรุ่นอื่นๆ	ของอําเภอ	และ

(๑)	
	
เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)
	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง

สองพระองค์	 จากภูพานราชนิเวศน์	 ไปทรงเยี่ยมราษฎร	 ณ	 วันบ้านปากแซง	 พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 จังหวัดอุบลราชธานี	

และทรงเยี่ยมหมวดตํารวจตระเวนชายแดนที่	๓๒๓	
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จังหวัดอื่นๆ	ทั่วราชอาณาจักรก็นับจํานวนลูกเสือไม่ ใช่เป็นหมื่น	ไม่ ใช่เป็นแสน	แต่เป็นล้าน	จํานวนเป็นล้าน	ที่ ได้

ฝึกเหมือนกัน	ที่ ได้ตั้งใจมีความดีและแสดงความดีออกมา	 เพื่อความสุขของประเทศชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดถึง

ในวันนี้	 ขอให้ทุกคนคิดถึงว่าแต่ละคนไม่ ได้อยู่คนเดียว	 มีเพื่อนฝูงที่ร่วมรุ่น	 มีเพื่อนฝูงที่ ได้ร่วมกันมารับธงประจํา

รุ่นในวันนี้	 ประมาณหมื่นคนและเพื่อนฝูงที่เป็นลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศจํานวนเป็นล้านคน	 นอกจากนี้เมื่อเห็น

ความดี ในตัว	 เห็นความดี ในผู้อื่น	 ความเข้มแข็งของตัว	 ความเข้มแข็งของผู้อื่น	 ซึ่งเป็นร่วมรุ่น	 ร่วมจังหวัด	

ร่วมประเทศ	 ก็ทําให้นึกว่าคนอื่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือไม่เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 แต่ที่ถือว่าตัวเป็น

คนไทยมีความดีทั้งนั้น	 มีความสามารถทั้งนั้น	 และมีความปรารถนาดีทั้งนั้น	 ความตั้งใจดีทั้งนั้น	 ที่จะรักษา

ความสุขของส่วนตัวและส่วนรวม	

	 ฉะนั้น	 วันนี้ที่เป็นวันที่น่าชื่นชมยินดี	 ที่ท่านทั้งหลายได้รับธงประจํารุ่น	 ก็ต้องขอให้ท่านระลึกถึงว่า	 ความ

ดีที่มีอยู่ ในตัวและแสดงให้ผู้อื่น	 ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนฝูงกัน	 ทําให้เป็นกําลังของสามัคคีนั้น	 จะต้องรักษา

ไว้	 ต้องรักษาความสามัคคีนี้ ไว้ ให้ดี	 เพราะว่าสามัคคีของแต่ละคนที่มีต่อบุคคลอื่นในรุ่น	 และในจังหวัดในประเทศ	

เป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้เราทุกคนมีความสุขได้ทั้งประเทศ	อย่าลืม	

	 ก็ขอให้ทุกคน	 มีความคิดที่ซื่อที่ตรง	 มีความรู้ที่เฉียบแหลม	 มีกําลังกายและกําลังใจที่เข้มแข็ง	 ขอให้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่แต่ละคนตั้งใจจะทํา	จงเป็นผลสําเร็จทุกประการ	ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระราชดํารัส

ในพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งปวงได้รับมอบหมาย

ให้เป็นสมาชิกร่วมบริหารงานแล้ว	

	 ภาระหน้าที่ของสมาชิกแห่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและความเจริญ

ของประเทศ	 จําเป็นที่จะต้องใช้สติปัญญาความสามารถของท่านปฏิบัติ โดยเต็มกําลัง	 ทั้งในการร่างรัฐธรรมนูญและ

การบัญญัติกฎหมาย	 การปรึกษาตกลงกันในปัญหาใดๆ	 ที่จะมีขึ้นในสภานี้	 จะต้องกระทําไปอย่างมีเหตุผลและ

หลักการ	 ทั้งด้วยความสมานสามัคคี	 ร่วมมือกันด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	 เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและ

ประชาชนอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุด	

	 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ขอ

อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเรา	จงดลบันดาลให้การดําเนิน

งานของสภานี้เป็นไปโดยเรียบร้อย	 บรรลุผลสําเร็จอันพึงประสงค์	 อํานวยความเจริญผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร

และแก่ชาติบ้านเมืองยั่งยืนสืบไป	ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความสวัสดีทั่วหน้ากัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศ 

แก่นายทหารชั้นนายพล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 พิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพลนี้	นับว่าเป็นเกียรติแก่ผู้ ได้รับประดับยศ	แต่ถ้าเรามาพิจารณาดู	 เกียรติ

นี้ก็อยู่ที่ตัวท่าน	 ไม่ ใช่อยู่ที่การประดับยศ	 และยิ่งกว่านั้นก็อยู่ที่ประเพณีของชาติไทยที่จะต้องถือว่า	 ทหารเป็นผู้ที่

สําคัญ	เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ	ไม่ ใช่เฉพาะในด้านการป้องกันศัตรู	แต่ว่าทหารได้เป็นผู้ที่อุ้มชูความมั่นคง

ในด้านทั่วๆ	 ไปของประเทศชาติมาตลอดตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนี้	 เพราะว่าคนไทยนี้ต้องต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชมาตลอด	

เพราะฉะนั้นอาชีพหรือหน้าที่ของทหารจึงมีความสําคัญ	 และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทหารนี้จึงมีความสามารถ	 ความ

สามารถนี้	 มีทั้งในด้านหน้าที่ทหารโดยตรงคือหน้าที่ป้องกันและมีหน้าที่ที่จะรักษา	 ท่านทั้งหลายก็พร้อมที่จะรับหน้า

ที่ ใดๆ	 เพื่อความมั่นคงเจริญของประเทศชาติ	 ฉะนั้นเกียรติที่ท่านได้รับนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ	 แสดงถึงความ

สามารถของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 เมื่อมีเกียรตินี้ก็พึงมีความรับผิดชอบอย่างสูง	 รับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานใน

หน้าที่ โดยตรง	 ที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คนเขาเห็นว่าท่านควรจะปฏิบัติ	 และถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะรักษาความดี

ของตนเองและของทหารเป็นส่วนรวม	 ฉะนั้นการที่ท่านได้รับเกียรติ ในวันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าหนักใจ	 ถ้าไม่

พยายามที่จะรักษาเอาไว้	แต่สําหรับผู้ที่มีความเพียรพยายาม	ความอดทน	ความกล้าหาญ	และความดี	 ไม่เป็นสิ่งที่

ยาก	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จ	 ด้วยความสามารถ	 และสิ่งใดที่ดีที่งามให้ ได้ผลตามที่

ปรารถนาของท่าน	ขอให้ท่านทั้งหลายประกอบด้วยกําลังทั้งกายทั้งใจที่เข้มแข็ง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว.	

	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ 

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ 

วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินียินดีมาก	 ที่ ได้มาอยู่ ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์	 และได้เห็นความ

พรอ้มเพรยีงเปน็สงา่ของทหารทัง้หลาย	 ในพธิตีรวจพลสวนสนามวนันี	้ ขอขอบใจในไมตรจีติของทกุคน	 และขอสนองพร

กับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นเดียวกัน	

	 คํามั่นสัญญาที่ ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นั้น	 ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสําคัญลึกซึ้ง	 ซึ่งแสดงว่า

ทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทย	 และมีเจตนาอันแน่วแน่	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วย

ความสามารถ	ด้วยความเสียสละ	และด้วยชีวิตซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแล้ว	 จะเป็นเกียรติแก่ตนอย่างสูง	 เพราะเท่ากับได้

ทำหน้าที่ของชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์	 ตามเยี่ยงอย่างที่บรรพชนได้ประพฤติสืบต่อกันมา	 ทั้งจะยังความเจริญ

สวัสดี ให้เกิดแก่ตัว	แก่ผืนแผ่นดินไทยของเรายั่งยืนตลอดไปด้วย	

	 สถานการณ์บ้านเมืองในทุกวันนี้	 เป็นที่ทราบแน่แก่ ใจของเราแล้วว่ายังไม่น่าปลอดภัยและวางใจ	ยังมีการ

บุกรุกคุกคามชาติ	 ทั้งด้วยกําลังรบและการใช้กลอุบายทําลายความมั่นคงทุกด้าน	 รวมทั้งการแทรกแซงให้เกิดการ

แตกแยกกัน	 พูดได้ว่า	 ถ้าหากจิตใจของคนไทยขาดความสํานึกในชาติ	 ก็อาจแบ่งแยกแตกกันไปแล้วก็ ได้	 ทหารจึง

ต้องมีความสํานึกในชาติอย่างแนบแน่นลึกซึ้ง	 ต้องตั้งสติ ให้มั่น	 ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิด

ขึ้น	 อย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษ	 ไม่ ให้หลงกลของฝ่ายผู้ ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม	 นอกจากการป้องกันประเทศตาม

หน้าที่ โดยตรงแล้ว	 ทหารยังต้องถือเป็นหน้าที่สําคัญด้วย	 ที่จะต้องสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่น	 โดยนําหลักยุทธการ

มาใช้ ให้สอดคล้องกันไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านอื่นๆ	 ที่เรากําลังต้องเร่งรีบดําเนินการอยู	่ สําคัญที่สุดขอให้

ทุกคนพยายามฝึกหัดใช้ความคิดพิจารณา	 ตัดสินใจให้ ได้ โดยถูกต้องรวดเร็ว	 กล้าหาญ	 และทํางานให้สอดคล้อง

ปรองดองกับทุกฝ่ายด้วยความมั่นใจและความสามารถ	 ยึดถือเอาประโยชน์ส่วนใหญ่	 เอกราช	 อธิปไตย	 และความ

เป็นไทยของเราเป็นเป้าหมายอันสูงสุด	

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลพิภพ	 กับทั้งผลแห่งความภักดี โดยบริสุทธิ์ ใจ

ในชาติบ้านเมือง	 จงบันดาลให้ทหารทั้งหลายมีความปลอดภัยจากศัตรูหมู่ภัยและความชั่วร้ายทั้งปวง	 ให้มี

ความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกําลังกาย	ใจและสติปัญญา	สามารถทําหน้าที่น้อยใหญ่ทุกประการให้บรรลุผลเสิศ	บังเกิด

ความมัน่คงปลอดภยัและความเจรญิรุง่เรอืงแกป่ระเทศชาต	ิ ทัง้ขอใหป้ระสบแตค่วามสขุ	 ความกา้วหนา้	 ความสวสัดมีชียั	

และความสําเร็จในสิ่งพึงประสงค์จงทั่วหน้ากัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(๒) 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้	และในคําอํานวยพรซึ่งได้กล่าวในนามของทุกคนที่มา	ขอขอบใจและรับ

ความปรารถนาดีที่ ได้แสดงมาดังนี้	และถือว่าความปรารถนาดีนี้ดีจริง	คือคําว่าปรารถนาดีนี้อาจจะไม่ดีจริงก็ ได้	แต่

ว่าถือว่าดีจริง	เพราะเหตุว่าท่านทั้งหลายได้มาด้วยความสมัครใจ	และมาอย่างมิได้เชื้อเชิญ	พูดอย่างนี้อาจจะไม่ค่อย

สุภาพนัก	 แต่ก็ยินดีต้อนรับ	 และเมื่อพูดอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตและขออภัยต่อคุณหญิงที่ ได้กล่าวคําอํานวยพรอัน

ไพเราะ	 แต่ว่าก็ขอมีข้อสังเกตหลายข้อ	 ในงานหรือในการมาพบปะกันในวันนี้	 ตามที่คิดออกในฉับพลัน	 คือต้องขอ

อนุญาตเพราะว่าบางทีอาจจะพาดพิงถึงคําอํานวยพรเมื่อตะกี้ด้วย	

	 อันแรกที่มาในวันนี้ก็มีข้อสังเกตได้ว่า	 มีจํานวนมาก	 และแต่ละคณะต่างก็มีความแตกต่างกันบ้าง	

คล้ายคลึงกันบ้าง	ถ้าดูแล้วมีจํานวนคณะเป็นร้อย	จํานวนบุคคลเป็นพัน	แต่ละคณะก็ถือว่ามาอํานวยพรแก่ผู้ที่มีอายุ

ยังไม่ถึง	แต่ว่าจะมีอายุครบครึ่งศตวรรษพรุ่งนี้ถ้าพูดว่าครึ่งศตวรรษก็ดูรู้สึกว่าน่ากลัว	แต่ถ้าพูดว่าอายุ	๕๐	ปี	๕๐	ขวบ

ก็ ไม่น่ากลัว	 อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันแรกว่า	 สิ่งเดียวกันถ้าพูดคนละอย่างกัน	 มันก็ดูแตกต่างกันได้	 ฉะนั้นการพูด

หรือการทําอะไรที่เหมือนกัน	 แต่ว่าพูดไปคนละอย่างเล็กน้อย	 แต่หมายถึงสิ่งอย่างเดียวกัน	 อาจจะทะเลาะกันโดย

ไม่มีสิ้นสุด	และการทะเลาะแบบนี้เป็นการทะเลาะที่เสียแรงอย่างยิ่ง	 เสียทั้งแรงกายใจ	ทั้งแรงอื่นๆ	ด้วยอย่างมาก	

ฉะนั้น	ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้มาให้พร	แสดงปรารถนาดีนี้	ก็ขออดทนอีกเล็กน้อยในการฟังข้อสังเกตต่างๆ	

	 ที่จะพูดถึงความปรารถนาดีหรือไม่ดีนี้	 แต่ละคนก็มีปรารถนา	 จะเรียกว่าดีหรือไม่ดี ไม่ ได้	 ไม่ทราบว่าจะพูด

อย่างไร	 เพราะว่าคนหนึ่งพูดมาอย่างหนึ่ง	 ก็เป็นของดี	 อีกคนหนึ่งพูดมาอีกอย่างหนึ่ง	 ก็เป็นของดีเหมือนกัน	 แต่

มาทะเลาะกัน	 จึงบอกว่าปรารถนาดีหรือไม่ดี	 เพราะว่าแต่ละคนมีทัศนะของตัว	 ขอใช้คําว่ามีจุดทัศนะของตัว	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จลง	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 ข้าราชการ	 ทหาร	

ตํารวจ	นิสิตนักศึกษา	พ่อค้า	ประชาชน	ผู้แทนสมาคม	มูลนิธิ	และองค์การต่าง	ๆ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
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หมายความว่าจุดทัศนาหมายความว่าจุดที่ตัวยืนอยู่	 ทั้งทางกายทั้งทางใจ	 และมองคนอื่น	 ตัวเองนะไม่เห็นแต่มอง

คนอื่น	บางคนก็เห็นข้างหน้า	บางคนก็เห็นข้างๆ	บางคนก็เห็นข้างหลัง	หมายความว่าจากจุดทัศนาหรือทัศนะของ

แต่ละคน	 จะเห็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นไม่เหมือนกัน	 แต่ละคนจะมีความคิด	 แต่ละคนจะมีความเห็นแตกต่างกัน	 ข้อนี้

เป็นสิ่งสําคัญ	ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายจะคิดหรือไม่คิด	แต่ว่าถ้าฟังไปแล้วเอาไปคิดก็ ได้	ถ้าไม่คิดก็ ไม่เป็นไร	อย่างนี้

ที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า	 ตามที่ ได้กล่าวเมื่อตะกี้ว่า	 แต่ละคนจะสามัคคีกัน	 จะตั้งอยู่ ในความสามัคคี	 ช่วยร่วม

แรงกัน	 เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์	 เป็นประโยชน์ต่ออะไร	 ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

หรือต่อชาติบ้านเมือง	 ก็เชื่อ	 เพราะเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดี	 โดยแท้	 ไม่ ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้าง	 แต่ดี โดย

แท้ว่าจะตั้งใจที่จะเข้าหากัน	 ร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม	 เพื่อประเทศชาติ	 ฉะนั้นที่ว่าปรารถนาดีแท้	 ก็

หมายความว่าแต่ละคนมีความคิดความเห็นนั้นว่าทําดีสําหรับส่วนรวม	 แต่ข้อที่ลําบากในการทําดีเพื่อส่วนรวมนี้	

เพราะว่าปรารถนาดีหรือไม่ดีนี้	คืออีกอย่างหนึ่งไม่ ใช่แท้	ที่แล้วแต่จุดทัศนาหรือทัศนะของแต่ละคน	ทําให้การปฏิบัติ

ของแต่ละคนแตกต่างกัน	 อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้	 และจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อส่วนรวมได้	 เพราะ

แต่ละคนจะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม	 เพื่อประเทศชาติ	 แต่จุดทัศนานี้ ไม่เหมือนกัน	 เมื่อไม่เหมือนกันก็จะต้องปะทะ

กัน	ปะทะกับคนที่สมมุติว่ามองดู	๒	คน	คนที่	๓	ที่เป็นผู้มองดู	จะเห็นทั้ง	๒	คนพร้อมกัน	แต่ ใน	๒	คนนั้น	ที่

กําลังทะเลาะกันหรือเจรจากัน	 จะมองเห็นคนหนึ่งจะเห็นอีกคนหนึ่ง	 แต่คนที่	 ๓	 จะเห็นทั้ง	 ๒	 คน	 ตรงนี้ถ้าดูใน

ทัศนะของคนที่	๓	นี้	 เวลาเขาทะเลาะกัน	๒	คนนั้น	อาจจะมีความเห็นเหมือนกัน	ถือความคิดเหมือนกัน	แต่ความ

เห็นไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกัน	 คนหนึ่งบอกว่าชาติอยู่ข้างซ้าย	 คนหนึ่งบอกว่าชาติอยู่ข้างขวา	 ก็ทะเลาะกันอยู่นั้นว่า

ซ้ายหรือขวา	 จะเอาอะไร	 ให้ประเทศชาติเป็นซ้ายหรือเป็นขวา	 ได้ทั้งนั้น	 เพราะประเทศชาตินะไม่ ใช่ซ้ายไม่ ใช่ขวา	

จะว่าเป็นกลางก็ ไม่ ใช่	 ฉะนั้น	 ถ้าเอาคําพูดที่เป็นปริศนาเล็กน้อยไปพิจารณา	 ก็อาจจะเห็นได้ว่า	 การที่ ได้กล่าวว่า

ทุกคนขอตั้งสัตย์ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ	 ไม่ ใช่ประเทศชาติก็งานเพื่อฉลองพระเดชพระคุณ	 ว่าจะสามัคคีกัน	

ร่วมแรงกันนี้	 หนักใจเพราะเหตุนี้เอง	 แต่ละคนตั้งใจดีแล้วมาตีหัวกัน	 มันเป็นสิ่งที่แก้ ไขได้	 โดยที่แต่ละคนตั้งใจ

ดีแล้วพิจารณาตัวเองบ้าง	อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เมื่อเข้ามาในสถานที่นี้แล้ว	และมาพบปะกับท่านทั้งหลายก็เกิดความ

คิดขึ้น	
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	 เกี่ยวข้องกับความคิดอื่นๆ	ก็คิดเหมือนกัน	คิด	มีความคิดอีกเยอะแยะว่า	ที่เข้ามานี้ก็พูดถึงความสามัคคีอีก

นั่นแหละ	ท่านทั้งหลายได้สามัคคีกัน	มอบให้บุคคลท่านหนึ่งเป็นผู้กล่าว	และข้อนี้ก็ทําให้ปลาบปลื้ม	 เพราะว่าแสดง

ให้เห็นว่าท่านได้จัดอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราว	 เพราะว่าถ้าทุกคนมาด้วยเจตนาที่จะมาถวายพระพร	 แต่ละคนก็ต้อง

ตะเบ็งถวายพระพร	 ไม่รู้เรื่อง	 แต่ว่าได้มอบให้มีผู้แทนท่านหนึ่งเป็นผู้กล่าว	 ก็รู้เรื่อง	 ตอนนี้ก็อาจจะทําให้แต่ละคน

เห็นว่าคํากล่าวนี้ ไม่ถูกใจ	อาจจะไม่ถูกใจก็ ได้	ก็เห็นใจผู้กล่าว	เพราะว่าพยายามที่สุดแล้ว	ตั้งใจที่สุด	ที่จะกล่าวความ

รู้สึก	หรือความตั้งใจของแต่ละคน	แต่ลำบากมากเพราะแต่ละคนคิดต่างกัน	อยู่ ในตำแหน่ง	อยู่ ในที่ต่างกัน	ฉะนั้น

ที่เข้ามาในนี้	ก็เกิดความรู้สึก	ก่อนเข้ามาก็รู้สึกแล้วว่าผู้ที่นั่ง	ไม่ ได้นั่ง	ผู้ที่ยืน	ที่จริงน่าจะนั่งดีกว่า	ไม่เมื่อย	ผู้ที่ยืน

อยู่ ในนี้เป็นผู้ที่ ได้มาอยู่ข้างหน้า	ต่อหน้า	หรืออย่างเลวที่สุดก็อยู่ข้างๆ	แต่ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างหลัง	หมายความ

ว่าข้างนอกเขาได้ยิน	 เพราะว่าเป็นห่วงว่าพูดอย่างนี้ข้างนอกเขาจะไม่ ได้ยิน	 บางทีตั้งไมโครโฟน	 ตั้งเครื่องขยาย

ไม่ ได้ความ	 แต่ถ้าได้ยินก็ขอให้ฟังว่า	 ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็มี โชคดีมากกว่าคนที่อยู่ข้างใน	 เพราะว่าคนที่อยู่ข้างนอกนะ

เขานั่งได้	ความจริงคนที่อยู่ข้างใน	ใครอยากจะนั่งก็นั่งได้	ไม่ขัดข้อง	แต่คนที่อยู่ข้างนอก	เขานั่งได้	เขาเดินได้	คนที่

อยู่ข้างในนี้ ไม่ ได้นั่ง	 ไม่ ได้เดิน	 ความจริงนั่งได้	 แต่ก็อาจจะนั่งทับกันเพราะว่าแน่นขนัด	 ถ้าเดินก็ขวักไขว่กัน	 อันนี้

ไปนอกเรื่องมากหน่อย	ความจริงไม่มีเรื่องหรอกวันนี้	ฉะนั้นก็เดินนอกเรื่องก็ ไม่เป็นไร	แต่คนที่อยู่ข้างนอกนั้นก็ ได้

มาเจอก่อน	 แล่นรถมาแล้วเขาบอกให้หยุด	 มีตํารวจห้ามปรามไม่ ให้แล่นต่อไป	 ก็หยุด	 หยุด	 มีผู้มาเปิดประตู	 เปิด

ประตูแล้วก็เดินไม่ ได้	 ประตูมันกั้น	 เสร็จแล้วก็ผ่าน	 ก็พอเดินได้	 แต่ดูไม่เห็นเพราะมันมืด	 ต่อไปก็เดินๆ	 ไปมองไม่

เห็น	 เพราะมันสว่าง	 ถูกฉายไฟใส่หน้าเลยไม่เห็นใคร	 ต่อไปเมื่อปิดไฟก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าตาฟาง	 ก็ต้องขออภัย

เหมือนกันต่อผู้ที่อยู่ข้างนอก	 ว่าเดินไปเดินมานะไม่เห็นอะไร	 ก็รู้ว่ามีคนจํานวนมากที่ปรารถนาดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใส

กระมัง	 แล้วก็เดินไป ในที่สุดก็วกไปเวียนมา	 และเข้ามาในอาคาร	 ในเวลานั้นก็เกิดความรู้สึกความคิดที่จะบอกเป็น

ข้อสังเกตว่า	ผู้ที่อยู่ข้างนอกนั้น	กับอยู่ข้างใน	ก็อยู่ ในฐานะหรือที่ ไม่เหมือนกันนี่อีก	กลับมาเรื่องเดิม	ไม่เหมือนกัน	

แล้วก็อาจจะมีความไม่พอใจก็ ได้	เพราะว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็อยากจะอยู่ข้างใน	คนที่อยู่ข้างในนี้ก็อาจจะอยากไปอยู่

ข้างนอกก็ ได้	 คนที่อยู่ข้างหน้า	 ก็อาจจะอยากอยู่ข้างหลัง	 คนที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะอยากอยู่ข้างหน้า	 ไม่มี

ความพอใจสักนิดเดียว	 แต่ว่าก็ต้องจัดระเบียบอะไรอย่างที่จะให้ความปรารถนาของแต่ละคนได้ผลพอสมควร	 ถึงจัด

อย่างนี้	 ความจริงมาถึงแล้วก็มีการหยุดรถ	 ก็ ไม่ทราบว่าเขาจัดอย่างไร	 ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ ไม่ทราบว่าวันนี้จะ

มาพบกันอย่างไร	 คือแบบไหนจะยืนหรือจะนั่ง	 จะมีจํานวนคนข้างนอกมากหรือน้อย	 ข้างในนี้มากหรือน้อยแค่ ไหน
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ไม่ทราบ	 ทราบว่ามีมาก	 ทราบว่ามีหลายคณะ	 และเมื่อมาถึงก็มีความรู้สึกนี้ว่าต้องมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแน่นอน	

ความไม่พอใจนี้เป็นของไม่ดี	 ถ้ามีความไม่พอใจที่ ไหน	 ความเดือดร้อนเกิดที่นั่น	 แต่ความไม่พอใจนี้เราจะต้อง

พิจารณาดูว่าไม่พอใจในเรื่องอะไร	และจะแก้ ไขอย่างไร	ควรจะแก้ ไขหรือไม่	ประการใด	อันนี้คือความคิดที่เข้ามาใน

สมอง	 จึงแสดงออกมาเป็นข้อสังเกตว่า	 คนเรา	 ความพอใจแท้ๆ	 จะไม่ ได้สักคนเดียว	 เพราะว่าถ้าคนไหนมีความ

พอใจแท้ๆ	 ผู้นั้นพูดขี้ปด	 เพราะว่าไม่มี ใครที่มีความพอใจแท้ๆ	 แม้จะเป็นพระอรหันต์	 จะเรียกว่าจะมีความพอใจ

แท้ๆ	 ก็ไม่ ได้	 เพราะว่าพระอรหันต์มีความสําเร็จไม่ ใช่ความพอใจ	มีความสําเร็จว่าไม่ต้องพอใจแล้ว	 ฉะนั้น	 คนที่มี

ความพอใจไม่พอใจนี้	 ก็ลําบากที่จะให้พอใจจริงๆ	 ทุกคน	 แม้แต่คนเดียวก็มีความพอใจลําบาก	 นี่ความคิดเกิดขึ้น

อย่างนี้	จึงมาคิดว่าถ้าใครในที่นี้มีเกิดความไม่พอใจขึ้นมา	ก็ขอบอกว่าขออภัย	แต่ว่าแก้ยาก	แล้วก็วิธีที่จะทําให้พอใจ

ที่ดีที่สุด	 ก็คือระงับความไม่พอใจ	 ถ้าระงับความไม่พอใจของแต่ละคน	 คิดให้ดีๆ	 ว่าเรามาวันนี้มาทําอะไรได้สําเร็จ

ประโยชน์แล้ว	 คือได้มาและได้มากล่าวให้พรโดยวิธีการมีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้กล่าว	 อย่างนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งจะทํา

ให้ระงับความไม่พอใจ	 ถ้าระงับความไม่พอใจแล้ว	 ก็จะเกิดความพอใจพอสมควรแก่ตัว	 อันนี้เป็นข้อสังเกตอีกอย่าง

หนึ่ง	

	 ข้อสังเกตต่อไปก็เหมือนคล้ายๆ	 ข้อสังเกตอันแรก	 ที่ว่าทําอย่างไรสําหรับให้บ้านเมืองเรามีความผาสุก

เสียที	 มีความมั่นคงเสียที	 ทุกคนคิด	 แต่ว่าตามเรื่องต่างๆ	 ที่ ได้กล่าวเป็นข้อสังเกตเป็นข้อๆ	 ไม่ทราบว่ากี่ข้อแล้ว	

เรื่องของการทํา	 วางตัวของแต่ละคนนี้ยากนักที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหน้าที่และตามโอกาส	 ให้ถูกต้อง	 ให้เป็น

ประโยชน์อาจจะนึกว่าจะพูดว่าให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ใช่แล้ว	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เพราะเหตุว่าประโยชน์

ส่วนรวมนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัว	 แต่ละคนต้องการให้ประโยชน์ส่วนตัวสําเร็จ	 คือมีความพอใจนี่เอง	 แต่ว่าถ้าไม่

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม	ก็ไม่ ได้ประโยชน์ส่วนตัว	เพราะว่าถ้าส่วนรวมไม่ ได้รับประโยชน์	ส่วนตัวพังแน่	นี่เป็นข้อที่

สําคัญ	 ฉะนั้นความรู้สึกหรือข้อสังเกตอันนี้	 เป็นจุดสําคัญมาก	 ที่จะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองว่าประโยชน์ส่วนตัว

นั้นคือประโยชน์ส่วนรวม	 หรือจะว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือประโยชน์ส่วนตัว	 พูดได้	 กลับได้บางคํากลับไม่ ได้นะ	

แต่คํานี้กลับได้	ประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ส่วนตัว	ประโยชน์ส่วนตัวคือประโยชน์ส่วนรวม	อันนี้ก็เป็นข้อสังเกต

อีกอย่างหนึ่ง	
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	 ที่ว่าการจัดงานในวันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยนัก	 แต่ว่าทุกคนก็ทราบดี	 และได้รับฟังตามรายชื่อคณะของผู้ที่

เข้ามา	คณะต่างๆ	นี้ก็มีหน้าที่การงานอาชีพแตกต่างกัน	และมีส่วนใหญ่ที่มีอาชีพอย่าง	แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อีกอย่าง

หนึ่ง	คือหมายความว่าพวกสมาคม	มูลนิธิต่างๆ	ที่ ได้ปฏิบัติงาน	พวกอาสาสมัครต่างๆ	ก็หมายความว่าในที่นี้มีคน

ที่มีงานการ	 มีฐานะต่างๆ	 กัน	 แต่พร้อมเพรียงกัน	 ก็เป็นการแสดงความสามัคคีปรองดองกัน	 จึงเป็นที่อุ่นใจและ

เป็นกําลังใจของผู้ที่อายุจะครึ่งศตวรรษ	และข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่จะกล่าว	ก็เพราะว่ารู้สึกว่าออกจะนานไปหน่อยแล้ว	

ที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้ ได้ ให้กําลังใจจึงขอขอบใจ	 และขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลของการที่ท่านมาแสดงความ

ปรารถนาดี	 เพราะบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าท่านนําความปรารถนามา	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรารถนาดี	 ส่วนน้อยหรือไม่มี

เลยเป็นปรารถนาร้าย	 แต่ว่าปรารถนาดีหรือร้ายก็ตาม	 เมื่อปรารถนาดีหรือร้ายมันก็กระดอนไปกับตัว	 ถึงตัว	

เพราะว่าผู้ที่มีจิตใจที่ปรารถนาดีย่อมรับความปรารถนาดี	 ใครปรารถนาร้ายย่อมรับความปรารถนาร้าย	 ผู้ที่เป็นเป้า

หมายไม่รู้สึก	เพราะว่ารับแต่ปรารถนาดี	ถ้าผู้ ใดเป็นนักวิทยาศาสตร์	คือที่ทําไมรับแต่ปรารถนาดี	เพราะว่ามี ไดโอต	

มีเครื่องรับเข้ามาทางเดียว	 รับแต่ปรารถนาดี	 ปรารถนาร้ายไม่รับ	 รู้เหมือนกันแต่ ไม่รับเพราะไม่มีความจําเป็น	

ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านที่ท่านมาแสดงความปรารถนา	จะดีจะร้ายไม่เป็นไร	แต่แสดงความปรารถนาและทําให้มีกําลัง

ใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป	 และเมื่อบอกว่ามีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจด้วยกัน	 เพราะ

ว่าทําอยู่คนเดียวไม่ ได้	 ไม่ ใช่ โอ้อวดว่าทําอยู่คนเดียว	 แต่เพราะว่าประเทศชาติของเรา	 ส่วนรวมของเรา	 ไม่ ได้อยู่ที่

คนเดียว	 สําหรับตัวเองไม่เคยนึกเลยว่าอยู่คนเดียว	 ประเทศชาติประกอบด้วยประชาชน	 ถ้าไม่มีประชาชนก็ ไม่ ใช่

ประเทศ	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีกําลังเช่นเดียวกัน	ได้แสดงปรารถนาดีมาให้เป็นกําลังใจ	ขอให้ปรารถนาดีของแต่ละ

คน	 แผ่ออกไปทั่วทุกทิศ	 ให้ทุกคนได้รับปรารถนาดี	 เกื้อหนุนกัน	 และเป็นกําลังใหญ่หลวง	 อย่างนี้ ไม่ต้องเป็นห่วง

อย่างไรเลย	ไม่ต้องบอกว่าปรารถนาดีมาให้กําลังใจสําหรับทํางานอะไร	ทุกคนทราบแล้ว	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ทุกคนจงทําอะไรแล้วมีผลสําเร็จทุกประการ	 พร้อมด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 ไม่มีเจ็บไม่มี ไข้	

ไม่มีอันตรายใดๆ	มากกล้ำกราย	และขอขอบใจ.	
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พระราชดํารัส

ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชม	 ที่ท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด	 ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์	

ขอขอบใจนายกรัฐมนตรี	ประธานสภานิติบัญญัติ	ข้าราชการทหารและพลเรือน	กับทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งปวง	

ในคําอํานวยพรอันเต็มไปด้วยไมตรีจิตและความหวังดี	ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน	

	 คนไทย	 แม้จะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย	 และมักทําตามใจตัวกันเป็นปรกติ	 แต่ก็มีความสํานึกมั่นในชาติ

อยู่แทบทุกตัวตน	 ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง	 เราก็รวมกันได้เหนียวแน่น	 และถือวินัยได้เคร่งครัด	 ดังนั้น	

เราจึงมีชาติมีประเทศอันตั้งมั่น	 โดยอิสระและเสรีมาช้านาน	 ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญต่างๆ	 ไว้

เป็นสมบัติของเราเองมากมาย	 ปัจจุบันนี้	 สภาวการณ์หลายอย่างบ่งบอกว่า	 เป็นคราวที่เราจะต้องละวาง

ความตามใจตัวกันแล้ว	 และจะต้องนึกถึงชาติประเทศกันให้หนักแน่น	 ทุกฝ่ายทุกคนควรจะได้เร่งรัดปฏิบัติ

สรรพกิจการงานทุกด้านโดยขะมักเขม้น	 ให้ประสานสอดคล้อง	 ปรองดองและเกื้อกูลกัน	 ตั้งมั่นอยู่ ในความสุจริต	

สามัคคี	และความไม่ประมาท	ใช้สติปัญญา	ความสามารถให้เป็นประโยชน์ ให้มากที่สุด	ยึดเอาอิสรภาพ	อธิปไตย	และ

ประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยเป็นจุดหมายที่สูงสุด	 เพื่อรักษาชาติประเทศและความเป็นไทยของเราไว้ ให้ธํารง

อยู่ตลอดไปสิ้นกาลนาน	

	 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก	 จงอภิบาลรักษาท่านทั้งปวงให้ปลอดภัยทุกเมื่อ	

เพื่อให้เกิดกําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลังปัญญา	 ที่จะปฏิบัติงานของแผ่นดิน	 และนําพาประเทศชาติ ให้ผ่านพ้น

อุปสรรคและอันตรายนานาไปได้ โดยสวัสดี	มีอิสรภาพยืนยง	สมตามที่มุ่งประสงค์ ไว้จงทุกประการ.	

	



12�

พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะนายทหารและตํารวจชั้นผู้ ใหญ่
(๒) 

ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจที่นายทหารชั้นผู้ ใหญ่ทั้งสามเหล่าทัพ	 รวมทั้งตํารวจด้วย	 ซึ่งขอเรียกว่าเป็นสี่เหล่า	 ตามที่ว่า

สามัคคีสี่ เหล่า	 เพราะว่าทั้งสามเหล่าบวกกับตํารวจนี้ก็มีหน้าที่ที่จะรักษาความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ

ทั้งนั้น	จึงถือว่าเป็นสี่เหล่า	สี่เหล่านี้ทำงานพร้อมกันที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ	จึงต้องมีสามัคคี

อย่างดี	 และในวันนี้ท่านก็แสดงความสามัคคีอย่างดี	 ทําให้เกิดความปลาบปลื้ม	 และถือว่าที่ ได้ ให้พรก็เป็นกําลังใจ	

ถ้ามีความสามัคคีดังนี้ตลอด	 ก็เชื่อว่าภารกิจที่ตั้งเอาไว้เพื่อรักษาความอยู่เย็นเป็นสุข	 รักษาอธิปไตย	 เสรีภาพ	 และ

ความก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติก็จะเป็นไปโดยง่าย	

	 สามัคคีนี้จะต้องมีทั้งระหว่างเหล่า	 คือไม่ต้องถือว่าคนนี้เหล่าโน้นเหล่านี้	 เพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่เดียวกัน	

ดังที่ ได้กล่าวมา	 นอกจากนี้ก็ต้องมีความสามัคคีภายในเหล่าเองให้ดี	 เพราะแต่ละเหล่าๆ	 ก็มีหลายส่วน	 ก็ ให้ช่วย

กันสร้างความมั่นคงของเหล่า	 เพื่อได้สามารถนําไปเป็นความมั่นคงของทั้งสี่เหล่า	คือกองทัพหรือกองกําลังของชาติ	

ในแต่ละเหล่า	 นอกจากส่วนราชการในเหล่านั้นจะมีมาก	 ก็ยังมีทั้งผู้ที่บังคับบัญชาชั้นสูง	 ชั้นกลาง	 ชั้นรองลงมา	

หมายความว่ายังประกอบด้วยกําลังพลไม่ ใช่น้อย	 ก็จะต้องมีความเข้าใจกัน	 ให้ดีเหมือนกัน	 ถ้ามีความสามัคคีปรองดอง

กันในด้านเหล่าต่างๆ	และภายในเหล่าต่างๆ	ทั้งการบังคับบัญชาที่พร้อมด้วยความไว้วางใจ	ก็จะไม่เป็นสิ่งยาก

ที่จะรักษาเป้าหมายของการมีกําลังของชาติ	 ต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนได้ตั้งใจ	 ปักใจที่จะทําหน้าที่ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคน

ปักใจจริงๆ	 บางทีอาจจะเกิดความคิดแตกต่างกันไปบ้าง	 ก็ขอให้ ได้ปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบ	 เพราะว่าบางที

การถกเถียงกัน	 หรือการไม่ปรองดองกันจะเกิดมาจากความคิดที่ ไม่แตกต่างกันเลย	 เพียงแต่คําพูดไม่เหมือนกัน	

บางทีก็เป็นอย่างนี้	 หรือบางทีก็มีความแตกต่างในความคิดบ้าง	 ก็จะต้องมาทําให้ความแตกต่างแตกแยกนั้นให้

ปรองดองเข้ามาได้	 ซึ่งถ้าทําจริงๆ	 ด้วยความบริสุทธิ์ ใจแล้ว	 ก็ ไม่เป็นสิ่งที่ยากนักเหมือนกัน	 เพียงแต่ต้องตั้งใจให้ดี	

และทําตามที่ปักใจไว้ตั้งแต่ต้น	 โดยมากผู้ที่เป็นโดยเฉพาะนายทหารชั้นผู้ ใหญ	่ ก็เคยเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยมาแล้ว	

(๑)		เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	คณะนายทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด	กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพ

อากาศ	และคณะนายตํารวจ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
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คําว่าทหารก็หมายถึงตํารวจด้วย	 และทุกคนก็ได้เคยปฏิญาณมาหลายครั้งว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาต	ิ ก็เชื่อ

ว่าประเทศชาติก็มีอันเดียวอันหนึ่ง	ก็ ไม่มีงานไม่มีความแตกต่างกันนัก	การปักใจก็คงไม่ต่างกันนัก	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ถ้ามีความสงสัยอะไรนิดหน่อยให้กลับไประลึกถึงคําว่าปักใจ	 และปักหลัก	 จะเป็นกําลังสําคัญ

ของประเทศชาติ	และถ้ามีกําลังสําคัญของประเทศชาตินี้	ประเทศชาติก็ ไปรอดแน่	ซึ่งเป็นความต้องการของเรา	ถ้า

ไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ป่วยการที่จะเป็นทหาร	โดยเฉพาะนายทหารชั้นผู้ ใหญ่สําหรับประเทศชาติ	คือทํางานให้ประเทศชาติ

ยังไม่ ได้ผล	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านระลึกการปักหลักตอนแรก	 และความตั้งใจที่ ได้เคยเปล่งวาจามา	 ครั้งเดียวก็ยังดี	 แต่

ว่าคงหลายครั้งแล้ว	ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ	คําปฏิญาณต่างๆ	ก็มีบ่อยครั้ง	และคําปฏิญาณก็ไม่แตกต่างกันทั้งนั้น	

มีอยู่อันหนึ่งก็คือรักษาความปึกแผ่นของประชาชน	ความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎร	อาจจะแตกต่างกันในถ้อยคําบ้าง	

แต่เป้าหมายอันเดียวกัน	ขอให้ท่านมีกําลังที่จะระลึกถึงคําปฏิญาณก็พอแล้ว	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จในหน้าที่งานการทั้งหลายทุกอย่าง	 มีกําลังกาย	 กําลังใจสมบูรณ์	

และประสบความเจริญ.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือ “วันเด็ก” 

ประจําปี ๒๕๒๑ 

	 เด็กๆ	ทําอะไรต้องหัดให้รู้ตัว	การรู้ตัวอยู่เสมอจะทําให้เป็นคนมีระเบียบ	และคนที่มี

ระเบียบดีแล้ว	 จะสามารถเล่าเรียนและทําการงานต่างๆ	 ได้	 โดยถูกต้องรวดเร็ว	 จะเป็นคน

ที่จะสร้างความสําเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน	

	

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๐	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะชมรมผู้ค้าทราย
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจที่ชาวพ่อค้าค้าทรายได้มาในวันนี้	 และได้มาบริจากเงินเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นกุศลดังที่ ได้

กล่าวเมื่อตะกี้ว่า	 ไป ในที่ต่างๆ	 เพื่อที่จะช่วยทั้งคนจน	 ทั้งกสิกรทั้งประเทศชาติ	 ให้มีความมั่นคงนั้น	 ก็จะต้องมี

ค่าใช้จ่าย	 เช่นว่าไม่ว่าจะไปที่ ใดก็มีการช่วยให้ผู้ที่ป่วยไข้ ได้รับการรักษา	 บางทีผู้ที่เจ็บไข้ ในที่ทุรกันดาร	 ไม่สามารถที่

จะออกมารักษา	หรือบางทีก็ออกมารักษาได้แล้วก็ ไม่ค่อยทราบว่าจะไปที่ ไหน	ไปอย่างไร	เราจึงไปช่วยดู	คนไหนที่ ไม่

สบายและถ้าจําเป็นก็นําไปที่ โรงพยาบาล	และนอกจากนี้ก็มีคณะแพทย์ที่ออกไปตรวจตามที่อําเภอกันดารต่างๆ	ด้วย	

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าต้องมีการสิ้นเปลือง	 และบางทีลําบากในการจัดสรรเงิน	 ข้าวของงบประมาณก็จะต้องทําบัญชี	

บางทีการไปทํางานอย่างนี้จึงต้องใช้เงินที่เป็นเงินบริจาค	 เพราะว่าบางทีก็ ให้ค่าพาหนะ	 หรือบางทีก็ ไม่ ได้ ให้แต่ตาม

คนเหล่านั้นมาด้วยรถยนต์ของเราเอง	

	 ฉะนั้น	 ที่ท่านทั้งหลายได้มาบริจาคร่วมก็เป็นการกุศลแท้ๆ	 เพราะว่าได้สามารถให้ความช่วยเหลือคนที่		

จําเป็นที่ควรช่วย	 ทั้งนี้การช่วยคนที่ ไม่สบาย	 ป่วย	 เป็นต้นนี้	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ประเทศชาติบ้านเมือง

ของเรามีความปึกแผ่น	เพราะเหตุว่าคน	ถ้ามีความสุข	เข้มแข็ง	แข็งแรง	และมีขวัญดี	เพราะรู้ว่าถ้ามีอันตราย	มีที่

พึ่ง	นี้เป็นการสร้างให้มีความมั่นคง	เพราะสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	ฉะนั้นตามเจตนาที่ท่านได้บริจาคเงินก็

เชื่อว่าจะได้บุญ	 ถ้าคนทั่วไปมีความไว้วางใจกัน	 ความมั่นคงของประเทศก็มีขึ้นได้	 ถ้าประเทศชาติมีความมั่นคง	 แต่

ละคนที่อยู่ ในประเทศที่จะทํากิจการใดๆ	ก็ตาม	ก็จะได้รับส่วนบุญของการกุศลนั้นด้วย	หมายความว่า	ท่านทั้งหลาย

ที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์	ก็จะได้รับผลของบุญที่ ได้บําเพ็ญ		

	 การสร้างบ้านเมืองให้ผาสุก	 ให้มั่นคงนั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้านเมือง	 ในชาติ	 ฉะนั้น	 ท่านก็ได้ทํา

หน้าที่ส่วนหนึ่งแล้ว	 อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การปฏิบัติงานของท่านทั้งหลาย	 ให้สามารถที่จะทํางานเพื่อเป็นประโยชน์	

เพื่อให้ ได้ผลตามอาชีพและในการนี้ทําโดยซื่อสัตย์สุจริต	 ก็หมายความว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	 ก็เป็นการทํา

หน้าที่ของตนแล้ว	 เป็นการบําเพ็ญบุญเหมือนกัน	 ถ้าทํางานด้วยความตั้งใจดี	 และด้วยความมีเมตตาซึ่งกันและกัน	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายเล็ก	สิงห์สมบุญ	บริษัทพรหมสุวรรณโยคจํากัด	และคณะชมรม

ผู้ค้าทราย	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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ฉะนั้น	การที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้	ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี	เป็นโอกาสที่เป็นมงคล	

	 ขอให้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติงานการของตัวด้วยความก้าวหน้า	 และมีความเจริญรุ่งเรือง	 ขอให้ทุกท่าน

ประสบความสําเร็จ	ความเจริญ	ความก้าวหน้าทุกด้าน	และขอให้มีทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง	แข็งแรงทั่วกัน.	
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สําหรับเชิญไปอ่านเนื่องในการเปิดประชุมใหญ่ 

ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๕  

ณ จังหวัดชุมพร 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย	ที่บรรดาสมาชิกของพุทธสมาคมและสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรมา

ประชุมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการปฏิบัติงานสําคัญคือการส่งเสริมทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยาของประชาชน	 และในการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชน	 ซึ่งแต่ละท่านได้ร่วม

มือกันกระทําต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้ว	

	 งานของท่านเป็นงานใหญ่	 ที่จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบพร้อมกัน	 จึงจะช่วยให้สําเร็จผลได้	

เหตุอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสําคัญมาก	 ก็คือการสร้างและปลูกฝังศรัทธาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นใน

ตัวบุคคล	เพราะถ้าบุคคลเชื่อผิดถือผิดจะส่งเสริมบํารุงพระศาสนาตลอดจนศีลธรรมจรรยาในพระศาสนาให้ถูกต้องไม่

ได้	 และการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องนั้น	 คงจะไม่มีวิธี ใดที่จะดียิ่งไปกว่าการที่ท่านทั้งหลายจะพยายามร่วมมือกัน

เผยแพร่หลักธรรมในพระศาสนา	 ให้ถูกต้องเที่ยงตรงและบริสุทธิ์	 ทั้งด้วยการนําเอาธรรมะที่สมควรแก่บริษัทนั้นๆ	

ไปแนะนําสั่งสอน	 และด้วยการนํามาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเอง	 การสั่งสอนธรรมโดยบริสุทธิ์	 พร้อมทั้งการแสดง

ตัวอย่างการปฏิบัติธรรมโดยประจักษ์ผลนี้	 จะเป็นเหตุชักนําและช่วยให้คนทั่วไปสามารถศึกษาเข้าใจหลักธรรมได้

กระจ่างชัด	 และเกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง	 เป็นพุทธมามกชนที่แท้	 ผู้จะเป็นกำลัง

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยาได้อย่างสําคัญต่อไป	

	 ขออวยพรให้การประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาครั้งนี้ดําเนินไป โดยเรียบร้อยบรรลุประโยชน์ที่

มุ่งหมายไว้ทุกประการ	และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประสบแต่ความสุขความสวัสดีทุกเมื่อไป.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในวันนี้	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยเจริญมาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 การที่มหาวิทยาลัยเปิดบรรยายวิชา

ต่างๆ	 ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น	 นอกจากจะได้ประโยชน์แก่นักศึกษาแล้ว	 ย่อมได้ประโยชน์แก่ผู้

สนใจอื่นๆ	ที่จะหาโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นได้ด้วย	

	 ขอแสดงความชื่นชมด้วย	กับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกๆ	คน	ที่ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย	และได้

รับความสำเร็จในการศึกษา	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีอิสระในการศึกษามาก	 เพราะมหาวิทยาลัยเปิด

โอกาสให้เล่าเรียนด้วยตนเองได้ตามความสมัครใจ	 ไม่บังคับว่าจะต้องเข้าเรียนในชั้น	 การให้การศึกษาตามระบบนี้	

ทําให้นักศึกษาต้องระมัดระวังควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ	 ต้องเอาใจใส่ ในการเรียน	 และต้องขยันหมั่นเพียรกันจริงๆ	

มิฉะนั้นจะเรียนให้สําเร็จได้ โดยยาก	 ข้อนี้ทําให้เกิดผลดีอย่างหนึ่งแก่บัณฑิตทุกคนที่ผ่านการศึกษามาโดยตลอด	 คือ

ทําให้มีความอุตสาหะพยายาม	และมีความเข้มแข็งในจิตใจ	 รู้จักข่มใจ	 รู้จักบังคับควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี	 ต่อไป	

ไม่ว่าจะประกอบการงานสิ่งใด	 ก็จะสามารถทําให้สําเร็จลุลุ่วงได้ ไม่ยาก	 ทําให้มั่นใจได้ว่าจะประสบความสําเร็จและ

ความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแน่นอน	 ในวันนี้	 จึงใคร่ขอเตือนบัณฑิตทุกคน	 ให้ตั้งใจรักษาลักษณะนิสัยและจิตใจที่

เข้มแข็งซึ่งมีอยู่แล้วนี้ ไว้อย่าให้เสื่อมถอย	 เพื่อจักได้สามารถประกอบกรณียกิจที่สําคัญยิ่งกว่าการเล่าเรียน	 อันได้แก่

งานส่วนรวมของประเทศชาติ	 ให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถนําพาชาติบ้านเมืองของเราให้ดําเนิน

ก้าวหน้าไปได้ด้วยความเจริญ	ความมั่นคง	และความผาสุก	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม	ทั้งด้วยกําลังกาย	กําลังใจและกําลังปัญญา	สามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความดีและความเจริญได้ทุกอย่างและขอให้ทุกๆ	 ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้	 ประสบ

แต่ความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกเป็น

วาระที่สอง	และขอแสดงความชื่นชมด้วย	กับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	

	 เมื่อวันวาน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

รามคําแหงได้นั้น	 จําเป็นจะต้องมีจิตใจเข้มแข็ง	 ในการระมัดระวังบังคับตนเอง	 และจะต้องมีความอุตสาหะ

พากเพียรเป็นอย่างมาก	 เมื่อบัณฑิตมีความเข้มแข็งและความเพียรพยายามอย่างสูงอยู่แล้ว	 จึงควรจะรักษาไว้	

สําหรับใช้ประกอบการงานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งขึ้นไป ในภายหน้า	 เพื่อจักได้สามารถดําเนินงานส่วนรวมของชาติ

ให้ลุล่วงไปด้วยดี	

	 วันนี้	 ใคร่จะขอให้ท่านทั้งหลายนําเอาประสบการณ์ที่ ได้ผ่านพบมา	 มาคิดพิจารณาอีกครั้งว่า	 การที่

แต่ละคนมีอิสระมากในการเล่าเรียนนั้น	 ทําให้พลาดพลั้งเสียผลในการศึกษาและอื่นๆ	 ได้ง่ายที่สุด	 ยิ่งมีอิสระมากขึ้น

เท่าใด	 ก็ต้องมีการข่มใจ	 บังคับใจมากขึ้นเท่านั้น	 หาไม่แล้วจะเป็นบัณฑิตอย่างนี้ ไม่ ได้	 การข่มใจบังคับตนเอง	 ให้

ขะมักเขม้นเรียนอยู่ด้วยความหมั่นขยันนั้น	 ที่จริงก็คือการตั้งระเบียบข้อบังคับ	 หรือการกําหนดวินัยที่ดี ให้แก่ตน

นั่นเอง	จึงเห็นได้ว่าอิสรภาพกับวินัยซึ่งดูเผินๆ	เหมือนกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันนั้น	แท้จริงเป็นของคู่กัน	ทั้งจําเป็นจะ

ต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้ควบคุมกันอยู่เสมอ	 มิฉะนั้น	 จะหวังผลที่ดีอันพึงประสงค์ ไม่ ได้	 อย่างท่านทั้งหลายซึ่งมีความ

รู้ความคิด	 สติปัญญา	 สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่างๆ	 ได้พร้อมมูลอยู่นี้	 ถ้าขาดวินัย	 ก็อาจปล่อยตัว	 ปล่อยใจให้

เป็นไปตามความสะดวกสบาย	 ทําให้สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้ ไปเปล่าๆ	 เท่ากับได้เบียดเบียนทําลายตนเองและ

ทําลายผู้อื่นให้เสียหายด้วยอย่างน่าตําหนิที่สุด	 เพราะฉะนั้น	 จึงจําเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้วินัยบังคับ	 คือบังคับให้ทํา

ความดีความเจริญให้แก่ตน	 และเผื่อแผ่ความดีความเจริญนั้นแก่ผู้อื่นพร้อมกันไปด้วย	 ยิ่งฉลาดสามารถเพียงใด	 ก็

ต้องปฏิบัติ ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นเพียงนั้น	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม	ทั้งด้วยกําลังกาย	กําลังใจและกําลังปัญญา	สามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความดี	 และความเจริญได้ทุกอย่าง	 และขอให้ทุกๆ	 ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้	

ประสบแต่ความสุขความสวัสดีทุกเมื่อไป.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกวาระ

หนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	

	 เมื่อวันก่อน	ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิต	ณ	ที่นี้เป็นใจความว่า	นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมี

อิสระมากทั้งในการเรียนและอื่นๆ	 ผู้ที่เรียนสําเร็จได้	 จึงต้องเป็นผู้ที่มีวินัยควบคุมบังคับตนเองอย่างเข้มงวด	 โดย

ความจริงดังนี้	ทําให้เห็นว่า	อิสรภาพกับวินัยนั้นเป็นของที่จะต้องใช้ควบคู่กันเสมอ	เพื่อควบคุมกัน	มิฉะนั้น	การทํา

ตามใจตัวเองอย่างอิสระ	จะทําให้เสียประโยชน์และเกิดความเสียหาย	จึงได้ขอให้บัณฑิตรักษาความมีวินัยไว้ ให้มั่นคง	

เพื่อนํามาใช้ ในการทํางานสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้สําเร็จผลอันสมบูรณ์	

	 วันนี้	 ใคร่จะขอกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่า	 การที่ตัวท่านมี โอกาสได้เล่าเรียนจนสําเร็จ	 มีความรู้

ความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นอีกเป็นอันมากแล้วนั้น	 ย่อมทําให้เกิดภาระสําคัญขึ้นที่จะต้องทําตัวทํางานให้เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	 และการที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์ ได้ดังนั้น	 สําคัญอยู่ที่จะต้องรู้สํานึกให้

ลึกซึ้งถึงประโยชน์ส่วนรวมต้องทําความคิดความเห็นให้กระจ่างถึงความสําคัญของส่วนรวม	 ว่าถ้าความมั่นคงและ

ความเป็นปรกติเรียบร้อยของส่วนรวมมิได้มีอยู่แล้ว	 ตนเองจะไปมีความสุขความเจริญอยู่	 ณ	 ที่ ใดได้	 ทุกคนจึง

จําเป็นที่จะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัว	 และยกประโยชน์ส่วนรวมไว้เหนือประโยชน์อย่างอื่น	

เมื่อจะทําการงานเพื่อสร้างเสริมประโยชน์อันใด	 จะต้องไม่ ใด้ขัดกับประโยชน์ส่วนรวม	 หรือเบียดเบียนประโยชน์

ส่วนรวมให้เสียหาย	 เพราะจะทําให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนเฉพาะนั้นเสียหายไปด้วย	 การทํางานทุกอย่างจําเป็นที่

จะต้องให้ ได้ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม	 ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร	 เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมือง

อย่างแท้จริง	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม	ทั้งด้วยกําลังกาย	กําลังใจและกําลังปัญญา	สามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความดีและความเจริญได้ทุกอย่าง	 และขอให้ทุกๆ	 ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้	

ประสบแต่ความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานฉัตรมงคลรําลึก
(๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่จัดงาน	 และได้บริจาคเงินเพื่อการจัดทําสารานุกรมสําหรับเยาวชน	 ซึ่งสโมสร

ไลออนส์ ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น	 และการสนับสนุนเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสนับสนุนในกิจการงานที่กําลังทําอยู่เป็น

อย่างดี	ทั้งทางตรง	ทั้งทางอ้อม	

	 ทางตรงก็คือจะได้สารานุกรมสําหรับเยาวชน	 ซึ่งเป็นหนังสือที่จะให้ความรู้แก่เยาวชน	 ตามที่ ได้ตั้งใจเอาไว้

หลายปีแล้วด้วยหลักการว่า	เป็นความรู้ที่จะให้เด็กๆ	ตั้งแต่อายุที่เริ่มอ่านหนังสือได้	จนกระทั่งผู้ ใหญ่ ได้ประโยชน์ทั้ง

นั้น	 และเป็นการช่วยให้ผู้ที่เรียกว่าผู้ ใหญ่	 ได้สามารถที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นเด็กได้ โดยใช้หนังสือเล่มเดียวกันนี้	

ตามที่ ได้แสดงวิธีการและนโยบายแก่ชาวไลออนส์มาหลายปีแล้ว	 และได้ย้ำมาหลายครั้ง	 การสร้างนั้นทีแรกก็เข้าใจ

ว่าจะสร้างหนังสือเป็น	๔	เล่ม	จะพอ	แต่มาบัดนี้ก็ออกจะขยายออกไปมาก	เพราะว่าดูจะเป็นประโยชน์มาก	และมีผู้

ที่ช่วยในกิจการนี้	 คือ	 ผู้เป็นนักวิชาการก็ ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่	 และได้ผลิตออกมาหลายเล่มแล้ว	 ซึ่งผู้ที่ ได้เห็นได้

อ่านก็บอกว่าได้ประโยชน์มาก	ประโยชน์คือ	 เมื่อเปิดหนังสือเล่มนั้น	จะมีความรู้ ในสาขาต่างๆ	ที่เขียนไว้อย่างค่อน

ข้างง่าย	 สําหรับให้ผู้ที่สนใจที่ ไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องนั้นๆ	 จะได้เริ่มมีความรู้ขึ้นมา	 และต่อไปเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็

อ่านต่อไป	 สามารถที่จะสนใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก	 จนกระทั่งเป็นวิชาการทีเดียวถ้าผู้ ใดอ่านหนังสือเล่มนี้ ในเรื่องนั้นๆ	

ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้พอสมควรทีเดียว	 ฉะนั้นหนังสือนี้	 เมื่อสําเร็จเป็นส่วนๆ	 ก็เกิดเป็นประโยชน์เป็นส่วนๆ	 ขึ้นไป	

สําหรับเยาวชนและผู้ ใหญ่ที่ ได้อ่าน	 เกิดความรู้	 ความสนใจและเข้าใจในกิจการต่างๆ	 ในวิชาการต่างๆ	 เมื่ออ่าน

หลายวิชาการ	 หลายด้านแล้ว	 ก็จะเห็นว่าทุกวิชาการสอดคล้องกันหมด	 คือหมายถึงว่าจะเป็นผู้ที่สนใจในทาง

วิทยาศาสตร์ก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์นี้จะต้องสนใจทางสังคมทางศิลปะ	 ทางอื่นๆ	 มากหลาย	 ผู้ที่สนใจในทางศิลปะ	

ก็จะเห็นว่าศิลปะนี้จะต้องอาศัยวิศวกรรมหรืออื่นๆ	 อีกมากมาย	 ฉะนั้นให้เห็นว่าวิชาการทั้งหลายมันสอดคล้องกัน	

และต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 เช่นเดียวกันกับว่าประชาชนในประเทศหนึ่งๆ	 ก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้อยู่เย็น

เป็นสุขได้	ไม่ ใช่ต่างคนต่างอยู่	วิชาการก็เช่นเดียวกัน	จะต้องสอดคล้องกัน		

(๑)
	

เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	ประธานคณะกรรมการจัดงานฉัตรมงคล

รําลึก	 ๒๕๒๐	 นําคณะกรรมการจัดงานประจําปี	 ๒๕๒๐	 สมาชิกสโมสรไลออนส์ ในประเทศไทย	 นายพนิต	 เศวตโยธิน	 ประธานจัดงาน

ฉัตรมงคลรําลึกประจําปี	 ๒๕๑๘	 และนายธวัช	 ทานสัมฤทธิ์	 ประธานจัดงานฉัตรมงคลรําลึกประจําปี	 ๒๕๑๙	 และคณะ	 เฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน	โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน	
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	 ทีนี้มาถึงประโยชน์ทางอ้อม	เมื่อสร้างสารานุกรมนี้ ให้สําเร็จ	และมีผู้อ่านแล้วก็จะทําให้มีผู้สนใจทั้งเด็กและ

ผู้ ใหญ่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน	 และจะเกิดตระหนักว่าทุกคนจะต้องช่วยกัน	 ก็เกิดความรัก	 ความเอ็นดูซึ่ง

กันและกัน	 เกิดความรู้สึกว่าทุกคนต้องช่วยกัน	 เกื้อหนุนกันอันนี้เป็นประโยชน์ทางอ้อม	 ที่เป็นประโยชน์สําคัญที่สุด

สำหรับพวกเราทุกคน	 และโดยที่เป็นสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย	 เพราะเป็นภาษาไทย	 และพยายามใส่ความรู้

ต่างๆ	 ที่จะต้องให้คนไทยได้ทราบนอกจากความรู้สากลแล้ว	 ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงของส่วนรวมและพวกเรา

ทั้งหลาย	 ฉะนั้นการที่สโมสรไลออนส์และผู้บริจาค	 ได้สนับสนุนในกิจการนี้มาตลอด	 ก็เป็นการสนับสนุนความ

ปึกแผ่นมั่นคงของส่วนรวมโดยแท้	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราทุกคน	

	 อาจจะเห็นว่าการสร้างสารานุกรมนี้ ใช้เวลานานไปมาก	เพราะว่าหลายปีมาแล้วที่เริ่มกิจการนี้	แต่ถ้าดูก็คง

เข้าใจ	เพราะเหตุว่าการสร้างนี้ ไม่ ใช่ของง่าย	และต้องระมัดระวังที่สุดทุกคนก็ทราบดีว่าข้อเขียนต่างๆ	แม้จะเป็นข้อ

เขียนในทางที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์	 จะต้องเขียนอย่างระมัดระวังที่สุด	 เพราะว่าถ้าไม่ระมัดระวังการเขียนลงไป ใน

หนังสือแล้วผู้ที่อ่านเข้าใจผิดไปก็อาจจะทําให้เกิดผลร้ายตรงข้ามกับที่เราต้องการ	เราต้องการให้ทุกคนสนใจ	และเข้า

ใจว่าวิชาการสอดคล้องกัน	 และบุคคลก็สอดคล้องกัน	 ต้องรักกัน	 ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ถ้าเขียนไม่ดีจะเป็น

ผลร้าย	 เพราะว่าจะทําให้เป็นการยุแหย่ ให้แตกกันเป็นไปได้เหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นต้องทําด้วยความระมัดระวัง	

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่และต้องให้ ไม่ ให้มีการลําเอียงใดๆ	 ถึงต้องระมัดระวังที่สุด	 จึงใช้เวลานาน	 นอกจากนี้ก็ต้อง

มีความปราณีตให้สวยงาม	 ให้น่าอ่าน	 เพื่อจะได้ประโยชน์จากกิจการนี้	 เพราะว่าถ้าเขียนอะไรไม่ ได้ความก็จะทําให้

คนเห็นว่าไม่ ได้ความ	 เมื่อไม่ ได้ความแล้วก็ ไม่มีความสนใจ	 ก็ ไม่ ได้ประโยชน์	 ฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่า	 ที่ท่านบริจาค

ด้วยทรัพย์และกําลังนี้จะไปใช้เป็นประโยชน์แน่นอน	 ตอนหลังนี้ ได้ทราบมาจากกรรมการว่า	 พอดีต้องการเงินสําหรับ

ไป ใช้ ในการพิมพ์ฉบับใหม่	 เล่มใหม่	 ชุดใหม่	 ก็เป็นอันว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ท่านทั้งหลายจะมาบริจาคจึง

ขอขอบใจทุกคน	 และขอให้ท่านทั้งหลายได้รับที่จริงก็เป็นส่วนกุศล	 เพราะเป็นกุศล	 และตั้งใจจะรับแน่	 เพราะว่าถ้า

กิจการของเรานี้สําเร็จเป็นกิจการของเราทุกคนที่ ได้มาทั้งช่วยสนับสนุนทางการเงินและแรง	 ก็จะทําให้พวกเราทุก

คนได้รับอานิสงส์	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 มีกายใจเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสงค์ก็

ขอให้เป็นผลสําเร็จ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกวาระ

หนึ่ง	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เมื่อวันก่อนๆ	 ถึงอิสรภาพกับวินัย	 ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กันไป ในการ

กระทําทุกอย่าง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์	 และได้พูดถึงการทําประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติว่า	 การที่บุคคลจะทําสําเร็จได้	

จําเป็นจะต้องเข้าใจถึงความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมแจ้งชัดก่อน	 จึงจะทราบชัดถึงวิถีทางที่จะสร้างสรรค์

ประโยชน์ของชาติ	ให้สําเร็จได้ตามจุดหมายที่มุ่งประสงค์	

	 วันนี้	 ขอกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า	 การสร้างความสําเร็จในกิจการงานทุกอย่าง	 ทุกระดับ	 รวมทั้ง

ความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคนด้วยนั้น	 ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญประกอบกันถึงสามส่วน	 ส่วนที่หนึ่ง	 คือความรู้และ

ความชํานิชํานาญทางวิชาการ	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน	 หรือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานแท้ๆ	 ส่วนที่สอง	 คือ

ความละเอียดถี่ถ้วน	ความตั้งใจ	และความอุตสาหะพยายาม	ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทําการได้ ไม่ผิดพลาดบกพร่องและ

สําเร็จลุล่วงได้ตลอด	 ไม่ทิ้งขว้างละวางเสียกลางคัน	 ส่วนที่สามนั้น	 ได้แก่สติความระลึกรู้ตัว	 และปัญญาความรู้ชัด	

หรือความเฉลียวฉลาดที่จะหยุดคิดพิจารณากิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอย่าง	 ให้เป็นไป โดยถูกต้องเที่ยงตรงตาม

กระบวนการของเหตุผล	 ซึ่งจะช่วยให้ดําเนินชีวิตและการงานไปในทางเจริญ	 และบรรลุความสําเร็จที่สมบูรณ์ ได้ ใน

การที่แต่ละคนจะออกไปประกอบการงานสร้างความเจริญความสําเร็จแก่ตนแก่ส่วนรวมต่อไป	จึงขอให้ตั้งใจพยายาม

ใช้ปัจจัยทั้งสามส่วนให้ครบถ้วนทุกกรณีไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม	ทั้งด้วยกําลังกาย	กําลังใจและกําลังปัญญา	สามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความดีและความเจริญได้ทุกอย่าง	 และขอให้ทุกๆ	 ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้	

ประสบแต่ความสุขความสวัสดีตลอดทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปี ใหม่  

พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	

	 ในวาระที่จะขึ้นปีพุทธศักราช	๒๕๒๑	นี้	ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรปี ใหม่แก่ท่านทั่วหน้ากัน	

	 ขอขอบใจท่านอีกครั้งหนึ่ง	 ที่ ได้แสดงน้ำใจไมตรีอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าเป็นการพิเศษ	 ในโอกาสอายุครบ	

๕๐	ในปีนี้	ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการให้กําลังใจสนับสนุนอย่างดียิ่งทําให้ข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆ	ทุกคนปลาบปลื้ม

ใจเป็นที่สุด	

	 บ้านเมืองไทยของเราดํารงมั่นคงมาช้านานแล้ว	 เพราะความพร้อมเพรียงเข้มแข็งของคนในชาติ	 ถึงจะมี

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง	ก็เป็นไปตามกาลสมัยเป็นลําดับมา	ทั้งนี้	เพราะพวกเราทุกคนต่างก็มีความปรารถนา

จะให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอยู่ด้วยกันจึงสามารถแก้ ไขสถานการณ์ ให้ดีขึ้นได้ทุกครั้ง	 ในระยะหลังๆ	 นี้	 เราทั้ง

หลายก็ ได้แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้ากันอีก	 ที่จะปรับปรุงดําเนินกิจการบ้านเมืองให้ปรกติมั่นคงขึ้นทุกๆ	

ด้าน	อันการทํานุบํารุงบ้านเมืองนั้น	เมื่อเป็นการกระทําของคนทั้งชาติ	ก็ย่อมจะมีความขัดแย้งอันเกิดจากความคิด

ความเห็นที่ ไม่ตรงกัน	 เกิดขึ้นได้	 จะให้สอดคล้องต้องกันตลอดทุกเรื่อง	 ย่อมเป็นการผิดวิสัย	 เพราะฉะนั้น	 แต่ละ

ฝ่าย	แต่ละคน	จึงควรจะคํานึงถึงจุดประสงค์สําคัญคือความเจริญไพบูลย์ของชาติ	 เป็นใหญ่	 ส่วนความคิดเห็นในวิธี

การและข้อปฏิบัติ	 ซึ่งอาจมีแตกต่างกันได้นั้น	 ควรจะต้องถือเป็นเรื่องปลีกย่อย	 ที่มีความสําคัญรองลงมา	 ทุกฝ่าย

ควรจะทําใจให้ยุติธรรมเที่ยงตรง	 นําความคิดของตนมาเทียบเคียงกับของผู้อื่นโดยปราศจากอคต	ิ เมื่อต่างได้นํา

ความคิดความเห็นมาเทียบเคียงกันโดยไม่มีอคติ	ตามหลักของเหตุผลแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะปรับปรุงให้เข้ากันได้	

	 ในปี ใหม่นี้	 จึงใคร่ขอให้ทุกคนตั้งความปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ให้แน่วแน่	 พยายามทําความคิดความเห็น

ให้กระจ่างแจ่มใส	 ทําความเข้าใจอันดี ในกันและกันให้เกิดขึ้นแล้วนําความคิดความเห็นของกันและกันมาเทียบเคียง

ปรับปรุงให้สอดคล้องเข้ารูปเข้ารอยเพื่อจักได้สามารถนําพาประเทศชาติ ให้ดําเนินไปจนบรรลุจุดหมายตามใจ

ปรารถนาของเราได้สําเร็จและสามารถสร้างสรรค์จรรโลงประเทศชาติไทยให้วัฒนาถาวรสืบไปได้ตลอดกาลนาน	

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของเราชาวไทย	 จงปกปัก

รักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตราย	 และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งบันดาลให้แต่ละคนมีกําลังกาย	 กําลังใจ	 กําลัง
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ปัญญา	และกําลังสามัคคี	อันแข็งแกร่ง	พร้อมเพรียง	สามารถที่จะประกอบกรณียกิจ	นําชาติบ้านเมืองให้ดําเนิน

ต่อไปโดยสวัสดี	ธํารงอิสรภาพ	อธิปไตย	พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นของบ้านเมือง	ให้ดํารงมั่นอยู่ตลอดไป	

	 ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์	พิพัฒนมงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้จงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่๑๒

ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่๒๗มกราคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อีกวาระหนึ่ง	

และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่า	 กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 มาด้วยดี	 ขอแสดง	

ความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	และพร้อมที่จะออกไปประกอบการงาน

เป็นกําลังของบ้านเมืองต่อไป	

	 บัณฑิตซึ่งอยู่ ในที่ประชุมนี้	 นับว่ามีประสบการณ์ต่างๆ	 โดยเฉพาะในด้านการศึกษา	 มาพอสมควร	 คงจะ

มองเห็นว่า	 การกระทํางานหรือการเล่าเรียนวิชาการใดๆ	 ก็ตามมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทีละขั้นละตอน	

ต่อตามกันมาเป็นลําดับ	 ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วค่อยก้าวหน้าขึ้นมาจนสําเร็จ	 เช่น	 ต้องเรียนตั้งแต่ขั้นประถม	 มัธยม	

ขึ้นมาจนถึงอุดมศึกษาแต่ละประโยคหรือแต่ละระดับ	ก็ยังต้องศึกษาวิชาหลายๆ	อย่างพร้อมกันมาด้วย	เมื่อได้ศึกษา

ตามขั้นตอน	 จนครบหลักสูตรที่กําหนด	 พร้อมกันหมดทุกวิชาแล้ว	 จึงจะสําเร็จการศึกษา	 ได้รับประกาศนียบัตร		

หรือปริญญาบัตรอย่างที่แต่ละคนได้รับในวันนี้	

	 ในชีวิตส่วนตัว	หรือชีวิตการงาน	ที่กําลังเริ่มต้นต่อไปนี้	 ก็เป็นเช่นเดียวกัน	แต่ละคนจะต้องค่อยๆ	ปฏิบัติ

ต่อตามขึ้นไปเป็นขั้นๆ	 ให้สําเร็จเป็นอย่างๆ	 ไป	 เช่นในการงานตามตําแหน่งหน้าที่	 การเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้าง

ฐานะ	 การสร้างครอบครัว	 การสร้างชื่อเสียงคุณงามความดี	 เมื่อใดได้ตั้งใจพากเพียรปฏิบัติ ได้สมบูรณ์	 ครบตาม		

ลําดับ	 และครบถ้วนทุกด้านแล้ว	 เมื่อนั้นจึงจะประสบความสําเร็จที่แท้จริง	 ดังนั้น	 ทุกคนจึงควรเข้าใจถึงการสร้าง

ความสําเร็จของตนเอง	 ให้กระจ่างชัดเสียตั้งแต่บัดนี้	 แล้วพยายามสร้างความสําเร็จให้แก่ตน	 โดยอาศัยความตั้งใจ

อย่างมั่นคง	ในจุดประสงค์อันใดอันหนึ่ง	ที่พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าถูกต้องและเป็นความเจริญที่แท้จริง	 เป็นปัจจัย
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ประการแรก	อาศัยความสัตย์จริง	ที่จะปฏิบัติตามความตั้งใจนั้น	เป็นปัจจัยประการที่สอง	และอาศัยความพากเพียร

เข้มแข็ง	 เป็นปัจจัยประการที่สาม	 ที่จะทําให้ดําเนินก้าวหน้าถึงจุดหมายได้	 เชื่อว่าถ้ากระทําได้ดังนี้	 จะประสบความ

สําเร็จได้ โดยสวัสดี	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความสุข	 ความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน	

สมที่ตั้งใจปรารถนาทุกคน.	



145

พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกําแพงเพชร
(๒)

ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่๒๙มกราคม๒๕๒๑

	 ทุกคนที่ ได้เข้ามาฝึกลูกเสือชาวบ้านทั้งชายหญิงก็นับว่ามี โชคดี	 และได้มี โอกาสที่ ได้มาฝึกฝนหาความรู้		

และฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 ความรู้นั้นก็เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ	 ที่ ได้มีการฝึกสอนกัน						

ความสามารถนั้น	 คือที่ ได้ฝึกตัวให้ ได้รับความรู้นั้น	 และเอามาปฏิบัติได้	 จึงเป็นประโยชน์มากมายสําหรับผู้ที่ ได้รับ

การฝึกลูกเสือชาวบ้าน	

	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนั้น	แต่ละคนได้ผ่านมาและเห็นแล้วว่าเป็นเวลาสั้นเพียงไม่กี่วัน	แต่ก็ ได้รับประโยชน์

อย่างมากมาย	 ประโยชน์นั้นที่ ได้มากมายมีเหตุผลว่าได้ ในเวลาสั้นก็เพราะว่าคนเราทุกคนมีคุณสมบัติอยู่แล้วในตัว	

เพียงแต่ว่าจะต้องเพ่งพิจารณา	 และมาขัดเกลาเล็กน้อย	 เพื่อที่จะให้ ใช้ประโยชน์ ได้	 ประโยชน์ที่มีอยู่ ในตัวทุกคน		

จะเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 จะเป็นผู้ที่ ไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้านก็ตาม	 และจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ ใหญ่จะเป็นหญิงจะเป็นชายมีทั้งนั้น	

แต่ถ้าไม่ ได้มาเพ่งพิจารณา	 คือคิดให้ดีๆ	 ก็จะไม่เห็น	 เมื่อฝึกแล้วเห็นแล้วก็ต้องมาปฏิบัติ	 ปฏิบัติเพื่อใคร	 ก็ปฏิบัติ

สําหรับตนเอง	 ตัวเองมีความเข้มแข็งมีความสามารถตัวเองก็จะได้รับประโยชน์	 ได้รับความสุขได้	 และจะเห็นว่าถ้า

ตัวเองมีประโยชน์	 ได้มีความสุข	จะต้องให้คนอื่นมีความสุขความได้ประโยชน์เหมือนกัน	ฉะนั้น	การฝึกที่สําคัญของ

ลูกเสือชาวบ้าน	 ก็ได้ผลอยู่ที่ ได้เห็นว่า	 ทุกคนอยู่คนเดียวไม่ ได้	 ต้องช่วยกันถ้าพวกเราอยากจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกคน	

พวกเราก็จะต้องเห็นว่าต้องช่วยกัน	ในคําปฏิญาณที่ ได้เปล่งเมื่อตะกี้นี้เอง	ก็บอกว่าจะช่วยผู้อื่นทุกเมื่อ	การช่วยผู้อื่น

ทุกเมื่อนั้น	 เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน	 เพราะว่าการช่วยผู้อื่นทุกเมื่อก็แปลว่า	 แต่ละคนช่วยซึ่งกันและกัน						

ถ้าจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าทุกคนต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวช่วยซึ่งกันและกัน	 ค้ำจุนซึ่งกันและกัน	 จึงทําให้

ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข	

	 ลูกเสือชาวบ้านในวันนี้มีจำนวนมาก	และมีหลายรุ่นกว่าร้อยรุ่น	จำนวนร้อยนี้ดูว่ามาก	แต่ถ้าเปรียบเทียบ

กับจำนวนลูกเสือชาวบ้านที่มีทั่วประเทศ	 ก็เป็นส่วนเดียว	 ฉะนั้น	 ขอให้ทุกคนเข้าใจว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี	้				

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี												

	 เสด็จพระราชดําเนินจากภูพิงคราชนิเวศน์ ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร	
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มีจำนวนคนมาก	 และมีความตั้งใจที่จะค้ำจุนซึ่งกันและกันโดยแท้	 ทั่วประเทศมีสมาชิกเดี๋ยวนี้ก็เข้าเป็นจำนวนเป็น

ล้านแล้ว	และมีจิตใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างท่านทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกัน	

	 ความรู้ที่ ได้มาจากการฝึกนั้น	 เป็นความรู้ที่ ได้เรียนมา	 ได้ดูเขามา	 ได้จดจําเขามา	 ถ้าจดจําไว้ ได้ดี						

ใครมาถามว่าลูกเสือชาวบ้านมีหน้าที่อะไร	 เราก็ตอบว่ามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น	 มีหน้าที่ที่จะสร้างชีวิตที่รุ่งเรือง	

สร้างสามัคคีนั้นก็เป็นการดีมาก	 ถ้าตอบเขาได้อย่างนั้น	 และตอบเขาว่าลูกเสือชาวบ้านนี้ดีอย่างไร	 มีประโยชน์

อย่างไร	 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก	 สิ่งที่จะดีกว่านี้อีก	 คือไม่ต้องมี ใครมาถาม	 เราทํา	 เราปฏิบัติ	 เรามีความสามัคคี	

หมายความว่าเห็นที่ ไหนมีความเดือดร้อนเราก็ ไปช่วย	 เห็นที่ ไหนทะเลาะกันก็ ไป ไกล่เกลี่ยไม่ ให้ทําเลาะกัน							

ให้ปรองดองกัน	 อันนี้เป็นการปฏิบัติสิ่งที่ ได้เรียนได้รู้	 มีประโยชน์มากกว่าที่จะตอบปัญหาด้วยซ้ำ	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ทุกคน	

ช่วยกันปฏิบัติตามที่ ได้ฝึกมา	 และจะเห็นประโยชน์ที่แท้ๆ	 ถ้าทุกคนได้พยายามปฏิบัติตามความสามารถของตัว			

เชื่อได้ว่าทุกคนแต่ละคนจะได้รับประโยชน์จริงๆ	จากกิจการลูกเสือชาวบ้าน	

	 ก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งว่า	 กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้	 ไม่ ใช่กิจการของผู้อื่นมาบังคับเรา	 เป็นกิจการของ		

แต่ละคนที่มีจิตใจอยากจะปฏิบัติ	 และกิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องลูกเสือชาวบ้านด้วยกัน	

และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ	 ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่บ้าง	 เช่น	 ผ้าพันคอที่มีกันทุกคน	 ทั้งธงลูกเสือชาวบ้าน	 ธงประจํารุ่น	

และค่าใช้จ่ายในการฝึกซึ่งก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่มากนัก	 แต่ก็ถ้ามีเป็นจํานวนมากก็นับว่ามาก	 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้	

ส่วนใหญ่ ได้สนับสนุนมาจากประชาชนเอง	 จากพี่น้องลูกเสือชาวบ้านเอง	 ฉะนั้น	 กิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นของท่าน	

ทุกคน	 ของแต่ละคนที่จะต้องรักษา	 ทั้งจิตใจให้เข้มแข็ง	 ให้มีระเบียบ	 ให้มีความสามัคคีรักกันฉันพี่น้อง	 ช่วยกันรักษา	

ความปึกแผ่นของส่วนรวมไม่เฉพาะของลูกเสือชาวบ้าน	 แต่ว่าของประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 ชี้แจงให้ผู้ที่สงสัย		

ด้วยการตอบคําถามที่เขาถามว่า	 ลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์อย่างไร	 และตอบเขาด้วยการปฏิบัติตน	 แสดงตนว่า

ตนได้รับประโยชน์จากกิจการลูกเสือชาวบ้าน	 ตนได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือคนอื่นทุกเมื่อ	 และมีความสุข	

อย่างมาก	 ผู้ที่เข้าใจดีอย่างนี้แล้วนับว่าเป็นคนที่มี โชคดี	 เป็นคนดี	 และเป็นคนที่เจริญ	 ผู้อื่นเห็นแล้วก็จะทําตาม		

จะเจริญบ้าง	และทําให้ส่วนรวมทั่วประเทศมีความผาสุก	มีความเข้มแข็ง	มีแผ่นดินอยู่	มีอนาคตที่แจ่มใส	
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	 กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้นอกจากการสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญก็ ได้การสนับสนุน		

ทางความรู้จากวิทยากร	 และผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยในงานทุกคน	 ซึ่งเราทุกคนก็รู้สึกในบุญคุณ	 และรู้สึกว่า					

ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานของลูกเสือชาวบ้านนี้	 ทําด้วยใจจริง	 ใจบริสุทธิ์	 ใจรักส่วนรวม	 และใจรักความสงบ	 ฉะนั้นก็ขอ

ขอบใจลูกเสือชาวบ้านทุกคน	 ที่รับความรู้และปฏิบัติตามความดี	 ทั้งผู้ที่ ได้มาให้ โอกาส	 ให้กิจการลูกเสือชาวบ้าน

ก้าวหน้าเจริญเติบโตขึ้นมาถึงปานนี้	 และขอให้ทุกคน	 หมายถึงผู้ที่จะเรียนรู้และผู้ที่จะรับความรู้	 ทั้งผู้ที่นําความรู้	

มาให้	 ซึ่งทุกคนก็จะเป็นคนชนิดนั้นได้	 หมายความว่าจะเป็นคนที่เรียนรู้และให้ความรู้ ในตัวเองได	้ หมายความว่า

แลกเปลี่ยนความคิดกันได้	 ขอให้ทุกคนทําต่อไปด้วยความมั่นใจว่า	 การแลกเปลี่ยนความรู้	 การสนับสนุนซึ่งกันและกัน	

เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นนั้น	เป็นทางแห่งความเจริญ	แห่งความสุข.	

	 ก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จ	 ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 ได้เป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือชาวบ้าน	

ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	 และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 ให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างไม่มีที่ด่างไม่มีที่พร้อย	

ให้ประเทศไทยอยู่ยงสมตามปรารถนาของเราทุกคน	และขอให้ทุกคนในที่นี้ ได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลําปาง
(๒)

ณอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปาง

วันจันทร์ที่๖กุมภาพันธ์๒๕๒๑

	 วันนี้ยินดีมากที่ ได้มี โอกาสมาพบกับชาวลําปางที่มาจากอําเภอต่างๆ	 ทั่วทั้งจังหวัด	 โดยเฉพาะได้มี โอกาส

มามอบธงของลูกเสือชาวบ้านถึง	๕๐	รุ่น	ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตที่ดีมาก	

	 การที่แต่ละคนได้ฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ก็นับว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับตนเองและสําหรับส่วนรวม	 เมื่อ

ได้ฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ก็ ได้รับเครื่องหมายที่เป็นส่วนตัวมีผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านประจําตัว	 แสดงว่าได้ฝึกไว้

ดีแล้ว	 สามารถที่จะทําประโยชน์ต่อผู้อื่นตามคําสัตย์ปฏิญาณที่ ได้ ให้ ไว	้ และเป็นนิมิตที่ดีสําหรับตนเอง	 สําหรับรุ่น	

สําหรับอําเภอของตน	 ตลอดจนจังหวัดของตนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 เพราะว่าแต่ละคนที่ ได้ฝึกลูกเสือ			

ชาวบ้าน	 ได้ตระหนักดีแล้วว่าตัวเองอยู่คนเดียวไม่ ได้	 จะต้องช่วยกัน	 คนไหนที่มีความรู้มากกว่าก็ ให้ความรู้แก่ผู้อื่น	

ผู้ที่มีความเดือดร้อนก็รู้ว่าในยามที่จะเดือดร้อน	 มีผู้อื่นเอาใจใส่	 เพราะว่าทุกคนมีจิตใจเมตตา	 แต่เห็นความเดือดร้อน	

ของผู้อื่นไม่ ได้	 ฉะนั้น	 การที่ทุกคนมาชุมนุมพร้อมกัน	 เป็นจํานวนมากในวันนี้	 เป็นการแสดงว่าชาวลําปางและ		

คนไทยทั้งมวลทั่วประเทศมีความรู้สึกที่เป็นพี่น้องกันโดยแท้	 และเป็นพี่น้องที่รักกันด้วยบางทีพี่น้องแท้ๆ	 อาจจะไม่

รักกันก็ ได้	 แต่ว่าคนไทยถือกันว่าเป็นพี่น้อง	 จะเป็นคนที่อยู่ ในภาคเหนือ	 หรือภาคใต้	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ภาคตะวันออก	ที่ ไหนก็ตาม	ถือว่าเป็นพี่น้องกันทั้งนั้น	และกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นการแสดงให้เห็น

ชัดว่าเป็นเช่นนี้	 เพราะว่าลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศที่ ได้พบ	 มีความรู้สึกเหมือนท่านทั้งหลายทุกคน	 คือมีความรู้สึกว่า	

จะต้องทําประโยชน์ต่อผู้อื่น	 จะต้องพยายามหาความรู้ ใส่ตัวเพื่อให้ทําประโยชน์ ได้	 เพื่อให้สร้างความเจริญมั่นคง		

แก่ตนและแก่ประเทศชาติได้	

	 ฉะนั้น	ที่ว่าตอนต้นว่า	วันนี้ยินดีมากที่ ได้พบกับท่านทั้งหลาย	ก็ยินดีจริงๆ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ					

	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากภูพิงคราชนิเวศน์	 ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต	 วัดคะตึกเชียงมั่น	 และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือ						

	 ชาวบ้าน	ณ	อําเภอเมืองลําปาง	จังหวัดลําปาง	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้นําลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร
(๒)

ณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันเสาร์ที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๒๑

	 วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ ได้พบลูกเสือชาวบ้านที่มาจากกรุงเทพมหานคร	 และก็ถือโอกาสต้อนรับที่เชียงใหม่	

ซึ่งท่านทั้งหลายคงได้มี โอกาสมาได้ความรู้และได้ชมภูมิประเทศของเชียงใหม่นี้	 ทําให้มีความเบิกบานใจทุกคน			

และได้มี โอกาสมาตากอากาศบนภูเขาซึ่งต่างกับอากาศในกรุงเทพมหานคร	 ทําให้ร่างกายสมบูรณ์ดีขึ้น	 และเมื่อ

ร่างกายสมบูรณ์ดีขึ้นแล้ว	 จิตใจและสมองก็ปลอดโปร่ง	 เมื่อสมองปลอดโปร่งก็คงทําให้พิจารณาถึงตัวเองและ			

ส่วนรวมว่ามีปัญหาอะไรบ้าง	 เพราะแต่ละคนแต่ละบุคคลก็ต้องมีปัญหา	 แต่ละกลุ่มบุคคลตลอดจนประเทศชาติก็มี

ปัญหา	 ทั้งการลูกเสือชาวบ้านซึ่งได้ตั้งมาหลายปีแล้วและก้าวหน้าก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 และทบทวนมาตลอด	

จนกระทั่งทําให้ทุกคนได้เห็นกระจ่างขึ้นว่าลูกเสือชาวบ้านมีประโยชน์อย่างไร	

	 การมาเชียงใหม่นี้ก็รวมอยู่ ในการแก้ปัญหาด้วยเหมือนกัน	 เพราะว่าท่านทั้งหลายจะได้เห็นผลงานของ		

ลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนรวมในเวลา	 ๖	 ปีที่ผ่านมา	 ความคิดของลูกเสือชาวบ้าน	 แต่ละคนก็ควรจะรู้เรื่องและเข้าใจ

กันดี	แต่บางทีก็มีความสงสัยบ้างเหมือนกันเพราะว่าการที่รวมกลุ่ม	หรือรวมตั้งขึ้นมาเป็นกิจการ	ที่ประกอบด้วยคน

จํานวนมากที่อยู่ ในที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศก็ย่อมต้องมีปัญหา	 เพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดของตน	 เมื่อมีความคิด

ของตนแล้วก็นับว่าตามธรรมดา	 ความคิดของตนเป็นใหญ่เพราะว่ารู้จักหรืออยู่ ใกล้ตัวเองมาตั้งแต่เกิด	 ได้พบคนอื่น

ก็ต่อเมื่อมี โอกาส	 และเมื่อตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาและมีการฝึกจํานวนมากขึ้นก็ทําให้รู้จักคนมากขึ้น	 อันนี้ที่ทําให้ฉงน	

เพราะว่าคนเราจะเกิดเห็นขึ้นมาว่าแม้จะเป็นคนด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่มีความคิด	 มีความคิดที่จะหาความสุข			

ความสบาย	 หาความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งนั้น	 วิธีการหรือความคิดอาจจะมีแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล	 ปัญหามีอยู่ว่า	

ความแตกต่างในความคิดที่จะทําให้ราบรื่นไปได้อย่างไร	 เราก็เห็นว่าการมาเป็นลูกเสือชาวบ้านนั้นเป็นการแก้ปัญหา

อย่างหนึ่ง	 เพราะว่าการตั้งลูกเสือชาวบ้านนี้ก็ตั้งบนรากฐานของความสามัคคี	 อุดมการของลูกเสือทั่วไปตั้งอยู่บน

รากฐานของการทําประโยชน์ซึ่งได้ตั้งมานานแล้ว	 และเป็นความคิดความปรารถนาของคนทุกคนในโลกที่จะได้รับ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจตรี	 เจริญฤทธิ์	 จํารัสโรมรัน	 ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือ		

	 ชาวบ้าน	 นําลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเดินทางมาสัมมนาประจําปีที่จังหวัดเชียงใหม่	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จ							

	 พระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้าน	
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ความเจริญความสุข	 และหาวิธีการที่จะหาความเจริญความสุขความอยู่เย็นเป็นสุขนี้มาตลอดเป็นเวลาช้านานตั้งแต่

เกิดมีคนขึ้นมาในโลกนี้	ซึ่งนับว่าเป็นเวลาหลายพันหลายหมื่นปีแต่ก็หายากจริง	ซึ่งก็หาอยู่เรื่อย	

	 อุดมการของลูกเสือนี้ที่ว่าส่วนสําคัญ	 คือ	 ทําประโยชน์แก่ผู้อื่น	 นี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าสําคัญยิ่ง	

เพราะว่าการทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นสร้างความปรารถนาดี	 และเมื่อมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น	 ปรารถนาดีก็สนอง

ตอบมา	 คนเรามองจากตัวเองออกไป	 เพราะว่าเรามีตามีหู	 เราก็ถือว่าตาและหูเป็นของเรา	 เวลาเรามองใครเราฟังใคร	

เท่ากับฟังคนอื่นและก็ ไม่นึกว่าคนอื่นเขาเข้าใจเรา	 นึกว่าตัวเองเข้าใจตัวเอง	 นึกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการความสุข

ของเรา	 ต้องการความสุขของตัวเขาเองเท่านั้นเอง	 ฉะนั้นการที่จะให้ ได้ความสุขของตนเองก็จึงต้องมีปรารถนาดี	

ต่อผู้อื่น	 จะเรียกว่าเมตตากรุณาต่อผู้อื่นก็ ได้	 เพราะว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น	 เข้าใจว่า

คนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึก	 ต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมา

ปรารถนาดีต่อเรา	 ฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทําให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเรา	 และปรารถนาดี		

ต่อเราอันนี้เองที่เป็นความสุข	 เราตกทุกข์ ได้ยากจะเป็นทางกายหรือทางใจ	 เมื่อเราได้ปรารถนาดีต่อผู้อื่นมาตลอดจน	

เป็นนิสัย	 เราก็ทราบว่าคนอื่นเขาก็ตั้งใจทําอย่างนั้นเหมือนกัน	 เราต้องการความปรารถนาดีจากคนอื่นเมื่อทราบ

ว่าการปฏิบัติการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทําให้คนอื่นปรารถนาดีต่อเรา	 เราก็สบายใจขึ้นทั้งกายด้วยเพราะว่าถ้าเรา

ประสบความเดือดร้อนในทางกายเขาก็มาช่วยเรา	 เพราะว่าเมตตาก็ปรารถนาดี	 กรุณาก็ปฏิบัติการปรารถนาดี

นั่นเอง	 ฉะนั้นหลักนี้ที่เคยไปย้ำอยู่เสมอในท่ามกลางลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ	 ซึ่งมาบัดนี้มีจํานวนมาก	 ก็ไปบอก

อยู่เสมอว่าพวกเราทุกคนให้ปฏิญาณในข้อสําคัญว่า	จะทําประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ	ข้อนี้ต้องคิดให้ดีๆ	และปฏิบัติ

ที่ว่าอย่างนี้	 จะแสดงให้เห็นว่าลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ	 จะเป็นกรุงเทพมหานครหรือจะเป็นเชียงใหม่	 จะเป็นภาค

อื่นๆ	 ก็ได้	 ถ้าจะยกตัวอย่างก็จะต้องยกตัวอย่างทุกจังหวัด	 เพราะเดี๋ยวนี้ลูกเสือชาวบ้านก็มีฝึกกันทุกจังหวัด	 จังหวัดละ	

เป็นร้อยรุ่น	เป็นจํานวนหลายหมื่นหลายแสนคน	

	 ฉะนั้นเมื่อฝึกลูกเสือชาวบ้านด้วยจุดประสงค์นี้	 ก็เชื่อได้ว่าลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนรวมและลูกเสือชาวบ้าน

แต่ละคนมีประโยชน์ต่อหมู่คณะ	 และเมื่อมีลูกเสือชาวบ้านจํานวนมาก	 และมีจิตใจอย่างที่ ได้ตั้งใจฝึกไว้ก็เชื่อว่าหมู	่

ลูกเสือชาวบ้านนับจํานวนล้านคนจะมีความสุข	 และความสุขที่เราต้องการมากยิ่งกว่าความสุขของบุคคลหรือของรุ่น	
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หรือของกิจการของลูกเสือชาวบ้าน	 ก็คือความสุขของประเทศชาติ	 เพราะว่าประเทศชาติเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นความ

ภูมิ ใจของคนเราทุกคน	 เพราะว่าประเทศไทยเรานี้ ได้ตั้งมาเป็นเวลาช้านาน	 อันนี้อาจจะเป็นการอวดหรือทะนงตัว	

หรือจะว่าไปก็เป็นการแสดงความภูมิ ใจว่าประเทศไทยได้ตั้งมาเป็นเวลาหลายร้อยปี	ถ้าพูดว่าหลายศตวรรษก็ยิ่งทําให้

รู้สึกว่าเมืองไทยเราเป็นประเทศที่น่าภูมิ ใจ	ฉะนั้นทุกคนเมื่อมีความภูมิ ใจในสิ่งใดก็ต้องรักษาสิ่งนั้น	

	 ปัญหามีอยู่มาก	 นอกจากที่ ได้ค้นพบว่าจะทําอย่างไรสําหรับให้กิจการลูกเสือชาวบ้านดําเนินไปด้วยดี					

แต่ปัญหาก็ยังเหลืออยู่	 เพราะว่าแม้เราจะมีความตั้งใจที่จะมีความปรารถนาดี	 แต่การตั้งใจมีความปรารถนาดีนั้น	

หรือการตั้งความปรารถนาดี	 หรือการตั้งความเมตตานี้	 ความกรุณานี้	 แต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันบ้าง

แม้ ในเรื่องนี้ซึ่งไม่น่าจะมี	 และนอกจากนี้	 เมื่อจัดเป็นกิจการมีจํานวนบุคคลมาก	 ย่อมต้องมีการลําบากในวิธี		

ติดต่อกัน	 อย่างอยู่ ในที่นี้ซึ่งเป็นที่นับว่าแคบจํากัด	 คนที่อยู่ทางซ้าย	 จะเป็นซ้ายของท่านหรือซ้ายของข้าพเจ้าก็แล้ว

แต่จะพูดกับคนที่อยู่ทางขวาสุดก็ลําบาก	 จะตะโกนกันก็อาจจะได้ยิน	 แต่ว่าถ้าตะโกนกันก็ทําให้คนอื่นรําคาญ	หรือไม่

ก็อาจจะติดต่อกันเหมือนกัน	 ก็ต่างตะโกนกัน	 ต่างคนต่างที่จะเปล่งเสียงให้ดังขึ้น	 ลงท้ายเข้าใจกันหรือเปล่า	 ไม่มีทาง	

เข้าใจกัน	 ฉะนั้นวิธีการที่จะให้ติดต่อกันนี้เป็นสิ่งลําบากที่สุด	 ให้เข้าใจกันเป็นสิ่งลําบากที่สุด	 จะต้องฝึกใจให้เห็นให้รู้

เวลาใดที่สมควรที่จะพูดกัน	 เวลาใดที่ควรจะฟังคนอื่น	 เพราะอันนี้เป็นข้อที่สําคัญ	 เวลาคุยกันถ้าแม้สองคนคุยกัน	

ต่างคนต่างบอกว่าขอพูดก่อนและอีกคนหนึ่งไม่ยอม	 จะขอพูดก่อนก็พูดกันไป	 พูดและฟังในเวลาเดียวกันออกจะ			

ลําบาก	 และแม้จะทําได้ก็พูดกันไม่รู้เรื่อง	 เพราะว่าการที่ ไม่ตกลงกันที่จะให้คนไหนพูดก่อน	 คนไหนต่อๆ	 ไปนี้เอง

เป็นการขัดแย้ง	เป็นการขัดแย้งที่แก้ ไขไม่ ได้ถ้าไม่ยอมกัน	ฉะนั้น	การอยู่เป็นหมู่คณะนี้ต้องมีการยอมกัน	การยอม

กันนี้บางทีก็บอกว่าไม่เป็นธรรม	 เพราะว่าตัวมีเรื่องสําคัญที่จะพูด	 แล้วถ้าฟังอีกคนพูดก็ ไม่ ได้พูดสิ่งสําคัญที่ตัวเอง

อยากจะพูด	อันนี้ก็เป็นปัญหายุ่งยากจึงต้องมีระเบียบการ	

	 ระเบียบการนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง	 ระเบียบการนี้ก็หมายถึงมีวินัย	 มีวินัยที่จะปฏิบัติ	 มีระเบียบการ					

มีกฎเกณฑ์	ซึ่งกฎเกณฑ์นี้	คําว่ากฎเกณฑ์	กฎนี้เขียนอย่างหนึ่งแต่กดอย่าง	กดหัว	กดขี่	 เขียนอีกอย่างหนึ่ง	แต่ว่า

โดยมากเวลาพูดถึงกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย	 กฎบังคับ	 มักไม่ค่อยชอบ	 เพราะนึกว่ากดหัว	 แต่ต้องมี	 ต้องมีกฎหมาย	

กฎเกณฑ์	 กฎบังคับ	 แต่ ไม่ต้องกดหัวกัน	 เพราะว่าแต่ละคนมีความฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าต้องมีกฎเกณฑ์	 คําว่า			
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กฎบังคับนี้ก็ยิ่งร้าย	 บังคับนี้มันบีบ	 และแต่ละคนก็มีหัวใจ	 ไม่ชอบให้บีบหัวใจ	 แต่กฎบังคับ	 กฎเกณฑ์	 กฎหมาย				

จะต้องมีเพื่อไม่ ให้มีการบังคับ	 ไม่มีการบีบหัวใจ	 เพราะว่าถ้าทุกคนตั้งกฎเกณฑ์ ให้ดีก็มีความสะดวก	 มีความสะดวก

ในการติดต่อกัน	 มีความสะดวกในการสังสรรค์	 มีความสะดวกในการพบปะ	 มีความสะดวกในการหาความสุข		

ความมั่นคง	 ความปลอดภัย	 ให้แก่ทุกคน	 ฉะนั้นจึงต้องมีกฎเกณฑ์	 กฎเกณฑ์นี้ก็ ได้ ให้ ไว้	 ความจริงไม่ ได้บอกว่าให้	

แต่ก็แนะนํา	 ได้แนะนําเจ้าหน้าที่ผู้ที่ ได้สร้างกิจการลูกเสือชาวบ้านมาตั้งแต่ครั้งแรก	 ซึ่งเป็นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว	

เราก็ได้ฉลอง	 ๖	 ปี	 แต่ว่าการวางกฎเกณฑ์นั้นมันนานกว่านั่น	 เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด	 ๗	 ปี	 ว่าเราจะตั้งอะไรดี

สําหรับให้ทุกคนจะเป็นหญิงจะเป็นชาย	 จะเป็นหนุ่มเป็นสาว	 หรือเป็นคนแก่	 รวมทั้งคนที่อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยชรา	

จะไม่บอกว่าวัยเด็กอายุเท่าไร	 วัยชราอายุเท่าไร	 แล้วแต่ท่านว่าถือว่าท่านทั้งหลายอยู่ ในวัยไหน	 ให้ทุกคนมีทาง				

ที่จะทําประโยชน์ได้อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ	 โดยที่ทําให้ส่วนรวมของเรามีความปลอดภัย	 โดยที่พวกเราทุกคน	

สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์	ไม่ทําลาย	เพราะว่าเดี๋ยวนี้	ไม่ ใช่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเอง	มาแต่ ไหนแต่ ไรที่มีสังคม	

หมายความว่ามีคนเป็นจํานวนมากกว่าสองคนก็เริ่มเป็นสังคมแล้ว	 ก็ต้องมีความปรารถนาดี	 ต้องการมีกินมีอยู่			

มีความสุขความเจริญ	 ความก้าวหน้า	 ยิ่งสังคมใหญ่โตขึ้นจนกระทั่งเป็นประเทศชาติ	 ก็ยิ่งมีคนมากยิ่งมีปัญหามาก

และยิ่งมีการแก่งแย่งมาก	 และยิ่งมีวิธีการที่จะแก่งแย่งมาก	 ถ้าพูดถึงโลกก็ยิ่งโรคร้าย	 เพราะว่าคนที่ต้องการความสุข	

หรือความเจริญไม่ต้องการอย่างพอสมควร	 เพราะคําว่าพอสมควรของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างแล้วแต่คน			

เช่นเดียวกันที่ว่าท่านทั้งหลายก็แล้วแต่ท่านจะว่าอยู่ ในวัยไหน	 จะอยู่ ในวัยเด็ก	 หรืออยู่ ในวัยชรา	 หรืออยู่ ในวัยที่อยู่

ในระหว่างกลาง	 แต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกัน	 ความสมควรนั้นก็เหมือนกัน	 บางคนบอกว่ามีเงิน	 ๑๐๐	 บาท		

ก็สบายแล้ว	ก็พออยู่พอกิน	แต่บางคนบอกว่าไม่ ไหว	ไม่พอ	บางคนก็ต้องมี	๑,๐๐๐	บาท	๑,๐๐๐	บาทก็ไม่อาจจะพอ	

จนกระทั่งมีเงินมากก็ยังไม่พอ	 เพราะว่ามีความต้องการมาก	 ความต้องการมากนี้บางที ไม่ ได้จําเป็นเลย	 หรือไม่มี

ประโยชน์เลย	 เพราะว่า	 ใช้อยู่ ไม่ ได้	 อย่างเราจะอยู่ ในความคิดนั้นอยากอยู่กรุงเทพ	 ฯ	 บัดนี้พวกท่านทั้งหลายมา	

อยู่เชียงใหม่	 อยากอยู่กรุงเทพ	 ฯ	 เดี๋ยวนี้	 เป็นไปไม่ ได้	 ท่านอยู่เชียงใหม่	 จะต้องอยู่กรุงเทพ	 ฯ	 และอยู่เชียงใหม่

พร้อมกันไม่ ได้	 มันจะต้องมีอะไรที่พอสมควร	 และสมเหตุผล	 เมื่อเดี๋ยวนี้ท่านมายืนอยู่นั่งอยู่ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	

ท่านจะนั่งอยู่	 ยืนอยู่	 นอนอยู่	 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ ได้	 ความต้องการนี้เป็นสิ่งที่เกินสมควร	สมควรนี้	

ก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ที่ ไหน	เราทําอะไรอยู่เราก็ต้องทําสิ่งนั้น	
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	 วันนี้เป็นการพูดถึงคําว่าพอสมควร	 เมื่อคนไม่ค่อยเห็นว่าพอสมควรเป็นอย่างไรจึงมีการแตกแยกกัน	 จึงมี

การเบียดเบียน	บางทีคนนึกว่ามีความคิดที่ดีมาก	ที่จะทําให้ส่วนรวมมีความเป็นปึกแผ่นได้	มีความเจริญได้	แต่ก็ ไป

กระทบกับคนอื่น	 ผู้ที่มีความคิดอย่างนั้นก็บอกว่าก็ย่อมต้องมีการกระทบกระเทือนบ้าง	 ถึงจะทําให้สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขได้	 จริง	 เป็นความจริง	 เช่นเดียวกับที่ถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขต้องมีกฎเกณฑ์	 มีกฎบังคับ	 แต่ถ้ากฎบังคับนั้น

กลายมาเป็นกดหัว	 มันใช้ ไม่ ได้	 บางคนฉลาดมากก็บอกว่าการบังคับนั้น	 อยู่ ในขอบเขตที่จะต้องบังคับ	 แล้วก็มา

พูดจาด้วยวาจาที่แยบคาย	 ที่ทําให้เราเข้าใจว่า	 เอ๊ะ	 ...	 วิธีบังคับนั้นถูกต้องแล้วต้องบังคับ	 แต่ โดยมากส่วนมาก

วงเล็บเอาไว้ว่า	“อย่ามากดเรา	อย่ามากดหัวเรา	อย่ามาบังคับเรา	อย่ามารังแกเรา	ขอให้เรามีความสุข	แล้ววงเล็บ

ไว้ ในวงเล็บ	 (มากกว่าคนอื่น)”	 วงเล็บปิดทั้งสองวงเล็บ	 อันนี้เป็นปัญหาสําคัญ	 และวันนี้จะไม่บอกจะไม่แนะนําวิธี	

แก้ปัญหา	 ที่ตั้งขึ้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมาสัมมนา	 มาสัมมนาก็หมายความว่าพบปะ	 มีผู้แทนจากรุ่นต่างๆ					

ของกรุงเทพมหานคร	 มาพบปะกับรุ่นต่างๆ	 ของเชียงใหม่	 ท่านทั้งหลายมีความคิดมีสมองมีความดี	 มีความ	

เฉลียวฉลาดทุกคน	 และได้ตั้งวิธีการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอยู่แล้ว	 ถ้าจะมาทับถมด้วยการให้คําแนะนํา

มากเกินไปอาจจะทําให้ชุลมุนและทําให้ปวดหัวจนกระทั่งสัมมนาไม่เป็นเรื่อง	 ฉะนั้นก็ ไม่แนะนําอะไรมากกว่านี้	 ที่ ได้

เล่านิทานให้ฟังอย่างนี้	 ก็เพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้มีจุดประสงค์อย่างเดียวคือ	 ให้ปรองดองกัน	

อะลุ่มอล่วยเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถทําหน้าที่ของตนในขอบเขตของความสามารถของแต่ละคน	 และด้วยวิธีการที่

พอสมควรแต่มีประสิทธิภาพ	 ออกจะพูดยากที่จะบอกว่าลูกเสือชาวบ้านจะต้องทําอะไร	 บางทีมาถาม	 มีหลายคน			

มาถามผู้เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้งในจังหวัดพระนครทั้งต่างจังหวัดทุกภาค	 ว่าพวกเราเป็นลูกเสือชาวบ้านอยากทํา

ประโยชน์	จะทําอย่างไร	ตอบยาก	แต่ว่าถ้าถือหลักว่าให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน	และมีระเบียบที่ถูกต้อง	มีความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	มีความซื่อสัตย์สุจริต	กิจการลูกเสือชาวบ้านจะบรรลุผลแน่นอน	

	 ที่ท่านมาเชียงใหม่นี้	 ก็ขอชี้ประโยชน์อีกนิดหนึ่งว่าลูกเสือชาวบ้านได้เริ่มต้นในต่างจังหวัด	 และเป็นกิจการ	

ที่จะทําให้แต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มบุคคลที่ เข้าใจกันและสามารถที่จะหาความรู้ เพิ่มเติม	 เพื่อที่จะนําความเจริญ						

ความปลอดภัยแก่ส่วนของหมู่บ้าน	 และต่อมาหมู่หรือรุ่นของตนก็สามารถที่จะไปติดต่อกับผู้อื่น	 จนกระทั่งขยายออกไป	

เป็นลูกเสือชาวบ้านทั่วทั้งอําเภอ	 ทั้งจังหวัด	 และจนที่สุดทั้งประเทศ	 ลูกเสือชาวบ้านนี้ตั้งขึ้นมาก็มีคนเขาคัดค้าน

เหมือนกันว่าแปลก	 ทําไมในพระนครที่ ไม่ ได้เป็นหมู่บ้าน	 ทําไมมีลูกเสือชาวบ้าน	 ความจริงทุกคนก็ต้องเรียกตัวเอง
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ว่าเป็นชาวบ้าน	โดยมากสมัยนี้เวลาใช้คําว่าชาวบ้านออกจะเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นหน่อย	ความจริงเราก็เป็นชาวบ้าน

ทุกคน	เพราะว่าต้องมีบ้านอยู่ก็เป็นชาวบ้าน	แม้ที่จะเรียกว่า	ชาวนา	ชาวไร่	ชาวสวน	ก็เป็นชาวบ้านทั้งนั้น	ชาวเขา	

ก็เป็นชาวบ้าน	 ชาวเรือก็เป็นชาวบ้าน	 เพราะต้องมีบ้านอยู่	 ชาวกรุงเทพ	 ฯ	 อยู่ตึกแต่ตึกนั้นก็เรียกว่าบ้าน	 บางคน	

ไม่ ได้อยู่ตึก	 บางคนก็อยู่บ้าน	 ฉะนั้นการที่ตั้งลูกเสือชาวบ้านในกรุงเทพ	 ฯ	 นั้นก็เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 จะเรียกว่าลูกเสือ	

ชาวกรุงหรือก็ ไม่มีความหมายอะไรเลย	 ลูกเสือชาวบ้านนั้นก็เป็นชาวบ้าน	 แล้วก็มีหน้าที่เหมือนกันทั้งนั้น	 ลูกเสือ

ชาวบ้านที่เป็นชาวนาเขาช่วยกัน	 เมื่อมีภัยธรรมชาติ	 เช่น	 น้ำจะท่วมนาก็ช่วยกันไปเสริมทํานบ	 ทําให้ข้าวที่ปลูกไว้ ไม่	

เสียหาย	 ดูเหมือนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า	 มีลูกเสือชาวบ้านอําเภอท่าวัง	 ที่ร่วมแรงกันไปสร้างทํานบ	 ตอนที่น้ำกําลัง	

จะท่วม	ที่บอกว่ากําลังจะท่วมก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ท่วม	แต่มีทีท่าจะท่วมถ้าไม่ทําอะไรก็ท่วม	เขาไปทําทํานบทําให้

ข้าวที่จะมีน้ำท่วมออกผลได้	 เขาจึงเรียกว่า	 “ข้าวลูกเสือชาวบ้าน”	 จะให้ลูกเสือชาวบ้านในกรุงไปช่วยกันสร้างทํานบ

ช่วยให้ข้าวไม่เสียก็ ใช่เหตุ	 เพราะว่าในกรุงไม่มีนา	นอกจากที่สวนจิตร	ฯ	ที่มีนาทดลอง	แล้วก็ลูกเสือชาวบ้านก็ยังไม่ ได้	

มาช่วยทําทํานบ	 แต่ว่าไม่จําเป็นเพราะว่ายังเดชะบุญยังไม่เกิดปัญหานี้	 แต่ว่าลูกเสือชาวบ้านก็ควรที่ช่วยกัน				

อย่างที่ ไปกวาดถนน	ไปทําความสะอาดคลองนั้น	ก็เคยบอกเหมือนกันอาจจะจําได้	เคยพูดครั้งหนึ่งว่า	“การที่ลูกเสือ

ชาวบ้านไปทําความสะอาดถนนหรือคลองนั้นเป็นของด	ี แต่ก็เป็นของที่จะดีขึ้นที่ดียิ่งนอกจากทําความสะอาดคลอง

หรือถนน	 ก็คือทําความสะอาดแม้แต่เฉพาะหน้าบ้านของตัวเองก็ยังดี	 แต่ที่จะดียิ่งกว่านั้นคือ	 ทําความสะอาดและ

ทําทํานบป้องกันมิ ให้เกิดความวุ่นวายใจ”	 ถ้าทําทํานบไม่ ให้เกิดความวุ่นวายในใจ	 หมายความว่า	 ถ้าบอกว่าคนนั้นเลว	

คนนี้เลว	 คนนี้ทําโน่นทํานี่ ไม่ดี	 กระซิบกระซาบกันไป	 แล้วก็บอกว่านี่ความลับนะ	 ก็ ไม่ค่อยดี	 ก็ทําทํานบให้เข้าใจ	

แม้จะมีความลับที่กระซิบกระซาบอย่างดังๆ	 ที่เป็นเรื่องที่จะมาทําให้พวกเราปั่นป่วนหัวใจเปล่าๆ	 เพราะว่าไม่ ได้เกิด

ประโยชน์อะไรเลย	นี่แหละเราทําทํานบ	แต่ไม่จําเป็นต้องทําทํานบบอกว่าไม่ฟังๆ	ฟังไว้ก็สนุกดี	 ประหยัด	คือประหยัด	

การไปซื้อหนังสืออ่านเล่นเล่ม	 ๑๐	 สตางค์	 เดี๋ยวนี้	 ๑๐	 สตางค์ซื้อหนังสือไม่ ได้แล้ว	 หนังสือ	 ๑๐	 สตางค์มี							

แต่ว่าราคาไม่ ใช่	๑๐	สตางค์	ราคาบางทีก็	๓	บาท	๕	บาท	นั่นแหละพวกนั้นแหละ	หนังสือ	๑๐	สตาค์	ค่าพิมพ์

ของหนังสือพวกนั้นประมาณ	 ๕	 บาท	 เขาขาย	 ๓	 บาท	 นี่แหละแม้แต่	 ๓	 บาทก็สิ้นเปลืองเกินไป	 บางทีหนังสือ	

อ่านเล่นพวกนั้นเขาแจกฟรีก็มี	 แต่ว่าการทําทํานบ	 คือจะเรียกว่าทําเครื่องกรองดีกว่า	 ทําเครื่องกรองอ่านหนังสือ	

๑๐	สตางค์ที่เขาให้ฟรีนั้น	แล้วก็มาไตร่ตรอง	มาคิดดีๆ	ด้วยความทรงจําของเรา	 เราก็ทราบว่า	 เรื่องราวในบ้านเมือง	
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เป็นอย่างไร	 และด้วยความฉลาดของเรา	 เราก็รู้ว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร	 มีอะไรบ้าง	 มีอะไรดี	 มีอะไรเลว	

เรามากลั่นกรอง	 ไตร่ตรอง	 ที่ ใช้คําว่ากรองเพราะว่าเหมือนเครื่องกรองอาจจะทําทํานบ	 แล้วก็ติดเครื่องกรองแล้ว

มาดู	ทั้งสนุกด้วย	ทั้งเป็นประโยชนด้วย	เพราะว่ามีขยะแยะ	ขยะนั้นเราก็วางไว้กองหนึ่ง	น้ำใสเราก็วางไว้กองหนึ่ง	

ถ้าทําอย่างนั้นได้ก็เท่ากับลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ ในกรุง	 ที่ ไม่สามารถที่จะทําประโยชน์	 ทําทํานบป้องกันไม่ ให้น้ำท่วม

เราก็ทําประโยชน์นี้ ได้เหมือนกัน	 ก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะแล้งมาก	 ต้องขอโทษว่าใช้การเปรียบเทียบที่อาจจะ				

ไม่ทันสมัย	 ออกจะโบราณไปหน่อย	 แต่ว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจ	 ว่าทุกคนมีอาชีพหน้าที่อย่างไร	 มาเป็นลูกเสือ

ชาวบ้านมีหน้าที่ที่จะสร้างความสามัคคี	ความสามัคคีนี้พูดกันมาจนเอือม	แต่ว่าจําเป็น	

	 ความสามัคคีนี้ก็หมายความว่า	 ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันแบบที่ ได้พูดข้างต้น	 คือความปรารถนาดีต่อกัน	

มาบัดนี้ก็ยังต้องพูดอีกนิดหนึ่ง	 ต้องพูด	 เพราะไม่อย่างนั้นท่านทั้งหลายที่มาก็จะเคืองเพราะเหตุว่าที่ท่านมานี้			

ก็ ได้นําเงินที่ ได้มาจากงานและเงินที่บริจาคเพื่อกิจการลูกเสือชาวบ้านมา	 ยังไม่ ได้ขอบใจ	 ก็ต้องขอบใจแต่ละคนที่ ได้

สละเงินและสละเวลา	 สละกําลังกายทั้งใจเพื่อที่จะหาเงินมามอบให้	 และได้มอบไป ให้แก่ผู้มีหน้าที่ ในกิจการลูกเสือ

ชาวบ้านแล้ว	ดังที่ท่านทุกคนก็ได้เห็นแล้ว	 เงินนี้ก็จะได้ ไปช่วยเสริมสร้างกิจการลูกเสือชาวบ้านต่อไป	ด้วยการไปทํา

ผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้าน	 ไปทําธงประจํารุ่น	 และไป ใช้ ในกิจการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นต่อไป	 ซึ่งก็ขอแจ้งว่า

ความจริงก็ ไม่ ได้สิ้นเปลืองมากมายนักแต่ก็มีความหมายมาก	 ทุกคนที่มีผ้าพันคอประจําตัวนี้ก็ทราบดี	 เพราะว่า			

ผ้าพันคอประจําตัวนี้เจาะจงว่าเป็นเครื่องหมายอันเดียว	 พวกเราทั้งหลายไม่ต้องใส่เครื่องแบบพิเศษให้สิ้นเปลือง					

แต่ว่ามีผ้าพันคอนี้ ไว้เป็นเครื่องหมายด้วย	 เป็นประโยชน์ด้วย	 เพราะใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่าง	 ไม่ต้องบอกว่าใช้

ประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากโดยเฉพาะถ้าคลี่ดูก็จะเห็นว่ามีแผนที่ประเทศไทยอยู่	 ข้อนี้เป็นข้อสําคัญยิ่ง	 ทุกคน

ต้องรักษาด้วยชีวิตเงินที่ ได้มานี้ก็ช่วยให้ขยายกิจการและส่งเสริมกิจการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านทั้งหลาย	

และการฝึกนี้ ได้รับเอื้อเฟื้อจากวิทยากร	 เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ ได้สละเวลาและสละความรู้	 ที่จริงความรู้นี้ถ้าสละแล้ว	

ไม่ ได้สละอะไรเลย	เพราะความรู้นี้ถ้าสละความรู้หมายความว่าได้เพิ่มพูนความรู้ของตัว	ที่จริงก็ ได้กําไร	ให้ความรู้กับ

คนอื่น	 แต่หมายความว่าได้ตั้งใจเหน็ดเหนื่อยที่จะชี้แจ้งให้ผู้อื่นได้มีความรู้	 ทั้งหมดนี้ทําด้วยความเต็มใจ	 สละเงิน		

ก็ด้วยความเต็มใจ	 สละแรงก็ด้วยความเต็มใจ	 และถ้าสรุปแล้ว	 พูดได้เต็มปากว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้เป็น				

ของประชาชนเพื่อพวกเราเอง	 ของชาวบ้าน	 โดยมากชอบแยกออกไปว่าประชาชนแล้วก็มีสังคม	 มี	 . . . . . .									
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และร้อยแปดแบ่งแยก	ที่จริงแล้วเป็นประชาชนกันทุกคน	หรือเป็นคนกันทุกคน	และโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยทุกคน	

ก็หมายความว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้เราสร้างขึ้นมาเอง	 เราดําเนินเอง	 เรารักษาเอง	ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือ

ชาวบ้านหรือมีการนําผู้ที่เรียกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาเกี่ยวข้อง	 ก็เพราะว่าต้องมีวิธีการ	 มีระเบียบการ	 แต่ว่า	

การรักษาหน้าที่	 รักษาความดีของลูกเสือชาวบ้าน	 ผลประโยชน์ของเราทุกคนตกอยู่ที่แต่ละคนทุกคน	 ฉะนั้นก็ขอให้

ทุกคนได้นําไปพิจารณาอย่างดี	 จะมีเหตุการณ์ ใดๆ	 เกิดขึ้นเราใช้สมองพิจารณา	 และปรึกษาหารือกันอย่างสุขุม	

และอย่างฉลาดจะเกิดความมั่นคงและเจริญแก่ลูกเสือชาวบ้าน	 และถ้าดูไป ในทางส่วนบุคคลก็แต่ละคน	 ถ้าดูไป			

ในทางส่วนรวมก็แก่ประเทศชาติ	

	 บัดนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนที่มาที่นี้	 ได้ผลสมความปรารถนา	 ที่ ได้มาชุมนุมสัมมนาและได้เห็น		

ภูมิประเทศ	 ได้เกิดความรู้และได้ความสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันดียิ่งขึ้น	ก็ขอให้สิ่งใดที่ท่านปรารถนา	สิ่งใดที่ท่าน

ตั้งใจจะทําที่ดีที่ชอบ	 ให้เป็นผลสําเร็จทุกๆ	 อย่าง	 ไม่เว้นแต่ละอย่าง	 ถ้าเว้นก็เว้นแต่สิ่งที่ ไม่ดี	 สิ่งไม่ดีนั้นอย่าให้

สําเร็จ	ห้ามสําเร็จ	เพราะว่าสิ่งที่ ไม่ดีนั้นจะทําให้สิ่งที่ดี ไม่สําเร็จ	ก็ขอให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือที่ระลึก

ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต

ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

	 อิสรภาพและความดํารงอยู่ของชาติ ไทยนั้น	 มีแต่ ไทยเราเองเท่านั้นที่จะช่วยกัน

รักษาไว้ ได้	 ผู้กล้าหาญ	 ที่สละได้แม้ชีวิตเพื่อรักษาอิสรภาพและผืนแผ่นดินของเราไว้					

เป็นตัวอย่างของคนไทยแท้ทั้งในกายและในชีวิตจิตใจ	 ซึ่งเราทุกคนควรพิจารณาให้เห็น		

โดยถ่องแท้	และจดจําสําเหนียกไว้ ให้แน่แก่ ใจเสมอ	

 

 ภูพิงคราชนิเวศน์

	 วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๒๑	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

แก่นักเรียนนายร้อยนักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ

ณบริเวณสนามในกระทรวงกลาโหม

วันพฤหัสบดีที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย					

พระจุลจอมเกล้า	 โรงเรียนนายเรือ	 และโรงเรียนนายเรืออากาศ	 ในวาระนี้	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	 คน					

ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	และได้รับเกียรติเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 ผู้ที่เรียนสําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางการทหารทั้งสามสถาบันนี้	 ปรากฏว่ามีความรู้ดี	 มีความสามารถสูง	

สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งในด้านการทํางานและการบังคับบัญชา	 ไม่ว่าในราชการปกติหรือ

ราชการสนาม	 แสดงว่าทุกคนได้พากเพียรอดทน	 ที่จะฝึกฝนตนเองให้มีสมรรถภาพเต็มเปี่ยม	 และมีความตั้งใจ	

แน่วแน่	 ที่จะปฏิบัติงานรับใช้ชาติบ้านเมืองโดยสุดกําลัง	 จิตใจที่มุมุ่งเข้มแข็งดังนี้	 เป็นสมบัติของชายชาติทหารแท้	

ทั้งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะบันดาลความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้ ได้ทุกประการขอให้นายทหารใหม่รักษาไว้				

ให้มั่นคงเสมอไป	

	 ในโอกาสสําคัญที่จะเข้ารับราชการนี้	 ข้าพเจ้าใคร่จะเสนอแนะหลักการสําคัญบางประการในการปฏิบัติงาน

ไว้เพื่อพิจารณา	 ประการแรก	 เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใดมา	 สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาขอบเขตความ

มุ่งหมายของงานนั้น	 ตลอดจนสภาพการณ์แวดล้อมต่างๆ	 ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทั่วถึงตามเป็นจริงทุกกรณี ไป	

เพื่อที่จะได้นําหลักวิชาและความสามารถมาใช้ ได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์	 ทั้งประสานสอดคล้องกับสภาพการณ์

ต่างๆ	 อย่างพอเหมาะพอดี	 ประการที่สอง	 ไม่ว่าจะทํางานร่วมกับผู้ ใด	 ควรจักได้ ใช้	 ได้แสดงความคิดเห็นกับ						

ผู้ร่วมงานนั้น	 อยู่เสมอๆ	 เพราะการใช้ความคิดเห็นและเหตุผลร่วมกัน	 เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง

ในวิถีทางที่จะทํางาน	 ซึ่งย่อมจะเป็นทางนําไปสู่ความก้าวหน้าและความเจริญ	 ประการที่สาม	 จะต้องมีความตั้งใจ	

อันแน่วแน่อยู่ตลอดเวลา	 ที่จะพยายามปรับปรุงตนเอง	 ปรับปรุงวิธีการและกลไกการปฏิบัติงานทุกอย่าง	 เพื่อให้

กิจการหรือโครงการที่ทํานั้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเป็นลําดับ	 ประการสําคัญที่สุด	 ควรจะได้สํานึกตระหนักว่า
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กองทัพทั้งสามเป็น	 กองทัพของชาติด้วยกัน	 ทหารทั้งหมดก็เป็นคนไทยด้วยกัน	 ปฏิบัติการของกองทัพทั้งสามและ

ของทหารทุกคน	 จึงต้องประสานกันด้วยความพร้อมเพรียง	 เข้มแข็งมั่นคง	 และสอดคล้องกันทุกเมื่อ	 ถ้าแต่ละคน		

มีความมั่นใจในตัวเอง	 พร้อมทั้งมีหลักปฏิบัติการอย่างครบถ้วน	 เชื่อว่าจะได้รับผลเลิศในหน้าที่และในการงาน			

ทุกอย่าง	ทุกระดับ	และจะทําให้ชาติไทยของเราดํารงมั่นคงอยู่ โดยอิสระเสรี ได้ตลอดไป	

	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนมีความสุขและความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ	 ให้ประสบความสําเร็จในชีวิต	

มีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน	และมีความสมประสงค์ ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
(๒)

ณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๒๑

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านนี้เป็นโอกาสที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะอย่างวันนี้	 มีจํานวนมาก	

ทําให้ลูกเสือชาวบ้านมี โอกาสได้มาพบปะกัน	 แลกเปลี่ยนความคิดและแสดงความสามัคคีอย่างดียิ่ง	 แม้ว่าวันนี้จะ

แฉะไปหน่อย	 แต่ว่าเป็นการแสดงอย่างดีว่า	 ลูกเสือชาวบ้านพร้อมอยู่เสมอ	 มีผู้ถามว่าทําไมต้องตั้งลูกเสือชาวบ้าน	

คําตอบมีว่าตั้งลูกเสือชาวบ้านก็เพื่อความสามัคคี	 เพื่อให้ทุกคนได้มี โอกาสได้มาแสดงว่า	 คนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ ใน

ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ ใดก็ตาม	มีความตั้งใจที่จะทํางานทําการ

ร่วมกัน	จะเป็นวันที่อากาศเย็น	อากาศแฉะ	หรืออากาศร้อน	ก็เหมือนกันทั้งนั้น	เราจะต้องร่วมกันทํางาน	

	 การร่วมทํางานนี้	 ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะฟังดูง่ายก็ง่าย	 ยากก็ยาก	 แต่ต้องคิดถึงว่าร่วมทํางานนี้ก็คือ	 แต่ละคน	

มีงานที่จะทําเพื่อให้มีความสุขของแต่ละคน	 เพื่อให้มีชีวิตที่รุ่งเรือง	 เพื่อให้มีความสุขสบาย	แต่ว่าถ้าแต่ละคนทําตาม

ลําพังของตน	 อาจจะมีการขัดแย้งกันได้	 จึงต้องร่วมกันทํา	 และการร่วมกันทํานี้มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้

หายเหนื่อยลงไป	ถ้าทําตามลําพังของตัว	 อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเกิน	 เพราะว่ามันเกินกําลังของตน	ถ้าช่วยกัน

ทํางานเดียวกันนั้นก็ง่ายขึ้น	 อันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง	 อีกประโยชน์หนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งทํางาน			

อย่างหนึ่ง	 แล้วไปขัดแย้งกับงานของคนอื่น	 ก็ทําให้งานของตน	 และงานของคนอื่นไม่สําเร็จ	 ถ้าร่วมสามัคคีกัน			

มีความปรองดองและปรึกษาหารือกัน	ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นโดยการเห็นอกเห็นใจกันบ้าง	อะลุ้มอล่วยกันบ้าง	

ทําให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไป	เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	อันนี้ก็เป็นคําตอบ	ทําไมจึงต้องตั้งลูกเสือชาวบ้าน	ที่พูดเช่นนี้	

ลูกเสือชาวบ้านทุกคนที่นี้และที่อื่นที่ ได้ฝึกมาก็สามารถจะตอบได้เหมือนกัน	 แต่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นการ

ยืนยันว่า	 ความคิดของแต่ละคนที่สนใจ	 เข้ามาฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 เพื่อความสามัคคี	 เพื่อความสุข	 ความสําเร็จ		

ของงานของตน	 ความอยู่เย็นเป็นสุขของตน	 และของส่วนรวมนั้น	 ยืนยันว่าเป็นความดี	 ความจริงของแต่ละคน	

และเป็นสิ่งที่สมควรทํา	 ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกลูกเสือชาวบ้านมา	 และได้ตระหนักถึงความสําคัญของความ

สามัคคี	 คือความร่วมแรงกัน	 ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกันนี้	 เป็นสิ่งที่สําคัญ	 และทุกคนตระหนักแล้ว	 ก็ขอให้ถือว่า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี							

	 จากภูพิงคราชนิเวศน์	ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดเชียงใหม่	
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เป็นคําตอบต่อคําถามที่มีอยู่ว่า	ทําไมจึงตั้งลูกเสือชาวบ้าน	ลูกเสือชาวบ้านทุกคนทราบดีแล้ว	ถ้าใครมาถามก็ ให้ตอบ

ไปตามที่รู้แล้ว	ที่พูดที่ต้องเล่าให้ฟังก็เพราะมีคนถาม	และมีคนที่เขาไม่เข้าใจ	ฉะนั้น	ลูกเสือชาวบ้านจะทําประโยชน์

ได้อีกทางหนึ่ง	 นอกเหนือจากร่วมแรงกัน	 คือชี้แจงให้ทราบว่า	 ชาติบ้านเมืองนี้	 ถ้าอยากจะอยู่เย็นเป็นสุข	 จะต้อง

ร่วมงานกัน	ร่วมสามัคคีกัน	จะต้องพยายามที่จะปรองดองกันดี	และทุกสิ่งทุกอย่างในชาติ	ก็จะบรรลุผลไม่ ใช่ว่างาน

ของชาตินี้เป็นงานง่าย	 เป็นงานยาก	 แต่ถ้าร่วมแรงกันก็พอไปได้	 และการพอไปได้นั้นก็หมายความว่าอยู่เย็น

เป็นสุขได้	

	 ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติเคร่งครัดตามคําปฏิญาณที่ ได้ ให้ ไว้	 โดยเฉพาะคําที่ว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ				

เพราะเหตุว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	เท่ากับเป็นการช่วยเหลือตัวเองเหมือนกัน	ถ้าทําตามคําปฏิญาณ	และปฏิบัติ

ตามที่ ได้ฝึกมาโดยดี	 ก็จะสําเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ	 และทุกคนจะมีความร่มเย็นเป็นสุข	 ทําให้ชาติบ้านเมือง			

มีความมั่นคง	และมีความเจริญแน่นอน	

	 ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจระลึกถึงคําปฏิญาณ	 ปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ	 และสามัคคีกัน	 ปรองดองกันดี			

ในการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกําลังทั้งกายทั้งใจ	ที่เข้มแข็งสมบูรณ์	สิ่งใดที่ปรารถนาก็ขอให้เป็นผลสําเร็จทั่วกัน	 ได้ประสบ

ความเจริญโดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆของ

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ โจ้เชียงใหม่ครั้งที่๑

วันพฤหัสบดีที่๒มีนาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร	แม่โจ้	 เชียงใหม่	

ในโอกาสนี้	 และมีความพอใจที่ ได้ทราบจากรายงานของอธิการบดีว่า	 กิจการต่างๆ	 ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ	

เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	ด้าน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	 และพร้อมที่จะออกไปประกอบ				

การงานเป็นกําลังของบ้านเมือง	

	 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแห่งนี้	 ถึงจะได้ฐานะใหม่	 และมีบัณฑิตสําเร็จใหม่เป็นรุ่นแรก	 แต่ก็เป็น

สถาบันการศึกษาเก่าแก่มีชื่อเสียงมานาน	 ผู้เรียนสําเร็จออกไปจากแม่ โจ้	 ก็ ได้ออกไปเป็นกําลังสําคัญ	 ทําการงาน	

ให้เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างมากมายมาหลายรุ่นแล้ว	 จึงต้องถือว่ามีเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิ ใจ	 และมีผลงาน	

คือการช่วยเหลือประคับประคองเกษตรกรของชาติ	อันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลอันน่าเต็มตื้นชื่นใจยิ่ง	

	 การเกษตรนั้นนับว่าเป็นงานที่สําคัญมากสําหรับประเทศเรา	 เพราะเป็นงานที่สร้างเสริมความสุขสมบูรณ์

ให้แก่บ้านเมืองโดยส่วนรวม	ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร	จึงควรต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้	 ความรู้จักสังเกต

พิจารณา	ตลอดจนความขยันหมั่นเพียรและความบากบั่นอดทน	ผู้ศึกษาสําเร็จแล้ว	เป็นผู้ที่ ได้รับการฝึกหัดอบรมมา

ให้สามารถพร้อม	 ทั้งที่จะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว	 ทั้งที่จะไปเป็นครูบาอาจารย์	 จึงขอให้ตั้งใจปฏิบัติงาน				

ตามความสามารถที่มีอยู่ ให้เต็มกําลัง	 อีกประการหนึ่ง	 งานด้านการเกษตรนี้	 ย่อมมีปัญหาที่จะต้องประสบอยู่เสมอ	

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้	 ทุกคนจึงควรจะใช้ความรู้ที่ ได้ศึกษาและฝึกหัดมา	 ให้เป็นรากฐานเพื่อที่จะขวนขวายหาความรู้

อันก้าวหน้ามาเพิ่มเติมอยู่เสมอด้วย	 เพื่อช่วยให้กิจการเกษตรพัฒนายิ่งๆ	 ขึ้น	 และเพื่อให้ความรู้ความชํานาญ				

ที่ค้นคว้าขึ้นใหม่ ได้สืบทอดไปถึงเกษตรกรรุ่นหลังๆ	ต่อไป	

	 ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานอันมั่นคงไว้แต่แรกเริ่ม	 ที่จะสร้างความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง	 และตั้งใจ

ให้มั่นคง	ที่จะบําเพ็ญตนเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรทั้งปวงได้ยึดถือเป็นแบบฉบับได้จริงๆ		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความสุข	 ความสวัสดี	 และความก้าวหน้าพร้อมทุก

ประการ	สมตามที่แต่ละคนตั้งใจปรารถนาไว้.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียน

ในงานประจําปี โรงเรียนจิตรลดา

ณห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา

วันอาทิตย์ที่๒๖มีนาคม๒๕๒๑

	 วันนี้จะถือว่าเป็นวันพิเศษก็ถือได้	 ถือว่าเป็นวันธรรมดาก็ถือได้	 เพราะเมื่อเช้านี้พระอาทิตย์ก็ขึ้น	 ฟ้าก็มี	

แสงสว่างขึ้นมาเหมือนทุกวัน	 และคืนนี้พระอาทิตย์ก็ตกและจะมืดนอกจากจะมีแสงไฟที่ฉาย	 ทําไมถือว่าวันนี้เป็น	

วันพิเศษ	 ก็ด้วยเป็นวันที่มีงานโรงเรียนประกาศผลการเรียนประจําปี	 ผู้ที่ ได้เรียนดีก็ ได้มารับรางวัลและประกาศว่า

ได้สอบไล่ ได้ขึ้นชั้นได้	แต่ที่พิเศษยิ่งก็สําหรับนักเรียนชั้น	ม.ศ.	๕	ที่จบหลักสูตรของโรงเรียน	วันนี้ก็ควรจะถือว่าเป็น

วันพิเศษ	 เพราะแสดงว่าตนจบหลักสูตรแล้ว	 และดังที่ ได้กล่าว	 จะออกไปสู้ ในโลกต่อไป	 จะออกไปเรียนต่อก็ตาม	

หรือไปทํางานทําการอะไรก็ตาม	 ก็ถือว่าวาระนี้เป็นวาระสําคัญ	 ความจริงที่จบไม่ ใช่วันนี้	 ที่ถือว่าจบก็ถือว่าวันที่

สอบไล่ ได้	แต่ถือเป็นพิธีการว่าจบและเป็นวาระที่จะออกไปเมื่อสักครู่นี้	เมื่อมาลาจะไป	

	 ที่สําคัญ	 นักเรียนเวลาเป็นนักเรียนก็ถือว่าเป็นเด็ก	 เมื่อจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาก็ถือว่าเป็นผู้ ใหญ่	

เพราะว่าจะต้องไปต่อสู้เอง	 ไม่มีการดูแลโดยใกล้ชิดเท่ากับเมื่ออยู่ ในโรงเรียนและยังถือเป็นเด็กนักเรียน	 คําว่า

เด็กนักเรียนนี้	 บางคนอาจไม่ชอบให้ ใช้คําว่า	 “เด็ก”	 เพราะว่านึกว่า	 “เด็ก”	 นี้เป็นการดูถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ	

“ผู้ ใหญ่”	ผู้ ใหญ่เหมือนเป็นผู้ที่ ใหญ่โตแล้ว	ไม่ต้องถูกดุ	ไม่ต้องถูกเตือน	เมื่อเป็นเด็กก็ต้องถูกดุถูกเตือน	ถูกสอน	คําว่า	

“ถูก”	 นี้	 ฟังดูไม่ค่อยดี	 เหมือนว่ามีการบังคับจิตใจ	 แต่หากว่าถ้าไม่มีการบังคับจิตใจพวกเราทุกคนจะเป็นผู้ ใหญ่หรือ

เป็นเด็กอยู่ ได้อย่างไร	 จะต้องมีการบังคับ	 มีแตกต่างอยู่ที่ว่า	 ถ้าผู้อื่นบังคับมันคับใจ	 แต่ว่าเมื่อพ้นจากสภาพ				

เป็นทางการว่าเป็นเด็ก	 เป็นผู้ ใหญ่แล้วก็ยังต้องถูกบังคับ	 ผู้อื่นบังคับก็มี	 แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเองจะต้องบังคับ		

ตัวเอง	 ฉะนั้นการที่ออกไปจากโรงเรียนนี้	 คือหมดสภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดานี้แล้ว	 ต่อไปนี้จะต้อง

บังคับตัวเองให้มาก	 จะต้องรู้จักการควบคุมจิตใจของตัวให้มาก	 เพราะถือว่าเป็นผู้ ใหญ่แล้ว	 และถ้าใครมาบังคับอาจ

จะรู้สึกว่าเสียใจหรือคับใจ	 คนอื่นที่จะมาบังคับก็อาจนึกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจึงไม่บังคับ	 แต่ถ้าเราจะพิจารณาถึงคำว่า	

“บังคับ”	 หรือ	 คำว่า	 “เด็ก”	 และ	 “ผู้ ใหญ่”	 ก็จะต้องนึกดูว่าการที่เป็นเด็กในโรงเรียนที่บังคับนั้นเรียกว่าบุญเท่าไร	

เพราะว่าคนเราไม่ ใช่ ในวันเดียวหรือในวาระเดียวที่จะเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ ใหญ่	 จึงถือเป็นวาระสําคัญ	 วาระสําคัญนั้น	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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เป็นมาตลอดทุกวันที่พระอาทิตย์ขึ้น	 ทุกวันที่พระอาทิตย์ตก	 เป็นวันสําคัญทั้งนั้น	 เพราะว่าจะเป็นการสร้างกําลัง

ของการบังคับตัวเองนั้นตลอดมาและเมื่อจบหลักสูตรก็ตลอดไป	 ก็หมายความว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็ ไม่จบ	 จะต้อง

หัดการบังคับตัวอยู่ตลอดเวลา	 รู้ว่าต้องบังคับตัวเองตลอดเวลา	 ตลอดส่วนของชีวิตที่ ได้ผ่านมาในโรงเรียน	 ข้อนี้ก็ไม่ ใช่	

เฉพาะสําหรับนักเรียนที่ ได้จบหลักสูตร	

	 สําหรับนักเรียนที่เพิ่งเรียน	หรือกําลังอยู่ ในโรงเรียนนี้	 ก็จะต้องถือว่าทุกวันเป็นวันสําคัญ	 เพราะเป็นวันที่

จะสร้างกําลังการบังคับตัวให้แข็งแรงขึ้นทุกที	 และวันหนึ่งก็จะได้บรรลุถึงวันเช่นวันนี้	 ซึ่งถือขึ้นมาว่าเป็นวันสําคัญ

ได้รับรางวัล	 ได้รับประกาศนียบัตรและได้มีความพอใจว่าได้ผ่านขั้นจากเด็กไปเป็นผู้ ใหญ่	 การนี้จะต้องสร้างตลอด	

โรงเรียนนี้ ได้ตั้งหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา	 หาครูอาจารย์	 หาเครื่องอุปกรณ์มาสําหรับให้นักเรียน

ที่กําลังเรียนอยู่ ได้มี โอกาสที่จะใส่ความรู้ ในตัวและสร้างกําลังของการบังคับตัวให้แน่นแฟ้น	 เพื่อที่จะให้เป็นผู้เป็นคน	

คือเป็นผู้เป็นคนนี้หมายความว่าเป็นคนที่ยืนด้วยตนเองได้	 ไม่เป็นที่ขวางตาของคนอื่น	 เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย

และเป็นที่ยกย่องของผู้อื่น	คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแสดงออกมาได้ ในงานการ	

	 ฉะนั้นที่เริ่มต้นวันนี้ว่า	 วันนี้เป็นวันธรรมดาก็ ได้	 วันพิเศษก็ ได้	 ก็คงเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันก็ขอให้ ใช้	

ความคิดวิธีคิดที่ ได้ฝึกเอาไว้	 และที่กําลังฝึกมาพิจารณา	 คําพูดที่พูดอยู่นี้	 ว่าความสําคัญไม่ ใช่อยู่ที่วันที่ตั้งเอาไว้เป็น

วันแจกรางวัลหรือประกาศนียบัตร	 แต่ความสําคัญอยู่ที่ทุกวันที่สร้างตัวเอง	 และให้ระลึกถึงว่าการสร้างตัวเอง				

ในโรงเรียนนี้ ได้รับความสะดวกสบายจากบริการของครู	โรงเรียน	แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ ได้อุทิศตัวและให้ ไว้

ในโรงเรียนนี้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยม	 ขอให้ถือและสํานึกว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีการเรียนนี้เรียนมาเป็นเวลานาน	

และเวลานานนี้จะต้องใช้ ให้ดีเพราะไม่ ใช่นาน	คนเรามีโอกาสที่จะทําอะไรที่จะหาความรู้	หากําลัง	จะต้องฉวยโอกาสนั้น	

ฉะนั้นขอให้นึกถึงอยู่เสมอว่าที่เคยพูดและคงเคยได้ยินจากผู้อื่นที่เตือนอยู่เสมอว่าคนเราทุกคนจะต้องมีความเพียร	

ความพยายามความอดทน	 และความมานะบากบั่นที่จะเรียน	 นอกจากเพียรที่จะเรียนที่จะหาความรู้	 ก็ต้องเพียร			

ที่จะบังคับตัวเองให้มีความดี	 ทั้งนี้ ไม่ ใช่คําพูดที่จะบังคับใจ	 คือบีบหัวใจของแต่ละคน	 ขอให้แต่ละคนบังคับใจตัวเอง	

ไม่ ใช่ ให้คนอื่นบังคับ	ถ้าไม่อยากไม่ชอบให้คนอื่นบังคับต้องบังคับตัวเอง	อาจเกลียดขี้หน้าตัวเองก็ได้	แต่ว่าเกลียดขี้หน้า	
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ตัวเองไม่เป็นไร	ถ้าบังคับตัวเอง	ผลที่จะได้รับคือความสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอน	ในชั้นโรงเรียน	ก็จะสําเร็จในการผ่าน

ขึ้นชั้นได้ถึงชั้นปลายของโรงเรียน	 คือสามารถจบหลักสูตรของโรงเรียน	 เพื่อที่จะก้าวไปสู่หลักสูตรอื่น	 จะเป็นการเรียน	

ในขั้นอุดมศึกษาหรือจะเป็นการเรียนในขั้นชีวิตจริง	 เพื่อความสําเร็จ	 ฉะนั้นคําพูดทั้งหลายที่ ได้พูดนี้ขอให้ ไป

พิจารณาให้ดี	ทั้งนักเรียนปัจจุบัน	นักเรียนที่กําลังออกไปฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต	ทั้งครูอาจารย์ที่กําลังทํางานทําการ

อยู่เดี๋ยวนี้	 ตลอดจนผู้ปกครองและทุกคนที่อยู่	 ณ	 ที่นี้	 ว่าให้ระลึกถึงว่าทุกวันเป็นวันพิเศษ	 แต่ว่าในโอกาสวันนี้			

ซึ่งเป็นวันที่แสดงผลงานของวันพิเศษต่างๆ	 ที่ผ่านมา	 และหวังว่าวันพิเศษที่จะมีต่อมาในอนาคต	 จะเป็นวันพิเศษ

จริงๆ	ก็ขอแสดงความยินดีของวันพิเศษวันนี้	และแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้เรียนได้ผลดี	ได้ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจกําลังกาย	 กําลังความอุตสาหะบากบั่นอดทน	 และความเพียร	 เพื่อที่จะสร้างวันพิเศษ

ในอนาคตยิ่งๆ	ขึ้นไปได้	ก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จ	ความดี	ความงาม	ทุกประการทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๕เมษายน๒๕๒๑

	 ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้	 มาให้พร	 และได้นําเงินมาช่วย
(๓)

.......................	 อาสาสมัครบรรเทา

สาธารณภัยนี้	 ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง	 และเห็นสมาชิกทั้งในพระนครและในต่างจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ			

เข้มแข็ง	 และความเสียสละ	 หน้าที่ของท่านทั้งหลายเมื่อทําจากใจที่จะ
(๔)

...........	 และรับหน้าที่ปฏิบัติการจากอุดมคติ	

ที่ ได้ตั้งไว้นั้น	 มีถ้าจะแบ่งเป็น	 ๒	 อย่างใหญ่ๆ	 ได้ดังนี้ว่า	 ภัยที่จะมาถึงพวกเรา	 จะมี ได้	 ๒	 อย่าง	 ภัยธรรมชาติ			

ซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้	และภัยที่จะควบคุมได้	

	 ภัยธรรมชาตินั้นก็ ได้แก่พายุ	 น้ำท่วม	 เป็นต้น	 อัคคีภัยก็ ไม่นับอยู่ ในสาธารณภัยธรรมชาติ	 แบ่งออกนับว่า

เป็นครึ่งๆ	 เพราะว่าส่วนมากอัคคีภัยจะเกิดขึ้นมาได้ส่วนมากก็ โดยความประมาท	 หรือความไม่เอาใจใส่หรือการไม่	

ระแวดระวังพอ	 จึงมีอัคคีภัย	 แม้ ในภัยธรรมชาติอื่นๆ	 ก็อาจจะบรรเทาได้แต่เนิ่นๆ	 โดยที่จะปฏิบัติระมัดระวังไว้		

แต่ส่วนใหญ่ภัยธรรมชาติเหล่านี้	 ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามชื่อของประเภทนี้ว่าเป็นธรรมชาติ	 เราก็ต้องไปบรรเทา

ทุกข์ของผู้ที่ประสบภัยเหล่านี้	 ภัยอีกอย่างหนึ่งมาอย่างชัดเจนจากความประมาทหรือจากความไม่พร้อมเพรียง			

ของพวกเราทั้งหลาย	 เช่นการที่จะมีอุบัติเหตุก็มาจากการไม่ระมัดระวังของอุบัติเหตุในท้องถนนเป็นต้น	 ผู้ที่ประสบ

อุบัติเหตุส่วนมากก็เพราะว่าไม่ ได้ระมัดระวัง	 อาจจะด้วยการปฏิบัติหรือการขับอย่างไม่ระมัดระวัง	 หรือจากการไม่

บํารุงรักษาเครื่องมือคือพาหนะให้ดี	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ภัยก็อาจจะมาจากความไม่ระวังในการป้องกันหลายด้าน	

และยังมีภัยอีกอย่างหนึ่งเกิดมาจากการกลั่นแกล้ง	 กลั่นแกล้งในรูปต่างๆ	 ฉะนั้นหน้าที่ที่ท่านมีก็จะต้องไม่

เปลี่ยนแปลง	 แต่จะต้องตระหนักในประเภทของภัยต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 และจะต้องตระหนักว่า	 หน้าที่ที่ ได้วางไว้			

ให้ตัวกว้างขวางมาก	ที่ ได้เห็นการปฏิบัติของสมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนี้	ก็เห็นว่าได้ปฏิบัติอย่างมีความ

ตั้งมั่นตั้งใจดี	 อาจจะเป็นเพราะว่า	 เราอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนี้	 ก็มีการตั้งมาไม่นานนัก	 ก็ยังมีความ

กระตือรือร้น	 และยังมีความสดในความทรงจําของการฝึก	 แต่ถ้านานๆ	 ไปอาจจะคลายไปได้	 ขอโทษ	 ที่จะเกือบว่า	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พันตํารวจเอก	 ธํารง	 อติกนิษฐ	นําอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย	 เฝ้า	 ฯ			

	 ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	

(๓)	(๔)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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อาจจะมีการคลายความตั้งมั่นก็ ได้	 ฉะนั้น	 สิ่งสําคัญของเรา	 อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนี้	 อยู่ที่การฝึกและ

รักษาความที่ฝึกฝนไว้ดีนี้ ให้คงอยู่	ด้วยการตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้ฝากไว้	และจะเป็นประโยชน์มาก	

	 ในด้านภัยธรรมชาตินั้น	 ก็สามารถที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยฉับพลัน	 ข้อนี้	 นอกจากจะเป็น	

การทําบุญ	 และทําการแผ่ความบรรเทาความทุกข์	 บํารุงสุขของผู้ที่เดือดร้อนแล้วยังเป็นการป้องกันภัยสําหรับ		

ภายหน้าต่อไป	 เพราะว่าความฉับพลันนี้ทําให้เกิดกําลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัย	 ถ้าผู้ที่ประสบภัยเกิดกําลังใจแล้ว	 ก็ทําให้ผู้ที	่

ประสบภัยและได้รับความช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจ	 มีความประมาทน้อยลง	 และมีความเตรียมพร้อมมากกว่า	 อันนี้	

ก็จะบรรเทาสาธารณภัยต่อไปได้อีกมากทีเดียว	 นอกจากนี้ถ้าภัยนั้นมาจากความประมาท	 ก็จะทําให้ผู้ที่เป็นสมาชิก	

ไม่ประมาท	และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ให้ระมัดระวังไม่ประมาท	ภัยต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลงได้	

	 อนึ่ง	 การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครที่ปฏิบัติได้เข็มแข็ง	 จะทําให้ผู้ที่จะตั้งใจไม่ดีมีความตั้งใจที่จะก่อภัยนั้น

เอง	 ระมัดระวังและสังวรใจไว้	 จึงทําให้ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากการเจาะจง	 ฉะนั้น	 หน้าที่ของท่านเมื่อได้ฝึกแล้ว	

เมื่อได้ปักใจแล้วว่าจะทําหน้าที่	 จึงมีความสําคัญมาก	 มีความสําคัญในการรักษาความตั้งใจนี้	 และมีความสําคัญ			

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความชํานาญที่ ได้ฝึก	 ถ้ารักษาความตั้งใจ	 เชื่อว่าประโยชน์ที่มีอยู่ ในนี้ก็จะทวีขึ้นเรื่อยๆ		

เป็นลําดับ	และท่านทั้งหลายก็จะทําประโยชน์ ได้ดังได้ตั้งใจไว้	

	 อีกข้อหนึ่งที่สําคัญ	 ในเมืองไทยนี้มีองค์การและอาสาสมัครอื่นๆ	 ที่ตั้งใจทําหน้าที่คล้ายๆ	 กัน	 คือการ

ทํานุบํารุงให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง	 ทั้งในด้านป้องกันสาธารณภัยทั้งในด้านแก้ ไขปัญหาต่างๆ	 อีกด้วย		

เช่น	 การสร้างความเจริญ	 ความมั่นคงของประเทศมีอีกหลายจะเรียกว่าองค์การหรือหน่วยหรือกลุ่มก็ ได้	 ส่วนมาก	

ก็มีความตั้งใจที่บริสุทธิ์	 การที่มีหลายหน่วยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายได้	 เพราะว่าแต่ละหน่วยก็ทะนงตัวว่าตัวทํา	

ได้ผลมากที่สุด	 ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น	 หรือเป็นเช่นนั้นก็ ได้	 ที่จริงแต่ละคนถ้าตั้งใจดีแล้วก็ทําประโยชน์มากที่สุด	

แต่ว่าถ้าอยากให้ ได้ประโยชน์มากที่สุดอย่างยอดเยี่ยม	 ก็จะต้องประสานความตั้งใจบริสุทธิ์และความดียอดเยี่ยม		

ของแต่ละหน่วยทุกหน่วยให้เข้ากัน	ให้ประสานกัน	ท่านคงได้เห็นแล้วว่า	เมื่อมีการปฏิบัติงานเมื่อไร	ก็มีผู้อื่นเข้ามา	

การประสานงานนี้เป็นสิ่งสําคัญ	 เราไม่แย่งกันทําความดี	 เพราะว่าความดีนี้ ไม่ต้องแย่งกัน	 ความดีนี้ทุกคนทําได้	

เพราะความดีนี้ทําแล้วก็ดี	 ตามคําว่าดีนี้	 ดีทั้งนั้น	 ฉะนั้นถ้าช่วยกันทําดี	 ความดีนั้นก็จะใหญ่ โต	 จะดียิ่งดีเยี่ยม	
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ฉะนั้น	 ในวันนี้เมื่อท่านมาก็ถือโอกาสที่จะแสดงข้อคิดต่างๆ	 เหล่านี้ ไว้กับท่านทั้งหลาย	 ขออย่าให้นึกว่าเป็นการ

ตําหนิติเตียน	แต่ว่าถือว่าเป็นข้อเตือนใจสําหรับทุกคนที่รู้สึกว่าส่วนรวมเราต้องการที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

และถ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างถูกต้อง	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยความรู้	 ด้วยความตั้งใจ	 เราก็จะได้ความ

อยู่เย็นเป็นสุขเป็นส่วนรวม	 ซึ่งเราปรารถนาทุกคน	 ชื่อเสียงหรือคําสรรเสริญก็จะมาถึงท่านแน่นอน	 ชาติต้องการ	

เพราะแต่ละคนก็ ไม่ ใช่ว่าทํางานเพื่อชื่อเสียง	 แต่แต่ละคนทํางานได้ดีขึ้น	 ถ้าเราได้รับคําชมเชย	 คํารับรู้	 สบายใจ	

เป็นของธรรมดา	 ถูกต้อง	 ฉะนั้นถ้าอยากมีความสบายใจว่าทํางานได้ดีและมีคนสรรเสริญ	 ก็ขอให้รักษาจิตใจให้		

เข้มแข็งและเจตนาที่จะทําให้เป็นประโยชน์นี้ ไว้ต่อไป	 ด้วยการอบรมจิตใจของตัวเอง	 ฝึกกายตัวเองให้พร้อมเพรียง

อยู่เสมอ	 และประสานสอดคล้องกับผู้อื่น	 ที่ทํางานในแนวเดียวกัน	 เมื่อความดีเกิดขึ้น	 ประสิทธิภาพก็เกิดขึ้น			

ความมั่นคงก็เกิดขึ้น	 พวกเราทุกคนทั้งประเทศก็อยู่ดีกินดี	 สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่บกพร่องก็จะได้รับการแก้ ไขได้ ใน				

กาลเวลาที่สมควร	ตามกําลังที่เรามี	

	 ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่	 และขอให้รักษาความดี ไว้	 เพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จ	

ความสุขใจ	 ความสบายใจ	 และความเจริญ	 ขอท่านทั้งหลายมีทั้งกายใจเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 เพื่อที่จะปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์นี้ โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน“๕ธันวามหาราช”
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๕เมษายน๒๕๒๑

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้จัดงาน	 และงานที่คณะกรรมการได้จัดนี้	 ได้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์	

ที่รายงานมา	 ซึ่งก็นับว่าเป็นการแสดงความพร้อมเพียงของทุกฝ่าย	 รวมทั้งทางราชการในการร่วมมือด้วย	 ข้อนี้	

เป็นข้อสําคัญ	

	 ปัญหาที่ว่าไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไร	 ก็ ได้แก้ ไว้แล้ว	 ข้อสําคัญการแสดงหรือการทําอะไรเพื่อประโยชน์		

ส่วนรวมนั้น	 บางทีแสดงออกมาเป็นส่วนที่จะให้ดูได้	 อย่างที่ ได้นําเงินบริจาคมาก็เห็นตัวเลข	 การแสดงตัวเลขของ

เงินมาแสดงในสาขาต่างๆ	ก็เป็นตัวเลข	แต่ผลที่เห็นไม่ ได้นั้นกลับได้เห็นด้วยการนี้เอง	อันนี้ขออภัยหน่อยที่พูดเป็น

ปริศนา	 ผลที่ ไม่เห็นที่ออกมาอย่างไม่เห็นนั้นคือข่าว	 ตามธรรมดาทุกวันได้รับข่าวประจําวันเกี่ยวข้องกับคดี

อาชญากรรม	 ในเฉพาะกรุงเทพมหานคร	 เขาสรุปกิจการการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างในวันนั้น	

โดยมากก็เป็นหัวข้อสัก	 ๑๐	 หัวข้อ	 เรียกว่าถ้าพิมพ์เป็นกระดาษฟุลสแก๊ปซึ่งสรุปหัวข้อนั้นใช้ประมาณ	 ๒	 หน้า

ฟุลสแก๊ป	ส่วนในวันที่	๕	ธันวาคมนั้น	รายงานที่ส่งมามีเพียง	๔	–	๕	บรรทัด	ฉะนั้นก็เป็นการแก้ปริศนาอันนี้	

ที่ว่า	ผลงานของท่านที่ตั้งใจมา	ก็หมายความว่าออกมาเป็นสิ่งที่ ไม่เห็นคือไม่เห็นมีอาชญากรรม	ไม่มี	ทีแรกก็สงสัย	

เพราะว่ามีการว่ากันว่าวันนั้นไม่มีอาชญากรรม	 หยิบฉวยอะไรสักเล็กน้อยก็ ไม่มี ในงานที่ที่สนามหลวงและบริเวณ

ใกล้เคียงก็มีความเรียบร้อยเป็นพิเศษ	 อันนี้เป็นผล	 ผลนี้อาจจะบอกว่าเป็นผลทางลบเพราะเรื่องไม่มีเรื่อง	 แต่ผล

ทางลบเพราะไม่มีเหตุ	 กลับมีผลทางบวก	 เพราะว่าถ้าดูกระดาษรายงานที่รายงานมา	 เป็นเพียง	 ๔	 บรรทัด	

เป็นการประหยัดอย่างยิ่ง	 อย่างน้อยที่สุดกระดาษที่รายงาน	 แทนที่จะเป็น	 ๒	 หน้าใหญ่ๆ	 ก็ ใช้เพียงกระดาษ						

๔	บรรทัด	โดยที่รับรายงานนั้นเป็นโทรพิมพ์	 ไม่ ใช่ต้องใช้กระดาษทั้งแผ่นสําหรับส่งมาเพียง	๔	บรรทัด	ก็เป็นการ

ประหยัดกระดาษโทรพิมพ์	 ไม่ต้องม้วนออกมาทําให้เสียไป	 ก็เป็นผลที่ดีมากของการจัดงานเพื่อความสามัคคี				

เพื่อความดี	 เพื่อตักเตือนให้คนมีความประพฤติตัวให้ดี	 คือการประหยัดเวลาที่ ไม่ต้องใช้การ	 อาจจะว่าพูดถึงแผ่น

กระดาษนี้ก็ ไม่แพงอะไร	 แต่มากๆ	 ไปก็แพง	 แต่ข้อสําคัญรายงานนี้ก็ ได้สืบ	 สงสัยก็เลยสืบไปว่ามีหรือไม่มี							

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงนงนุช	 จิระพงศ์	 นําคณะกรรมการจัดงาน	 “๕	 ธันวามหาราช”	 เฝ้า	 ฯ			

	 ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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ฟังรายงานก็ ไม่มีจริงๆ	 ก็สบายใจ	 ความสบายใจอันนั้นก็เกิดขึ้น	 ก็เป็นผลเหมือนกัน	 ความสบายใจของคน					

เป็นของที่หายาก	คนเราต้องมีความสบายใจจึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้	 ก็เพราะมีความสบายใจก็มีเหตุผล	ผลในทางลบ

ที่เป็นบวกก็มีอยู่ว่า	 เมื่อไม่มีอาชญากรรม	 เจ้าหน้าที่ก็ ไม่ต้องเดือดร้อน	 ไม่ต้องเสียเวลากวดผู้ร้าย	 ไม่ต้องเกิดโทสะ		

ที่จะต้องไปจับผู้ร้าย	 หรือทําผู้ร้ายให้หนีไปได้เกิดผู้บังคับบัญชาเล่นงานเอา	 ทั้งนี้ก็เป็นการประหยัดทั้งนั้น	 การประหยัด	

นํามาสู่ความสบายใจ	เพราะว่าไม่ต้องไปเที่ยวหาอุปกรณ์	ไม่ต้องไปเที่ยวเสียสิ้นเปลือง	ไม่ต้องไปเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก	

	 ฉะนั้น	 การที่มีผลดังกล่าวนี้	 ก็เป็นสัญลักษณ์และเป็นกฎที่น่าสนใจ	 เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุด	 เป็นที่น่าเสียใจ	

อย่างหนึ่งว่า	 ผลนั้นยังไม่อยากยืนยัน	 ถึงวันที่	 ๖	 รายงานมาก็สิ้นเปลืองไปอีก	 ๒	 หน้ากระดาษตามเดิม						

หมายความว่างานของท่านก็มีผลดีมาก	 แต่ว่าอาจจะยังไม่ยั่งยืนนัก	 ก็เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าทําอย่างไรถึงจะให้		

ผลงานที่ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะทํายั่งยืนขึ้นมา	คือหมายความว่า	 ให้งานที่ตั้งใจทําด้วยดี	 ด้วยความเสียสละ	ด้วยความ	

ตั้งใจ	 ด้วยความเหน็ดเหนื่อย	 และด้วยผลสําเร็จที่ดี	 ให้ผลนี้ยั่งยืน	 ทําอย่างไร	 แต่ถ้าจะมาอธิบายหรือจะมาแนะนํา

ว่าจะทําอย่างไร	 สําหรับให้ผลสําเร็จยั่งยืนนั้น	 ก็คงจะยากยิ่งและอาจจะเป็นสิ่งที่ทําไม่ ได้	 เพราะว่าโลกเราต้องมี

เดือดร้อนอยู่เสมอ	 แต่ว่าขอตั้งข้อสังเกตว่า	 ถ้าหากว่าตั้งจิตตั้งความตั้งใจแบบที่ ได้ตั้งใจทําในวันก่อนทุกวัน	 เอาให้

เป็นปกติทุกวันจะเกิดผล	 อาจจะเกิดผลไม่มากเท่ากับเตรียมงานมาหลายวันแล้วก็มาปฏิบัติงานในวันเดียวแล้ว			

วันนั้นได้ผล	แต่ว่าอาจจะช่วยได้บ้าง	

	 ก็สรุปอยู่ ในคําว่า	 พูดอยู่เสมอคําว่าสามัคคี	 คือถ้าทุกคนจะมีอาชีพใด	 จะเป็นมีฐานะอย่างใดก็ตาม	 ตั้งใจ

สละสักนิดหนึ่งทุกวัน	 และเห็นใจผู้อื่น	 ตั้งใจทําเพื่อส่วนรวมและตั้งใจเป็นพิเศษทุกวัน	 การตั้งใจเป็นพิเศษทุกวันนั้น

ก็จะเป็นปกติ	 อย่าเสียใจว่ากลายเป็นปกติไป	 เราแหมตั้งใจอย่างหนักแล้วกลายเป็นของธรรมดา	 แต่ถ้าของธรรมดา

นั้นเป็นพิเศษทุกวัน	 คือพิเศษนั้นเป็นธรรมดาทุกวัน	 ระดับความเป็นอยู่ของส่วนรวมก็จะยกขึ้นระดับความเป็นอยู่

ธรรมดาๆ	ทุกวันของเราก็ยกขึ้นสูง	ดี	สบาย	อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการ	คือให้บ้านเมืองผืนแผ่นดิน

นี้	 ซึ่งก็ถือว่ายังร่มเย็น	 อย่าบ่นมากเกินไป	 ยังร่มเย็นพอดู	 ในที่อื่นร้อน	 ของเรายังร่มเย็น	 ให้ยังร่มเย็นต่อไป			

ด้วยการทํางาน	 ด้วยความสามัคคี	 ด้วยความตั้งใจเสียสละ	 ด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	 ด้วยความ	

สุจริตใจทุกวัน	 จนกระทั่งเป็นธรรมดาและไม่รู้สึกเสียใจว่า	 งานที่เราทําหรือความตั้งใจดี	 ซึ่งเราตั้งใจทําเป็นพิเศษนี้
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ทุกวันกลายเป็นของธรรมดา	 มีผลเหมือนกัน	 ทําไมเมืองไทยทุกวันนี้จึงยังอยู่ดีกินดี	 ก็เพราะบรรพบุรุษของเราได้

ปฏิบัติเรียกได้ว่าเข้มแข็งทุกวัน	จนกระทั่งกลายเป็นธรรมดาไป	ไม่เป็นพิเศษ	ไม่มี ใครชมเชย	ไม่มี ใครนึกถึงมากนัก	

แต่ว่าถ้าทุกคนในชาติ	 หรือจะว่าทุกคนที่มาอาศัยอยู่ ในแผ่นดินนี้	 ตั้งใจสร้างความสามัคคี	 ความเห็นอกเห็นใจ					

จะบรรเทาความเดือดร้อน	 และจะกลายเป็นประเทศที่อยู่ดีกินดี	 สบายสําหรับเราซึ่งเป็นของธรรมดา	 แต่ว่าถ้าคนที่

ไม่เคยเห็นประเทศอย่างของเราจะรู้สึกว่าพิเศษ	 พิเศษจริงๆ	 ในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้พบชาวต่างประเทศหลายท่าน	

ทั้งที่เคยมาอยู่	 ทั้งที่อยู่นานมาแล้ว	 และทั้งที่เคยมาในครั้งแรก	 ก็พูดอย่างนั้นว่า	 เมืองไทยนี้อยู่ๆ	 ไปร่มเย็น					

น่าชื่นชม	และเป็นประเทศที่ดีเป็นพิเศษ	ทั้งนี้เพราะการที่ทุกคนตั้งใจที่จะปฏิบัติตนดีเป็นพิเศษจนเป็นธรรมดา	

	 ขอให้ ไปคิดพิจารณา	 และถือเป็นกําลังใจเหมือนกันว่า	 ถ้าเราทําอะไรแล้วกลายเป็นธรรมดา	 ไม่มี ใครชม

ออกน้อยใจ	 เพราะนานๆ	 ทีเราเจอคนที่เขาไม่เคยเห็นเมืองไทย	 เขาถามเมืองไทยเป็นอย่างไร	 เขาอาจจะบอกว่า

ไทยแลนด์แย่	เพราะเขาอ่านหนังสือพิมพ์	นิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ โฆษณาชวนเชื่อว่าไทยแลนด์นี้จะล้มแล้ว	ไทยแลนด์

นี้มีแต่ฝรั่งเช่า	 ไทยแลนด์นี้มีแต่ก่อการร้าย	 ไทยแลนด์นี้มีแต่กรง	 มีแต่ของไม่ดี	 มีคนจนมาก	 มีการกดขี่อาจจะ	

เป็นได้	 แต่ว่าถ้าผู้นั้นมีความเป็นธรรมบ้าง	 มาเห็นเมืองไทย	 เขาบอกไทยแลนด์เวอรี่กู๊ด	 ขอพูดภาษาฝรั่งนิดหน่อย	

ภาษาฝรั่งอาจจะไม่ ใช่เวอรี่กู๊ดก็ ได้	อาจจะเป็นไซแอมกู๊ดก็ ได้อะไรก็ได้	อาจจะเป็นฮ้อก็ ได้	เป็นอะไรๆ	แต่ความหมาย

ก็หมายถึงเป็นที่น่าชื่นชมเขาจําต้องชื่นชมเพราะเขาได้เห็นจริง	

	 เพราะฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้ทําในวันนั้นก็ ได้ผลดีแล้ว	 เป็นที่ประจักษ์	 ก็ขอร้องต่อไปว่าไม่ต้อง	

ถือว่าเป็นวันไหน	 เดือนใด	 จะต้องแสดงออกมา	 ถ้าทําทุกวันแล้วทําดีเป็นพิเศษทุกวัน	 แต่ถ้าทําดีเป็นพิเศษทุกวัน

กลายเป็นธรรมดา	 แต่ถ้าทําดีทุกวันโดยทําให้กําลังของเราแข็งขึ้น	 ก็เหมือนกัน	 จิตใจกับร่างกายไม่เหมือนกัน	

ร่างกายเราถ้าหากเราบอกว่า	 เราเหน็ดเหนื่อยแล้ว	 เรานอนพักเสีย	 หายเหนื่อย	 ยิ่งสบาย	 แต่ว่าง่วงติดนอน		

นอนพักไม่พอ	 ขอนอนอีก	 นอนเลยนอนตลอดวันและตลอดคืน	 วันรุ่งขึ้นยังไม่ ได้นอนก็นอนอีก	 โดยจําใจนอนอยู่	

๑๐	 วัน	 เพราะว่าบังคับให้นอน	 ๑๐	 วัน	 บอกว่าไม่สบายต้องนอน	 ๑๐	 วัน	 ลุกขึ้นมาได้ขามันไม่มีแรง	 พักผ่อนให้

หายเหนื่อย	 ให้หายป่วย	 ลุกขึ้นมาป่วยหนัก	 เดินไม่ ได้	 อันนี้ ไม่ทราบ	 เพราะว่าแพทย์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาให้ลุกขึ้น

ทันที	 แม้จะผ่าตัดใหญ่ๆ	 วันรุ่งขึ้นเขาให้ลุกขึ้น	 แต่ว่าคนโบราณก็รู้สึกว่าไปเจอของโบราณ	 แพทย์ให้นอนอยู่	 ๑๐	 วัน	
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ไม่ ให้ลุกขึ้น	 เพราะฉะนั้นพอลุกขึ้นก็ ไม่มีแรง	 ฉะนั้น	 การนอนพักกลับทําให้ป้อแป้ ไม่มีแรง	 แต่ว่าถ้าเราวันไหน		

พักผ่อนพอสมควร	 และออกกําลัง	 ออกกําลังวันแรก	 ก็ขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเคยป่วยแล้วแพทย์ก็บอกว่าอย่าออก

กําลังมาก	 เดี๋ยวหัวใจจะวาย	 เดี๋ยวไอ้ โน่นไอ้นี่จะชํารุดอะไร	 เราก็ค่อยๆ	 เพิ่มกําลังขึ้นไปเดินไปเดินมามีกําลังขึ้น			

ก็ทําให้สามารถที่จะสร้างกําลังกายให้ด	ี และรู้สึกเป็นธรรมดาที่จะออกกําลังกาย	 อย่างเช่นเคยเริ่มวิ่งรอบเดียว					

ก็เหนื่อยแล้ว	วันรุ่งขึ้น	๒	รอบ	เพิ่มขึ้นไป	๓	รอบ	เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ	เมื่อวานวิ่ง	๑๐	รอบ	แต่ว่าเพียงรอบเดียว

เดี๋ยวนี้ก็เรื่องเล็ก	ซึ่งแต่ก่อนนี้มันแย่	ฉะนั้น	การที่ท่านทํารอบเดียว	ขอลองทําสัก	๒	รอบ	แล้วสัก	๓	รอบ	๔	รอบ				

จนกระทั่งทําตลอดรอบปี	 แล้วก็จะเห็นประโยชน์	 จะเห็นว่าเมืองไทยเรานี้ยิ่งมีความสุข	 ยิ่งหนักแน่นขึ้น	 ก็ขอให้		

ทําตามคําแนะนํา	 ถ้าทําไม่ ได้ก็ขอให้ ไปตามคําแนะนํานี้	 หรืออย่างน้อยที่สุดก็ขอให้พิจารณาว่า	 คําแนะนํานี้มีความดี	

อยู่แค่ ไหน	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จในการงาน	 และมีแรงกายใจครบถ้วน	 เพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานได้		

ตามเจตนาที่ตั้งไว้	ขอให้ประสบความสุขความเจริญทั่วกัน.	 	
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ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา๒๕๒๐

ณโรงเรียนนายร้อยตํารวจ

วันจันทร์ที่๑๐เมษายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน			

นายร้อยตํารวจอีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	 และได้รับเกียรติเป็น

นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในครั้งนี้	

	 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง	 อันเป็นหน้าที่สําคัญของตํารวจนั้น	 ปัจจุบันนี้					

มีปัญหามาก	 ทั้งดูเหมือนมีท่าทีว่าจะยังยุ่งยากซับซ้อนต่อไปอีก	 ทั้งนี้เพราะบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระแทกจาก

ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองของโลก	 เป็นเหตุทําให้คนส่วนหนึ่ง	

ปรับตัวไม่ทัน	 กลับกลายเป็นคนที่คิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง	 โดยไม่คํานึงถึงความ		

เป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น	 จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบรวมทั้งการละเมิดและเบียดบังผู้อื่น		

ด้วยอาการและวิธีการต่างๆ	 อย่างคาดคิดไม่ถึง	 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	 การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่

โดยตรงของตํารวจ	 ไม่มีผู้ ใดจะหลีกเลี่ยงหรือขอผ่อนปรนอย่างไรได้	 เพราะฉะนั้น	 ทุกคนจะต้องกระทําหน้าที่					

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไป ให้สําเร็จ	 ขอให้พยายามตั้งใจนําวิชาความรู้ที่มีอยู่	 พร้อมทั้งความฉลาดรอบคอบ					

ความมานะอดทน	 และความสุจริตเที่ยงตรง	 เข้าระงับ	 ปราบปราม	 และบรรเทาปัญหาและเหตุร้ายดังกล่าวจนสุด

ความสามารถ	 เพื่อให้สภาพการณ์บ้านเมืองคลี่คลายดีขึ้นให้จงได้	 ในการนี้	 จะต้องสํานึกตระหนักไว้เสมอว่า				

ทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น	 ก็เป็นความทุกข์ร้อนของตนเองด้วย	 และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น	 แท้จริง				

คือการขจัดความเดือดร้อนของตนเองนั่นเอง	

	 ขออํานาจแห่งเจตนาดี	 ที่ตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน		

จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความรุ่งเรือง	 ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน	 มีความสุขความสวัสดี ในที่

ทุกสถาน	 มีพลังกาย	 พลังใจ	 พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์	 สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบันตํารวจ

ไทยให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป	สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๒๐เมษายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกวาระ

หนึ่ง	 และที่ ได้ทราบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วยว่า	 มหาวิทยาลัยพยายามดําเนิน

โครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการหลายอย่าง	 อย่างขะมักเขม้น	 เกี่ยวกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ทุกๆ	

ด้าน	สําหรับที่จะนําไปปฏิบัติ ให้ ได้ผลทันที	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	 และที่จะได้มี โอกาสได้ ใช้		

วิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อไป	

	 ถ้าเราถือว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอแล้ว	 การศึกษาที่ท่านทั้งหลาย	 ได้ผ่านมา	 ก็นับว่าเป็น

ขั้นหนึ่งตอนหนึ่งของการศึกษาในชีวิต	ซึ่งจะต้องดําเนินต่อไปอีกมาก	และการที่ทุกคนจะนําวิชาความรู้ ไปปฏิบัติงานนั้น	

ก็คือการเรียนรู้ขั้นต่อๆ	ไปนั่นเองในเรื่องนี้	ท่านจําเป็นจะต้องทราบตระหนักตั้งแต่ต้นว่า	การที่จะศึกษาหรือเรียนรู้

ได้ลึกตื้นมากน้อย	อย่างไร	ซึ่งจะนําไปทําประโยชน์ต่อไปอีกได้กว้างขวาง	ดีชั่ว	 เพียงไหน	ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน	

ปฏิบัติตัวของท่านเองเป็นสําคัญ	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี	 ที่สูง	 เป็นรากฐานอันมั่นคงอยู่แล้ว		

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจให้แน่วแน่	 และอุตสาหะพยายามให้เต็มกําลัง	 ที่จะนําเอาวิชาการ	 พร้อมทั้งสติปัญญา

ความสามารถที่มีอยู่	 ไป ใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ให้มากที่สุด	 อย่าปล่อยตัว	 อย่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง		

ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์	 ท่านทั้งหลายจักได้มีความเจริญก้าวหน้า	 จักได้เรียนรู้แต่สิ่งที่มีค่า	 และมีชีวิตที่เต็ม			

ไปด้วยความสุขความสวัสดี	ทั้งจักได้รวมกันเป็นกําลังจรรโลงชาติบ้านเมืองของเรา	ให้ดํารงวัฒนาตลอดสืบไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญในชีวิต	 สมบูรณ์ด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	

และกําลังสติปัญญา	ที่จะสร้างความดีงามและความก้าวหน้ารุ่งเรือง	จงทั่วกันทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒)

ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๒๐เมษายน๒๕๒๑

	 มหาวิทยาลัยนี้ประกอบด้วย	 ดูจะว่ามีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้จํานวนหนึ่ง	 และจํานวนหนึ่งมานั่งอยู่	

ข้างหน้านี้	 ได้คํานวณในใจแล้วว่า	 มีจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด	 ได้คิดไว้ ในใจแล้ว	 และได้คิดไว้	

ในใจถึงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้	 รับปริญญาบัตรในวันนี้	 ถ้าดูตามตัวเลขที่อยู่ ในสมอง	 ยังไม่เปล่ง

ออกมาเป็นคําดูได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้มีกิจการที่นับว่าก้าวหน้าขึ้น	 เป็นที่น่าชื่นชม	 ผลของการศึกษาและงานต่างๆ	

ของมหาวิทยาลัยนี้	 ทั้งในด้านนักศึกษา	 ทั้งในด้านครูบาอาจารย์	 และวัตถุสิ่งของต่างๆ	 ที่ประกอบขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัย	 ก็นับว่าได้ผลดีขึ้น	 ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชมสําหรับทุกฝ่าย	 ฝ่ายครูบาอาจารย์ก็ปลื้มใจ	 ฝ่ายผู้ที่สําเร็จการศึกษา	

ก็พอใจ	และฝ่ายที่กําลังเรียนก็มีหวัง	

	 ที่พูดเมื่อตะกี้นี้ต่อผู้ที่สําเร็จการศึกษาว่า	 การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคน	และไม่ ใช่ว่าเฉพาะในระยะหนึ่ง	

เป็นหน้าที่ โดยตรงในระยะเดียว	 ไม่ ใช่อย่างนั้น	 ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษา	 เติบโตขึ้นมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้น	

ที่เรียกว่าอุดมศึกษา	 อย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังศึกษาอยู่	 หมายความว่า	 การศึกษาที่ครบถ้วน	 ที่อุดม	 ที่บริบูรณ์		

แต่ต่อไปเมื่อออกไปทําหน้าที่งานการ	 ก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน	 มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ ไม่ ได้	 การที่เห็นการศึกษา	

เมื่อเราออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว	 ได้รับปริญญาตรีแล้ว	 นั่นเห็นได้ชัดที่สุดต่อเมื่อไปเรียนปริญญาโท	 เพื่อปริญญาโท	

ซึ่งก็เรียกว่าศึกษา	เพื่อปริญญาเอก	นั่นก็เพื่อศึกษาเหมือนกัน	แต่ปัญหามีว่า	เมื่อได้ปริญญาเอก	หมายถึงเอกอุแล้ว	

สูงที่สุดแล้ว	 จะไม่มีสิทธิศึกษาหรือ	 ความจริง	 เมื่อถึงปริญญาแม้จะปริญญาเอกแล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด	

หมายความว่าการศึกษานี้ ไม่มีสิ้นสุด	 ขั้นอุดมศึกษาอย่างที่สอนกันในมหาวิทยาลัยเพื่อปริญญาตรีก็เป็นขั้นหนึ่ง	

ของการศึกษาทั้งหมด	 จึงเกิดปัญหาว่าทําไมต้องใช้คําว่าศึกษา	 เวลาเราเกิดมาก็ต้องเรียน	 เพราะว่าเกิดมาไม่รู้				

ก็ต้องพยายามรู้	 ต้องรู้ว่าคนเราต้องหาสิ่งที่จะมาเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ ได	้ แม้ว่าจะไม่ ใช่เป็นการศึกษา				

ตัวหนังสือ	เมื่อเด็กๆ	เราก็ต้องเรียน	ขั้นแรกก็ต้องเรียนร้องแสดงตนว่าหิว	ว่าพอใจไม่พอใจ	เสร็จแล้วก็ต้องเรียน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ							

	 พระราชดําเนินจากพระตําหนักเปี่ยมสุข	พระราชวังไกลกังวล	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ		

	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์	
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ในการเดิน	 ไม่ยังงั้นต้องถูกอุ้มอยู่ตลอดเวลา	ก็ต้องเรียนทั้งนั้น	 เพื่อประโยชน์ของตัวต่อไปก็ต้องเข้าโรงเรียน	สมัยนี้	

มี โรงเรียนอนุบาลตั้งแต่เด็กเล็กๆ	 ก็เข้าไปโรงเรียนอนุบาลก็มีครูที่สอน	 ครูนั้นก็สอนให้เด็กมีความสามารถมากขึ้น	

หมายความว่าให้อุปกรณ์แก่เด็ก	 ต่อไปก็ขั้นประถม	 เรียนรู้วิธีที่จะพูด	 ที่จะอ่านหนังสือ	 ที่จะเขียนหนังสือ	 ที่จะคํานวณ	

เป็นรากฐานสําหรับเรียนต่อไป	ขั้นต่อไปก็ขั้นมัธยมจนกระทั่งถึงขั้นอุดม	ก็ต้องเรียนอยู่เรื่อยเพื่ออะไร	เพื่อมีความรู้	

คือเพื่อมีอุปกรณ์สําหรับเลี้ยงชีพ	 สําหรับมีชีวิตได้	 หมายความว่า	 ผู้ที่ศึกษานั้นเป็นฝ่ายรับ	 เป็นผู้ที่ ได้	 ได้รับมาก	

โดยเฉพาะขั้นอุดมนี้	 ท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี้	 และผู้ที่ ไม่ ได้มานั่งอยู่ที่นี่ที่ศึกษา	 ที่มี โอกาสศึกษา	 ก็อยู่ ใน

บรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการศึกษาดังที่กล่าวมาเมื่อตะกี้นี้	

	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ก็มีที่กว้างขวาง	 มีบรรยากาศที่ดีจริงๆ	 เพราะว่านอกจากตึกรามที่มี	 หอพักที่มี	

เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี	 ก็มีต้นไม้มีที่ดินกว้างขวาง	 สามารถที่จะทําการทดลองครบถ้วนตามที่เราต้องการ	 คือความรู้

ในการสร้างสรรค์ ให้ดินของเราเจริญสมบูรณ์ขึ้น	 ทดลองได้	 ได้มีความรู้ที่แท้จริง	 ทั้งหมดนี้ก็ ได้สร้างขึ้นมาด้วย

ความลําบากยากเย็น	 เพราะฉะนั้น	ท่านทั้งหลายก็นับว่าโชคดี	ที่ ได้มีสถานศึกษาที่ครบถ้วนพอดู	และจะมีโอกาสได้

มีทางที่จะเลี้ยงชีพตนเอง	เมื่อเป็นเช่นนี้	 โอกาสดีมาถึงเรา	คนเราจะเอาแต่ ได้ ไม่ ได้	คนเราจะต้องรับและจะต้องให้	

หมายความว่าต่อไป	 และเดี๋ยวนี้ด้วย	 เมื่อรับสิ่งของได้มาก	 ก็จะต้องพยายามให้	 ในการให้นั้น	 ให้ ได้ โดยพยายาม		

ที่จะสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะและในชาติ	 ทําให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ ใจซึ่งกันและกันได	้

ช่วยที่ ไหนได้ก็ช่วย	 ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่ โดยแท้	 แต่ ในการช่วยนี้	 จะต้องรู้จักการช่วย	 คือจะต้องรู้จักว่าบ้านเมือง		

ของเราต้องการอะไร	 การรู้จักว่าบ้านเมืองของเราต้องการอะไรก็ ได้เห็นจากสถานที่นี้	 เช่นดูว่าที่นี่จะต้องมีต้นไม้

เพื่อให้ร่มรื่น	 ถ้าดูแล้วประเทศชาติก็จะต้องร่มรื่นด้วยต้นไม้เหมือนกัน	 ต้นไม้ที่เป็นต้นๆ	 นี่ก็มีความจําเป็น					

และนอกจากต้นไม้ที่เป็นต้นๆ	จะต้องมีต้นไม้ที่ ไม่เห็น	คือความเมตตา	และความรู้ ในวิธีที่จะให้	รู้ ในเหตุการณ์ทั่วๆ	ไป	

ของบ้านเมือง	 คือรู้จริง	 ไม่ ใช่คิดเอาเองและทําเอง	 จะต้องทราบว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร	 ต้องการอะไร	
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ประชาชนต้องการอะไร	 บ้านเมืองต้องการอะไร	 จึงปฏิบัติ	 ไม่ ใช่เพราะว่าเราได้เห็น	 ได้เรียนว่ามีวิชาการอย่างนี้ๆ	

จากตํารา	 แล้วก็จะไปยัดเยียดให้แผ่นดินและให้แก่ประชาชน	 ในตําราที่อาจจะไม่ถูกต้องก็ ได้	 ฉะนั้นก็ขอพูดเพียง		

แค่นี้	เพราะว่าถือว่าทุกคนกําลังศึกษา	และถ้าขวนขวายที่จะมีความรู้	ขอฝากคําพูดเพียงแค่นี้เอาไปคิดต่อไป	

	 ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเพื่อได้ความสําเร็จ	 จงประสบความสําเร็จดังที่ปรารถนาด้วยความอุตสาหะ

พากเพียร	ด้วยความตั้งใจดี	ก็ขอให้ ได้ประสบความดีความงามตลอดไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์โคนมราชบุรี

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรราชบุรีและ

สมาชิกกลุ่มปศุสัตว์ราชบุรี
(๒)

ณบริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่๑๑พฤษภาคม๒๕๒๑

	 วันนี้เป็นโอกาสตามที่เคยมี โอกาสติดต่อกันมาหลายปีแล้ว	 ที่ ได้พบกับสมาชิกของสหกรณ์ โคนม	 และกับ		

ผู้ที่สนใจในกิจการด้านเกษตร	 มาชุมชุมกันในวันพืชมงคล	 ซึ่งตามชื่อของคําของพืชมงคลนี้	 ก็ถือว่าเป็นมงคล			

สําหรับพืช	 มงคลสําหรับพืชนี้ก็หมายความว่าเป็นวันหนึ่งที่เราระลึกถึงว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให	้

เราอยู่ ได้ก็มาจากพืช	 มาจากการเพาะปลูก	 หรือถ้าพูดอีกอย่างก็เป็นงานของชาวไร่ชาวนากสิกรทั้งหลาย	 ตลอดจน

นักวิชาการที่ ให้การกสิกรรมและสัตวบาลได้ก้าวหน้า	เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายมีกินมีอยู่	และมีความก้าวหน้า		

	 กิจการโคนมและกิจการผสมเทียมเริ่มต้นมาหลายปีแล้ว	 ตอนแรกก็มีความหนักใจมาก	 เพราะว่าความ

เข้าใจและเครื่องอุปกรณ์	ทั้งด้านการสนับสนุน	ทั้งด้านการเงิน	ด้านการวิชาการก็น้อยเต็มที	 แต่ก็ด้วยอาศัยความ

ตั้งใจดีของผู้ที่มีความรู้และเสียสละเวลาและกายที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้กิจการนี้ก้าวหน้า	 ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่

สนใจได้ก้าวหน้าได้	 และทําให้ผู้อื่นสนใจเพิ่มขึ้น	 เป็นการดีสําหรับประเทศชาติ	 เพราะว่าทําให้เกิดผลิตผลมากขึ้น		

ในสิ่งที่จะไม่ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ	ซึ่งเป็นการฟุ่มเฟือย	มาบัดนี้จะเห็นได้ว่าเรามาชุมนุมกันมิ ใช่เฉพาะผู้ที่สนใจ

เรื่องโคนม	 เพราะว่าดังที่กล่าว	 เมื่อมีผลิตผลโคนมแล้วก็ต้องหาทางที่จะจําหน่าย	 ก็จะต้องเกิดเป็นที่เรียกได้ว่าเป็น

อุตสาหกรรมในด้านเกษตร	 เช่น	 ที่ ได้สร้างโรงทํานมผงทดลอง	 ณ	 ที่นี้	 และต่อไปก็ไปทําที่หนองโพธิ์	 นอกจากนี้		

ก็ยังมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่	 ในที่นี้ก็มี โรงสี	 มีแปลงทดลองทั้งพืชต่างๆ	 เช่นข้าว	 และทางป่าไม้ก็มี	 ที่อยู่

ทางด้านนี้ก็เป็นการทดลองป่าไม้	 ตลอดจนในวันนี้ก็เป็นการเปิดกิจการอย่างหนึ่งที่ต่อเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์	 คือทําปุ๋ย	

พร้อมกับทําแก๊ส	 เป็นการทดลองให้ดูว่ามูลสัตว์นี้นํามาใช้เป็นประโยชน์ ได้	 ทราบโดยทั่วกันแล้วว่ามูลสัตว์นี้นํามาใช้

เป็นปุ๋ยคอกได้	คือมาใส่พืชทําให้พืชเติบโตดี	แต่บางทีก็เกิดผลร้ายได้	จึงมีวิธีอื่น	เช่นทําปุ๋ย	มาผสมกับใบไม้กับสิ่งอื่น

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมาชิกสหกรณ์โคนมราชบุรี	 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรราชบุรี	 และสมาชิกกลุ่ม		

	 ปศุสัตว์ราชบุรี	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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และหมักเอาไว้	เพื่อที่จะให้ปุ๋ยนั้นมีคุณภาพดีขึ้น	ไม่ ให้มันร้อนเกินไป	วิธีที่สาม	ก็คือมาใส่ ในถังทําไบโอแก๊ส	คือเป็น

แก๊สอินทรีย์	 เป็นแก๊สที่ออกมาแล้วมาใช้การสําหรับการหุงต้มได	้ ก็เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง	 ต่อจากนั้นก็เอาสิ่ง		

ที่เหลือจากนั้นเป็นปุ๋ย	 ก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดีและเท่ากับเป็นปุ๋ยหมักที่ ไม่เป็นอันตรายต่อพืช	 และไม่เป็นอันตรายใน

ด้านมีเชื้อโรค	 ฉะนั้นในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่ามีของใหม่ๆ	 ขึ้นทุกปี	 และการที่สมาชิกกลุ่มโคนมและสหกรณ์ โคนม				

เจ้าหน้าที่ผสมเทียมมาเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว	 ก็จะเห็นความก้าวหน้า	 นอกจากนี้ก็มีผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงาน

เกษตรกรรมก็มาชุมนุมด้วย	 ก็ ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น	 จะได้เห็นได้ชัดว่ากิจการใดๆ	 ต้องสอดคล้องกัน		

ทั้งนั้น	มีเหตุผลทั้งนั้น	ไม่ ใช่ว่าเราทํางานด้านหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น	เกี่ยวข้องทั้งนั้น	

	 ขอย้ำอีกทีว่า	 วันนี้เป็นวันพืชมงคล	 มีบางคนบอกว่าการที่มีงานพืชมงคลนี้สิ้นเปลืองเปล่าๆ	 ไม่เห็นมี

ประโยชน์อะไร	ความจริงมี	มีประโยชน์มาก	ไม่ ใช่ประโยชน์ ในทางที่จะเป็นการแสดงละคร	แต่เป็นการเตือน	อันนี้

ก็เป็นประโยชน์	 ยกตัวอย่างอย่างหนึ่ง	 เป็นการเตือนชาวกรุงที่ ไม่ค่อยมีโอกาสจะระลึกถึงว่าข้าวนี้มาจากไหน	 ได้เห็น	

ได้เห็นการแสดงให้เห็นว่า	 ข้าวนี้จะต้องมีการเตรียมดิน	 จะต้องมีการหว่าน	 จะต้องมีการให้น้ำ	 และที่มีการแต่งตัว

เพื่อให้สวยงามก็เพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่ตรึงใจว่า	 การทํานานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนอกจากนี้ก็ยังมีผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ง	

ที่ชาวต่างประเทศเขาสนใจ	 เราอย่าไปนึกว่าชาวต่างประเทศเขาไม่สนใจ	 เขาสนใจว่าเมืองไทยนี้เป็นประเทศกสิกรรม	

ชื่นชมมาก	 เพราะว่าเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนี้กําลังปั่นป่วน	 ทุกคนก็ทราบเวลาเราทํางานใช้เครื่องจักร			

เครื่องแทรกเตอร์เป็นต้น	 เราก็ต้องไปซื้อน้ำมันหรือแม้จะไม่ ไปซื้อน้ำมัน	 ก็ ไม่ ใช่แทรกเตอร์ของเรา	 แต่บางทีก็มี	

เจ้าหน้าที่	 หรือเราไปเช่าเขา	 เราจะทราบได้ว่าราคามันแพงขึ้น	 ถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆ	 อย่างนี้แล้วก็จะแพง		

ขึ้นแน่	 อุตสาหกรรมทั่วโลกจะทรุดลง	ซึ่งทรุดลงไปแล้ว	แต่การกสิกรรมถ้าเราทําด้วยกําลังของเรา	ช่วยกันทําไม่มีทรุด	

เพราะว่าทุกคนต้องใช้ผลผลิตจากกสิกรรม	นอกจากเป็นการบริ โภคโดยตรง	คือหมายถึงเป็นอาหาร	พูดง่ายๆ	เป็น

อาหารสําหรับเราใช้	เราบริ โภค	เรากิน	ก็ยังเป็นสิ่งมาประกอบสิ่งที่จําเป็น	เช่น	เสื้อผ้าก็ต้องมาจากกสิกรรม	ไม่ ได้

มาจากไหน	 สิ่งของต่างๆ	 ที่ ใช้ทั้งหลายก็มาจากกสิกรรม	 ฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศกสิกรรม	 เราน่าภูมิ ใจ	
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แล้วเราจะต้องช่วยกันทํา	 กสิกรรมนี้ช่วยกันถึงต้องตั้งเป็นสหกรณ์	 สหกรณ์ก็แปลว่าการทํางานการด้วยกัน	 “สห”	

ด้วยกัน	 การทํางานด้วยกันนั้นก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน	 ไม่ ใช่เฉพาะในหมู่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นเอง	 หรือใน

สหกรณ์ที่ทํางานเหมือนๆ	กัน	ที่จะต้องเข้าใจกัน	จะต้องเข้าใจกันทุกฝ่ายอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อตะกี้	เรื่องไบโอแก๊ส

ที่มาตั้งวันนี้ก็ ใช้มูลสัตว์	โคนมที่ ได้ยินเสียงร้องอยู่ ในนี้ก็มีมูล	แล้วก็นํามาทําเป็นไบโอแก๊ส	แล้วก็ทําเป็นปุ๋ย	ปุ๋ยนั้น

ก็นําไป ใส่กับพืชอื่นๆ	นี่ก็ต่อโยงกันทั้งนั้น	ให้เข้าใจ	

	 ฉะนั้น	 วันนี้ที่มีสมาชิกสหกรณ์ โคนมและผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจในกิจการมาชุมนุมกันพร้อมจํานวนมาก		

ก็เป็นที่น่ายินดี	 ขอให้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด	 หรือถ้าไม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิด	 อย่างน้อยที่สุดคิดเองว่า		

ชีวิตของคนเราจะต้องอาศัยทุกสาขา	ทุกด้าน	และถ้าคิดดีๆ	และก็มีความตั้งใจที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันทุกคน	แต่ละคน	

จะมีความรุ่งเรืองได้	 โดยเฉพาะอย่างที่ ได้เล่าให้ฟังว่า	 ประเทศทั่วโลกเดี๋ยวนี้	 ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรม	 เขามี

ความเดือดร้อน	 ประเทศที่เป็นกสิกรรมจะมีความรุ่งเรือง	 อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าประเทศอุตสาหกรรมดูรู้สึก

ว่าหรูหรา	มีโรงงานใหญ่ๆ	มีอาคารใหญ่ๆ	แล้วก็สร้างอะไรใหญ่ๆ	ส่วนเราทําการกสิกรรมไม่ ได้ ใหญ่เท่า	เพราะว่า

ข้าวแต่ละรวงก็เล็กๆ	 โดยเฉพาะข้าวแต่ละเม็ดก็เล็กๆ	 แต่มีความสําคัญมาก	 ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่มาอยู่	 ณ	 ที่นี้ทุกคน	

ให้ระลึกถึงว่าต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน	 และช่วยกันจริงๆ	 แล้วประเทศไทยเราจะอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งกว่าทุกประเทศ		

ในโลก	ขอให้รักษาความที่เราเรียกว่าสามัคคีนี้ ไว้	สามัคคีคือหมายความว่าเห็นอกเห็นใจกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

หวังดีต่อกัน	

	 ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในงานการของตน	 มีความเจริญรุ่งเรือง	 ประสบความสุขความเจริญ					

โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้นําสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม
(๒)

ณศาลาดุสิดาลัย

วันพฤหัสบดีที่๑๑พฤษภาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับผู้แทนต่างๆ	ของสหกรณ์การเกษตร	และสหกรณ์นิคมที่มาชุมนุมสัมมนากันในโอกาส

วันพืชมงคล	

	 การสหกรณ์นี้เป็นวิธีอย่างหนึ่ง	และเข้าใจว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด	สําหรับให้เกษตรกรทั้งหลายในสาขาต่างๆ	ได้

สามารถได้ตั้งตัว	 ได้ก้าวหน้าโดยปลอดภัยที่สุด	 เพราะเหตุว่าคําว่าสหกรณ์นี้ก็อธิบายง่ายๆ	 ก็เป็นการร่วมกลุ่มกัน	

ช่วยกันให้มีชีวิตรุ่งเรืองขี้น	 ถึงมีความสําคัญมาก	 และที่ว่าเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ก็หมายความว่าเป็นสหกรณ์	

คือเป็นกิจการที่มีความประสงค์มากกว่าหนึ่ง	 ไม่ ใช่เพียงแต่ว่าเรามาร่วมมือกันปลูกข้าว	 แล้วก็ ไม่ ได้สีข้าว	 ถ้าเป็น

สหกรณ์การผลิตข้าวเท่านั้นเอง	 ก็หมายความว่าเราผลิต	 แต่อย่างอื่นไม่ ได้ช่วยกัน	 จุดประสงค์ของสหกรณ์นี้						

ก็หมายความว่า	 ช่วยกันทุกอย่างในชีวิต	 คนเราต้องมีอาชีพ	 ก็มีอาชีพสําหรับอะไร	 มีอาชีพสําหรับเลี้ยงตัวให้มี

อาหารบริ โภค	 ให้มีเสื้อผ้า	 ให้มีที่อยู่	 ให้มียารักษาโรค	 อันนี้เป็นจุดประสงค์ของชีวิต	 ถ้าเราช่วยกันก็มีแรงดีขึ้น			

คนไหนอาจจะเดือดร้อนบ้างก็มีคนมาช่วย	 จึงเป็นการดีที่จะรวมกลุ่มเข้ามาเพื่อเกื้อกูลกัน	 บางคนก็มีความสามารถ

ด้านหนึ่ง	ไม่มีความสามารถเหมือนกัน	ก็ช่วยกัน	

	 นอกจากนี้	 ในการทํามาหากินก็จะต้องมีความรู้ ในวิชาการ	 อย่างที่ ได้รายงานว่ามาสัมมนาก็มาหาความรู้	

แลกเปลี่ยนความคิด	 ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทางราชการซึ่งยินดีที่จะให้ความรู้	 ถ้าพูดถึงข้าราชการที่มีหน้าที่จะ

เกื้อหนุนพี่น้องกสิกร	จะมีกําลัง	กําลังใจที่จะทํา	สําคัญอยู่ที่กําลังใจ	กําลังความรู้เขามี	แต่ถ้าสมมุติว่าเขามาอธิบาย

ชี้แจงวิธีทําแล้วก็ผู้ที่จะรับความรู้นั้นไม่เอาใจใส่	 ผู้ที่จะชี้แจงนั้นเขาก็หมดกําลังใจเหมือนกัน	 ลงท้ายก็ไม่ ได้ประโยชน์

ที่จะมีความรู้	 เพราะว่าผู้ที่จะรับการถ่ายทอดความรู้นั้นไม่ยอมรับ	 เพราะฉะนั้นก็ยินดีที่ท่านทั้งหลายมา	 แล้วก็มี

ความขะมักเขม้น	 อยากที่จะหาความรู้	 ทําให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เต็มใจที่จะให้ด้วยความเต็มใจที่สุด	 และด้วยความ

ร่าเริง	 เพราะว่าเขาจะยินดีเพราะจะมีความสุขที่จะให้ความรู้ผู้ที่อยากได้ความรู	้ และรู้ว่าความรู้ที่จ่ายไปนี้	 ที่ ให้ ไปนี้

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นําสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคมที่ เข้าร่วมสัมมนาใน		

	 กรุงเทพมหานคร	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์	
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จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อไป	 เพราะว่าจะไปจัดการกิจการในสหกรณ์ของตน	 ฉะนั้นความขยันหมั่นเพียรก็เป็น

ศูนย์กลางอย่างหนึ่ง	เรียกว่าเป็นกุญแจอย่างหนึ่งของความสําเร็จของสหกรณ์	

	 กุญแจอีกอย่างหนึ่งของสหกรณ์ที่จะสําเร็จได้	 และถ้าขาดจะไม่สําเร็จ	 คือความซื่อสัตย์สุจริต	 คล้ายๆ	 กับ

ความขยันหมั่นเพียรนี้เอง	 คือถ้าเราได้ความรู้ ไป	 และไปปฏิบัติงาน	 คนไหนฉลาดก็อาจจะดูได้เปรียบคนที่ยังไม่รู้		

ไปเอาเปรียบเขา	มันเกิดเป็นความไม่ซื่อสัตย์แล้ว	เพราะว่าสหกรณ์ที่รวมกลุ่มกันมา	ทุกคนมีความสําคัญเท่าๆ	กัน	

บางคนมีความสามารถต่างกันเป็นความจริง	 แต่ว่าถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริต	 หมายความว่าคนไหนมีโอกาส	 อย่างท่าน	

ทั้งหลายที่เดินทางมากรุงเทพ	 ฯ	 จากที่ต่างๆ	 ท่านเดินทางมาอย่างไร	 ท่านมารถบ้าง	 มารถไฟบ้าง	 ก็ต้องใช้เงิน

และส่วนมากก็เป็นเงินของส่วนรวมของสหกรณ์	 ไม่ ใช่เงินของส่วนตัว	 เป็นเงินของส่วนรวม	 ก็หมายความว่า				

ได้ประโยชน์เป็นพิเศษที่ ได้มาเห็นเมืองหลวง	 ที่ ได้มี โอกาสมาพบปะกับเพื่อนฝูง	 มาพบปะกับผู้ที่มีความรู้	 มาเห็น		

สิ่งที่ ไม่เคยเห็น	ถ้ากลับไปแล้วก็ไม่แจกจ่าย	คือไม่ถ่ายทอดความรู้ที่ ได้มา	ก็นับว่าเป็นคนใจดําอยู่	เพราะว่าได้ ใช้เงิน

ของเขามาหาความรู้หาความบันเทิง	 อันนี้เปรียบเทียบดูแล้ว	 ขอให้ ไปคิดไม่ ใช่ตําหนิติเตียนท่าน	 เพราะว่าเชื่อว่า

ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจโดยสุจริตแท้	ถึงได้มาในงานในการสัมมนา	แล้วก็ถึงทําให้สหกรณ์ยังอยู่ ได้และก้าวหน้าได้	

เพราะว่าสหกรณ์ ในเมืองไทยนี้ก้าวหน้ามามาก	 ด้วยความเข้าใจของกสิกร	 แต่ว่าที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่า				

จุดสําคัญของสหกรณ์คือความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกัน	 ไว้ ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ถ้าสรุปก็ชอบสรุป ในคําที่พูด

กันมาก	 ชอบพูดกันว่า	 ผู้ที่จะอยู่ ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องสามัคคี	 คํานี้มาเสมอคําว่าสามัคคี	 สามัคคีก็แปลว่า	

พร้อมเพรียง	 ถ้าไม่พร้อมเพรียงกัน	 กิจการก็ ไม่ก้าวหน้า	 คือกิจการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ	 แล้วก็ถ้ากิจการ			

ไม่เป็นไปตามที่ต้องการกิจการล้มเราเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ	 เราก็ล้มเหมือนกัน	 ฉะนั้น	 คําว่าสามัคคีคือความ

พร้อมเพรียง	เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินสหกรณ์	

	 ทุกอย่างก็สรุปอยู่ที่ตรงนี้	ก็จะเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญก็ได้	แต่ว่าความรู้วิชาการก็เป็นกุญแจ	ความซื่อสัตย์

สุจริตก็เป็นกุญแจ	 ถ้ามาใช้ดีๆ	แล้วก็เป็นกุญแจ	 ถ้ารักใคร่กันเกื้อกูลกันก็เป็นกุญแจ	แต่คําว่าสามัคคีหมายความว่า

ทุกอย่างที่กล่าวนี้ ได้กระทําแล้ว	 ฉะนั้น	 ในด้านความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์นี้ก็สรุปอยู่ที่ตรงนี้	 แน่นอนว่าถ้ามีความ

รู้ความสามารถก็ยิ่งรุ่งเรือง	 แต่ถ้าขาดความสามัคคีหรือความสุจริตจะมีความรู้เท่าไรๆ	 สหกรณ์ ไม่มีทาง	 ไม่มีวันที่
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จะตั้งได้	และจะเกิดความเดือดร้อน	จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง	อาจจะถึงตายกันได้ ไม่มีประโยชน์เลย	เพราะฉะนั้น

ขอให้พิจารณากันในข้อนี้ ให้ดี	

	 อย่างอื่นก็มีเหมือนกัน	 เช่นถ้าพูดถึงวันนี้เป็นวันพืชมงคล	มีพิธีแรกนาขวัญที่ท่าน	ทั้งหลายก็ได้เห็น	บางคน	

บอกว่าไม่เห็นเป็นประโยชน์เลย	 มาไถนา	 แต่งเป็นเทวดามาไถนากลางกรุงที่สนามหลวงแล้วก็มาหว่านข้าว	 ไม่เห็น

เป็นประโยชน์	แต่ว่าอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายไปคิดดีๆ	ว่า	คนที่อยู่ ในกรุงเขาคงไม่ค่อยได้เห็น	 การทํานา	 เขาไม่เข้าใจ

ว่าการทํานานี้มันเหน็ดเหนื่อยแค่ ไหน	ก็ต้องมีการแสดงบ้างให้ดู	ให้เห็นว่าการทํานานี่		หรือถ้าไม่ ใช่การทํานาก็การ

ปลูกพืช	 ทํากสิกรรมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 สําคัญยิ่งสําหรับประเทศชาติ	 ถ้าไม่มี ใครทํานา	 ถ้าไม่มี ใครทําการเพาะปลูก	

จะเป็นการเพาะปลูกในสิ่งที่รับประทานได้	 หรือเพาะปลูกในสิ่งที่จะเป็นวัตถุดิบ	 สําหรับจะไปสร้างอะไรต่ออะไร			

หรือไปผลิตสิ่งอื่นๆ	 ประเทศชาติก็ไม่มีทางจะอยู่ ได้	 โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบัน	 การอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสําคัญมาก	

เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์	 ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร	

หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม	 หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง	 ฉะนั้นต้องทําการกสิกรรม	 ทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีความเดือดร้อน	 ประเทศต่างๆ	

ที่มาเล่าให้ฟังว่าประเทศโน้นเจริญร่ำรวย	 เขามีอุตสาหกรรม	 หมายความว่ามี โรงงานใหญ่ๆ	 สร้างอะไรต่ออะไร			

มาขายเรา	 เดี๋ยวนี้เขากําลังเดือดร้อนเพราะว่าวัตถุดิบเขาไม่มี	 ทําให้ถึงอาจจะอดก็ได	้ เขาเดือดร้อนจริงๆ	 เขาเห็น

ประเทศอย่างประเทศไทยที่ดูมีอุตสาหกรรมไม่มากนัก	 แต่มีการกสิกรรมที่ดีและพวกเราก็เป็นกสิกรที่ดี	 เขาอิจฉา		

เราเป็นประเทศที่ดีแล้วก็เป็นประเทศที่เลี้ยงตัวได้	 ถ้าช่วยกันก็เลี้ยงตัวได้	 อยู่เย็นเป็นสุขได	้ ในระหว่างที่ประเทศอื่นๆ	

อาจจะเดือดร้อน	 ฉะนั้น	 การที่แสดงด้วยวิธีแรกนาขวัญในวันพืชมงคลนี้	 จึงเป็นการแสดงให้ทั้งชาวกรุงสํานึกว่า	

การเกษตรนี้สําคัญและเหน็ดเหนื่อย	 ทั้งทําให้ชาวต่างประเทศ	 วันนี้ก็มีหลายคนที่มา	 มาดูเขาชื่นชม	 เขามาดู				

เขารู้สึกว่าสนใจมาก	 ก็ทําให้ชาวนาชาวสวนชาวไร่ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 ก็มีประโยชน์	 คนอาจจะติเตียนว่า	 ข้าวที่เอาไป	

หว่านนะมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าดูเมื่อหว่านเสร็จแล้ว	พิธีเสร็จแล้ว	เมื่อเขาอนุญาตให้คนเข้ามา	ประชาชนก็เข้ามาเก็บข้าว	

เก็บไม่ ใช่เป็นเพียงที่ระลึก	 แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เพราะข้าวเป็นของศักดิ์สิทธิ์	 ข้าวเป็นของแปลกจริงๆ	 ศักดิ์สิทธิ์	

คุ้มครองได้	 เพราะว่าข้าวนี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของเรา	 จะเห็นคนทั้งเด็ก	 ทั้งผู้ ใหญ่วิ่งเข้าไป	 ไปเก็บข้าว						

ที่พระยาแรกนาหว่านเอาเก็บไปเป็นสิริมงคล	 จะว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล	 หมายความว่าทําให้					

ใจสบาย	เขาก็เอาไปเก็บไว้บูชาไว้	
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	 ฉะนั้น	 พิธีแรกนาขวัญนี้ก็ยังมีความหมายหลายอย่าง	 แล้วก็เป็นที่ภูมิ ใจของผู้ที่เป็นกสิกรว่า	 นี้เป็น

เครื่องหมายของการกสิกรรมของประเทศไทย	 ถ้ามาบอกว่าการทําพิธีนี้มันไม่เหมือนของจริง	 เดี๋ยวนี้เขาไม่ ใช้แล้ว

ไถอย่างนี้	 จริงไม่ ใช้แล้ว	 เขาไม่ ใช้เครื่องแต่งตัวอย่างนี้สําหรับไปไถนา	 จริง	 เขาไม่ ใช้	 แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้อง

ตบแต่งให้มีความหมายสวยงาม	 อย่างเดียวกันกับเครื่องหมายที่อยู่ที่กระเป๋าหน้าอกของท่านทุกคน	 รูปที่เขียนไว้

ตรงนั้นเหมือนของจริงหรือเปล่า	 มันก็ ไม่เหมือนของจริง	 แต่ว่าเป็นเครื่องหมาย	 ทําให้เห็นว่าเป็นผู้ที่เป็นฝ่าย

หัวหน้าทางสหกรณ์	 คนก็เข้าใจ	 คนก็ยกย่อง	 แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นกสิกร	 ทุกคนจะเอาเครื่องหมาย			

มาแสดงว่าตัวเป็นกสิกร	 แบกไถมาบนหลังของแต่ละคน	 แต่ละคนแบกไถมาหรือจะแบกแทรกเตอร์มาทั้งคันก็ ไม่ ได้	

ก็ต้องมีเครื่องหมายที่เสื้อเป็นเครื่องหมาย	พิธีแรกนาขวัญนี้ก็เท่ากับเป็นเครื่องหมายของกสิกรทั่วประเทศ	 เป็นการ

ยกย่อง	เป็นการเตือนใจให้เห็นว่ามีความสําคัญ	และก็น่าภูมิ ใจ	

	 วันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้	 อีกครั้งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความคิด	

และเป็นผลดี	 ขอให้กิจการสหกรณ์ที่กําลังดําเนินอยู่	 ให้เป็นผลสําเร็จตามปรารถนา	 ด้วยความขยันหมั่นเพียร			

ของสมาชิกทุกคน	 และขอฝากความระลึกถึงสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ	 ขอให้ขยันหมั่นเพียร	 ขอให้รักกัน	 ขอให้

พยายามใช้ความรู้	 ความคิดความเห็นที่เหมาะสมกับที่ถูกต้อง	 และขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนําให้ดี	 เพราะว่า

ถ้าแนะนําให้ดีแล้วก็แนะนําในวิชาชีพ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจํากัด
(๒)

ณสํานักงานสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจํากัด

วันเสาร์ที่๒๗พฤษภาคม๒๕๒๑

	 การมาเยี่ยมหมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพงนี้	 เป็นโอกาสที่ ได้มาตรวจดูความก้าวหน้าและได้ฟังรายงาน							

มีรายงาน	 ๓	 ฝ่าย	 คือฝ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร	 ซึ่งว่าด้วยการพัฒนาที่ทางราชการได้ช่วย	 ของประธาน

กรรมการสหกรณ์การเกษตร	 ซึ่งมีหน้าที่ที่จะทําให้หมู่บ้านสหกรณ์นี้มีความอยู่เย็นเป็นสุข	 และของฝ่ายอาสาสมัคร

รักษาหมู่บ้าน	ซึ่งมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยของบริเวณนี้	 ทั้งสามฝ่ายได้ทําหน้าที่ โดยดี	 และถ้าสรุปดู	 ก็ทําหน้าที่

สําหรับความอยู่เย็นเป็นสุขของพวกเราทุกคน	แม้จะเป็นสามฝ่ายก็นับว่าเป็นฝ่ายเดียว		

	 การอยู่เป็นสหกรณ์นี้	 เคยพูดมาแล้วนานแล้วหลายครั้งแล้วว่า	แปลว่าร่วมกัน	อยู่ร่วมกัน	ทํางานด้วยกัน	

คือ	 “สห”	 ก็	 “ด้วยกัน”	 “กรณ์”	 ก็	 “ทํางาน”	 ทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันสําหรับอะไร	 ก็สําหรับให้มีความสุข				

คือมีกินมีอยู่	 อันนี้ก็เท่ากับช่วยตนเองถ้าอยากให้มีผลดี	 ทุกคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์	 หมายถึงทั้งผู้ ใหญ่ทั้งเด็ก				

ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	 จะต้องคิดดูว่า	 เรามีชีวิตทําไม	 เราอยากได้อะไร	 และจะทําอย่างไร	 สหกรณ์นี้ก็เท่ากับเป็นหนึ่ง	

จะต้องทําทุกอย่าง	จะต้องทํามาหากิน	เพาะปลูก	แล้วก็เมื่อเพาะปลูกแล้วก็ต้องขายได้	 เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีความ

ไม่สบาย	 ป่วยไข้	 เบียดเบียนได้บ้างก็ต้องรักษานอกจากนี้ก็ต้องรักษาความเรียบร้อย	 ป้องกันอันตรายที่จะมีมา	

เพราะว่าอาจจะมีผู้ร้ายเข้ามาได้	ทั้งหมดนี้เป็นงานของสหกรณ์	ถ้าคิดดีๆ	ทุกคนต้องคิดดีๆ	มีหน้าที่ที่จะคิดดีๆ	ว่า	

ตัวจะต้องทําอะไร	นึกถึงตัวเอง	แต่ละคนมานึกถึงตัวเอง	ตัวเองมีร่างกาย	ถ้าดูแต่ละคนแต่ละคน	ถ้าดูเผินๆ	เราก็

เห็นได้	 แต่ละคนก็มีหัว	 แต่ละคนก็มีลําตัว	 มีแขน	 ๒	 ข้าง	 มีขา	 ๒	 ข้าง	 ดูเป็น	 ๕	 อย่าง	 ๖	 อย่าง	 ถ้าดูแล้วหัว					

ก็มีหน้าที่	 มีหน้าที่เพราะว่าถ้าเราไม่มีหัว	 เราก็จะทําอะไรไม่ ได้	 แขนขาก็จะใช้การไม่ ได้	 ต้องมีหัว	 ที่หัวเองก็มีแบ่ง	

คิดดูเถอะว่าแบ่งเป็นหน้าที่ต่างๆ	มีตาสําหรับเห็น	มีหูสําหรับฟัง	เป็นต้น	ทุกส่วนของร่างกายเรามีหน้าที่ที่แตกต่างกัน	

แล้วก็ถ้าเกี่ยงกัน	บอกว่าทําไมปากได้แต่พูด	ได้แต่เอาอาหารใส่เข้าไป	มือไม่มีสิทธิ์พูด	มือมีแต่จะต้องทํางานทํางาน

ทํางาน	 สําหรับเอาอาหารมาใส่ ในปาก	 แต่ว่าถ้าไม่มีปากสําหรับเป็นทางที่จะเอาอาหารใส่ตัวแล้ว	 จะทําอย่างไร	

สมัยใหม่นี้เขาก็ ใส่อาหารอย่างอื่นเหมือนกัน	 ลองถามหมอซี	 แล้วก็ถามบางคนที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาล	 เขาอาจจะ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง	 พร้อมด้วยสมเด็จ							

	 พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากพระตําหนักเปี่ยมสุข	 พระราชวัง							

	 ไกลกังวล	ไปทรงเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง	จํากัด	จังหวัดเพชรบุรี	
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ใส่อาหารทางเส้นเลือดก็ ได้	 แต่ก็ ไม่ค่อยถูกต้องและไม่สบาย	 ฉะนั้นแต่ละส่วนของร่างกายมีหน้าที่	 ก็มีนิทานว่า	

ร่างกายทุกส่วนเกิดจะต่อว่าท้อง	 ท้องของเขารับแต่อาหาร	 ไม่มีหน้าที่ทําอะไร	 แขนขาต้องทํางานมาก	 หัวต้องทํา

งานมาก	 ท้องได้แต่กินส่วนต่างๆ	 ของร่างกายเขาก็ต่อว่าท้อง	 แล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้ว	 ไม่ทํางานให้ท้อง	 ก็เลยทํา

ให้ท้องไม่ ได้รับอาหาร	แต่เมื่อท้องไม่ ได้รับอาหาร	 ไม่มีอาหารเข้ามาในร่างกายไม่มีการย่อย	แขนขาก็เปลี้ย	 เดินไม่

ได้	หยิบอะไรก็ไม่ ไหว	คิดอะไรก็ไม่ออก	ลงท้ายแขนขาก็ต้องเริ่มทํางาน	หัวก็ต้องเริ่มทํางานใหม่	 สําหรับหาอาหาร

มาใส่ท้อง	 ท้องนี้ก็มีหน้าที่	 แต่ว่าไม่เหมือนกันแขนขา	 กับหัว	 ฉะนั้น	 ในการอยู่เป็นสหกรณ์	 ซึ่งคล้ายๆ	 เป็น

ร่างกายใหญ่	 ทุกคนต้องทําหน้าที่	 ไม่เกี่ยงกัน	 ถ้าทําหน้าที่ โดยไม่เกี่ยง	 โดยคิดดีๆ	 แต่ละคนแต่ละคน	 อย่างที่ว่า	

ทั้งผู้ ใหญ่ทั้งเด็ก	ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	จะต้องทําหน้าที่	ทําหน้าที่ของตัวและต้องคิดว่ามีหน้าที่		

	 เมื่อตะกี้นี้พูดถึงว่ามีสิทธิและหน้าที่	 สิทธิ	 คือสิ่งที่ตัวจะได้	 อยู่เป็นสหกรณ์นี้ตัวจะได้เหมือนกัน	 ได้มาก	

อย่างที่ทางราชการได้มาช่วยให้พวกเรามีน้ำใช้	 เป็นต้น	 ก็นับว่าดีมาก	 เพราะว่าแต่ละคนแต่ละคน	 ก็ทราบดีว่า	

เดือดร้อนเรื่องน้ำ	 ถ้าทางราชการไม่มาช่วยเราไม่สามารถที่จะอยู่ ได้	 ฉะนั้น	 ทุกคนก็ต้องช่วยกัน	 ถ้าส่วนใดไม่ช่วย	

ส่วนอื่นก็เสียอันนี้ที่ขอร้องให้ทุกคนคิดถึงหน้าที่ของตัวที่มี	 ถ้าคิดดีๆ	 และปฏิบัติดีๆ	 ทําดีๆ	 จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา	

อย่างที่ประธานกรรมการสหกรณ์ได้กล่าวถึง	 มีปัญหาจริงๆ	 แต่ว่าถ้าทุกคนตั้งใจที่จะคิดให้ดีว่า	 มีหน้าที่และช่วยกันทํา	

ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นได้	 ถ้าทุกคนทําหน้าที่	 อย่างเช่นอาสาสมัครทําหน้าที่ดี	 ความอยู่เย็นเป็นสุขก็มีขึ้น	

ความปลอดภัยก็มีขึ้นถึงดี ใจมากที่กิจการของอาสาสมัครได้ก้าวหน้ามาเป็นอย่างดี	ในรอบปีที่ผ่านมา	

	 ส่วนที่สําคัญก็ขอย้ำ	และถ้าทุกคนทํา	การเปรียบเทียบสหกรณ์กับร่างกายของตัว	แต่ละคนมีความต้องการ	

มีความจําเป็นที่จะให้ส่วนต่างๆ	 ของร่างกายของตัวช่วยกันทํา	 เห็นได้ชัด	 รู้ ได้ดีว่าถ้าส่วนใดของร่างกายเดือดร้อน	

ทั้งร่างก็เดือดร้อน	 ถ้าขาไม่ดีเดินไปไหนไม่ ได้	 งานก็ทําไม่ ได้	 แม้แขนจะแข็งแรงก็ทํายาก	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ทุกคน			

ในสหกรณ์พยายาม	 ถ้าสงสัยเมื่อไรก็ดูที่ร่างกายของตัว	 ให้ทุกคนพยายามทําหน้าที่ของตัวให้ปรองดองกัน	 ไปพูด	

มาบ่อยแล้วว่าต้องปรองดองกัน	 ความปรองดองกันนี้บางทีก็ยากเพราะว่าตัวมีความคิดอย่างหนึ่ง	 อีกคนมีความคิด

อีกอย่างหนึ่ง	ก็ทะเลาะกัน	แต่ว่าถ้าปรองดองกัน	ก็คือ	ตัวมีความคิดอย่างหนึ่ง	ก็บอกความคิดของตัว	และยอมฟัง

ความคิดของอีกคนหนึ่ง	 ถ้าไม่สามารถที่จะปรองดองกันระหว่าง	 ๒	 คน	 ก็หาอีกคนหนึ่งมา	 ให้ฟังข้อคิดของแต่ละคน	

และอธิบายกันว่าทําไมมีความคิดอย่างนั้น	 ถ้าขัดกันจริงๆ	 ก็ต้องหาทางที่จะให้ปรองดองจนได้	 ไม่ ใช่ว่าคนหนึ่งจะชนะ	
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หรือคนหนึ่งจะแพ้	 ต่างคนต่างชนะ	 ถ้าปรองดองกัน	 ถ้าไม่ปรองดองกันต่างคนต่างจะแพ้	 ความแพ้ความชนะนี้		

ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ	 มันก็ต้องมีแพ้	 แต่ถ้าเราปรองดองกัน	 มีแต่ชนะไม่มีแพ้	 ถ้าเราทะเลาะกันมีแต่แพ้	 ฉะนั้น				

ที่พูดมานี้ก็มีเพียงเท่านี้ว่า	 ถ้าเกิดปัญหาอะไรในสหกรณ์	 ให้ปรองดองกัน	 และเพื่อการปรองดองนี้	 ดูตัวอย่างที่ดี		

ที่อยู่ติดกับตัว	 คือตัวเอง	 รู้ดีว่าทุกคนก็เคยเดือดร้อนมาเคยไม่สบาย	 เป็นไข้ก็คงต้องเคยด้วยกันทุกคน	 เวลาเป็นไข้นั้น	

ร่างกายมันไม่ปรองดองกันก็ต้องจัดให้ปรองดองให้ดี	 ถ้าสหกรณ์ดําเนินไปโดยดี	 ก็หมายความว่าร่างกายแข็งแรง	

ถ้าสหกรณ์มีปัญหาก็หมายความว่าอาจจะเป็นไข้ ได้บ้าง	 ก็จะต้องดูว่าจะแก้ ไขกันอย่างไร	 ทางราชการพร้อมที่จะช่วย	

ทางราชการทั้งทางจังหวัด	 ทั้งทางราชการทางกรมกองต่างๆ	 พร้อมที่จะช่วย	 เพราะเหตุว่าทางราชการเป็นผู้ที่

สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น	 ตั้งแต่ก่อน	 ๒๕๑๔	 เป็นเวลาช้านาน	 ได้ ใช้งบประมาณมามากเพื่อให้พวกเราอยู่ ได้	 ฉะนั้น	

ถ้ามีปัญหาอะไรก็เชื่อได้แน่ว่าจะแก้ ไขได้	 และถ้าดูตัวอย่างอีกอย่างคือ	 ตัวเราเอง	 ในฐานะเป็นสหกรณ์	 ผู้ที่มี			

ความจําดี	 และทุกคนก็ต้องมีความจําว่า	 เมื่อ	 ๒๐	 ปีก่อนนี้เราเป็นอย่างไร	 เมื่อ	 ๑๐	 ปีก่อนนี้เราเป็นอย่างไร					

และวันนี้เราเป็นอย่างไร	ก็นับว่าก้าวหน้าอยู่ดีกินดีกว่าก่อน	มีเสื้อแสงใส่	มีอาหารใส่ปาก	แต่ก่อนนี้ ไม่มี	หลายคนอด	

ไม่มีอาหาร	 มาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็มีอาหารใส่ปาก	 ไม่ ได้อยู่เดือดร้อน	 อันนี้เราต้องคิดว่าเราอยู่ดีขึ้น	 ดีขึ้นอย่างมาก	

ทีเดียว	 ตั้งแต่อยู่บ้านมีพื้นเป็นดิน	 แล้วก็ทําด้วยไม้ ไผ่	 จนกระทั่งทําด้วยไม้กระดาน	 และปูด้วยซีเมนต์	 ปูพื้น				

เป็นซีเมนต์	 เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นที่เรียกว่าเป็นตึก	 คือก่อขึ้นมา	 อย่างเช่นอาคารนี้ก็เป็นตึกแล้ว	 ฉะนั้น	 มีความก้าวหน้า	

ต้องมีกําลังใจ	

	 ก็ขอให้ทุกคน	 เมื่อมีปัญหาอะไร	 กลับมาดูที่กายของตัวว่า	 ต้องปรองดองอย่างไร	 สําหรับให้แข็งแรง					

ให้มีความสุข	 แล้วนึกถึงสหกรณ์ว่า	 จะต้องปรองดองกัน	 ช่วยกันสร้างทําให้สหกรณ์แข็งแรง	 มีความก้าวหน้า			

เมื่อสหกรณ์ก้าวหน้าแข็งแรง	แต่ละคนที่เป็นสมาชิกก็มีความสุข	มีความภูมิ ใจได้ว่าสร้างตัวเองขึ้นมา	 เพราะฉะนั้น	

ก็ขอให้ทุกคนจงอย่าลืมและระลึกอยู่เสมอ	 คิดอยู่เสมอในความสําคัญของการมีความสามัคคี	 มีความขยันหมั่นเพียร	

มีความปรองดองกันดี		

	 ขอให้ทุกคน	 มีกําลังใจกายเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 เพื่อปฏิบัติการงาน	 ซึ่งเป็นช่องทางของความเจริญ	 ขอให้	

ประสบความสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล

ณพระราชวังไกลกังวล

วันพุธที่๗มิถุนายน๒๕๒๑

	 เคยพูดกับครูและนักเรียนมาเสมอว่า	 วันนี้เป็นวันสําคัญ	 เพราะเป็นวันที่จะได้ชื่นชมกับผลงานที่ ได้ปฏิบัติ

เมื่อปีที่แล้ว.	 เท่าที่รายงานมาให้ทราบ	 ก็นับว่าได้ผลดีพอสมควร	 พอที่จะยินดี ได้.	 แสดงว่าส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่ดี	

ใช้ ได้แล้ว	แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือบางคน	ยังย่อหย่อนอยู่	เพราะยังมีสอบตกบ้าง.	ก็จําเป็นทีเดียวที่จะต้องทําหน้าที่

ให้ครบถ้วน	เข้มแข็ง	และจริงจังยิ่งขึ้น.	

	 หน้าที่สําคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกําลัง	 และให้สําเร็จ,	 การจะเรียนให้ ได้อย่างนั้น	 จะทําอย่างไร.		

ก็ต้องเข้าใจว่า	 เราจะต้องมีวิชาสําหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า.	 ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้น	

จะไม่มี โอกาส	จะทําให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์	 เพราะไม่มีความรู้ติดตัว.	 เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้	 จะได้รักเรียน	

ขยันเรียนด้วยความบากบั่นอดทน	 เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้.	 การที่จะเรียนให้ดี	 ให้รู้วิชา

แจ่มแจ้งลึกซึ้งได้นั้น	 นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว	 ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาด		

ที่จะทําตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย.	 ถ้าทําตัวดีมีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู	 เอาใจใส่ช่วยเหลือครูใน		

กิจต่างๆ	แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย	ครูย่อมมองเห็นความดี ในกายในใจของตัว	จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้ง

ลูกทั้งศิษย์	 จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้ โดยเต็มใจและจริงใจ	 ให้เล่าเรียนสําเร็จผลได้เต็มเปี่ยม.	

จึงขอให้จําไว้	และพยายามปฏิบัติ ให้ ได้ทุกคน.	

	 สําหรับครูนั้น	 ก็จะต้องทําตัวให้เป็นที่รัก	 เป็นที่เคารพ	 เป็นที่เชื่อใจของนักเรียนเหมือนกัน.	 ข้อแรก			

ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยําชํานาญ	 ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน	 เพื่อสามารถสอนวิชาทั้งปวงได้ โดย

ถูกต้อง	 กระจ่างชัด	 และครบถ้วนสมบูรณ์.	 อีกข้อหนึ่ง	 ต้องทําตัวให้ดี	 คือต้องมีและต้องแสดงความเมตตากรุณา	

ความซื่อสัตย์สุจริตความสุภาพ	ความเข้มแข็งและอดทน	ให้ปรากฏชัดแจ้งเคยชินเป็นปรกติวิสัย.	เด็กๆ	จะได้เห็นได้

เข้าใจในคุณค่าของความรู้	 ในความดี	 และในตัวครูเองอย่างซาบซึ้ง	 และยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง.	 ภารกิจของครู	

คือการให้การศึกษา	ก็จะได้บรรลุตามที่มุ่งหวังกันอยู่.	
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	 ขอชมเชยนักเรียนที่อุตส่าห์เล่าเรียนดีจนได้รับรางวัล	 และขออวยพรให้ทุกๆ	 คนทั้งครู	 ทั้งนักเรียน					

ทั้งผู้มีส่วนช่วยเหลืองานของโรงเรียนวังไกลกังวล	 มีความสุขความสวัสดี	 มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกายใจ	

เพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ของตนๆ	ให้ ได้ผลที่น่าชื่นชมยิ่งขึ้นไป.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพุธที่๒๑มิถุนายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒในโอกาสนี้	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินกิจการมาได้ด้วยด	ี ทั้งในการให้การศึกษาและในการค้นคว้า

วิจัยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง	

	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	 และจะได้ออกไปร่วมมือกัน

ปฏิบัติงานสําคัญของชาติ	

	 มีความเข้าใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเวลานี้ว่า	 การทํางานโดยมากมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย	 จะทํากัน	

ตรงไปตรงมามักไม่สําเร็จ	 ต้องใช้วิธีการพลิกแพลงนอกระบบต่างๆ	 เข้าแทนที่	 กระนั้นแล้ว	 ผลงานที่แท้อันควร

ประสงค์ก็ยังบกพร่องล้มเหลว	 ใครก็ตามที่เป็นคนสุจริตเที่ยงตรง	ย่อมไม่ต้องการให้เป็นดังนั้น	และคงจะปรารถนา

จะช่วยกันแก้ ไข	 การที่จะร่วมมือกันทําให้งานราบรื่น	 สําเร็จ	 และดําเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้น	 นักปฏิบัติงาน	

ทุกคนจะต้องมีวินัยสําหรับใช้กับตนเอง	 คือ	 ต้องไม่ประมาทปัญญา	 ต้องรักษาความจริงใจ	 ต้องสลัดทิ้งความคิด

จิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอ	 และต้องทราบตระหนักในความสํารวม	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงาน	

และให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุข	

	 ประการแรกที่ว่าต้องไม่ประมาทปัญญานั้น	ขอให้เข้าใจว่า	ปัญญา	อันได้แก่	ความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นได้

ด้วยความคิดพิจารณาตามเหตุผลอันถูกต้องแยบคาย	 เป็นทั้งรากฐานและปัจจัยสําคัญแท้จริงของการงานทั้งปวง	

ถ้าประมาทปัญญา	 ไม่ ใช้ปัญญาเป็นหลักทํางาน	 เพราะละเลยหรือเพราะนึกดูหมิ่นตัวเองว่าโง่เขลาแล้ว	 อคติ		

ความลุ่มหลง	ความเพ้อฝันก็จะเข้ามาแทนที่	แล้วจะหวังอะไรได้จากสิ่งเหล่านั้น	นอกจากความวิบัติเสียหาย	ทุกคน

จึงจําเป็นต้องใช้ปัญญาตลอดเวลาและตลอดชีวิต	 การพยายามคิดพิจารณาใคร่ครวญตามเหตุผลและหลักวิชา					

อยู่เสมอ	 จะทําให้ฉลาด	 สามารถ	 และได้รับความสําเร็จเพิ่มพูนขี้นเสมอ	 และคนเรานั้น	 เมื่อทําอะไรได้สําเร็จ					

ก็ย่อมเกิดกําลังใจที่จะทําให้ ได้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	



191

	 นอกจากไม่ประมาทปัญญาตนเองแล้ว	 ยังประมาทปัญญาคนอื่นไม่ ได้ด้วย	 เพราะการประมาทหมิ่นปัญญา

คนอื่น	 ไม่ยอมทำตามความคิดและความรู้ของคนอื่นนี่แหละ	 เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้งานต่างๆ	 ต้องหยุดชะงัก			

ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ร่ำไป	 และต้องล้มเหลวมามากกว่ามากแล้ว	 ผู้มีความคิดควรจะต้องเข้าใจว่า	 ปัญญาของผู้อื่น			

ที่เขาคิดมาดีแล้ว	 ได้ ใช้มาดีแล้วในการงานนั้น	 ย่อมเป็นพื้นฐานอย่างดีสําหรับเรา	ที่จะก่อตั้งสร้างเสริมความเจริญ

ให้งอกงามมั่นคงต่อไป	 การประมาทปัญญาผู้อื่นจึงเท่ากับไม่ ได้ ใช้พื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์	 ซ้ำยังรื้อถอน

ออกเสียอีกด้วย	 ด้วยความโง่เขลา	 จึงจําเป็นที่จะต้องหัดนับถือปัญญาผู้อื่นกันให้เป็น	 เพื่องานที่ทําจักได้ดําเนิน			

ต่อเนื่องกันไปได้ ไม่ติดขัด	 ปฏิบัติง่าย	 และสําเร็จประโยชน์อันสมบูรณ์ตรงตามความมุ่งประสงค์ ได้ โดยสะดวก

รวดเร็วทันเหตุการณ์	

	 ขออวยพรให้บรรดาบัณฑิตมีความเจริญก้าวหน้าดังประณิธานอันตั้งไว้ โดยธรรมทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๒มิถุนายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกวาระหนึ่ง	 และขอแสดง

ความชื่นชมกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาทุกคนทั่วกัน	

	 เมื่อวานนี้	 ได้พูดถึงการไม่ประมาทปัญญาและการใช้ปัญญาให้เป็นหลักเป็นปัจจัยในการทํางาน	 อันเป็น

วินัยข้อแรกที่จะช่วยให้งานทุกอย่างดําเนินไปได้ โดยราบรื่น	 และสําเร็จประโยชน์ ได้ โดยสมบูรณ์แท้จริง	 วันนี้จะขอ

พูดถึงวินัยข้อที่สอง	คือการรักษาความจริงใจ	

	 ความจริงใจเป็นอย่างไรเป็นเรื่องไม่ต้องอธิบายและไม่เป็นปัญหา	 เพราะทราบกันอยู่และมีกันอยู่ทั่วทุกคน	

ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า	 ความจริงใจนั้น	 เรามักมีกันไม่ตลอด	 ไม่ช้าไม่นานก็หลงลืมละทิ้งกันเสียแล้ว	 เป็นเหตุให้เกิด

ปัญหาได้มากมาย	 เนื่องมาจากความระแวงสงสัยเข้าใจผิดกันในวงงานทั้งปวง	 จึงต้องสอนกันให้ติดตามรักษา	

ความจริงใจ	และให้ถือเป็นวินัยในชีวิต	

	 ความมี ใจจริงที่ขาดไม่ ได้ ในการทํางานมีสองประการ	 ประการที่หนึ่งคือความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน							

ซึ่งมีลักษณะประกอบด้วยความซื่อตรง	 เมตตา	 หวังดี	 พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมกันทุกขณะ			

ทั้งในฐานะผู้มีจุดประสงค์ที่ดีร่วมกัน	 และในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติร่วมโลกกัน	 ประการที่สองได้แก่ความ

จริงใจต่องาน	มีลักษณะเป็นการตั้งสัตย์อธิษฐานหรือการตั้งใจจริงที่จะทํางานให้เต็มกําลัง	กล่าวคือ	เมื่อได้พิจารณา

ด้วยปัญญาเป็นที่แน่ชัดแล้ว	 ว่างานที่จะทํานั้นเป็นประโยชน์จริง	 ก็ตั้งสัตย์สัญญาแก่ตัวเอง	 ผูกพันบังคับตัวเอง			

ให้กระทําจนเต็มกําลังความรู้ความสามารถ	 ให้ ได้ผลดีที่สุด	 ความจริงใจสองประการนี้	 พิจารณาดูแล้ว	 จะเห็นว่า

เป็นปัจจัยสําคัญที่จะป้องกันกําจัดปัญหาขัดแย้งและความย่อหย่อนล่าช้าได้สิ้นเชิง	 วงงานใดมีผู้ร่วมงานที่รักษา	

ความจริงใจไว้ ได้มั่นคง	ก็เป็นอันเชื่อได้ว่าจะได้รับผลสําเร็จที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมทุกเมื่อ	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง	 ที่จะติดตามรักษาความจริงใจของตนๆ	 ไว้ ได้ทุกเมื่อ	 ไม่ว่าจะตกอยู่ ใน

สภาพการณ์และสถานที่ ไหนๆ	เพื่อจักได้เป็นผู้สามารถในการปฏิบัติงาน	และสามารถนําพาตัวให้ประสบกับความสุข

สวัสดี	ความสําเร็จ	และความเจริญก้าวหน้าทุกประการได้	สมตามที่มุ่งปรารถนาไว้.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันศุกร์ที่๒๓มิถุนายนพ.ศ.๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกวาระหนึ่ง	 และขอแสดง

ความชื่นชมกับบัณฑิตทั้งหลายที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	

	 วันก่อน	ข้าพเจ้าได้พูดถึงการไม่ประมาทปัญญาและการรักษาความจริงใจ	ซึ่งถือได้ว่าเป็นวินัยสําคัญในชีวิต

และในการทํางาน	วันนี้จะพูดถึงวินัยข้อต่อไป	คือการสลัดทิ้งความคิดจิตใจอันต่ำทราม	

	 จิตใจอันต่ำทรามนั้นคือจิตใจที่อ่อนแอ	 ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดี

และความสําเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม	หากแต่เห็นแก่ความสะดวก	เอาแต่ง่ายเข้าว่า	โดยไม่คํานึงถึงคุณความดี	

จิตใจเช่นนี้จึงทําให้บุคคลเป็นคนมักง่าย	 ยอมเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งเลวทรามและทุจริต	 ไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็หา			

แต่ทางที่ง่ายที่ต่ำ	 เพราะเห็นไปว่าจะได้ผลโดยสะดวกรวดเร็วด้วยวิธีการอย่างนั้น	 ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่		

คนมักง่าย	 ผู้เห็นแต่กับความสะดวกนี้	 ยิ่งทํางานไปก็ยิ่งก่อปัญหา	 เพราะไม่เคยชินกับงานที่ยากลําบาก	 ไม่เคยฝึก

เผชิญกับความอดทน	 กับความจริง	 และการแก้ปัญหาในทางที่ถูก	 ผลที่สุดจะเอาตัวไม่รอด	 จะต้องจมอยู่ ในตม			

คือความต่ำทรามนั่นเองงานที่ตนทําก็ต้องพลอยทรุดต่ำลงไปด้วย	 จึงใคร่จะให้ทุกคนลองคิดพิจารณาดู	 หากผู้ ใด			

มีความคิดจิตใจดังกล่าวอยู่	จะได้ละทิ้งเสียแต่ต้นมือ	

	 ขออวยพรให้บรรดาบัณฑิตมีความคิดจิตใจที่เข้มแข็ง	 สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาความฉลาดรู้คิดโดย			

ถูกต้อง	 เพื่อให้สามารถเอาชนะความมักง่ายใฝ่ต่ำ	 และสามารถปฏิบัติงานปฏิบัติตนไป ในทางที่ถูกที่ด	ี และได้รับ

ความสุข	ความสําเร็จ	และความเจริญรุ่งเรืองตามที่ตั้งใจปรารถนา.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์
(๒)

นําคณะกรรมการของสมาคมคณะครูและนักเรียนเข้าเฝ้าฯ

ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่๒๖มิถุนายน๒๕๒๑

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	 ที่นําเงินมาบริจาคเพื่อการกุศล	 และเป็นที่ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่เห็นสมาคม

นักเรียนเก่าร่วมกับคณะครูและนักเรียนได้พร้อมเพรียงกัน	 มีกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 ได้ประโยชน์ ในด้าน							

ได้สังสรรค์กัน	ได้พบปะกัน	และตั้งใจที่จะปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน	

	 ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 ที่ผู้ที่ ได้ผ่านการเรียนในสถาบันการศึกษาคือโรงเรียนเดียวกัน	 ควรจะได้พบปะ

กันต่อไป	 เพราะว่าเมื่อเป็นนักเรียนก็ย่อมมีความคิดที่กําลังเติบโตขึ้น	 แล้วก็นึกอยากที่จะทําอะไรดูบ้างเป็นการ

วางแผนการในชีวิตของตัว	 เมื่อเติบโตขึ้นสําเร็จการศึกษาแล้ว	 และออกไปมีชีวิตเป็นผู้ ใหญ่ก็คงได้เห็นว่ามีความ

สําเร็จบ้าง	มีความล้มเหลวบ้าง	ในแผนการที่ ได้วางเอาไว้	ที่ ได้ถกเถียงและปรึกษาหารือกัน	จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ ได้พบปะ

กันตลอด	 สําหรับชีวิตของคนนั้น	 ก็เริ่มตั้งแต่เด็กจนก้าวไปสู่วัยรุ่นวัยผู้ ใหญ่	 และมีงานการของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน	

แล้วแต่วัย	 แล้วแต่อายุ	 แต่ว่าถ้าได้พบปะกันและทํางานร่วมกัน	 ก็ทําให้การวางแผนต่างๆ	 มีทางที่จะวางแผนได้		

ถูกต้องมากขึ้น	และการปฏิบัติแผนชีวิตก็จะมีความสําเร็จได้มากขึ้น	ฉะนั้น	การที่ โรงเรียนได้มีการปฏิบัติงานประจํา

ของโรงเรียน	 และของผู้ที่ประกอบเป็นโรงเรียน	 คือ	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 คณะนักเรียน	 และคณะนักเรียนเก่า	

ได้เข้ากัน	เพื่อที่จะสังสรรค์กันก็เป็นการดี	

	 ชีวิตนี้ต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่เล็ก	 แล้วก็การสร้างนั้นเป็นสิ่งที่จะว่ายากก็ยาก	 หรือง่ายก็ง่าย	 จะว่าถึงความง่าย	

ของการสร้าง	 ง่ายเพราะว่าเด็กที่เกิดมาได้รับการอุปการะจากผู้ ใหญ่	 และความรู้ที่ ได้รับมาก็ ได้รับถ่ายทอด							

มาตั้งแต่สมัยก่อนนี้	 เพราะว่าคนก็ ได้ค้นคว้ามาตลอดเวลา	 สําหรับเด็กที่ ได้รับความรู้ก็ ได้รับมาจากผู้ที่ค้นคว้ามา

แล้ว	 ขณะเติบโตขึ้นจากเด็กไปเป็นวัยรุ่นก็มีผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรานําความรู้มาให้ ได้	 แม้จะสําเร็จการศึกษาตลอด

จนขั้นสูงขึ้นไปขั้นอุดมศึกษาก็ตาม	ก็มีผู้ที่มีความรู้ที่ ได้ค้นคว้ามา	มาแบ่งความรู้ ให้เรื่อยๆ	ถึงขั้นที่สําเร็จการศึกษา

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 นางกิ่งแก้ว	จารุวัสตร์	
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ขั้นอุดมศึกษา	 ตัวเองมีความรู้พอที่จะคิดที่จะค้นคว้าต่อไปก็ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นหรือร่วมกับผู้ที่มีความรู้มาก่อน				

ที่จะสร้างความคิด	 และตั้งที่เรียกว่าแผนในชีวิตได้	 ต่อไปก็เมื่อมีความรู้และมีความชํานาญมากขึ้นก็จะต้องร่วมกันต่อไป	

ที่จะสร้างความดี	 สร้างความก้าวหน้า	 จะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็ตาม	ก็ต้องรวมกัน	ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายตั้งวิธี

ทํางานด้วยการถือความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นสําคัญนี้	 ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม	 และเป็นสิ่งที่จะนําความเจริญมาให้

แก่ท่านทั้งหลาย	ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่	และเมื่อท่านทั้งหลายมีความสําเร็จในงานการต่างๆ	ในชีวิตที่มีอยู่	ก็ทําให้ส่วนรวม	

ทั้งหมดหรือทั้งประเทศ	 มีความก้าวหน้าได้	 มีความเป็นปึกแผ่นได้	 เพราะว่าประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และประกอบด้วย	

คนที่มีความคิดที่ถูกต้อง	

	 ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	ในการที่ท่านได้นําเงินมาสมทบในการทําบุญกุศลนี้ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่ง	

แล้วก็ ได้กุศลแน่	แต่ที่ปฏิบัติตนด้วยตนเอง	ตั้งใจทําดี	ตั้งใจสร้างชีวิตที่ดีที่งามนี้	 ก็เป็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญ	

อาจจะยิ่งกว่าด้วยซ้ำ	 ขอให้ทุกคนมีความสําเร็จในงานการที่ตั้งเอาไว้	 มีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็ง	 เพื่อที่จะปฏิบัติ		

ให้บรรลุผล	คือความดีความงามความเจริญ	และความมั่นคง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันอังคารที่๒๗มิถุนายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกคํารบหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบรายงานผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ล่วงแล้ว	 ซึ่งน่าพอใจอนุโมทนา	 ขอแสดงความ

ชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	

	 สามคราวที่แล้ว	 ข้าพเจ้าได้พูดถึงวินัยสําคัญของชีวิต	 ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนสามารถทําการงานให้สําเร็จ	

ราบรื่น	 และเจริญก้าวหน้าได้ โดยแท้จริง	 วินัยดังกล่าวได้แก่การไม่ประมาทปัญญา	 การตามรักษาความจริงใจ			

และการสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามวันนี้จะได้พูดถึงวินัยอีกข้อหนึ่ง	คือความสําเหนียกตระหนักในความสงบสํารวม	

	 ความสงบสํารวมในที่นี้	 หมายถึงความเรียบร้อยเป็นปรกติ	 ทั้งในจิตใจและการกระทํา	 อันประกอบด้วย

ความไม่ตื่นเต้นหวั่นไหว	 ความหนักแน่นเป็นกลาง	 ความมีสติและความรู้ตัว	 การรู้จักสํารวมระวังกายใจให้สงบ	

เป็นปรกตินั้น	 จะช่วยให้มีการยั้งคิด	 ก่อนหน้าที่จะลงมือกระทําการทุกอย่างเมื่อยั้งคิดได้	 ก็จะมี โอกาสอันประเสริฐ	

ที่จะใช้ปัญญาพิจารณางานที่ทําโดยกระจ่างชัด	 ให้เห็นทางและวิธีการที่จะปฏิบัติ ได้ โดยถูกต้องเที่ยงตรงพอเหมาะ

พอดี	 ให้เกิดประโยชน์อันสมบูรณ์แก่งาน	 ในทางตรงข้าม	 งานใดๆ	 ก็ตาม	 ถ้าไม่ทําด้วยใจและด้วยอาการที่สงบ		

สํารวม	 ความรีบร้อน	 ฟุ้งซ่าน	 หลงผิด	 และอคติทุกๆ	 อย่าง	 ก็จะเข้าปิดบังหนทางที่จะนําปัญญามาใช้ ให้เกิด

ประสิทธิภาพจนหมดสิ้น	 และเมื่อนําปัญญามาใช้ ไม่ ได้	 ก็ยากที่จะทํางานให้ถูกต้องได้	 ความผิดพลาดและความ		

เสียหายนานาประการก็อยู่ ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	 จึงใคร่จะให้บัณฑิตแต่ละคนศึกษาพิจารณาความสงบสํารวมนี	้

ให้เห็นถึงประโยชน์และความสําคัญโดยถ่องแท้	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีจิตใจสงบหนักแน่น	 เพื่อสามารถสร้างสรค์ความสําเร็จความมั่นคง	 ความสุขสวัสดี	

และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่ประเทศชาติได้	สมตามที่มีปณิธานปรารถนา.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ประจําจังหวัดลพบุรีและจังหวัดศรีสะเกษ
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๗มิถุนายน๒๕๒๑

	 การที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันในงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห	์ ในส่วนของจังหวัดลพบุรีและศรีสะเกษ

นี้	 ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม	 แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ ได้ตั้งมาเป็นส่วนกลางเป็นเวลาหลายปีแล้ว		

ก็ได้ขยายงานออกไป	และเป็นที่สนใจของทุกคน	

	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี้ ได้ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย	 จะเป็นภัยทางไหนก็ตาม	

ส่วนมากก็เป็นภัยธรรมชาติ	 และหลักการมีอยู่ว่าผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติเหล่านี้มีความทุกข์มาก	 และไม่ทราบว่า

เมื่อไรจะมีทุกข์มาถึง	แล้วก็ทําให้ ไม่ ได้เตรียมกายเตรียมใจพอ	ฉะนั้น	 เมื่อประสบภัยเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ที่หนัก	การ

ที่มีผู้ประสบทุกข์ ในประเทศเป็นระยะดังนี้	 ก็เป็นสิ่งที่ทําให้บั่นทอนกําลังของส่วนรวม	 การตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห	์

ก็เพื่อขจัดความทุกข์นี้	 เป็นจุดประสงค์สําคัญและมีหลักการอยู่ว่า	 ผู้ที่ยังไม่ ได้ประสบทุกข์ภัยอะไร	 ก็นึกถึงว่าต่อไป	

ถ้าสมมุติประสบทุกข์ภัยก็อยากที่จะพ้นทุกข์ โดยเร็ว	 จึงช่วยกันสะสมกองทุน	 เงินทุน	 และช่วยกันตระเตรียมวิธีที่จะ

ช่วยผู้ประสบทุกข์	 อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 เพราะว่าผู้ที่ประสบทุกข์นั้น	 เมื่อเขาเสียหายไป	 เขาเสียหายทรัพย์สิน

สิ่งของไป	 ก็ทําให้เดือดร้อน	 แต่สิ่งที่เดือดร้อนที่สุดก็คือจิตใจ	 ใจเสีย	 ก็เคยมีผู้ที่ประสบภัย	 แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือ	

จากมูลนิธิ	และจากเจ้าหน้าที่อื่นๆ	ของมูลนิธิอื่นๆ	เขาเคยมาบอกว่า	เมื่อประสบทุกข์นั้น	ใจมันเสียไปหมด	วุ่นไปหมด	

รู้สึกเหมือนโลกจะแตก	 แต่เมื่อมีการมาช่วยเหลือโดยด่วน	 โดยเร็ว	 ทําให้ชุ่มชื่น	 เขาก็พูดตรงๆ	 ว่า	 สิ่งที่เขาได้รับ

เป็นการช่วยเหลือนั้น	จะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นเงินทองก็ไม่คุ้มที่เสียหายไปเลย	แต่คุ้มในทางจิตใจ	เพราะว่ารู้สึกว่า

มีคนเห็นใจ	 อันนี้ทําให้เกิดกําลังใจทันที	 ไม่มีการท้อใจไม่มีการโวยวาย	 ทําให้เขาสามารถที่จะสร้างตัวกลับคืนมามี

ฐานะที่ดี	 มีความสุขความสบายได้ โดยเร็วที่สุด	 ที่เขาพูดอย่างนี้ก็เป็นจุดสําคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์				

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายพ่วง	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ			

	 นําคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ	ประจําจังหวัดลพบุรี	และจังหวัดศรีสะเกษ	 เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล		

	 สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ	และตั้งเป็นทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ	ประจําจังหวัดศรีสะเกษ	
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คือเอาของไปช่วยเหลือนั่นส่วนหนึ่ง	แต่ที่สําคัญมากคือเอาใจไปช่วย	แล้วก็ถ้ามีความเดือดร้อนอะไรเขาก็รู้ว่ามีผู้ที่จะ

พึ่งได้	หน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็มีช่วยในทางกาย	คือเป็นสิ่งของและช่วยในทางใจ	กําลังใจ	

	 ฉะนั้น	 การที่ ได้มีการตั้งมูลนิธิส่วนจังหวัดนี้	 ก็เป็นสิ่งที่ดี	 เพราะว่าจังหวัดใดประสบภัยก็ทําให้สามารถ			

ไปช่วยตามหลักการของมูลนิธิได้ทันท่วงที	 ถ้าคอยแต่มีแต่ส่วนกลางก็ทําให้ช้าไป	 และส่วนที่จะได้ ในทางให้กําลังใจนั้น	

ก็จะด้อยลงไป	 อีกข้อหนึ่งของความดีตามวิธีของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็คือ	 ทุกคนได้ร่วมมือ	 มีทั้งพ่อค้า	

ประชาชน	 ประชาชนทั่วๆ	 ไป	 และผู้ที่เป็นข้าราชการทั้งทหารพลเรือน	 ร่วมมือกันในท้องที่	 เพื่อที่จะให้สําเร็จ				

ในกิจการตามวัตถุประสงค์	 เพราะฉะนั้นมูลนิธินี้ก็ ได้เป็นประโยชน์ทั้งในยามที่เกิดทุกข์	 ทั้งในยามที่ปกติ	 คือทําให้

พวกเราทุกคน	 ร่วมมือร่วมแรงกันในกิจการที่เป็นกุศลทําให้เกิดสิ่งที่ดีอย่างใหญ่หลวงก็คือความร่วมมือระหว่าง			

ทุกคนในชาติ	 ซึ่งเป็นผลจะเรียกว่าพลอยได้ก็ ได้	 สําหรับที่ ได้จากมูลนิธิ	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายตระหนักใน	

ความสําคัญของมูลนิธิ	และได้ร่วมมือทั้งด้วยปัจจัย	ทั้งด้วยแรง	ทั้งด้วยใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นชม	

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	 ที่ ได้มาแสดงจิตใจที่เอื้อเฟื้อ	 ก็ขอให้จิตใจที่เอื้อเฟื้อนี้ก็เรียกว่าเมตตากรุณา							

ที่มีอยู่ ในใจ	 ทําให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 ความปลอดภัย	 และสิ่งใดที่ปรารถนา	 ก็ขอให้ ได้					

มีความสําเร็จทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพุธที่๒๘มิถุนายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	เป็นคํารบที่ห้า	

และขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาทั่วทุกคน	

	 ในคราวก่อน	 ข้าพเจ้าได้พูดถึงข้อปฏิบัติอันเป็นวินัยของบัณฑิตในการปฏิบัติตัว	 ปฏิบัติงานไปแล้วรวม				

สี่ข้อ	คือ	การไม่ประมาทปัญญา	การตามรักษาความจริงใจ	การสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทราม	และการสําเหนียก

ตระหนักในความสงบสํารวม	 วันนี้	 จะพูดถึงผลของการที่ ได้อบรมวินัยทั้งนั้นให้เกิดมีขึ้นในตัว	 ว่าจะส่งเสริมให้เกิด

ความสามารถพิเศษขึ้นสองประการ	

	 ประการแรก	 ผู้ที่ ใช้ความรู้ความฉลาดเป็นหลักในการทํางาน	 มีความจริงใจทั้งต่องานและต่อผู้ร่วมงาน	

โดยปราศจากความคิดจิตใจที่มักง่ายใฝ่ต่ำ	 ทั้งรู้จักสํารวมกายใจให้ยั้งคิดด้วยปัญญาอยู่เสมอเป็นปรกต	ิ ก่อนที่จะ			

ทําการทั้งปวงนั้น	 จะสามารถมองเห็นประโยชน์ที่แท้อันพึงประสงค์ของงานได้อย่างกระจ่างแจ้ง	 ไม่สับสน	 สงสัย	

และสําคัญผิดในประโยชน์	 คือไม่เห็นว่าผลได้อย่างอื่นจะสําคัญควรมุ่งหมายยิ่งไปกว่าประโยชน์ โดยตรงแท้ของ		

งานนั้น	 ประการต่อไป	 เมื่อลงมือกระทําโดยเพ่งเล็งประโยชน์เป็นสําคัญ	 ก็จะสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ถูกต้อง

ตรงกับจุดมุ่งหมาย	 ไม่ต้องล่าช้าเสียประโยชน์ ไปกับความหลงผิดและกระบวนการปฏิบัตินอกระบบต่างๆ	 อันจะทําให	้

ต้องเปลืองเปล่า	ทั้งความคิด	กําลังแรง	ทุนรอน	และโอกาสอันมีค่า	อย่างน่าเสียดาย	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งมั่นคงทั้งในกายในจิตใจ	 เพื่อสามารถคิดอ่านและกระทําการงานทุก

อย่างให้สัมฤทธิ์ผลอันเลิศ	จักได้ประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามที่มุ่งประสงค์.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๙มิถุนายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 อีกวาระหนึ่ง

เป็นคํารบที่หกในปีนี้	ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ ได้รับความสําเร็จการศึกษาทั่วกันทุกคน	

	 เมื่อวันก่อนๆ	ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	การทํางานในเวลามีปัญหามาก	มักจะต้อง	

ใช้วิธีการนอกระบบต่างๆ	 แทนการทําตรงไปตรงมา	 แม้กระนั้นผลที่ ได้ก็ยังบกพร่องล้มเหลว	 สิ้นเปลืองทุนรอน	

และประโยชน์ ไปอย่างน่าเสียดาย	 ข้าพเจ้าจึงได้นําข้อปฏิบัติอันเป็นวินัยของการทํางานมาพูดให้ฟัง	 และได้กล่าว		

อธิบายว่าการทํางานด้วยวินัยสี่ข้อ	 คือ	 ใช้ปัญญาความฉลาดเป็นหลักปฏิบัติ	 รักษาความจริงใจให้หนักแน่นมั่นคง	

ละทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทราม	 และสํานึกตระหนักในความสงบสํารวมอยู่เสมอ	 จะนําให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ			

สองประการ	 คือทําให้สามารถแลเห็นประโยชน์อันเป็นวัตถุประสงค์แท้จริงของงานโดยกระจ่างชัด	 ประการหนึ่ง		

อีกประการหนึ่ง	 เมื่อทํางานโดยเพ่งเล็งถึงประโยชน์เป็นสําคัญแล้ว	 ก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย	

ไม่ต้องเสียเวลาเสียประโยชน์ ไปกับความสับสน	หลงผิด	และความเปลืองเปล่าทั้งปวง	

	 ผลทั้งสองประการ	 จากการปฏิบัติตามวินัยดังกล่าวแล้ว	 ยังจะบันดาลผลรวบยอดให้อีกขั้นหนึ่ง	 คือทําให้

งานทุกอย่างมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม	 และสําเร็จผลเลิศโดยราบรื่นพร้อมทั้งอํานวยประโยชน์สุขและความเจริญ

รุ่งเรือง	อันเป็นสิ่งปรารถนา	ให้แก่บุคคลและชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการ	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความสวัสดี	 พร้อมด้วยความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่าง							

ทั้งในชีวิตและการงานทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันเสาร์ที่๑กรกฏาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนสวนสนาม	 ทั้งได้เห็นความพร้อมเพรียงและความ			

เข้มแข็งสามารถของลูกเสือ	 ในวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครั้งนี้	 รายงานที่แจ้งให้ทราบ	 แสดงว่า	

กิจการลูกเสือนี้ดําเนินมาได้ด้วยดี	 ด้วยความอุปการะของทางราชการและทุกๆ	 ฝ่าย	 เป็นที่หวังได้ว่าจะเป็นผลดี		

แก่ประเทศชาติ โดยส่วนรวมต่อไป ไม่น้อย	 จึงขอถือโอกาสชมเชยผู้มีส่วนร่วมมือกันสนับสนุนกิจการลูกเสือไว้					

ณ	โอกาสเดียวกันนี้ด้วย	

	 การที่ลูกเสือมี โอกาสเข้ามารับการฝึกหัดอบรมให้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	 ให้มีระเบียบวินัย	 และให้

รู้จักเห็นใจจริงใจต่อผู้อื่น	 พร้อมทั้งถือเอาเป็นหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาเผื่อแผ่	 โดยไม่เลือกชาติชั้น

วรรณะนี้	 นับเป็นการที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง	 วินัยกับหน้าที่ดังกล่าวนั้น	 หากแต่ละคนจะได้ศึกษาพิจารณา		

กันให้ดี	 คือให้ละเอียดรอบคอบด้วยเหตุผลอันถูกต้องพอเหมาะพอสมด้วยแล้ว	 ก็จะเกิดปัญญาหยั่งทราบได้แน่ชัดว่า	

วินัยที่ดี	ที่ถูกต้องเป็นธรรมพึงยึดถือ	 เป็นอย่างไร	และทราบว่า	คนที่ควรเห็นใจช่วยเหลือคือคนอย่างไร	 ไม่หลงยึด

หลงถือวินัยที่ปราศจากประโยชน์หรือที่เป็นโทษ	 และไม่หลงช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุจริต	 ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้

คนชั่วและความชั่วเจริญงอกงามเกาะกินทําลายบ้านเมือง	 ดังนั้น	 วินัยและความเมตตาเผื่อแผ่	 ที่ ได้ศึกษาพิจารณา

เป็นอย่างดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่บ้านเมืองต้องการ	 และเป็นองค์คุณสําคัญส่วนหนึ่ง	 ซึ่งจะช่วยให้ลูกเสือสามารถรักษา

สร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นของคนไทยไว้ ได้ ในวันข้างหน้า	 และสามารถจรรโลงประเทศชาติ ไทยให้เจริญมั่นคง

ตลอดไปได้	 ด้วยความสําเหนียกตระหนักในระเบียบปฏิบัติที่ดีงาม	 และความปรองดองพร้อมเพรียงกันในอันที่จะ

ประกอบกรณีย์เกื้อกูลกันและกัน	 ข้าพเจ้าจึงใคร่จะเตือนพร้อมทั้งขอให้ลูกเสือ	 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน	 ตั้งใจ

ทบทวนศึกษาวินัยและหน้าที่ของตนๆ	 ให้ทราบกระจ่าง	 ด้วยสติรู้ตัว	 และด้วยปัญญารู้คิดตามเหตุผล	 เพื่อให้				

การปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนสัมฤทธิ์ประโยชน์อันเป็นคุณแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข	 ความสวัสดี	 มีความฉลาดสามารถในทางที่เป็นความดีและเป็นคุณ

ประโยชน์ทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานพัทลุงสามัคคีครั้งที่๑๙ปี๒๕๒๐
(๒)

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๕กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายทุกคน	 ที่ ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อการกุศล	 และขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับ		

ชาวพัทลุง	 ที่ ได้มีความสามัคคีอย่างดี	 จัดงานพบปะกันทุกปี	 นับว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าผู้ที่มาจากแห่งเดียวกัน	

ก็สมควรที่จะได้พบปะกัน	 เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น	 โดยเฉพาะมาพบกัน	 นอกจากความร่าเริงที่จะได้	

ก็จะได้ประโยชน์ ในด้านที่ว่า	 ใครมีความเดือดร้อนเป็นส่วนตัว	 มีปัญหาเป็นส่วนตัวก็จะได้ปรึกษาหารือปรับทุกข์		

กันได้	 และนอกจากนั้น	 ถ้าจะรวบรวมกําลังกันที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ ให้แหล่งเกิดของตนมีความเจริญขึ้น								

ก็เป็นกุศล	อย่างยิ่ง	

	 ชาวพัทลุงมีชื่อเสียงว่า	 เป็นคนที่มีความเข้มแข็งจะว่าได้ก็ดุเดือด	 และถ้านําความเข้มแข็งดุเดือดนี้มาใช้

เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับตน	 สําหรับจังหวัดของตน	 เพราะว่าทุกคนก็ต้องการความเข้มแข็ง	

และการทํางานที่รุดหน้า	 เมื่อจังหวัดของตนมีความเข้มแข็งและมีความก้าวหน้า	 ก็เท่ากับได้ช่วยให้ประเทศชาติ					

มีความปลอดภัยมั่นคงได้	 ฉะนั้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่นี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา			

เป็นอย่างยิ่ง	และเป็นการแสดงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะช่วยให้ ไทยทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุข	

	 การที่ท่านมาในวันนี้ก็นับเป็นมงคลดี	 เพราะว่าเป็นการยืนยันความสามัคคีดังกล่าวนี้	 จึงขอให้นําความ

ระลึกถึงสมาชิกทุกคนที่ ได้ร่วมกันจัดงาน	 และได้พบปะกัน	 ผู้ที่ ได้มาอยู่ ในกรุงเทพ	 ฯ	 นี้ก็นับว่าเป็นผู้แทนของ

ประชาชนทั้งหมดของพัทลุง	ก็ขอฝากความระลึกถึงพี่น้องชาวพัทลุงทุกคน		

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังใจ	 กําลังกายเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 เพื่อที่จะนําความเจริญรุ่งเรืองแก่แหล่งเกิดของตน			

ถ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจสามัคคีกันแล้ว	 ความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะมาถึงและจะทําให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความรุ่งเรือง				

เจริญนาน	ขอให้ท่านได้ประสบความดี	ความเจริญ	ความสําเร็จทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายเกษียร	จันทรกูร	นําคณะกรรมการจัดงานพัทลุงสามัคคี	ครั้งที่	๑๙	ปี			

	 ๒๕๒๐	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	



203

พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวางพญาไทเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษา
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๕กรกฎาคม๒๕๒๑

	 โอกาสนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่น่ายินดี	 ที่คณะได้มาเหมือนกันทุกปี	 ทําให้เกิดความปลาบปลื้ม	 และที่เห็น	

ท่านทั้งหลายดูมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกปี	 ตั้งแต่ครั้งแรกๆ	 ที่ ได้พบกัน	 เราก็เห็นได้ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นมา				

ก็เข้าใจว่า	เพราะว่าแต่ละคนได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตน	ปฏิบัติงาน	ให้เป็นไป ในทางที่ถูก	

	 อย่างปีที่แล้วที่ ได้มาพบกัน	 ก็คงจําได้ว่าพูดถึงบุญที่ทํา	 บุญที่ทํานี้มีหลายอย่างและได้ยกตัวอย่างในการตั้งใจ	

ที่จะจัด	 เช่นดอกไม้	 หรืออย่างที่จัดเทียนพรรษานี้ ให้สวยงามก็เป็นสิ่งที่ทําให้เบิกบาน	 ได้รับผลของบุญในทันทีที่ทําแล้ว	

เห็นว่าดี	 เห็นว่าน่าดู	 แล้วก็เมื่อไปวางไว้สวยงาม	 ก็เกิดความปิติขึ้นมา	 คนที่กล่าวพูดถึงความปิติหรือความสุขนั้น

ภายนอกก็ปิติ	 การที่คนมาเห็นแล้วบอกว่าจัดสวยดี	 เราก็ปิติ	 เพราะเราเป็นคนจัด	 สําคัญที่สุด	 เพราะว่าเราจัดด้วย

ความตั้งใจ	 ความตั้งใจนั้นตั้งใจที่จะทําให้สวยงาม	 ให้น่าดู	 แล้วก็คนเขาก็เห็นว่าน่าดู	 ก็หมายความว่าเขาได้ผล			

ผลที่ ไม่เห็นก็มี	 แต่ตัวเองเห็น	 เพราะว่าเราจัดดอกไม้ ให้สวย	 เราไม่รีบจัด	 จิตใจเราเห็นเพราะว่าเราอิ่มเอิบ	 มีความสุข	

อันนี้เป็นรื่องของการทําบุญอย่างที่ง่ายๆ	 เราอาจจะเห็นว่าเป็นบุญ	 สําหรับคนอื่นบางคนที่ ไม่เข้าใจเราอาจจะเห็นว่า	

เอ	 ...	 ทําไม	 ทําไมเราจะไปจัดอะไรให้พระ	 พระในโบสถ์	 พระในโบสถ์ก็เป็นรูปพระ	 ที่เป็นปูนก็ ได้	 หรืออาจจะเป็น

โลหะซึ่งเป็นสิ่งของ	 ท่านไม่เห็น	 แต่เราเห็น	 เราได้ความเบิกบานมา	 คนอื่นไม่เห็นนั้นก็เป็นเรื่องของเขา	 แม้จะทํา

สิ่งที่สวยงามไปบูชาพระ	พระสงฆ์	 เราก็จะบอกได้ว่าพระสงฆ์ ไม่ ใช่เรื่องของท่าน	ที่จะดูอะไรสวย	อะไรไม่สวยดอกไม้

ดอกไร่ที่เอาไปวางไว้ ให้สวยให้งามนั้น	 พระท่านบวชเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็น	 ราคะ	 สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ายินดี	 แต่ว่า	

เราทําความสวยงามเหล่านั้น	 ก็เพื่อที่จะให้จิตใจเราเบิกบาน	 เราทําให้ถูกต้องเป็นการเคารพ	 เอาดอกไม้ ไป						

บูชาพระ	 พระพุทธรูป	 เป็นการบูชาพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ ได้เป็นครูของเรา	 ท่านสอน	

เราให้ทําตนดี	 เพื่อให้ ได้ความสุข	 และพระธรรมคือคําสั่งสอนของท่าน	 พระสงฆ์เป็นตัวอย่างว่าผู้ที่ปฏิบัติตาม					

คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ได้รับผลจริง	 เท่ากับเป็นตัวอย่าง	หรือเป็นข้อพิสูจน์	 เพราะฉะนั้น	 เราจึงทําบุญ	 เราก็บูชา	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พระภิกษุเล็ก	 ญานุตโร	 และคณะชาวห้วยขวาง	 พญาไท	 เฝ้าถวายเงินโดย		

	 เสด็จพระราชกุศล	และต้นเทียนพรรษา	
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พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อย่างนี้เราเข้าใจ	 เพราะว่าเขาเกิดความปิติ	อย่างนี้ก็พูดถึงการจัดดอกไม้	ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่เล็กน้อย	เป็นการกระทําด้วยเจตนาดี	เจตนาบริสุทธิ์	แต่เป็นสิ่งที่เล็กน้อย	ได้บุญอย่างไร	

	 ถ้าเราอยากทําบุญเพิ่มขึ้นไปอีก	 เราก็ปฏิบัติ ในสิ่งที่เรียกว่าดีงาม	 ทําบุญโดยใช้กําลังกายของเรา	 กําลัง

ความคิดของเรา	 สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์	 ถ้าจะทําบุญกับวัดก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์	 ถาวรวัตถุต่างๆ				

หรืออุปถัมภ์พระสงฆ์	 นี่ก็เป็นการทําบุญ	 เพราะเหตุว่าเราตั้งใจดี	 ให้มีความเจริญรุ่งเรือง	 ให้เกิดความสวยงาม			

ให้เกิดความดีงาม	 เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่ง	 ก็เช่นเดียวกัน	 คนอื่นอาจจะไม่เห็น	 คนอื่นอาจจะบอกว่าสร้างวัด

มากมายทําไม	 ทําไมเลี้ยงพระที่ดูก็เหมือนว่าไม่ ได้ทําอะไร	 ถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ ใช่เรื่องของเรา	

เพราะเรื่องของเราเรารู้ดีว่าที่ทํานั้น	เป็นการทําบุญ	เพราะเราอิ่มเอิบใจโดยบริสุทธิ์ ใจ	

	 ถ้าจะทําบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไป	 เราก็เป็นสิ่งที่สูงขึ้นไปอีก	 เราทําอะไรทุกอย่างในการพูดจา	 ในการกระทํา		

ในการคิด	 เราทําในสิ่งที่เรียกว่าสุจริต	 หมายความว่าทําในสิ่งที่ ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น	 ตรงข้าม	

บรรเทาความเดือดร้อนต่อผู้อื่น	 อันนี้ก็เป็นการทําบุญอีกขั้นหนึ่ง	 ซึ่งสูงยิ่งขึ้นไปอีก	 แต่คนอื่นก็อาจจะบอกเหมือน

กันว่า	ทําทําไม	 เช่น	ถ้าสมมุติว่า	 เรามีเงินอยู่	แล้วเราก็ไปเห็นคนที่ ไม่สบาย	เราอุปถัมภ์	 เราเอาเงินไปซื้อสิ่งของ	

เขาอาจจะหิวก็เอาอาหารไปให้เขา	 หรือเขาไม่สบายก็นําเขาเข้าโรงพยาบาล	 อันนี้เป็นการทําบุญ	 เมตตากรุณา	 อันนี้	

ต้นบุญที่ลงแล้ว	 ก็จะพลอยให้ขึ้น	 ว่าเราทําอย่างนั้นเป็นประโยชน์	 แต่บางคนก็อาจจะค้านเหมือนกันว่าไม่เป็น

ประโยชน์	 เพราะว่าคนนั้นที่เขาไม่สบายก็เป็นความผิดของเขา	 ไม่ ใช่เรา	 แต่เราทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้ว	 ก็เป็น

เพราะว่าเราปิติว่าเราได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อน	 การทําบุญนี้	 ทําไมเราจึงยินดี	 และทําไมเป็นประโยชน์ ไม่ ใช่นึกถึง

ประโยชน์ของผู้อื่น	นึกถึงประโยชน์ของตัวเอง	สําคัญอยู่ที่ปิติ	เรายินดี	เราเอิบอิ่ม	เราได้ประโยชน์	

	 ถ้าทําต่อไป ในขั้นต่อไปที่เรียกว่าสูงขึ้นไป	 ทุกคนต้องการความสุข	 ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข	 ที่ว่านี้	

ความสุขที่มีอยู่ก็เป็นความรู้สึกมีความสุข	แต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกมีความทุกข์	เราก็อยากขจัดความทุกข์	การที่ทําบุญนี้	

เป็นการเตรียมตัว	 ที่จะขจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้	 เพราะว่าถ้าเราสร้างสภาพจิต	 อันนี้ก็พูดอย่างสมัยใหม่	

สภาพจิตของเราให้มีความสุข	 เราก็จะมีความสุข	 ถ้าพูดแบบที่จะเข้าใจหลักธรรมะ	 คือเราไม่สร้างเราไม่ยอมให้			
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เหตุของทุกข์เกิดขึ้น	 เมื่อไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้น	 เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์อยู่ที่ ไหน	 ไม่ ได้อยู่ที่ความทุกข์	

ที่อดอยากเท่านั้นเอง	 ทุกข์ของคนที่มีเงินมาก	 ร่ำรวยก็มีความทุกข์มากเหมือนกัน	 บางคนนะร่ำรวยมากก็มี			

ความทุกข์มากกว่าคนที่ ไม่มีเงิน	 ต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ ใจ	 อยู่ที่ ใจ	 เราสามารถที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้		

ให้มันเกิดเหมือนว่าเราเท่ากับสามารถที่จะเลือกว่าจะเอาทุกข์หรือเอาสุข	 ฉะนั้น	 การทําบุญเป็นขั้นๆ	 ตั้งแต่ต้น	

อย่างเล็กๆ	 น้อยๆ	 คนอื่นไม่ทราบไม่เป็นไร	 ตัวเราทราบ	 และผู้ที่ฉลาดก็จะเห็นว่าเราสร้างทุกข์ของเราเอง	 เพื่อที่จะ	

ไม่ ให้มีทุกข์	 เราก็ต้องไม่สร้าง	 ข้อสําคัญอยู่ตรงนี้ ให้เข้าใจให้ดีคนโดยมากมีความทุกข์แล้วจะทําลายความทุกข์				

คือขจัดความทุกข์	มันทําไม่ ได้	ทุกข์มันมีแล้ว	แต่ว่าทุกข์ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิด	ถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้น	หมายความว่า

ทําจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา	ทําอะไรที่สุจริตตลอดเวลา	ความทุกข์เกิดยาก	 เมื่อเกิดยากแล้ว	ทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆ	

หายไป	 ก็ตามที่พระท่านบอกว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจัง	 ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง	 คือทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นอนิจจัง	 ตอนนี้	

ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ ไม่สบายนั่งให้สบายเดี๋ยวก็หาย	 บางทีหายเพราะว่าเราไม่นึกก็มี	 ทีหลังเวลานึกถึงมันก็เมื่อย						

มันก็อาจจะชาก็ ได้	 แต่นั่นแหละ	 ต่อไปเมื่อขยับใหม่	 มันก็หายทุกข์	 เปลี่ยนอิริยาบถไปมันก็หายทุกข์	 ก็สบาย							

ก็หมายความว่าหมดทุกข์ ไป	หมดทุกข์นั้นไป	แต่ถ้าเราพยายามที่จะไม่ ให้เกิดทุกข์	ที่ ไม่มีความจําเป็นเลย	ทุกข์ ใหญ่	

หรือทุกข์ ใจจะไม่
(๑)

	 ......พูดอย่างนี้ก็เหมือนที่พูดปีที่แล้ว	 มันก็ไปสูงเหมือนกัน	 ก็ไปถึงการเพ่งเล็งดูว่าไม่ ให้เกิดทุกข์	

หมายความว่าไม่ ให้ทําอะไรที่จะเกิดทุกข์	

	 พระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่า	 สิ่งที่สําคัญที่สุด	 ถึงเรียกว่าเป็นอริยสัจ	 ๔	 อย่าง	 ที่เป็นสิ่งที่สําคัญ	 ถ้าเราทําบุญ	

ด้วยประการทั้งปวง	 คือทําดีด้วยความตั้งใจดี	 แล้วก็มีปิติขึ้นมาได้รับผลของบุญแล้ว	 เราทําสูงขึ้นไป	 ทําต่อไป					

คิดให้ดีๆ	 จะเกิดที่เรียกว่าปัญญาหรือความรู้	 ปัญญานี้ ไม่ ได้หมายความว่า	 ใครไปเรียนกลับมาได้	 ดอคต้งดอคเตอร์	

ไม่ ใช่	 นั่นก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง	 เป็นความรู้	 ความรู้ที่ทางโลกเขาใช้	 แต่ปัญญาจริงๆ	 เห็นอะไรจริงๆ	 ที่ ใจจริงๆ	

ถ้าเราทําบุญไปก็จะค่อยๆ	 เห็นความจริง	 เป็นปัญญา	 เราจะสามารถที่จะควบคุมการเกิดของทุกข์ที่ ใจ	 เพราะฉะนั้น

(๑)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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การทําบุญนั้นนะมีประโยชน์	 ตั้งแต่ทําบุญเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่คนอื่นเขาว่า	 อุ๊ยทําไมทํา	 จนกระทั่งทําบุญที่ ใหญ่					

จนกระทั่งสามารถที่จะตัด	สามารถที่จะตัดต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เรามี	ส่วนทุกข์ธรรมดาที่มีอยู่นั้นก็มีไป	เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไป	

แต่ว่าทุกข์ที่เราสร้างขึ้น	เราสามารถที่จะควบคุมได้	ถึงได้เรียกว่าตัดทุกข์	เพราะว่าทุกข์นั้นไม่เกิด	ไม่เกิดบุญที่เราทํา

ด้วยความเพียรความพยายาม	ด้วยความอดทนจะกลายเป็นกุศล	กุศลก็แปลว่าตัด	ตัดสิ่งที่รกรุงรังออก	เพราะตัดสิ่ง

ที่รกรุงรังมันก็หมดจด	 มันก็สวยงาม	 มันก็สุข	 ตัดตั้งแต่ต้น	 จิตใจที่เป็นทุกข์	 ก็เพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์	 ถ้าเราดู

ติดตามว่าความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นอย่างไร	แล้วก็ต่างกันนะ	คือทุกข์ทุกข์	เดี๋ยวก็หายทุกข์	มันจะทําให้ความทุกข์ ใน

ใจมันลดลงไปเสียงบ้าง	สบายเข้า	หรือว่าที่เห็นท่านทั้งหลายมา	แล้วก็นําสิ่งของคือเทียนพรรษานี้ทําอย่างสวยงาม	

ด้วยความตั้งใจ	ฉะนั้น	 เป็นต้นทางของการทําบุญ	และเป็นการทําบุญที่จะนําไปสู่ความดับสูญสูงสุด	 ซึ่งเป็นการดับ	

ตัดต้นตอของทุกข์เท่ากับจะได้เห็นความจริงที่ประเสริฐ	 คืออริยสัจ	 จะเห็นทุกข์ของอริยสัจว่าเป็นอย่างไร	 แล้วใน

เวลาเดียวกันก็เริ่มเห็นอริยสัจที่	๒	คือ	สมุทัย	สมุทัยคือต้นเหตุของทุกข์	 เพราะว่าแล้วว่าต้นเหตุของทุกข์	 เราต้อง	

ดูอะไร	เราต้องดูใจ	ที่ ใจเราเป็นอย่างไร	จิตใจเราเป็นทุกข์เป็นสุข	เมื่อเห็นแล้วโดยมากจะสมมุติว่าเรา	เรากําลังหิว	

เราเห็นอาหารที่น่ารับประทานเห็นเฉยๆ	 ก็มีความรู้สึกแล้ว	 ก็เป็นสุข	 เมื่อเห็นเป็นสุข	 เห็นนะเป็นสุข	 มันก็เกิด

อยากแล้ว	เราหิวเราก็ควรจะรับประทานเพื่อประทัง	เพื่อแก้ความหิว	นั้นเป็นของธรรมดาของโลก	แล้วร่างกายเรา

ทุกคนถ้าไม่มีอาหารละก้อ	 จะรักษาร่างกายเอาไว้ ไม่ ได้	 จําเป็นต้องมีอาหารบริ โภค	 แต่ว่าถ้าเห็นแล้วก็เกิดความ

อยากรับประทาน	เพื่อที่จะพอประทังชีวิตก็ยังไม่เป็นทุกข์	แต่ว่าถ้าเห็นว่าน่ารับประทาน	แล้วก็เกิดลงมือรับประทาน

จนมากเกินไป	 เกินความจําเป็นเพราะมันอยาก	 นี้เกิดเป็นทุกข์แล้ว	 เป็นทุกข์ ได้เพราะเรารับประทานมากเกินไป	

มันก็ ไม่ดี	 ทําให้ร่างกายเราเสียได้เหมือนกัน	 อาจจะท้องเสียก็ ได้	 อาจจะไม่ถูกกับร่างกาย	 หรือแม้แต่เรารู้ว่าเรา		

รับประทานมากเกินไปเฉยๆ	ก็อาจจะจุกก็ ได้	ก็อาจจะไม่สบาย	อันนี้พูดอย่างง่ายๆ	เฉพาะเรื่องที่ว่า	ถ้ารับประทาน

มากเกินไปก็อาจจะไม่สบาย	 เราก็ชอบของอย่างนี้	 แต่ว่าร่างกายเราไม่ชอบ	 หมายความว่าร่างกายเราไม่ถูกกับ

อาหารอย่างนี้ก็ทําให้เป็นทุกข์	 มันก็เกิดทุกข์	 แล้วเราไปบ่นได้อย่างไรว่า	 ทําไมมันปวดท้อง	 ทําไมถึงปวดท้อง				

มันเป็นทุกข์	 ทําไม	 ก็เพราะว่าเราปล่อยตามความอยากของเรา	 ที่รับประทานได้มากเกินไป	 ไม่ ได้สํารวมจิตใจ				

คือไม่ ได้ระวัง	ไม่ ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พูดโดยเฉพาะเป็นอย่างๆ	แต่ความจริงการเกิดทุกข์หรือ



207

เกิดอยากนี้	 สลับซับซ้อนกว่ามาก	 แต่ว่า	 ถ้าเราอยากที่จะทราบด้วยปัญญา	 จะต้องดู	 จะต้องแยกธาตุออกมา				

ต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่าง	แล้วอย่างนี้ก็จะไปสู่สิ่งที่ดี	

	 ที่ว่าทําบุญนั้นนะ	 ก็อยู่ ในข้อที่เรียกว่าทําทาน	 แล้วก็ที่ถูกทําบุญแล้วก็พยายามทําอะไรที่ดีที่ถูกต้องที่สวย		

ที่งามที่สุจริต	 ที่ ไม่ทําให้เดือดร้อนก็เป็นศีล	 แล้วก็เมื่อมีศีลแล้วเราก็สามารถที่จะทําพิจารณาอะไร	 ก็เป็นการภาวนา	

การภาวนาทําไปทํามาก็เป็นสมาธิ	 เมื่อมีสมาธิแล้วก็ภาวนาอยู่ตลอดทุกวันติดต่อไป	 มันก็เกิดปัญญา	 พระท่านสรุป

เสมอว่าศีล	สมาธิ	ปัญญา	นี้ก็คือการสรุปของมรรครวมกัน	เราก็ได้อริยสัจที่	๔	เมื่อเราได้อริยสัจที่	๔	แล้ว	เราก็จะได้	

อริยสัจที่	 ๓	 เพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วก็หลุดพ้น	 หมายความว่าเข้าใจอันนี้แล้ว	 ก็ ไปเข้าใจถึงขั้นสูง	 คืออริยสัจ	 ๔			

ก็ ไม่ ใช่เล่น	 ถ้าเริ่มด้วยการทําบุญเล็กๆ	 น้อยๆ	 คือทําด้วยพยายามทําดอกไม้	 จัดดอกไม้ ให้สวยงามไว้หน้า					

พระประธาน	 ไปถึงอริยสัจ	 ๔	 อย่างนี้	 ถ้าไปพิจารณาด้วยความสุจริตใจ	 เชื่อใจได้ว่าท่านทั้งหลายก็จะได้ความเจริญ

รุ่งเรือง	 เป็นขั้นๆ	 ไป	 นอกจากจะได้ความเจริญในทางด้านจิตใจแล้ว	 ในทางกายก็จะเจริญเหมือนกัน	 ไม่ ได้

หมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติทางธรรมะจะต้องเป็นคนที่ครึ	 จะต้องเป็นคนที่ ไม่ทำอะไรเลย	 มีแต่มานั่งภาวนา	 ภาวนาทําได	้

ทั้งวันทั้งคืน	ทําอยู่ตลอดไม่หยุดยั้ง	แล้วก็ทํางานได้ดีขึ้น	ทํามาหากินได้ดีขึ้น	เป็นคนดีขึ้น	เป็นคนที่น่ารัก	เป็นคน

ที่เป็นที่รัก	 น่าคบ	 ความสุขความรู้สึกเป็นสุขก็จะมีขึ้นมากกว่า	 เราปรารถนาความสุข	 ที่ ใช้คําว่าความรู้สึกเป็นสุข		

มีความสุขนี้ทุกคน	 ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าต้องแยก	 ๒	 อย่าง	 ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์	 และความสุขของ

ความหลุดพ้น	 กับความทุกข์ที่เป็นธรรมดาของโลกต่างกัน	 แต่ก็จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้ว	 แต่ขั้นของแต่ละคน			

ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าท่านทั้งหลายมีความเพียร	 ความเพียรนี้	 ถ้ารักษาไว้จะนํามาสู่ความเจริญแน่นอน	 เพราะว่า	

เป็นบารมีอย่างหนึ่ง	 และบารมีอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติดีแล้ว	 จะสามารถนํามาสู่บารมีทั้ง	 ๑๐	 ท่านเรียกว่าบารมี	 ๑๐		

แต่ถ้าพูดถึงบารมีก็เรียก	 ๓๐	 อย่างก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะแยกอย่างไร	 หมายความว่าบารมีที่เราทําๆ	 อยู่ธรรมดานี	่

บารมีที่เราทําที่เป็นบารมีถึงขั้นอุดมบารมี	 แล้วบารมีถึงขั้นปรมัตถบารมีนี้ก็แยกเป็นเรื่องที่เรายังไม่ควรที่จะไป

คิดมากเกินไป	 เราทําบารมี	 เราสร้างบารมี	 แนะนําเฉพาะความเพียร	 วิริยบารมีอย่างเดียวก็นับเป็นบุญบารมี

นักหนาแล้ว	 และต่อไปก็นําไปสู่ ในที่สุดก็ ไปสู่ปรมัตถบารมี	 นี่ก็ขอพูดอย่างนี้ด้วยความปลาบปลื้มที่ท่านทั้งหลายมา	
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รวมทั้งท่านที่เป็นผู้นําของท่านทั้งหลาย	 ได้อุปสมบทมาเป็นเวลาก็ปีกว่าแล้ว	 ก็ยินดีมากที่รู้สึกว่าคงได้ความสงบ	

และประโยชน์ของพุทธศาสนา	ก็ขออนุโมทนาด้วย	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความสบายทุกประการ	 ไม่ละความเพียรในการปฏิบัติที่ชอบ						

เพื่ออนาคตที่แจ่มใส	และเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว	 ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 ทําให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข	

ก็ขอให้ ได้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน	 ทํามาหากินในชีวิตประจําวันทุกอย่าง	 ในการขวนขวายความดี		

ความงาม	ให้ ได้ประสบความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและ

รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

ณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่๖กรกฏาคม๒๕๒๑

	 ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านทั้งหลาย	 ที่ ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องหมายแห่งคุณความดีที่ต่าง

ได้บําเพ็ญกรณีย์เกื้อกูลกิจการลูกเสือของชาติด้วยประการต่างๆ	 อย่างเต็มความสามารถ	 ข้าพเจ้าถือว่าวันนี้เป็น

โอกาสดีอย่างยิ่งในรอบปี	 ที่ ได้พบกับผู้บริหารรวมทั้งผู้อุปถัมภ์งานของลูกเสืออย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง	 และได้พูดจา

กันอย่างตรงไปตรงมาด้วยใจจริง	

	 ทุกวันนี้	 อาจกล่าวได้ว่า	 ผู้ ใหญ่เรามักพากันละทิ้งวิธีการเก่าๆ	 ในการอบรมฝึกฝนคุณธรรมและความ

สุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชน	 โดยมิได้หาวิธีการที่เหมาะสมมาทดแทนให้เพียงพอ	 ทั้งนี้เห็นจะเป็น

เพราะโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนักด้วยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเต้นกับวิชาการอย่างใหม่กันหมด	 ประการหนึ่ง	

และด้วยเหตุที่ผลเสียหายมิได้เกิดขึ้นฉับพลันทันที	หากแต่ค่อยๆ	 เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย	อีกประการหนึ่ง	 จึงปล่อย

กันมาเรื่อยๆ	 จนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้กลายเป็นปัญหาที่เกือบจะแก้กันไม่ตก	 ตามที่ท่านเห็นกับตาและ

ทราบแก่ ใจอยู่แล้ว	 ไม่จําเป็นจะต้องพูดให้ยาวความไปความจริง	 เยาวชนที่มีพื้นจิตใจดีอยู่แล้ว	 และปรารถนาจะ		

ทําตัวให้ดี ให้เป็นประโยชน์นั้นมีอยู่เป็นอันมาก	 แต่การทําความดี โดยลําพังตนเองเป็นของยาก	 จําเป็นต้องอาศัย

หลักเกณฑ์และแบบฉบับที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว	 จึงจะกระทําได้ โดยถูกต้องเหมาะสมและไม่				

เปลืองเวลา	 พูดง่ายๆ	 ก็คือต้องอาศัยผู้ ใหญ่เป็นที่พึ่งหรือเป็นผู้นํานั่นเอง	 ผู้ ใหญ่จึงต้องถือเป็นหน้าที่และความ				

จําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขา	

	 เคราะห์ดีอย่างหนึ่ง	ที่เราได้รับเอากิจกรรมอย่างใหม่	ที่มีประสิทธิภาพสูงในการขัดเกลาและปลูกฝังความดี

ความสามารถในเยาวชน	 เข้ามา	 คือกิจการลูกเสือ	 ซึ่งก็เคราะห์ดีอีกอย่าง	 ที่ริเริ่มขึ้นทันท่วงที	 และยังคงทนมาได้

นานจนถึงบัดนี้	 มิ ได้ถูกล้มเลิก	 จึงได้อาศัยเป็นปัจจัยฝึกหัดความดี ให้แก่คนของเราได้ส่วนหนึ่ง	 ซึ่งนับว่าเป็น			

ส่วนใหญ่	พอที่จะช่วยมิ ให้เราหมดหวังเสียทีเดียว	
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	 ท่านทั้งหลายทุกคนได้ชื่อว่ามีศรัทธาในกิจการลูกเสือ	 และได้ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนอย่างจริงจังมาจนเห็นผล

อันน่าชื่นชมถึงเพียงนี้แล้ว	 ขอให้นึกถึงเด็กๆ	 กันให้มาก	 และขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปทั้งฝ่ายราชการและ		

มิ ใช่ราชการ	 ในอันที่จะส่งเสริมดําเนินงานลูกเสือต่อไป	 ด้วยศรัทธา	 ปัญญา	 ความเมตตากรุณา	 ให้เต็มกําลัง			

ความสามารถ	 เพื่อให้กิจการอันทรงคุณค่านี้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 และให้เจริญงอกงามและยั่งยืนมั่นคงอยู่ ใน				

บ้านเมืองของเราตลอดไป	เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนและของชาติไทยของเรา	

	 ขออนุโมทนาและขอบใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่าน	 และขออวยพรให้มีความสุขความสวัสดี	 พร้อมทั้ง	

ความสําเร็จประสงค์ ในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ	ทั่วหน้ากัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศ

แก่นายทหารชั้นนายพล

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดีที่๖กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลาย	 ที่ ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายพลในครั้งนี้	 และก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติ

สําหรับผู้ที่ ได้รับการเลื่อนยศชั้นนายพล	 ซึ่งหมายความว่า	 ท่านก็จะมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น	 สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผู้ที่

เป็นนายทหารชั้นผู้ ใหญ่	 ย่อมได้ผ่านชีวิตนายทหารชั้นผู้น้อยมาแล้ว	 ได้รับงาน	 แม้จะปฏิบัติงานมาตามลําดับ					

ถึงได้ขึ้นมาได้รับยศเป็นนายพล	 ข้อนี้เป็นข้อสําคัญ	 เพราะว่าเป็นข้อที่ต้องไม่ลืมว่าเคยผ่านงานต่างๆ	 ในราชการ

ทหารมาหลายด้าน	 และคราวนี้จะต้องถือเป็นประโยชน์	 เพราะว่าเมื่อเป็นนายทหารชั้นนายพลย่อมจะต้องรู้จักจิตใจ

ของผู้ที่อยู่ ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นให้ดี	เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานเป็นที่นับถือของผู้ ใต้บังคับบัญาชาได้	

	 ที่ขอย้ำไม่ ให้ลืมชีวิตนายทหารตั้งแต่ชั้นผู้น้อยมาแต่ละคน	 ก็เพราะว่าจะได้สามารถบังคับบัญชาได้อย่างดี	

และได้รับความนับถือจากผู้ ใต้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการงานของนายทหารชั้นผู้ ใหญ่		

และโดยที่นายทหารชั้นผู้ ใหญ่เด่นเป็นที่เรียกได้ว่าเพ่งเล็งของนายทหารชั้นผู้น้อย	 ตลอดจนข้าราชการพลเรือน		

และประชาชนทั่วไป	 จึงต้องระลึกถึงปัจจัยนี้	 การที่ระลึกถึงชีวิตเมื่อเป็นผู้น้อยไม่ลืม	 ก็จะทําให้สามารถเข้าใจจิตใจ

ของผู้อื่นได้ดี	 และเป็นการเตือนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างดี	 อย่างเข้มแข็งที่สุด	 อย่างมีประสิทธิภาพ	

อย่างซื่อสัตย์สุจริต	 ดังนี้จะทําให้ชีวิตของท่าน	 การงานของท่านประสบความสําเร็จได้เต็มเปี่ยม	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อกองทัพ	 ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ	 และต่อความเจริญรุ่งเรืองทั่วไปของประชาชน	 อันนี้ก็ขอให้ท่าน					

ทั้งหลายมีเวลาที่จะระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม	 และใช้ความรู้ความคิด	 มาประกอบความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงานด้วยความ

เข้มแข็งที่สุด	เพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทย	และความมั่นคง	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความเจริญรุ่งเรืองต่อไป	 ความสําเร็จทุกประการในงานการน้อยใหญ่	 สิ่งใดที่มีอยู่	

และเกิดเป็นความพอใจของท่าน	 ซึ่งจะทําให้พวกเราทุกคนได้มีความมั่นคงปลอดภัย	 ขอให้ประสบความสําเร็จ			

ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีเปิดอาคารเรียนฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย

ณโรงเรียนราชประชาสมาสัย

วันศุกร์ที่๗กรกฏาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ายินดียิ่ง	 ที่ ได้มี โอกาสมาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนราชประชาสมาสัย	

ในวันนี้	และมาร่วมฉลองการที่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับมาอย่างดียิ่ง	

	 ความเป็นมาของโรงเรียนราชประชาสมาสัยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาจนบัดนี้	 ก็เป็นที่ทราบของท่านทั้งหลาย		

ทุกคน	 เพราะว่าได้มีรายงานมาแล้ว	 ถ้าท่านทั้งหลายสนใจ	 ยังสงสัยอะไรและอยากทราบอะไร	 ท่านก็จะได้ถาม

ข้อมูลได้จากทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างสะดวก	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก็ทราบดี	 ผู้ที่สนับสนุนงานนี้ทุกคนก็ทราบดี	 ตลอดจน	

นักเรียนทุกคนที่ ได้เข้ามาเรียนรู้วิชาการและฝึกฝนตนในโรงเรียนนี้ก็ทราบดี	 ตลอดจนประชาชนทั้งหลายที่มาอยู่ ใน

ที่นี้ก็เป็นผู้ ได้สนับสนุน	จึงทราบดีว่าโรงเรียนนี้มีความเป็นมาอย่างไร	

	 ขอแสดงข้อสังเกตอยู่	 ๒	 ประการ	 ว่าโรงเรียนนี้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยดีก็ต้องอาศัยปัจจัย	 ๒	 ประการ

ที่สําคัญ	 ปัจจัยแรก	 จะว่าสามก็ถูกต้องกว่า	 ปัจจัยแรกก็คือสัจจะในความหมายว่าตั้งใจจริง	 ตั้งใจจะทําอะไรแล้วไม่

ลดละจากความตั้งใจนั้น	 จะมีอุปสรรคใดๆ	 ก็ต้องทําให้สําเร็จ	 เพราะได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้อง	 จะเรียกว่าอธิษฐาน

ก็ ได้	 ข้อนี้ ใครมีสัจจะ	 ใครอธิษฐานในใจก็นับว่าเป็นผู้มีบารมี	 ถ้ารักษาและส่งเสริมบารมีนี้	 งานใดๆ	 จะเป็นงาน	

การทําบุญทําทานหรืองานทํามาหาเลี้ยงชีพ	 ก็สําเร็จแน่	 ไม่เป็นปัญหา	 และในที่สุดก็จะนําความโชคดีและเจริญ

รุ่งเรืองแก่ตน	 ข้อที่	 ๒	 การทํางาน	 การทํางานจะต้องทําเป็นลําดับไป	 ไม่ ใช่ว่าเริ่มต้นแล้วเสร็จ	 ต้องเริ่มต้นอย่าง

ตามกําลังที่จะมี	 ทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์	 ทั้งกําลังใจ	 กําลังความรู้	 ความคิด	 ต้องปฏิบัติเริ่มต้นอย่างง่ายไปหายาก	

อย่างเล็กน้อยไปหาใหญ่ โต	 ไม่ ใช่เรามีตาโตแล้วก็จะตักมามากเกินไป	 หมายถึงตักงาน	 ทํางานที่เกินกําลังของตัว		

ไม่มีวันสําเร็จ	 แต่ว่าถ้าเริ่มงานเล็กๆ	 น้อยๆ	 ก่อนตามกําลังที่มีและค่อยๆ	 เสริมสร้างขึ้นไป	 เพราะว่าถ้า						

ออกกําลังเล็กๆ	 น้อยๆ	 ตอนแรก	 และค่อยๆ	 พยายามสร้างงานนั้นให้มากขึ้นด้วยความเพียร	 ด้วยความตั้งใจดี	

งานนั้นก็ขยายขึ้น	 และกําลังของเราก็ขยายขึ้น	 ก็เป็นกําลัง	นับว่าเป็นบารมีอีกเหมือนกัน	 เพราะว่าความเพียรนั้น

ก็เป็นบารมี	 ความเพียรคือวิริยบารมี	 ก็ต้องประกอบด้วยความอดทน	 อดทนในความหนักของงาน	 ก็เป็นขันติ			

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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วิริยบารมีและขันติบารมีสองอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก	 เป็นกําลังของเรา	 เราสร้างก็ยิ่งแข็งแรง	 ในข้อที่	 ๒	 นี้ก็ ได้อีก	

๒	 บารมี	 ในข้อที่	 ๓	 ที่สําคัญก็คือความพร้อมเพรียงความพร้อมเพรียงของทุกคนที่มีสัจจะ	 อธิษฐาน	 วิริยะ	 ขันติ		

ที่จะมาทํางานด้วยกันตั้งแต่ต้น	 เรียกว่าสามัคคี	 ถ้าทุกคนมีความสามัคคี ในความหมายนี้	 คือร่วมกันสร้างงาน			

ให้ดี	 แล้วแต่กําลังของตน	 แล้วแต่ความสามารถของตน	 ให้เข้ากันเป็นสามัคคี	 แล้วแต่หน้าที่ของแต่ละคนนั้น						

ก็หมายความว่าคนที่มีความรู้อย่างไหน	ก็นําความรู้นั้นมาสมทบ	มีกําลังกายแค่ ไหนก็มาสมทบ	มีกําลังทรัพย์แค่ ไหน	

ก็มาสมทบ	 มีกําลังปัญญาแค่ ไหนก็มาสมทบ	 และพร้อมเพรียงกันทํา	 คือเข้าใจกัน	 ทําพร้อมกันหมด	 ก็เกิดสามัคคี	

ในข้อที่	๓	นี้จะเรียกว่าเป็นบารมีก็ ไม่ ได้แล้ว	เพราะว่าพร้อม	ก็เกิดความสําเร็จ	

	 ที่ยก	๓	อย่างนี้มาพูดก็เพราะว่า	ไม่ ใช่ โรงเรียนนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่ต้องทําอะไร	ต้องทําต่อไป	แต่ว่า

สําเร็จถึงขั้นหนึ่งที่อวดเขาได้	 แสดงเป็นตัวอย่างของกิจการที่เราตั้งใจดีกัน	 พร้อมเพรียงกัน	 และควรจะนําไปเป็น

ตัวอย่างสําหรับงานอื่นๆ	 ด้วย	 นอกจากงานที่เราทําอยู่	 คือการศึกษา	 ถึงแสดงความปลาบปลื้มตั้งแต่ต้นเมื่อตะกี้	

ในงานนี้	 เพราะว่างานของโรงเรียนราชประชาสมาสัยนี้	 ต่อเนื่องจากงานอื่นด้วย	 ซึ่งถ้าจะกล่าวยาวจะเกินไปและ

ต่อเนื่อง	 คือต่อเนื่องมา	 และจะต่อเนื่องไปอย่างอื่น	 สรุปว่าเริ่มต้นด้วยความคิดที่จะช่วยผู้ที่เด็กนักเรียน	 เด็กที่อยู่

ในวัยเรียน	ที่ควรจะได้รับการศึกษา	ที่ยากที่จะหาที่เรียนเพราะว่าตั้งแต่ต้น	เป็นบุคคลที่ทางกระทรวงศึกษาก็บอกว่า

ไม่ ใช่ธุระ	 ทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าไม่ ใช่ธุระ	 แต่ความจริงก็เป็นธุระของทั้งสองกระทรวงร่วมกัน	 เมื่อทั้งสอง	

กระทรวงร่วมกัน	 ก็เกิดความสําเร็จ	 ที่จริงไม่ ใช่สองกระทรวงเท่านั้นเอง	 ยังมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอื่นๆ	

และกรมกองต่างๆ	 และเอกชนทั้งหมดที่ต้องมาร่วมกัน	 แต่ยกตัวอย่างสองกระทวงนี้เพื่อมาแสดงให้เห็นได้ชัดๆ	

ก็ได้ผลดีด้วยการร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในที่สุดกระทรวงทั้งสองกระทรวงก็ได้ทําหน้าที่เต็มเปี่ยมและเป็นผลที่ดี	

ฉะนั้นตัวอย่างของโรงเรียนนี้ก็ ให้เห็นว่า	 เริ่มต้นมาจากอะไร	 แล้วก็ที่ว่าจะต่อเนื่องไป	 หมายความว่าในอนาคต	

ก็ ได้เห็นอนาคตที่ตอนที่เข้ามานี้	 ๒	 คนแล้ว	 คือผู้ที่เป็นท่านผู้หญิงเรียกว่า	 “เด็กของเรา”	 ทํางานแล้ว	 ทํางาน			

ทําการด้วยความสนับสนุนของพวกเราทุกคน	 ได้สําเร็จการศึกษา	 ได้ทํางานเพื่อส่วนรวม	 การต่อเนื่องไปจึง			

กว้างขวางออกไป	ไม่ ใช่งานของโรงเรียนหรือการศึกษาเท่านั้นเอง	เป็นการสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง	
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	 ฉะนั้น	 โอกาสนี้ที่จะมาสํารวจ	 จะมาสรุปผลงานของกิจการของโรงเรียนราชประชาสมาสัย	 เราก็เห็นได้ว่า

มาจากสิ่งที่กระจายและจะออกกระจายไปทั่วทั้งประเทศ	 สิ่งที่กระจายก่อนนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ดีคือโรค	 โรคกระจายอยู่			

ในประเทศ	 เราก็พยายามที่จะกําจัดโรคไม่ ให้เกิดขึ้น	 ไม่ ให้แพร่ออกไป	 และสิ่งที่กระจายต่อไปก็คือความดี	 ความมั่นคง	

ความเจริญ	 ความสุข	 ที่จะกระจายไปทั่วประเทศ	 ฉะนั้นเราทั้งหลายทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม					

ก็จงปลาบปลื้มใจ	ที่ถือวันนี้ก็เพราะว่าต้องเลือกวันหนึ่งที่จะมาปลาบปลื้มใจกัน	แต่ว่าถ้าทํางานดีทุกวันจะปลาบปลื้มใจได้	

ได้ปฏิบัติแล้วก็หยุดคิดปลื้มใจสักนิดก็ดีเหมือนกัน	 ก็ขอให้อย่าหยุดยั้งนานเกินไป ในการปลื้มใจ	 เพราะว่าจะมีความ

ปลื้มใจยิ่งต่อไปได้	 ต้องพยายามที่จะปฏิบัติต่อไป	 ฉะนั้นนอกจากจะให้พรให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีกําลังใจ	 กายเข้มแข็ง	

แข็งแรง	 ก็ขอไปปฏิบัติงานต่อไป	 คือการเปิดอาคารเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนราชประชาสมาสัย	 เปิดเป็น

ทางการและขอให้อาคารนี้ ได้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อๆ	 ไป	 เป็นการปฏิบัติซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จยิ่งๆ	 และจะทําให้

สามารถที่จะหยุดพักปลื้มใจเป็นระยะๆ	

	 บัดนี้	 จะบอกว่าเป็นฤกษ์ดีแล้ว	 ก็ ไม่ทราบว่าฤกษ์ดีหรือไม่ดี	 แต่ขอเปิด	 และเชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีถ้าท่าน					

ทั้งหลายทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน	 พร้อมเพรียงกันว่าจะทําความดีต่อไปก็ขอให้ช่วยกันเอากําลังใจช่วยในเวลานี้เพื่อ

อนาคต.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่๑๐กรกฏาคม๒๕๒๑

	 ตามที่รายงาน	 เกี่ยวข้องกับโครงการของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครนี้	 และผลงานที่ ได้ผ่านมาในปีก่อนๆ			

ก็นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเหมาะสม	 สําหรับผู้ที่ ได้ศึกษามาแล้วจากสถาบันการศึกษาอุดมต่างๆ					

เพื่อที่จะนําความรู้ของตนไปเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง	ต่อประชาชน	ในท้องที่ชนบทที่ห่างไกล	

	 โครงการหรือหลักการนั้นก็นับว่าถูกต้อง	 ที่น่าสังเกตอยู่ว่า	 งานที่จะไปทํานี้ก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงหลาย

กระทรวง	 เช่นกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งเป็นกระทรวงสําคัญๆ	 ในความ

พัฒนาก้าวหน้าของประชาชน	 เพราะฉะนั้นงานที่จะออกไปทํานี้ก็จะต้องไปประยุกต์งานของกระทรวงต่างๆ	 เหล่านี้

ให้เข้ากันดี	 ผู้ที่เรียนมาในสาขาวิชาการเกษตรทางใด	 ก็จะต้องรู้ว่าสาขาของตนวิชาของตนจะทําไปฝ่ายเดียวไม่ ได	้

จะต้องไปร่วมมือร่วมแรงกับวิชาอื่นด้วย	 อันนี้เป็นหลักสําคัญ	 และที่ ได้กล่าวว่า	 โครงการต่อไปจะพยายามทําการ

พัฒนาเป็นตัวอย่าง	 ในท้องที่ที่ ไม่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่าง	 ฟังดูเป็นโครงการที่น่าจะ

เหมาะสม	 เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด	 วิชาการชั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์ ได้ก็จะต้องปฏิบัต	ิ ปฏิบัติ ได้	 ๒	 อย่างใหญ่ๆ	

ปฏิบัติ ในด้านเมื่อเรียนแล้วก็ถ่ายทอดวิชานั้นให้ผู้อื่น	 หมายความว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ ในสถาบันต่างๆ	 อีกอย่างหนึ่ง	

ก็คือไปปฏิบัติ ในสนาม	 ถ้าไม่นับการไปปฏิบัติตามหน่วยราชการหรือตามบริษัท	 ห้างร้าน	 ก็ต้องถือว่าไปปฏิบัติ				

ให้ถึงส่วนรวม	 แล้วส่วนรวมอยู่ที่ ไหน	 ส่วนรวมก็อยู่ที่ประชาชน	 ซึ่งอยู่ ในต่างจังหวัด	 เพื่อที่จะให้ประชากรของ

ประเทศไทยได้รับบริการของความรู้ทางวิชาการ	 เพื่อดํารงชีวิตให้ดีขึ้น	 อันนี้	 การที่จะนําความรู้ ไป ให้กับบุคคลนั้น	

ย่อมต้องนําความรู้ที่ประยุกต์แล้วไป ให้	 ถ้าให้แต่ความรู้พิเศษ	 หรือเฉพาะวิชา	 จะเป็นประโยชน์ ได้น้อย	 เพราะว่า		

จะไม่สมส่วน	

	 ฉะนั้น	 การที่ตั้งโครงการนี้ ไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สมัครออกไปพัฒนานี้ ให้ ได้ผลเต็มที่	 ก็เป็นการดี	 และเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับตนเอง	 เพราะว่าไปเรียนอะไรมาก็อาจจะด้อยพัฒนาในทาง	 ขอโทษที่ ใช้คําว่าด้อยพัฒนา	

เพราะอาจจะไม่ชอบ	 แต่ว่าเป็นความจริง	 เพราะอาจจะด้อยพัฒนาในวิชาซึ่งเป็นความแน่นอน	 เพราะว่าทุกคน			

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประภาศน์	อวยชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นําบัณฑิตอาสา		

	 สมัครเฝ้า	ฯ	ก่อนที่จะออกไปฝึกงานและปฏิบัติงานภาคสนามในเขตชนบทของจังหวัดต่างๆ	รวม	๑๐	จังหวัด	
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จะเรียนทุกอย่างพร้อมกันก็ย่อมยาก	 แต่ว่าทุกคนแต่ละคนคือผู้ที่ตั้งใจออกไปทํางาน	 และผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก

การพัฒนาก็เป็นคน	 ในตัวคนเราก็ประกอบไปด้วยทุกอย่างซึ่งมีความต้องการความจําเป็น	 ในด้านความเป็นอยู่		

ขั้นพื้นฐาน	 ก็มีว่าต้องมีสิ่งที่จะพยุงชีวิตเอาไว้	 คืออาหาร	 ที่อยู่อาศัย	 เสื้อผ้า	 ซึ่งเราเรียกว่าปัจจัย	 ปัจจัยที่	 ๔					

คือยารักษาโรค	 ก็เรียกว่าปัจจัย	 ๔	 นี้เป็นขั้นมูลฐานขั้นพื้นฐานแท้ๆ	 ที่คนเราทุกคนจะต้องมีถ้าไม่มีอยู่ยาก						

และนอกจากนั้นก็มีวิชาอื่นๆ	 ด้วยมีสิ่งที่จะช่วยให้อยู่สบายขึ้น	 ไม่ต้องลําบากกาย	 ลําบากใจ	 สิ่งที่จะทําให้ ไม่ลําบากกาย	

ลําบากใจก็คือความรู้	วิชาการชั้นสูง	ไปปฏิบัติ	

	 วันนี้	 ก็เป็นการสรุปงานที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจจะทํา	 และถ้าทําได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับชีวิต

ของตนต่อไป	 เพราะสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในเวลาเดียวกันก็เป็นประโยชน์สําหรับประเทศชาต	ิ

เพราะว่ามีผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	 ประโยชน์ที่ตนจะไปทําในขณะนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว	 แต่มีคําว่า

แต่นิดหน่อย	 คือเราออกไป	 เราออกไปชั่วคราว	 ไม่ ใช่ออกไปปฏิบัติงานประจํา	 เพราะฉะนั้น	 ผลที่จะได้จากการ

พิจารณาก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 เพราะเราไปเรียน	 เราไปฝึก	 เราไปหาความรู้	 โอกาสนี้เอง	 ที่จะต้องคิด		

และพิจารณาตั้งแต่ต้น	 ว่าเราไปฝึก	 เราไปเรียน	 ผลที่ ได้จากสิ่งที่เรานึกจะไปทําก็อาจจะไม่ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	

เพราะว่ายังไม่รู้	 เป็นขั้นแรกของการทําให้ตัวมีประโยชน์	 และสร้างอนาคตที่แจ่มใส	 ฉะนั้นการที่ ไปปฏิบัติงาน				

ในครั้งนี้	 ไป ในครั้งนี้ตามหลักสูตร	 ตามโครงการของสํานักบัณฑิตอาสานี้	 จะไปทําเพื่อหาความรู้	 จะไปทําเพื่อที่จะ

พร้อมต่อไป	 ถ้าเราบอกว่า	 โอกาสนี้ ได้ ไปพัฒนาอย่างโน้นอย่างนี้มา	 ก็อาจจะไม่เชื่อนักแต่ว่าเชื่อว่า	 เมื่ออบรมดี	

เมื่อฝึกดี	 ไปดูงาน	 ไปศึกษางานจริงๆ	อย่างนี้แล้ว	 เชื่อว่าต่อไปจะเข้าใจ	และจะทําหน้าที่ ได้	 ข้อนี้ก็เป็นข้อที่จะต้อง

รอหน่อย	 แต่อาจจะไม่ค่อยชอบฟังนัก	 เพราะว่านึกว่าการออกไปนี้จะกลับมาทํางาน	 เป็นการพัฒนา	 ส่วนใหญ่

เป็นการพัฒนาตัวเอง	 และการพัฒนาตัวเองจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 ก็ ได้กล่าวอย่างนี้	 โครงการนี้จะมีประโยชน์	

โครงการนี้จะมีผลดีก็ต่อเมื่อได้ ไปพัฒนาแล้ว	 คือหมายความว่าได้ ไปฝึกพัฒนาแล้ว	 กลับมาทําวิทยานิพนธ์	 และมาฟัง	

ตามทฤษฎีอีกทีว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง	 ทางคณะที่บริหารโครงการนี้ก็จะประเมินผลว่า	 เข้าใจดี ได้รับความรู้ดี			

หรือเปล่า	 และจะได้ประกาศปฏิบัติต่อไป	 ถ้าโครงการในแบบนี้มีผลดี	 ก็จะต้องดูตอนปฏิบัติต่อไป	 แต่เท่าที่ ได้ปฏิบัติมา	

และด้วยเจตนาที่ ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น	 ก็รู้สึกว่ามีหวังที่จะเป็นผลสําเร็จด้วยดี	 ข้อสําคัญก็อยู่ที่กําลังใจ	 และความตั้งใจ

ของแต่ละคนที่จะปฏิบัติ	 ความตั้งใจนั้นก็จะต้องมีความตรงไปตรงมา	 มีความสุจริตใจที่จะไปทํางาน	 มีความตั้งใจ
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และความอดทน	 เพราะว่าออกไปงานอย่างนี้	 ไม่ ใช่เป็นงานที่ง่าย	 ทั้งในด้านกาย	 ทั้งในด้านใจ	 บางทีเราเรียนมา	

อยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเชื่อตามที่เราเรียนมา	เพราะเราเชื่อ	บางทีไปถึง	เขาเกิดไม่เชื่อ	ก็ทําให้เหนื่อยใจเราจะต้อง	

ใจเย็นที่จะต้องดูว่าที่เขาไม่เชื่อนั้น	 เพราะเหตุใด	อาจจะเป็นเพราะเหตุว่า	 เขาเองหมายถึงผู้ที่จะได้รับการพัฒนานั้น	

เขามีความรู้สูงกว่าเรา	 ฉะนั้น	 เราจะต้องใจเย็น	 และจะต้องอดทน	 ต้องรู้จักฟังเขาว่า	 ความรู้ที่เขามีนั้น	 ที่เขาอาจจะ	

ไม่ ได้แสดงออกมา	 เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาหลายชั่วคนแล้วเหมือนกัน	 และเขาก็เป็นคนเหมือนกัน	 หมายความว่า

คนเราก็มีความคิดเห็น	 และอาจจะเป็นความคิดความเห็นที่เป็นวิชาสูงมาก	 เราอย่าไปดูถูก	 และถ้าเราไม่ดูถูกเขา	

เราจะได้รับประโยชน์	จะพร้อมที่จะปฏิบัติต่อไป	ในกรณีที่อาจจะไปเจอคนที่เขาไม่รู้	

	 การที่ ได้มีการอบรมทั้งในด้านปกครองด้วย	 ทั้งในด้านความมั่นคงด้วยในครั้งนี้	 ก็เพราะว่าเป็นปัญหา		

ทั้งนั้นของประเทศชาติ	ในประเทศชาตินี้เรามีปัญหาต่างๆ	ซึ่งแยกกันไม่ออก	เพราะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่า	แต่ละคน

ก็เป็นคน	 ที่จะต้องรวมทุกอย่างอยู่ ในกลุ่มปัจจัย	 ๔	 ก็จะต้องมี	 และความรู้สึกทุกอย่างในโลกก็อยู่ ในตัวของตน	

ไม่ ใช่ว่าจะนําวิชาด้านหนึ่งด้านใดไปยัดให้	 เพราะว่าคนเรามีชีวิตอยู่ต้องอาศัยทุกวิชา	 บางทีเป็นส่วนที่ต่างกันหน่อย	

แต่ว่าทุกคนต้องรับทุกวิชา	 ฉะนั้น	 ข้อนี้จะเป็นข้อที่จะได้เรียนรู้อย่างดีที่สุด	 ในการปฏิบัติ	 ในการออกไปฝึกงาน			

ในชนบท	 และถ้าฝึกงานสําเร็จแล้ว	 ได้ผลสําเร็จ	 ในที่นี้หมายความว่าได้ผลดี	 ไม่ ใช่สําเร็จ	 แต่ว่าเสร็จสิ้นเฉยๆ				

ถ้าสําเร็จคือเกิดผลดี	 ท่านทั้งหลายจะมีคุณค่ามากสําหรับประเทศชาติ	 และสําหรับตัวเองจะมีความภาคภูมิ ใจได้ว่า

รู้จักตนและรู้จักชีวิตของประเทศชาติดี	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ออกไปด้วยความตั้งใจที่มั่น	 ด้วยความรู้สึกว่าจะได้ ใช้ความรู้	

ถ้าออกไปด้วยจิตใจที่มั่นแล้ว	 และตั้งใจดังนี้	 ก็เชื่อว่าจะได้ผลตามที่ทางโครงการของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครนี้ ได้ตั้งไว	้

และสิ่งที่สําคัญที่รายงานเมื่อกี้ก็คือ	 ที่บอกว่าการพัฒนาประยุกต์นั้น	 เป็นโครงการ	 หมายความว่าเป็นอนาคต	

ความจริงเป็นจุดตัวสําคัญ	 จะปฏิบัติอย่างไร	 จะดีหรือไม่ดีก็อย่างที่ทราบก็ไม่มีอะไรมาก	แต่ว่าแนวความคิดที่จะต้อง

ประยุกต์ทุกอย่างให้ ได้เป็นหลักที่สําคัญ	แต่อย่างท้อใจว่ายังไม่ ได้ตั้ง	 เพราะว่าถ้าเอาไปปฏิบัติดี	 ถูกต้องตามเจตนานี้	

ก็เท่ากับได้ตั้งแล้ว	

	 ขอให้ผู้ที่ออกไปปฏิบัติงานนี้ ได้ประสบความสําเร็จ	 ได้ประสบความพอใจ	 ได้ประสบความสําเร็จ	 และได้รับ

ความเจริญรุ่งเรืองสําหรับตน	สําหรับชาติบ้านเมือง	เพราะฉะนั้น	ขอให้มีจิตใจร่างกายแข็งแรง	เข้มแข็ง	เพื่อให้ ได้

ไปทํางานตามที่ ได้ตั้งจิตใจ	ตั้งใจปฏิบัติ	ก็ขอให้ประสบความดีงาม	ความรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่๑๓กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้	 รายงานกิจการ		

ในรอบปีของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการปรับปรุงต่างๆ	 ทั้งในด้าน	 บุคลากร	 วิชาการ	 การบริหารและบริการ			

ซึ่งตั้งใจทําอย่างจริงจังนั้น	เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้มีอุปการคุณ	 พร้อมทั้งผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ	 ที่ ได้รับเกียรติ

และความประสงค์ ในสิ่งที่มุ่งหมายไว้	

	 ผู้ที่เรียนสําเร็จปริญญาแล้ว	คนทั่วไปจะยกย่องนับถือว่ามีสติปัญญา	ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้สูง	

อันคําที่พูดกันว่า	 “สติปัญญา”	 นี้	 ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็จะเห็นว่ามีสองส่วน	 คือ	 “สติ”	 ส่วนหนึ่ง	 “ปัญญา”	

อีกส่วนหนึ่ง	 แต่ละส่วนยังมีความหมายต่างกันออกไปอีก	 แล้วแต่จะใช้ ในที่ ใด	 กับคําใด	 เช่นพูดว่า	 สติปัฏฐาน	

สติสัมปชัญญะ	 สติวินัย	 สติสมประดี	 สิ้นสติ	 หมดสติ	 ไม่ ได้สติ	 สามคําแรก	 ใช้ ในภาษาศาสนา	 “สติ”	 ในคําว่า			

“สติปัฏฐาน”	หมายความว่าความระลึกได้ ในสภาพของตนเอง	“สติ”	ในคําว่า	“สติสัมปชัญญะ”	หมายความว่าความ

ระลึกได้ ในทางรู้ตัว	 เพราะใช้ควบกับ	 “สัมปชัญญะ”	 ซึ่งแปลว่าความรู้ตัวในทุกอิริยาธรรมดาบททุกขณะ	 “สติ”	 ในคําว่า	

“สติวินัย”	 หมายความถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดี	 อีกสี่คําข้างหลังใช้ ในภาษาพูดธรรมดา	 “สติ”	 ในคํา	 “สติสมประดี”		

เป็นคําซ้อนกัน	คือคํา	“สติ”	เป็นไทยมคธ	“สมประดี”	เป็นไทยสันสกฤต	แปลว่าความรู้สึกตัว	ในความหมายว่ารู้สึกตัว	

เพราะมิ ได้สลบไสลไป	 ด้วยกันทั้งคู่	 “สติ”	 ในคําว่า	 “สิ้นสติ”	 ก็มีความหมายว่าความรู้สึกตัวเพราะมิ ได้สลบไสล

เหมือนกัน	 พอถึง	 “เสียสติ”	 คําว่า	 “สติ”	 กลายเป็นความรู้ตัวเพราะมิ ได้ฟั่นเฟือนในความคิดอ่านหรือเป็นบ้า			

เป็นหลัง	ไปเสียแล้ว	ยิ่งพูดว่า	“ไม่ ได้สติ”	ในสํานวนปัจจุบันที่ ใช้เป็นคําคะนองด้วย	คําว่า	“สติ”	ก็ยิ่งมีความหมาย

แปลกไปค่อนข้างกว้างขวาง	 ซึ่งคิดว่าทุกคนพอจะนึกออกเองได้	 จึงไม่ขอแปลให้ฟัง	 สรุปแล้ว	 “สติ”	 นี้เป็นสิ่งที่ดี		

ทั้งนั้น	ไม่ว่าจะใช้ ในความหมายอย่างไร	และถ้าขาดสติไป	ก็จะยุ่งกันยกใหญ่ทีเดียว	
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	 วันนี้จึงอยากจะแนะนําผู้ที่ตั้งใจไว้ดี	 ที่จะทําตัวทํางานให้เกิดประโยชน์	 ทั้งแก่ตัวทั้งแก่ส่วนรวมว่า						

เมื่อคนทั้งหลายเขายกย่องให้เป็นผู้มีสติแล้ว	 ก็ขอให้มีสติ ให้ครบทุกลักษณะตามที่ ได้ยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อสามารถ

สร้างสรรค์ประโยชน์อันพึงประสงค์	ให้สําเร็จได้ โดยสมบูรณ์บริบูรณ์	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสวัสดี	 พร้อมทั้งความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรือง						

ทุกประการ	ทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงาน.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่๑๔กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สอง	 ขอถือโอกาส	

อันเป็นมงคลนี้แสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกๆ	คน	

	 เมื่อวันวาน	 ได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 ผู้ที่เรียนสําเร็จอุดมศึกษาแล้ว	 คนทั่วไป					

จะยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญา	 ซึ่งหมายความว่ามีความรู้สูงในด้านวิชาการ	 ที่จริงคําว่า	 “สติปัญญา”	 นั้นประกอบด้วย	

“สติ”	ส่วนหนึ่ง	“ปัญญา”	อีกส่วนหนึ่งซึ่งแต่ละส่วนแต่ละคํายังมีความหมายแยกออกไปอีก	ได้อธิบายถึงความหมายของ	

“สติ”	ไปแล้ว	วันนี้จึงจะพูดถึงปัญญาต่อไป	

	 “ปัญญา”	แปลตามพยัญชนะว่าความรู้ทั่ว	ตามอรรถะหมายความได้หลายอย่าง	อย่างหนึ่ง	คือความรู้ทุกอย่าง	

ทั้งที่เล่าเรียนจดจํามา	 ที่พิจารณาใคร่ครวญคิดเห็นขึ้นมาและที่ ได้ฝึกฝนอบรมให้คล่องแคล่วชํานาญขึ้นมาในตัวเอง

อีกอย่างหนึ่ง	 เมื่อมีความรู้ความจัดเจนชํานาญในวิชาต่างๆ	 ดังว่า	 จะยังผลให้เกิดเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นใน			

ตัวบุคคล	 แต่ประการสําคัญคือความรู้ที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น	 จะรวมกันเป็นความสามารถพิเศษขึ้น				

คือความรู้จริงรู้แจ้งชัด	 รู้ตลอดในสิ่งที่ ได้มีโอกาสศึกษา	ซึ่งจะให้ผลต่อไปเป็นความรู้เท่ากัน	 เป็นต้นว่ารู้เท่าทันความคิด	

จริต	 ทฤษฎี	 และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมด้วย	 รู้เท่าทันเหตุการณ์	 สภาพการณ์ทั้งหลายที่ผ่านพบ	 เมื่อรู้			

เท่าทันแล้ว	 ก็จะรู้จะเห็นแนวทางและวิธีการ	 ที่จะหลีกให้พ้นอุปสรรคปัญหา	 และความเสื่อม	 ความล้มเหลวทั้งปวงได	้

แล้วดําเนินไปตามทางที่ถูกต้องเหมาะสม	จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุ่งหมายไว้	ข้าพเจ้าใคร่ขอให้

บัณฑิตแต่ละคนได้ศึกษาคือสําเหนียกตระหนักใน	“ปัญญา”	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต	เพื่อประโยชน์ของตน

ของส่วนรวมตามที่ปรารถนา	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสวัสดี	 พร้อมด้วยความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง							

ทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงานตลอดไปทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่๑๕กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง	 เป็นคํารบสาม	

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ ได้รับรางวัลกับทุนประเภทต่างๆ	ทั่วกันทุกคน	

	 สองวันก่อน	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 ผู้เรียนจบชั้นอุดมศึกษา	 ย่อมได้รับ	

ความยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีสติปัญญา	 คือมีวิชาความรู้สูง	 แต่ที่จริงคําว่า	 “สติปัญญา”	 มีความหมายกว้างขวาง	

กว่านั้นมาก	สติ	หมายความว่า	ความระลึกได้ก็ได้	ความรู้สึกตัวก็ได้	ความไม่วิปลาศก็ได้	ความรู้จักผิดชอบก็ได้	ปัญญา	

ก็หมายถึง	 ความมีวิชาความรู้	 ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้	 ความรู้จริงรู้ตลอด	 หรือจะหมายถึง	 ความเฉลียวฉลาด

และสามารถ	ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้	ผู้ที่มี	“สติปัญญา”	จึงควรจะมีทั้ง	“สติ”	และ	“ปัญญา”	

โดยครบถ้วนทุกลักษณะ	 เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆ	 และสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้ง			

วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์	

	 นอกจากสติปัญญาแล้ว	ทุกคนสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีสัจจอธิษฐาน	หรือมี ใจจริงอย่างหนักแน่นต่อภาระ

หน้าที่และกิจทั้งปวงของตนที่มีอยู่	 วิธีตั้งความจริงใจที่ถูกต้องนั้น	 คือต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งนั้นๆ	

เป็นประโยชน์และเป็นธรรมแท้จริงโดยแน่ชัดก่อน	 จึงตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติ โดยเต็มกําลัง	 ถ้ามิ ได้พิจารณาจนเห็น

ประโยชน์เห็นความถูกต้องเป็นธรรมแน่ชัดก่อนแล้ว	 ก็ ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปลงใจตั้งสัจจะอย่างใดลงไป ในสิ่งใดๆ	

ทั้งสิ้น	 เพราะอาจเกิดโทษทุกข์และความเสียหายอันประมาณมิได้ขึ้นในภายหลัง	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้บัณฑิตแต่ละคน	

มีทั้งสติ	 ทั้งปัญญา	 ทั้งความตั้งใจจริงโดยพร้อมมูล	 เพื่อจักได้สามารถนําพาตนเอง	 ตลอดจนถึงประเทศชาติ	

ก้าวหน้าไปสู่ความสุขสมบูรณ์และความปลอดภัยมั่นคงได้สําเร็จ	ตามที่ ไทยทุกคนที่เป็นไทปรารถนาอยู่	

	 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ประสบแต่ความสุขสวัสดี	 มีความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและ

หน้าที่การงานครบถ้วนทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง
(๒)

ณวัดศีลขันธารามอําเภอโพธิ์ทอง

วันอาทิตย์ที่๒๓กรกฎาคม๒๕๒๑

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านทุกครั้งเป็นโอกาสที่ดี	 ที่จะแสดงยืนยันความตั้งใจของลูกเสือ			

ชาวบ้านทั้งหลายที่จะรักษาคําสัตย์ปฏิญาณ	 และที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 อันมีความจําเป็น	

อย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย	 เพราะว่าถ้าคนไทยด้วยกัน	 เราไม่มีความสามัคคี	 เราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ก็จะทําให	้

ประเทศไทยอยู่ ไม่ ได้	และประชาชนทั้งหลายก็จะมีความสุขลําบาก	

	 ลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์มาก	และขอให้ระลึกดูว่าลูกเสือชาวบ้านนี้แบ่งออกเป็น	“ลูกเสือ”	และ	“ชาวบ้าน”	

สองคํานี้มารวมกันก็เป็น	 “ลูกเสือชาวบ้าน”	 คําว่า	 “ลูกเสือ”	 นั้น	 เป็นกิจการที่มีอุดมคติ	 ที่มีความคิดที่จะสร้าง	

ความดี	 เป็นความคิดที่มีทั่วโลก	 ผู้ที่เป็นลูกเสือ	 มีความตั้งใจที่จะช่วยผู้อื่นสร้างความสามัคคี	 และสร้างความ

ก้าวหน้าแก่ตนดังที่ ได้ปฏิญาณเมื่อตะกี้	 โดยเฉพาะที่สําคัญมากก็คือ	 จะทําประโยชน์ทุกเมื่อ	 คําว่าจะทําประโยชน์	

ทุกเมื่อนี้	 ก็สรุปทุกอย่าง	 เพราะว่าคนเราเกิดมาสําหรับทําประโยชน์	 ทําประโยชน์อันดับแรกก็ดูจะเป็นประโยชน์แก่ตัว	

แต่ถ้าคิดดีๆ	 ถ้าไม่ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย	 การทําประโยชน์แก่ตัวจะไม่สําเร็จ	 ไม่มีทาง	 ฉะนั้นการที่ ได้เปล่งวาจา	

ที่จะทําประโยชน์ทุกเมื่อก็หมายความว่า	ทําประโยชน์แก่ตัว	ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม	แก่เพื่อนบ้าน	แก่ผู้ที่อยู่ ในรุ่น	

ในหมู่บ้านเดียวกัน	 ในอําเภอเดียวกัน	 ในจังหวัดเดียวกัน	 ในประเทศเดียวกัน	 เพื่อรักษาความมั่นคงของส่วนรวม	

และตัวเราก็จะอยู่ด้วยความสุข	ส่วนคําว่า	“ชาวบ้าน”	ชาวบ้านนี้ฟังดูแล้วก็เป็นคําที่ง่ายๆ	คือคนที่อยู่ ในบ้าน	คนที่

อยู่ตามบ้านก็คนทั่วไปก็พวกเราทั้งหลายนี้แหละ	 แต่ชาวบ้านในประเทศไทย	 ก็เรียกว่าชาวบ้าน	 ถ้าในต่างประเทศก็

เป็นชาวบ้านเหมือนกัน	 แต่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ	 แต่ถ้าพูดถึงชาวบ้าน	 ชาวบ้านในเมืองไทยนี้ออกจะพิเศษ		

กว่าชาวบ้านในต่างประเทศหลายประเทศ	 เพราะว่าชาวบ้านนี้แหละที่ ได้รักษาความเป็นไทมาตลอด	 เป็นเวลา			

หลายศตวรรษ	 จึงเป็นประเทศไทยมาอยู่ ได้จนถึงทุกวันนี้	 คือชาวบ้าน	 เพราะว่าชาวบ้านคือพวกเราทั้งหลาย	 ได้สํานึก	

ดีว่าแต่ละคนอยู่ ไม่ ได้	 ถ้าไม่ช่วยกัน	 อย่างตามประเพณี ในหมู่บ้านก็มีความสามัคคี	 มีความเดือดร้อนอะไรก็ช่วยกัน				

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า		

	 ลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน	 ไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว			

	 พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	
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หาทางปัดเป่าความเดือดร้อนนั้น	 ฉะนั้นลูกเสือชาวบ้านที่ประกอบด้วยชาวบ้าน	 ก็สามารถที่จะปัดเป่าความเดือดร้อน	

ที่จะเกิดขึ้น	 เมื่อมารวมเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 มีความคิดมีความตั้งใจที่ดีทั้ง	 ๒	 คํา	 คือ	 “ลูกเสือ”	 และ	 “ชาวบ้าน”			

เราก็สร้างความดีสําหรับส่วนรวม	 เป็นประโยชน์แก่ตน	 เป็นประโยชน์แก่ลูกเสือชาวบ้านทั้งหลาย	 และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่นที่ ไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้านด้วยซ้ำ	 ก็พิสูจน์ว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้เป็นการดี	 เห็นได้ว่าทั้งผู้ที่เป็น	

ลูกเสือชาวบ้าน	 และไม่เป็นลูกเสือชาวบ้านก็ ให้ความสนับสนุนแก่กิจการ	 และชื่นชมในกิจการ	 กิจการนี้มีค่าใช้จ่ายบ้าง	

และส่วนมากค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ผ้าพันคอที่เป็นเครื่องหมายประจําตัวของลูกเสือชาวบ้านทุกคน	 ประกาศนียบัตรที่ ได้รับ	

ธงประจํารุ่นที่ ได้รับ	 และการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ	 น้อยๆ	 ค่าใช้จ่ายทั้งหลายนี้มาจากการบริจาคทั้งนั้น	 ไม่ ใช่

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 ไม่ ได้ ไปรีดไถมาจากไหน	 เป็นการบริจาคด้วยความเต็มใจของทุกคนจึงสามารถได้ดําเนิน

กิจการอย่างนี้ต่ออย่างกว้างขวาง	และขยายตัวขึ้นมา	เพื่อประโยชน์ของพวกเราทั้งหลาย	

	 ที่ ได้กล่าวถึงคําว่า	 “ลูกเสือ”	และ	 “ชาวบ้าน”	และคําว่า	 “ลูกเสือชาวบ้าน”	อย่างนี้ก็เพื่อที่ ให้ท่านทั้งหลาย	

ทั้งที่เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้งที่เป็นลูกเสือ	 ทั้งที่เป็นชาวบ้านทั่วไป	 ตลอดจนทุกคนที่ ไม่ถือตัวว่าอยู่ ในประเภททั้ง	 ๒	 นี	้

สํานึกถึงความดีและประโยชน์ของกิจการที่ทําด้วยจิตใจของลูกเสือชาวบ้าน	 จะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือไม่เป็นก็ต้องมี

จิตใจของลูกเสือชาวบ้าน	บ้านเมืองมั่นคง	ส่วนรวมเจริญ	แต่ละคนมีความสุข	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความดี	 สิ่งใดที่สมควร	 สิ่งใดที่สร้างสรรค์	 สิ่งใดที่นําซึ่งความเจริญ	 ขอให้ ได้

ปฏิบัติสําเร็จทุกประการ	 ขอให้ท่านทั้งหลาย	 มีความสุขความสบาย	 มีความแข็งแรงทั้งกายทั้งใจ	 และประสบ		

ความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานกรรมการ
(๒)

สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

นําคณะครูโรงเรียนราษฎร์เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๖กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ขอขอบใจคณะครูโรงเรียนราษฎร์	 ที่ ได้นําเงินมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามชายแดน			

เพื่อป้องกันประเทศ	 ซึ่งนับว่าเป็นกําลังใจอย่างยิ่งสําหรับเขาเหล่านั้น	 ซึ่งจะต้องเหน็ดเหนื่อยเสียสละ	 การที่เขา

เหล่านั้นทราบว่าผู้อื่นที่มีอาชีพอื่นได้มีน้ำใจช่วยเหลือด้วยทรัพย์	 และช่วยเหลือในทางจิตใจ	 ทําให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติ

หน้าที่ ได้ดียิ่งขึ้น	เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง	

	 ความจริง	 ครูมีบทบาทสําคัญสําหรับให้ประเทศชาติมีความมั่นคง	 เพราะว่าเป็นผู้ที่สั่งสอนอนุชน	 คืออนาคต	

ของชาติ ให้มีความเข้มแข็ง	 และมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเพื่อให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตน	 จําต้องมีความรู้	

หมายถึงวิชาการทั้งหลาย	 และสําคัญมากเพราะเป็นหน้าที่ของครูที่จะสั่งสอน	 ที่จะอบรม	 ที่จะถ้าใช้คําว่าสั่งสอน	

หรืออบรมคนดูจะไม่ค่อยชอบนัก	 แต่ชักชวน	 ควรจะชักชวนให้เด็กๆ	 และเพื่อนครูด้วยกันเข้าใจว่าจิตใจเหมือนกัน	

ถ้ามีจิตใจบริสุทธิ์มีจิตใจสุจริต	 จะทําให้ข้ามอุปสรรคทั้งหลายไป	 ชีวิตมีอุปสรรคตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่ม

เป็นสาว	 นักเรียนได้ประสบอุปสรรคแล้ว	 และต่อไปเมื่อเป็นผู้ ใหญ่ก็จะต้องประสบอุปสรรคมาก	 ถ้าไม่มีเครื่องมือ

เครื่องใช้	 หมายความว่าความรู้และจิตใจที่มั่นคง	 จิตใจที่เผื่อแผ่	 และเมตตา	 ทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ ในใจแล้ว		

ก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้น	 และจะเกิดความทุกข์	 โดยมากไม่เห็นว่าทําไมจึงเดือดร้อน	 เพราะว่าไม่ ได	้

พิจารณาว่ารากฐานของความเดือดร้อนอยู่ที่ ไหน	 รากฐานของความเดือดร้อนนั้นอยู่ที่ความไม่รู้	 ความไม่รู้นั้น				

มีหลายขั้น	 ถ้าเป็นขั้นที่สอนกันในธรรมะก็เป็นขั้นที่สูงกว่านี้	 แต่ว่าความทุกข์ธรรมดา	 ความเดือดร้อนธรรมดาจะ

รู้สึกมากกว่า	 และจะเห็นมากกว่า	 แต่ โดยมากเห็นแต่ความทุกข์	 ไม่เห็นรากฐานของความทุกข์	 ถ้ามีความรู้ทั้งใน

ทางวิชาการ	 และมีความรู้ ในทางศีลธรรมจรรยา	 คือความเป็นคนดี	 ซื่อสัตย์สุจริต	 คิดดี	 คิดมีเหตุผล	 จะทําให้เห็น

รากฐานของความทุกข์	และนอกจากนี้ก็เห็นความสุขได้	ความทุกข์ร้อนต่างๆ	นี้	ตัดได้ที่รากฐาน	ไม่ ใช่มีความทุกข์

แล้วก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์	 สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของครูส่วนหนึ่ง	 และเป็นส่วนสําคัญของครูที่จะปฏิบัติ	 เพื่อให้อนุชน	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 นายเชาว์	ประมูลผล	
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รุ่นหลังมีจิตใจที่เข้มแข็งแน่วแน่	 มีจิตใจที่สามารถที่จะปฏิบัติตนให้เผชิญกับความทุกข์	 ด้วยความร่าเริง	 และมี	

ความสว่าง	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้นําเงินจากงานที่ ได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งใจน้ำใจไปสู่ชายแดนนั้น	 ก็เป็นผลดี

อย่างหนึ่ง	 แต่ผลที่จะดีและถาวรที่สุดก็คือ	 งานด้านที่พูดถึง	 ทําให้ดี	 ด้วยจิตใจเผื่อแผ่เมตตา	 จะเป็นการประหยัด

ชีวิตของเจ้าหน้าที่ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินอีกด้วย	 ประหยัดกําลังที่จะป้องกันประเทศ	 เพราะว่าคนไทย			

ทั้งหลายจะสามารถยืนตัวเป็นป้อมปราการแต่ละคน	 และรวมกันเป็นป้อมใหญ่	 เพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากสิ่งที่ ไม่ดี	

ไม่ ใช่มาแต่ ในรูปลูกปืนเท่านั้นเอง	 มาในรูปการปั่นหัว	 มาในรูปการก่อกวน	 ซึ่งไม่จําเป็นที่จะมีถ้าเราสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่แต่ละคน	และในสังคม	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอขอบใจต่อครูโรงเรียนราษฎร์ที่ปฏิบัติดีมาโดยตลอด	 พยายามที่จะปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์	

ด้วยความสามารถ	 และด้วยความอดทน	 ขอให้อดทนต่อไปบางทีเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าอดทนไม่ ไหวแล้ว	 แต่ถ้าอดทน

ไม่ ไหวแล้วจะพัง	 ฉะนั้น	 ถ้าอดทนไม่ ไหวเดี๋ยวนี้	 ต่อไปจะอดทนได้อย่างไร	 เพราะมันจะพัง	 ฉะนั้นก็ขอให้รักษา	

ความดีและรักษาความเข้มแข็งต่อไป	การที่ ได้นําคณะครูใหญ่ต่างประเทศมาด้วยในวันนี้ก็ยินดีเพราะแสดงให้เห็นว่า	

มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับต่างประเทศ	และขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ที่มาช่วยในงานของครู	ขอให้ความร่วมมือนี้

ยั่งยืน	 เพื่อให้นานาประเทศเข้าใจกัน	 เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศไทย	 และสถานการณ์ที่แท้จริงของโลก	

เพื่อที่จะให้ร่วมกันระหว่างประเทศด้วย	 ที่จะรักษาความมีจิตใจที่เสรี	 จิตใจที่สามารถเลือกทางเดินของตัวเกี่ยวข้อง

กับเรื่องคําว่าเสรีภาพนี้	 บางทีเมื่อกี้ที่พูดว่าให้สั่งสอนอบรม	 ก็ดูเหมือนการกําจัดเสรีภาพของเด็ก	 แต่ว่าข้อสําคัญ

ของการพิจารณาการอบรมสั่งสอนก็เพราะว่าบางคนยังไม่เห็นดีว่าตรงไหนเป็นเสรีภาพ	 ตรงไหนเป็นการเกิน

ขอบเขตของเสรีภาพ	 หมายความว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของคนอื่น	 ฉะนั้นก็จะต้องให้เข้าใจดีๆ	 ในการอบรมสั่งสอน	

คืออย่างไรและที่บอกว่าไม่ควรจะใช้คําว่าอบรมสั่งสอนมากเกินไปก็เพราะว่า	 เพื่อที่จะชักชวนนั่นเอง	 เพื่อที่จะให้		

นําทางให้ผู้อื่นร่วมมือด้วยความยินดี	 ไม่ ใช่ร่วมมือด้วยความรู้สึกว่าถูกบังคับด้วยกําลัง	 จะเป็นด้วยกําลังของลูกปืน	

หรือเป็นด้วยการกําลังโฆษณาชวนเชื่อ	 หรือกําลังของการตวาดธรรมดา	 ฉะนั้นหน้าที่ของครูนี้มีมาก	 ความเดือดร้อน	

ของครูมีมาก	เราต้องมีความอดทน	เพื่อไม่ ให้มีความเดือดร้อนทั่วไปซึ่งเราจะทนไม่ ได้	
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	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติงานที่มีความเพียร	 และคิดว่าตั้งใจแน่วแน่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ขอให้

ความดีเหล่านี้นําอุ้มชูท่านให้ประสบผลสําเร็จที่ชื่นใจ	 และทําให้มีกําลังกายกําลังใจเข้มแข็งเพื่อทํางาน	 เพื่อให้			

พวกเราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข	อันนี้ก็ที่ ใช้คําว่าพวกเราทุกคนก็เพราะว่า	อยากจะให้พรของตัวเอง	ฉะนั้นขอให้ทุกคน

มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความบากบั่นเพียรพยายาม.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๗กรกฎาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการด้านต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี	 ขอขอบใจที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางวิศวกรรมชลประทานให้ข้าพเจ้า	 ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิและกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	

	 เป็นที่เข้าใจกันอยู่ว่า	การศึกษาในมหาวิทยาลัยมิ ใช่การศึกษาทางวิชาการอย่างเดียว	หากรวมถึงการศึกษา

หาประสบการณ์ทางด้านอื่นด้วยเช่นด้านสังคมเป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 หรือการศึกษา

วิชาการชั้นสูงนี้	จะต้องมุ่งหมายถึง	“วิชาการ”	และต้องถือเอา	“วิชาการ”	เป็นหัวใจหรือเป็นแกนกลางก่อน	และให้

ประสบการณ์ด้านอื่นเจริญงอกงามออกจากแกนวิชาการนั้น	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้รอบและความเฉลียวฉลาดรู้	

เท่าทันสิ่งต่างๆ	 อันจะส่งเสริมให้สามารถนําเอาวิชาการที่มีอยู่ออกใช้ ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์แท้จริง	

ถ้ามหาวิทยาลัยเกิดเห็นว่ากิจกรรมอื่นๆ	 สําคัญไปกว่าวิชาการแล้ว	 ความหมายของคําว่า	 “มหาวิทยาลัย”	 ก็จะ

เปลี่ยนแปรไป	 คือมิ ใช่แหล่งความรู้	 แหล่งวิทยาการที่แท้จริง	 นักศึกษาก็ดี	 บัณฑิตก็ดี	 ครูบาอาจารย์และผู้บริหารงาน	

ของมหาวิทยาลัยก็ดี	จึงควรอย่างยิ่งที่จะรักษาความหมายที่แท้จริงไว้	อย่าให้กลายเป็นอื่น	

	 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สําคัญประการแรก	 ที่จะส่งเสริมกิจการด้านวิชาการให้เจริญก้าวหน้าและกว้างขวาง	

ลึกซึ้ง	 แล้วจัดการให้นักศึกษาได้เล่าเรียนอย่างดี	 ให้แต่ละคนได้รับวิชาความรู้ตามที่ตั้งใจจะเรียนอย่างเต็มที่					

โดยถือหลักว่าการเรียนจากครูบาอาจารย์และตํารับนั้นเป็นทางลัด	 ทําให้เรียนรู้ ได้รวดเร็วกว่าการค้นคว้าด้วยตนเอง	

หากจะให้ค้นคว้า	 ก็ต้องสอนวิธี ให้	 ไม่ ใช่ปล่อยให้ค้นกันตามยถากรรมแบบงมเข็มในมหาสมุทร	 ซึ่งออกจะน่าเบื่อหน่าย	

และสิ้นเปลืองอย่างยิ่งไปทุกสิ่งทุกอย่าง	 อีกประการหนึ่ง	 สิ่งทั้งหลายอันเกี่ยวกับการแสดงผลการเรียน	 เช่น	 ระบบ

คะแนน	 เกียรตินิยม	 รางวัลการศึกษา	 ล้วนมีความสําคัญมีอุปการะส่งเสริมการศึกษาทั้งสิ้น	 เพราะสิ่งเหล่านั้น	

นอกจากจะช่วยให้เกิดความหวังและกําลังใจให้ขะมักเขม้นในการเล่าเรียนแล้วยังเป็นเหมือนเข็มทิศหรือมาตร					

ที่นักศึกษาจะใช้วัดความรู้	 ความสามารถ	 และความถนัดของตัวให้ทราบได้เป็นอย่างดี	 ว่าตนเองมีภูมิปัญญาและ
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ความสามารถเพียงไหน	 ควรที่จะศึกษาต่อไป ในแนวทางใด	 ขั้นใด	 มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งดังกล่าว				

ไม่ว่าด้วยเหตุใด	หากแต่ควรจัดทําให้เป็นปัจจัยวัดผลที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้	

	 ส่วนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว	 ก็ ไม่ควรทอดทิ้งวิชาการ	 ตรงข้าม	 ควรจะต้องทําตัวให้สว่างไสว			

และก้าวหน้าทางวิชาการเสมอ	เพื่อให้เป็นรากฐานของการปฏิบัติงานจักได้ภูมิ ใจในตัวเองได้เต็มที่	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและในกิจการงาน	

ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจําปี๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย	 ที่สมาชิกสามัคคีสมาคมประชุมพร้อมกันอีกวาระหนึ่งในการประชุม

ใหญ่ประจําปี	 เพื่อสมานไมตรีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันสร้างสรรค์สามัคคีธรรมและความรู้ความฉลาด	

ของผู้เป็นปัญญาชนให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น	

	 คําว่า“ปัญญาชน”ที่ ใช้กันในทุกวันนี้	 รู้สึกว่าจะมีความหมายกลายไปจากเดิม	 คือแทนที่จะใช้หมายถึงคน			

มีปัญญา	 กลับไป ใช้หมายถึงคนที่กําลังแสวงหาปัญญา	 ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่ตกหลุมพรางหลงสําคัญผิดตาม

ความคิดของคนอื่นไปง่ายๆ	ด้วย.	“ปัญญาชน”	นี้แท้จริงควรจะเป็นคนที่มีความรอบรู้	และมีความฉลาดอันเกิดจาก

ความรอบรู้หรือการได้ศึกษามากนั้น.	 และโดยเหตุที่ปัญญาชนเป็นผู้มีความรู้ด้วยฉลาดด้วย	 จึงควรจะเป็นผู้สามารถ

รู้เท่าทันสิ่งทั้งปวง	กล่าวโดยเฉพาะที่สําคัญ	ควรจะรู้เท่าทันคนและรู้เท่าทันเหตุการณ์	หมายความว่า	 เมื่อได้พบปะ

พูดจากับใคร	 ก็สามารถมองตามความคิดและคําพูดของเขาเข้าไปด้วยปัญญาให้แลเห็นทะลุปรุโปร่งเข้าไปจนถึงความคิด	

และเจตนาที่แท้ของเขา.	 ทํานองเดียวกัน	 เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันใดเข้า	 ก็พิจารณาเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้

ความฉลาดและด้วยจิตใจที่มั่นคงและหนักแน่นเป็นกลาง	 จนมองเห็นความจริงอันแน่ชัด	 ไม่ต้องแพ้รู้ ใครและ

ตกหลุมพรางใดๆ	 ทั้งสิ้น.	 ในโอกาสอันเหมาะนี้	 จึงใคร่ขอมอบเรื่องนี้ ให้ ไปคิดกัน	 ในฐานที่แต่ละคนก็เป็นผู้มี				

การศึกษาสูง	และจะเป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป ในวันหน้า.	

	 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้สําเร็จผลเลิศตามความมุ่งหมาย	 และให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีความสุขสวัสด	ี

พร้อมทั้งความเจริญงอกงามในประโยชน์ที่พึงประสงค์จงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือ“เพื่อนไทย”

สิงหาคม๒๕๒๑

	 ยินดีด้วยอย่างยิ่งที่นักเรียนไทยในรัฐเยอรมันมีความปรองดองกันและสามัคค	ี	

รวมกลุ่มกันได้แน่นแฟ้น.	

	 อันความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนั้น	 ที่จะเกิดมีขึ้นได้	 ย่อมจะเนื่องมาจาก

ความคิดความเห็นและใจจริงที่มุ่งหมายและยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน.	 อุดมคติหรือสิ่งที่

ตั้งใจจริงร่วมกันนี้สําคัญอย่างยิ่ง	 เพราะอาจชักนําให้รวมกันกระทําการที่เป็นคุณก็ ได้หรือที่

เป็นโทษมหันต์ก็ ได้ ไม่เลือกที่เลือกกาล.	 ก่อนที่จะตั้งสัจจะลงในสิ่งใด	 ผู้ ใดจึงจําเป็นที่สุดที่จะ

ต้องพิจารณาด้วยสติและปัญญาอันรอบคอบก่อนทุกครั้ง	 ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์จริง	

ทั้งเป็นธรรมถูกต้องจริงตามเหตุผลที่แท้และเที่ยงตรง	 จนกระจ่างชัดปราศจากความเคลือบ

แคลงสงสัย	 แล้วจึงค่อยตั้งสัจจะลงไป.	 มิฉะนั้นอาจต้องพลั้งพลาดและต้องเสียใจในการใช้

พลังความสามัคคีที่ขาดความพินิจพิจารณาได้ง่ายๆ.	

	 ขออวยพรให้การชุมนุมครั้งนี้สําเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกประการ	 และให้ทุกคนมี

ความสุข	ความสวัสดี	และความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลัง	๕	ประการ	คือ	กําลังความศรัทธา	

ความเพียร	 ความมีสติ	 ความตั้งใจมั่นคง	 และความรู้ความฉลาด	 จักได้สามารถศึกษา		

สรรพวิทยาการที่เป็นประโยชน์แท้ ได้หมดจดทั่วถ้วน	 สําหรับนํามาสร้างสรรค์ประโยชน์			

อันพึงประสงค์ ในบ้านเมืองของเรา.	

 

 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

	 วันที่	๑	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๑	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูใหญ่ โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการประจําปีการศึกษา๒๕๑๙

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่๓สิงหาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มอบรางวัลประจําปีแก่ โรงเรียนและนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง	 ขอชมเชยโรงเรียน

ต่างๆ	 ที่พยายามจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนดี	 ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนแต่ละคน	 ที่ตั้งใจ

พากเพียรเล่าเรียนด้วยความหมั่นขยัน	จนได้รับผลอันน่าภูมิ ใจยิ่ง	

	 เป็นที่ทราบตระหนักกันในทุกวันนี้แล้วว่า	 นักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้วิชาการต่างๆ	 อย่างกว้างขวาง					

มิฉะนั้นจะไม่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตในสมัยปัจจุบัน	 เพราะปัจจุบันนี้	 โลกเรากําลัง	

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่	 อีกเหตุหนึ่งที่นับว่าสําคัญ	 คือวิชาการทั้งปวงนั้น	 ถึงจะมีประเภทมากมายเพียงใด

ก็ตาม	 แต่เมื่อนํามาใช้สร้างสรรค์สิ่งใด	 ก็ต้องใช้ด้วยกัน	 หรือต้องนํามาประยุกต์เข้าด้วยกันเสมอ	 อย่างกับอาหารที่

เรารับประทาน	 กว่าจะสําเร็จรูปขึ้นมาให้รับประทานได้	 ต้องอาศัยวิชาประสมประสานกันหลายอย่าง	 และต้องผ่าน

การปฏิบัติมากมายหลายอย่างหลายตอน	 ดังนั้นผู้จัดการศึกษาจึงต้องถือเป็นกิจสําคัญ	 ที่จะสอนให้นักเรียนได้เห็น	

ได้เข้าใจซึมทราบว่า	วิชาต่างๆ	มีความสัมพันธ์ถึงกันและมีอุปการะแก่กัน	ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	ไม่มี

วิชาใดที่นํามาใช้ โดยลําพังตัวหรือเฉพาะอย่างได้เลย	 ครูทุกคนจะต้องสามารถนําวิชาการในหลักสูตรมาสอนให้

สัมพันธ์กันให้ ได้	และในการให้นักเรียนเรียนรู้นั้น	วิชาใดที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติได้	ก็จะต้องให้นักเรียนปฏิบัติ	

เพราะการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติ	 จะทําให้รู้จริงและแม่นยํา	 อาจหยิบยกขึ้นมาใช้ ได้เสมอด้วยความ

เคยชินชํานาญ	 ผิดกันอย่างตรงกันข้ามกับการสอนให้รู้ โดยมิ ได้ลงมือปฏิบัติ ให้เห็นจริง	 ซึ่งมักจะกลายเป็น					

“การเรียนรู้เพียงให้สอบได้”	หรือ	“เรียนรู้เพื่อนําไปลืมทิ้ง”	เสียโดยมาก	

	 ส่วนนักเรียนทั้งหลายที่ ได้รับรางวัลเรียนดีนั้น	 แสดงว่าแต่ละคนมีความพอใจในวิชาความรู้	 ความดี			

และความก้าวหน้า	 จึงได้พยายามเล่าเรียนและพัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นมาเป็นลําดับ	 ขอให้จําจงขึ้นใจว่า	 วิชา	

ความรู้ต่างๆ	 ที่จะช่วยตัวได้	 มีมากหลาย	 ดังนั้น	 ทุกคนจะต้องขวนขวายศึกษาเล่าเรียนให้กว้างขวาง	 ทั้งวิชาตาม
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หลักสูตรและความรู้รอบตัวทั่วๆ	 ไป	 พร้อมทั้งต้องฝึกฝนให้สามารถที่จะนําความรู้มาปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ ได้จริง

ด้วยชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้า	และสามารถสร้างสรรค์ความเจริญวัฒนาให้แก่ประเทศชาติต่อไป ในวันหน้าได้	

	 ขออวยพรให้คณะครู	 นักเรียน	 และเจ้าหน้าที่ทุกคน	 มีความสุขสวัสดี	 และความสมบูรณ์ด้วยกําลังทั้ง				

๕	ประการ	คือ	กําลังความศรัทธา	ความเพียร	ความมีสติ	ความตั้งใจและความรู้	จักได้สามารถกระทําหน้าที่ของตนๆ	

ให้บังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์แก่ตนและชาติบ้านเมืองได้เต็มที่.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี
(๒)

ณวัดพลับพลาอําเภอเมืองนนทบุรี

วันอังคารที่๘สิงหาคม๒๕๒๑

	 โอกาสที่มามอบธงลูกเสือชาวบ้านนี้เป็นโอกาสที่เป็นมงคล	 และเป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับชาวนนทบุรี				

ทุกคน	 เพราะได้ฟังลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายทวนคําปฏิญาณ	 ซึ่งเป็นคําปฏิญาณที่เป็นสรุปของการปฏิบัติของลูกเสือ

ชาวบ้านทั้งหลาย	 และเป็นการปฏิบัติของประชาชนทั้งหมด	 จะเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 หรือไม่ ได้เป็นลูกเสือชาวบ้าน		

ก็ควรที่จะปฏิบัติตาม	 จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ ใหญ่	 จะเป็นนักเรียน	 จะเป็นครู	 จะเป็นผู้เฒ่า	 ก็ต้องปฏิบัติตามทั้งนั้น	

ถ้าอยากได้ความเจริญ	

	 สําหรับลูกเสือชาวบ้านผู้ที่สนใจกิจการลูกเสือและลูกเสือทั่วไป	 คําปฏิญาณอย่างนี้เข้าใจกันดี	 โดยเฉพาะคําว่า	

จะทําประโยชน์ทุกเมื่อนี้เป็นคําที่สําคัญ	 แต่ว่าอาจจะมีผู้ ไม่เข้าใจก็ ได้	 ว่าทําไมต้องทําประโยชน์ ให้คนอื่น	 การทํา

ประโยชน์ ให้คนอื่นนั้น	 เมื่อทําประโยชน์แล้ว	 ประโยชน์นั้นกลับมาสู่ตัวเองเสมอ	 ไม่มียกเว้น	 คนที่มีความเมตตา	

ต่อผู้อื่น	หมายความว่าหวังดีต่อผู้อื่น	กรุณาคนอื่น	ช่วยเหลือคนอื่น	หวังดีต่อผู้อื่นตลอด	และช่วยเหลือคนอื่นตลอด	

ย่อมได้รับผลที่ดี	 และถ้าได้รับผลที่ดีเท่ากับทำประโยชน์แก่ตัวเอง	 เคยได้ยินมาเสมอว่ามีความลําบาก	 มีความเดือดร้อน	

ทั้งส่วนตัว	เดือดร้อนทั้งส่วนรวม	มีความเกรงและความกลัวว่าจะไปไม่รอด	ทั้งในอาชีพของส่วนตัว	ทั้งในส่วนรวม

ของประเทศชาติ	 แต่ถ้าถือหลักนี้ว่าจะบําเพ็ญประโยชน์ทุกเมื่อ	 ไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนเป็นบุคคลและเป็น				

ส่วนรวม	 จะได้รับประโยชน์และจะมีความปลอดภัย	 จะไม่มีความเดือดร้อนหรือความเดือดร้อนที่มีอยู่ก็จะบรรเทาลง

ไปได้มาก	 เพราะว่าถ้าเราทําอะไรย่อมมีผล	 ถ้าเราวุ่นวายไม่มีระเบียบย่อมทําให้ส่วนรวมไม่มีระเบียบ	 ย่อมทําให้	

ส่วนตัวเดือดร้อน	เพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบ	ถ้าไม่ ได้ระมัดระวังย่อมไม่ทราบว่าความเดือดร้อนจะมาเมื่อไร	เมื่อความ

เดือดร้อนมาแล้วไม่ ได้เห็นความเดือดร้อนเราก็ประสบความเดือดร้อน	 แต่ถ้าเรารู้ว่าความเดือดร้อนอยู่ที่ ไหน			

และระมัดระวังเราย่อมปัดเป่าได้	 ฉะนั้นการที่มาชุมนุมกัน	 มารับธงลูกเสือชาวบ้าน	 รุ่นต่างๆ	 ได้มาประชุมกันเป็น

จํานวนมาก	 ย่อมเป็นกําลัง	 และโดยเฉพาะมาชุมนุมกันและมีคนอื่นมาอยู่ด้วย	 มารับรู้ว่าลูกเสือชาวบ้าน										

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราขดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้า						

	 จุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน	 ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตรอุโบสถ	 วัดพลับพลา	 อําเภอเมืองนนทบุรี	 และ		

	 พระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	
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มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสามัคคี	 สร้างความดีรักษาความมั่นคงและความเจริญของส่วนรวมก็ยิ่งดี	 ทําให้มี				

กําลังใจ	ทุกคนมีกําลังใจ	ทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งผู้อื่นมีกําลังใจว่าส่วนรวมของเรานี้อยู่เย็นเป็นสุขแน่		

	 ก็ขอย้ำว่าสําคัญอยู่ที่ ให้เข้าใจถึงการปฏิบัติของแต่ละคน	 ใครไม่เข้าใจให้คิดดีๆ	 ก่อน	 ใครคิดไม่ออกให้ ไป

ถามผู้อื่น	ปรึกษาหารือกัน	การปรึกษาหารือนี้ก็เป็นหลักของลูกเสือชาวบ้าน	ว่ามาฝึกให้ปรึกษาหารือกันเป็น	ให้รู้จักกัน	

ทั่วทุกคน	 เกิดปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน	 ขจัดปัญหาอุปสรรคได้	 เคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรจะทํา

อย่างไรก็ต้องตอบว่าปรึกษาหารือกันด้วยความตั้งใจจริง	ด้วยการพิจารณาที่รอบคอบ	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรง	

คําว่าซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงนี้	 หมายถึงซื่อตรงต่อกิจการหน้าที่และซื่อตรงต่อตัวเอง	 หมายความว่าให้รู้จริงว่าอะไรดี

อะไรถูก	อะไรเป็นประโยชน์ถึงจะทํา	 ไม่ ใช่คิดจะสนุกๆ	อะไรแล้วทําไปโดยไม่คิด	ถ้าคิดโดยไม่คิดนี้	 ใช้ ไม่ ได้	ฉะนั้น	

ก็ขอให้ลูกเสือชาวบ้านรักษาความดีที่ ได้ฝึกเอาไว	้ และเป็นที่พึ่งของคนที่อาจจะยังไม่เห็นความดี	 โดยเมตตาและ

กรุณาจะเป็นประโยชน์และได้บรรลุผลของการฝึกลูกเสือชาวบ้านอย่างเต็มเปี่ยมจะนําสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ	

ความผาสุกทั่วไปทั้งประเทศ	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจกายเข้มแข็งสมบูรณ์	 เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ ได้ตั้งไว้แก่ตัว	 ซึ่งเป็นหน้าที่

ของประชาชนชาวไทยทุกคน	 แต่ผู้ที่รู้ก็ย่อมต้องมีหน้าที่มากกว่าผู้ที่ ไม่รู้	 เพราะว่าผู้ที่ ไม่รู้เขาเซ่อเขาโง่	 ก็ต้อง

พยายามที่จะให้ผู้ที่ โง่ ได้มีความฉลาดบ้าง	 ฉะนั้นผู้ที่ ได้ฝึกฝนดี	 ผู้ที่ตั้งใจดี	 ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดก็มีหน้าที่								

ที่จะรักษาความดีนี้ ไว้	และพยายามอธิบายแก่ผู้ที่อาจจะด้อยลงไปหน่อย	ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย	มีกําลังกายใจสมบูรณ์

เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเจริญของส่วนตัว	 และเพื่อความเจริญมั่นคงถาวรของประเทศชาติเป็น						

ส่วนรวมด้วย	ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสงขลา
(๒)

ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองหาดใหญ่

วันพฤหัสบดี๗กันยายน๒๕๒๑

	 โอกาสที่มามอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้าน	 ก็เป็นโอกาสที่จะได้มาคุยกับท่านทั้งหลาย	 และกล่าวสิ่งที่

อาจจะเป็นประโยชน์	 แต่ ในคราวนี้ถ้าจะพูดตามจริง	 ท่านทั้งหลายได้ฟังคําพูดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว					

ก็เป็นคํายรรยายถึงประโยชน์ที่ลูกเสือชาวบ้านได้ปฏิบัติมา	และจุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้านอย่างสรุป	อย่างกระทัดรัด	

ดีที่สุดแล้ว	 และท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายทั้งหมด	 ก็ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ตามที่มีจุดประสงค์	

ฉะนั้น	 การปฏิบัติอย่างนั้น	 ก็นับว่าท่านทั้งหลายเข้าใจดี ในจุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้าน	 นอกจากนี้	 ได้เปล่ง			

คําปฏิญาณ	 ที่มีความสําคัญอย่างเข้มแข็ง	 พร้อมเพรียง	 ซึ่งถ้าทั้งหมดนี้	 ทั้งคํากล่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด		

ทั้งคําปฏิญาณนี้	 แต่ละคนมีความเข้าใจอย่างดี	 ซึ้งแท้	 ด้วยความตั้งใจ	 ก็นับว่าเข้าใจอย่างดี ในจุดประสงค์ของ				

ลูกเสือชาวบ้าน	

	 การเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนี้เอง	 ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือไม่เป็นลูกเสือ	

ชาวบ้านจะเป็นพลเมืองของประเทศไทยทั่วไป	มีจิตใจที่จะมีความเข้มแข็ง	มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีความตั้งใจดีต่อกัน	

ก็นับว่าดีมาก	 และในเมืองไทยนี้เวลานี้ทั้งภาคใต้นี้	 แล้วก็ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ทุกภาค	

ก็ต่างคนต่างมีปัญหาอยู่	 แต่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 ด้วยความเข้มแข็งก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้	 ลูกเสือ	

ชาวบ้านที่อยู่ที่นี้มีจํานวนถึง	๑๕๐	รุ่น	ซึ่งเป็นจํานวนนับหมื่นและได้มาแสดงความเรียบร้อย	เป็นระเบียบ	แสดงให้

เห็นว่ามีความเข้มแข็งอยู่ ในใจ	 และมีความสามัคคี	 เข้าใจว่าทุกคนจะต้องมีวินัย	 และทุกคนจะต้องเห็นอกเห็นใจ			

ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นและร่วมชาติ		

	 ทั้งหมดนี้เป็นการพูดในสิ่งที่ทุกคนจะทราบดีถ้าเพียงแต่ ใช้ความคิดเล็กน้อยและอย่าไปนึกว่ามีสิ่งสําคัญ		

ยิ่งไปกว่านี้	 สิ่งสําคัญที่สุดก็คือความกลมเกลียวปรองดองกัน	 เพราะเหตุว่าความกลมเกลียวปรองดองและเมตตา	

ซึ่งกันและกันนี้	 จะทําให้ ได้มาซึ่งสิ่งที่ทุกคนแต่ละบุคคลปรารถนา	 คือความสุขความเจริญ	 ทุกคนสามารถที่จะสร้าง

(๑)	 เรียบเรีบงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	จากทักษิณราชนิเวศน์	 ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน			

	 และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสงขลา	
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ความสุขความเจริญของตนได้ก็ด้วยวิธีนี้	 ด้วยวิธีที่จะเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นด้วย	 หมายถึงให้เห็นใจซึ่งกันและกัน											

มีความที่เรียกว่าสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจ	 คนอื่นมีความเดือดร้อนเราทนไม่ ได้	 เราจะต้องช่วย	 อันนี้เป็นสิ่งที่จะทํา

ให้ ได้รับผล	ทําให้ตนเองปราศจากความทุกข์	 ปราศจากความเดือดร้อน	 เพราะว่าถ้าเราช่วยกันให้ขจัดความเดือดร้อน	

ก็หมายความว่าขจัดความเดือดร้อนของตนเอง	ฉะนั้น	ประโยชน์ของกิจการลูกเสือชาวบ้านอยู่ที่ตรงนี้	ฝึกตนให้รู้จัก

ว่าการทําให้ตนมีความสุขทําอย่างไร	 ถึงตอนฝึกเป็นรุ่น	 เป็นรุ่นแต่ละรุ่นก็เข้าใจกัน	 รู้จักกัน	 ถ้าคนไหนมีความ	

เดือดร้อนก็มีผู้อื่นมาช่วย	คนไหนมีความสุข	ความดี ใจ	ก็เผื่อแผ่ความสุขความดี ใจให้	 เมื่อมีหลายรุ่นก็ต้องทําความ

เข้าใจรู้จักกันระหว่างรุ่น	 แต่ละอําเภอก็มีหลายรุ่น	 ให้เข้าใจกันระหว่างรุ่นต่างๆ	 ของอําเภอ	 ซึ่งแต่ละอําเภอส่วน

มากก็มีถึง	๑๕	รุ่น	บางแห่งก็มีถึง	๒๐	รุ่น	เมื่อลูกเสือชาวบ้านแต่ละรุ่นของอําเภอเข้าใจกันดีแล้ว	ก็ ให้เข้าใจกันใน

ทั่วทั้งจังหวัด	 ซึ่งแต่ละจังหวัดมีแล้วแต่ขนาดของจังหวัด	 แต่ละจังหวัด	 บางจังหวัดก็มีถึง	 ๒๐๐	–	๓๐๐	 รุ่น	 ให้มี

ความเข้าใจกัน	 รู้จักกัน	 และถ้ารู้จักกันดีแล้ว	 ก็ข้ามไป ให้รู้จักกับลูกเสือชาวบ้านที่อยู่ ในจังหวัดใกล้เคียง	 เดี๋ยวนี้			

ในประเทศไทยมีลูกเสือชาวบ้านจํานวนเกือบ	๓	ล้านคนแล้ว	ก็หมายความว่ามีคนที่มีจิตใจที่ตั้งใจสร้างความสงบสุข

แก่ตัว	และสร้างความสงบสุขแก่ประเทศชาติ	มีความคิดเหมือนกัน	และได้ฝึกตนให้มีวินัย	ได้ฝึกตนให้มีความฉลาด	

	 อย่างไรก็ดีก็เคยมีคนมาถามว่า	 ถ้าเกิดเรื่องอะไรจะทําอย่างไร	 เพราะว่าบางทีข่าวก็สับสน	 ไม่รู้ว่าอะไร		

เกิดเป็นอย่างไร	 นี่คือคําตอบ	 คือการรู้จักกัน	 แต่ละคนรู้จักกันในรุ่นถ้าในบ้านมีเรื่องราวอะไรก็ช่วยกันได้	 ถ้าใน

อําเภอเกิดเรื่องอะไร	แต่ละรุ่นในอําเภอนั้นก็ช่วยกันได้	 เข้าใจกัน	เพราะว่าไปมาหาสู่กัน	ถ้าในจังหวัดเกิดเรื่องอะไร	

ก็ถามไถ่กันเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน	ถ้าในประเทศชาติเกิดเรื่องอะไรก็ถามไถ่กันได้	 เพราะว่าไปมาหาสู่กัน	ฉะนั้น	 ลูกเสือ	

ชาวบ้านก็มีประโยชน์อยู่ที่ทําให้ทุกคนรู้จักกัน	 เมตตาซึ่งกันและกัน	 ซึ่งดังที่ ได้กล่าวตอนต้น	 ความจริงก็เป็นหน้าที่

ของพลเมืองคนไทยที่ถือตนว่าเป็นคนไทยจะต้องทํา	 และที่ประเทศไทยได้อยู่เป็นไทจนทุกวันนี้	 ก็เพราะว่าประชาชน

ในประเทศไทยซึ่งมีจํานวนประมาณ	 ๔๕	 ล้าน	 เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ว่าจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 เมตตา				

ซึ่งกันและกัน	 คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	 อย่างนี้ก็ ไม่มีทางที่จะทําให้ประเทศไทยหมดความเป็นประเทศไทย		

ไปได้	 และถ้าประเทศไทยยังคงอยู่	 เราก็ยังคงมีแผ่นดินที่จะยืนได้	 ไม่ต้องเร่ร่อนไปที่ ไหน	 ถ้าขาดประเทศไทย				

อย่าไปนึกว่าจะมีแผ่นดินอยู่	 เพราะว่าถ้าเราต้องเร่ร่อนไปที่อื่น	 แผ่นดินอื่นก็ ไม่ค่อยต้อนรับเรา	 ถ้าเรายังอยู่						

ในที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินไทยเดี๋ยวนี้	 แต่ว่าถ้ามีการเสียแผ่นดิน	 เราก็เหยียบแผ่นดินไม่ ได้	 เพราะว่าถูกเหยียบหัว		
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ถูกเหยียบหัวแล้วมันก็ต้องจมลงไป ในดิน	 ก็ ไม่ ได้ยืนอยู่บนดิน	 ฉะนั้น	 ถ้ารักษาความสามัคคี	 วินัยเข้มแข็ง				

อย่างที่เห็นอยู่เวลานี้อยู่ตลอดไป	 และส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้งประชาชนทั่วไป	 ก็เท่ากับได้รักษา

แผ่นดินไทยไว้ โดยดี	และรักษาความสุขของแต่ละคน		

	 ฉะนั้นก็ขอให้รักษาความดี	 การที่บอกว่าให้รักษาความดี	 ทําดี	 และเป็นคนสุจริตนี้	 ดูท่าทางเป็นสิ่งที่ขอ		

อยู่เรื่อย	 แต่ว่าให้เข้าใจว่าที่ขอให้รักษาความดี	 ความสามัคคี	 ความเมตตาซึ่งกันและกัน	 ความสุจริตไม่เอาเปรียบ	

ซึ่งกันและกันสําหรับทุกคนที่ถือตนเป็นคนไทยนี้เอง	 เป็นสิ่งที่ทําให้แต่ละคนมีความสุขสวัสดี ได้	 ขอให้ลูกเสือ				

ชาวบ้านทั้งหลาย	ตลอดจนทุกคน	ทั้งเจ้าหน้าที่	 ทั้งทหาร	พลเรือน	ตํารวจ	พ่อค้าประชาชนทั่วไป	 ไม่แยก	ทุกคน

รักษาความดีนี้	 ถ้าไม่มีก็ ให้สร้างความดีนี้ขึ้นและรักษาต่อไป	 ด้วยกําลังใจกําลังกายที่สมบูรณ์	 ซึ่งขอให้ท่านทั้งหลาย

มีกายใจเข้มแข็งสมบูรณ์	 ที่จะปฏิบัติงานของตน	 เพื่อความสุขของตน	 เพื่อความอยู่ของตน	 ซึ่งเป็นความอยู่รอด	

ของประเทศชาติอันเป็นที่อาศัยของแต่ละบุคคล	 ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จ	 ความสุข	 ความเจริญ				

ทุกประการต่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒)

ณสนามกีฬาชาติตระการโกศล

วันอังคารที่๑๒กันยายน๒๕๒๑

	 วันนี้เป็นการแสดงผลงานของลูกเสือชาวบ้าน	 ซึ่งมีผลสําคัญอยู่ที่ความสามัคคี	 ความพร้อมเพรียง	 สองคํานี	้

เป็นคําที่สําคัญ	 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง	 ความสามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน	 ซึ่งกันและกัน		

และพร้อมเพรียงก็หมายความว่าไม่ ได้ทําคนละทีสองทีแต่ทําพร้อมกัน	 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้	 มีผล

ต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า	 ทําให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรง	 ซึ่งจะนํามาสู่ความสุขของแต่ละคน	 เพราะว่า

คนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์	เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วย	ทําให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้น	เมื่อมีความ

ทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทําให้ความทุกข์น้อยลง	 ฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น	 จึงเป็นสิ่งสําคัญ				

และลูกเสือชาวบ้านได้ฝึกมา	 แสดงว่าพร้อมด้วยความสามัคคีและความพร้อมเพรียง	 ที่ ได้แสดงรหัสและเปล่งวาจา

ปฏิญาณตนว่าจะทําประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกเมื่อนั้น	 ก็เป็นการดี	 เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าทุกคนเข้าใจในหน้าที่ของบุคคล	

และพร้อมกันเปล่งวาจาด้วยความเข้มแข็ง	

	 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น	 ไม่ ใช่เฉพาะของลูกเสือชาวบ้าน	 เป็นของทุกคน	 ทั้งลูกเสือชาวบ้าน	

ทั้งผู้อื่น	ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี้และอยู่ที่อื่น	ทั้งที่มีหน้าที่ ในทางราชการ	ทั้งผู้ที่มีหน้าที่ส่วนตัว	ทุกคนจะต้องพร้อมเพรียงกัน	

สามัคคีกัน	ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนวันนี้ทุกวัน	คือความร่าเริง	ความปลอดภัย	ความปลอดภัยในวันนี้ก็จะ

ต่อเนื่องไปและอยู่ตลอดกาล	 ฉะนั้น	 การที่ลูกเสือชาวบ้านได้ฝึกตัวอย่างดี	 ฝึกใจอย่างดี	 ก็ขอให้รักษาความดีนี้ ไว้	

เพื่อให้เป็นประกันว่าคนไทยเราทุกคน	 จะมีความสงบสุขมั่นคงตลอดกาล	 ขอให้รักษาความสามัคคีและความ			

พร้อมเพรียงด้วยความพร้อมเพรียง	 คือพร้อมกันช่วยกันสร้างความสามัคคีนี้ต่อไป	 ผู้ ใดมีความเดือดร้อนก็ช่วยกัน

ให้บรรเทาความเดือดร้อน	ก็ขอให้ทุกคนได้ทําตามหลักนี้	และเชื่อได้ว่าจะได้รับความสุขความมั่นคง	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากที่ประทับแรมโรงงานปูนซิเมนต์	 ตําบลที่วัง	 อําเภอทุ่งสง			

	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	และทรงเยี่ยมราษฎร	
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	 ขอให้ทุกคนที่อยู่	ณ	ที่นี้	ได้ประสบแต่ความเจริญ	ความสําเร็จ	ความมั่นคง	และสันติสุข	ให้อยู่เย็นเป็นสุข

ชั่วกาลนาน	ด้วยความเข้มแข็งที่ ได้ฝึกเอาไว้	ที่ ได้รักษาเอาไว้	ขอทุกท่านจงประสบแต่ความดีความเจริญ.	
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พระราชดํารัส

ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการนําคณะครูโรงเรียนราษฎร์สอน

ศาสนาอิสลาม

เขตการศึกษา๒เฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล

ณสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่๒๐กันยายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่มี โอกาสได้มาพบกับคณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม			

เขตการศึกษา	 ๒	 ซึ่งพร้อมกันมาประชุมในพิธีมอบรางวัลประจําปี	 ณ	 จังหวัดนราธิวาสในวันนี้	 และขอแสดง		

ความชื่นชมด้วยอย่างมาก	กับโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลการจัดโรงเรียนดี.	

	 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามทั้งหลายได้พยายามร่วมมือกับทางราชการ	 จัดการเรียนการสอน				

ในโรงเรียนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว.	 บัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	 นักเรียนที่ ได้รับการ

ศึกษาตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่	 ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมอย่างเหมาะสมดีทั้งด้านวิชาความรู้	 การปฏิบัติ						

และจริยธรรมตามหลักศาสนานั้น	 ได้รับความสําเร็จที่ดีเป็นอันมาก.	 บางคนก็มีโอกาสได้เข้าศึกษาเล่าเรียนขั้นสูงขึ้นไป	

บางคนก็ตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน	 และเป็นหัวหน้าผู้นําทําประโยชน์ ในสังคม.	 แสดงว่างานที่ท่านทั้งปวงได้เพียร

พยายามกระทํามาด้วยความเหนื่อยยากนั้น	มิ ใช่จะทําให้เหน็ดเหนื่อยเปล่า	หากแต่เป็นงานสําคัญซึ่งให้ผลตอบแทน

ที่คุ้มค่าที่สุด.	 ขอให้ทุกคนถือเอาความสําเร็จนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกําลังกายกําลังใจ	 ที่จะทําหน้าที่ทั้งนี้ต่อไปด้วย

ความหนักแน่นเที่ยงตรง	 เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน	 อันเป็นที่ปรารภปรารถนา	 เพราะนักเรียนผู้เป็นศิษย์และ		

ลูกหลานของท่านในวันนี้จะเป็นกําลังสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและ					

บ้านเมืองได้อย่างสําคัญในวันข้างหน้า.	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งทั้งด้วยกายด้วยใจ	 สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของเราได้					

เป็นอย่างดี	และขอจงประสบแต่ความสุข	ความสวัสดี	มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานจงทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานี
(๒)

ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส

วันพุธที่๒๐กันยายน๒๕๒๑

	 วันนี้เป็นวันเป็นมงคลอย่างยิ่ง	 ที่มีพิธีถึงสองอย่าง	 คือพิธีมอบรางวัลแก่ โรงเรียนที่ ได้จัดระเบียบและ		

การสอนอย่างดีของจังหวัดต่างๆ	 ในภาคใต้นี้	 และการมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือของสามจังหวัด	 ซึ่งแสดงถึง

ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย	 และแสดงถึงว่าทุกคนตระหนักดีว่าจะต้องช่วยกันเพื่อสร้างความปึกแผ่น		

ความสามัคคี	ความรู้	ในปัจจุบันเพื่อให้มีความมั่นคงในอนาคต	

	 สําหรับโรงเรียนที่สอนอนุชน	 หมายถึงเด็กๆ	 ให้มีความรู้	 ทั้งในด้านวิชาการ	 ทั้งในด้านการวางตัว					

ให้เหมาะสม	 ทั้งในกําลังกายกําลังใจทั้งหมดนี้	 ก็เป็นประกันที่จะทําให้อนาคตแจ่มใส	 เพราะว่าจะเป็นคนที่มีเหตุผล	

จะเป็นคนที่มีความรู้	เพื่อที่จะปฏิบัติงานของตนด้วยความฉลาด	

	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนั้น	 ก็เป็นการสร้างอนาคตเหมือนกัน	คือปัจจุบันเราได้ฝึกมาแล้ว	 หมายความว่าได้

รับความรู้จากวิทยากร	 และจากซึ่งกันและกัน	 คือการฝึกในครั้งหนึ่งๆ	 ก็มีการพูดคุยกัน	 สนทนากัน	 แลกเปลี่ยน

ความคิดกัน	 เท่ากับได้ความรู้เพิ่มเติมและเป็นการรู้จักปัญหาที่จะม	ี ถ้ารู้จักปัญหาที่จะมีแล้ว	 เราก็หาทางที่จะแก้ ได้	

คนเราทุกคนต้องมีปัญหาเสมอ	มีความเดือดร้อนใจ	มีความลำบากใจ	บางคนก็มีมาก	บางคนก็มีน้อย	แต่ถ้ามาช่วย

กันและบรรเทาความเดือดร้อนก็ทําให้สบาย	 และสามารถที่จะมีชีวิตด้วยความสุขได้	 จุดประสงค์ของลูกเสือชาวบ้าน	

ก็มีอยู่ดังนี้	 คือนําความสามัคคี	 การรู้จักซึ่งกันและกันมาเป็นประโยชน์	 ทําให้ทุกคนหาความสุขที่แสวงหาได้					

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีหลายรุ่นด้วยกัน	และหลายจังหวัด	ทําให้เป็นโอกาสให้ ได้มาพบปะกัน	แลกเปลี่ยนความคิด	

ความเห็น	แลกเปลี่ยนสิ่งที่ ได้			ประสบมา	และความคิดที่จะทําให้ทุกคนมีความรู้	มีความคิดดีขึ้นคนไหนเดือดร้อน

ก็อาจจะมาได้ความบรรเทาในวันนี้ด้วยซ้ำ	 ฉะนั้น	 การที่ทุกคนมาประชุมกันเป็นจํานวนมาก	 เป็นการแสดงว่า

กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์	 มีประโยชน์แก่ตัวแต่ละคนแต่ละคน	 เพราะว่าทําให้ร่าเริง	 ทําให้มีความสบายใจ	

ประโยชน์นี้ถ้าแต่ละคนได้รับก็หมายความว่าแต่ละรุ่นก็ ได้รับ	 เพราะว่าคนเรามาอยู่ด้วยกัน	 และมีความปรารถนาดี

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากทักษิณราชนิเวศน์	 ไปพระราชทานรางวัลโต๊ะครูโรงเรียน		

	 ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม	และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	
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ซึ่งกันและกัน	 ก็ทําให้กลุ่มหรือรุ่นมีความสุขขึ้น	 มีความแข็งแกร่งแข็งแรง	 สามารถที่จะดําเนินกิจการของตน				

ได้อย่างสะดวก	 ยิ่งเมื่อพบกันหลายรุ่นก็ยิ่งดี	 เพราะว่าแต่ละรุ่นก็ประกอบด้วยคนที่มีความรักใคร่กัน	 มีความ					

ปรองดองกัน	 ก็ ได้มาพบรุ่นอื่นๆ	 คือกลุ่มอื่นๆ	 ที่มีความปรองดองรักใคร่กัน	 ก็ทําให้ความปรองดองนั้นขยายตัว	

ความสามัคคีขยายตัว	 มีกําลังมาก	 ยิ่งได้พบกัน	 ยิ่งลูกเสือได้พบลูกเสือจากจังหวัดอื่นๆ	 ด้วย	 กําลังความสามัคคีนี้	

ก็จะยิ่งมีขึ้นมาก	 และกําลังความสามัคคีมีมาก	 คือความเข้าใจอันดีซึ่งกันมีมาก	 ก็ยิ่งทําให้สามัคคีนั้นแข็งแรง

แน่นอน	 ถ้านําความสามัคคีซึ่งเป็นกําลังนี้มาใช้ ในทางที่ดีที่ถูกก็ทําให้ส่วนรวมมีความมั่นคงได	้ หมายความว่า

ประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุข	 ลูกเสือชาวบ้านในประเทศไทยนี้มีมากหลาย	 จํานวนหลายล้านเดี๋ยวนี้	 และล้วนมี	

ความรู้สึกที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และช่วยให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข	 ด้วยความเห็นใจกัน	 ปรองดองกัน				

เป็นประกันว่าประเทศชาติของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ต่อไป	 และเมื่อประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้	 พวกเราแต่ละคน

ก็มีหวังอยู่เย็นเป็นสุข	 ดังนั้นก็ขอให้รักษาสิ่งที่ดีที่งามที่ ได้ฝึกเอาไว้และที่ ได้ ใส่ ไว้ ในใจ	 และให้รักษาไว้ตลอดไป	 อย่าให้	

ลดละ	 ตรงข้ามให้เพิ่มพูนกําลังนี้อยู่เสมอ	 ความรักกัน	 ความร่าเริง	 ความมีเหตุผล	 ทั้งนี้จะมีประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบุคคล	 ทําให้ท่านทั้งหลายมีความสุข	 เราทั้งหลายมีความสุข	 ฉะนั้นก็ขอให้รักษา	

ความดีนี้ ไว้ด้วยกำลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งแข็งแรง	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 ความสําเร็จในกิจการที่ชอบธรรมทุกประการ	

ประสบแต่ความสําเร็จ	ความดี	ความสุข	ความมั่นคง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

วันศุกร์ที่๒๒กันยายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

และที่ ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่แล้วดําเนินก้าวหน้ามาได้ด้วยดีทุกๆ	ด้าน.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่านและกับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา	

ตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ	ทุกคน.	

	 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ	 กับความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างชัดในบ้านเมืองของเรานั้น	 เมื่อนํามาใช	้

ด้วยกันให้ประสมประสานสอดคล้อง	 แล้วจะบันดาลให้งานของชาติทุกอย่างบรรลุผลเลิศ.	 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ความเจริญของบ้านเมืองโดยใช้หลักการนี้จึงนับเป็นการธํารงรักษาชาติอย่างแท้จริง.	 ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคน.	

กล่าวตามหลักความจริง	 คนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง	 จิตใจส่วนหนึ่ง.	 ทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิต		

ก็คงอยู่.	 ส่วนใดส่วนหนึ่งทําลายไป	 ชีวิตก็แตกดับ	 เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทําลายไปด้วย.	 ชาติของเรานั้นมี	

ผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนของร่างกาย	มีศิลปวิทยา	มีธรรมเนียมประเพณี	มีความเชื่อถือและ

ความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น	 ซึ่งรวมเรียกว่า	 “ความเป็นไทย”	 เป็นส่วนจิตใจ.	 ชาติ ไทยเราดํารง

มั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์.	 แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้อง		

เสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว	 ชาติก็ต้องสิ้นสูญ	 เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่	 ก็ ไม่มีสิ่งใดประสาน	

ยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ ได้	 จะต้องแตกแยกจากกันไป ในที่สุด	 เหมือนส่วนต่างๆ	 ของร่างกายที่ต้องแตกจากกัน		

เมื่อสิ้นชีวิต.	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้แต่ละคนต่างมีศิลปวิทยาการกับทั้งความสํานึกในชาติชุบย้อมกายใจไว้เป็น

อย่างดีแล้ว	 ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งใจพยายามนําไป ใช้ประกอบการงานของตนๆ	 ด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจโดย	

เต็มกําลัง	เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเป็นอิสระมั่นคงและเป็นผาสุกสวัสดียั่งยืนอยู่ตลอดไป.	

	 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีกําลังสมบูรณ์ทั้งในร่างกาย	 ในจิตใจและในสติปัญญาสามารถประกอบกิจการงาน	

ทั้งปวงอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งให้ประสบความสุขความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	 จงครบถ้วน							

ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๒)

ณวิทยาเขตปัตตานี

วันศุกร์ที่๒๒กันยายน๒๕๒๑

	 ในรายงานของอธิการบดีตอนท้าย	 ก็ ได้ขอโอวาทแก่บัณฑิต	 และขอโอวาทให้แก่มหาวิทยาลัย	 มาบัดนี้				

ได้มีการขอโอวาทให้แก่ผู้ที่ศึกษาอยู่ ในปัจจุบัน	 โอวาทแก่มหาวิทยาลัยแก่บัณฑิตให้ ไปแล้ว	 ไม่ทราบว่าได้ยินหรือ			

ไม่ ได้ยิน	แต่ก็ ใช้ ได้สําหรับผู้ที่ศึกษาในปัจจุบัน	เพราะว่าอธิการท่านได้กล่าวว่า	ผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยนี้	ได้ โอกาส

เรียนวิชาการและได้ โอกาสไปปฏิบัติงานเรียกได้ว่าในสนาม	 และมี โอกาสที่จะได้เห็นวัฒนธรรม	 และความเป็นอยู่	

ในท้องที่	เพื่อที่จะให้ ได้ประสมประสานเข้าไปเป็นความรู้ที่ครบถ้วนบริบูรณ์	

	 มีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยว่า	 ถ้าบอกหรือถ้าขอให้มหาวิทยาลัยก็ตาม	 หรือผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ตาม			

ได้เพ่งเล็งการศึกษาวิชาการให้จงหนัก	 จะมีคนต่อว่า	 ว่าวิชาการนั้นไม่ ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง	 การต่อว่าเช่นนั้นก็เป็น

ความจริง	 แต่หากว่าถ้าบอกให้ทางมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาไปเพ่งเล็งในด้านปฏิบัติ	 ออกไปปฏิบัติงานไปทำงาน	

ในสนาม	ก็จะมีคนต่อว่าเหมือนกัน	เพราะว่าการที่นักศึกษาได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษา	คือได้มีโอกาสอันดี	จะงามหรือไม่งาม	

ไม่ทราบ	 แต่เป็นโอกาสที่ดี ได้มาเพิ่มพูนความรู้	 เขาก็ว่ากัน	 ทําไมมาเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ออกไปข้างนอก	 ถ้าพูด

อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนักเกินไปก็เข้าใจว่าไม่ค่อยดีนัก	 เพราะเหตุว่าวิชาการ	 ขอให้สํานึก	 ถ้ายังไม่สํานึกก็ขอให้

พิจารณาก่อนและจะสํานึก	 ต่อไปก็จะรู้แท้ว่าวิชาการทั้งหลายที่สอนหรือที่แต่ละคนเรียนด้วยตนเองนั้น	 ก็คือ

เป็นการประมวลปฏิบัติการ	 ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็ ไม่มีตํารา	 เพราะตําราไปประมวลเอาปฏิบัติการเข้ามาเป็นวิชา

หมายความว่าสังเกตดูว่าปฏิบัติอย่างนี้	 ทําให้ออกมาเป็นผลอย่างนั้นอย่างนี้	 คือให้รู้ว่าถ้ามีเหตุก็ต้องมีผล	 นี่คือวิชา

และตํารา	 ฉะนั้นจะไปบอกว่า	 ไก่มาก่อนไข่หรือไข่มาก่อนไก่ก็ ไม่ทราบ	 ปฏิบัติการมาก่อนตําราหรือตํารามาก่อน

ปฏิบัติการ	อันนี้เข้าใจว่าจะพูดกันเถียงกันได้ว่าคงเป็นปฏิบัติการมาก่อนตํารา	เพราะว่าคนเรา	ไม่ ใช่เรา	ผู้ที่เป็นคน

หรือเป็นสัตว์ โลกมาแต่ก่อนที่ถ่ายทอดมาได้ปฏิบัติและทําอะไรต่ออะไรมาก่อนถึงจะมาสร้างตํารา	 แต่ถ้าพูดถึง					

ในปัจจุบัน	ตําราที่ท่านทั้งหลายถืออยู่	หรือวางอยู่	หรือทิ้งอยู่ที่บ้าน	ท่านก็ย่อมต้องไปหยิบมาศึกษา	หมายความว่า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนิน	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	 จากทักษิณราชนิเวศน์	 ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบต	 ฯ	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก			

	 และพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
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สําหรับความรู้ของแต่ละคน	 เพื่อที่จะได้ตั้งตัวได้สร้างตัวขึ้นมาเป็นคนที่มีประโยชน์	 ก็ต้องหยิบตําราขึ้นมาอ่าน				

ตําราขึ้นมาศึกษา	 เพราะฉะนั้นตําราก็อาจจะมาก่อน	 อย่างเช่นผู้ที่เรียนแพทยศาสตร์	 ก็คงไม่ ได้ ไปรักษาคนก่อน			

ที่จะได้เรียน	ถ้าไปรักษาคนก่อนที่จะได้เรียน	ก็รู้สึกว่าจะสงสารคนไข้หน่อย	เพราะฉะนั้นตําราจึงมาก่อนในข้อนี้	

	 ถ้าดูในด้านอีกด้านหนึ่ง	ปฏิบัติการก็มาก่อนตํารา	เพราะว่าก่อนที่จะสร้างตําราก่อนที่จะสามารถสร้างตํารา	

จะต้องไปหาข้อมูลมาโดยใช้การปฏิบัติ	 ที่พูดวนไปวนมาอย่างนี้ก็เพราะว่า	 โลกนี้มันวนไปวนมาเป็นความจริง	 ก็วนไป	

วนมาในเรื่องตํารากับปฏิบัติ	 ปฏิบัติกับตํารา	 ความดีกับความชั่วก็วนไปวนมา	 ไม่มีแน่นอน	 แต่ว่าถ้าท่านทั้งหลาย

ติดตามการวนไปวนมานี้	 แล้วก็ ไม่ยอมให้ตนเองเมา	 ไม่ยอมให้ตัวเองเวียนหัว	 แต่ว่าดูหลักของเหตุและผลที่ดี			

และงาม	 ท่านทั้งหลายจะประสบความสําเร็จแน่นอน	 แน่นอนไม่ต้องสงสัย	 ต้องพูดหนัก	 เพราะว่าบางทีถ้าพูดไป

อย่างไม่หนักแน่นก็บอกว่าเหตุผล	 เหตุผลเอะอะอะไรก็เหตุผล	 ก็รู้แล้วมีเหตุก็ต้องมีผล	 แต่รู้แน่หรือเปล่า	 ฉะนั้น			

ก็ขอให้ทุกคน	 ตอนนี้พูดกับผู้ที่ศึกษา	 แต่ก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ ได้ศึกษาแล้วคือบัณฑิต	 และเป็นประโยชน์สําหรับ

มหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกัน	 คําว่าเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย	 ก็หมายความว่าแก่คณาจารย์	 และผู้ที่บริหารการงาน	

ของมหาวิทยาลัย	มิ ใช่ตึกหรือสนาม	ไม่ทราบอาจจะเป็นประโยชน์แก่ตึกและสนามก็ได้	ตึกและสนามอาจจะแข็งแรง

ไม่พังลงมา	 ไม่เสื่อมโทรมโดยเร็วเกินไปก็เป็นได้	 แต่ว่าการพูดนี้เป็นประโยชน์แก่ตึกมหาวิทยาลัยก็คงไม่ ใช่	 คงจะเป็น	

ประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา	 ผู้ที่ศึกษาแล้ว	 ผู้ที่เป็นผู้ ให้ความรู้	 และผู้ที่บริหารมหาวิทยาลัย	 และจะเป็นประโยชน์แก่				

ตึกรามเหล่านี้ โดยผ่านบุคคลและกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวเมื่อตะกี้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ ไปขบปัญหาเรื่องว่าจะต้อง		

ทําอย่างไรสําหรับเรื่องของการปฏิบัติ	 กับเรื่องของวิชาการ	 จะต้องสอดคล้องกันแค่ ไหน	 โดยใช้หลักของเหตุผลแล้ว

เราก็ ไม่พัง	 ฉะนั้นก็ขอให้สามารถได้ความรู้	 สามารถได้เข้าใจถึงหลักเหตุผล	 เพื่อที่จะตอบปัญหาที่ ได้ตั้งขึ้นมา			

และเพื่อที่จะไม่ ให้เวียนหัวกันเกินไปเมื่อเห็นว่าโลกมันหมุนไปหมุนมา	

	 ขอให้ทุกคน	 โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษา	 ได้มีความสําเร็จในการงานของตน	 คือการศึกษาและการเพิ่มพูน				

ความสามารถของตน	 เพื่อที่จะปฏิบัติ ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ซึ่งถ้าทําประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ก็เท่ากับทํา

ประโยชน์แก่ส่วนตัว	 ถ้าทําประโยชน์แก่ส่วนตัวเป็นอย่างดีก็เท่ากับทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างดี	 ฉะนั้นก็ขอให้

สามารถรับความสําเร็จที่ปรารถนาโดยดี	และตามลําดับ	ขอได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ประจําปีการศึกษา๒๕๒๐–๒๕๒๑

ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

วันจันทร์ที่๒๕กันยายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	

วิทยาเขตสงขลา	 อีกวาระหนึ่ง	 และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตนี้ดําเนิน	

ก้าวหน้ามาด้วยดีทุกอย่าง.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	 ซึ่งหมายความว่าจะได้รับโอกาส		

อันดีที่จะได้ปฏิบัติงานอันมีเกียรติเพื่อประเทศชาติต่อไป.	

	 หน้าที่ของผู้จัดและผู้ ให้การศึกษานั้น	 กล่าวอย่างสั้นที่สุด	 ก็คือการ	 “ ให้คนได้เรียนดี”	 เพื่อที่จะสามารถ		

ทําการงานสร้างตัวและดํารงตัวให้เป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้.	 การให้เรียนดีนั้นจะทําอย่างไร.	 ข้อแรกจะต้อง	

สอนให้มีวิชาการที่ดี	 ที่ถูกต้องแน่นแฟ้น	 ให้มีความสามารถและมีหลักการในการปฏิบัติ.	 ข้อสอง	 ต้องฝึกหัดอบรม	

ในจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ	 ให้รู้เหตุรู้ผลและความผิดชอบชั่วดี	 เพื่อมิ ให้นําความรู้ ไป ใช้ ในทางเบียดเบียน		

กันและกัน.	 ข้อที่สาม	 ต้องให้มีกําลังและสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจ.	 ผู้ที่ ได้รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะส่วนกัน	

ทุกด้านดังนี้	 เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเต็มที่ ในการปฏิบัติ	 ทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจ.	 จะกระทํา

หน้าที่การงานใดก็จะมุ่งหวังผลหวังประโยชน์ที่แท้จริงของหน้าที่การงานนั้นเป็นใหญ	่ ไม่หลงทาง	 ทั้งจะสามารถ

ปฏิบัติบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้บรรลุผลอันสมบูรณ์ ได้ด้วย.	 ขอบัณฑิตทางการศึกษาจงตั้งใจพยายามทําให้

อนุชนของเราได้เรียนดีตามนัยที่กล่าวให้สําเร็จ.	 บ้านเมืองไทยจะได้เจริญมั่นคง	 เราทั้งหลายจักได้มีความก้าวหน้า

ผาสุกยิ่งกว่าทุกวันนี้.	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทางการศึกษาจงได้เป็นกําลังให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาได้อย่างแท้จริง	 และให้มี

ความเจริญสวัสดี	มีความสําเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกันทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
(๒)

ณวิทยาเขตสงขลา

วันจันทร์ที่๒๕กันยายน๒๕๒๑

	 นักศึกษาปัจจุบันนับว่ามีความเพียรและมีความอดทน	 ที่ ได้คอยเป็นเวลาหลายชั่วโมง	 เพื่อที่จะได้พบ			

และเมื่อพบหน้ากันก็มืด	 ยังดีว่าฝนไม่ตก	 เคยเหมือนกัน	 มาพบกันอย่างนี้แล้วฝนก็ตก	 เลยไม่รู้จะพูดว่ากระไร	

เพราะว่าพูดแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินกัน	เพราะว่าสั่นสะท้านกันจนกระทั่ง
(๓)

	 ............	แต่ขอกล่าวอยู่ที่คํา	๒	คํานี้	คําว่าเพียร	

และคําว่าอดทนว่าเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่จะต้องปฏิบัติ	 โดยเฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาเพื่อการศึกษาเพราะว่า		

การศึกษานี้	 หมายความว่าการเรียน	 การหาความรู้ของผู้ที่ศึกษา	 ก็เป็นสิ่งที่ยากลําบาก	 จึงต้องมีความเพียร			

ความอดทน		

	 การศึกษาวิชาการศึกษา	ก็เป็นวิชาที่ยากลําบาก	จึงต้องมีความเพียรและความอดทนเหมือนกัน	โดยเฉพาะ

สําหรับผู้ที่กําลังศึกษา	 ยิ่งต้องมีความเพียรมาก	 ต้องมีความอดทนมาก	 เพราะว่ากําลังศึกษาการศึกษา	 พูดอย่างนี้

อาจจะหาว่าเล่นคํา	 ถ้าหาเรื่องว่าเล่นคําก็หัวเราะไป	 หรือคิดนึกในใจว่าพูดอะไรก็ ไม่รู้	 แต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะมา

พิจารณา	ที่จะมาคิดว่าการศึกษานี้	คําว่าการศึกษา	คําว่าเรียนนี้มีความหมายว่ากระไร	มิฉะนั้นการเรียนการศึกษา	

หรือการศึกษาการสอนนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 ตรงข้ามจะเป็นโทษ	 จะทําให้เสียหาย	 เราก็ต้องมาพิจารณา

ก่อนว่าคําว่าศึกษาหรือเรียน	หรือสอน	มีคําในภาษาไทยนี้มากหลาย	เช่นคําว่าสอน	เรียน	รู้	ศึกษา	หัด	ฝึก	ยังมี

อีกมากที่มีความหมายคล้ายๆ	 กันแต่ว่าต้องให้เข้าใจว่าการเรียนหรือการสอนนั้น	 จะต้องทําด้วยความฉลาด				

ด้วยการพิจารณาและด้วยเหตุผลที่ตรงไปตรงมา	 มิฉะนั้นเป็นอันตราย	 และอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ ได้	 หรือเป็น

ประโยชน์ก็อาจจะไม่มีเกียรติก็ ได้	 คําว่าหัด	 หัดทําอะไร	 หัดแปลว่าผู้ที่กําลังหัดหรือกําลังฝึกที่จะเป็นที่จะทํา	 หรือหัด

คือสอน	ใช้คําเดียวกัน	เช่นเดี๋ยวนี้สมัยนี้	เขาหัดลิงให้เป็นมนุษย์อวกาศหรือจะเรียกว่าวานรอวกาศมากกว่า	ก็หัดให้

โยกคันโยกโน้น	 คันโยกนี้แต่ว่าปัญหามีว่าลิงที่หัดคันโยกโน้นโยกนี้	 เขาทําด้วยความฉลาดหรือเขาทําด้วยสัญชาตญาณ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากทักษิณราชนิเวศน์	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ				

	 การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา	

(๓)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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หมายความว่าหัดให้เขารู้จักทําหน้าที่ของตน	 หรือยัดใส่หัว	 หรือทําอย่างไรที่จะทําให้ลิงนั้นทําหน้าที่มนุษย์หรือลิง	

หรือวานรอวกาศได้	ความจริงเมื่อศึกษา	ตอนนี้ศึกษา	ศึกษาวิธีการที่เขาหัดลิงสําหรับเป็นวานรอวกาศนั้น	ก็เห็นได้

ว่าเขาหัด	เขาเอาการจี้ ไฟฟ้า	เวลาทําสัญญาณไฟฟ้าอย่างหนึ่ง	แล้วก็ลิงทําถูกก็ ให้อาหารเป็นรางวัล	แต่ถ้าทําผิดก็จี้

ด้วยไฟฟ้า	 ลิงก็ร้องเจี๊ยก	 เจี๊ยก	 นี่ภาษาลิงนะ	 เป็นอันว่าหัดลิงให้รู้จักทําหน้าที่อันมีเกียรติที่จะเป็นวานรอวกาศนั้น		

เป็นการหัด	 ไม่ ได้ ใช้ปัญญาของลิง	 อาจจะใช้ปัญญาหรืออาจจะเรียกว่าความรู้วิชาการของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์

สอนลิง	แต่ว่าในฝ่ายของลิงนั้น	ทําเพราะกลัวถูกจี้	 กลัว	กลัวที่จะถูกไฟฟ้าดูด	แล้วก็จะต้องร้องเจี๊ยกออกมา	ภาษา

ลิงในเมืองไทยเขาร้องเจี๊ยก	 แต่ว่าในต่างประเทศที่เขามีการทดลองนั้น	 ลิงจะร้องเจี๊ยกภาษาฝรั่งอย่างไรไม่ทราบ	

ไม่ ได้ ไปถาม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ให้เห็นว่าการหัดมีหลายวิธี	 เราเป็นคน	 เราเป็นนักศึกษาหรือนักเรียน	 หรือแม้จะ

ไม่ ใช่นักเรียนนักศึกษาก็เรียนอยู่เสมอ	 ศึกษาอยู่เสมอ	 อย่าเรียนแบบลิงเจี๊ยก	 คือลิงนั้นเขาทําอะไรไม่ ได้	 เขาไม่มี

ทางเลือก	 ลิงนั้นเขาจับมาจากในป่า	 แล้วก็ส่งไปต่างประเทศ	 เข้าไปในห้องทดลอง	 ไปฝึกไปหัดให้ โยกคันโยกต่างๆ	 นี้	

เขาทําอะไรไม่ ได้	 เขาอาจจะมีความคิด	 แต่ภาษาของเขาก็มีแต่เพียงบอกว่าเจี๊ยก	 แต่คนเราเรามีปัญญาควรจะมี

ปัญญา	ปัญญานี้ขอโทษหมายความว่ามีความเข้าใจ	 เข้าใจด้วยเหตุผลได้	รู้จักใช้เหตุผล	รู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่งาม	ไม่ ใช่

ปัญญานั้นไม่เหมือนของลิง	 ลิงมันจําว่าถ้าโยกผิดมันถูกไฟฟ้า	 มันจําแค่นั้น	 แต่คนเรารู้ด้วยปัญญา	 รู้ว่าอันนี้ดี	 อันนี	้

ไม่ดี	 ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ ใช่เพราะว่าเราทําอย่างนี้จะถูกไฟฟ้าดูดหรือถูกตี	หรือถูกว่า	หรือถูกจับ	หรือถูกทําโทษ

แต่รู้ว่าทําในสิ่งนั้นๆ	 เป็นสิ่งที่ดีที่เจริญ	 ที่ก้าวหน้า	 ก้าวหน้าในทางฐานะ	 ในทางจิตใจของตนและเมื่อก้าวหน้า			

ในทางฐานะในทางจิตใจของตนก็มีคนนับถือยกย่อง	

	 สําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาต่างๆ	 ก็ต้องเรียนแบบลิงบ้างเล็กน้อย	 เพราะว่ามีหลักสูตรทําอย่างอื่นไม่ ได้	

ก็ต้องสอบไล่	 ก็ต้องติ๊คว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด	 ต้องได้คะแนนเพราะว่าต้องทดสอบว่าความรู้รับเข้าไปเท่าไร	 แต่ว่าสิ่งที่

สําคัญสําหรับผู้ที่ศึกษา	 โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาเพื่อการศึกษา	 คือเรียนแล้วให้ ได้คะแนนก็อย่างหนึ่ง	 ได้คะแนนดีก็ดี		

แต่ว่าต้องฝึกตัวเองให้รู้จักใช้เหตุผล	 รู้จักใช้ปัญญาที่แท้	 เพื่อที่จะสร้างตัวให้พร้อมที่จะป้องกันตัวเองในชีวิต						

และพร้อมที่จะนําความรู้	 นําความดีที่ ได้ค้นด้วยตัวเองไปถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเมื่อสําเร็จการศึกษา		

เมื่อไปทําหน้าที่ตามที่ ได้ปรารถนา	 และตามที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว	 รับปริญญาเสร็จแล้ว	 ได้ปฏิญาณตน	 ผู้ที่กําลัง

ศึกษานี้ยังไม่ ได้ปฏิญาณตน	 แต่ขอให้ปฏิญาณตนในใจตั้งแต่ต้น	 ปฏิญาณตนว่าจะทําตัวให้สมที่เป็นครู	 บางคนก็		
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ไม่ ได้ ไปปฏิบัติทําหน้าที่เป็นครูเมื่อจบแล้ว	 บางคนเป็นนักวิชาการ	 บางคนก็ไปประกอบการค้าก็มี	 บางคนก็ไม่ ได้ทํา

อะไรก็มี	 บางคนไปทําอาชีพอื่นๆ	 ซึ่งไม่ ได้ถือว่าเป็นครูโดยตรง	 แต่ว่าความเป็นครูนั้น	 จะต้องมีอยู่ ในทุกคน	

หมายความว่า	 ต้องรู้จักใช้ความคิดของตัว	 มีเพื่อนมีฝูงมีลูกมีหลาน	 จะได้สามารถที่จะถ่ายทอดได้ความดีนี้ที่มีอยู่	

ในตัวให้อนุชนรุ่นหลัง	 ก็นับว่าเป็นครูอยู่ดี	 ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ ได้มาประชุม	 ผู้ที่ เป็นนิสิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒโดยเฉพาะ	 ขอพูดโดยเฉพาะตอนนี้	 มี โอกาสดีที่จะได้ศึกษา	 ฝึกปัญญาของตน				

เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของตน	 ที่พึ่งของคนอื่นในอนาคต	 ก็ขอให้ ได้ฉวยโอกาสนี้	 ที่ดีที่งามเพื่อที่จะตั้งตัวให้เป็นที่พึ่งได้	

ทั้งแก่ตน	ทั้งแก่ผู้อื่น	อย่าให้ยอมเป็นเพียงลิงอวกาศ	

	 ก็ขอจบอย่างนี้	 เรื่องที่จะให้ศีลให้พร	 อยู่กับแต่ละคน	 ถามตัวเองว่าอยากเป็นลิงหรืออยากเป็นคน			

เท่านั้นเอง	ขอให้ตัดสินใจให้ถูกและเป็นพร.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตร

และอนุปริญญาบัตร

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่๒๘กันยายน๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบว่ากิจการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้าเป็นอันมากทุกๆ	ด้าน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 พูดถึงเรื่องการศึกษา	 มักชอบกล่าวกันว่ากิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย	

เป็นเหตุชวนให้คิดว่าการเรียนตามตํารากับการปฏิบัตินั้น	 อย่างไหนจะสําคัญควรมาก่อนกัน	 ถ้านึกถึงมูลเหตุ				

เริ่มแรกทีเดียว	 การปฏิบัติน่าจะมาก่อนตํารา	 คือปฏิบัติได้ผลอย่างไรก่อนแล้วจึงสรุปลงเป็นตํารา	 แต่ถ้าถือปัจจุบัน	

ที่ตํารามีอยู่พร้อมบริบูรณ์แล้วอย่างนี้	 ตําราก็น่าจะมาก่อนการปฏิบัติ	 เพราะการเรียนตามตํารานั้นทุ่นเวลามาก		

ทําให้ทราบตั้งแต่ยังไม่ ได้ลงมือทําว่าอะไรเป็นอะไร	 จะทําได้อย่างไร	 อย่างนักศึกษาที่เป็นแพทย์ถ้ายังเรียนไม่จบ			

ก็ยังทําการรักษาได้ ไม่ถนัดมือ	ความศรัทธาเชื่อถือก็ยังไม่เกิด	แต่อย่างไรก็ตาม	การเรียนรู้ตามตําราอย่างเดียวโดย

ไม่ฝึกหัดปฏิบัติด้วย	 ก็ ไม่เป็นการเพียงพอ	 เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นตัวการที่ทําให้สามารถทํางานได้จริงๆ	 ทั้งเป็น

เครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตําราด้วย	 ดังปรากฏอยู่เสมอๆ	 ว่า	 ความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากตํารากับที่ ได้จากการ

ปฏิบัตินั้น	 อาจไม่ตรงกันก็ ได้	 ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเหตุประกอบอีกหลายอย่าง	 ต่อเมื่อใดเราได้เรียนรู้และ

ลงมือปฏิบัติครบทั้งสองอย่างแล้ว	 ความรู้อันแจ้งชัด	 ที่จะถือเป็นครูหรือเป็นแบบอย่างได้	 จึงจะเกิดขึ้น	 เรื่องนี้	

บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบแล้ว	 เพราะต่างได้ผ่านการศึกษาอบรมมาพร้อม	 ทั้งในด้านตําราและการปฏิบัติ	 ดังนั้น	

ในการที่จะออกไปทําการงาน	มีหน้าที่ต่างๆ	ขอให้ถือว่าตํารากับการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งสําคัญทั้งคู่	เราต้องอาศัยตํารา

เป็นหลักปฏิบัติ	 และต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนตํารา	 เพื่อให้การงานที่ทําสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์						

และบรรลุประโยชน์ตามที่มุ่งหมายครบทุกสิ่ง	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรือง	 อันเป็นที่	 ปรารภปรารถนา					

ทั้งให้มีความสุขความสวัสดีตลอดทุกเมื่อจงทั่วกัน	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา
(๒)

นําผู้พิพากษาเฝ้าฯ

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหน้าที่

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์ที่๒๙กันยายน๒๕๒๑

	 ผู้พิพากษาที่จะออกไปรับตําแหน่งหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้น	 มีการปฏิญาณตนเช่นนี้เป็นประเพณีขึ้นมา					

ก็มีประโยชน์	 เพราะว่าเป็นการแสดงเปล่งวาจาออกมาด้วยตัวเอง	 ในสิ่งที่ควรจะคิดอยู่ ในใจ	 และโดยเฉพาะมา	

เปล่งวาจากันพร้อมเพรียงกันทุกคน	 ก็เป็นกําลังที่สุดและเป็นประโยชน์แก่หน้าที่การงานที่จะทํา	 และเป็นประโยชน์

แก่ตนเองคือทําให้มีกําลังใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน	

	 คําปฏิญาณนี้สั้นๆ	หนักแน่น	กินความลึก	การที่จะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	เพื่อความ

ยุติธรรมสถิตอยู่ ในประเทศ	ประชาชนได้รับความผาสุกเพราะทราบว่ามีความยุติธรรมนี้	เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด	ในการ

ที่ ได้กล่าวว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เที่ยงธรรม	 ปราศจากอคตินี้	 ก็เป็นหัวใจสําคัญของงานของ					

ผู้พิพากษา	 ไม่ต้องอธิบายยืดยาว	 เพราะแต่ละท่านก็ ได้ศึกษามา	 ได้เตรียมจิตใจมา	 และทราบตระหนักดีแล้วว่า	

ความยุติธรรมนั้น	จะเกิดขึ้นก็ด้วยความยุติธรรม	และซื่อสัตย์สุจริต	

	 นอกเหนือจากงานของผู้พิพากษา	 ซึ่งปฏิบัติงานในโรงศาล	 โดยรับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดี ในเรื่องในราวจาก

การเบิกพยาน	 และสิ่งที่กล่าวในโรงศาล	 เมื่อศาลทํางาน	 หมายความว่าในเวลาที่กําลังทํางานเป็นทางการ	 งานนี้

ยากลําบากเพราะเห็นว่าจะไปเอาความรู้ความคิดจากที่อื่นนอกจากในโรงศาลก็อาจจะปฏิบัติไม่ ได้	 จะทําไม่ ได้	 เพราะ

เป็นระเบียบและจะเกิดบังคับแต่ว่าในหน้าที่ของผู้พิพากษา	 มีสิ่งที่สําคัญและเขียนไว้ ในกฎหมาย	 เช่นในบทลงโทษ	

มีข้อสําคัญที่ว่าส่วนมากกฎหมายแต่ละมาตรามีว่าผู้พิพากษาจะต้องใช้ดุลยพินิจนี้ก็เหตุของงานแต่ว่าต้องใช้ดุลยพินิจ

ตรงนี้แหละที่สําคัญ	 จะต้องใช้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง	 ที่เขาเบิกความในโรงศาลเป็นประกัน	 มาประสมประสานกับ	

ความดี	ความฉลาด	และความรู้ที่มีอยู่ ในตัวที่รับมาก่อน	และจิตใจที่สุจริตและยุติธรรมเพื่อที่จะให้ดุลยพินิจนั้น	ซึ่งก็

หมายความว่ามาพิจารณา	 มาดู	 มาเพ่งด้วยความยุติธรรม	 มาชั่งใจว่าที่เขาเบิกความนั้น	 กินความแค่ ไหน	 ฉะนั้น	

การที่ผู้พิพากษาจะอ้างว่าตัดสินความ	 หรือได้ติดสินใจอย่างไร	 ก็เพราะว่าได้ยินเขาพูดในโรงศาลเขาเบิกความอย่างนี	้

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียง	

(๒)	 นายวิกรม	เมาลานนท์	
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ทําอย่างอื่นไม่ ได้	 อันนี้	 ข้อนี้	 มีขอบเขตที่กว้างพอใช้	 ถ้ามาประสมประเสกับความคิดความรู้ที่ตัวมี	 นอกเหนือจาก	

ที่ ได้ยินในโรงศาล	 ฉะนั้นก็เป็นงานที่ยากและรับผิดชอบมาก	 เพื่อที่จะมีความคิดหรือความรู้ที่ ได้จากสิ่งที่ ไม่ ใช่สิ่งที่

ได้ยินในศาล	 เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าต้องใช้ดุลยพินิจนั้น	 จําต้องทํางานนอกศาลด้วย	 หมายความว่าผู้ที่มี

ตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้พิพากษา	ดูเหมือนว่ามีหน้าที่เพียงแต่เวลาไปนั่งบัลลังก์	แต่ว่าเพื่อให้ ได้วัตถุดิบ	ความรู้	 เพื่อที่

จะมาปฏิบัติตามกฎหมายที่บอกว่าต้องมีดุลยพินิจ	 จะต้องหาความรู้นี้นอกโรงศาล	 และมาเก็บเอาไว้มาพิจารณาไว้

เตรียมไว้เป็นเครื่องมือ	การหาความรู้นอกโรงศาลนี่มี	๒	อย่าง	อย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่กําลังพิจารณา

โดยตรง	หมายความว่าได้ฟังจากเจ้าหน้าที่ต่างๆ	 ได้ฟังจากพยานต่างๆ	หรือได้ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ที่เขาไม่ ได้มากล่าว	

แล้วพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริง	 อันนี้ก็คงทราบ	 อันนี้ก็เป็นการเรียนหรือการพิจารณาเฉพาะคดีนั้นๆ	 แต่สําหรับ

ทั่วไปยังมีการขวนขวาย	 การหาความรู้อีกอย่างหนึ่ง	 ก็คือความรู้ทั่วไป	 อย่างไปในท้องที่ที่เรายังไม่รู้จักดี	 เราไม่ ใช่ว่า	

ไป ในท้องที่ ไปดูบ้านพักสบายหรือไม่สบาย	 เสร็จแล้วเมื่อมีคดีหรือมีงานที่จะทําก็ ไปโรงศาลไปนั่งบัลลังก์ ใส่เสื้อครุย	

ไป ในที่ที่จะทํางานในท้องที่นั้น	 จะต้องรู้จักพื้นที่ก่อนก็หมายความว่าไปดูหาความรู้รอบตัว	 และความเป็นอยู่ของผู้ที่

จะเป็นตัวละคอน	 ตัวปฏิบัติ ในโรงศาล	 หมายถึงความเป็นอยู่ของราษฎร	 หมายถึงเศรษฐกิจ	 หมายถึงความคิด	

ความเห็นทั่วๆ	 ไป	 และในลักษณะภูมิประเทศว่าเป็นที่ราบหรือเป็นที่สูง	 หรือเป็นที่ภูเขาหรือเป็นที่ ใกล้ทะเล	

ทั้งหมดนี้มีส่วนที่จะทําให้จิตใจของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้	 และทําให้เรารู้จักและเข้าใจว่าจะทําอย่างไรสําหรับ			

ให้เกิดความยุติธรรมได้	ฉะนั้นการหาความรู้รอบตัวนี้ ในท้องที่จึงเป็นส่วนที่สําคัญ	วิธีที่จะออกไปหาความรู้รอบตัวนี้	

ก็อาจจะต้องไปทําหน้าที่เหมือนไม่ ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษาเลย	 แต่ โดยที่เรามีความรู้	 ได้เรียนรู้มาเป็นเวลาหลายปี	

และมีความฉลาด	 คือสามารถที่จะเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไร	 สามารถที่จะนํามาพิจารณาและใช้เป็นประโยชน์ ให้รู้ซึ้ง	

เราจะต้องออกไป	 ไม่ ใช่ ไปเป็นนักสืบ	 อย่าไปถือว่าจะต้องออกไปเป็นนักสืบไปเป็นผู้ที่ ไปสัมภาษณ์ราษฎร	 ออกไปดู

ความเป็นอยู่ของเขา	 และถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยเขา	 แนะนําเขาได้ก็แนะนําเขา	 ทั้งในข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย	

ทั้งในข้อที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่	 ทั้งในข้อที่เป็นจิตใจและร่างกาย	 ถ้าไปช่วยอย่างนั้นได้เท่ากับเป็นการทํางานเพื่อให้

ลดงานที่จะต้องทําในโรงศาลด้วยซ้ำ	 เพราะเหตุว่าคดีหลายคดีที่เกิดขึ้นทั่วทุกแห่ง	 ทั้งในพระนคร	 ทั้งในต่างจังหวัด	

ทั้งในหมู่บ้าน	ทั้งในที่ที่ ไม่ ใช่หมู่บ้าน	เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าไม่มีความรู้พอ	ทั้งในกฎหมายอย่างหนึ่ง	ถ้าท่านทั้งหลาย
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จะกระทําตามคําปฏิญาณที่ ได้เปล่งเมื่อสักครู่นี้อย่างเข้มแข็งให้ครบถ้วนจริงๆ	 จะต้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มี		

คดีเกิดขึ้นที่จะต้องทํางาน	 เพราะว่าถ้ามีคดีเกิดขึ้นที่จะต้องทํางานก็หมายความว่ามีความเดือดร้อน	 ถ้าสามารถที่จะ

ออกไป	 ถึงไม่เรียกว่าไปพัฒนา	 แต่ ไปช่วยเหลือแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน	 จะเป็นการลดคดีต่างๆ	 ได้อย่างดี		

งานของผู้พิพากษานั้นเป็นงานที่ยากแต่ว่าถ้าทําทั้งสองอย่าง	 ทั้งในโรงศาลตามหน้าที่นั่งบัลลังก์	 ทั้งในหน้าที่ที่จะ

พยายามลดคดี	ก็จะเป็นการทํางานที่ครบถ้วน	ก็เชื่อว่าจะตั้งใจทํากัน	และถ้าตั้งใจทํากันทุกคน	ประเทศชาติของเรา

จะเป็นที่ที่น่าอยู่น่าสบายกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่ง	อย่าไปนึกว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันยุ่งเราทํานิดหน่อยอย่างนี้

มันจะช่วยได้หรือ	 ช่วย	 แต่ละคนช่วย	 ในเมืองไทยมีประชากรก็ทราบว่านับกันได้เท่าไร	 แต่ว่ากันว่า	 ๔๕	 ล้านคน		

ถ้าแต่ละคนบอกว่าคนเดียวจะช่วยได้อย่างไรทั้ง	 ๔๕	 ล้านคนทุกคนพูดอย่างนี้ก็แย่	 แต่ถ้าแต่ละคนพูดว่าเราตั้งใจช่วย	

คนอื่นก็ช่วยอาจจะไป ให้ทั้ง	 ๔๕	 ล้านช่วยและปรองดองกันเต็มที่ก็อาจจะเป็นไปไม่ ได้	 แต่ว่าถ้าเราหนึ่งคนก็ลด	

ความเดือดร้อนลงไปหนึ่งคน	แต่ ในที่นี้ก็ที่ ได้ปฏิญาณตนก็	๖๐	กว่าคน	ก็เป็นเป็น	๖๐	เท่า	จากหนึ่งคนที่รู้สึกตัวว่า

เราเป็นคนคนหนึ่งก็เป็น	 ๖๐	 เท่า	 ๖๐	 คน	 ไอ้	 ๖๐	 เท่ามัน	 ๖๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 มันเป็นไม่ ใช่	 ๖๐๐	 เปอร์เซ็นต์					

มันเป็นเท่าไร	 หกหมื่น.........ไม่ ใช่	 หกพันเปอร์เซ็นต์	 ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าดู	 ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทํา

จิตใจที่เข้มแข็งเหมือนที่ปฏิญาณ	 รักษาคําปฏิญาณที่เข้มแข็งไว้	 แล้วก็จะเป็นผู้ที่ ได้ช่วยส่วนรวมให้มีความดี								

มีความเข้มแข็งได้	 ทั้งจะเป็นความพอใจที่แต่ละคนมี	 ทําให้มีความสุขใจได้	 เพราะคนเราก็ย่อมต้องการมีความสุขใจ	

ที่คือสุขใจ		

	 เพราะฉะนั้นก็ขอให้คําปฏิญาณนี้	 และความหมายลึกซึ้ง	 ก้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา	 เพื่อสามารถทําหน้าที่	

และในการนี้	 เพื่อให้คําปฏิญาณนี้ก้องอยู่ ในหัว	 ให้ทุกคนมีกําลังกายใจเข้มแข็งแข็งแรง	 เพื่อประสบความเจริญและ

ความสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่๑๒ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกวาระหนึ่ง	 ในโอกาสนี้	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชม						

กับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังตั้งใจกันอยู่มาก	 ที่จะใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการของตัว	 ทําการงาน	

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง	 การทํางานให้บรรลุผลสําเร็จและความเจริญที่แท้จริงนั้น	

จําเป็นต้องมีหลักการ	เบื้องต้นจะต้องอ่านงานให้ออก	ว่ามีลักษณะและขอบเขตอย่างไร	เพียงใด	มีจุดมุ่งหมายที่แท้

เพื่อประโยชน์อะไร	 เมื่อทราบชัดแน่นอนแล้ว	 จึงวางโครงสร้างของงานและแผนการปฏิบัติงานนั้น	 ว่ามีส่วนใด	

เป็นหลัก	 ส่วนใดเป็นส่วนประกอบ	 และมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลําดับอย่างไร	 เมื่อวางโครงสร้างและ			

แผนงานแล้ว	 จําเป็นต้องหยุดเพ่งพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	 ก่อนที่จะลงมือกระทํา	 การหยุดเพ่งพิจารณาก่อนนี้เป็น		

ขั้นตอนที่สําคัญมาก	เพราะจะช่วยให้มองเห็นโครงสร้างของงานได้กระจ่างชัด	สามารถคิดวินิจฉัยได้ถูกต้องแน่นอน	

ว่าจะใช้ความรู้หลักวิชาในการปฏิบัติ ได้อย่างไร	 มีแนวทางและลําดับขั้นปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ						

เต็มที่ทางใดอย่างไร	การหยุดเพ่งพินิจนี้ยังจะช่วยให้สามารถทํางานทีเดียวได้ตลอดโดยรวดเร็วอีกด้วย	เป็นการทุ่นเวลา	

ยิ่งกว่าที่จะรีบลงมือทําโดยไม่พิจารณาก่อน	 ขอบัณฑิตแต่ละคน	 ผู้หวังความสําเร็จและความเจริญ	 จงใช้ความรู้	

ความสามารถทางวิชาการของตัวเป็นพื้นฐานรองรับการงานที่จะทํา	 ใช้กายและใจที่เข้มแข็งมั่นคงและบริสุทธิ์

เป็นกําลังปฏิบัติดําเนินงาน	 ด้วยหลักการดังที่กล่าวแล้ว	 เชื่อว่าจะสามารถทําประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญ

รุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่ตน	แก่ประเทศ	ตลอดจนแก่มนุษยชาติได้สมใจหวังเป็นแน่นอน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน					

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตร

และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบปริญญาบัตร	 วุฒิบัตร	 ประกาศนียบัตร	 และเข็มวิทยฐานะ	 แก่ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพทั้งสาม						

อีกวาระหนึ่ง	และขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	ท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางการทหารทุกสถาบันมีจุดมุ่งหมายสําคัญ	

ร่วมกันอยู่ที่การป้องกันรักษาความมั่นคงของชาติ	ซึ่งเป็นภารกิจที่กว้างขวางลึกซึ้ง	มีกลไกละเอียดซับซ้อน	เกี่ยวพัน

กับงานของบ้านเมืองทั่วทุกด้าน	 ทั้งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยที่

ปฏิบัติงานนี้	คือท่านทั้งหลาย	จึงต้องได้รับการศึกษาอบรมในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ	 เพื่อให้

มีความเจนจัดรอบรู้ทั้งในวิชาการและกระบวนการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 การศึกษาอบรมเป็นพิเศษที่ ได้รับมานั้น	 ควรจะช่วยให้ท่านเรียนรู้ ในหลักวิชาพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ		

อย่างเพียงพอ	 สําหรับที่จะนําไป ใช้ศึกษาพิจารณาสถานการณ์ทุกอย่างได้ โดยถ่องแท้และกระจ่างชัด	 พร้อมทั้ง

สามารถคิดหาลู่ทางและวิธีการที่จะปฏิบัติงานทั้งปวงได้ โดยถูกต้องเที่ยงตรง	 ขอให้แต่ละคนตั้งใจและพยายามนํา

ความรู้ความสามารถทั้งนั้นไป ใช้ ให้ ได้ประโยชน์จริงๆ	 ด้วยความร่วมมือกันอย่างประสานสอดคล้อง	 ทั้งด้วยความ

มั่นใจ	 และด้วยหลักการที่บริสุทธิ์แน่วแน่	 เพื่อให้งานทั้งหมดดําเนินไปสู่เป้าหมายและผลสําเร็จที่มุ่งปรารถนา	ทั้งนี้	

จะต้องไม่ลืมว่าการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน	 ทั้งในส่วนหน้าที่และในส่วนตัวทุกขณะทุกฝีก้าวนั้น	 มีความสําคัญ

อย่างยิ่ง	 ถ้าระมัดระวังกระทําด้วยความรู้ระลึกตัวอยู่เสมอจะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในการรักษาความมั่นคงของชาต	ิ
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แต่ถ้าละเลยในเรื่องความระมัดระวังตัวแล้วจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงอย่างยิ่ง	 จึงขอให้ทุกคนสําเหนียกตระหนักว่า	

การกระทําของตนนั้นอาจนําความมั่นคงหรือความพินาศมาสู่ชาติบ้านเมืองได้ทั้งสองประการ	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความกล้าหาญเข้มแข็ง	 เฉลียวฉลาดหนักแน่น	 ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา

ทุกสิ่ง	 เพื่อสามารถคุ้มครองประเทศชาติไทยให้ดํารงอยู่ด้วยความเป็นอิสระและความเจริญมั่นคง	 ทั้งขอให้ประสบ

ความสุข	ความสําเร็จ	ความสวัสดีจงทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๑๖ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๒๙	 และรุ่นที่	 ๓๐	ณ	 โอกาสนี้	

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนเป็นอย่างมาก	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 ท่านทั้งหลายส่วนมากคงจะได้ทําหน้าที่ ในศาลสถิตยุติธรรม	 หรือไม่ก็คงจะประกอบการงานทางด้านกฎหมาย	

การที่อยู่กับกฎหมายและใช้กฎหมายมากๆ	นั้น	อาจทําให้ติดในตัวบทกฎหมายมากไป	และทําให้เห็นว่า	ลําพังตัวบท

กฎหมายจะให้ความยุติธรรมได้ โดยสมบูรณ์	 ความจริง	 กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับกําหนดความถูกผิด		

เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม	 หาใช่ปัจจัยสําคัญสิ่งเดียวในการให้ความยุติธรรมไม	่ ดังนั้น	

จะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําให้การในศาลเท่านั้นไม่ ได้	 ทั้งนี้เพราะตัวบทของกฎหมาย	 รวมทั้งข้อเท็จจริงที่นํามา

กล่าวแก่ศาล	 เป็นสิ่งที่อาจนํามาพลิกแพลงให้ผิดเพี้ยนไปได้ต่างๆ	 ด้วยความหลง	 ด้วยอคติ	 หรือด้วยเจตนาอัน			

ไม่สุจริต	 ทําให้ความเที่ยงธรรมต้องถูกริดรอนทําลายไป	 การอํานวยความยุติธรรม	 จึงต้องอาศัยตัวผู้ ใช้กฎหมายคือ

ท่านทั้งหลาย	เป็นปัจจัยสําคัญด้วย	เท่าๆ	กันกับตัวกฎหมาย	ในการที่ท่านจะได้กระทําหน้าที่	ที่สามารถอํานวยคุณ

อํานวยโทษให้แก่ประชาชนได้ต่อไป	 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําตัวให้เป็นผู้ยุติธรรมก่อนเป็นเบื้องต้น	 ด้วยการ

ตั้งใจให้มั่นคงที่จะรักษาความเป็นกลางและรักษาวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ โดยเคร่งครัดแน่วแน	่	

พร้อมกับรักษาความสุจริต	 จรรยา	 และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอกับชีวิต	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุม

รอบคอบประกอบด้วยอุเบกขาและปัญญาอันกระจ่างแจ่มใส	 ท่านจึงมีดุลยพินิจที่เที่ยงแท้ถูกต้อง	 และสามารถเป็น	

ที่พึงที่อาศัยของประชาชน	ผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมือง	ได้แท้จริง	

	 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน			

ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่๒๐ตุลมคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และที่ทราบรายงาน

ว่าการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ				

ในครั้งนี้	

	 บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังตั้งใจอยู่เต็มเปี่ยม	 ที่จะออกไปทําการงานด้วยความรู้	 ความสามารถ			

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	 และด้วยความพากเพียรเข้มแข็ง	 เพื่อให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง	 แต่บางคน	

ก็อาจกําลังคิดอยู่ด้วยว่า	 ถ้าเราทําดีแล้วคนอื่นเขาไม่ทําด้วยจะมิเสียแรงเปล่าหรือ	 ความรู้	 ความตั้งใจ	 ความอุตสาหะ	

พากเพียรของเราทั้งหมดจะมีประโยชน์อันใด	 ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนทําความเข้าใจเสียใหม่ ให้ชัดแจ้งตั้งแต่ต้นนี้ว่า	

การทําความดีนั้น	สําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง	ผู้อื่นไม่สําคัญ	และไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอย

เขาด้วย	 เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทําแล้ว	 ถึงแม้จะมี ใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม	 ผลดีที่ทําจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน	

และยิ่งทํามากเข้านานเข้า	 ยั่งยืนเข้า	 ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น	 และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที	 คนที่ ไม่เคยทําดี

เพราะเขาไม่เคยเห็นผล	 ก็จะได้เห็น	 และหันเข้ามาตามอย่าง	 หลักประกันสําคัญในการทําดีจึงอยู่ที่ว่า	 แต่ละคน	

ต้องทําใจให้มั่นคง	 ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทราบอยู่มากเกินไป	 จนเกิดความท้อถอย	 เมื่อใจมั่นคงแล้ว		

ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสําหรับตัว	 ตามที่พิจารณาเห็นดีด้วยเหตหุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว	

แล้วมุ่งหน้าปฏิบัติดําเนินไป ให้เต็มกําลังจนบรรลุผลสําเร็จ	 ในที่สุด	 ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น	

และจะเอาชนะความเสื่อมทรามต่างๆ	ได้ ไม่นานเกินรอ	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	

และขอทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ครูอาวุโส

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

และเงินช่วยเหลือของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์

ณพระตําหนักจิตลดารโหฐาน

วันเสาร์ที่๒๑ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโส	 และได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 พร้อมกับเงินช่วยเหลือ

ของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสให้	ในโอกาสเดียวกันนี้	

	 ท่านทั้งหลายได้ตรากตรําทํางานหนักกันมามากและนาน	 บางคนอาจกว่าสี่สิบปี	 บัดนี้ถึงวาระที่ทาง

ราชการให้พักผ่อนแล้ว	 อยากจะถามว่า	 ท่านคิดว่าท่านได้รับสิ่งใดเป็นที่พอใจเป็นพิเศษตอบแทนจากการเป็นครูบ้าง	

งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษ	 ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ	 ได้ โดยยาก	 ผลตอบแทนที่สําคัญย่อมเป็นผล

ทางใจ	 ได้แก่ความปีติชุ่มชื่นใจ	 ที่ ได้ฝึกสอนคนให้ ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่ง	 กับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพัน				

เป็นหมื่นไว้ ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่ง	 ผลตอบแทนเช่นนี้	 เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง	และประเสริฐกว่ายศศักดิ์	 อํานาจ	และประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆ	มากมายนัก	ครูจึงไม่มีเหตุอันใด

ที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุจนเกินจําเป็น	 เพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้ว	

ก็จะทําหน้าที่ครูได้ ไม่เต็มที่	 ลองคิดดูว่าถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงอํานาจ	 ห่วงตําแหน่ง	 ห่วงสิทธิ	

และห่วงรายได้กันมากเข้าๆ	 แล้ว	 จะเอาจิตเอาใจที่ ไหนมาห่วงความรู้	 ความดี	 ความเจริญของเด็ก	 ความห่วงใน	

สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆ	 บั่นทอนทําลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น	 จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิ ใจหรือ

ผูกใจใครไว้ ได้	 ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป	 ท่านทั้งหลาย	 ถึงแม้จะพ้นหน้าที่แล้ว

ตามระเบียบ	 แต่ก็ยังมีกําลังกาย	 กําลังปัญญา	 และโดยเฉพาะกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่	 ขอได้ โปรดช่วยกันรักษา				

แบบฉบับของครูที่แท้ ไว้ต่อไป	เพื่อให้เป็นนิมิตหมายที่ครูรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง	ในอันที่จะบําเพ็ญประโยชน์

เพื่ออนุชนของชาติ	และธํารงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของครูไว้ ในบ้านเมืองของเรา	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความผาสุกสงบและความสวัสดี	 ปราศจากโรคภัยทั้งในกายในใจ	 และเป็นที่

เคารพระลึกถึงประจําอยู่กับจิตใจของผู้ที่เคยได้รับความเมตตาการุณย์จากท่านมาแล้ว	จงตลอดทุกเมื่อ.	
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ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๖ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง	 และมีความพอใจ						

ที่ ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยได้พยายามอย่างเต็มที	่ ในอันที่จะดําเนินกิจการให้ก้าวหน้าและเป็นผลดี ให้				

ครบถ้วนทุกๆ	 ด้านเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคน								

ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	

	 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ	 อย่างกว้างขวางและอิสระมาก	 จึงเป็น

หน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องระมัดระวังควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ	 ให้ ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ให้ โดย

สมบูรณ์	 การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 กล่าวตามหลัก	 ควรจะได้แก่การสร้างเสริมความสามารถและความเจริญ

งอกงามของบุคคล	 ในทางวิชาการส่วนหนึ่ง	 ในทางความคิดอีกส่วนหนึ่ง	 ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทําให้บุคคลมีพละกําลัง	

สามารถนําไป ใช้ปฏิบัติงานใหญ่ๆ	 ของส่วนรวมให้สําเร็จได้	 วิชากับความคิดนี้	 ถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่า	 ความคิด	

เป็นตัวนําวิชา	คือความคิดจะต้องเกิดขึ้นก่อน	จึงจะนําเอาวิชามาใช้ ได้	แต่การคิดนั้นอาจคิดได้หลายอย่าง	จะคิดให้

วัฒนะ	คือคิดแล้วทําให้เจริญงอกงามก็ได้	จะคิดให้หายนะ	คือคิดแล้วทําให้พินาศฉิบหายก็ได้	การคิดให้เจริญจึงต้อง

มีหลักอาศัย	 หมายความว่าเมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใด	 ต้องตั้งใจให้มั่นคงในความเป็นกลาง	 ไม่ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่ง

อย่างใดครอบงํา	 ให้มีแต่ความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแท้และเป็นธรรม	 ซึ่งจะทําให้หยั่งทราบถึง		

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของภารกิจที่จะทํา	 พร้อมทั้งวิถีทางที่จะทําการนั้นโดยถูกถ้วนแน่นอน	 และเมื่อ

ความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว	 ก็จะสามารถนําเอาวิชาการมาใช้สร้างสรรค์ประโยชน์	 ความสําเร็จ	 และความเจริญให้

สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม	 บัณฑิตจึงควรจะได้ศึกษาพิจารณาเรื่องความคิดให้แจ่มแจ้ง		

เสียแต่วาระนี้	เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของตนและของประเทศชาติ ในกาลเบื้องหน้าต่อไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานและในการครองชีวิตทั้งขอให้ทุกท่านที่มา

ประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสุขความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันศุกร์ที่๒๗ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดง

ความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาทุกคน	

	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เมื่อวันวานเป็นความว่า	 วิชาการกับความคิดเป็นปัจจัยคู่กันสําหรับ

ใช้ทํางานใหญ่ๆ	 ของส่วนรวมให้บังเกิดผล	 และว่าความคิดเป็นตัวการสําคัญ	 จะต้องเกิดขึ้นก่อน	 จึงจะนําวิชาการ

มาใช้ ได้	แต่การคิดนั้น	จะคิดให้เจริญ	หรือให้วิบัติก็ ได้	จึงต้องคิดให้ดี	ให้มีหลักอาศัย	คือเมื่อจะคิดสิ่งใดเรื่องใดต้อง

ตั้งใจให้เที่ยงตรง	 ปราศจากอคติ	 ทั้งให้มั่นคงอยู่ ในเหตุในผลที่ถูกต้องเป็นธรรม	 เพื่อให้เกิดเป็นปัญญา	 คือความรู้

อันกระจ่างชัด	 ที่ทําให้มองเห็นความจริง	 และหยั่งทราบถึงจุดมุ่งหมายที่แท้ของสิ่งนั้นๆ	 เมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็เห็น

ทางปฏิบัติ	และสามารถนําวิชาการมาสร้างสรรค์ความสําเร็จและความเจริญได้ตามประสงค์	

	 การใช้ความคิดอ่านที่เป็นปัญญาดังกล่าวนั้น	จําเป็นต้องฝึกหัดปฏิบัติอยู่เสมอเป็นประจํา	ในทุกกรณี	จึงจะ

มั่นคงแข็งแรง	 มิฉะนั้นปัญญาจะไม่เกิดขึ้นให้ท่านจะยึดถือเอาเป็นประโยชน์ ได้ทันการ	 ดังนั้น	 ไม่ว่าจะมีสิ่งใดให้คิด

ให้ทํา	 ไม่ว่าจะประสบพบเรื่องใดปัญหาใด	 ขอให้คิดพิจารณาจนรู้ชัดอยู่เสมอจงทุกคราวไป	 การฝึกปัญญานี้							

ถ้าพากเพียรฝึกกันจริงๆ	 เป็นประจําแล้ว	 ไม่ช้าไม่นานก็จะปฏิบัติได้เป็นปรกติหรือเป็นนิสัย	 ต่อไปก็จะสามารถจําแนก	

แยกแยะความจริงความเท็จ	 และสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้ถูกต้องคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ	 แล้วท่านก็จะมีศรัทธา

ความนิยมยึดมั่นในความดีขึ้นในตัว	 จะมีความรู้สึกผิดชอบ	 มีความข่มใจและความออมอดงดเว้นในการกระทํา			

อันทุจริต	 เบียดเบียน	 เห็นแก่ตัวทั้งหมดได้	 เป็นประกันให้สามารถช่วยตัวเอง	 ให้ทําการงานสําเร็จก้าวหน้าได้				

โดยสวัสดีและมั่นคง	 บัณฑิตทั้งหลายจึงควรอย่างยิ่งที่จะฝึกฝนปัญญาของตนๆ	 ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ขึ้นจริงๆ	

ให้เป็นที่ประจักษ์	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จ	 ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน	 และให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าตามที่มุ่งประสงค์จงทุกประการ.	
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วันเสาร์ที่๒๘ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระ				

ที่สาม	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ทั่วกันทุกคน	

	 เมื่อวันก่อนข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความสําคัญว่า	 วิชาการกับความคิดเป็นปัจจัยสําคัญ	

คู่กัน	 สําหรับใช้ ในการทํางานใหญ่ๆ	 ของส่วนรวม	 ความคิดที่จะช่วยให้นําเอาวิชาการมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ ได้

แท้จริงนั้น	 จะต้องเป็นความคิดที่กระจ่างแจ่มใส	 และมั่นคงอยู่ ในความถูกต้องเที่ยงตรงตามเหตุผลและคุณธรรม	

อันจัดเป็นปัญญานอกจากนั้นยังได้กล่าวด้วยว่า	 การฝึกปัญญานั้นจําเป็นต้องพากเพียรปฏิบัติจริงๆ	 ให้เกิดเป็นนิสัย	

ปัญญาจึงจะถาวรมั่นคง	 เมื่อทําให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เป็นปรกติแล้ว	 ก็จะสามารถจําแนกความจริงความเท็จ	 ความดี

ความชั่ว	 ได้ โดยถูกต้อง	 และจะเกิดความนิยมยึดมั่นในความดี	 มีความรู้สึกผิดชอบ	 มีความออมอดงดเว้นในการ	

กระทําอันเป็นทุจริตได้ โดยอัตโนมัติ	ความดีความเจริญก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาเอง	

	 วันนี้ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านว่า	 ผู้ที่มีปัญญาสามารถจะทําการงานสําคัญๆ	 ให้เป็นหลักเป็น		

กําลังของบ้านเมืองต่อไปได้นั้น	 จะต้องเป็นผู้ที่หนักแน่นในสัจจะ	 คือต้องมีจริงพร้อมทั้งในคําพูด	 ในการกระทํา			

ในบุคคลอื่น	 และในตนเอง	 สิ่งใดที่ตั้งใจจริงจะทําหรือจะงดเว้น	 ต้องปฏิบัติ ให้ ได้ โดยเคร่งครัดครบถ้วน	 นอกจากนั้น	

ยังจะต้องรู้ตระหนักแน่ ในการสละ	อันได้แก่การสละสําคัญสองประการ	คือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ที่ยิ่งใหญ่กว่า

และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง	กับสละละความคิดจิตใจอันต่ำทรามต่างๆ	อีกประการหนึ่ง	จึงจะเป็นที่

เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง	 และเมื่อทําการงานใด	 จึงจะสามารถดํารงตําแหน่งหน้าที่ โดยมีความเจริญมั่นคงได้

ตลอดไป	 บัณฑิตทั้งปวง	 ถือว่าเป็นผู้มี โอกาสที่จะทํางานสําคัญของแผ่นดินต่อไป	 ขอให้ศึกษาพิจารณาคุณธรรม			

ดังที่ ได้กล่าวให้ทราบชัด	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติงาน	ให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงแก่ตนแก่ส่วนรวมต่อไป	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในการครองชีวิตและในกิจการงาน	 ทั้งมีความก้าวหน้า

รุ่งเรืองทุกประการตามที่มุ่งปรารถนาไว้จงทั่วกัน.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ประจําปีการศึกษา๒๕๒๐

วันจันทร์ที่๓๐ตุลาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ณ	 โอกาสนี้		

และที่ ได้ทราบว่ากิจการของสถาบันดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดี	มีการตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	

	 อาจกล่าวได้ว่า	 ในปัจจุบัน	 การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกด้านทุกระดับต้องใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัย

สําคัญ	 เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องมั่นคง	บัณฑิตที่เรียนสําเร็จออกไป	จึงนับว่าจะได้เป็นกําลังและเป็นหลักในงาน

พัฒนาประเทศและชุมชนในทุกๆ	วงการ	การใช้เทคโนโลยีนั้นย่อมกระทําได้หลายแง่หลายมุม	แง่หนึ่งที่ควรเพ่งเล็ง

เป็นพิเศษ	 ก็คือใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในด้านประหยัด	 เพราะการประหยัดเป็นสิ่งพึงประสงค์อย่างยิ่งในที่ทุกแห่งและ	

ในกาลทุกเมื่อ	 เท่าที่ปรากฏแล้ว	 เทคโนโลยีช่วยให้ประหยัดได้อย่างดีเลิศในการสร้างเครื่องมืออิเลคโตรนิคส์					

แต่ก่อนเครื่องมืออิเลคโตรนิคส์ทําได้ยากยิ่งและมีราคาสูงมาก	 คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ ได้รับประโยชน์จากเครื่องมือ	

ดังกล่าว	แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้สร้างและผลิตได้ โดยง่ายและสะดวกด้วยราคาต่ำ	อย่างเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์	

เวลานี้ ใช้กันได้อย่างแพร่หลาย	 ทําให้คนทั่วไปได้รับประโยชน์ ในด้านข่าวสาร	 และการบันเทิงโดยทั่วถึง	 ในด้านอื่นๆ	

เช่น	 เกษตรกรรม	อุตสาหกรรม	แม้จะเป็นเพียงงานระดับชาวบ้าน	 เทคโนโลยีก็อาจช่วยได้เป็นอย่างดี	ยกตัวอย่าง

เช่นการทํายางพารา	ถ้าทําตามแบบพื้นบ้าน	ซึ่งทํากันตามมีตามเกิด	ขาดความระมัดระวังในความสะอาดเรียบร้อย

ก็มักได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพต่ำ	 ทําให้ขายไม่ ได้เต็มราคา	 แต่ถ้านําเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ	 มาใช้	 ให้มีการใช้กรรมวิธี	

ที่ถูกต้องและแน่นอนสม่ำเสมอ	 ก็จะได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 ขายได้เต็มราคา	 การที่ ใช้ความระมัดระวัง	

และกรรมวิธีที่ละเอียดแน่นอนเพียงเล็กน้อย	 โดยมิได้ทําให้ต้องสิ้นเปลืองเกินกว่าปรกติ	 แล้วได้ผลประโยชน์เพิ่ม		

สูงขึ้นเช่นนี้นับว่าเป็นการประหยัดด้วยอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนยางมาก	 ในการที่ท่านทั้งหลาย					

จะออกไปทําหน้าที่ต่างๆ	ทางด้านเทคนิคต่อไป	ขอให้คํานึงถึงผลได้ที่จะเกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ ให้มาก	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญ	 ทั้งในหน้าที่การงานและการครองชีพ	

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่สมาคมไทยในมณฑลชิคาโกสหรัฐอเมริกา

เพื่อเชิญลงพิมพ์ ในนิตยสารฉบับพิเศษ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่๕ธันวาคม๒๕๒๑

	 ขอขอบใจทุกคนที่มีน้ำใจไมตรีและมีความระลึกถึง	 แม้จะออกมาอยู่ประเทศไกล.		

ขออวยพรให้มีความสุข	 ความสมประสงค์	 และความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมในร่างกายและ

จิตใจ	 ทั้งมีสติและปัญญาสามารถคิดพิจารณาเรื่องราวกิจการงานทั้งปวงได้ โดยกระจ่าง

แจ่มใส	 วินิจฉัยได้ โดยถูกต้องเป็นธรรม	 เพื่อสามารถนําตนให้ก้าวถึงความเจริญสวัสดี				

อันแท้จริงได้ทุกเมื่อ.	



 ภูพานราชนิเวศน ์	

	 วันที่	๒๑	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๒๑	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก

ประจําปี๒๕๒๒

	 เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ ใหญ่	 รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการ

ธํารงรักษาอิสรภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง.	 ดังนั้น	 เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเป็น	

ที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม	ให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์

ต่างๆ	 พร้อมทั้งการฝึกหัดขัดเกลาความคิดจิตใจให้ประณีต	 ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี	

มีความประพฤติเรียบร้อยสุจริต	 และมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุในผล.	 หน้าที่นี้เป็นของ		

ทุกคน	 ที่จะต้องร่วมมือกันกระทำโดยพร้อมเพรียงสม่ำเสมอ.	 ผู้ที่เกิดก่อน	 ผ่านชีวิตมาก่อน	

จะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลัง	 ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความดี	 และ

ประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดูและด้วยความบริสุทธิ์ ใจให้เด็กได้ทราบ	

ได้เข้าใจ	 และสําคัญที่สุด	 ให้รู้จักคิดด้วยเหตุผลที่	 ถูกต้อง	 จนสามารถเห็นจริงด้วยตนเองได้

ในความเจริญและความเสื่อมทั้งปวง.	

	 โดยนัยนี้	 บิดามารดาจึงต้องสอนบุตรธิดา	 พี่จึงต้องสอนน้อง	 คนรุ่นใหญ่จึงต้อง

สอนคนรุ่นเล็ก	 และเมื่อคนรุ่นเล็กเป็นผู้ ใหญ่ขึ้น	 จึงต้องสอนคนรุ่นต่อๆ	 ไปไม่ ให้ขาดสาย.	

ความรู้	ความดี	ความเจริญงอกงามทั้งมวลจึงจะแผ่ ไพศาลไปได้	 ไม่มีประมาณ	เป็นพื้นฐาน

ของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืนสืบไป.	



 ภูพานราชนิเวศน์

	 วันที่	๒๑	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๒๑	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธ์ุ
(๒)

ณกิ่งอําเภอหนองกรุงศรี

วันจันทร์ที่๒๗พฤศจิกายน๒๕๒๑

	 วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีหลายประการ	โดยเฉพาะเป็นที่น่ายินดีที่ ได้มอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้าน	

	 การได้รับธงประจํารุ่นนี้แต่ละรุ่นก็มีความยินดี	 เพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามีสัญลักษณ์แล้วของรุ่น	 ซึ่งลูกเสือ

ชาวบ้านแต่ละรุ่นได้ฝึกมาด้วยดี	 ฝึกให้มีกําลังใจที่แข็งแรง	 มีความรู้	 และมีความสํานึกคือรู้ถึงความสามัคคี	 คือการ

ร่วมมือกันในรุ่น	 โดยเฉพาะวันนี้มีจํานวนหลายรุ่นที่มารับพร้อมกัน	 ซึ่งทําให้ทุกคนมีความปลาบปลื้มว่าทุกคน				

มีความเข้าใจกันดี	 นอกจากนี้	 นอกจากความพร้อมเพรียงที่ ได้แสดง	 ก็ ได้แสดงความร่าเริงใจ	 เพราะทุกคนเมื่อ		

มาประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ก็มีความร่าเริงใจ	ความดี ใจ	ความดี ใจนี้ทําให้เกิดกําลังใจและความอุ่นใจ	ฉะนั้นวันนี้

จึงเป็นวันที่ดีมาก	 ยิ่งได้เปล่งวาจาได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นลูกเสือที่ดี	 ก็ยิ่งน่าชื่นใจ	 เพราะว่าแต่ละคน			

ถ้าปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ	ก็นับว่าเป็นคนที่มีกําลังมาก	และจะทําประโยชน์ ได้มาก	

	 ประโยชน์นี้มีเป็นประโยชน์สําหรับส่วนรวม	 และเป็นประโยชน์สําหรับแต่ละคน	 ประโยชน์สําหรับแต่ละคนนั้น	

ทําให้แต่ละคนรู้ว่ามีเพื่อนมาก	 เรามีความเดือดร้อนอะไรก็มีเพื่อนที่จะมาช่วย	 เรามีความดี ใจอะไรก็มีเพื่อนที่จะมาแบ่ง	

ความดี ใจกัน	 ดีสําหรับส่วนรวมเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจกันดี	 มีความร่าเริง	 ก็อยู่ ได้	 แต่ละรุ่นก็ทราบดีแล้วว่าถ้ารักกัน	

ถ้าช่วยกันรุ่นนั้นก็มีกําลังแข็งแรงดี	 ความเดือดร้อนก็น้อย	 ถ้ามาประชุมกันเช่นนี้	 ก็ทราบว่าทุกจังหวัด	 ทุกอําเภอ	

ในจังหวัดกาฬสินธ์ุนี้ก็รักกันดี	 และขอให้ทราบว่าลูกเสือทั่วประเทศมีมากหลายและมีจิตใจเหมือนเรา	 คือมีจิตใจที่รักกัน	

มีจิตใจที่ร่าเริงทำให้ประเทศของเราทั้งประเทศ	 ทั้งเหนือทั้งใต้	 ทั้งภาคตะวันออก	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตะวันตก

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความร่าเริงและด้วยความเข้มแข็ง	 รักษาส่วนรวมให้อยู่เพื่อให้แต่ละคนอยู่ ได้ด้วย		

ความสุขสบาย	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาความเข้มแข็ง	 ความสมัคคีและความร่าเริงไว้ โดยดี	 เป็นประโยชน์						

ทั้งส่วนบุคคล	และเป็นประโยชน์สําหรับส่วนรวมพวกเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่ก้าวหน้า	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังกายใจเข้มแข็ง	ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกกาลทุกเมื่อ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากภูพานราชนิเวศน์	 ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 และทรงเยี่ยมชุด		

	 ควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนที่	๔๑	กิ่งอําเภอหนองกรุงศรี	จังหวัดกาฬสินธ์ุ	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองคาย
(๒)

ณวัดพระธาตุบังพวนอําเภอเมือง

วันอังคารที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๒๑

	 การมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านนี้	เป็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	เพราะว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับลูกเสือ

ชาวบ้านได้มีกันครบถ้วนแล้ว	 คือสัญลักษณ์	 เรามีสัญลักษณ์สําหรับแต่ละคนอยู่ที่ผ้าพันคอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคน

ภูมิ ใจเป็นส่วนตัว	 มาได้รับธงประจํารุ่นนี้ก็เป็นความภูมิ ใจของรุ่น	 หมายความว่าของกลุ่มของผู้ที่ ได้ฝึกให้อยู่ร่วมกัน

และมีความเข้าใจอันดีกัน	สัญลักษณ์อันที่สามเราก็มีอยู่มาตลอด	คือธงชาติ	ฉะนั้นเราก็ได้สัญลักษณ์ที่ครบถ้วนแล้ว	

	 สัญลักษณ์หมายความว่าเป็นเครื่องหมาย	 มีความสําคัญมาก	 ความสําคัญอยู่ที่ถ้าเราไม่มีเครื่องหมายอะไร	

ไม่มีที่ยึดอะไร	 เราก็อาจจะคิดอะไรไม่ออก	 แต่ถ้านึกถึงความอ่อนแอ	 หรือความไม่สบาย	 ความฟุ้งซ่าน	 เราก็คิดถึง

สัญลักษณ์ทั้งหลายนี้	 ทําให้เรามีกําลังใจ	 สําหรับแต่ละคนมีผ้าพันคอนี้	 ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีเกียรติ	 และเมื่อ

เข้าเป็นรุ่นเป็นกลุ่มก็เห็นว่ามีธงประจํารุ่น	 ก็ทําให้มีกําลังใจ	 และสําคัญที่สุดเราก็มีธงไตรรงค์	 ซึ่งแสดงว่าเราเป็น

คนๆ	 หนึ่งในแผ่นดินนี้คือประเทศไทย	 ที่มีเกียรติและมีความต้องการอยากที่จะอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความก้าวหน้า			

มีธงไตรรงค์แล้วก็ทําให้เห็นได้ชัดว่าทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่	 คือชาติบ้านเมือง	 และมีความอุ่นใจว่า		

ทุกคนจะช่วยกัน	 อันนี้เป็นความหมายและความสําคัญของเครื่องหมายทั้งสามของลูกเสือชาวบ้าน	 ถ้านึกถึงเสมอ			

ก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขและมีความเข้มแข็ง	

	 เมื่อสักครู่นี้ ได้ทวนคํามั่นสัญญาซึ่งมี	 ๓	 อย่างเหมือนกัน	 มีความภักดี	 จงรักภักดีต่อชาติ	 มีความเมตตา

ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	และมีระเบียบวินัยที่จะวางตัวเป็นคนดี	เป็นคนที่เข้มแข็ง	ก็มีองค์สามเหมือนกัน	ฉะนั้นวันนี้

เราได้มาประชุมกัน	 มีลูกเสือชาวบ้านหลายสิบรุ่น	 และมาอยู่ ในที่รื่นรมย์	 มีประชาชนทั่วไปเป็นจํานวนหลายหมื่น	

เป็นการแสดงความพร้อมเพรียง	 เข้มแข็ง	และความดีของพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจที่จะอยู่เย็นเป็นสุข	 ไม่ ให้ ใครย่ำยี	

รักษาความดี	 รักษาความเจริญ	 และรักษาความสุข	 ก็ขอให้การที่ท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ได้ฝึกฝนดีแล้ว	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ			

	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากภูพานราชนิเวศน์	 ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระธาตุบังพวน			

	 และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	
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ให้การฝึกฝนนี้มีประโยชน์	 และขอให้ผู้ที่ ได้สนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านนี้จงมีความเจริญ	 และให้ทุกคนที่มาอยู่	

ในสถานที่นี้อยู่เย็นเป็นสุข	ด้วยความดี	ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน	และด้วยความตั้งใจที่จะรักษาความดีนี้ ไว้	

	 ขอให้ทุกคนได้ประสบแต่ความเจริญ	 สิ่งที่ดีที่งามให้สําเร็จทุกประการ	 ขอให้มีกําลังทั้งกายใจเข้มแข็ง			

แข็งแรง	มีความสุขอยู่ตลอดกาล.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

วันอาทิตย์ที่๓ธันวาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ ได้มาอยู่ ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์						

ซึ่งพร้อมกันมาประชุมในพิธีตรวจพลสวนสนามในวันนี	้ ขอขอบใจในคําให้พรและคํามั่นสัญญาอันเป็นสัจวาจา				

จากใจจริงของทหาร	ขอทุกคนจงได้รับพรกับทั้งไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน	

	 ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดมาได้	 ก็เพราะเรามีความรักความยึดมั่น	

ในชาติกําเนิด	ความยึดมั่นนี้	ทําให้ทุกคนสํานึกตระหนักในความเป็นไทย	ในอิสรภาพ	และในหน้าที่ที่จะธํารงรักษา

ชาติและประเทศของเราไว้	 ให้ตั้งมั่นถาวรอยู่ตลอดไป	 ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา	 คนไทยจึงมีชีวิตจิตใจผูกพัน		

ปรองดองกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว	 ไม่แยกพวกแยกเหล่า	 มีปรกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอไม่ว่าจะทําการสิ่งใด	

ยามที่บ้านเมืองมีความสงบ	 ต่างก็ช่วยกันประกอบการอาชีพ	 ทํานุบํารุงประเทศชาติศาสนา	 ด้วยความอุตสาหะ

พยายามและเข้มแข็งอดทน	 ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกอย่างๆ	 ให้บ้านเมืองเกิดความสุข

ความร่มเย็นและความมั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยังสร้างสมไว้ ให้เป็นสมบัติตกทอดถึงคนชั้นหลังๆ	 ด้วย	 ยามที่บ้านเมืองมี

อันตรายเดือดร้อนก็ร่วมกันต่อสู้ข้าศึกศัตรู	 ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละอย่างเยี่ยมยอด	 สามารถทอดกาย	

ทอดชีพเป็นชาติพลี ได้ทุกคนทุกเมื่อ	 เพื่อรักษาชาติและผืนแผ่นดินให้ดํารงคงอยู่ดังกล่าวแล้ว	 เราทั้งหลายทุกวันนี้	

จึงต้องระลึกถึงบุญคุณของบรรพชนอยู่เสมอ	 และต้องถือเอาเป็นทั้งภาระและความรับผิดชอบ	 ที่จะรักษาจิตใจ			

และคุณธรรมประจําชาติ ไทยนี้ ไว้เป็นนิตย์	 ทั้งจะต้องสืบทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปมิ ให้ขาดสายด้วย	 จึงจะ

สามารถรักษาชาติและประเทศมิ ให้แตกทําลายสูญสลายไปได้	

	 ขอท่านทั้งปวงจงตั้งจิตตั้งใจ	 ตั้งความปรารถนาและความมานะพยายาม	 ให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ของตนๆ	 ทั้งในฐานะที่เป็นทหารและในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย	 ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็งที่สุด	 ไม่ว่าจะ

ปฏิบัติภาระหน้าที่อันใด	 ทั้งส่วนน้อยส่วนใหญ่	 ขอให้ปรารภประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายสูงสุด	 ใช้สติ	

อันมั่นคง	 และใช้ปัญญาอันกระจ่างแจ่มใจ	 พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดรอบคอบอยู่เสมอ	 ระมัดระวังตัวอย่าให้ลุ่มหลง	

หรือตกเป็นทาสของความโลภทุจริตและความลืมตัวลืมชาติ ได้เป็นอันขาด	 ทุกคนก็จะสามารถทําการทุกอย่างได้		

โดยถูกต้องเที่ยงธรรม	 ด้วยความกล้าหาญมั่นใจและสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดประสงค์	 เป็นประโยชน์		

เป็นความเจริญแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง	
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	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลพิภพ	 กับทั้งอํานาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ ใจ	

ในชาติบ้านเมือง	 จงบันดาลให้ทหารทั้งหลายมีความปลอดภัยจากศัตรูหมู่ร้ายและอุปัทวภัยทั้งปวง	 ให้มีความเข้มแข็ง	

สมบูรณ์ด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 และสติปัญญา	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการให้บรรลุผลเลิศ	 บังเกิดความมั่นคง

ปลอดภัย	 และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ	 ทั้งขอให้ประสบความสุข	 ความเจริญก้าวหน้า	 ความมีชัยชนะ		

และความสําเร็จในสิ่งพึงประสงค์จงทุกเมื่อถ้วนทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช๒๕๒๑

วันอังคารที่๕ธันวาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมยิ่งนัก	 ที่ท่านทั้งหลายมีมิตรจิต	 พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด	 ขอขอบพระทัย	

และขอบใจในคําอวยพร	 อันแสดงความมุ่งดีมุ่งเจริญด้วยประการต่างๆ	 ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีของข้าพเจ้า

เช่นเดียวกัน	

	 คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้	 ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดี	

อิสรภาพ	 เสรีภาพ	ความร่มเย็นเป็นสุข	 ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้	 บรรพชนของเรา	ผู้มีความสํานึก

ตระหนักในความเป็นไทย	 และมีความอุตสาหะพากเพียร	 พร้อมทั้งความกล้าหาญเสียสละ	 เป็นผู้สร้างสมไว้ ให้			

ทั้งนั้น	 เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสําคัญ	 ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจ	

ที่เป็นไทยนั้นไว้ ให้หนักแน่นมั่นคง	 และสืบทอดกันต่อไปไม่ ให้ขาดสาย	 ชาติประเทศจึงจะธํารงอยู่เป็นไทตลอดไป		

ขอทุกคนทุกฝ่ายจงรวมกําลังกายใจกันให้พร้อมเพรียง	 เพื่อสร้างเสริมพลังแห่งความดีของเราให้เพิ่มพูนแน่นแฟ้น

ยิ่งๆ	 ขึ้น	 แล้วเร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานบรรดามี	 ด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจโดยขะมักเขม้น	 ให้ดําเนิน

ก้าวหน้าไปโดยสอดคล้องและเกื้อกูลกันทุกๆ	ส่วน	

	 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย	 จงอภิบาลรักษาท่าน	

ทั้งหลายให้ปลอดภัยทุกเมื่อ	 เพื่อให้มีกําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลังปัญญา	 สามารถปฏิบัติงานของแผ่นดินทุกสาขา	

และนําพาประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคและภยันตรายทั้งปวงไปได้ โดยสวัสดี	บรรลุถึงความวัฒนาผาสุก	และอิสรภาพ

อันอุดม	ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเรา.	



272

พระราชดํารัส

ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่๘

วันเสาร์ที่๙ธันวาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์อีกครั้งหนึ่ง	 และได้ต้อนรับท่านทั้งหลาย	 ซึ่งเป็น	

ผู้แทนนานาชาติมาร่วมการแข่งขัน	ณ	กรุงเทพ	ฯ	

	 ขอให้การแข่งขันบรรลุผลสมตามความมุ่งหมาย	 และเป็นปัจจัยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ				

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

	 ข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์	ครั้งที่	๘	ณ	บัดนี้.	
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พระราชดํารัส

เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ครั้งที่๒๖ที่จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่๑๕–๑๗ธันวาคม๒๕๒๑

	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยที่บรรดาสมาชิกของพุทธสมาคมและสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร						

มาประชุมพร้อมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน	 ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานส่งเสริมทํานุบํารุง	

พระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยาของประชาชน	 และการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชน	 ซึ่งแต่ละท่านได้ร่วมมือกัน	

กระทําต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว.	

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทามีองค์แปดไว้	 ว่าเป็นทางปฏิบัติอันร่มเย็นที่นํา					

ผู้ปฏิบัติ ให้บรรลุปัญญาอย่างยิ่ง	 สามารถหยั่งทราบความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจจ	์ ได้.	 การปฏิบัติเป็นกลางนี้	

อาจน้อมนํามาใช้ ในการดําเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุด.	 ในการปฏิบัติทั้งปวง	 ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก	 ทั้งงานที่

เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม	 ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติ ให้เป็นกลาง	 โดยใช้กําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลัง	

ความเพียรให้พอเหมาะกับงาน	 และกระทําโดยถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ ให้เจือปนด้วยอคติทั้ง

สามประการแล้ว	 บุคคลก็จะได้รับแต่ผลสําเร็จอันเลิศ	 ซึ่งประกอบด้วยความสงบ	 สะอาด	 และสว่าง.	 ที่ว่าสว่างนั้น	

คือมีปัญญารู้เหตุรู้ผล	รู้ผิดชอบชั่วดี โดยกระจ่างชัด	เพราะมี ใจเป็นอิสระพ้นอํานาจครอบงําของอคติ.	ที่ว่าสะอาดนั้น	

คือไม่มีความทุจริตทั้งในกายวาจาใจมาเกลือกกลั้ว	 เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล.	 ที่ว่าสงบนั้นคือเมื่อไม่

ประพฤติทุจริตทุกๆ	 ทางแล้ว	 ความเดือดร้อนวุ่นวายจากบาปทุจริตก็ ไม่เข้ามาแผ้วพาล.	 คนที่ประพฤติปฏิบัติตน

ปฏิบัติงานเป็นสายกลาง	 จึงประสบความสุขความร่มเย็นแต่ฝ่ายเดียว.	 ท่านทั้งหลาย	 ผู้ตั้งใจอุทิศแรงกายแรงใจ	

ของตนเพื่อพระพุทธศาสนาและความผาสุกของประชาชน	 จึงควรจะได้เพียรพยายามปฏิบัติ ในทางสายกลางนี	้		

โดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ	 ให้ประจักษ์ความจริงแก่ตาแก่ ใจตนเอง	 แล้วนําประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนมาใช้เป็น

แนวทางชี้แนะและเผยแพร่แก่มหาชนต่อไป.	เชื่อว่าจะได้ผลที่น่าพึงพอใจที่สุด.	

	 ขออวยพรให้การประชุมใหญ่ของพุทธสมาคมและสมาคมพุทธศานาครั้งนี้ดําเนินไปโดยราบรื่น	 และบรรลุ

ประโยชน์ตามที่มุ่งหมายทุกประการ	ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุม	ประสบแต่ความสุขความสวัสดีทุกเมื่อไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในโอกาสประธานกรรมการ
(๒)

จัดโรงเรียนราชประชาสมาสัย

ในพระบรมราชานุเคราะห์

นํากรรมการจัดโรงเรียนและผู้บริจาคเงินเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๐ธันวาคม๒๕๒๑

	 ได้มอบผลงานของกรรมการหาทุนแก่ประธานมูลนิธิแล้ว	 ก็ถือว่าการหาทุนสําหรับมูลนิธิประชาสมาสัยนี้	

เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินงานของมูลนิธิ	 เพราะเหตุว่าถ้ามูลนิธิไม่มีเงินที่จะดําเนินงาน	 ก็ไม่สามารถที่จะ

ปฏิบัติการตามที่ประสงค์	ฉะนั้นการหาทุนนี้เป็นส่วนสําคัญทุกคนควรจะได้รับความพอใจ	ชมเชย	ยินดีด้วย	การที่ท่าน	

ทั้งหลายได้บากบั่นตั้งใจจัดงานต่างๆ	 และพยายามหาทางที่จะหาเงินมาเพื่อดําเนินกิจการของมูลนิธินี้	 เป็นส่วนสําคัญ	

และก็เป็นส่วนเดียวของมูลนิธิ	 ถ้าท่านเข้าใจถึงจุดประสงค์ของมูลนิธิ ให้ลึกซึ้ง	 ก็จะยิ่งดี	 เพราะสามารถที่จะให้ผู้ที่จะ

บริจาคเข้าใจและยินดีบริจาคมากยิ่งขึ้น	

	 มูลนิธินี้ก็ ได้ตั้งขึ้นมาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้ว	 และมีผลงานส่วนสําคัญเป็นสองส่วน	 ส่วนหนึ่งคือ

การสนับสนุนการรักษาพยาบาล	 สอดส่องผู้ที่เป็นโรคเรื้อน	 เพื่อที่จะนํามารักษาทําให้เมื่อหายแล้วทําให้มีอาชีพ		

การงานเพื่อที่จะช่วยสังคมได้	 แทนที่จะเป็นผู้ที่เป็นกําลังบั่นทอนกําลังสังคม	 ก็จะเป็นส่วนที่สร้างเสริมกําลังสังคมขึ้น	

อีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งโรงเรียนเพื่อที่จะให้ผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเรื้อน	 แต่เป็นบุตรหลานของผู้เป็นโรคเรื้อน	 มี โอกาสที่

จะได้ทําประโยชน์ ในอนาคต	 และผลงานด้านนี้ก็ ได้เห็นประจักษ์มาแล้วเหมือนกัน	 การที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยใน

กิจการของมูลนิธิก็เท่ากับได้ช่วยแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ เคราะห์ร้าย	 และเป็นการช่วยให้ผู้ที่จะไม่สามารถเป็นกําลัง					

ของสังคม	 กลับมาเป็นกําลังของสังคม	 การนี้สําคัญยิ่งเพราะว่าผู้ที่เราช่วยนี้	 ถ้าเราไม่ ได้ช่วยจะเป็นภาระหนักทางตรง	

และทางอ้อมของสังคม	 หรือจะว่าได้ของประเทศชาติ	 เพราะว่าบั่นทอนความมั่นคง	 แต่ก่อนนี้เมื่อเห็นคนเป็น			

โรคเรื้อนก็จะต้องเกิดความยุ่งยากเสมอ	 เพราะว่ามีความรังเกียจกัน	 แล้วก็น่าจะรังเกียจอยู่	 เพราะว่ากลัวเป็นโรคกัน	

มาบัดนี้	 ผู้ ใดเป็นโรคเรื้อนก็ค่อยยังชั่ว	 เพราะว่าทราบว่ามีการช่วยเหลือและจะรักษาได้	 และเมื่อรักษาแล้วก็จะช่วยให้	

มีงานทํา	 ทําให้เกิดความสามารถในทางกาย	 และความสามารถในทางใจ	 คือไม่ต้องเป็นห่วงมาก	 สามารถเลี้ยง		

ตัวเองได้	 และข้อสําคัญผู้ที่เป็นโรคเรื้อนก็ค่อยรู้ว่าตนเป็นโรคเรื้อน	 หาทางรักษาได้	 สําหรับผู้ที่ ไม่เป็นโรคเรื้อน				

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 ท่านผู้หญิงดุษฎี	มาลากุล	



275

ก็เข้าใจในด้านอาการต่างๆ	 ของโรค	 และพร้อมที่จะช่วยมากขึ้น	 อันนี้ก็เป็นเป้าหมายของมูลนิธิและกิจการรักษา	

โรคเรื้อน	 บรรเทาโรคเรื้อน	 และการที่จะทําให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนกลับมาเป็นประโยชน์ ได้	 เป้าหมายนี้จะบอกไม่ ได้ว่า

บรรลุแล้ว	 จะต้องทํางานต่อไปอีกจํานวนมาก	 จึงต้องมีมูลนิธิสนับสนุนหน่วยทางราชการ	 ซึ่งก็พยายามปฏิบัติงาน

อย่างเต็มกําลังอยู่แล้ว	 ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้เข้าใจและปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เป็นกุศลอย่างยิ่ง								

ทั้งในด้านจัดงาน	 ทั้งในด้านบริจาค	 ทั้งในด้านให้ความคิด	 ทั้งในด้านประสานงานให้เข้าใจกันดี	 หาเงินแล้วก็เป็น

กุศลอย่างหนึ่ง	การให้ความรู้แก่ผู้ที่ ไม่ทราบก็เป็นกุศลอีกอย่างหนึ่ง	อาจจะยิ่งใหญ่กว่า	 เพราะว่าถ้าคนรู้ย่อมบริจาค	

ผู้ ใดมีเงินก็บริจาคให้กิจการที่เป็นประโยชน์	 ถ้าเรารู้	 เราให้ผู้อื่นรู้ว่ามีทางที่จะบรรเทาความทุกข์ยาก	 และความ

เดือดร้อนของส่วนรวมก็พร้อมที่จะช่วยกัน	 อันนี้เป็นเป้าหมายสําคัญมาก	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า	

งานที่ทําเป็นงานที่ดีมาก	 และเป็นกุศลอย่างสูง	 ขอให้ตั้งใจทําต่อไปด้วยความเข้าใจและด้วยความตั้งใจจริง	 จะเป็นผล	

ในทางจิตใจของท่านเอง	ที่ทราบว่ามีส่วนในการสร้างเสริมให้สังคมสร้างเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคง	เป็นการ

แผ่เมตตา	 เป็นการช่วยให้ผู้อื่นที่ตกทุกข์ ได้ยากได้บรรเทาความทุกข์นั้น	 และเป็นผลอย่างหนึ่งว่า	 ทําให้เป้าหมาย

ของมูลนิธิราชประชาสมาสัยบรรลุผลที่ดี	 ราชประชาสมาสัยนี้ก็ ได้ชื่อว่าราชประชาสมาสัย	 คืออาศัยซึ่งกันและกัน	

คนเราทั้งหลายจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน	 และทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยขึ้น	 ไม่ ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะ	

เรียบร้อยเฉยๆ	 เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความปั่นป่วน	 เราก็ปรารถนาให้เรียบร้อย	 เข้าใจว่าไม่มีวันที่จะให้เรียบร้อย	

เต็มที่	เพราะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปั่นป่วนต่อไป	แต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้มันเรียบร้อยขึ้น	ทําให้พวกเรามีความสุขขึ้น

ทุกคน	เพราะว่าเราให้ความสุข	

	 ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	 ขอให้ขวนขวายต่อไป	 อันนี้ก็พูดเรียกว่าเกณฑ์ท่านทั้งหลายให้ทํางานต่อไปด้วย

ความเสียสละ	 ดูจะเป็นคําสั่งก็อาจจะเป็นคําสั่งก็ ได้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้สามารถทํางานนี้	 ประกอบด้วยใจ	

และกายแข็งแรง	 สามารถบรรลุผลที่พึงปรารถนาด้วยการทํางานด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความสุจริตใจ	 บริสุทธิ์ ใจ	

ให้ประสบผลสําเร็จในงานการของตนๆ	และในงานการของราชประชาสมาสัยอย่างแน่นอน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๒๑ธันวาคม๒๕๒๑

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างน่าพึงพอใจ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาบัณฑิตที่ ได้รับเกียรติพร้อมทั้งความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ทุกคน	

	 งานสําคัญของมหาวิทยาลัย	 กล่าวอย่างสั้นที่สุด	 มีอยู่สองส่วน	 ส่วนหนึ่งคือการให้การศึกษา	 คือถ่ายทอด

วิชาการแก่นักศึกษาและฝึกหัดอบรมให้นักศึกษาทั้งนั้นให้มีความรู้ความสามารถดีพร้อม	 ที่จะนําเอาวิชาการออกไป

ปฏิบัติงานตามสายวิชาที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกส่วนหนึ่งคือค้นคว้าวิจัยในวิชาการทุกๆ	 สาขาให้ก้าวหน้า

อยู่เสมอ	 ทั้งเพื่อความเจริญงอกงามของวิชาการนั้นๆ	 เอง	 และเพื่อที่จะนําไป ใช้การให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

หรือแม้แก่ชาวโลก	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นพยายามดําเนินงานมาโดยเต็มกําลังเป็นเวลาหลายป	ี บัดนี้การงาน			

ทุกอย่างเป็นปึกแผ่นเรียบร้อยแล้ว	 นับว่าได้ประสบผลสําเร็จขั้นมูลฐานอย่างสมบูรณ์	 ถึงโอกาสที่จะปฏิบัติการให้

เจริญรุดหน้าต่อไป	จึงเป็นที่น่าภาคภูมิ ใจอย่างยิ่ง	สําหรับบัณฑิตทั้งปวงนั้น	ควรจะสํานึกให้ ได้เสมอว่า	ท่านเองก็มีส่วน	

รับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง	เมื่อได้มี โอกาสได้ฝึกฝนอบรมวิชาการชั้นสูงมาแล้วดังนี้	ก็จะต้องนํา

ออกใช้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะไปประกอบการงานใดๆ	 ณ	 ที่ ใด	 ขอให้ ใช้ความรู้ความสามารถ		

ที่มีอยู่ ให้สมกับภูมิปัญญา	จงทําตัวทํางานให้มีเหตุผลสมกับที่เป็นผู้มีหลักวิชา	มีปัญญา	และมีเกียรติ	จงรักษาความ

บริสุทธิ์ ใจและคุณค่าของตนไว้ ให้มั่นคงเป็นนิตย์	 พร้อมทั้งเพียรพยายามทําหน้าที่ที่มีอยู่ทุกอย่างทุกด้านด้วย		

ความเข้มแข็งอดทน	เพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้จงได้	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งสมบูรณ์	 ทั้งด้วยกาย	 และด้วยความคิดจิตใจสามารถดําเนิน

ชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง	 ให้บรรลุความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า	 ทั้งให้มีความสุขความสวัสดีทุกเมื่อ		

ตลอดไป.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปี ใหม่

พุทธศักราช๒๕๒๒

วันอาทิตย์ที่๓๑ธันวาคม๒๕๒๑

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	

	 บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นพุทธศักราช	๒๕๒๒	ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรปี ใหม่แก่ท่านทั่วหน้ากัน	

	 ขอขอบใจท่านทุกคน	ที่ร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจต่างๆ	ด้วยดี ในทุกกรณีทั้งยังมีน้ำใจไมตรีพร้อม

กันจัดงานวันเกิดให้ โดยสมานฉันท์อีกครั้งหนึ่งในปีนี้	 ทําให้ข้าพเจ้า	 และพระราชินีกับลูกๆ	 มีกําลังใจขึ้นอีกเป็นอัน

มาก	

	 เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว	 ที่บ้านเมืองของเรามีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดทั้งในวิถีทางดําเนิน	

ของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป	 เป็นเหตุให้เราต้องประคับประคองตัวมากเข้า	 เพื่อให้อยู่รอดและก้าวต่อไปได้

โดยสวัสดี	ตามแนวทางที่เป็นมาแล้ว	น่าจะเชื่อได้ว่าเราจะต้องประคองตัวกันต่อไปอีกนาน	ดังนั้น	ทุกคนจึงควรจะ

รับรู้ความจริงทั้งนี้	 แล้วเอาใจใส่ปฏิบัติงานปฏิบัติตัวให้เป็นระเบียบและขะมักเขม้นยิ่งขึ้น	 พร้อมกับระมัดระวังการ	

ดําเนินชีวิตให้เป็นไปโดยประหยัด	 จักได้ ไม่เกิดความติดขัดเดือดร้อนขึ้น	 เพราะความประมาทและความรู้ ไม่เท่าทัน

สถานการณ์	 สําคัญที่สุด	 ขอให้คิดพิจารณาให้เข้าใจว่า	 สภาวะที่บีบรัดความเป็นอยู่ของเราที่เกิดขึ้นนี้	 เป็นผล

กระเทือนมาจากความวิปริตของวิถีความเปลี่ยนแปรทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และทางอื่นๆ	 ของโลก	 เราจึง					

ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้	 หากแต่จะต้องเผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ	 มีปัญญา	 มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ	 เพื่อเรา	

จักได้รวมกันอยู่อย่างมั่นคงไพบูลย์	

	 ในโอกาสที่จะขึ้นปี ใหม่นี้	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนกระทําสัตย์สัญญาแก่ตนเอง	 ว่าจะตั้งใจ

ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่และความสามารถของตนๆ	 จะทําความคิดความเห็นให้เที่ยงตรงและกระจ่าง

แจ่มใส	 จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ ใจ	 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่แท้จริงในชาติไทยขึ้น	

เป็นกําลังอันกล้าแข็งและมั่นคง	 สําหรับสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกๆ	 ประการให้เต็มบริบูรณ์เพื่อทําให้					

ชาติประเทศของเรายืนยงอยู่ ได้ตลอดไปด้วยความวัฒนาผาสุก	

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของเราชาวไทย	 จงปกปัก

รักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง	 บันดาลให้แต่ละคนมีกําลังกาย	 กําลังใจ								
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กําลังปัญญา	 และกําลังสามัคคีอันแข็งแกร่ง	 พร้อมเพรียงสามารถที่จะประกอบกรณียกิจในอันที่จะนําชาติบ้านเมือง

ให้ดําเนินต่อไปโดยสวัสดี	 ทั้งสามารถรักษาอิสรภาพ	 อธิปไตย	 และความเจริญร่มเย็นของบ้านเมืองให้ดํารงมั่นอยู่

ชั่วกาลนาน	

	 ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	สิริสวัสดิ์	พิพัฒนมงคล	และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้จงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล

วันจันทร์ที่๑มกราคม๒๕๒๒

	 ในโอกาสงานปีเด็กสากล	 องค์การทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติขอให้ข้าพเจ้ากล่าวปรารภสั้นๆ	 แก่

ท่านทั้งหลาย.	

	 คงจะไม่เป็นการผิดอย่างใดที่ข้าพเจ้าจะพูดว่าเด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ ใหญ่	 รวมทั้ง

ภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาความผาสุกสงบของประชากรในโลก.	 ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจําเป็นที่จะ

ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	ให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ	พร้องทั้งการฝึกหัด

ขัดเกลาความคิดจิตใจให้ประณีต	 ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี	 มีความประพฤติเรียบร้อยสุจริต	 และมีปัญญา

ฉลาดแจ่มใสในเหตุในผล.	

	 หน้าที่นี้เป็นของทุกคน	ที่จะต้องร่วมมือกันกระทําโดยพร้อมเพรียงสม่ำเสมอ	คือ	ผู้ที่เกิดก่อน	ผ่านชีวิตมา

ก่อน	จะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลัง	ด้วยการถ่ายทอดความรู้	ความดี	และประสบการณ์อันมีค่า

ทั้งปวงให้	ด้วยความเมตตาเอ็นดู	และด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	ให้เขาทราบ	ให้เขาเข้าใจ	และสําคัญที่สุด	ให้เขารู้จักคิด

ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเองได้ ในความเจริญและความเสื่อม.		

	 โดยนัยนี้	 บิดามารดาจึงต้องสอนบุตรธิดา	 พี่จึงต้องสอนน้อง	 คนรุ่นใหญ่จึงต้องสอนคนรุ่นเล็ก	 และเมื่อ

คนรุ่นเล็กเป็นผู้ ใหญ่ขึ้น	จึงต้องสอนรุ่นหลังต่อๆ	ไปไม่ ให้ขาดสาย.	ความรู้	ความดี	ความเจริญงอกงามทั้งมวล	จึง

จะแผ่ ไพศาลไปได้ ไม่มีประมาณเป็นพื้นฐานของความวัฒนาผาสุกอันยั่งยืนโลกสืบไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงราย
(๒)

ณจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่๒๓มกราคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ ได้มาพบปะกันหลายรุ่น	 และได้มาทวนคําสัตย์ปฏิญาณของลูกเสือชาวบ้าน	 ลูกเสือ

ชาวบ้านนั้นมีประโยชน์ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าเป็นกําลังของความสามัคคี ในชาติ	 ลูกเสือ

ชาวบ้านมีประโยชน์อย่างนั้นจริงๆ	 คือทําให้เราทุกคนมาคิดถึงมุ่งหวังถึงประโยชน์ส่วนรวม	 แต่ว่าถ้าแต่ละคนมี

ความคิดหรือจิตใจไม่ดี	ความสามัคคีของผู้ที่มีจิตใจไม่ดี	ก็เป็นความสามัคคีที่ ไม่ดี	

	 การที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน	ก็เป็นการฝึกให้เอาส่วนดีที่มีอยู่ ในตัว	ซึ่งทุกคนมีความรู้	ทุกคน

มีความดี	 ทุกคนมีความซื่อสัตย์	 ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งดีทั้งนั้น	 ถ้าแต่ละคนฝึกให้มีความดี ในตัวและแสดงความดี

ออกมา	แล้วมาพบปะกัน	สามัคคีกันดีอย่างนี้	ก็เป็นความสามัคคีที่เป็นประโยชน์	เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	และใน

เวลาเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวเหมือนกัน	 ฉะนั้นสามัคคีที่กล่าวถึงที่เป็นกําลังและเป็นประโยชน์นั้น	 คือ

สามัคคีของคนที่ ได้ฝึกความดี	 แต่ละคนมีความดีอยู่ ในตัว	 บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีความดี	 แต่เมื่อได้มาฝึกลูกเสือ

ชาวบ้านก็จะได้เห็นว่ามีความดี	มีกําลังในตัว	และถ้าใช้กําลังนี้ ในทางที่เมตตา	เห็นอกเห็นใจเพื่อน	ตอนแรกก็เพื่อน

ร่วมรุ่น	 ผู้ ใดที่มีความเดือดร้อนทุกคนก็เข้าช่วย	 และต่อไปเมื่อได้พบปะกันระหว่างรุ่นที่ ได้ฝึกในหมู่บ้าน	 หรือตําบล

ใกล้เคียงกัน	ความสามัคคีและความเมตตานี้	ก็แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง	ยิ่งได้พบปะกับลูกเสือชาวบ้านจากหลาย

อําเภอ	ความสามัคคีหรือความแผ่เมตตานี้	ก็ยิ่งกว้างขวางออกไป	

	 กิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านนี้	 แพร่ออกไปทั่วประเทศ	ทั้งเหนือ	ทั้งใต้	 ทั้งตะวันออกเฉียงเหนือ	ทั้งตะวัน

ออก	 ทั้งกลาง	 มีอยู่จํานวนมาก	 และจิตใจก็มีเหมือนท่านทั้งหลายทั้งนั้น	 คือมตั้งใจมุ่งดีต่อกัน	 เมื่อเรามุ่งดีต่อกัน

ทั่วไปทั้งประเทศ	ก็เชื่อว่าเป็นกําลังที่สูง	และเป็นกําลังที่สร้างสรรค์	ทําให้พวกเรามีความดีแน่นแฟ้นขึ้น	ยิ่งมีความ

ดีแน่นแฟ้นก็ยิ่งมีความเจริญมั่นคง	 ฉะนั้นหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้านเมื่อฝึกแล้วจะต้องรักษาการที่ ได้ฝึกมา	

หมายความว่าให้รู้จักตัวเองว่ามีความดี	และใช้ความดีนี้เกื้อกูลผู้อื่น	 เกื้อกูลส่วนรวม	ดังนี้แต่ละคนก็จะมีที่ยึดที่มั่นที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ			

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	จากภูพิงคราชนิเวศน์	ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดเม็งรายมหาราช	และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือ

ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย	
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พึ่งที่จะอยู่ ได้	 เพราะเหตุว่าแต่ละคน	ถ้ามีความสุขก็แจกจ่ายความสุข	 ถ้ามีความทุกข์ก็จะมีผู้อื่นมาช่วยบรรเทาความ

ทุกข์นั้น	ในที่สุดแต่ละคนก็จะมีความสุข	มั่นคง	

	 ก็ขอให้แต่ละคนรักษาความดีที่มีอยู่ ในตัวที่ ได้ฝึกขึ้นมา	 ที่ ได้อบรมที่ ได้สร้างเสริมขึ้นมา	 รักษาไว้ด้วยดี	

เป็นการสร้างอนาคตที่ดี	 อนาคตที่มีความเจริญ	 มีความมั่นคง	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาความดีนี้	 ฝึกความดี

โดยไม่หยุดยั้ง	 เมตตาซึ่งกันและกัน	รักษาความดีส่วนรวม	 เป็นการสร้างอนาคตที่แจ่มใส	ขอทุกท่านมีกําลังทั้งกาย

ทั้งใจเข้มแข็งสมบูรณ์เพื่อการนี้	ให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่๑๓

ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่๒๔มกราคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกวาระหนึ่ง	 และที่ ได้

ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา	 เจริญก้าวหน้าดีทุกๆ	 ด้านขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ

บัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	

	 บัณฑิตทั้งหลาย	 กว่าจะศึกษาสําเร็จปริญญาได้	 จะต้องฝึกฝนตนเองมาอย่างหนักทั้งในด้านวิชาการและ

ด้านอื่นๆ	 การฝึกฝนตนเองนั้นสําคัญมาก	 แต่ละคนจะต้องกระทําตลอดต่อไป	 ตราบเท่าที่ยังต้องการความดีความ

ก้าวหน้า	ต้องการสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่ตนและชาติบ้านเมือง		

	 คนที่จะสามารถเหมาะจะทํางานให้ชาตินั้น	 จําเป็นจะต้องมี ใจตั้งมั่นในการงาน	 มีความอดทนเสียสละ	 มี

ความอุตสาหะพยายามไม่ขาดสาย	และสําคัญกว่าอื่น	 จะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจ่าง	แน่นอน	และเที่ยงตรง	

ตามเหตุผลและความจริง	 ไม่ปล่อยให้ความคิดความเห็นของตัวเอนเอียงเปลี่ยนแปรไปตามอคติ	 ความพอใจและไม่

พอใจ	การงานทั้งหลายเป็นอันมาก	ที่ล้มเหลวล่าช้าอยู่	พิจารณาดูแล้วจะเห็นว่ามีอคติความไม่ตรงไปตรงมานั่นเอง

เป็นต้นเหตุสําคัญ	ถ้าเรามีความคิดความเข้าใจที่เที่ยงตรงเป็นกลาง	จะพิจารณาเรื่องใดก็เห็นกระจ่าง	 จะหาทางทํา

สิ่งใดก็คิดเห็นได้ปลอดโปร่ง	จะทํางานอะไรร่วมกับใคร	ก็ทําได้ โดยสะดวกราบรื่น	และเมื่อมีทั้งความกระจ่างแจ้งในงาน	

ทั้งความสะดวกราบรื่นในการทํางานแล้ว	 ความสําเร็จและความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้น	 ยิ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานร่วมกัน

ได้ โดยสอดคล้อง	 ความสามัคคีพร้อมเพรียงในชาติก็จะเกิดขึ้น	 เป็นกําลังให้สามารถพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้บังเกิด

ผลสมบูรณ์ ได้ตามที่มุ่งปรารถนา		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	 ทั้งให้มีความสุขความสวัสดี

ตลอดทุกเมื่อจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๒)

ณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่๒๖มกราคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 พิธีมอบธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านเป็นโอกาสที่ดีที่ ได้มาพบปะกัน	 และได้มาแสดงความตั้งใจที่จะทําตามคํา

ปฏิญาณที่ ได้เปล่งวาจาเมื่อตะกี้	 กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ตามชื่อก็เข้าใจง่าย	 คําว่าลูกเสือหมายถึงการปฏิบัติตนให้

เป็นประโยชน์	ให้เป็นคนที่ดี	เป็นคนที่รักกัน	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	คําว่าชาวบ้านนั้นก็หมายความถึงพวกเรา

ทั้งหลายเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องมีบ้านอยู่	 ก็เป็นชาวบ้านกันทั้งหมด	 เมื่อมาเป็นลูกเสือชาวบ้านก็หมายความว่าผู้ที่

เป็นสมาชิก	ได้ฝึกฝนให้มีความดี	ให้สามารถที่จะอยู่ด้วยกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เพื่อให้ชาวบ้านทั้งหลายอยู่เย็น

เป็นสุข	

	 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่า	 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้	 เป็นจังหวัดที่การคมนาคมยากลําบาก	 ก็เป็นความ

จริงอยู่	แต่ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่นับว่าอุดมสมบูรณ์เพราะเหตุว่ามีทรัพยากรหลายอย่าง	และประชาชน

ก็มีคุณธรรมดี	 ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ดีอย่างหนึ่ง	 ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกัน	 สามัคคีกัน	 ก็สามารถที่จะทําให้จังหวัด

แม่ฮ่องสอนนี้เป็นที่ที่น่าอยู่	 ที่ปลอดภัย	 เมื่อมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายปีมาแล้ว	ครั้งแรกก็เห็นว่าเป็นจังหวัดที่คน

น่ารัก	 เป็นคนที่เอื้อเฟื้อ	 เป็นคนที่สุจริต	 จึงทําให้มีความสุขสบาย	 สําหรับคนที่ชอบความสงบ	 ก็รักจังหวัด

แม่ฮ่องสอนนี้มาก	 เพราะว่าความเป็นอยู่มีความสงบเรียบร้อย	ถ้าทุกคนในจังหวัดช่วยกันรักษาความเรียบร้อยนี้	 ก็

จะทําให้อนาคตนี้แจ่มใส	 เพราะเหตุว่าสามารถที่จะเพิ่มความสะดวก	 ครั้งนี้ที่มาก็มีความก้าวหน้าไปมาก	 เพราะ

ว่าการคมนาคมก็ดีขึ้น	 เข้ามาทางแม่สะเรียงก็ ได้	 เข้ามาทางอําเภอปายก็ ได้	 ถนนหนทางก็เรียบร้อยขึ้นความ

ก้าวหน้าในทางทํามาหากินก็มีมากขึ้น	 ถ้าทุกคนช่วยกันก็เชื่อว่าจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ	 และสามารถที่จะมีผลิตผลมาก

ขึ้น	 ที่ว่ามีที่ทํากินน้อยก็จะเพิ่มที่ ได้	 แต่ว่าต้องระวัง	 ถ้าการคมนาคมเรียบร้อยสะดวกขึ้น	 ก็อาจจะมีความไม่

เรียบร้อยเข้ามาแทรกแซงได้	 ฉะนั้นการที่มีกิจการลูกเสือชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่ดีมาก	 เพราะทําให้ชาวบ้านในแต่ละ

อําเภอ	แต่ละตําบลรู้จักกัน		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากภูพิงคราชนิเวศน์	 ไปทรงประกอบพิธีพระราชทานธงประจํารุ่น

ลูกเสือชาวบ้านและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
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	 ความมุ่งหมายของกิจการลูกเสือชาวบ้านนี้	 ก็คือทําให้ทุกคนในจังหวัดรู้จักกัน	มีความเดือดร้อนอะไรก็ช่วย

กัน	ความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะป้องกันปัดเป่าได้ฉะนั้นการที่ตั้งลูกเสือชาวบ้าน	และได้ฝึกลูกเสือ

ชาวบ้าน	จึงเป็นการเหมาะสมที่สุดและแต่ละคนที่ ได้ฝึกมาก็ทราบดีรู้ดีว่าจะต้องทําอะไร	 โดยเฉพาะจะต้องมีความรัก

กัน	 มีการช่วยเหลือซึ่งกัน	 ซึ่งเป็นนิสัยและเป็นธรรมดาของชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน	 ฉะนั้นลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้ง

ประชาชนทั่วไป	 ทุกอําเภอ	 ก็ควรจะรักษาความสามัคคีอันนี้เอาไว้ ให้ดี	 ให้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 สรุปแล้วก็ขอให้

รักษาความเป็นคนน่ารักต่อไป	ถ้ารักษาความเป็นคนน่ารักนี้ต่อไป	เป็นคนสุจริต	จะทําให้ความเป็นอยู่ของแต่ละคน	

มีความสงบสุขได้มากยิ่งๆ	ขึ้น		

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมในที่นี้ทุกคน	 จงมีกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะช่วยกัน

สร้างสรรค์ความเจริญแก่จังหวัด	และรักษาความสงบ	สร้างความมั่นคงแก่ส่วนรวม	สําหรับเรื่องของความเป็นอยู่นี้	

และเรื่องของลูกเสือชาวบ้าน	 ก็ขอแจ้งว่าจังหวัดอื่นๆ	 ในประเทศไทย	 ก็มีความต้องการเช่นเดียวกันทั้งนั้น	 ฉะนั้น

การที่มีลูกเสือชาวบ้านในแม่ฮ่องสอน	 ก็เป็นการดี	 เพราะว่าผู้ที่เป็นลูกเสือชาวบ้าน	 จะสามารถติดต่อกับลูกเสือ

ชาวบ้านของจังหวัดอื่นๆ	 เพื่อที่จะช่วยกันคิดว่าจะรักษาความมั่นคง	 รักษาความสงบสุข	 และสร้างความเจริญได้

อย่างไร	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามรักษาความดีที่ ได้สร้างเอาไว้	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	ตลอดจนความเจริญมั่นคงของส่วนรวมหรือประเทศชาติ		

	 ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	มีความสุขความสบายและความมั่นคงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ของ

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ โจ้เชียงใหม่

ครั้งที่๒

ณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ โจ้

วันเสาร์ที่๑๐กุมภาพันธ์๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร	แม่โจ้	 อีกวาระหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่างๆ	ของสถาบัน	ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ	เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	

ด้าน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาพร้อมที่จะออกไปประกอบ

การงานเป็นกําลังของบ้านเมือง		

	 บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้ออกไปปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ	 กัน	 และเมื่อได้ปฏิบัติงานแล้วคงจะ

พบว่า	 งานของหน่วยงานเหล่านั้น	 หลายๆ	 ส่วนมักจะซ้ำและซ้อนกันอยู่	 ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือขลุกขลักขัดแย้ง	

ทําให้เสียประโยชน์ ไปได้มากมาย	 ฉะนั้นเมื่อทราบอยู่แล้วว่าจะประสบเหตุการณ์เช่นนี้	 แต่ละคนจึงควรต้องถือเป็น

หน้าที่ที่จะต้องแก้ ไข	คือความร่วมใจร่วมมือกันเปลี่ยน	 “การซ้ำซ้อน”	นั้นเสียใหม่	 ให้เป็น	 “การประสานและร่วมมือ”	

เพราะเท่าที่สังเกตและพิจารณามาแล้วเห็นว่า	 ถ้าได้พยายามปรับปรุงแก้ ไขงานส่วนที่ซ้ำซ้อนกันให้ประสานกัน

แล้ว	 จะช่วยงานของทุกฝ่ายดําเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก	 การที่จะให้งานประสานกัน

นั้นมีหลักสําคัญอยู่ว่า	ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน	 ไม่แย่งประโยชน์	 ไม่แย่งความชอบกัน	แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้อง

ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	มุ่งหวังผลสําเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น	ความบริสุทธิ์ ใจและความมุ่งหมายอัน

เที่ยงตรงเป็นอย่างเดียวกันนั้น	 จะทําให้เข้าใจกันได้	 ผู้ ใดมีหน้าที่และความสามารถอย่างไรก็จะทําตามหน้าที่และ

ความสามารถอย่างนั้น	 ให้ประสานสอดคล้องกันได้ โดยอัตโนมัติ	 ความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จก็จะบังเกิด

ตามมา	 ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอให้บัณฑิตตั้งความเพียรพยายามที่จะนําเอาความรู	้ ความสามารถ	 และความเข้าใจอัน

กระจ่างในประโยชน์และความเจริญของชาติบ้านเมือง	 ไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความซ้ำซ้อนในการงานให้กลับ

เป็นความประสานร่วมมือกันให้ ได้ผลอย่างแท้จริง		

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความสุข	 ความสวัสดี	 และความก้าวหน้าตามที่ตั้งใจ

ปรารถนาไว้ทุกประการ.		
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พระบรมราโชวาท(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
(๒)

ณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

วันเสาร์ที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๒๒

	 ตามรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	 จุดประสงค์สําคัญของลูกเสือชาวบ้าน	 คือความสามัคคี	 ความสามัคคี

นั้นมีประโยชน์อย่างไรท่านทั้งหลายคงต้องทราบ	 แต่จะขอสรุปว่าความสามัคคีนี้	 ผลคือความสุข	 ความสุขของทุก

คนเป็นส่วนรวม	และเป็นส่วนตัว	เพราะว่าคนที่มี	ที่ส่งเสริมความสามัคคีนั้น	เท่ากับเอ็นดูซึ่งกันและกัน	คนเราที่มี

คนเอ็นดูก็ ได้รับการเอ็นดู	ย่อมมีความสุข	ถ้าช่วยกัน	เอ็นดูซึ่งกันและกัน	เมตตาซึ่งกันและกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน	 แต่ละคนย่อมรับความสุขและความสบาย	 นี่ว่าด้วยผลของความสามัคคี	 ผลของความสามัคคีก็กินไปถึงความ

ปลอดภัยของส่วนรวม	ของประเทศชาติ	และของแต่ละคน	

	 คราวนี้พูดถึงว่าความสามัคคีนี้จะทําอย่างไรสําหรับให้ ได้ความสามัคคี	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านใช้หลักสําคัญ

สองประการ	 ประการแรก	 เมื่อเรียกว่าเป็นลูกเสือก็ทราบดีว่าได้รับวิธีการของการลูกเสือ	 การลูกเสือนั้นสรุปอยู่ ใน

คําปฏิญาณที่ ได้เปล่งวาจาเมื่อตะกี้	 ถ้าปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณนั้นอย่างเคร่งครัด	 ย่อมได้ความสามัคคีขึ้นมา	 และ

จะได้ผลตามที่กล่าวมาก่อนนี้	 ประการสําคัญอีกอย่างที่จะนํามาซึ่งความสามัคคี	 คือรักษาความดีงามของเราชาวไทย	

เพราะว่าในจิตใจของคนไทยทุกคนมีเชื้อของความดีที่ ได้นําพวกเราทั้งหลายมาอยู่ ในฐานะที่มั่นคง	ที่ก้าวหน้าที่เจริญ

จนทุกวันนี้	 ถ้าเราไม่มีความดีอยู่ ในตัวก็เข้าใจว่าประเทศไทยคงไม่ ได้มีอายุยืนนานเช่นนี้	 และก็เชื่อได้ว่าความดีที่ ได้

ตกทอดมาแต่โบราณ	ก็ยังคงอยู่ ในจิตใจของแต่ละคน	ฉะนั้นการเอาวิธีของลูกเสือมาปฏิบัติพร้อมกับจิตใจที่ดี	ที่ตกทอด

มาสู่เรา	มาช่วยกันรักษาความสามัคคี	คือเอ็นดูเมตตาซึ่งกันและกัน	ก็เชื่อว่าความสามัคคีนี้จะแน่นแฟ้น	

	 การมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านในวันนี้	ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความสามัคคีแน่นแฟ้นขึ้น	

เพราะมาชุมนุมกัน	 ๘๐	 กว่ารุ่น	 จากทุกแห่งทุกหนของจังหวัดเชียงใหม	่ อันเป็นจังหวัดที่ ใหญ่ของประเทศ	 มีจํานวน		

บุคคลมาก	 สามารถที่จะมาแสดงว่าทุกคนมีจิตใจเข้มแข็ง	 และจิตใจเอื้ออารีซึ่งกันและกันอย่างแน่ชัด	 นอกจากนี้ยัง

มีลูกเสือชาวบ้านจากจังหวัดอื่นๆ	 ได้มาในงานนี้	 เป็นการแสดงว่าลูกเสือชาวบ้านนี้	 ไม่ ได้จํากัดอยู่ที่ตัวบุคคลหรือ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	เสดจ็พระราชดาํเนนิพรอ้มดว้ย	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	ฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	จากภูพิงคราชนิเวศน์	ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตพระอุโบสถวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือ

ชาวบ้าน	จังหวัดเชียงใหม่	
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กลุ่มหรือรุ่นหรืออําเภอ	 หรือแม้แต่จังหวัด	 จิตใจของลูกเสือชาวบ้านแผ่ ไพศาลไปทั่วราชอาณาจักร	 ทั้งภาคเหนือนี้	

ตลอดจนภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออก	ภาคกลาง	ล้วนมีจิตใจที่เข้มแข็ง	แข็งแรง	และพร้อมที่

จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิด	ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน	ถ้าทุกคนรักษาความคิดนี้	ความตั้งใจนี้	ความดีนี้	ก็เชื่อได้ว่า

ทุกคนจะได้รับผลดี	 ตลอดจนประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีวันเสื่อมสลายไปจะทําให้พวกเราทั้งหลายอยู่ ได้ด้วย

ความสุข	ด้วยเกียรติ	ด้วยความมั่นคง	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ ได้ฝึกไว้ดี	รักษาความดีนี้ ไว้	แม้ผู้ที่ ไม่ ได้รับการฝึก	ก็มี

จิตใจทีเข้มแข็งที่ตกทอดมาในเลือด	 ก็ขอให้รักษาความเข้มแข็งแข็งแรงนี้ ไว้อย่างดี	 ทุกคนจะได้รับผลที่แต่ละคน

ปรารถนาคือความสุข	และความเจริญ		

	 ก็ขอให้ทุกคนรักษากําลังใจ	 กําลังกายไว้ ให้มั่นคง	 เพื่อให้มีความสําเร็จในกิจการทุกด้าน	 โดยเฉพาะใน

กิจการสร้างความเจริญรุ่งเรือง	และความก้าวหน้าแก่ส่วนรวม	ขอจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	และความสําเร็จ

ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ

เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
	

	 	

	 ผู้กล้าหาญ	 ซึ่งยอมสละชีวิตเป็นชาติพลี	 ได้ชื่อว่ามีเกียรติและมีคุณสูงแก่ชาติไทย.	

ไทยทุกคนจะต้องรักษาเกียรติและทดแทนคุณผู้กล้าหาญเหล่านั้นด้วยการสามัคคีกันให้มั่นคง	

เพื่อป้องกันชาติและผืนแผ่นดินนี้ ไว้เหมือนดังที่บรรพบุรษไทยได้เคยกระทํามา.	

	

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่	๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๒	
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พระบรมราโชวาท(๑)

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายตํารวจชั้นนายพล

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๑๔มีนาคม๒๕๒๒

	 ขอแสดงความยินดีต่อทุกท่านที่ ได้มารับสัญญาบัตรยศในวันนี้	 ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ	 ถือเสียว่าความดีที่ ได้

ทําสมควรที่จะได้รับเลื่อนยศในขั้นที่สูงขึ้น	 ไม่จําเป็นที่จะกล่าวแก่ท่านว่า	 หน้าที่ของตํารวจมีความสําคัญเพียงไร

โดยเฉพาะในสมัยนี้	 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยและบริการประชาชน	 ให้ประเทศชาติ	 สังคม	 ได้มี

ความปลอดภัย	 ท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับชีวิตตํารวจมาเป็นลําดับ	 ได้ปฏิบัติงานการมาด้วยดี	 จึงต้องขอให้รักษา

ความดีนี้	 รักษาวินัย	 สําหรับผู้ที่ทํางานเพื่อประเทศชาติ	 และผู้ที่มีความสําคัญในการรักษาประเทศชาติ	 การที่มี

ระเบียบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น	 ในสัญญาบัตรก็มีอยู่ว่า	 ให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา	 และจะต้องบังคับบัญชาด้วยความ

เป็นธรรม	 ถ้าทําตามคําง่ายๆ	 นี้อย่างเคร่งครัด	 ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์และจะทําให้เกิดความสําเร็จในหน้าที่ของ

แต่ละคน	และเป็นประโยชน์ ให้สถาบันตํารวจไทยมีความมั่นคงยิ่งขึ้น	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงสามารถทํางานทําการตามหน้าที่	 ด้วยความเรียบร้อย	 มีจิตใจที่มั่นคงสุจริต	 มี

ร่างกายที่แข็งแรง	 เพื่อที่จะให้ ได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางส่วนตัว	 ทั้งในหน้าที่	 เป็นประโยชน์ต่อประเทศ	

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ถ้ารักษาความดีนี้ ไว้ก็นับว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศ	 และเป็นประโยชน์	 ผู้อื่นก็จะนับถือ

สรรเสริญ	ขอให้ท่านได้ประสบความสําเร็จตามความปรารถนาทั่วทุกคน.	

	

	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๑๕มีนาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า	โรงเรียนนายเรือ	และโรงเรียนนายเรืออากาศ	ในวาระนี้	ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	คน	ที่ ได้

รับความสําเร็จในการศึกษา	และได้รับเกียรติเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 เป็นที่รับรองกันทั่วไปว่า	 ผู้ที่เรียนสําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางการทหารของไทย	 มีความรู้ความ

สามารถสูง	ปฏิบัติการได้ผลเชื่อถือได้	ไม่ว่าในราชการปรกติหรือราชการสนาม	ข้อนี้นับว่าเป็นเกียรติภูมิของท่าน	ที่

จะต้องตามรักษาไว้ตลอดไป	แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ถือว่าความรู้ความสามารถที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมา	เป็นแต่เพียง

พื้นฐานสําหรับการที่จะศึกษาและปฏิบัติงานให้กว้างไกลและเจริญยิ่งขึ้นไปเท่านั้น	ยังจําเป็นที่จะต้องทําความดีความ

เจริญให้แก่ตัวเองต่อไปอีกมากมายตลอดชีวิต		

	 การที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 เบื้องต้น	 จะต้องมี ใจสํานึกตระหนักในชาติ

และผืนแผ่นดิน	 อันเป็นที่กําเนิดของตน	ทั้งต้องตั้งใจมั่นคงที่จะปกป้องรักษาและธํารงเอกราชและอิสรภาพของไทย

ไว้ทุกเมื่อ	 ตามหน้าที่ที่เป็นทหารและเป็นคนไทย	 ความมั่นคงในจิตใจดังนี้	 จะเป็นเครื่องกําบังอันตรายและความ

เสื่อมเสียอันจะมาจากความชั่วความทุจริตต่างๆ	 ได้เป็นอย่างเอก	 นอกจากนั้น	 ยังจะเป็นพละกําลังส่งเสริมให้

ก้าวหน้าไป ในหน้าที่การงานทั้งปวงอีกด้วย	 เมื่อแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าที่แล้วต่อไป	 จะต้องฝึกหัดให้มีความขยัน

หมั่นเพียร	และกล้าหาญอดทนในการทํางาน	จะต้องฝึกหัดพิจารณาที่จะทํา	พร้อมทั้งสภาพการณ์และสถานการณ์ที่

แวดล้อมเกี่ยวเนื่องอยู่ โดยละเอียดรอบคอบ	 ตามหลักวิชาและเหตุผล	 พร้อมกับต้องพยายามฝึกหัดตนให้จัดเจน

คล่องแคล่ว	 ในการทําความเห็นความเข้าใจในกรณีต่างๆ	 ให้กระจ่างและถูกต้องก่อนลงมือ	 กระทําเสมอ	 และ

สําคัญที่สุด	 จะต้องระลึกให้ ได้ตลอดเวลา	 ว่าการป้องกันประเทศชาตินั้นเป็นงานส่วนรวม	 ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ

กันทํา	ทั้งทหารและพลเรือน	จึงจําเป็นจะต้องรักษาความสามัคคี ในชาติ	 รักษาความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้

ทุกเมื่อ	 โดยไม่ยอมปล่อยให้ผู้ ใด	 สิ่งใด	 มาแบ่งพวกแบ่งฝ่ายคนชาติไทยเป็นอันขาด	 ชาติของเราจึงจําตั้งมั่นอยู่ โดย

อิสระเสรี	มีความผาสุกสงบและความเจริญมั่นคงได้เหมือนที่เราต้องการ		
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	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนมีความสุขและความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ	 ให้ประสบความสําเร็จในชีวิต	

มีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน	และมีความสมประสงค์ ในสิ่งที่พึงปรารภปรารถนาทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่๑๙มีนาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีกวาระหนึ่ง	 และที่ ได้ทราบว่าสถาบันดําเนินกิจการก้าวหน้ามาด้วยดี	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับเกียรติและ

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ทุกคน	

	 กล่าวตามหลัก	 บัณฑิตจากสถาบันนี้ส่วนใหญ่	 จะได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาประเทศ

อย่างกว้างขวาง	 ทั้งในงานของรัฐและของเอกชน	 นักบริหารการพัฒนามีภาระสําคัญในการที่จะต้องเป็นผู้นําและ

ตัวการควบคุมการพัฒนาบ้านเมือง	 ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง	 สู่ทิศทางและสภาพที่ทุกฝ่ายพึง

ปรารถนา	 และการที่จะปฏิบัติภาระอันนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ได้นั้น	 นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ตามที่ ได้ศึกษามาแล้ว	 ยังจําเป็นจะต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจอันกระจ่างและเพียงพอในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทั้งหมด	 รวมทั้งระบบชีวิตของคนไทย	 อันได้แก่ความ

เปน็อยู	่ ความตอ้งการ	วฒันธรรม	และความรูส้กึนกึคดิโดยเบด็เสรจ็ดว้ย	จงึจะทาํงานใหบ้รรลเุปา้หมายได	้ขอ้สาํคญัอกี

ประการหนึ่งทุกคนควรจะได้ทราบตระหนักว่า	 การพัฒนาบ้านเมืองนี้จะต้องใช้วิชาการทุกสาขา	 นักบริหารการ

พัฒนาจึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 ในพื้นฐานและหลักการของวิชาการต่างๆ	 อย่างทั่วถึง	 เพื่อช่วยให้

ปฏิบัติงานร่วมกับทุกๆ	 ฝ่ายได้คล่องตัวโดยสอดคล้อง	 และได้ผล	 ท่านทั้งหลายแต่ละคน	 มีพื้นฐานความรู้ความ

สามารถอย่างดีแล้ว	 ขอให้ตั้งใจและพยายามใช้ประโยชน์ ให้ ได้มากที่สุด	 ทั้งในการทํางาน	 ทั้งในการที่จะแสวงหา

ความรอบรู้และความเจนจัดชํานิชํานาญเพิ่มเติม	 เพื่อให้สามารถประกอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาของท่าน

ให้ ได้ผลสมบูรณ์	ชาติบ้านเมืองจักได้ดํารงอยู่	และก้าวไกลไป ในโลกได้ด้วยความสวัสดีและมั่นคง		

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า	 สามารถบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่

บ้านเมืองได้อย่างเข็มแข็ง	และมีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	



293

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน“สุรสีห์รําลึก”
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 ขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้
(๓)

......หน้าที่ของการศึกษา	 ได้มีการฝึกอบรมและศึกษาเกี่ยวข้องกับความ

เป็นไปของประเทศชาติ	 สังคม	 นับว่ามีประโยชน์มาก	 เพราะเหตุว่าความเข้าใจอันดี ในสถานการณ์และหน้าที่ของ

แต่ละคน	มีความจําเป็นอย่างยิ่ง	

	 ชาติบ้านเมืองจะอยู่ดีก็ด้วยทุกฝ่าย	 ทั้งทางทหาร	 พลเรือน	 ทั้งทางด้านการปกครอง	 ด้านการศึกษา	 และ

อื่นๆ	 ตลอดจนด้านพ่อค้า	 ประชาชน	 ได้มีความรู้และสอดคล้องกัน	 ในทางปฏิบัติ ในงานของแต่ละคน	 การที่แลก

เปลี่ยนความคิดความเห็นและศึกษานี้	 จึงเป็นสิ่งสําคัญ	 เพราะว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นอยู่ของเรา	 ก็จะต้องรู้จัก

ความเป็นอยู่ของไทยเราเสียก่อน	เพราะถ้ารู้จักความเป็นอยู่ของไทย	ก็จะเกิดความซาบซึ้ง	จะเกิดความรู้สึกว่าเรามี

ของดี	 เรามีประวัติศาสตร์ที่ดีงาม	 และเรามีวิธีการดูแลรักษาในการที่จะรักษามรดกที่ตกทอดมาไว้อย่างดี	 วิธีการที่

สําคัญก็พูดกันเสมอว่าต้องมีความสามัคคี	 ความสามัคคีนั้นก็หมายถึงความเห็นใจซึ่งกันละกัน	 ทั้งในทางส่วนบุคคล	

ทั้งในด้านวิชาการ	 ต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่	 มีความรู้	 ในวิชาการของแต่ละคน	 ถ้าดําเนินวิชาการนั้นๆ	 ไป

ตามลําพังหรือตามแนวเดียวเท่านั้นเอง	 ก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินได้ โดยดี	 ด้วยประการสําคัญ	 ๒	 อย่าง	 คือ	 ไม่

เห็นใจผู้อื่น	 และไม่เห็นว่าวิชาการต่างๆ	 ต้องสอดคล้องกันถึงจะดําเนินไปได้	 ถ้าคนหนึ่งคนใดที่ปฏิบัติงานจนแล้ว	

แม้จะถูกวิชาการของตน	 ก็อาจจะลืมว่าวิชาการของตนต้องพาดพิงถึงวิชาการของคนอื่นด้วย	 ถ้าไม่พาดพิงหรืออิง

วิชาการของคนอื่นด้วยย่อมจะต้องล้มลงไป	 เพราะว่างานของแต่ละคนและชีวิตของแต่ละคน	 ย่อมต้องอาศัยงาน

ของคนอื่น	 จึงต้องมีคําว่าสามัคคี	 ตามที่ ได้มีการอบรมการพบปะกัน	 ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 เพื่อรักษาความดีของ

เรา	และรักษาความอยู่รอด	ตามที่ ได้นําผลรายได้ของการแสดงเพื่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ดี	 มูลนิธิสายใจไทย

ก็ดี	เป็นสิ่งที่แสดงว่าเข้าใจในจุดประสงค์ของแต่ละคน		

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลเอก	 บุญชัย	 บํารุงพงศ์	 ประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการ

ศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ	นําคณะกรรมการจัดงาน	“สุรสีห์รําลึก”	และผู้แสดงละคร	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการแสดง

ละครการกุศลเรื่อง	 “สุรสีห์ยอดทหารเสือ”	 โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 และมูลนิธิสายใจไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	

(๓)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น	 ก็ ได้ทํางานมาเป็นเวลาช้านาน	 เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ประสบภัย

ธรรมชาติ	 และบรรเทาความเดือดร้อนในระยะที่กําลังเดือดร้อนอย่างสาหัส	 การบรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีความ

สําคัญมาก	แม้จะเป็นเพียงบรรเทาไม่ ใช่ขจัดโดยสิ้นเชิง	แต่สําคัญมากที่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ	จะเป็นอัคคีภัยก็ตาม	

วาตภัยหรืออื่นๆ	ก็ตาม	ย่อมมีความรู้สึกมีกําลังใจในการสู้ ในชีวิต	ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือด้วยไมตรีจิตจากผู้อื่นที่

ไม่ประสบภัย	 อันนี้ ได้ทราบมาจากหลายรายแล้วว่า	 การช่วยเหลือในแบบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้เกิดกําลังใจ	

และทําให้สามารถที่จะดํารงชีวิตได้ โดยดีต่อไปของผู้ประสบภัย	 ส่วนมูลนิธิสายใจไทยนั้น	 ก็เป็นการสร้างกําลังใจให้

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ป้องกันรักษาประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุข	 ทําให้เกิดกําลังใจแก่ผู้ที่กําลังปฏิบัติงานอยู่	 สิ้น

กังวลไปมาก	จึงทําให้สามารถปฏิบัติงานด้วยดี	เพื่อประโยชน์ของพวกเราทั้งหลาย		

	 การที่ ได้จัดละครก็ตาม	 หรือการจัดการพบปะศึกษาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่วไปก็เป็นการดี	 และเข้าใจลึกซึ้ง

ขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ฉะนั้น	 ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้ปฏิบัติงานทุกด้าน	 ทั้งในด้านงานการในหน้าที่

โดยตรง	 ทั้งในการประสานงานทั้งหลายให้เป็นปึกแผ่น	 ทั้งที่มีความเข้าใจดี ในสถานการณ์	 และในวิธีการที่จะ

ปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จประโยชน์ ในสิ่งที่ ได้ตั้งเอาไว้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสําเร็จความเจริญรุ่งเรือง

ทุกประการ.		
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน“ฉัตรมงคลรําลึก๒๕๒๑”
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 ขอบใจทุกท่านที่ ได้มาในวันนี้	 และอวยพรให้พระราชินี	 ซึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยดี	 เวลานี้ก็ ไปพักผ่อนที่

บางปะอิน	 เพื่อที่จะให้มีกําลังกายที่สมบูรณ์	 ขอขอบใจในนามของโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน	 คราวนี้ก็

นับว่าเป็นการดีแล้ว	รู้สึกว่าดี ใจที่เห็นท่านทั้งหลายได้สนับสนุนโครงการนี้อย่างดี	ทําให้ปลาบปลื้มว่าสิ่งดีที่ ได้บันทึก

ไว้ก็ ได้รับการสนับสนุน	

	 โครงการนี้ ได้สร้างขึ้นมา	 ก็ ได้ทํามาเป็นเวลานานพอสมควรกว่าสิบปีแล้ว	 และผลงานก็คือได้หนังสือ	 ได้

เป็นเล่มที่สี่แล้ว	 หนังสือเกี่ยวกับบทความรู้ต่างๆ	 ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน	 ตั้งแต่ที่จะให้เป็นความรู้ทุกอย่างที่

เหมาะสมและสําหรับเยาวชนทุกวัย	รวมทั้งเยาวชนที่มีอายุหน่อยก็จะมีประโยชน์	ตอนเริ่มต้นโครงการ	ลูกสี่คนก็อยู่

ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นทั้งนั้น	 มาปัจจุบันนี้ลูกทั้งสี่คนก็เติบโตเรียกกันว่าผู้ ใหญ่แล้ว	 แต่ ในระยะนั้นก็ยังเด็ก	 และ

ทําให้เกิดความคิดว่า	 ในเมืองไทยนี้การศึกษาแม้จะทํากันดี	 ก็จะต้องช่วยหน่อยเพราะว่ามีเยาวชนมากเหลือเกิน	

โรงเรียน	 ครู	 ไม่มีทางที่จะมี ได้เพียงพอ	 จึงคิดดูว่าหลักการของฝรั่งโน้น	 นั้นก็คือต้องให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า	 หรือมี

ความรู้มากกว่า	 สอนผู้ที่มีอายุหรือมีความรู้น้อยกว่า	 จะได้ความรู้มาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความรู้มากกว่า	 อายุมาก

กว่าด้วยเพราะสามารถที่จะสอน	 การสอนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เพิ่มพูนความรู้ของตนเอง	 แต่ ในการนี้ก็จะต้องมี

รากฐานอะไรอย่างหนึ่ง	ฉะนั้นจึงได้คิดทําสารานุกรมนี้	ด้วยหลักการนี้	

	 ครั้งแรกที่ ไปพูดกับชาวไลออนส์ต่างๆ	 ก็ไปชี้แจงในทางนี้ว่า	 ถ้ามีหนังสือที่เป็นหลัก	 ก็สามารถที่จะระดมผู้

ที่จะเป็นผู้สอนได้จํานวนมาก	 อย่างตอนนั้นมีลูกอายุพอที่จะรู้สึกคึกคักจะมีความรู้สูง	 คืออายุประมาณสิบหกสิบเจ็ด	

ก็คงรู้สึกว่าเขาคงรู้ทั้งนั้น	 ก็จะเป็นความรู้ที่จะได้จากสารานุกรมนี้	 เพื่อที่จะสอนให้น้องๆ	ที่อายุสิบสามสิบสี่	 ซึ่ง

กําลังอยากรู้	แต่ก็ไม่รู้จะไปถามใคร	บางทีครูก็ไม่มีเวลาตอบให้	บอกว่าไม่มีเวลาต้องไปถามพี่บ้าง	คราวนี้น้องที่เล็กๆ	

ลงมาอายุสิบเอ็ดสิบขวบก็อยากรู้เหมือนกัน	 เห็นพี่ๆ	 เขารู้	 ก็ต้องรู้เหมือนกัน	 แต่ก็อ่านหนังสือยังไม่ค่อยแข็งนัก	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	หม่อมหลวงจิตรสาร	ชุมสาย	ประธานกรรมการ	“ฉัตรมงคลรําลึก	๒๕๒๑”	

นําคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์จันทบุรี	และสโมสรไลออนส์สตรีจันทบุรี	 เฝ้า	 ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน	
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ฉะนั้นสารานุกรมนี้ก็จะเป็นหลักสําหรับให้เด็กทุกวัย	 รวมทั้งวัยที่ยังเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือ	 อายุหกเจ็ดขวบอ่านไม่ค่อย

ได้ก็ ได้เห็นรูปและมีตัวหนังสือตัวโตๆ	 ต่อไปก็ถึงขึ้นกลางๆ	 ก็อายุสิบสี่	 สิบสามสิบสี่ก็พออ่านในขั้นที่จะพอเข้าใจ	

และในขั้นที่อธิบายละเอียดหน่อยก็เป็นของอายุสิบหก	 สิบเจ็ด	 สิบแปด	 มานึกดูว่าถ้าทําอย่างนี้ ได้	 ผู้ที่รู้ทั้งหมดใน

หนังสือสารานุกรมนี้	 เชื่อได้ว่าเป็นรากฐานสําหรับเข้าแม้แต่ขั้นมหาวิทยาลัย	 ถ้ารู้หมดทุกอย่างจะเข้ามหาวิทยาลัย

ได้สบายมาก	และเพื่อเยาวชนที่เรียกว่ามีอายุแล้วเกินยี่สิบ	อาจจะถึงหกสิบแปดสิบก็ได้	ก็มีความรู้ ในสารานุกรมนั้น

ได้	 ไม่มีขั้น	 เพราะว่าถ้าแต่ละคนเกิดสนใจในสิ่งหรือในวิชาที่ตนไม่ ได้เรียนก็มีอยู่ ในหนังสือ	 ฉะนั้นก็จะเป็น

ประโยชน์	แม้แต่ ในขั้นมหาวิทยาลัยก็เป็นประโยชน์	เพราะว่าคนไหนที่เรียกในสาขาวิชาใด	อยากรู้ ในสาขาวิชาอื่นก็

จะสามารถเรียนได้		

	 การนี้เป็นสิ่งสําคัญ	 เพราะว่าในการศึกษา	 หลักสูตรต่างๆ	 ของโรงเรียน	 หรือแม้แต่มหาวิทยาลัย	 การ

สอดคล้องของวิชาการทุกด้านมี ไม่พอ	 การสอดคล้องของวิชาการทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแต่ละบุคคลได้เรียน

เสร็จแล้ว	และออกไปทํางานทําการจะพบทันทีว่าใครจะมีวิชาใดก็ตาม	ต้องรู้วิชาอื่น	 เพื่อที่จะก้าวหน้าในวิชาของตน	

หรือในงานการอาชีพของตน	สารานุกรมนี้ก็พยายามที่จะทําเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ในการอ่านความรู้รอบตัว	ฉะนั้น

จึงกลายเป็นโครงการที่ ใหญ่ โต	 ทีแรกไม่ ได้นึกว่าจะใหญ่โตแค่นี้	 แต่ว่าใหญ่โตขึ้นมาต้องใช้จ่ายไม่ ใช่น้อย	 และทาง

สโมสรไลออนส์ทั้งหลายก็ ได้แสดงปวารณาตัวที่จะหาเงินมาช่วยในการดําเนินงานนี้	 จึงกล่าวในตอนต้นว่าดี ใจมาก	

เพราะว่าแต่ละเล่มในการพิมพ์ก็สิ้นค่าใช้จ่ายไปกว่าล้านบาท	 ตอนแรกนึกว่าถ้าสิ้นค่าใช้จ่ายไปล้านบาท	 เราก็

สามารถที่จะขายเพื่อที่จะนําเงินมาสําหรับพิมพ์เล่มต่อไป	 แต่ปรากฏว่าไม่ ได้เป็นเช่นนั้น	 เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ ได้

สร้างขึ้นมา	 ได้พิมพ์ขึ้นมาก็มิ ใช่ขาย	 เป็นการแจก	 หมายความว่าส่งไปตามห้องสมุดต่างๆ	 ตามที่ต่างๆ	 โรงเรียน

ต่างๆ	 สถาบันต่างๆ	 กว่าครึ่ง	 ฉะนั้นก็เท่ากับไม่ ได้รายได้จากการขาย	 ส่วนการขายเมื่อได้รายได้มา	 ก็ไม่เป็นกําไร	

เพราะว่าเล่มหนึ่งขายร้อยห้าสิบบาท	แต่ค่าใช้จ่ายเกือบต้นทุน	เกือบร้อยห้าสิบบาท	สมมุติว่า	เล่มหนึ่งต้องสิ้นค่าใช้จ่าย

หนึ่งล้านสองแสน	 ก็ทําให้หกแสนนั้นใช้จ่ายไปโดยที่ ไม่ ได้กลับคืน	 อีกหกแสนนั้นก็อาจจะได้กลับคืนมาได้	 ฉะนั้นก็

เป็นกิจการที่ขาดทุน	 แต่ทราบดีว่าผู้บริจาคเงินครั้งนี้ ได้บริจาคเพื่อให้เป็นกําไร	 ฉะนั้นก็เลยกล้าทํา	 ในระยะหลังนี้ก็

ต้องออกเงินอีกล้านกว่าบาท	 เป็นสิ่งพิมพ์ก็ ได้สี่เล่มแล้ว	 และก็นับว่าเป็นหนังสือที่ดีมีประโยชน์พอสมควร	 แล้วก็

เข้าใจว่าอยากจะสร้างต่อไป	 พวกกรรมการที่ปฏิบัติก็เข้มแข็งตั้งใจดีทุกคน	 ฉะนั้นกิจการนี้ที่บอกว่าเป็นกิจการใหญ่	 ก็
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ใหญ่ขึ้นทุกที	 และรู้สึกว่าจะเป็นกิจการที่คุ้มค่า	 เพราะว่าเป็นหลักฐานความรู้สําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	

นอกจากนี้ที่สํานักพิมพ์เขาก็ ได้ทําหนังสือคล้ายๆ	 กับหนังสืออย่างนี้	 เป็นหนังสือสารานุกรม	 ก็ ไม่ว่า	 เห็นว่าเป็น

ของดี	 เท่ากับหนังสือสารานุกรมเป็นแนวทางทําให้ผู้อื่นสามารถที่จะทําหนังสือเพื่อจําหน่ายให้เป็นหลักในการศึกษา

ต่อผู้ที่สนใจ		

	 จึงขอบใจสมาชิกไลออนส์ทุกสโมสรที่ เอาใจใส่มาตลอด	 โดยเฉพาะในวันนี้จากจันทบุรี	 ทั้งบรรดา

ไลออนส์เนสได้ช่วยในกิจการนี้	 ก็ขอให้ทุกคนที่บริจาคได้รับอานิสงส์เพราะนับว่าเป็นการทําบุญเป็นวิทยาทาน	 ใน

ที่สุดขอให้ ได้รับอานิสงส์ของการตั้งใจทําบุญแพร่ความรู้นี้ต่อไป	 ส่วนด้านโครงการก็จะดําเนินต่อไป	 เพื่อให้ครบ	

ความจริงสี่เล่มนี่ก็น่าจะครบ	 แต่เดิมนึกว่าสี่เล่มนี่น่าจะครบ	 แต่ก็ต้องทําต่ออีก	 ทําต่อไป	 ฉะนั้นเงินนี้ก็จะมี

ประโยชน์	และจะใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุด	จะพยายามทําให้ โครงการนี้ก้าวหน้าต่อไปโดยเร็วยิ่งขึ้น		

	 ขอให้ทุกคนที่มีจิตใจที่จะช่วยส่วนรวมจงมีความเจริญ	 สิ่งใดที่ประสงค์ปรารถนาที่ชอบธรรม	 ก็ขอให้ประสบ

ผลสําเร็จ	ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันทุกคน.		
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

ณกองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ

วันพฤหัสบดีที่๒๒มีนาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี	บรรดาที่ ได้สําเร็จการศึกษาชั้น

สูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ	ณ	 โอกาสนี้	 ขอแสดงความชื่นชมด้วย	 ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	 และได้

รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร	

	 นับแต่นี้ ไป	 ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 ซึ่ง

นอกจากจะหมายถึงการคอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุข	และเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว	ยังหมายถึงการรักษา

ความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย	 การจับกุม	 ปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทําผิด	 ตลอดจนศัตรูของชาติอีก

ด้วย	 นับเป็นภาระอันหนัก	 ที่ต้องทนลําบากตรากตรํา	 ทั้งต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากและภยันตรายอยู่ตลอดเวลา	

ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิและอํานาจทางกฎหมายให้	เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกันรักษา

ชีวิต	 ตํารวจที่แท้ควรจะต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และในสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว	 และต้องมี

วินัยเคร่งครัด	มีความขยันพากเพียร	มีความกล้าหาญอดทน	และมีสติยั้งคิดอย่างสูง	พร้อมทั้งต้องมีและต้องรักษา

ความสุจริตไว้ ให้มั่นคงทุกเมื่อ	 ไม่ว่าจะอยู่ ในสภาวะและสถานะใด	 ยิ่งเป็นนายตํารวจผู้มีวิชาความสามารถที่ฝึกฝน

อบรมมาเป็นอย่างดีด้วยแล้ว	 ยังจะต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ	 ที่จะต้องพยายามขวนขวายใช้ความรู้

ที่ ได้เล่าเรียนมา	ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานให้เต็มที่	ด้วยความมั่นใจและรวดเร็วฉับไว	เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรค

อันใดเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ตื่นตระหนก	 หากแต่ต้องคุมสติ ให้มั่นคง	 แล้วใช้ความคิดพิจารณา

ไตร่ตรองหาทางแก้ ไขด้วยปัญญาความรู้ความฉลาด	 และด้วยความรอบคอบสุขุม	 ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคชัดแจ้ง

ก่อนทุกครั้ง	 งานทุกอย่างจึงจะไม่ติดขัดยุ่งเหยิงและจะบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้บังเกิดผลดีทั้งแก่

ส่วนรวมทั้งแก่ตนเองได้ตามที่ปรารภปรารถนา		

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต	 มีความสุข	 ความสวัสดี	 พร้อมทั้งความ

ก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่ราชการตลอดกาลทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร
(๒)

ณสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่๒๔มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 พิธีมอบธงประจํ ารุ่ นลู ก เสื อชาวบ้ านวันนี้	 นับว่ า เป็นพิธีที่ สํ าคัญเช่นเดียวกับ ในจั งหวัดต่ างๆ	

กรุงเทพมหานครก็ ได้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	 และวันนี้ ได้รับธงไปเป็นจํานวนนับว่าเป็นประวัติการณ์	 ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชเคยมอบธงในคราวเดียวกัน	๑๕๘	ธง	และที่จังหวัดสงขลา	๑๕๐	ธง	ก็นับว่าวันนี้ชนะ	

	 การลูกเสือชาวบ้านมีจุดประสงค์ดังที่ทุกคนทราบแล้ว	 และสรุปอยู่ ในคําปฏิญาณที่ ได้เปล่งเมื่อตะกี้	 โดย

เฉพาะในข้อที่ว่า	 ลูกเสือชาวบ้านทุกคนจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	 เป็นการสรุปที่แน่ชัด	 และชัดแจ้ง	 การช่วยเหลือผู้

อื่นทุกเมื่อนั้น	 ก็หมายความว่าเป็นการช่วยเหลือส่วนรวมให้อยู่ดีมีระเบียบเรียบร้อย	 การมอบธงลูกเสือชาวบ้านใน

วันนี้	ก็เป็นการแสดงว่าคนจํานวนมากมาอยู่ด้วยกัน	๑๖๔	รุ่น	ก็มีระเบียบเรียบร้อย	แม้จะมีบางทีโกลาหลเล็กน้อย

ก็ผ่านพ้นไปได้อย่างดีมีระเบียบ	 บางคนอาจสงสัยหรือยังสงสัยอยู่ว่า	 ลูกเสือชาวบ้านนี้คืออะไร	 แม้ควรจะรู้แล้ว	 คํา

ว่าลูกเสือก็หมายความว่าใช้วิธีการของการลูกเสือ	ที่ทุกคนมีจิตใจจะช่วยซึ่งกันและกัน	มีจิตใจที่ทนไม่ ได้ที่จะเห็นผู้อื่น

มีความลําบากทุกข์ยาก	จะต้องช่วยเหลือ	ชาวบ้านก็เป็นชาวบ้าน	หมายความว่าอยู่ ในบ้านและเป็นเอกชน	แต่ละคน

ก็มีชีวิตของตน	 การลูกเสือชาวบ้านจึงเป็นการที่จะให้ทุกคนสํานึกว่า	 แต่ละคนต้องมีชีวิต	 และปรารถนาความสุข	

และช่วยกัน		

	 การอบรมลูกเสือชาวบ้านนี้	 ก็ ไม่ ได้เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองอะไร	 และโดยที่ทุกคนเห็นประโยชน์แล้ว	 จึงมีการ

บริจาค	 ในการฝึกอบรมทุกรุ่นมีการบริจาคเพื่อที่จะช่วยในการใช้จ่ายซึ่งก็เป็นไปโดยประหยัด	 ที่จะมีค่าใช้จ่ายมากก็

อยู่ที่ผ้าผูกคอที่แต่ละคนมีอยู่ที่คอ	ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ส่วนบุคคล	ที่ประกาศนียบัตรหรือบัตรที่ ได้	และที่ธงประจํารุ่น	

นอกจากนั้น	 การปฏิบัติการฝึกอบรมนั้นก็มิได้สิ้นเปลืองมากมาย	 แต่คุณค่ามีมากแม้จะได้ฝึกอบรมเป็นเวลาอันสั้น	

เพราะเหตุว่าแต่ละคนย่อมมีความดีอยู่ ในตัว	 ย่อมมีความปรารถนาดี	 และความสามารถในตัวที่จะดํารงตนอยู่ ใน

ความเป็นธรรม	 ในความสุจริต	 ความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าเมื่อมาฝึกอบรมพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่น	 ทําให้เกิดความ

รู้สึกนี้อย่างรุนแรงขึ้นว่าตนไม่อยู่คนเดียว	 ตนต้องอยู่ ในกลุ่มคือรุ่น	 และเมื่อฝึกรุ่นแล้ว	 มาพบกันอย่างเช่นวันนี้	

(๑)	 เรียบเรียงเสียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 เสดจ็พระราชดาํเนนิพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	 ฯ	 สยามมกฎุราชกมุาร	และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ไปพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร	
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จํานวนคนเป็นหมื่น	 และจํานวนรุ่นเป็นร้อย	 ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ด้วยกันโดยเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนั้น	 มี

คุณค่าอย่างไร	 ถ้าแต่ละคนรักษาความดีที่ตนมี	 และรักษาการฝึกฝนที่ดีที่ ได้ฝึกฝนมา	 และปฏิบัติตามที่	 รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้รายงานว่าได้ทําประโยชน์มาหลายครั้งหลายคราวแล้ว	 เป็นที่ประจักษ์ว่าลูกเสือชาวบ้านหรือจะว่า

ชาวบ้านทั้งหมด	มีความตั้งใจที่จะร่วมแรงกันดี	ก็จะทําให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีความมั่นคงของส่วนรวมได้อย่าง

ดีมาก		

	 ถามว่าจะปฏิบัติอะไรต่อไป	 การปฏิบัติของลูกเสือชาวบ้านนี้	 ก็ ได้สรุปแล้วในคําปฏิญาณ	 ขอให้ ไตร่ตรองให้

ดีๆ	 ผู้ ใดที่มีความรู้ดีแล้ว	 ก็ปฏิบัติตามความรู้ดี โดยตั้งใจ	 มีจิตใจที่สุจริต	 และเอื้อเฟื้อ	 ผู้ ใดที่รู้สึกว่ายังขาดตก

บกพร่อง	 ก็พยายามขวนขวายหาความรู้ ในความดี	 ผู้ ใดที่มีความสุข	 ก็เผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อื่น	 ผู้ ใดมีความทุกข์	 ก็

ย่อมได้รับการบรรเทาจากผู้อื่น	เพราะความสามัคคี	ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจรักษาความดี ไว้	และถือโอกาสนี้ขอบใจทุกคน

ที่เกี่ยวข้องในกิจการของลูกเสือชาวบ้านที่ปฏิบัติ โดยด	ี โดยเต็มกําลังใจ	 กําลังกาย	 ขอให้รักษาความดีนี้ ไว้ด้วย	 มี

ความผิดพลาดอะไรก็ตาม	 กระทบกระแทกอะไรเล็กน้อยก็ตาม	 ก็ขอให้อภัยกัน	 และแก้ ไข	 จะทําให้พวกเราทุกคนมี

ความเป็นอยู่อย่างดี	อย่างปลอดภัย	อย่างมีความสุข	และความสบาย		

	 ก็ขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 จงมีความสําเร็จในกิจการที่ชอบธรรมทุกประการ	 ขอให้มี

กําลังใจ	กําลังกายแข็งแรงสมบูรณ์	ไม่เจ็บไม่ ไข้	มีความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจําปี๒๕๒๒

ระหว่างวันที่๒๙–๓๑มีนาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยที่สมาชิกของสามัคคีสมาคมมาประชุมพร้อมกันอีกวาระหนึ่ง	

เป็นการสมานไมตรีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน	 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความรู้ความฉลาดของมวล

สมาชิกให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น.	

	 ชีวิตทุกวันนี้กล่าวกันว่าเต็มไปด้วยปัญหา.	ผู้ ใดแก้ตกก็เอาตัวรอดได้	ผู้ ใดแก้ ไม่ตกก็เอาตัวไม่รอด	เพราะยิ่ง

แก้ก็ยิ่งยุ่งหนักขึ้นไป.	 โอกาสนี้	 จึงใคร่จะปรารภเรื่องการแก้ปัญหากับท่านทั้งหลาย.	 ตัวการที่ทําให้แก้ปัญหาไม่ออก	

และทําให้ปัญหายิ่งยุ่งเหยิงหนักเข้านั้น	คือใจหรือความคิดเห็นที่ ไม่เป็นกลาง	ซึ่งเรียกว่าอคติหรือความลําเอียง.	คน

เราเมื่อมีความลําเอียงแล้วก็มองไม่เห็นความจริง	 ถึงจะเห็นก็ไม่ยอมรับ	 และเมื่อไม่เห็นหรือไม่รับความเป็นจริง	 ก็

ทําให้มองไม่เห็นต้นเหตุแห่งปัญหาและแก้ ไขปัญหาไม่ออก.	 อย่าว่าแต่จะแก้ปัญหาเลย	 แม้แต่จะทําความดี	

คนที่ลําเอียงก็ไม่สามารถทําได้	เพราะทําด้วยอคติ.	ปัจจัยหรือเหตุสําคัญที่จะช่วยให้มองเห็นให้เข้าใจกระจ่างถึงความ

จริง	 พร้อมทั้งเหตุและผลที่เที่ยงตรงถูกต้องตามความเป็นจริง	 จึงได้แก่อุเบกขา	 หรือใจที่เป็นกลาง.	 คือเมื่อมี ใจ

เป็นกลาง	 จะพิจารณาปัญหาใดก็จะมองเห็นตัวปัญหาพร้อมทั้งเหตุปัจจัยของปัญหานั้นอย่างชัดเจน	 และสามารถ

พิจารณาหาทางแก้ ไขได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี.	จึงขอฝากเรื่องอคติและความเป็นกลางให้ขบคิดกัน.		

	 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลตามความมุ่งหมายทุกประการ	 และให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีความสุข

สวัสดี	พร้อมทั้งความสําเร็จที่พึงประสงค์จงทุกทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนจังหวัดพิจิตร
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๓เมษายน๒๕๒๒

	 ขอขอบใจทุกท่านที่มาในวันนี้	 และได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในนามของชาวจังหวัดพิจิตร	 จังหวัดพิจิตรนี้

ไม่ ได้มี โอกาสไปบ่อยนัก	 แต่ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะมาเยี่ยมเยียน	 คราวที่แล้วก็ ไป	 คราวนี้ท่านก็

มา	ก็รู้สึกว่าเป็นการพบปะกันที่ทําให้เกิดความปิติยินดี	

	 จังหวัดพิจิตรนี้มีสิ่งที่ดีๆ	อยู่หลายอย่าง	และก็มีความสุขอยู่ที่ท่านทั้งหลายมีความปรองดองกันดี	 เพื่อที่จะ

สร้างความก้าวหน้าของส่วนรวม	 โดยคิดจัดงานเพื่อความสามัคคี	 นอกจากนั้น	 ก็ ได้จัดเกี่ยวข้องกับการอาชีพการ

งานทั่วๆ	 ไปของประชาชน	 ซึ่งถ้าทุกคนและทุกจังหวัดปฏิบัติเช่นนี้	 ก็จะทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข	 ประชาชนได้

รับความอบอุ่นและเอาใจใส่ โดยดี	 ความเป็นอยู่ของชาติบ้านเมืองของเรามีความสําคัญอย่างยิ่ง	 ที่ทุกคนจะต้อง

สอดส่องเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	ผู้ ใดมีอาชีพใดก็ปฏิบัติงานในอาชีพของตนโดยดี	โดยสุจริต	โดยเข้มแข็ง	พร้อมกันนี้

ก็คอยเอาใจใส่ ในความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมบ้านเมืองเดียวกัน	 ฉะนั้นการที่ท่านได้แสดงน้ำใจในการจัดงานเพื่อ

รื่นเริงและสังสรรค์กัน	 และนํารายได้บริจาคเพื่อการกุศล	 ก็แสดงจิตใจเอื้อเฟื้อนี้	 ก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งใจทํางาน

ทําการพร้อมเพรียงกัน	 ปรองดองกันดี	 และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม	 เงินที่ ได้รับในคราวที่แล้วก็นําไป ใช้ ในด้าน

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	 ตลอดจนการรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ ในที่ห่างไกล	 คราวนี้ก็จะขอ

อนุญาตนําเงินนี้ ไปปฏิบัติ ในการเช่นเดียวกัน	 เพราะอย่างที่ ไปเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ	 ก็จะต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัย	 ความเป็นอยู่	 อาชีพ	 และการทํามาหากิน	 ส่งเสริมความเป็นอยู่ ให้มีที่อยู่ที่กินโดยความสุข	 ฉะนั้นก็จะนํา

เงินนี้ ไป ใช้ ในทํานองเดียวกันต่อไป		

	 ขอฝากขอบใจทุกคนที่ ได้บริจาคเงินร่วม	 ทั้งขอบใจท่านที่มา	 และฝากขอบใจไปแก่ผู้ที่มิได้มี โอกาสมา	 ก็ขอ

ให้ท่านทั้งหลายมีพลานามัยแข็งแรง	 สมบูรณ์	 สามารถปฏิบัติงานการในส่วนของตน	 เพื่อได้รับความสําเร็จ	 และมี

ความเจริญรุ่งเรือง	เป็นประโยชน์ต่อตนและต่อส่วนรวมด้วย	ขอจงประสบแต่ความเจริญ	และความสําร็จโดยทั่วกัน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายชูวงศ์	ฉายะบุตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	นําข้าราชการ	พ่อค้า	และ

ประชาชนจังหวัดพิจิตร	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินรายได้จากการจัดงานเมื่อวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๒๑	 โดยเสด็จพระราชกุศลตาม

พระราชอัธยาศัย	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะชมรมผู้ค้าทราย
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๓เมษายน๒๕๒๒

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้	 และได้นําเงินมาสมทบเพื่อการกุศล	 ซึ่งก็เคยได้นำเงินมาช่วยในการ

กุศลมาแล้วในคราวก่อนนั้น	 นับว่าเป็นประโยชน์	 และทําให้งานที่จะไปช่วยประชาชนมีความสงบสุข	 มีความ

ก้าวหน้าได้อย่างดี	

	 การที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคเงินนี้ก็สําคัญที่เจตนาที่ ได้นําเงินมา	 เพราะว่าแต่ละคนอยากที่จะทําประโยชน์

เพื่อส่วนรวม	 เพราะเราทราบดีว่า	 ถ้าส่วนรวมอยู่ดี	 แต่ละคนก็จะอยู่ดี ได้	 ความมั่นคงของแต่ละคน	 หรือความสุข

ของแต่ละคน	 ก็อยู่ที่การปฏิบัติตน	 ในด้านหนึ่ง	 คือในด้านงานส่วนตัวของแต่ละคน	 ถ้าอยากได้ความเจริญ	 ความ

ก้าวหน้า	 ความอยู่ดีกินดี	 ก็จะต้องทํางานนั้นด้วยความสามารถเต็มที่	 ด้วยความตั้งใจ	 ด้วยความรู้และด้วยความ

บริสุทธิ์ ใจ	สุจริตใจ	แต่ละคนก็มีงานของตัว	เชื่อว่าได้ทําด้วยความตั้งใจที่สุดแล้ว	เพื่อความเจริญของตน	ในอีกส่วน

หนึ่งในการปฏิบัติตน	 ก็มีการปฏิบัติ ใจให้มีความคิด	 ความรู้สึก	 ที่พร้อมที่จะเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นได้รับความก้าวหน้าด้วย

เหมือนกัน	ทางหนึ่งก็คือการบริจาค	การบริจาคทรัพย์ด้วยเจตจํานงที่จะให้ผู้อื่นได้รับความสุข	เช่นการบริจาคนี้	คือ

เป็นการเผื่อแผ่	 เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้แต่ละคนมีความสุขได้	 เพราะว่าความสุขนั้น	 มีทั้งสุขใจด้วยนอกจากสุขกาย	

แต่ที่ท่านได้มีเจตจํานงในการบริจาคนี้	ที่จะให้ถึงเพื่อนร่วมชาตินั้น	ก็เป็นสิ่งที่นับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้อง	เราเมื่อมี

ความสขุพอสมควรแลว้	 เมือ่ทาํมาหากนิมฐีานะทีด่มีพีอกนิพออยู	่ และเผือ่แผ่ ใหผู้อ้ืน่ทัง้ในทางวตัถ	ุ ทัง้ในทางจติใจนบัวา่

เป็นผู้ฉลาด	เพราะว่าเราอยู่ ในฐานะที่เป็นมนุษย์	เราย่อมอยู่คนเดียวไม่ ได้	เพราะว่าเราต้องร่วมชาติกับผู้ที่ร่วมชาติ	

โดยเฉพาะประเทศไทย	 เป็นชาติ ไทยที่ ได้รักษาความมั่นคงมาเป็นเวลาช้านาน	 ก็ด้วยจิตใจนี้	 ด้วยจิตใจเผื่อแผ่นี้	

เพราะว่าถ้าเราอยู่ดีอยู่คนเดียว	และเอาตัวรอดในเมื่อประเทศชาติอยู่ ในความเดือดร้อน	เราจะอยู่ ไม่ ได้นาน	ฉะนั้น

ที่บอกว่าท่านปฏิบัติตนด้วยความเฉลียวฉลาด	 ก็เพราะด้วยเหตุนี้เอง	 ท่านทั้งหลายเห็นชัดว่าถ้าท่านอยู่ดีกินดีพอ

สมควรแล้ว	 ก็ย่อมต้องเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นมีความอยู่ดีกินดี	 ความปลอดภัยและความแข็งแรงทางกายใจด้วย	 ฉะนั้นการ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเล็ก	 สิงห์สมบุญ	 และคณะเฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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ที่ท่านได้บริจาคด้วยเจตนาที่เผื่อแผ่นี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมาก	และเป็นนิมิตดีทั้งสําหรับส่วนร่วม	ทั้งสําหรับส่วนตัว		

	 ขอให้ด้วยอานิสงส์ของเจตนากุศลนี้	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกายใจเข็มแข็ง	 แข็งแรง	 เพื่อที่จะได้ทํามา

หากินได้อย่างผาสุก	 มีความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่สมควร	 ให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 และความสําเร็จทุก

ประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี
(๒)

ณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่๕เมษายน๒๕๒๒

	 พิธีการมอบธงประจํารุ่นของลูกเสือชาวบ้านเป็นโอกาสที่ดี	 สําหรับให้ลูกเสือชาวบ้านในรุ่นต่างๆ	 ได้มา

พบปะกัน	 และแสดงความยินดีว่าได้รับเครื่องหมายประจํารุ่นของตนทําให้มีที่ยึดมั่นประจํารุ่นและประจําตัวอย่าง

ครบถ้วน	

	 สําหรับแต่ละคนก็ได้รับผ้าผูกคอประจําตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ฝึก	 ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ได้ธงประจํา

รุ่น	 ได้ชื่อว่ามีรุ่น	มีเพื่อนมีฝูง	 และสัญลักษณ์ที่สําคัญที่อยู่ ในจิตใจของทุกคน	ก็มีธงชาติประจําชาติ	 ทั้งสามอย่างนี้

เราได้ครบแล้ว	และเป็นโอกาสที่น่ายินดี โดยเฉพาะวันนี้มีจํานวนถึง	๖๖	รุ่น	และรุ่นพี่ก็มาร่วมยินดีด้วย	ในโอกาสนี้	

ก็ ได้ทวนคําปฏิญาณซึ่งมีความหมายลึกซึ้ง	 และเป็นจุดหมายสําคัญของลูกเสือชาวบ้านที่จะต้องรักษาไว้ตลอดไป	 ถ้า

รักษาคํามั่นสัญญาเช่นนี้	และปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา	ก็จะทําให้แต่ละคนได้รับประโยชน์จากการฝึกลูกเสือชาวบ้าน		

	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านแต่ละคนได้ ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน	 แต่ก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีและซาบซึ้งว่าแต่ละคน

มีหน้าที่อย่างไร	สําหรับรักษาส่วนรวมให้มีความมั่นคง	แต่ละคนมีคุณงามความดีอยู่ ในตัวแล้ว	ขอให้รักษาความดีนี้

ไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร	และการที่ตั้งใจไม่ลืมประโยชน์ที่ตัวทําได้	ประโยชน์นี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวอย่างมาก	ถ้าแต่ละ

คนตอ้งการความสขุความมัน่คง	ความปลอดภยั	ตอ้งนกึวา่ทกุคนตอ้งการเชน่นี	้และถา้แตล่ะคนนกึพจิารณาวา่	ความสขุ

ความมั่นคงของคนอื่น	 ทําให้ความสุขของตนยิ่งเพิ่มพูนขึ้น	 จะเข้าใจจุดประสงค์และจุดหมายของการฝึกลูกเสือชาว

บ้านยิ่งลึกซึ้งขึ้น	 ก็ขอให้ทุกคนได้พยายามปฏิบัติตามคําปฏิญาณโดยไม่ลดละ	 ไม่หยุดยั้งในการพิจารณาว่ามี

ประโยชน์	 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าได้ฝึกดี	 ได้บําเพ็ญตนดี	 ได้สร้างความดี	 และเป็นคนฉลาดที่รู้จัก

สร้างสรรค์ ให้ส่วนรวมมีความมั่นคง	 การฝึกนี้ก็ทําให้รู้จักตัวเอง	 และรู้จักเพื่อนร่วมรุ่น	 นอกจากนี้ทําให้รู้จักซึ่งกัน

และกันในเขตอําเภอ	 และในเขตจังหวัด	 ตลอดจนในทั่วราชอาณาจักร	 รู้จักว่าทุกคนปรารถนาดี	 ทุกคนต้องช่วยกัน	

ฉะนั้น	 ก็ขอให้ ได้มีกําลังทั้งจิต	 ทั้งใจ	 และกาย	 เข้มแข็งแข็งแรง	 เพื่อให้ปฏิบัติงานตามที่ ได้ตั้งใจเอาไว้	 จะประสบ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระวิสูตรพระบรมรูปสมเด็จพระปฐม

บรมมหาชนกและพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี	
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ความเจริญ	 จะประสบความมั่นคง	 ทั้งสําหรับแต่ละบุคคล	 และแต่ละรุ่น	 ตลอดจนชาติบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมี

ความมั่นคง	ทําให้พวกเราอยู่ ได้	มีความเจริญ	

	 ก็ขอให้ทุกท่านที่มาประชุมในที่นี้	มีกายใจเข้มแข็ง	แข็งแรง	สิ่งใดที่ปรารถนาก็ ให้สําเร็จมีความเจริญมั่นคง

ทั่วกันทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วราชอาณาจักร

ณศาลาดุสิดาลัย

วันจันทร์ที่๗พฤษภาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าดี ใจมากที่ ได้มี โอกาสได้พบกับผู้นําสหกรณ์ทั่วประเทศที่มาประชุมสัมมนาในคราวนี้	 การที่ ได้มา

สัมมนาเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ ไม่ ใช่น้อยและจะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ

สหกรณ์ของแต่ละคน	เพื่อความเจริญมั่นคงของแต่ละกลุ่ม	

	 เรื่องความรู้นั้นก็มีมากหลาย	 มีความรู้ทางวิชาการหมายถึงวิชาการในงานที่กําลังทําอยู่ โดยเฉพาะในด้าน

กสิกรรม	 ในด้านการเพาะปลูก	 ในด้านประกอบอาชีพต่างๆ	 นั้น	 ต้องใช้ความรู้ทั้งนั้น	 แต่ถ้ามาคิดถึงเรื่องของ

สหกรณ์	 จะต้องทราบว่าการสหกรณ์ที่ทุกคนใฝ่ ใจอยากจะทําให้สําเร็จนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง	 ถ้าแบ่ง

อย่างง่ายๆ	 ใหญ่ๆ	 ก็แบ่งได้เป็นสองส่วน	 ส่วนหนึ่งคือความรู้วิชาการในด้านการอาชีพโดยตรง
(๒)

.....สหกรณ์คือ

การอยู่ร่วมกัน	 เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีอาชีพและมีชีวิตที่รุ่งเรือง	 อีกด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือ	 ทุกคนจะต้องมี

ชีวิตของตน	 และชีวิตของทุกคนนี้ต้องประกอบด้วยงานการของตนที่มีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยงตัว	 การเลี้ยงตัวนั้นก็

หมายความว่า	 จะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง	 นอกจากวิชาการในด้านการอาชีพโดยตรง	 จะต้องมีความรู้หรือมีจิตใจที่จะ

ช่วยกัน	 คือเป็นในด้านจิตใจ	 ในด้านที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากของสหกรณ์ตามที่ ได้เคย

กล่าวแก่ผู้แทนของสหกรณ์เมื่อปีก่อนนี้แล้วว่า	 สหกรณ์คือการมีชีวิตร่วมกันและสร้างสรรค์ขึ้นมา	 สร้างสรรค์ร่วม

กันคือสหะเข้าด้วยกัน	 และกรณ์คือการกระทํา	 ทํางานทําการสร้างชีวิตร่วมกัน	 เพราะคนเราอยู่คนเดียวไม่ ได้	 ต้อง

ร่วมกัน	ถ้ามีจิตใจที่จะปฏิบัติการสหกรณ์ที่แท้จริงเช่นนี้	ประกอบด้วยความรู้ก็จะทําให้มีความสําเร็จแน่นอน	

	 ความรู้นี้	 ก็ต้องแบ่งเป็นส่วนสําคัญสองส่วนเหมือนกัน	 ความรู้ที่เป็นหลัก	 หรือจะเรียกว่าทฤษฎีก็ ได้ของ

สหกรณแ์ละของวชิาการ	การประกอบอาชพีสว่นหนึง่	อกีสว่นหนึง่กเ็ปน็
(๓)

..........คอืแตล่ะคนกอ็ยู่ ในเหตทุีม่คีวามแตกตา่งกนั

บ้าง	 แม้แต่การประกอบอาชีพเช่นกสิกรรมนี้	 จะเป็นแห่งใดก็ตามก็ต้องมีดิน	 ต้องมีน้ำ	 ต้องมีปุ๋ย	 ต้องมีพืช	 ต้องมี

พันธ์ุพืช	 และต้องมีการทํางานให้ถูกต้องตามฤดูกาล	 ช่วยกันดูและรักษาไม่ ให้มีศัตรูพืช	 หรือมีการเบียดเบียนต่างๆ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	

(๓)		 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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ที่จะมีต่อพืชที่ปลูก	 ต้องมีการดูแลรักษาและเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว	 ก็ต้องนํามาแปรรูปบ้างหรือนําไปขาย	 อันนี้ก็

เป็นสิ่งที่เหมือนกันทั่วทุกแห่ง	 แต่ โดยที่สภาพของภูมิประเทศ	 และโครงสร้างของความเป็นอยู่ที่มีอยู่ตามประเพณี	

แต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันบ้าง	 ความสําคัญก็มีที่ต้องนําความรู้นําวิชาการต่างๆ	 นี้มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับ

สถานที่ที่อยู่	แต่ละคนได้อยู่ ในที่ของตนมาแต่ปู่ย่าตายายก็รู้จักที่ของตัวดี	 เมื่อมาประชุมกันจากที่ต่างๆ	ก็สามารถที่

จะมาเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความคิดและเล่าให้ฟังว่าที่ของตัวมีอย่างนั้นๆ	 และแก้ปัญหามาแต่ โบราณอย่างไรก็

อาจจะเกิดความรู้หรือความคิดพิเศษขึ้นมาใหม่	เพื่อที่จะดัดแปลงความรู้ที่ ได้มาตามประเพณี	เพื่อให้มีความสามารถ

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 อันนี้ถึงมีประโยชน์แต่ต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสภาพในท้องที	่

ฉะนั้น	การที่ ได้แบ่งเป็นสองส่วนนี้	มีความสําคัญมาก	ส่วนที่เป็นความรู้วิชาการทั่วไปที่ต้องใช้กันทั่วทุกคน	ทาง

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พร้อมที่จะให้และติดตาม		

	 ตามที่ ได้รายงานว่า	 มีความเจริญรุ่งเรือง	 มีความเป็นอยู่ที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นมากแล้วสามารถที่จะ

บริการให้สมาชิกสหกรณ์มีชีวิตที่รุ่งเรืองและไปรอดนี้	 ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจและพอใจอย่างยิ่ง	 ถ้าช่วยกันรักษาความดี

ด้วยความเข้มแข็งอดทนต่อไปจะเป็นผลดียิ่งขึ้น	 ทําให้แต่ละคนมีชีวิตที่สบายขึ้นและจะมี โอกาสให้กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ	

เกิดขึ้นอีก	ทําให้เกษตรกรของประเทศไทยมีความมั่นคงอยู่ดีกินดีสมตามที่ทุกคนปรารถนา	การสหกรณ์นี้เป็นหลักที่

สําคัญ	และเป็นหลักที่ควรจะนํามาปฏิบัติ	ตามที่พูดถึงว่าวันนี้มีผู้แทนของสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นิคม	สหกรณ์

ประมง	ก็นับว่าเป็นการแบ่งประเภทต่างๆ	ของสหกรณ์ ไปหลาย	นอกจากนี้ก็ยังมีสหกรณ์ ในรูปต่างๆ	แต่หลักก็คือ

ความเป็นอยู่	การทํางานร่วมกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม	ในด้านที่จะให้กลุ่มสหกรณ์มีความรุ่งเรือง	จะต้องดู

สภาพของท้องที่มาประกอบกับความรู้ทางหลัก	 ก็จะเกิดความสําเร็จอย่างยิ่ง	 อันนี้เป็นการสรุปหลักการของ

สหกรณ์	 ก็ขอให้ทุกคนและสมาชิกสหกรณ์ทุกคนได้ประสบความสําเร็จในจุดหมายที่ ได้วางเอาไว้ด้วยความตั้งใจที่จะ

ทําให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองร่วมกัน	 ข้อนี้เป็นข้อสําคัญร่วมกัน	 ก็หมายความว่าสมาชิกในแต่ละสหกรณ์จะต้องเพาะ

ความสามัคคีกัน	 ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน	 และสหกรณ์ต่างๆ	 ก็จะต้องพยายามที่จะอุดหนุนส่งเสริมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดกัน	 เพื่อประโยชน์ของแต่ละคน	 มิ ใช่เพื่อประโยชน์ของคําว่าสหกรณ์เท่านั้น	 คําว่าสหกรณ์นี้เป็น

เพียงคํา	 ถ้าเราปฏิบัติ	 ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง	 แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์เป็นคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ	 ก็จะไม่เป็นประโยชน์

อะไร	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีความขยันหมั่นเพียร	ความอดทน	ความบริสุทธิ์ ใจ	และรักษา
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ความสามัคคี โดยดี	 เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ดังนี้ก็จะทําให้คําว่าสหกรณ์ศักดิ์สิทธิ์	 และทําให้ชีวิตของแต่ละคนมี

ความสุขขึ้น	 สําหรับผู้ที่ ได้ช่วยด้วยวิชาการก็จะเกิดความปลาบปลื้มว่า	 การช่วยร่วมกันช่วยอย่างนี้ ได้ผลดี	 เป็นการ

สร้างชีวิตของประเทศชาติที่เหมาะสม	คนที่ทํางานในด้านเกษตรมีความสุข	ก็หมายความว่าประเทศชาติก็มีความสุข	

	 ก็ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 กําลังกายและกําลังใจที่เข้มแข็ง	 แข็งแรง	 เพื่อให้สามารถฟันฝ่า

อุปสรรคใดๆ	ที่จะมี	สามารถที่จะสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองที่มีความสุขและมีความมั่นคง.		
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พระราชดํารัส

ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

วันอังคารที่๘พฤษภาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาทําพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในโอกาสนี้	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งปวง	 ที่ ได้

รับมอบหมายให้มาร่วมงานสําคัญของบ้านเมือง		

	 ควรจะเป็นที่พึงพอใจทั่วกัน	 ที่บัดนี้ ได้มีรัฐสภาขึ้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ โดยสมบูรณ์ตามบทรัฐธรรมนูญแล้ว	

ต่อไป	 จึงป็นภาระและความรับผิดชอบโดยตรงของท่านทั้งหลาย	 ทั้งสมาชิกวุฒิสภา	 ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ที่

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้อง	 เที่ยงตรงและสมบูรณ์บริบูรณ์	 เพื่อให้บังเกิดแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่

บ้านเมืองและประชาชน	 โดยไม่ละเลยปล่อยปละให้เกิดความบกพร่องและความล่าช้าติดขัดขึ้นอย่างไร้เหตุผล	 แต่ละ

ท่านที่ ได้รับการเลือกเฟ้นแต่งตั้งเข้ามาในสภานี	้ อยู่ ในฐานะผู้ทรงความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบเหมาะสม

ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทางนิติบัญญัติอยู่แล้ว	 ขอให้ตั้งใจใช้สติปัญญาความสามารถปฏิบัติภาระของตนๆ	 โดย

เต็มกําลัง	ด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจ	 เรื่องราวและปัญหาใด	ๆ	ที่เข้ามาสู่สภา	ควรจะพิจารณาด้วยเหตุผลอัน

ถูกต้องและด้วยความฉลาดรอบคอบ	 ให้สําเร็จลุล่วงไปโดยมิชักช้า	 งานของชาติจักได้ดําเนินรุดหน้าไปโดยสวัสดี	

และบ้านเมืองของเราจักได้ดํารงมั่นคงอยู่ด้วยความสงบผาสุก	

	 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา	 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้

กิจการของสภานี้	 สัมฤทธิ์ผลที่จะอํานวยประโยชน์แก่ประเทศ	 ประชาชนชาวไทยทั้งมวลอย่างเต็มเปี่ยม	 ขออวยพร

ให้ท่านทั้งปวงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ
(๒)

ณโรงเรียนบ้านหุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่๒๒พฤษภาคม๒๕๒๒

	 เป็นที่น่ายินดีที่ ไทยอาสาป้องกันชาติได้รับการฝึกอย่างดีและผ่านพ้นการฝึกมาด้วยดี	 ทั้งเป็นที่น่ายินดีที่มี

ไทยอาสาจากถิ่นต่างๆ	 มาร่วมกันในการฝึก	 ทั้งนี้เป็นนิมิตดีสําหรับ	 การป้องกันชาติบ้านเมือง	 เพื่อให้พ้นจากภัย

อันตรายทั้งหลายที่จะมาคุกคามกล้ำกราย	

	 การรักษาหมู่บ้านและรักษาบ้านเมือง	จําเป็นที่จะต้องมีความรู้	และมีการฝึกทั้งทางจิตใจทั้งทางกาย	การที่

จัดการฝึกเช่นนี้เข้าใจว่าจะมีประโยชน์มาก	 เพราะสามารถที่จะฝึกในด้านความรู้ต่างๆ	 ของการป้องกันประเทศชาติ	

โดยเฉพาะได้ทราบว่ามีภัยอะไรจะมาคุกคามเราได้	 ถ้าทราบถึงภัยที่อาจจะคุกคามเรา	 เราก็สามารถที่จะป้องกันเป็น

ขั้นต้นต่อไปก็ต้องฝึกร่างกายและจิตใจพร้อมกับความรู้ ในการปฏิบัติ	 เพื่อให้บรรลุผลในภารกิจที่มี	 สิ่งสําคัญที่สุด

อย่างหนึ่งสําหรับพวกเราทั้งหลายที่อยากจะป้องกันชาติ ให้อยู่ยง	 ก็คือจะต้องรักษาความสงบ	 ความเรียบร้อยในท้องที่	

ฉะนั้นแต่ละคนที่ ได้ฝึกก็รู้จักท้องที่ของตนอย่างดี	 มีอะไรผิดปกติก็สามารถจะแก้ ไขและช่วยกัน	 ถ้ารักษาความ

เรียบร้อยในท้องที่ก็เท่ากับได้ช่วยรักษาความเรียบร้อยปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	 ฉะนั้นภาระอัน

สําคัญที่จะต้องปฏิบัติทุกวัน	 คือการรักษาความเรียบร้อยในท้องที่	 เพื่อการนี้แต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนให้เข้มแข็ง	

ความเข้มแข็งนั้นหมายความว่าจะต้องรักษาความดีปฏิบัติงานประจําของตนอย่างซื่อสัตย	์ สุจริต	 ไม่เบียดเบียนซึ่ง

กันและกัน	 ให้สามัคคีกัน	 ให้รู้จักกัน	 ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ถ้าเป็นเช่นนี้ภาระอันแรกนี้ก็จะลุล่วงไปด้วยความ

สะดวก	

	 ในการฝึกได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการ	 ทั้งการฝึกกายและใจเพื่อให้พร้อม	 เท่ากับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ

ที่จะใช้ ในการทํางาน	 ในการป้องกันพื้นที่	 นอกจากนี้	 ก็ ได้รับอุปกรณ์อื่นๆ	 เช่น	 อาวุธยุทโธปกรณ์	 เพื่อใช้ ในภาระ

การป้องกัน	อุปกรณ์ต่างๆ	และวิชาการต่างๆ	นี้	 จะต้องให้รู้ว่าต้องใช้อย่างดี	 ไม่ ใช่ว่าจะนําไป ใช้อย่างผิดๆ	ข้อนี้ก็

เป็นข้อสําคัญอย่างยิ่ง	 เพราะถ้าใช้อุปกรณ์และความรู้	 ทั้งวิชาการ	 ทั้งการฝึกที่ดี ใช้ ไป ในทางที่ผิด	 ที่ทุจริต	 ที่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	

สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากพระราชวังไกลกังวล	 ไป ในพิธีสวนสนามของสมาชิกไทยอาสา

ป้องกันชาติ	ณ	โรงเรียนบ้านหุบกะพง	ตําบลหุบกะพง	อําเภอชะอํา	จังหวัดเพชรบุรี	
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เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	 ก็จะทําให้ผลงานในการฝึกล้มเหลวไป	 ตรงข้ามจะกลายเป็นทําลายชาติไม่ ใช่ป้องกันชาต	ิ

ฉะนั้นขอให้คิดให้ดีๆ	ให้แน่ว่าวิชาความรู้	การฝึกที่ดี	และอุปกรณ์ที่ดี	ที่ ได้รับนั้น	จะต้องมีความรับผิดชอบควบคู่ ไป

ด้วย	ถ้ามีความรับผิดชอบ	ทํางานทําการด้วยความสุจริต	ซื่อตรง	และมีจิตใจที่เมตตารักสามัคคี	เชื่อได้แน่ว่าทุกคน

ที่ ได้ฝึกมาดี	 จะทําประโยชน์ ได้เต็มที่	 และสามารถรักษาท้องที่ของตนให้อยู่เย็นเป็นสุข	 และทําให้ชาติบ้านเมืองเป็น

ส่วนรวมอยู่มั่นคง	 ไม่มีวันที่จะต้องเดือดร้อน	 มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป	 อันเป็นสิ่งที่ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย

ปรารถนา	คือความเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยของประเทศชาติ	

	 ขอให้ ไทยอาสาป้องกันชาติทุกคนได้รักษาความดี ไว้อย่างเหนียวแน่น	 สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของตน

อย่างเต็มที่	 เพื่อความปลอดภัย	 เพื่อความเจริญของส่วนรวม	 ขอให้ทุกคนประกอบด้วยกําลังจิตใจที่เข้มแข็ง	 และ

กายที่แข็งแรง	ประสบความสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ.	
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พระราชทานแก่คณะอาจารย์ครูและนักเรียน

โรงเรียนวังไกลกังวล

ณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวล

วันศุกร์ที่๘มิถุนายน๒๕๒๒

	 วันนี้ทุกคน	 ทั้งครู	 ทั้งนักเรียน	 ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวังไกลกังวล	 มีโอกาสอันดี	 ที่มาประชุมพร้อม

กันรับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในรอบปีที่แล้ว.	 และก็คงจะพอใจ	ที่ผลออกมาดีพอสมควร.	 ขอขอบใจครูที่

เอาใจใส่งานของโรงเรียน	และขอชมเชยนักเรียนที่เรียนดีและปฏิบัติตัวดี	จนได้รับรางวัลต่างๆ.	

	 ขอให้ทุกคนเข้าใจและจําไว้ว่า	 วิชาการต่างๆ	 ที่เรียนที่สอบไล่กันได้นั้น	 โดยลําพัง	 ไม่ ใช่สิ่งที่จะช่วยให้

นักเรียนเอาตัวรอดได้	และไม่ ใช่สิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใดให้เป็นประโยชน์แก่ตัว	แก่ผู้อื่น	แก่บ้านเมืองได้.	ผู้มีวิชา

การแล้วจําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ ในตัวเอง	 นอกจากวิชาความรู้ด้วย	 จึงจะนําตนนําชาติ ให้รอดและเจริญได้.	

คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้น	 ได้แก่	 ความละอายชั่วกลัวบาป	ความซื่อสัตย์สุจริต	 ทั้งในความคิดและการกระ

ทํา	 ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง	 และผู้ที่อุปการะตัวมา	 ความไม่เห็นแก่ตัว	 ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 หากแต่มี

ความจริงใจ	มีความปรารถนาดีต่อกัน	เอื้อเฟื้อกันตามฐานะและหน้าที่.	และที่สําคัญอย่างมากก็คือ	ความขยันหมั่น

เพียร	 พยายามฝึกหัดประกอบการงานทั้งเล็ก	 ใหญ่	 ง่าย	 ยาก	 ด้วยตนเอง	 ด้วยความตั้งใจ	 ไม่ทอดธุระ	 เพื่อ

หาความสะดวกสบายจากการเกียจคร้าน	ไม่มักง่าย	หยาบคาย	สะเพร่า.	 	

	 คุณธรรมเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและจําเป็นของการศึกษา	ไม่เป็นรองไปกว่าวิชาการ.	ดังนั้น	

ครูจะต้องปลูกฝังให้นักเรียน	 และนักเรียนจะต้องบํารุงรักษาให้เจริญขึ้นในตัวให้ครบถ้วน	 เพื่อให้มีการศึกษาที่

สมบูรณ์	 ที่ช่วยให้เป็นคนเต็มคน	 ที่สามารถสร้างประโยชน์ ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้.	 ขอให้ครูและนักเรียน

เอาใจใส่และพยายามทําหน้าที่ของตัวให้ถูกต้องครบถ้วน	 และจดจํารําลึกไว้ว่า	 คนคด	 คนคร้าน	 คนหยาบ	

คนไม่มีอาย	นั้น	ถึงจะมีความรู้ท่วมท้นเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์	เพราะสร้างสรรค์อะไรไม่ ได้	ได้แต่ทําลายอย่างเดียว.	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังกาย	กําลังใจ	กําลังสติปัญญาอันสมบูรณ์	สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ	ได้เต็มภาคภูมิ	

เพื่อช่วยส่วนรวมให้มีความมั่นคง	 และขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 มีความสุข	 ความสบาย	 และความสําเร็จ

ทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันอังคารที่๑๙มิถุนายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ในวาระแรก	

ซึ่งจัดสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตประสานมิตรและวิทยาลัยพยาบาล	 รายงานกิจการประจําปี	 ที่แจ้งถึง

โครงการและผลการวิจัย	พร้อมทั้งงานบริการ	ด้านการสอน	การอบรม	หลายอย่างต่างประเภทนั้น	เป็นที่น่าสนใจ

และพอใจ	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกๆ	คน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 บัณฑิตทั้งปวงคงจะต้องมีภารกิจสําคัญต่อไป	 ในการให้การศึกษาแก่ผู้อื่น	 โดยเฉพาะแก่เยาวชน	 การ

ให้การศึกษานั้น	 กล่าวสั้นๆ	 โดยความหมายรวบยอด	คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม	 ไปสู่

ความเจริญและความสุขตามอัตภาพตามนัยนี้	 ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้และวิธีการดําเนินชีวิต	 มาให้ศิษย์ ได้รู้ ได้

ทราบ	 เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป	 และดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี	 จนบรรลุจุดหมาย	 ความรู้กับทั้งวิธีการที่ต้องการ

นั้น	มีอยู่แล้วครบถ้วนพร้อมมูล	ผู้ ใดมีอุบาย	หรือมีกระบวนการคิดการปฏิบัติอันแยบคาย	ย่อมแสวงหาและหยิบยก

มาใช้ ได้	 โดยถูกต้องพอเหมาะพอดีตามต้องการอุบายอันแยบคาย	 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด	 ทั้งในการแสวงหาความ

รู้	 ทั้งในการถ่ายทอดความรู้นี้	 เกิดจากความระลึกได้ถึงความรู้ที่ ได้ผ่านพบมาแล้ว	 ประกอบกับความรู้ตัว	 ตื่นตัว	

และความคิดอ่านที่ว่องไวเฉลียวฉลาด	 ซึ่งปรกติชนทุกคนจะฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้	 ไม่เกินวิสัย	 แล้วนํามาใช้ควบเข้ากับ

ความรู้ความถนัดของตน	 ให้เป็นประโยชน์ ได้ทุกโอกาส	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้สันทัดภาษา	 ที่รู้จักใช้อุบายอันแยบคาย	

ย่อมหาความรู้จากตําราทั้งเก่าใหม่ ได้กว้างขวาง	หลายแง่หลายมุม	และย่อมเลือกเฟ้นส่วนที่พอเหมาะสมพอดี	นํามา

ใช้ ให้เกิดผลที่สมบูรณ์ได้	 บัณฑิตที่จะออกไปเป็นกําลังสําคัญในงานด้านการศึกษาของชาติต่อไป	 ควรจะศึกษาสําเหนียก

ในเรื่องอุบายอันแยบคายให้เข้าใจชัด	 และพยายามสร้างเสริมให้เกิดมีขึ้นในตัวให้มาก	 เพื่อความสําเร็จ	 ความเจริญ	

ในการงานของแต่ละคนในวันข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้ทุกคนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกาย	ใจ	และปัญญา	สามารถดําเนินกิจการงานให้บรรลุ

จุดหมายอันอุดม	ดําเนินชีวิตให้บรรลุความสุข	ความสําเร็จ	และความสวัสดี ได้ โดยสมบูรณ์ทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพุธที่๒๐มิถุนายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒเป็นวาระที่สอง	

และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่า	 กิจกรรมต่างๆ	 ของวิทยาเขตปทุมวันกับวิทยาเขตบางแสน	 ดําเนินก้าวหน้ามา

ด้วยดีทุกๆ	ด้าน	 	

	 เมื่อวันวาน	ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า	การให้การศึกษาโดยความหมายรวบยอด	หมายถึงการ

ช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดําเนินชีวิตที่ ไปสู่ความเจริญและความสุข	 ผู้สอนมีหน้าที่หาความรู้และวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีมาให้

ศิษย์	 เพื่อให้สามารถเรียนรู้ ให้ก้าวหน้า	 และดําเนินชีวิตต่อไปด้วยดีจนบรรลุจุดหมาย	 ในการนี้	 หากผู้สอนมีอุบายหรือ

วิธีการอันแยบคายแล้ว	 จะช่วยให้การสอนได้ผลและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์	 วันนี้	 จะพูดกับท่านทั้งปวงถึงการใช้อุบาย

อันแยบคายในการใช้ตําราซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน	

	 ตําราว่าด้วยวิชาการต่างๆ	 แต่ละวิชา	 ย่อมมีอยู่มากมายในปัจจุบัน	 ทั้งนี้เพราะมีผู้รู้ผู้ชํานาญการต่างๆ	 มาก	

ผู้รู้ผู้ชํานาญการเหล่านั้น	แต่ละพวก	แต่ละคน	ยังรู้ถนัดจัดเจนไปในแง่ ในมุมต่างๆ	อีก	จึงต่างเขียนต่างแต่งตําราออก

มาเผยแพร่กัน	 จนอ่านไม่หมด	 ใช้ ไม่ทั่ว	 กระทั่งเกิดปัญหาขึ้น	 เช่นว่ากันว่า	 ตําราสอนอ่านเขียนแบบเก่าไม่เร้าความ

สนใจต้องเลิกใช้	 มาใช้ตําราใหม่ที่น่าสนใจ	 เป็นต้น	 ซึ่งทําความลําบากให้พอสมควร	 ทั้งในแง่วิชาการและแง่การ

ประหยัด	 ที่จริงควรจะคิดกันบ้างว่า	 ผู้ที่เขียนตําราใหม่	 ก็รู้หนังสือมาได้ด้วยตําราเก่านั่นเอง	 และการให้เปลี่ยนใช้ตํารา

ใหม่โดยมิได้แจกให้เปล่านั้น	บางกรณีเด็กๆ	ไม่มีโอกาสจะซื้อหามาเรียนได้จริงๆ	ที่ถูก	ควรจะได้คิดกันให้ดีว่า	วิชาการ

นั้นเป็นเรื่องของความจริง	 ที่มีอยู่เป็นกลาง	 ตําราเล่มไหนก็เก็บเอาความจริงนั้นมากล่าว	 ด้วยเนื้อหาสาระอันมีอยู่ โดย

นัยเดียวกัน	 จะต่างกันไปก็ด้วยผู้แต่งมีวิธีอธิบายต่างกัน	 หรือเน้นหนักในบางแง่บางมุมต่างกัน	 หรือแทรกเสริมส่วน

หนึ่งส่วนใดให้พิสดารออกไปบ้างเท่านั้น	เพราะฉะนั้น	ผู้มีอุบายอันแยบคาย	ย่อมไม่เห็นความสําคัญของตํารายิ่งไปกว่า

เนื้อหาวิชา	เมื่อมีตําราเล่มหนึ่งอยู่แล้วย่อมสามารถใช้ตําราเล่มเดิมนั้นเป็นหลักต่อไปได้	ส่วนใดเกินต้องการ	ก็ข้ามเสีย	

ส่วนใดขาดตกบกพร่อง	 ก็เสริมให้	 ก็จะทําให้ตําราเล่มเดิมคงประโยชน์อยู่เต็มที่	 ทั้งจะขจัดปัดเป่าปัญหาเรื่องขาดตํารา	

หรือขาดเงินซื้อตําราใหม่ ไปได้	 จึงใคร่ขอให้บัณฑิตทั้งหลายนําวิธีการปฏิบัติตามนัยนี้ ไปพิจารณาใช้ ให้ ได้ผลในงานของ

ท่าน	
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	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต	 มีความสุข	 ความสวัสดี	 พร้อมทั้ง

ความสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๑มิถุนายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกวาระหนึ่ง	

และมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่า	 กิจการของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตบางเขนและพิษณุโลกดําเนินก้าวหน้ามา

ด้วยดี	มีการดําเนินโครงการที่จะอํานวยประโยชน์ทั้งในระยะใกล้ ไกลหลายอย่าง	

	 เมื่อวันก่อน	 ได้พูดถึงความหมายของการให้การศึกษา	 และได้อธิบายว่า	 การให้การศึกษาจําต้องอาศัย

อุบายหรือวิธีการที่แยบคายเป็นเครื่องช่วยด้วย	 จึงจะได้ผลและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์	 ครั้งที่แล้วได้พูดถึงการใช้

ตําราตามที่ถูกต้อง	ด้วยอุบายอันแยบคายครั้งนี้	 จะพูดถึงการฝึกหัดอบรมศิษย์ด้วยอุบายอันแยบคาย	 เพิ่มเติมให้แก่

ท่าน	

	 งานของครู	 นอกจากสอนให้รู้วิชาการแล้ว	 ยังต้องฝึกฝนอบรมความประพฤติปฏิบัติ ให้แก่ศิษย์ด้วย	 งาน

ประการหลังนี้	 รู้สึกกันในเวลานี้ว่าทําได้ลําบากยากยิ่ง	 เลยเป็นเหตุให้หลายคนพากันละวางความสนใจไปเสียเฉยๆ	

ผู้ที่รู้อุบายอันแยบคาย	 จะไม่มองข้ามการอบรมความประพฤติของเด็กเป็นอันขาด	 และย่อมจะพยายามทํางานด้าน

นี้	 มิ ให้ย่อหย่อนไปกว่าการสอนวิชา	 เพราะเขาสามารถทําได้	 คือผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็กว่าเด็กวัยใด	

ลักษณะใด	ชอบการฝึกหัดอบรมแบบใด	เขาย่อมสังเกตทราบว่า	เด็กวัยหนึ่งต้องหัด	ต้องประคับประคองให้ทํา	จึงจะ

ได้ผล	อีกวัยหนึ่งต้องเคี่ยวเข็ญ	ต้องบังคับ	ต้องกวดขันให้ทํา	จึงจะได้ผล	อีกวัยหนึ่งต้องแสดงเหตุผลผิดชอบชั่วดี ให้

เห็นก่อน	เพื่อชักนําให้ทํา	จึงจะได้ผล	แต่ ไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใด	ลักษณะใด	ผู้สอนจะต้องลงมือประพฤติเป็นตัวอย่าง

ด้วยตัวเอง	 ให้ ได้เห็นได้ดูอยู่ตลอดเวลา	 โดยไม่ละเลยความประพฤติปฏิบัติที่ต้องการจะให้เกิดมี ในตัวเด็ก	 เป็นอัน

ขาด	 ไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติเล็กน้อยปลีกย่อยเพียงใดยิ่งในเรื่องความขยันหมั่นเพียร	 ยิ่งต้องเน้นเป็นพิเศษ	 เพื่อให้

เห็นว่าความเพียรนั้นเป็นประธานของการงานทุกอย่าง	การทํางานใดๆ	ไม่ว่าเล็ก	ใหญ่	ง่าย	ยาก	ถ้าย่อหย่อนจาก

ความเพียรแล้ว	 ยากที่จะให้สําเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้	 การฝึกฝนความเพียร	 ถึงหากแรกๆ	 จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย

ลําบาก	 แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว	 ก็จะกลับเป็นพลังอย่างสําคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทํางานอย่างจริงจัง	 ด้วย

ใจร่าเริง	 และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น	 เมื่อนั้น	 การงานทั้งหลายก็สําเร็จได้ โดยง่ายดายและรวดเร็ว	 บัณฑิต

จะต้องอบรมผู้อื่นต่อไป ในกาลข้างหน้า	 ขอให้ศึกษาวิธีการอันแยบคายนี้ ไว้ ให้ ได้	 และนําออกใช้ ให้สําเร็จผลจง

สมบูรณ์		
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	 ขออวยพรให้ทุกคนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกาย	ใจ	และปัญญา	สามารถดําเนินกิจการงานให้บรรลุ

จุดหมายอันอุดม	ดําเนินชีวิตให้บรรลุความสุข	ความสําเร็จและความสวัสดี ได้ครบถ้วนทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณสวนอัมพร

วันศุกร์ที่๒๒มิถุนายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกครั้งหนึ่ง	

เป็นวาระที่สี่	ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 ในวันก่อนๆ	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้	 ถึงความหมายของการศึกษา	 พร้อมทั้งอุบายวิธีอัน

แยบคายสําหรับจะใช้ ในการสั่งสอนอบรมศิษย์	ทั้งในด้านให้วิชา	และด้านอบรมความประพฤติปฏิบัติ	วันนี้	จะพูดถึง

องค์ประกอบอันสําคัญครบถ้วนของการศึกษาแก่ท่านทั้งหลาย	

	 หลายปีมาแล้ว	 เรากล่าวถึงการศึกษากันว่าต้องประกอบด้วยองค์	๔	คือ	พุทธิศึกษา	 จริยศึกษา	พลศึกษา	

และหัตถศึกษา	แต่ละส่วนล้วนพอเหมาะกัน	และคงจะหมายความว่า	ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องไป	ก็ ใช้การไม่ ได้ดี	

ถ้าบกพร่องมาก	ก็ ใช้การไม่ ได้	ซึ่งก็พอจะทราบพอจะเห็นกันอยู่แล้ว	

	 ในที่นี้	 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะชี้ ให้เห็นว่า	 คนเราจะแสวงหาแต่วิชาการฝ่ายเดียวไม่ ได้	 ผู้มีวิชาการ

จําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ ในตัวเอง	นอกจากวิชาความรู้ด้วย	จึงจะนําตนนําชาติ ให้รอดและเจริญได้	คุณสมบัติพื้นฐาน

ที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้น	ที่สําคัญได้แก่	 ความรู้จักผิดชอบชั่วดี	 ความละอายชั่วกลัวบาป	ความซื่อสัตย์สุจริต	 ทั้งใน

ความคิดและการกระทํา	 ความไม่เห็นแก่ตัว	 ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 ความไม่มักง่าย	 หยาบคายกับอีกอย่างหนึ่งที่

สําคัญเป็นพิเศษ	คือ	ความขยันหมั่นเพียร	พยายามฝึกหัดประกอบการงานทุกอย่างด้วยตนเอง	ด้วยความตั้งใจ	ไม่

ละเลย	 ไม่ทอดทิ้ง	 คุณสมบัติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ	 ที่จะทําให้การศึกษาสมบูรณ์เป็นประโยชน์จริง	 เป็นสิ่ง

ซึ่งครูจะต้องปลูกฝังให้เจริญขึ้นในตัวนักเรียนให้ครบถ้วน	 เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนเต็มคน	 เป็นผู้สามารถสร้าง

ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้	 ขอให้ท่านทั้งหลายเอาใจใส่ศึกษาในความจริงข้อนี้	 และถือเอาเป็นหน้าที่	

ที่จะต้องพยายามทําให้ถูกต้องครบถ้วน	 โดยจดจํารําลึกไว้เสมอตลอดเวลาว่า	 คนชั่ว	 คนคร้าน	 คนหยาบ	 คนไม่มี

อายนั้น	ถึงจะมีความรู้ท่วมท้นเท่าใด	ก็ไม่มีประโยชน์	เพราะสร้างสรรค์อะไรไม่ ได้	ได้แต่ทําลายอย่างเดียว	

	 ขอให้ทุกคนมีกําลังกาย	กําลังใจ	กําลังสติปัญญาอันสมบูรณ์	สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ	ได้เต็มภาคภูมิ	

เพื่อช่วยส่วนรวมให้มีความมั่นคง	 และขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 มีความสุข	 ความสวัสดี	 และความสําเร็จ

ทุกประการ.	



320

พระบรมราโชวาท

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณสนามศุภชลาศัย

วันอาทิตย์ที่๑กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ	 ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ	อีกวาระหนึ่ง	และมีความพอใจ	ที่ ได้ทราบตามรายงานของสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ	ว่ากิจการ

ลูกเสือดําเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง	 มีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศกว้างขวางยิ่งขึ้น	 แสดงว่าคณะลูกเสือมี

ความพร้อมเพรียงและตั้งใจจริง	ในอันที่จะเพียรพยายามปฏิบัติการตามอุดมคติและเป้าหมายที่ตั้งไว้	

	 เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ ในวัยเรียน	 ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาการต่างๆ	 ให้ ได้มากๆ	 เพื่อนําไป ใช้ทํา

ประโยชน์	 สร้างสมความสุขความเจริญให้แก่ตัวตลอดจนส่วนรวม	 แต่การใช้วิชาความรู้นั้น	 จําเป็นจะต้องใช้อย่าง

ถูกต้อง	ด้วยคุณธรรมและความสามารถที่เหมาะสม	จึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม	ทําให้การงานมีประสิทธิภาพแน่นอน	ดังนั้น	

นอกจากวิชาการ	 เยาวชนจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อสร้างเสริมคุณสมบัติประจําตัวให้เกิดขึ้นด้วยทั้งด้านความ

คิดจิตใจ	 ความสามารถ	 และด้านความขยันหมั่นเพียร	 เพื่อนํามาใช้ประกอบกับวิชาความรู้ที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน	 การ

ลูกเสือเป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกหัดอบรมคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว	 และจัดไว้สําหรับเยาวชนเป็นสําคัญโดยเฉพาะ

ด้วย	ฉะนั้น	เมื่อได้เข้ามาร่วมอยู่ ในคณะลูกเสือแล้ว	จึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันมีคุณค่าให้สูญเปล่า	ควรจะได้ตั้งใจรับ

การศึกษาอบรมและฝึกหัดโดยเต็มกําลังความสามารถ	 ตามกฎข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของลูกเสือ	 โดยมุ่งถึง

ความสําเร็จ	 ความมั่นคง	 และความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายสําคัญ	 แต่ละคน

จักได้เป็นลูกเสือที่สมบูรณ์ ในวันนี้	และเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดี	มีคุณค่า	สืบไป ในวันข้างหน้า	

	 ข้าพเจ้าขอชมเชยผู้มีส่วนส่งเสริมกิจการลูกเสือให้เจริญมั่นคงทุกฝ่าย	 ทุกคน	 และขออวยพรให้ผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือ	ลูกเสือ	และทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและ

รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

ณศาลาดุสิดาลัย

วันพฤหัสบดีที่๕กรกฎาคม๒๕๒๒

	 เป็นโอกาสอันดียิ่ง	 ที่ ได้พบกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดต่างๆ	 พร้อมกับได้มอบเหรียญ

ลูกเสือสดุดี	 แก่ผู้ที่ ได้อุปการะและได้ทําประโยชน์เกื้อกูลกิจการลูกเสือ	 ขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ต่อ

ข้าพเจ้า	และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี ในครั้งนี้ทุกคน	

	 การลูกเสือมีส่วนสําคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมือง	 เพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดี	 และ

สร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น	 จึงขอให้ผู้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ	 ทุกฝ่าย	 ทุกคน	 ยึดหลักการอันเป็นแก่น

แท้นี้ ไว้ ให้มั่นคง	 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพราะได้มองเห็นว่า	 การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้องครบถ้วนของ

ลูกเสือนั้น	เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ	ในการที่จะทําให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง	ซื่อสัตย์สุจริต	มีความรู้รู้จักใช้ความ

รู้	 มีความคิด	 และมีวินัยที่ดี	 สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้ โดยแท้จริง	 ในส่วนผู้บริหารและผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือนั้น	 ถ้าต่างได้นําเอาแบบวิธีการที่ ใช้ฝึกสอนบังคับบัญชาลูกเสือ	 มาใช้แก่ตัวเองด้วยแล้ว	 ก็จะทําให้

เข้าใจถึงความเป็นลูกเสือ	 และเล็งเห็นคุณค่าของลูกเสือได้ถนัด	 จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ ในบังคับบัญชา	 ช่วย

ให้การฝึกสอนอบรมสะดวกง่ายดาย	 ทั้งได้ผลแน่นอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 นอกจากจะได้ประโยชน์ ในด้านลูกเสือโดยตรง

ดังกล่าวนี้	 ผู้ ใดก็ตามที่น้อมนําเอาวิธีการของลูกเสือไป ใช้ ในกิจการงานอื่นๆ	 ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ออกไปด้วยกันทั้งนั้น	เพราะการงานต่างๆ	จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และจะอํานวยผลให้ ได้เต็มความประสงค์	ดังนั้น

จึงเห็นได้ชัดว่า	 การลูกเสือมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่	 เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงและการจรรโลงชาติ

บ้านเมืองอย่างสําคัญ	

	 ท่านทั้งปวงได้ชื่อว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาในกิจการของลูกเสือ	 และได้ร่วมกัน	 ดําเนินงานลูกเสือมาจน

ประจักษ์ผลที่น่าชื่นชมแล้ว	 ขอให้พร้อมแรงพร้อมใจกันดําเนินงานอันมีคุณค่าและมีความสําคัญนี้ต่อไป	 เพื่อ

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนของประเทศตลอดทั้งมนุษยชาติทั้งมวล	

	 ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งปวง	 ให้เจริญด้วยพรทั้งสี่ประการ	 ให้สามารถ

ประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่	ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการลูกเสือยิ่งๆ	ขึ้น.	
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พระราชดํารัส

ในพิธีทรงเปิดตึกวิจัยราชประชาสมาสัย

ณสถาบันราชประชาสมาสัย

ถนนปู่เจ้าสมิงพรายอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่๖กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีเปิดตึกวิจัยราชประชาสมาสัย	 ในโอกาสที่สถาบันราชประชาสมาสัย

ได้ก่อตั้งมาครบ	๑๙	ปี	

	 การที่ดําริจัดสร้างสถาบันนี้ขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 ก็เพื่อจะให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการเกี่ยวกับโรคเรื้อน	

พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานผู้ที่ออกไปบําบัด	 ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาตามแผนที่จะขยายงานควบคุม

โรคเรื้อนต่อไป	การบําบัดรักษาโรคเรื้อน	เป็นงานที่ต้องใช้เวลายาวนานแรมปี	จําเป็นที่จะต้องอาศัยความตั้งใจจริง	

และความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ	 ไม่ย่อท้อ	 และแม้เมื่อสามารถขยายงานไปได้ทั่วประเทศแล้ว	 ก็ยังจะต้อง

ติดตามระวังมิ ให้ โรคนี้เกิดมากขึ้นอีกด้วย	 ดังนั้น	 เมื่อสถาบันนี้สามารถดําเนินงานและปรับปรุงขยายกิจการให้

ก้าวหน้าไปได้	 และจัดสร้างตึกวิจัยราชประชาสมาสัยหลังใหม่นี้ขึ้นสําเร็จได้	 ด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือของทาง

ราชการ	 และโดยเฉพาะด้วยความช่วยเหลือของกองทุนฮาร์ทเดเก้น	 แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 กับมูลนิธิ

ซาซากาว่าแห่งประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้	จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง	ข้าพเจ้าขออนุโมทนา	และหวังว่าสถาบันแห่งนี้จะได้รับ

การสนับสนุนเกื้อกูลจากสาธุชนผู้มี ใจเป็นกุศลทั้งหลายตลอดไป	

	 ขอขอบใจคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสามาสัย	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	 ทั้งที่มาช่วยงานจาก

ต่างประเทศด้วย	ที่ ได้ช่วยกันปฏิบัติงานและสนับสนุนให้งานของสถาบันดําเนินมาจนบรรลุผลสําเร็จอันควรยินดี	

	 ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดตึกวิจัยราชประชาสมาสัยหลังใหม่	 ณ	 บัดนี้	 ขอให้เป็นที่อํานวย

ประโยชน์การบําบัดรักษาและควบคุมโรคเรื้อนได้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป	 ขอให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความสวัสดี

โดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ ได้รับพระราชทานรางวัล

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๑๑กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มอบรางวัลประจําปีแก่ โรงเรียนและนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง	 ขอชมเชยโรงเรียนต่าง	

ๆ	ที่พยายามจัดการเรียนการสอนให้ดี	มีคุณภาพ	พร้อมกับนักเรียนทุก	ๆ	คนที่ตั้งใจเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่น

เพียร	จนได้รับผลสําเร็จที่น่าภูมิ ใจ	

	 การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นทั้งรากฐานและปัจจัยสําหรับการสร้างสรรค์	 แต่การที่จะนําเอาวิชาการ

มาสร้างสรรค์ ให้สําเร็จได้นั้น	จําเป็นที่สุด	ที่จะต้องอาศัยการศึกษาที่ดีด้านอื่น	ๆ	เข้าประกอบอุดหนุนด้วย	การศึกษา

ด้านอื่น	 ๆ	 นั้น	 หมายถึงการศึกษาอบรมทุก	 ๆ	 อย่าง	 ทั้งทางความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ	 อันเป็นตัว

สําคัญในการฝึกฝนขัดเกลาให้บุคคลมีความคิดความฉลาด	 หนักแน่นในเหตุผลและความสุจริต	 ละเอียดรอบคอบ	

รู้จักรับผิดชอบ	 รู้จักตัดสินใจตามทางที่ถูกต้องเป็นธรรม	 และสําคัญอย่างยิ่ง	 ก็คือมีความขยันหมั่นเพียร	 อุตสาหะ

ขวนขวายที่จะลงมือทําการทุกอย่างไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก	 ด้วยตนเอง	 ดังนั้น	 ผู้ทําหน้าที่ ให้การศึกษาจึงต้องสํานึก

ตระหนักอยู่เสมอ	ที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบถ้วนทุก	ๆ	ด้าน	ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง	นักเรียน

ทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจว่า	การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น	เท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความ

ขยันหมั่นเพียร	 เพื่อสร้างความเจริญและความสําเร็จของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 สมควรอย่างยิ่งที่จะต้อง

พยายามก้าวหน้าต่อไปด้วยดี ให้ตลอด	 อย่ายอมท้อถอยไม่ว่าเพราะเหตุใด	 ๆ	 ชีวิตจักได้รุ่งเรืองมั่นคง	 คือสามารถ		

ดํารงตนให้เป็นหลัก	เป็นที่อาศัยของส่วนรวมได้ ในวันข้างหน้า	

	 ขออวยพรให้คณะครู	นักเรียน	และเจ้าหน้าที่ทุกคน	มีความสวัสดี	 มีความเข้มแข็ง	 สมบูรณ์ด้วยกายด้วย

ใจ	 สามารถกระทําหน้าที่ของตน	 ๆ	 ให้บังเกิดประโยชน์แท้อันพึงประสงค์แก่ตน	 แก่ชาติบ้านเมือง	 ได้สมตาม

ปรารถนา.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิ

วัดวชิรธรรมสาธิตฝ่ายคฤหัสถ์
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๑๑กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 (๓)
......................................................................................................................................................................................................... 		

เช่น	 สร้างสถานที่สําหรับมาเรียนเพื่อความรู้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา	 อาจจะมีความจําเป็นสําหรับการพิมพ์หนังสือ

หรือตําราที่จะแพร่ความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา	อาจจะมีประโยชน์ ในด้านที่จะเชิญผู้รู้มาบรรยาย	

	 อย่างไรก็ตาม	ข้อสําคัญอันดับแรกที่เห็นในวันนี้	 ก็คือการเข้ามารวมกลุ่ม	อันนี้มีอานิสงส์แรงมาก	 เพราะ

ว่าการที่ ได้ร่วมกันคิดในสิ่งที่ดีนี้เป็นเป้าแรกไปสู่ความดีและความเจริญ	ในด้านจุดประสงค์ก็ต้องพิจารณาดูว่า	ทําไม

จะต้องมีการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 ทําไมจะต้องมีการแพร่พระศาสนา	 ทําไมจะต้องมีการศึกษาพระศาสนา	 ส่วน

สําคัญที่สุดก็คือแต่ละคนเห็นความทุกข์	แต่ละคนมีความเห็นว่า	ทุกคนมีความทุกข์	ฟังดูแล้วก็น่าสงสาร	ถ้าไม่ ใช่น่า

สงสารก็น่าเศร้า	 เพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องปรารถนาสุข	 หมายความว่าไม่ต้องการมีทุกข์	 หาความสุขได้หลาย

อย่างหลายประการ	ขจัดความทุกข์ ได้หลายอย่างหลายประการ	แต่ว่าหาความสุขและขจัดความทุกข์นั้น	มีทางเดียว

ที่จะให้เด็ดขาด	 ก็คือทําให้จิตใจของตนผ่องใส	 วิธีทําให้จิตใจของตนผ่องใสนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าจะเรียกว่ายากก็ยาก	 ถ้าจะ

เรียกว่าง่ายก็ง่าย	 ที่ว่ายากก็เพราะว่าจะต้องควบคุมจิตใจของตัวเองเสียก่อน	 และต้องรู้ว่าอะไรทําให้เกิดความเดือดร้อน	

ถ้าพูดถึงง่ายเห็นความเดือดร้อนแล้วเอาไปทําให้ ไม่เกิดความเดือดร้อนก็ง่าย	 เพราะว่ามันมีเหตุที่จะทําให้เกิดความ

เดือดร้อนไม่ว่าที่ ไหน	ฉะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนา	ทั้งยากทั้งง่าย	แต่ถ้ารวมกลุ่มกันช่วยกัน	และพยายามที่จะ

ส่งเสริมซึ่งกันและกันในงานนี้	ก็จะง่ายขึ้น	ฉะนั้นการที่คนมีจิตใจกุศล	จิตใจที่จะแสวงหาความดี	ทําบุญทําทานนั้น	

เป็นขั้นที่สําคัญมากในการหาความสุข	 แต่จะบรรลุผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป	 การที่ ได้สร้างสถานที่

มากมายก็เป็นการดี	 เพราะว่ามี.........
(๔)

	 การที่ทิ้งตําราแล้วไม่อ่าน	 ตํารานั้นก็ ไม่มีประโยชน์	 การที่ตั้งใจแม้แต่การ

ทําสมาธิ	แต่ ไม่ทําในทางที่ถูก	ก็ ไม่เป็นประโยชน์	ที่ร้ายอาจจะทําให้เป็นผลร้ายก็ได้	ทําให้เสียหายก็ได้	คนที่มีความ

(๑)		 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 ประธานกรรมการมูลนิธิวัดวชิรธรรมสาธิตฝ่าย

คฤหัสถ์	 นําผู้มีจิตศรัทธาเฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินเพื่อพระราชทานตั้งเป็นทุนมูลนิธิวัดวชิรธรรมสาธิต	 และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ

ราชอัธยาศัย	

(๓)-(๔)		 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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รู้ความสามารถมาก	 แต่ ไม่รู้จักใช้ความรู้ความสามารถมากนั้น	 หรือใช้ ไป ในทางที่ ไม่ดีก็เป็นอันธพาล	 เป็นผู้ทําลาย

ส่วนรวม	 ตรงข้ามกับการที่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายมีอยู่ ในใจ	 คือเข้ามาหากันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ปรารถนาเพื่อความ

สงบสุข	

	 ฉะนั้น	 การที่ตั้งมูลนิธินี่	 และดังที่ว่าข้างต้นว่า	 ไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของมูลนิธิเป็นอย่างไร	 เท่าที่มี

รายงานก็ทําให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกัน	เพราะว่าถ้าตั้งมูลนิธิแล้ว	เข้าใจผิดในจุดประสงค์	หรือตั้งจุดประสงค์ ใน

ทางที่เข้าใจผิด	 ก็อาจจะไม่ ได้ผลตามที่ต้องการ	 ถ้าอยากให้ ได้ผลตามที่ต้องการ	 ก็จะต้องให้ทุกสิ่งสมดุลกัน	

หมายความว่า	 สถานที่ที่สร้างกับงานการบรรยายสอนที่เกี่ยวกับธรรม	 ทําให้ดี ให้สมดุลกัน	 ก็จะเกิดผลดังที่ตอน

แรกที่บอกว่าที่มาประชุมพร้อมกันหรือร่วมกัน	 คือจิตใจมีจุดประสงค์เดียวกัน	 คือหาความสุขขจัดความทุกข์นั้น	 อัน

นี้ถ้าช่วยกันทําด้วยความฉลาด	 ทุกคนก็จะได้รับผลเพราะว่าถ้าร่วมกันตั้งแต่ต้นและช่วยกันต่อไป	 ก็ไม่มีปัญหา	 การ

ปฏิบัติธรรมนั้น	 ถ้าทําตามที่สมควรตามหลักของเหตุผลแล้ว	 เป็นอันว่าใช้ ได้	 แต่เหตุผลนั้นก็ขอให้ ไปคิดดีๆ	 ว่า

เหตุผลก็มีหลายอย่าง	 เหตุผลที่ขาดตอนก็มี	 ถ้าเหตุผลไม่ขาดตอนแล้ว	 ไม่มีอะไรผิดพูดอย่างนี้ก็เป็นปริศนา	 เพราะ

ว่าเหตุผลที่ขาดตอน	กับเหตุผลที่ ไม่ขาดตอนย่อมต่างกันถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุเกิดตรง	เราจะเห็นได้ชัด	เช่น

ถ้าเราหยิบก้อนอิฐขึ้นมาจากพื้น	 ก้อนอิฐนั้นย่อมไม่แตะพื้น	 นี่เป็นเหตุผลโดยตรง	 เหตุคือการหยิบ	 ผลก็คืออิฐไม่

แตะพื้น	 แต่ถ้าเราทําเป็นเรื่องของเหตุผลที่ขาดตอน	 ก็ยกตัวอย่างว่าอิฐก้อนนี้ที่เราได้ยกจากพื้นแล้วเราโยนไป	 ถ้า

เหตุโยนผลโดยตรงก็คืออิฐนั้นลอย	 แต่ถ้าอิฐก้อนนั้นถูกโยนไปทําให้คนด่า	 ขบวนการเหตุผลถ้าขาดตอนก็ไม่รู้เรื่อง	

แต่ว่าถ้าไม่ขาดตอนก็จะเข้าใจว่า	ก้อนหินนั้นโยนไปมันลอยไปในอากาศ	 ไปโดนคนอื่น	คนอาจจะหัวแตก	หัวแตกก็

ทําให้เขาเจ็บ	 การที่เขาเจ็บก็ต้องมีคนอื่นพบเห็น	 คนอื่นนั้นก็จะด่าเรา	 ก็เป็นเหตุผลที่ โยงกันไปโยงกันมา	 แต่ถ้า

บอกว่าโยนก้อนหินทําให้คนด่า	มันก็ขาดตอน	แต่เป็นความจริงว่าการที่เราโยนก้อนหินนั้น	ก็ต้องมีคนด่าจริงๆ	ถ้า

เราโยนก้อนหินนั้นแล้วไม่ โดนอะไร	 หรือไม่ ใครอยู่แถวนั้น	 การโยนหินนั้นก็ ไม่มี ใครจะด่าเรา	 ถ้าเรา...........
(๕)

	

เหตุผลที่ขาดตอนนี้อาจจะจริงก็ได้	ถ้าตั้งมูลนิธิ ใช้เงิน	๒	ล้านบาท	เอาไปโยนทะเลก็ไม่มีอะไร	ถ้าเอาเงิน	๒	ล้านบาท

นี้ ไปสร้างที่ทางให้เหมาะสมพอดี ไป ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแพร่ตําราก็ด	ี เชิญผู้บรรยายมาเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหาร	 ให้มี

(๕)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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แรงที่จะบรรยาย	 และนําคนมาฟัง	 และผู้บรรยาย	 บรรยายดี	 ก็ฟังดี	 สบายใจ	 ฉะนั้นต้องครบถ้วนทุกอย่าง	 ต้อง

สมดุล	เงิน	๒	ล้านบาทนี่ก็มาก	แต่อาจจะไม่มาก	ถ้าไปทิ้งทะเลก็ถมทะเลได้ ไม่มากนัก	ก็ขอแสดงความชื่นชมว่าได้

มีการเริ่มต้น	 การริเริ่ม	 การตั้งใจที่ดี	 ถ้าปฏิบัติดีต่อไปก็เป็นที่ชื่นชม	 เพราะว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ ได้เรียนรู้แล้วก็

จะได้รับ	 ผลประโยชน์จากการงานนี้ โดยแท้จริง	 ทําให้เป็นกลุ่มที่มีกําลังใจดี	 ปฏิบัติดี	 แม้เพียงปฏิบัติดีเท่านั้นเองก็

เป็นสิ่งที่ดีแล้ว	 เพราะได้เป็นตัวอย่างทําให้มีความสงบสุข	 ความหวังแก่คนจํานวนมาก	 ก็เชื่อว่าการตั้งมูลนิธิและ

ปฏิบัติตามจุดประสงค์ที่คาดคะเนนี้จะได้ผลดี	เป็นประโยชน์ต่อแต่ละคน	เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	

	 ก็ขอให้มีความสําเร็จในกิจการนี้	 ตลอดจนความสําเร็จในกิจการงานต่างๆ	 ที่ทําขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง	

ประสบความสําเร็จทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่๑๒กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และที่ ได้ทราบถึง

ความเจริญก้าวหน้าในกิจการด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นที่น่าพอใจด้วยกันทุกๆ	ฝ่าย	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งหลาย	 ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งผู้สําเร็จการศึกษา	 ที่ ได้รับเกียรติเป็นพิเศษใน

ครั้งนี้	

	 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วทุกคน	คงมีความมุ่งหวังต่อไปที่จะสร้างตัว	และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ	แก่

ส่วนรวม	 เพื่อให้ ได้รับความสําเร็จ	 ความเจริญรุ่งเรือง	 และเกียรติยศชื่อเสียงในกาลภายหน้า	 ในการสร้างความ

สําเร็จ	ความเจริญ	และเกียรติยศชื่อเสียงนั้น	บัณฑิตมีวิชาความรู้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมอยู่แล้ว	ที่

จะนําไป ใช้งานได้ทันที	 แต่นอกจากวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องมือแล้ว	 ทุกคนยังจะต้องมีรากฐานรองรับพร้อมกับวิธี

การใช้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงประกอบอีกด้วย	 จึงจะสามารถสร้างประโยชน์ ให้สําเร็จเพรียบพร้อมสมบูรณ์ ได้	

รากฐานที่ทุกคนต้องมีนั้น	 ได้แก่ความหนักแน่น	 มั่นคงในสุจริตธรรมประการหนึ่ง	 ความมุ่งมั่นในการประกอบ

กิจการงานทุกอย่างให้สําเร็จอีกประการหนึ่ง	 คนไม่มีความสุจริต	 คนไม่มีความมั่นคง	 ชอบแต่มักง่าย	 ไม่มีวันจะ

สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได้	 ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น	 จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ่ที่

เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สําเร็จ	ดูตัวอย่างผู้ทรงเกียรติคุณ	ที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันนี้	 ก็จะเห็นชัด	แต่ละ

ท่านแต่ละคนกว่าจะได้รับความสําเร็จและเกียรติยศชื่อเสียง	 ก็ต้องมุ่งมั่นทําประโยชน์	 และฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย

มาอย่างหนัก	 ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะออกไปเริ่มต้นชีวิตการงาน	 จึงขอให้วางรากฐานการที่จะใช้วิชาการของ

ท่านให้มั่นเหมาะครบถ้วน	เพื่อจักได้ประสบความสําเร็จสมปรารถนา	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 กําลังปัญญา	 สามารถในการงานทั้งปวง	

และให้มีความสุข	ความสวัสดี	จงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่๑๓กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง	 ขอ

แสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาทุกคนทั่วกัน	

	 เมื่อวานนี้	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 วิชาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เป็นดังเครื่อง

มืออันทรงประสิทธิภาพ	 ที่จะนําออกใช้การได้ทันที	 แต่ที่จะนํามาใช้ทําการที่สําคัญให้เป็นประโยชน์แท้จริงได้นั้น	

จําต้องมีรากฐานรองรับ	 และมีวิธี ใช้ที่ถูกที่ดีประกอบด้วย	 รากฐานนั้นได้แก่ความสุจริตและความมุ่งมั่นของแต่ละ

บุคคล	ที่จะต้องมีเป็นเบื้องต้น	

	 วันนี้จะกล่าวเสริมกับท่านว่า	 ความสุจริตก็ดี	 ความมุ่งมั่นในประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี	 จะเกิดขึ้นและ

ยั่งยืนอยู่ ได้ด้วยอะไร	ความสุจริตและความมุ่งมั่นในประโยชน์นั้น	จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยู่ ได้ด้วยสติ	กับ	ปัญญา	สติ	คือ

ความระลึกรู้	 ปัญญานั้น	 ตามภาษาที่ ใช้กัน	 มีความหมายหลายอย่าง	 เช่น	 “เจ้าปัญญา”	 แปลว่าฉลาดหลักแหลมมี

เล่ห์เหลี่ยม	 “ทาสปัญญา”	 แปลว่าโง่	 ทราม	 “จนปัญญา”	 แปลว่า	 หมดทางคิด	 “ไม่มีปัญญา”	 แปลว่า	 ไม่มีความ

สามารถก็ได้	 ไม่มีความรู้ความคิดก็ ได้	 ไม่มีทาง	 ไม่มี โอกาสก็ได้	 ไม่มีทรัพย์ก็ ได้	 ในที่นี้	 จึงต้องจํากัดความหมายลง

ไปว่า	 ปัญญา	 คือ	 “ความรู้ชัด”	 ที่เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายตามเหตุตามผล	

และการที่ว่า	 “ความสุจริตและความมุ่งมั่นจะบังเกิดยั่งยืนอยู่ ได้เพราะสติปัญญา”	 นั้น	 หมายความว่าเมื่อบุคคลมีสติ

รู้ตัว	มีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต	และการสร้างสรรค์ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริต	แล้ว	ก็จะเกิด

เป็นความนิยม	 เชื่อมั่น	 และพึงใจในความดีสิ่งดี	 และการกระทําดี	 แล้วความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคอง

ความสุจริต	 พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะทําดี	 ให้คงอยู่ ได้ตลอดไปไม่เสื่อมถอย	บัณฑิตที่จะออกไปเริ่มชีวิตการงานใหม่	

ขอให้สังวรระวังตั้งสติระลึกรู้ตัวให้มั่นคง	 อย่าปล่อยให้สิ่งเย้ายวน	 หรือความมักง่าย	 นําพาให้เสียการ	 เสียโอกาส	

หมั่นคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต่างๆ	 โดยหนักแน่นให้เกิดปัญญารู้ชัดเสมอ	 จักได้มีรากฐานทางความคิดจิตใจอัน

สุจริตมั่นคง	 สําหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ ได้อย่างเต็มที่	 และสามารถประกอบกิจการงานทุกระดับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ		

	 ขออวยพรให้บัณฑิตประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในการงาน	 และขอ

ให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้	มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง	 เป็นวาระ

ที่สาม	และขอแสดงความชื่นชมกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน	

	 เมื่อวันก่อน	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า	 บัณฑิตมีวิชาความรู้ เป็นเครื่องมืออันทรง

ประสิทธิภาพ	 สําหรับสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญต่างๆ	 แต่ผู้ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แท้จริงให้แก่ตัวแก่

ส่วนรวมได้	 จําเป็นต้องมีความสุจริตกับความมุ่งมั่นที่จะทํางานเป็นรากฐาน	 และรากฐานนั้นย่อมเกิดมีมั่นคงได้

เพราะ	สติ	ความระลึกรู้กับปัญญา	ความรู้ชัด	อันเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผล	วันนี้จะ

พูดกับท่านถึงวิธีการใช้ความรู้ปฏิบัติงานต่อไป	

	 เมื่อท่านมีภารกิจการงานใด	เบื้องต้น	ขอให้พิจารณาให้เห็นจุดหมาย	อันเป็นประโยชน์แท้ของงานนั้น	ให้

เห็นแจ่มแจ้ง	 ให้เกิดความมั่นใจและพึงใจที่จะกระทํา	 เมื่อพึงใจทําแล้ว	 จึงกําหนดขั้นตอนทํางานให้เหมาะแก่ความ

สามารถและโอกาส	 แล้วลงมือปฏิบัติ ให้ ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามขั้นตอนนั้นด้วยความหมั่นขยันโดยสม่ำเสมอ	 จน

กว่าจะสําเร็จ	 ขณะที่ปฏิบัติ	 ก็เอาใจใส่จดจ่อ	 ไม่วางมือเสียกลางคัน	 ให้ล่าช้าเสียงานไปด้วยความเพิกเฉยละเลย	 ใช้

ความระมัดระวังและพินิจพิจารณาตลอดเวลาที่ปฏิบัติ	 เพื่อให้งานที่ทําบรรลุผลเลิศ	 เพียงเท่านี้	 ท่านทั้งหลายก็

คงจะพอเห็นได้ว่า	 งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี	 บนรากฐานแห่งความสุจริตและความมุ่งมั่น	 และด้วยวิธีการ

อันแยบคายพร้อมด้วยความพึงใจ	 ความอุตสาหะขะมักเขม้น	 เอาใจจดจ่อ	 และความพินิจพิจารณา	 จะต้องบรรลุผล

ที่ปราศจากโทษและเป็นประโยชน์แท้จริงอย่างแน่นอน	 ในโอกาสที่บัณฑิตออกไปประกอบการงาน	 หรือศึกษา

เพิ่มเติมให้สูงยิ่งขึ้นไปนี้	 จึงขอฝากใจความที่กล่าวแล้วทั้งหมด	 ไปพิจารณาประกอบการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน

ให้สําเร็จประโยชน์ด้วย	

	 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิต	มีความมั่นคงก้าวหน้าในการงานจงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่๑๙กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ

ที่ ได้ทราบรายงานความก้าวหน้าของกิจการของมหาวิทยาลัยทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

สําเร็จการศึกษาทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งให้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานสําหรับการ

ประกอบการงานในชีวิตนั้น	 เป็นการศึกษาในระบบ	 ส่วนใหญ่	 ผู้ศึกษาได้รับความรู้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์	 และ

จากการศึกษาค้นคว้าเป็นสําคัญ	 แต่มิได้เรียนรู้จากการกระทําหรือการพบเห็นด้วยตนเองโดยตรง	 ครั้นเมื่อออกไป

ทําการงานและดําเนินชีวิตด้วยตนเองแล้ว	 จึงประสบเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ	 ซึ่งเป็นปัญหาให้ต้องขบคิดทําให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจอันชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนยิ่งขึ้น	 อีกชั้นหนึ่ง	 ประสบการณ์ ใน

ชีวิตนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความจัดเจนที่สําคัญ	 ซึ่งถ้าได้รู้จักนํามาใช้ด้วยความรู้เท่าถึงเหตุและผลอย่างแท้จริง

ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ	และด้วยความตั้งใจแล้ว	จะยังประโยชน์ ให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างวิเศษสุด	

	 ดังนั้น	 การศึกษานอกระบบภายหลังที่สําเร็จการศึกษา	 หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสําคัญ

มาก	ในการที่จะสร้างเสริมให้ผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว	เกิดความรู้	ความเฉลียวฉลาด	สามารถปรับตนให้เข้า

กับสิ่งแวดล้อม	 และสามารถดํารงตนให้อยู่ ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุข	 บัณฑิตทุกคน	 ซึ่งมีส่วนในการสร้าง

ประสบการณ์ ในชีวิตร่วมกันต่อไป	 จงได้ทราบตระหนักแล้วจงตั้งใจพยายามใช้สติปัญญาความสามารถที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์	 ควบคู่กับความรู้ความสามารถทางวิชาการที่มีอยู่	 ประคับประคองรักษาสิ่งดีสิ่งเจริญและสถานภาพ

ของบ้านเมืองไว้	 พร้อมกับปรับปรุงแก้ ไขให้วิวัฒนาไปตามลําดับขึ้นด้วยความมั่นคง	 ชาติของเราก็จะอยู่รอด	 และ

ดําเนินก้าวหน้าไป ในโลกได้ด้วยความปลอดภัยเป็นอิสระ	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรืองทั้งในการดําเนินชีวิตและ

หน้าที่การงาน	ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฮ.ศ.๑๓๙๙
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๔กรกฎาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าปลาบปลื้มยินดีที่เห็นอิสลามิกชนในประเทศไทย	 ได้ปฏิบัติตนมาด้วยดี โดยตลอด	 โดยเฉพาะการ

จัดงานเมาลิดกลาง	ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสดา	ทําให้ทุกคนได้ระลึกถึงความดีที่แต่ละคนจะต้อง

ปฏิบัติตามคําสั่งสอนทางศาสนา	ซึ่งแต่ละคนมีความจําเป็นที่จะมีสิ่งที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตนในงานของแต่ละคน	

	 ผู้ที่มีที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดมั่นนั้น	 คือความดี	 เป็นผู้ที่เจริญ	 เพราะว่าคนเราถ้าทํางานอะไรไม่มี

ความคิดที่แจ่มใส	 ไม่มีความคิดที่บริสุทธิ์	 ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เป็นผลสําเร็จที่ดีงาม	 และยั่งยืน	 การที่ระลึกถึง

พระศาสดานัน้จงึเปน็สิง่สาํคญั	 เพราะวา่เทา่กบัเปน็การตัง้จติอธฏิฐานทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสัง่สอนทีด่งีาม	 คาํสัง่สอนเหลา่นัน้

เป็นสิ่งที่เตือนใจว่า	คนที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาจะอยู่คนเดียวไม่ ได้	จะต้องช่วยกันสร้างชีวิต	เพื่อความเป็นปึกแผ่น	ความเป็น

ปกึแผน่นัน้	 กเ็พือ่ความเจรญิรุง่เรอืงของแตล่ะคนนัน่เอง	ฉะนัน้ทา่นทัง้หลายมทีีย่ดึมัน่และปฏบิตัดิว้ยความเครง่ครดั	 ก็

เชื่อว่าท่านจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง	

	 โครงการที่จะขยายงานไม่ ใช่แสดงว่าปฏิบัติ	 แสดงกับปฏิบัติ ในวันเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ชอบ	 เพราะว่าการที่จะ

อ้างว่าปฏิบัติดีชอบในวันเดียวก็ไม่พอ	 และโดยที่ท่านทั้งหลายก็มีคติประจําใจอยู่แล้ว	 การที่แสดงออกมาว่าจะปฏิบัติ ใน

วันอื่นด้วยนอกจากในวันสําคัญก็สอดคล้องกับการตั้งจิตอธิฏฐานที่จะปฏิบัติความดี	 การที่จะมีโครงการช่วยให้เยาวชน

ทั่วประเทศได้รับผลของการทําดีนั้น	 ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะสําคัญมากที่จะให้

เยาวชนมี โอกาสได้รับการสนับสนุน	 โดยเฉพาะในทางเล่าเรียนความรู้	 จะทําให้เยาวชนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่จะต้อง

เล่าเรียน	 สร้างตัว	 เพื่อสามารถที่จะเป็นพลเมืองดี ในอนาคต	 มีโอกาสที่จะได้ขัดเกลาตัวเองด้วยความช่วยเหลือของผู้ที่

หวงัด	ีฉะนัน้โครงการที่ ไดก้ลา่วถงึนัน้กเ็ชือ่วา่จะเปน็ผลอยา่งมาก	ชว่ยใหบ้า้นเมอืงมคีวามมัน่คง	การทีท่า่นทัง้หลายตดัสนิ

ใจที่จะขยายโครงการต่างๆ	เหล่านี้ ให้กว้างขวางออกไปด้วยความบริสุทธิ์ ใจนั้น	จึงเป็นสิ่งที่น่าขวนขวายอย่างมาก	การ

ที่ท่านมาในวันนี้	 มาช่วยโดยบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยการกุศล	 คือหมายความว่าช่วยเหลือผู้อื่นนั้น	 ก็ขอให้ท่านได้รับความ

ขอบใจจากข้าพเจ้า	และจากผู้ที่จะได้รับผล	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	คุณหญิงสมร	ภูมิณรงค์	นําคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง	ฮ.ศ.	๑๓๙๙	

เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
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	 ส่วนเรื่องที่ ได้สร้างคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาไทย	 และได้แปลมาจํานวนหลายเล่มแล้ว	 และยังคงปฏิบัติต่อไป	 ก็

ถอืวา่เปน็สิง่สาํคญั	 ดงัทีเ่คยไดก้ลา่วหลายครัง้แลว้วา่คมัภรีก์รุอานนีเ้ปน็หลกัของศาสนา	 มิใชเ่พยีงแตเ่ปน็หลกัของศาสนา

อิสลาม	เป็นงานที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ ใคร่ที่จะได้ศึกษาทั่วไป	เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ	และเป็นเรื่องที่แสดงความ

ดี	ซึ่งมนุษย์ทั้งมวลควรจะรู้	โดยที่คัมภีร์นี้เขียนเป็นภาษาที่ ไม่ ใช่ภาษาไทย	และเขียนอย่างวิจิตรพิสดาร	จึงเป็นสิ่งท่ี

ลําบากในการแปล	 การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันช่วยกันแปลให้ ได้อรรถรสที่ดีที่สุดนั้น	 จึงเป็นงานที่จะอํานวยประโยชน์

อย่างมาก	ทุกคนควรจะสนับสนุนในการแปลให้ ได้อรรถรส	 ให้ ได้ความที่ ใกล้เคียงที่สุด	จะเป็นการดี	 เพราะว่าส่วนมาก

ผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์กุรอานนี้บางทีก็จะต้องอาศัยคําแปลที่เป็นภาษาอื่นๆ	 สําหรับพวกเราคนไทยก็อาจจะไม่ทราบซึ้งใน

ภาษานั้นๆ	 ก็จะทําให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะอ่านคัมภีร์กุรอานในภาษาไทย	 ข้อที่ขัดข้องของการแปลนี้ก็มีมาก	 มีผู้ที่

คัดค้านว่า	ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่ ได้อรรถรส	ด้วยเหตุนี้เองที่การแปลเป็นงานที่ลําบาก	แต่ว่าถ้าจะตอบผู้ที่อ้าง

ว่าอ่านเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ ได้อรรถรส	 ก็จะตอบได้ว่า	 ถ้าอ่านเป็นภาษาอื่นที่ ไม่ ใช่ภาษาเดิม	 คือภาษาอารบิคของ

พระกุรอานนั้น	 ก็อาจจะยิ่งไม่ ได้อรรถรสอย่างเป็นทวีคูณ	 เพราะเหตุว่าการแปลตํารานั้น	 ก็อาจจะแปลในภาษาที่ ไม่ ได้

อรรถรส	 และผู้อ่านก็อาจจะอ่านไม่เข้าใจถึงอรรถรสอีกตอนหนึ่ง	 ฉะนั้นการแปลนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ	 เป็นงานสําคัญ

และเป็นงานที่น่าสนับสนุน	ผู้ที่กลัวว่าจะไม่ ได้อรรถรสในการอ่านภาษาไทย	ก็ย่อมไปดูในภาษาอื่นที่เขาแปลในภาษาอื่น

ได้	หรือในต้นฉบับภาษาอารบิคมาเทียบเคียงก็ได้	 ไม่ ได้มีการห้ามปรามใดๆ	แต่ว่าผู้ที่ ไม่รู้ภาษาอื่น	ก็ย่อมจะมีโอกาสที่

จะได้อ่านคัมภีร์	 ซึ่งแต่ก่อนนี้ ไม่สามารถที่จะอ่านได้	 ผู้ที่สามารถที่จะอ่านภาษาอื่นก็อาจจะได้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	

ฉะนั้น	การแปลคัมภีร์อัลกุรอานนี้	 เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน	ไม่น่าที่จะมีอะไรขัดข้อง	ก็ขอชมเชยผู้ที่ปฏิบัติงานในการแปล

และพิมพ์	ขอให้ช่วยกันทําเพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะได้งาน	และเพื่อประโยชน์ของพระศาสนานั่นเอง	

	 ก็ขอขอบใจท่านอีกครั้งหนึ่งที่ ได้มาในวันนี้	 และขอสนองพรที่ท่านได้ ให้มา	 ขอให้ท่านได้ทํางานทําการด้วย

ความสําเร็จ	สิ่งใดที่ปรารถนาและที่ชอบธรรม	และเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยความสําเร็จ	ขอจงมีความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่๑๑
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๔กรกฎาคม๒๕๒๒

	 บัณฑิตอาสาสมัครที่ตั้งมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว	 ก็เป็นหลักการที่นับว่าดีตั้งแต่ต้น	 และเป็นผลดียิ่ง

ต่อผู้ที่เป็นบัณฑิตที่จะไปปฏิบัติการเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม	 และใช้หลักวิชาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ต้องการให้

มากที่สุดเท่าที่จะทําได้	

	 หลักการนี้ก็นับว่าเป็นหลักการที่ดี	 เพราะว่าเมื่อเราเรียนในคณะ	 เรียนในสถาบันการศึกษา	 ได้ปริญญา

แล้วก็ต้องทํางานทําการเพื่อประโยชน์ ในงานที่เรียกว่างานจริง	 การที่จะออกไปทําการทํางานจริงเป็นสิ่งที่ยาก	 มีผู้

เคยพูดเสมอว่า	 นักศึกษาที่เรียนจบเป็นบัณฑิต	 ก็หมายความว่าได้รับปริญญาแล้ว	 จบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	

หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง	 มักจะมีความกลุ้มใจว่าออกไปจะทําอย่างไร	 เพราะส่วนมากออกไปแล้วก็ดูหมิ่นว่ามีแต่

ความรู้	ไม่มีความสามารถ	การที่ ได้ตั้งสํานักบัณฑิตอาสาสมัครก็เพื่อที่จะเชื่อมข้อบกพร่องนี้	เพื่อที่จะให้สามารถที่จะ

ไปทํางานได้	 ให้อยู่ ในควบคุมของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร	 โดยที่ทางสํานักได้อบรมหรือชี้แจงให้รู้สภาพความเป็น

จริงและออกไปทดลองออกไปปฏิบัติ ในภูมิประเทศจริง	 ในงานที่จะเป็นประโยชน์	 ข้อนี้เข้าใจว่าเป็นหลักแรกของ

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร	แต่ที่จะตําหนิติเตียนหรือหาเรื่องกับโครงการนี้ ได้ก็มีว่า	คนเราที่มีความรู้และออกไปปฏิบัติ

เพียงเวลาไม่นานนัก	 แล้วก็กลับมาทําวิทยานิพนธ์รายงาน	 และได้รับประกาศนียบัตรนั้น	 เป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยมีความ

หมายนัก	เพราะว่าได้ออกไปเพียงไม่กี่เดือนก็กลับมาทํารายงาน	รู้สึกจะผิวเผินมาก	นั่นนะข้อหนึ่ง	 	

	 อีกข้อหนึ่ง	 โดยที่เป็นสมาชิกของโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร	 ก็มีคนเพ่งเล็งว่าพวกนี้เป็นพวกนักศึกษาที่

อยากดัง	 อยากจะมีอิทธิพล	 อันนี้ก็อาจจะมี ได้	 เพราะว่าเท่ากับมี โครงการหนุนหลัง	 เพราะว่าสํานักบัณฑิตอาสา

สมัครนี้มีงบประมาณมิ ใช่น้อย	 เท่ากับเป็นการมีอภิสิทธิ์	 ถ้าจะแก้ข้อนี้ก็แก้ ได้ โดยที่การออกไปทํางานนั้น	ถือว่าเป็น

สิ่งที่ผู้ออกไปปฏิบัติงานได้ประโยชน์มากกว่าที่จะทึกทักเอาว่า	 เราเสียสละเพื่อที่จะไปทําประโยชน์	 ถ้าเราออกไปทํา

ประโยชน์ ได้	 ก็เท่ากับได้ประโยชน์แก่เรา	 เท่ากับเราได้ความรู้ ในประสบการณ์ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ	 และ

คําพูดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวัตถุมากกว่าทางการเงินของสํานัก	 ฉะนั้น	 ถ้าถือหลักแรกนี้ว่าที่ออกไปนี้เป็นโชคดี

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ประภาศน	์ อวยชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นํา

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่น	๑๑	เฝ้า	ฯ	ก่อนที่จะออกไปฝึกงานและปฏิบัติงานภาคสนามในเขตชนบท	
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ของพวกเราทุกคน	 เป็นโชคดีของผู้ที่อาสาสมัครออกไป	 คําว่าอาสาสมัครนี้ก็เท่ากับเป็นผู้ โชคดี	 ได้รับโอกาสที่จะได้

ไปเรียนรู้ ในสภาพความเป็นจริงของชนบท	 อันนี้ก็เป็นหลักแรก	 เราไปมิ ใช่เป็นผู้ที่เสียสละแท้ๆ	 คืออย่าไปถืออย่าง

นี้	ถ้าไปถือว่าเป็นผู้เสียสละแล้วจะไม่ ใช่เป็นผู้เสียสละ	จะกลายเป็นผู้ที่ ไปโดยเปล่าประโยชน์	แต่ถ้าเรารู้ว่าเราออกไป

นี้เป็นการฝึกงาน	 เราก็จะเกรงใจคนอื่นบ้างว่าเราได้ โอกาสไปฝึกงานด้วยงบประมาณแผ่นดิน	 และเพิ่มพูนความรู้

ของเรา	ทําให้คนที่อยู่ ในท้องที่เขาสบายใจขึ้น	

	 ความสบายใจของคนที่อยู่ ในท้องที่นี้เป็นเรื่องสําคัญ	อย่างที่เคยพูดมาก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว	ที่เคยพูดก็

ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ชักจะอุ่นเครื่องกันจนไม่ค่อยมาพบอีกต่อจากนั้นหลายปีมาพบปีหนึ่งแล้วก็เว้นมาสอง

สามปีหรือกว่า	 แต่ก็ขอพูดซ้ำอีกว่าเราออกไปนั้น	 อย่าทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ ในท้องที่ ได้	 ที่เคยเกิดมา

แล้ว	ที่เป็นความจริง	ไม่ ได้เรียกว่าข้อเท็จจริง	เพราะว่ามันเป็นเท็จ	เป็นข้อจริงเป็นความจริงว่า	บัณฑิตอาสาสมัคร

ออกไปปฏิบัติงานแล้ว	 ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ ในท้องถิ่นได้	 เช่นไปสอนในโรงเรียน	 แล้วก็ครูที่อยู่ที่นั่น

เมื่อรู้ว่าบัณฑิตอาสาสมัครมาช่วย	 เขาก็ต้องเอาใจอย่างโน้นอย่างนี้	 ก็เป็นข้อเสีย	 ฉะนั้น	 ประการแรกเรามิได้ ไป

เป็นผู้ที่จะเข้าไปสอนเขา	 เราไปเพื่อที่จะไปดูสภาพความเป็นจริง	 ไปช่วยแบ่งเบาภาระเท่าที่เขาต้องการจะให้เราแบ่ง

เบาภาระ	และเราจะได้ความรู้มาก	อันนี้เป็นข้อสําคัญ	

	 ข้อสําคัญต่อไป	ก็ที่ ได้กล่าวรายงานแล้วว่า	บัณฑิตอาสาสมัครออกไปแล้วทีหลังก็ออกไปเป็นปีที่สองปีที่สาม	

อันนี้เป็นสิ่งที่น่าดู	 เพราะหมายความว่าผู้ที่ ไปอย่างนั้นเห็นความสําคัญของความรู้	 การทํางานในท้องถิ่นที่แท้ๆ	

เป็นอย่างไร	 ฉะนั้นการไปซ้ำนั้นก็เป็นการดี	 ข้อเสียของการไปซ้ำนี้ก็มีเหมือนกัน	 เพราะว่าทําให้คนเขาบอกว่านี้

เพราะไม่มีอะไรทําหรือไง	 ถึงได้มาเข้ากับสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร	 อันนี้น่าคิดเหมือนกัน	 แต่ว่าวิธีแก้ ไขก็มีอยู่ว่า	

คราวนี้ที่ ไป	 ไปในงานใดก็ตาม	 ไปช่วยกันสอนในโรงเรียน	 ไปช่วยในด้านอื่นๆ	 การอนามัยหรือการอาชีพ	 ตามที่เรา

ถนัด	ก็ไปช่วยและพยายามหาความรู้ ในวิธีที่จะทํางานอย่างใดที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด	และต่อไปถ้ามี โอกาสออกไป

ในโครงการหรือในฐานะเป็นสมาชิกของโครงการบัณฑิตอาสาสมัครนี้ก็ ไป	 ถ้าไม่มี โอกาสหมายความว่าต้องทํางาน

ทําการ	ก็นําหลักการของบัณฑิตอาสาสมัครหรือจิตใจของตัวไม่ต้องอยู่ ในโครงการ	ไปทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

รักษาความดี	รักษาความเข้มแข็งนี้ต่อไป	และก็ไม่ต้องได้หน้า	ไม่ต้องมาทําวิทยานิพนธ์	ไม่ต้องมาได้ประกาศนียบัตร

เพิ่มเติม	แต่ว่าตัวเองจะได้	และก็ส่วนรวมจะได้ ในคราวนี้	
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	 ฉะนั้น	 โครงการนี้หรืองานของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครนี้	 เป็นงานที่ยาก	 เพราะว่าถ้าจัดให้มากเกินไป	

ก็กลายเป็นต้องใช้งบประมาณมาก	 ต้องใช้เวลามาก	 จะต้องเสียเวลา	 แต่ถ้าไม่จัดให้ผู้ที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครก็ ไม่

สามารถที่จะได้หลักความรู้ ได้ถนัดก็ต้องให้พอดีพอเหมาะ	 อยู่ที่แต่ละคนที่จะต้องออกไปทํางานด้วยความสุจริตใจ	 ใน

ใจของแต่ละคน	 แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิด	 มีแนวความคิดของตัวว่าควรทําอะไร	 ควรจะปฏิบัติอย่างไร	 ควรจะ

ตั้งหลักยังไง	 แต่หลักนี่เป็นสิ่งที่หายาก	 ต้องขอโทษที่ ใช้คํานี้	 เพราะว่าแต่ละคนที่ ไปก็เป็นคนใหม่	 คือหมายความว่า

เป็นคนที่ ได้ผ่านชีวิตมาระยะหนึ่ง	ไม่เหมือนคนที่ผ่านชีวิตระยะยาว	อันนี้ก็ต่างกัน	เรียกว่าเป็น	ถ้าใช้คํานี้ก็คงโกรธ	

ว่าเป็นเด็กแต่ว่าคนแก่ก็อยากเป็นเด็ก	 คนเด็กก็อยากเป็นแก่	 ไม่พอดีกันสักอย่าง	 แต่ว่าหมายความได้	 ตอนนี้เรา

อยู่ ในระยะที่อะไรมันใหม่	เราก็ดูแต่ของใหม่	เอาเข้ามาใช้อย่างดีที่สุด	เราก็จะนับว่าเป็นคนเก่า	ในที่สุดก็เป็นคนเก่า	

ไม่นานก็เป็นคนแก่	 คนเราเป็นอย่างนั้น	 ฉะนั้นก็พยายามที่จะคิดว่าเราไปหาความรู้	 และระหว่างที่เราหาความรู้ก็

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์อย่าให้เสียหาย	 ด้วยความพยายาม	 ด้วยความรู้ตัว	 คือรู้ว่าตัวกําลังทําอะไร	 จะเป็น

ประโยชน์แก่ตัวเอง	 และจะเป็นคนแก่เร็ว	 แก่ ในความหมายที่ดี	 คือหมายความว่ามีความรู้	 มีความสามารถ	

มีประสบการณ์ได้เร็ว	บางคนที่แก่อายุไม่ ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์	คนแก่อายุเท่าไหร่ๆ	แล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่น	คือ

ไม่รู้เรื่อง	 ทั้งไม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง	 ไม่มีจิตใจที่มีความสามารถ	 ความรู้	 ฉะนั้นก็ขอให้รีบเป็นคนแก่ ได้	 โดยมีความ

เพียรความตั้งใจสังเกตสังกา	และตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ถูกต้อง	

	 เกิดความคิดมาว่าคนไทยหรือสังคมไทยนี่	มีบุคคล	๔	จําพวก	บุคคล	๔	จําพวกนี่พูดแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดี

นัก	 คือหมายความว่าอาจจะทําให้แต่ละคนไปคิดฟุ้งซ่านไปเปล่าๆ	 แต่ถือว่าทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่	 เป็นอาจารย์	 เป็น

บัณฑิตอาสาสมัครคงจะเข้าใจ	๔	บุคคล	๔	จําพวก	แบ่งเป็น	๒	คู่	 จําพวกหนึ่ง	ที่ ในด้านความปรารถนาอยากจะ

พัฒนาส่วนรวม	สังคม	หรือประเทศชาติ	อย่างค่อยๆ	ไป	ค่อยๆ	แก้	มีอะไรบกพร่องนิดหน่อยก็ค่อยๆ	แก้	แก้ ไป	

นี่จําพวกหนึ่ง	 แบบหนึ่ง	 มีอีกแบบหนึ่งไปเห็นอะไรไม่ดีรื้อ	 ระเบิดไป	 ระเบิดอันนี้ ไม่ดีแล้วระเบิด	 นี่เป็นสอง	 ใน

แต่ละจําพวกนี้แบ่งเป็นสอง	 จําพวกแรกที่ ไปเห็น	 อะไรไม่ดีอยากจะแก้ ไข	 ก็ค่อยๆ	 แก้ ไขไป	 โดยนึกถึงว่าอยากให้

มันดี	อยากให้มันทํางานได้	และก็ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ	 เพราะเห็นว่าความเจริญเป็นของดี	ความเจริญนั้นจะทํา

ให้ส่วนรวมเจริญ	 ที่จริงเราก็จะได้รับผลดี	 และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็จะได้รับความดี	 ไม่กระทบกระเทือนในทางที่

ไม่ดี	จะได้แต่ ในทางที่จะมั่นคงเจริญได้	นึกถึงส่วนรวม	ผู้ที่ค่อยๆ	แก้ ไขไป	หรือรักษาของที่มีอยู่ส่วนที่เหลือ	อาจจะ
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มีความคิดว่า	 ถ้าหากว่ารื้อจะไม่ดี	 ต้องรักษา	 เพราะว่าถ้ารักษาแล้วตัวเองก็ยังจะมีตําแหน่ง	 ตัวเองก็ยังมีฐานะ	

ตัวเองก็จะยังคงมีเก้าอี้นั่ง	ไม่กระทบกระเทือนตัวเอง	หมายความว่า	พวกผู้ที่อยากรักษาของที่มีอยู่เดิมเพราะว่าของ

ที่มีอยู่เดิมนั้นยังใช้ ได้	 และค่อยๆ	 แก้สิ่งที่ปลีกย่อยเพื่อให้ดีขึ้น	 และพวกที่อยากรักษาของที่มีอยู่เดิมเพราะอยาก

รักษาเก้าอี้	 อยากรักษาฐานะของตัว	 อยากรักษาความร่ำรวยของตัว	 ไม่อยากเสีย	 นี่จําพวกที่อยากรักษาของเก่า

เพียงเปลี่ยนแปลงเล็กๆ	 น้อยๆ	 พวกที่อยากจะระเบิดปังรื้อหมดแบ่งเป็น	 ๒	 พวก	 เหมือนกัน	 พวกที่ระเบิดเพราะ

ว่าอุดมคติของตัวต้องระเบิด	 เพราะอุดมคติของตัวไม่ตรงกับสภาพที่มีอยู่	 ที่เป็นจริงๆ	 เมื่อสภาพไม่เป็นจริงแล้ว	 ก็

ระเบิดปัง	 เพื่ออุดมคตินั้น	 คือเห็นจริงๆ	 สุจริตใจว่า	 ถ้าระเบิดเปรี้ยงแล้วก็มาสร้างใหม่จะดีกว่า	 ด้วยความสุจริตใจ	

นั่นพวกหนึ่ง	 อีกพวกหนึ่ง	 ต้องระเบิดปังเพราะว่าไม่ ใช่บ้านของตัว	 ก็ระเบิดเปรี้ยง	 แล้วก็สร้างบ้านของตนเอง	

หมายความว่า	 เพื่อจะยึดเป็นที่ของตัว	 เพื่อที่ตัวเองจะได้ร่ำรวยขึ้นมาได้	 จําพวกนี้ ไม่นึกถึงว่าจะเป็นอันตรายต่อ

ส่วนรวมหรือไม่	บ้านเมืองจะพัง	เพียงขอให้ตัวเองรวย	นี่ก็อีกจําพวกหนึ่ง	

	 ก็เห็นชัดเจนว่า	 จําพวกไหนจะใช้การได้	 ก็แล้วแต่ ใครจะคิดว่าพวกไหนจะใช้การได้เหมาะสม	 ไม่อยากจะ

บอกว่าควรจะคิดว่าจําพวกไหนใน	๔	จําพวกนี้	 เป็นคนดีเป็นคนที่ควรจะคบ	และเป็นคนที่ควรจะเป็น	แต่ละอย่างนี่

อนัตราย	แตล่ะอยา่งมขีอ้บกพรอ่ง	แตอ่นัไหนมคีวามบกพรอ่งนอ้ยทีส่ดุ	ใน	๔	อยา่ง	ถา้เราตัง้จติไดแ้ลว้	ใน	๔	จาํพวก

นี้	 ว่าเราจะเป็นอย่างไหน	 ก็เชื่อว่าจะเข้าใจชีวิต	 และเข้าใจวิธีหาความรู้	 วิธีปฏิบัติของตัว	 แต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ ไม่

ถามต่อ	 หรือไปเลือกส่วนที่เป็นอันตราย	 ก็ไม่รับรองความป็นอยู่ของตัวเอง	 เพราะว่าไม่รับรองความเป็นอยู่ของตัว

เอง	 เพราะว่าไม่รับรองความเป็นอยู่ของสังคม	 ความเป็นอยู่ของประเทศชาติ	 อาจจะเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกของ

ประเทศที่ ไม่มีประเทศแล้ว	 เป็นไปได้	 แต่ว่าถ้าเลือกจะเป็นบุคคลในจําพวกไหนก็จะเป็นสมาชิกของประเทศที่มีอยู่	

ไมข่ดั	 มหีวงัอยา่งยิง่ทีจ่ะอยูต่อ่ไป	 ประเทศไทยนีถ่า้เราเหน็วา่ประเทศไทยเปน็หลกัสาํคญัสาํหรบัเรา	 คอืประเทศไทยจะอยู่

ไม่สลายไป	 อันนี้ก็เลยเถิดมาพูดถึงคนบุคคล	 ๔	 จําพวกนี้	 เพราะว่าเป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาเพื่อใช้วิชาการเป็น

ประโยชน์	 ขอพูดเป็นประโยชน์	 และอย่าบอกว่าเป็นประโยชน์แก่ ใคร	 ใช้วิชาเป็นประโยชน์นั้น	 ก็ต้องรู้เราก็ต้องตั้ง

สติเวลานี้	 และเราก็ปฏิบัติตามนั้น	 ถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย	 ตั้งสติเวลานี้	 เมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่ตั้งแล้วทํางานแบบฟุ้งซ่าน	

ไม่มีความตั้งใจ	 คือถ้าปักใจตั้งใจในทางที่ถูกก็รอดได้	 พูดได้ว่า	 ไม่ ใช่ผู้ที่จะออกไปปฏิบัติการในโครงการบัณฑิต

อาสาสมัครเท่านั้นเองที่ต้องพิจารณา	ผู้ที่ขอพูด	ทั้งอาจารย์ทั้งหลายก็พิจารณาบุคคลทั้ง	๔	จําพวกนี้ ได้	ก็เป็นของดี
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เหมือนกัน	

	 ฉะนั้น	 จึงไม่ละเลยได้พูดถึง	 แต่คันลิ้นมานานแล้วที่จะพูดถึงเรื่องนี้	 แล้วก็อยากจะพูดเรื่องนี้มานาน	 แต่

เพิ่งมาคิดออกเมื่อไม่กี่วันมานี้	 เมื่อน้ำมันแพงขึ้น	น้ำมันแพงขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทํายังไง	ถึงจะแก้ ไขน้ำมันแพง	 เมื่อ

นึกถึงแก้ ไขน้ำมันแพง	มันแก้ ไขไม่ ได้	เราจะไปตีหัวใครก็ตาม	เราต้องดูเลือกตีหัวใคร	เราจะไปตีหัวใครไม่ ได้	เพราะ

น้ำมันแพง	น้ำมันมันหมด	 เราใช้กันหมดแล้ว	คือหมายความว่าเรามนุษย์ ใช้กันมากเกินไปมันไม่พอ	มี ไม่พอก็ต้อง

คิด	คิดไปคิดมา	ก็เลยได้คิดถึงมนุษย์คน	๔	จําพวก	 เลยเห็นว่าความคิดนี้ก็คงมีประโยชน์ ได้บ้าง	 ไม่ ได้ทําให้น้ำมัน

ถูกลง	 แต่ว่าอาจจะทําให้สามารถที่จะเผชิญกับภาวะที่เดือดร้อนกันเช่นนี้	 เพราะว่าน้ำมันมันแพงขึ้น	 ก็อยากพูดใน

ฐานะที่เห็นว่าเราเป็นนักค้นคว้า	 นักศึกษา	 อยากที่จะศึกษา	 อยากที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องน้ำมันแพงการแก้ ไข

ภาวะการณ์ครั้งนี้	 ไม่ ใช้ว่าเพียงแต่แก้เดี๋ยวนี้	ต้องแก้มาก่อนนี้แล้ว	ถ้าแก้มาก่อนปัจจุบันนี้ก็จะใช้ ได้	แต่เราไม่ ได้แก้มา

ก่อนก็ต้องแก้เดี๋ยวนี้	สําหรับอนาคตต่อไป	ถ้าเราบอกว่าทําไมไม่ ได้ทําอย่างนั้น	ทําไมไม่ ได้ทําอย่างนี้	ทําไมไม่ ได้ทํา

อย่างโน้น	 มันเป็นคําตอบที่ ไม่มีประโยชน์เลย	 เพราะว่าไม่ ได้ทํา	 ถึงว่าต้องทําเดี๋ยวนี้	 ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป	

ถ้าหากเราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้	 เราก็คิดดี	 คิดตรง	 คิดให้แจ่มแจ้งเดี๋ยวนี้ข้างหน้าเราไม่ต้องเป็นห่วง	 ไม่

ต้องตีตนไปก่อนไข้	เพราะว่าเราทําเราปฏิบัติ ในเวลานี้	อันนี้เป็นเรื่องต่อไป	แต่ที่พูดอย่างนี้	ที่พูดให้ฟังนี่ก็ ให้เห็นว่า

คนเราทุกคนต้องคิด	ต้องตั้งเป้าหมาย	ต้องตั้งหลักให้ดีก่อนจะทําอะไร	แต่ถ้าตั้งหลักแล้วด้วยการคิดที่มีเหตุผล	แล้ว

ชีวิตมันง่าย	รับรองง่าย	ไม่มีความยุ่งยากอะไร	แต่ถ้าคิดยุ่งยากฟุ้งซ่านก็ยุ่งใจ	นี่เป็นของธรรมดา	ถ้าคิดดีๆ	คําว่าดี

นี่คนไม่ค่อยชอบฟัง	 ความดีนี่เป็นของสมัยใหม่	 เพราะว่าความดีปัจจุบันนี้	 จะเป็นความดีข้างหน้า	 ฉะนั้นก็ถึงพูด

อย่างนี้	ตอนนี้พูดเปะปะมาก	เพื่อที่จะให้เห็นว่าคนเราต้องคิด	แล้วคิดเปะปะไปมา	แล้วก็เอาความเปะปะนี้มาสรุปก็

จะได้ความคิดที่ถูกต้อง	 	

	 ฉะนั้นก็ขอพูดเพียงแค่นี้	 เอาไปคิดว่าพูดอะไร	 ฟังอะไรที่เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็เอาไว้	 อะไรที่ ไม่เป็น

ประโยชน์ก็เอาไปแก้ปัญหาต่อไป	 ถ้าหากว่าจําคําที่พูดแล้วเห็นว่า	 ที่ ได้ยินมานั้นไม่ถูก	 และถ้าเห็นว่าไม่ถูกตรงไหน

แล้วมีคําตอบในคําว่าไม่ถูกนั้น	 อย่ามาด่า	 อย่ามาว่า	 เพราะว่าการที่ค้นความผิดในคําพูดที่ที่ ได้ยินเวลานี้นั้น	 เป็น

ความดี	 เป็นของดี	 เพราะว่าจะได้เห็นว่ามีวิธีอย่างไร	 ถ้าหากว่าค้นสิ่งที่ ได้ยินมาที่ผิด	 และค้นได้แล้วด้วยความ

บริสุทธิ์ ใจ	เราก็ได้ประกอบความดี	 เมื่อค้นความผิดของสิ่งที่ ได้ยินจากผู้อื่น	จะได้เป็นการฝึกที่จะได้ค้นในสิ่งที่ตัวเอง
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คิด	 เพราะตัวเองอาจจะคิดผิด	 และเมื่อตัวเองพูดแล้วก็จะต้องถูก	 ก็จะกลายเป็นฟังตัวเองในสิ่งที่ผิด	 ที่พูดผิดแล้วก็

เชื่อในสิ่งที่พูดผิด	 ฉะนั้น	 การแก้การพูดผิด	 คิดผิด	 ต้องหมั่นตรวจดูว่าตัวเองพูดยังไง	 ตัวเองคิดยังไง	 ถูกหรือผิด	

ถ้าผิดก็จะเห็นว่าผิด	 ก็ต้องรีบแก้ ไข	 หมายความว่าฝึกฟังคนอื่นพูด	 แล้วก็คิดว่าที่ฟังนี่พูดผิดหรือปล่าว	 ก็จะได้เป็น

แบบฝึกหัด	 เป็นบทเรียน	 เป็นการฝึกหัดตัวว่าให้แยกธาตุในคําพูดของผู้นั้น	 แล้วมาดูว่าถูกหรือผิดตรงไหน	 แต่

สําคัญมากคือตัวเองคิดบางที ไม่ ได้เปล่งออกมาเป็นวาจา	คิดแต่ว่าคิดตรงไหนก็ไม่ทราบ	คิดในสมอง	คิดในใจ	หรือ

คิดตรงไหนก็ตาม	 ก็คิดอยู่ตลอดเวลา	 แต่คิดถูกหรือว่าคิดผิด	 เราไม่คอยดู	 ไม่คอยจับแต่ถ้าเราคอยจับคอยดู	 ว่าเรา

คิดถูกคิดผิดอย่างไร	 มาแยกธาตุมาชําแหละตัวเองว่าคิดถูกคิดผิดอย่างไร	 นั่นแหละเป็นคนมีสติ	 เป็นคนที่จะ

สามารถคิดอะไรต่อไปไม่ผิด	 และจะมีประโยชน์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมแก่งานทั้งปวง	 ซึ่งหมายความว่าจะเป็นคนดี	

ในความหมายของคําว่าคนเก่ง	 เป็นคนสามารถ	 และเป็นคนที่มีความสําเร็จ	 นี่กลับมาถึงความดีกลับมาถึงความ

สําเร็จของแต่ละคน	

	 ฉะนั้น	วันนี้ก็ ให้พรว่าให้ออกไปปฏิบัติงาน	ให้ ได้ความสําเร็จ	ให้เรียบร้อย	และให้ โครงการนี้เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม	คือความสําเร็จของโครงการนี้	จะทําให้ส่วนรวมมีผู้ที่จะสามารถช่วยส่วนรวมได้	แก้ ไขปัญหาต่างๆ	ที่มี	

และสามารถที่จะสร้างสังคมที่มีที่แต่ละคนชอบนักที่จะพูดว่า	 สังคมที่เป็นธรรม	 ก็ขอให้ทุกคนมีความสําเร็จใน

งานการที่ ได้ทํา	และขอให้มีกําลังใจและกาย	พอที่จะบุกที่จะบากบั่นให้ ได้ความสําเร็จมา.	
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สําเนา
(๑)

พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดระยอง
(๒)

ณสนามกีฬาของกองพันทหารราบที่๓นาวิกโยธิน

วันจันทร์ที่๓๐กรกฎาคม๒๕๒๒

	 กิจการลูกเสือชาวบ้านมีจุดประสงค์ดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเมื่อกี้นี้	คือการสร้างความสามัคคี	สร้าง

ความมั่นคงแก่ส่วนรวม	 แก่ประเทศชาติ	 เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายสามารถที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัย	 และมีความสุข	

ฉะนั้น	วันนี้ซึ่งเป็นพิธีมอบธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจึงเป็นวันสําคัญ	เพราะว่าทําให้กิจการของลูกเสือ	ของผู้ที่ ได้

รับฝึกลูกเสือในจังหวัดระยองนี้ ได้มีความครบถ้วน	

	 เราได้มีผ้าพันคอประจําแต่ละบุคคลแล้ว	 และมีธงชาติประจําชาติแล้ว	 บัดนี้ก็มีธงประจํารุ่น	 ผ้าพันคอ

ประจําตัวนั้นแสดงถึงว่า	แต่ละคนได้ฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม	ให้มีความรู้	ความสามารถ	ให้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความ

เมตตา	 จิตใจที่มีความรู้	 คือมีความรู้ว่าควรจะทําอะไร	 เป็นส่วนตัว	 ธงลูกเสือชาวบ้านที่ประจํารุ่นนั้นก็เท่ากับเป็น

สัญลักษณ์ของความสามัคคีที่เราต้องการ	เพราะว่าเป็นเครื่องหมายของรุ่น	หมายความว่าผู้ที่ ได้ฝึกพร้อมกันก็มีสิ่งที่

เตือนใจว่า	ต้องรักษาความสามัคคีของรุ่น	 เพื่อที่จะให้อยู่เย็นเป็นสุข	และช่วยกันได้	ความสามัคคีนั้น	ก็คือเอื้อเฟื้อ

ซึ่งกันและกัน	 ช่วยซึ่งกันและกันเพื่อให้แต่ละคนมีความก้าวหน้าความปลอดภัย	 ส่วนธงชาตินั้นก็เกือบจะไม่ต้อง

อธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของส่วนรวมอันยิ่งใหญ่คือชาติบ้านเมือง	ซึ่งถ้าเราไม่มีชาติบ้านเมือง	เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

ยากอยู่	 เพราะว่าประเทศไทยนี้ตั้งมานาน	 และมีอุดมคติหรือจะเรียกว่าสัญลักษณ์ของความเป็นไทย	 ซึ่งสร้างสมมา

เป็นเวลาช้านาน	 ทําให้คนไทยทุกคนภูมิ ใจว่าเป็นคนไทย	 เพราะว่าคําว่าไทยก็คือไท	 คือมีเสรีภาพมีความอิสระที่จะ

ทําอะไรต่ออะไร	

	 ความสามัคคีแล้วก็ทําให้ชาติบ้านเมืองอยู่ ได้นั้น	 ก็เป็นสิ่งที่พูดกันมาก	 อาจจะเข้าใจเผินๆ	 เข้าใจได้ง่ายคือ

รักกัน	 คือไม่ทะเลาะกันช่วยกัน	 แต่ถ้าดูต่อไปก็อาจจะยากอยู่เหมือนกัน	 เพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะได้อย่างโน้น

อย่างนี้	 แต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการแตกต่างกัน	 หรือความต้องการของแต่ละบุคคลอาจจะขัดกันได้	 แม้ความ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบวรราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระบวรราช

เจ้ามหาสุรสิงหนาท	ณ	ค่ายมหาสุรสิงหนาท	และพระราขทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดระยอง	
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ต้องการของคนเดียวอาจจะขัดกัน	อย่างวันนี้ฝนตก	ฝนตกก็อาจจะบอกว่า	แหมอากาศนี้รังแกเราเหลือเกิน	 เพราะ

ว่ามานั่งอยู่ก็เปียกทําให้ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน	 คือมาทํางานมอบธงของรุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 ทําให้อาจจะหนาว	

แล้วก็ ไม่สะดวกก็บ่นกัน	 เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงไม่บ่น	 เพราะเข้าใจ	 แต่ว่าถ้านึกดูบางแห่งที่ ไปแจกธง	 ร้อนจนจะ

เป็นลมกันเพราะแดดออกไม่มีเมฆไม่มีฝน	 ก็บ่นกันเหมือนกัน	 บ่นว่าวันนี้ร้อนจัง	 ทําให้กิจการนี้ ไม่สะดวก	 ฉะนั้น

ร้อนมีแดดก็บ่น	 ฝนตกทําให้เปียกก็บ่น	 จะเอาอะไร	 การตัดสินใจที่จะเอาแดดร้อนเผาทําให้ร้อนมากจนเป็นลมกัน	

แล้วก็เดือดร้อน	 หรือจะเอาฝนที่ทําให้เย็นเยือก	 ก็เลือกยาก	 แต่ก็ต้องอยู่ที่ ใจเรา	 ถ้าถือว่างานอย่างงานวันนี้เป็น

งานที่เป็นมงคล	 มีความหมายและเข้าใจว่างานอย่างนี้	 บางทีก็เจอฝน	 บางทีก็เจอแดดร้อน	 แต่ว่าไม่เอาธุระว่าฝน

มันตกทําให้เดือดร้อน	 ทําให้ลําบาก	 หรือแดดออกก็ทําให้ลําบาก	 แต่ว่าทุกคนมีจิตใจที่จะจัดงานนี้ ให้ดี	 คําว่า

จัดงานนี้ก็ ไม่ ได้หมายความว่าต้องเป็นภาระของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาวบ้านแต่

ฝ่ายเดียว	ลูกเสือชาวบ้านทุกคนไม่เว้นมีหน้าที่แต่ละคน	มีทางที่จะทําให้งานนี้เป็นมงคล	และทําให้แต่ละคนได้รับผลดี	

คือมีความร่าเริงใจ	 มีความมั่นใจ	 มีหวังได้	 ทุกคนมีหน้าที่ก็ทําใจให้ดี	 ก็จะไม่เดือดร้อนในการที่อากาศร้อนหรือ

อากาศเย็น	อากาศแห้ง	หรืออากาศเปียก	

	 ความจริงถ้าเรามาพิจารณาดู	 ถ้าอากาศร้อนหมายความว่ามีแดด	 การมีแดดนั้นเป็นบุญเท่าไหร่	 ถ้าเราไม่มี

แดดจะมืดมนตลอดวันตลอดคืน	 หรือจะไม่มีวันไม่มีคืนต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ ไม่ ได้	 เราเองก็อยู่ ไม่ ได้	 ถ้าไม่มี

แสงพระอาทิตย์	ซึ่งเป็นคุณแก่โลก	คุณแก่มนุษย์	คุณแก่สัตว์ทั้งหลาย	คุณแก่ต้นไม้ทั้งหลาย	หมายความว่าถ้าไม่มี

แสงพระอาทิตย์ซึ่งร้อนมาช่วยทําให้เรามีชีวิตได้	เราก็หมดชีวิต	แต่หากว่าไม่มีฝน	ก็แห้งแล้ง	ทําให้ทุกคนทั้งสัตว์ทั้ง

ต้นไม้อยู่ ไม่ ได้เหมือนกัน	แห้งแล้งอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานี้	บอกว่าฝนแล้งนักต้นไม้จะตาย	ทุกคนจะล่มจม

เพราะว่าไม่มีน้ำ	 เป็นอันว่าทั้งแดดร้อนทั้งฝนที่อาจจะทําให้เยือกเย็นก็มีประโยชน์	 เราดูในทางที่เป็นประโยชน์	และ

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มี	 อย่างนี้จึงทําให้จิตใจเราร่าเริงได้	 และทําให้ ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ได้อย่างเต็มที่	 ฉะนั้นการ

ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 ก็มีประโยชน์อยู่ที่ทําให้คนทุกคน	 ทั้งผู้ที่ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 ทั้งผู้ที่ ไม่ ได้ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 แต่

ทราบถึงวิธีการ	 ได้รับประโยชน์ทั้งนั้น	 คือทําให้จิตใจเห็นความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้	 ถ้าจะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นได้	

และประโยชน์อย่างยิ่งที่ต้องดู	 ต้องแลเห็น	 ก็คือประโยชน์ของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ช่วยกันคิดช่วยกันแก้

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	จะทําให้กิจการลูกเสือชาวบ้านนี้เป็นประโยชน์ที่สุดและแต่ละคนก็จะได้รับประโยชน์นี้	
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	 ในโอกาสนี้	 ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีของการฝึกลูกเสือชาวบ้าน	 และพิจารณาอยู่ตลอดไป	 ให้ประสบ

ความเจริญความสําเร็จ	 จะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนตก	ก็รักษาความร่มเย็นของวันนี้	 ร่มเย็นในใจที่ ไม่เดือดร้อน	ก็

ขอให้ทุกคนได้ประสบผลดี	ความสําเร็จความสุข	ทั้งกายทั้งใจ	ตลอดไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
(๒)

ณศาลาดุสิดาลัย

วันพุธที่๑สิงหาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ท่านทั้งหลาย	 และขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับสิ่งที่จะ

ถือว่าเป็นเกียรติก็ ได้	

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ถือกันว่าเป็นเกียรติหรือเป็นรางวัล	 หรือจะถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงงานที่ ได้ทํามาดี	

หรือความสามารถในการทํางาน	จะถือว่าเป็นอย่างไรก็ตาม	แต่ละคนก็มีความเห็นส่วนตัว	แต่ถ้าจะไปถือว่าเป็นสิ่งที่

สําคัญ	 ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ	 เพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายของงานที่ทําดี	 ก็เป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุน	 เพราะ

แต่ละคนก็มีหน้าที่ ในงานการของตน	 โดยเฉพาะท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ ใหญ่ที่มีหน้าที่สําคัญๆ	 ในงานของชาติ ใน

แขนงต่างกัน	 ถ้าท่านถือว่าที่ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกําลังใจในการทํางาน	 เพื่อให้หน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี	

ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับส่วนรวม	 โดยเฉพาะงานของแต่ละคนนั้นย่อมต้องทําให้ดี	 เพื่อให้

งานนั้นสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์แต่ โดยหน้าที่ท่านทั้งหลายต่างคนมีงานในแขนงของตน	 ถ้างานในแขนงของ

ตนนั้นสําเร็จลุล่วงโดยดี	มีความก้าวหน้า	งานนั้นก็เจริญ	

	 ส่วนที่สําคัญในวันนี้	 ที่ขอฝากกับท่านทั้งหลาย	 เพราะว่าท่านทั้งหลายมาเป็นจํานวนหลายร้อยท่าน	 คือ

แต่ละคนมีงานของตน	 ซึ่งต้องทําให้ดี	 แต่ว่าประโยชน์ที่จะได้ย่อมจะต้องให้ ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวม	 และต้องสํานึก

ว่าถ้างานของแต่ละคนทําได้ดีแล้ว	แต่ ไม่ ได้ประสานกับงานของผู้อื่น	ข้อนี้ก็อาจจะทําให้ประโยชน์ส่วนรวมนั้น	ไม่ ได้

รับผลดีอย่างเต็มที่	 เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์จํากัดในแขนงนั้น	ย่อมอยู่ ไม่ ได้	 ย่อมยั่งยืนไม่ ได้	 ถ้าไม่ ได้

อิงหรือพิงแขนงอื่นๆ	ทุกแขนงจึงต้องทํางานร่วมกัน	จะต้องให้สอดคล้องกัน	ถ้าแต่ละแขนงไม่ต้องสอดคล้องกัน	ก็

ไม่ต้องแบ่งส่วนงานออกเป็นแขนงต่างๆ	 เป็นกรม	 เป็นกอง	 เป็นสาขา	 เป็นแผนก	 มากมายตามที่เป็นอยู่ ใน

ปัจจุบัน	หรือในทุกวงการทุกประเทศที่ต้องแบ่งเป็นแขนง	ถ้าแขนงหนึ่งแขนงใดสําคัญกว่า	แล้วก็แขนงอื่นไม่สําคัญ

เลย	ก็คงไม่ต้องตั้งแขนงนั้น	หมายความว่าแขนงที่ ไม่ถือว่าสําคัญ	แต่โดยที่มีหลายฝ่าย	หลายพวก	หลายงาน	ทุก

งานมีความสําคัญเมื่อเข้ามาพร้อมกัน	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ที่ยังไม่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	 ในโอกาส

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๒๑	เฝ้า	ฯ	รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	
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	 ฉะนั้นวันนี้ทําให้เกิดความคิดอยู่ว่า	 แต่ละคนได้ทํางานโดยดี	 เป็นผลงานก็ตามมีความสามารถในงาน

ก็ตาม	 ถือว่าเป็นรางวัลในงานก็ตาม	 ถือว่าเป็นเกียรติก็ตาม	 ก็จะต้องให้ ไม่ลืมว่าผลสําเร็จในงานนี้	 จะต้องให้

สอดคล้อง	 และถ้าสอดคล้องกันดี	 มีความสัมพันธ์กันอย่างดี	 ผลสําเร็จยิ่งใหญ่ซึ่งขาดไม่ ได้ก็จะเกิดขึ้น	 ผลยิ่งใหญ่นี้

หมายความว่า	 ถ้าผลสําเร็จของส่วนรวมไม่เกิดขึ้น	 แต่ละคนก็เท่ากับว่าไม่มีผลสําเร็จ	 ก็ขอฝากความคิดว่า	 แต่ละ

ท่านได้ทําดีมาแล้ว	ได้บากบั่นทํางานทําการด้วยความรู้	ด้วยความฉลาด	ด้วยความสามารถ	ด้วยความตั้งมั่น	ด้วย

ความสุจริต	 ให้ทําต่อไป	 และพิจารณาในข้อที่ว่า	 งานทุกฝ่าย	 ทุกแขนง	 ทุกด้าน	 จะต้องสอดคล้องกัน	 รวมความ

แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายสามัคคีกัน	สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ส่วนรวม	สามัคคีเป็นคําที่พูดกันเสมอ	แต่ขอให้ท่าน

ได้พิจารณาความหมายของความสามัคคี	 และความสําคัญของความสามัคคี	 สําหรับส่วนรวมและสําหรับแต่ละคนที่

จะมีชีวิตรอดได้	ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความดีงามที่ ได้ทํามา	และยิ่งได้ปฏิบัติ ให้เป็นผลดีด้วยความสามัคคี	

คือสอดคล้องกันดี	เพื่อให้พวกเราทุกคนภูมิ ใจได้	มีเกียรติได้	มีผลงานได้	และมีความมั่นคงได้ร่วมกัน	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายมีร่างกายและจิตใจเข้มแข็ง	 แข็งแรง	 งานใดที่กําลังทําอยู่	 ขอให้มีผลสําเร็จ	 เพื่อ

ประโยชน์ของตน	 ของวงศ์ตระกูล	 ของส่วนรวม	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติที่อาศัยของเรา	 ก็ขอให้

ท่านได้ประสบแต่ความดี	ความเจริญรุ่งเรืองทั่วไปทุกอย่าง.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาอาจารย์และนายทหารนักเรียน

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่๕๗

ซึ่งเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศทั่วๆไปทางภาคใต้

ในโอกาสเขาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
(๒)

ณศาลาบุหลันทักษิณราชนิเวศน์

วันอังคารที่๒๘สิงหาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าดี ใจที่ ได้มี โอกาสมาพบท่านทั้งหลาย	 ซึ่งเป็นนายทหาร	 นายทหารนักเรียนเสนาธิการ	 และ

นักศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการที่ ได้อุตส่าห์มาพบในวันนี้	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ	 และจะไปเยี่ยม

ต่างประเทศด้วย	

	 การเข้าศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกของนักเรียนเสนาธิการมีจุดประสงค์ ในแบบ	 คือการที่จะศึกษา

หาความรู้	 ฝึกฝนตนเอง	 เพื่อที่จะสามารถช่วยผู้บังคับบัญชา	 นี้เป็นจุดประสงค์ ในแบบที่แถลง	 เพื่อการนี้ก็จะต้อง

ศึกษาเพื่อที่จะสามารถช่วยผู้บังคับบัญชาด้วยความรู้ที่จะวางแผนเสนาธิการ	 แบบยุทธปฏิบัติการต่อไป	 และไม่ ใช่ว่า

เป็นตําแหน่งบังคับบัญชา	แต่เป็นตําแหน่งผู้ที่จะช่วยให้การบังคับบัญชาเป็นไปโดยรอบคอบและมีผลดี	ฉะนั้นก็ถือว่า

เป็นผู้มีความสําคัญไม่ ใช่น้อย	 และเป็นงานที่ดูท่าทางจะไม่ค่อยง่ายนัก	 เพราะเป็นผู้ที่เสนอแผนงานให้แก่ผู้บังคับ

บัญชา	อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ ในแบบ	

	 แตว่า่ถา้ดูๆ 	แลว้	ผูท้ีเ่ขา้ศกึษาในโรงเรยีนเสนาธกิารกม็จีดุประสงคอ์กีวทิยฐานะหลายอยา่งถา้จะกลา่ว	อยา่งหนึง่ก็

เป็นจุดประสงค์ ในทางปกครอง	 คือนายทหารที่ ได้ผ่านการศึกษาและประสบการณ์มาพอสมควร	 ก็มักอยากจะ

ก้าวหน้า	 เพื่อให้ ได้ก้าวหน้า	 จะต้องมีความรู้จึงขวนขวายเข้าโรงเรียนเสนาธิการ	 เพื่อที่จะได้ผ่านหลักสูตรการศึกษา

ที่เหมาะสมสามารถที่จะก้าวต่อไป	 มีชีวิตราชการที่สูงขึ้น	 ก็เท่ากับขอให้ ได้วิทยฐานะของผู้ที่ ได้ศึกษาเสนาธิการจริง	

นี้ก็เป็นเรื่องของการปกครอง	 เพราะว่าในการปกครองให้มีระเบียบ	 มีความเรียบร้อย	 จะต้องให้ผู้ที่มีตําแหน่งสูงๆ	

ขึ้นไป	 มีความรู้พอเป็นหลัก	 เพื่อที่จะไม่ ให้ ได้ผู้ ใหญ่ที่ ไม่มีความรู้	 นี่ก็เป็นเหตุผลในทางการปกครอง	 และอาจเป็น

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให	้ พลโท	 เฉลิม	 โพธิพรรค	 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง	 พร้อม

ด้วยผู้บังคับบัญชา	อาจารย์	นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	ชุดที่	๕๗	และนายทหารมิตรประเทศเฝ้า	ฯ	 ในโอกาสที่เดินทาง

มาศึกษาภูมิประเทศทั่วๆ	ไป	ทางภาคใต้	ณ	ศาลาบุหลัน	ทักษิณราชนิเวศน์	จังหวัดนราธิวาส	
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เหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน	ที่ถ้าได้รับความรู้แล้ว	ก็สามารถที่จะได้รับตําแหน่งได้	หรือเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้น	แต่

เหตุผลอันนี้ก็ดูจะไม่สําคัญนัก	 เหตุผลที่สําคัญยิ่งก็คือฝ่ายทหารของเราจําต้องมีผู้มีความรู้	 เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของตนในสถานการณ์ปัจจุบัน	ถ้าพูดอย่างนี้ก็กินความไม่ ใช่น้อย	ในสถานการณ์ปัจจุบัน	แล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็

เท่ากับยอมรับว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	ซึ่งเป็นความจริง	หน้าที่ของทหาร	และโดยเฉพาะหน้าที่นายทหารผู้ที่จะ

ก้าวไปสู่ตําแหน่งสูงๆ	 ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 เพราะว่าวิธีการป้องกันประเทศอันเป็นหน้าที่สําคัญของทหาร

เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อที่จะให้ประเทศอยู่รอดได้	 ตามหลักเดิมก็พูดถึงว่า	 ทหารจะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อป้องกัน	 เป็นรั้ว

ของชาติ	 แต่รั้วของชาติ	 แม้แต่ ในสมัยก่อนๆ	 นี้ก็เป็นเช่นนั้น	 แต่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น	 มาสมัยนี้ก็เห็นรั้วของชาติไม่ ได้

อยูท่ีต่ามรัว้ชายแดนเทา่นัน้เอง	 มนัอยูท่ัว่	 เพราะวา่เดีย๋วนี้ไม่ ใชก่ารเคลือ่นยา้ยกาํลงัทางพืน้ดนิเทา่นัน้เอง	 ตอ้งมกีารยกขึน้

ไปบนฟ้า	ข้ามแดนทางฟ้าทางอากาศ	แล้วก็ยังมีการขุดมุดใต้ดิน	ยกพลข้ามมาโดยมุดใต้ดิน	โผล่มาที่ ไหนก็ไม่ทราบ	

อย่างนี้ก็มีทั้งผู้ที่เข้ามาผ่านประตูรั้ว	 ไม่ ใช่ ในภูเขาเท่านั้นเอง	 แต่มาตามทางที่เข้าสะดวก	 ฉะนั้น	 การป้องกัน

ประเทศให้รอดพ้นจากอันตรายจึงเพิ่มขึ้น	 และนอกจากมาทางฟ้าก็ตาม	 ทางพื้นดินก็ตาม	 ใต้ดินก็ตาม	 หรือทาง

ทะเล	 ก็ยังมาทางอื่นคล้ายๆ	 ปาฏิหาริย์	 โผล่ขึ้นมาเฉยๆ	 เหมือนว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง	 และ

กฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถที่จะป้องกัน	 คือเข้ามาทางสมอง	 ทางความคิดอาจไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลเท่าไร	

แต่ว่าในความคิด	ที่อาจเรียกว่าเป็นผีร้าย	มันเข้ามาในสมองของคนแต่ละคน	ทั้งทหารทั้งคนอื่นๆ	ได้	ยุคนี้ที่เป็นผี	

ผีที่เป็นพิษนี้เข้ามาโดยอาศัยจิตใจของทุกคน	 จิตใจนี้อาจชอบฟังคําเยินยอก็ตาม	 จิตใจนี้อาจชอบยืนสบายก็ตาม	 ก็

อาจเป็นช่องดังกล่าวที่เห็นยากและอันตรายที่สุด	เพราะว่าดูเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาแต่แท้ที่จริงแล้วก็เข้ามาแล้ว	

	 ฉะนั้น	 ถ้าแต่ละท่านที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการนี้ตั้งใจที่จะทําหน้าที่ ในด้านเสนาธิการ	 แต่อย่าง

กว้าง	ก็จะต้องสํานึกในข้อนี้อย่างหนัก	 เพราะเห็นว่าถ้าอยากจะทําหน้าที่	แต่ ไม่สํานึกในข้อนี้	มีหวังตายเปล่า	และ

อาจทําให้บ้านเมืองตายเปล่าด้วย	 ดังนั้น	 การที่จะทําหน้าที่	 จะเป็นหน้าที่ ในแบบ	 คือจะเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	
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หรือจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น	 รับผิดชอบมากขึ้น	 หรือจะพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถ	

มีตําแหน่งที่ดีขึ้น	หรือจะตั้งใจที่จะหาความรู้เพื่อทําหน้าที่หลักของการทหาร	คือ	ป้องกันประเทศ	จึงต้องตั้งปณิธาน

อย่างสูง	และที่ ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อกี้	ที่จะตั้งใจที่จะรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดนั้น	ต้องมีความเฉลียวฉลาดอย่าง

มาก	 และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่อย่างมาก	 ความซื่อสัตย์สุจริตนี่	 ก็ขอตัดคำว่าต่อหน้าที่ออก	 เพราะว่าถ้า

บุคคลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตแท้ๆ	หมายความว่าทําจิตใจไปทางที่ดี	ก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่อยู่แล้ว	แต่ว่าถ้าบอกว่า

ทํางานการอะไรโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	 เท่านั้นไม่พอเพราะว่าถ้าไปพูดว่าต่อหน้าที่	 บอกว่าเรามีหน้าที่

อย่างนั้นๆ	 อื่นๆ	 ไม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้ ไม่ ได้	 โดยมากก็ชอบไปเล่นลิ้นกัน	 ก็ขอดักคอไว้ว่าความซื่อสัตย์สุจริต

นั้นขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าความตรงไปตรงมาต่อสิ่งทั้งหมดน้อยใหญ	่ ส่วนงานของราชการ	 ส่วนงานของตัวเองเป็น

ส่วนตัว	 ทั้งหมดก็คือความซื่อสัตย์สุจริต	 และคําว่าสุจริตนี้ก็มาจากคําว่าการท่องเที่ยวของจิตในทางที่ดี	 หรือคิดให้ดี	

คิดให้สุจริต	 ทั้งฉลาดด้วย	 ทั้งไม่เบียดเบียบผู้อื่นหรือการงานของตัว	 ทั้งไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วย	 จึงจะเป็นผู้

สุจริต	 คําว่าสุจริตนี้คงฟังจนเบื่อแล้วว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	 แต่ถ้าไปคิดว่าคําสุจริตนี้แปลว่าอะไร	 ก็อาจทํา

ให้ท่านทําหน้าที่ ได้อย่างสะดวกใจขึ้น	เพราะว่าคําว่าสุจริตนั้นไม่ ใช่คําที่ล้าสมัย	สิ่งใดที่สําเร็จก็เพราะว่าสุจริต	เพราะ

ว่าคิดถูก	 ถ้าคิดไม่ถูกแล้วอาจได้ผลชั่วแล่น	 และในที่สุดก็พัง	 ถ้าตัวเองไม่พัง	 บ้านเมืองก็พัง	 ถ้าบ้านเมืองพัง

เราแต่ละคนก็พัง	

	 ฉะนั้นจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการด้วยจุดประสงค์ ใดก็ตาม	 และตั้งปณิธานอย่างไรก็ตาม	 ก็ขอให้

คิดถึงว่าถ้าทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้น	 ก็จะเป็นการดีที่สุด	 ถูกเป้าหมายที่สุด	 และกินความกว้างลึกที่สุด	 ฉะนั้น

การที่ท่านได้มาขอให้ ได้ ให้ โอวาท	ก็ขอให้แต่ละท่านไปพิจารณาถึงความสุจริต	และก็อย่าทําหน้าแหยว่าแหมอะไรกัน

มาวันนี้มาเยี่ยมกันอย่างอัธยาศัยไมตรี	และมาบอกว่าให้สุจริตๆ	ซึ่งเป็นการคล้ายๆ	สั่งสอนมากมายนัก	ความจริง
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ไม่ ใช่เป็นการสั่งสอนมากมาย	 เพียงแต่เตือนให้คิดนิดหน่อย	 หากคิดได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญ	 ผู้นั้นก็สามารถจะปฏิบัติ

งาน	 ทั้งในงานราชการทั้งในส่วนตัวให้เจริญ	 ถ้าคิดในข้อนี้	 ฉะนั้น	 อย่าไปนึกว่าพูดอย่างนี้สําหรับบอกว่าซื่อสัตย์

สุจริตต่อบ้านเมือง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ทํางานให้ดี	 เป็นคนที่มีความสามารถอย่างนั้นๆ	 นั่นสําหรับแต่ละคน	 เพื่อที่จะ

นับถือตัวเองได้ว่าตัวทําหน้าที่หรือตั้งใจที่จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุด	และเป็นเกียรติเป็นความพอใจของแต่ละคนที่จะทํา	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่กําลังศึกษามีความสําเร็จในการศึกษา	 เพื่อเป็นรากฐานเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานใน

อนาคต	 ขอให้มีความสําเร็จทุกประการ	 และมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจตลอดไป	 เท่านี้ก็ตามที่ ได้ขอไว้	 ก็ขอมอบ

เหรียญพระสําหรับแต่ละคนเป็นพระของหลวงปู่แหวน	 ซึ่งถ้าแต่ละคนรับไปด้วยความเคารพ	 นึกถึงว่าหลวงปู่แหวน

เป็นพระสงฆ์ที่ ได้ปฏิบัติดี	 เป็นที่เคารพสักการะ	 ก็จะทําให้แต่ละคนมีกําลังใจ	 และด้วยกําลังใจนี้จะประสบความ

สําเร็จได้	ทั้งจะแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลาย	 เพราะว่าแต่ละคนสํานึกว่าจะต้องมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา	และก็เป็น

ความเชื่อถือส่วนตัวว่า	 หลวงปู่แหวนนี้เป็นผู้ที่ประเสริฐและเคร่ง	 ขอให้ผู้ที่ ได้รับเหรียญเหล่านี้ ได้ประสบแต่ความ

เจริญรุ่งเรือง	ก็ขอให้ ได้รับพระไป.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลา

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันอิดิลฟิตรี
(๒)

ณศาลาบุหลันทักษิณราชนิเวศน์

วันพุธที่๕กันยายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นอิสลามิกชนในจังหวัดต่างๆ	 ในภาคใต้นี้ ได้มาให้พรในโอกาสอันสําคัญ

ของอิดิลฟิตรี ในวันนี้	

	 การที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญการถือศีลในระยะเดือนรอมดอนอันสําคัญนี้	 ก็เท่ากับท่านทั้งหลายได้ฝึกจิตใจ

และร่างกายของท่านเพื่อให้มีความแข็งแรงตามบัญญัติของพระคัมภีร์	 ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพราะว่าการฝึกกาย

และใจนี้เป็นสิ่งสําคัญของมวลมนุษย์ทั้งหลาย	 ผู้ ใดที่เกิดมาเป็นคนแล้ว	 และตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความ

สามารถ	 มีความรู้และมีความเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจนี้	 ก็นับได้ว่าทําหน้าที่ของผู้ที่เกิดมาเป็นคน	 และถ้าจะถือว่าเป็น

คนทีป่ระเสรฐิกจ็ะตอ้งมคีวามเพยีร	 ดงันีถ้า้ผู้ ใดละเลย	 โอกาสทีจ่ะบาํเพญ็เพยีรทีจ่ะสรา้งความดีโดยความขยนัหมัน่เพยีร	

ก็เท่ากับเสียโอกาสพลาดประโยชน์ ในการที่เกิดมา	 อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญอย่างยิ่งของการบําเพ็ญบุญ

การถือศีลตามบทบัญญัติของพระศาสนาประโยชน์นี้จะได้รับเป็นส่วนบุคคล	 คือแต่ละคนเท่ากับขัดเกลาให้แต่ละคนมี

ความดี	มีความสามารถยิ่งๆ	ขึ้น	ดังนี้ก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย	เพราะว่าสังคมที่ประกอบด้วยคนที่มีความ

เข้มแข็ง	 มีความเพียร	มีความแน่วแน่	 ย่อมเป็นสังคมที่น่าอยู่	 เป็นสังคมที่ก้าวหน้า	 และเป็นสังคมที่มีความผาสุก	

เพราะว่าการฝึกจิตนี้ย่อมได้เห็นขึ้นมาว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดควรเว้น	 เมื่อทราบว่าสิ่งใดควรทําก็มีความก้าวหน้า	 เมื่อ

ทราบว่าสิ่งใดควรเว้นก็จะทําให้มีสันติสุข	ความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนา	และโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม	ก็มีอยู่

ที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่มีความสามารถ	 และเป็นคนที่สามารถหาความสุขให้แก่ตน	 ให้แก่หมู่คณะ	 ให้แก่สังคม	

ตลอดจนให้แก่ประเทศชาติอันเป็นสังคมใหญ	่ มีบทบัญญัติหลายบทที่สั่งไว้ ให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาบําเพ็ญ	

และบทที่สําคัญที่สุดก็คือให้รู้จักสร้างตัวให้แข็งแรง	 และใช้กําลังของตัวนี้	 คือกําลังทั้งกายทั้งใจของตัว	 ในทางที่เป็น

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายวิ โรจน์	 ราชรักษ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 นําชาวไทยมุสลิม

ในจังหวัดนราธิวาส	จังหวัดปัตตานี	และจังหวัดยะลา	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิลักขิตสมัยวันอิดิลฟิตรี	
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ประโยชนต์อ่สว่นรวม	ตอ่มวลมนษุยท์ัง้หลาย	เพือ่ใหม้วลมนษุยอ์ยู่ ได้ โดยผาสกุ	ดว้ยความสงบขอ้นีก้เ็ปน็ขอ้ทีส่าํคญัมาก	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านมีสมานฉันท์มากันจํานวนมากในวันนี้	 เพื่อมาให้พรในโอกาสอันสําคัญ	 ก็นับว่าเป็นการ

แสดงว่าท่านทั้งหลายมีความสามัคคีและเข้าใจดี ในความสําคัญของการร่วมแรงร่วมใจกัน	 และนอกจากนี้ที่ ได้มีการ

บริจาคเงินเพื่อการกุศล	 ก็ขอขอบใจที่ท่านเคยบริจาคเงินมาเป็นประจําปี	 ก็เคยได้มอบให้ทางการตั้งเป็นทุนเพื่อส่งเสริม

ความเป็นอยู่ของประชาชน	จึงขอมอบเงินนี้ ให้แก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการตามจุดประสงค์	

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง	ที่ ได้มาแสดงความภักดีต่อส่วนรวม	แสดงความสามัคคี ให้เห็นประจักษ์

ในวันนี้	และที่ ได้มาให้พรในวันสําคัญ	ขอท่านทั้งหลายจงได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการบําเพ็ญบุญถือศีลในปีนี้	 ให้

ได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองสามารถรักษาความดี	 สามารถรักษาความสงบสุขแก่ส่วนรวม	 เพื่อความก้าวหน้า	

ความอยู่เย็นเป็นสุขของเราทั้งหลายทั้งประเทศ	ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความดี	ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่๖กันยายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน

วันนี้	 และได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอีกเป็นอันมาก	 มีการปรับปรุงและขยายงาน

ทั้งด้านบริหารและวิชาการหลายอย่าง	ซึ่งควรจะถือได้ว่าเป็นประโยชน์สําคัญแก่บ้านเมืองโดยส่วนรวมด้วย.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และกับบัณฑิตทุกๆ	คน	ที่ ได้รับความ

สําเร็จในการศึกษา.	

	 ผู้ที่เรียนสําเร็จวิชาการชั้นสูงต่างๆ	 ก็เป็นที่หวังกันว่าจะได้เป็นกําลังปฏิบัติบริหารงานที่สําคัญๆ	 ของ

ประเทศ	ให้ประเทศธำรงอยู่อย่างมั่นคงและวิวัฒนาไป ในทางที่ดีที่เจริญขึ้น	หรือเรียกกันง่ายๆ	ว่าไปพัฒนาประเทศ	

ซึ่งเน้นถึงการริเริ่มเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าใหม่ๆ	 ต่างๆ	 เป็นสําคัญ.	 ดังนี้	 งานพัฒนาประเทศแต่ละด้าน

แต่ละสาขา	 จึงมีโครงการประเภทเร่งรัดมากมายที่ผู้ร่วมในโครงการก็ต้องปฏิบัติกันอย่างขะมักเขม้น	 เพื่อให้แล้วเสร็จ

ทันตามแผนงาน	 ระยะเวลา	 และงบประมาณที่วางไว้.	 ความขวนขวายสร้างความเจริญขึ้นมาอย่างนี้	 นับว่าเป็น

ประโยชน์ยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่ง.	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากการสร้างใหม่	 ยังมีการรักษาความเจริญที่มีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่ง	

ซึ่งเป็นภาระสําคัญเหมือนกัน	 และทุกคนจะละเลยไม่ ได้	 หากแต่ต้องพยายามร่วมกันกระทํา	 ให้เข้มแข็งหนักแน่น

เสมอกันกับการสร้างสรรค์.	 การรักษาความดีความเจริญที่เรามีอยู่แล้วนี	้ อาจไม่สนุกสนาน	 ไม่น่าตื่นเต้น	 ไม่น่า

สนใจนัก.	 แต่ถ้าเราตั้งใจพยายามปฏิบัติ ให้ ได้ผลจริงๆ	 อาจช่วยลดงานด้านสร้างสรรค์ลงได้มาก	 ทั้งอาจช่วยให้การ

พัฒนาประเทศเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย.	

	 หวังว่าบัณฑิตทั้งหลายจะบําเพ็ญตนเป็นผู้รักษาความเจริญที่มีอยู่แล้วควบคู่กันไปกับเป็นนักสร้างสรรค	์

เพื่อประโยชน์สุขและความวัฒนาถาวรของชาติไทย.	 ขออวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 และมีความ

เจริญมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไปทั่วหน้ากัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
(๒)

ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่๖กันยายน๒๕๒๒

	 ไม่ทราบว่าเมื่อกี้ที่พูดกับบัณฑิต	ท่านทั้งหลายจะได้ฟังหรือปล่าว	หรือฟังออกหรือปล่าว	เวลานี้ที่พูดนี่ก็ ไม่

ทราบว่าท่านทั้งหลายจะฟังออกหรือไม่	เพราะเสียงมันดังประหลาดๆ		

	 ที่กล่าวเมื่อตะกี้นี้แก่บัณฑิตคือว่า	พวกเราทั้งหลายพูดกันเสมอว่า	จะต้องสร้างของใหม่	สร้างไปสร้างมาให้

มากมาย	 แต่ว่าไม่ค่อยนึกถึงว่าจะต้องรักษาสิ่งที่สร้างแล้ว	 และสิ่งที่จะสร้าง	 ถ้าพูดคํานี้ก็หมายถึงจะสร้างของใหม่

และต้องรักษาของใหม่	 แต่การรักษาของใหม่ ให้ ใหม่อยู่ตลอดเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่ทํายาก	 แต่จะต้องทําอยู่เสมอ	 และ

ไม่ ใช่การรักษาของใหม่เท่านั้น	 ต้องรักษาของเก่าที่มีอยู่เหมือนกัน	 มิฉะนั้นทํางานทําการใดๆ	 ก็ ไม่เกิดประโยชน์

อะไร	 คนเราจะมีชีวิตอยู่ก็มี ไม่ ได้	 เพราะว่าที่เราเกิดมาก็เกิดมาแล้วเป็นของเก่าถ้าไม่รักษาชีวิตของตัวก็หมายความ

ว่าเราก็มีชีวิตไม่ ได้	 ไม่มีชีวิตอยู่สร้างของใหม่	 เมื่อสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่มี	 ก็ ไม่มีความหมาย	 พูดอย่างนี้ก็จะไม่มีความ

หมายใดเลย	และการที่จะนึกอะไร	คิดอะไร	ก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นการที่ ได้บอกว่า	จะต้องรักษานั้นจึงเป็นสิ่งที่

สําคัญมากและที่ว่าเมื่อตะกี้ว่าการรักษาดูไม่ ใช่ของสนุกนัก	 ดูไม่ โก้	 มันไม่ โก้ที่จะรักษาของเก่าๆ	 ไว้	 เพราะว่าไม่ ได้

ความดีความชอบอะไร	 แต่ถ้านึกถึงว่าไม่รักษาของเก่า	 หมายถึงว่าของใหม่จะสร้างไม่ ได้	 เอาไปคิดเถอะ	 ก็จะเข้าใจ

ทําไมพูดอย่างนี้	เพราะว่าถ้านึกว่าจะทําอะไรก็ตาม	ต้องตั้งใจทํา	ด้วยความตั้งใจดี	ความตั้งใจนี้ก็คือตั้งใจสร้างสรรค์

นั่นเอง	 มีการตั้งใจสร้างสิ่งที่ดีๆ	 สิ่งที่เราชอบ	 สิ่งที่น่าชื่นชม	 จะต้องสร้างสรรค์หรือเพียรพยายามที่จะทํา	 ในข้อที่

สองที่ ได้พูดถึงว่า	สร้างสรรค์แล้วรักษา	ต้องพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่	ต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ ให้ความเสื่อมโทรม

เข้ามา	 เพราะว่าความเสื่อมโทรมนั้นไม่ดี	 ต้องป้องกันไม่ ให้เกิดขึ้น	 และต้องเพียรพยายามที่จะไม่ ให้ความ

เสื่อมโทรมนั้นเกิดขั้น	คือป้องกันไม่ ให้เกิดขึ้น	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตร	 แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาปัจจุบัน	 เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทเป็นการ

ส่วนพระองค์	
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	 ถ้ามาคิดดูดีๆ	ทุกคนไม่ ใช่เฉพาะบัณฑิตที่จะต้องปฏิบัติอย่างนี้	ตะกี้พูดกับบัณฑิตแต่ว่าถ้าผู้ ใดได้ยิน	ก็น่าจะ

ใช้เป็นประโยชน์ ได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่	 ก็หวังจะเป็นบัณฑิตต่อไป	 หรืออยู่ ในวัยที่อยู่ ในขั้นนักเรียน	

ตั้งแต่ชั้นประถมถึงขั้นมัธยมศึกษาทุกคนจะต้องใช้ความตั้งใจที่จะสร้าง	 ในที่นี้ก็คือสร้างความรู้ ในตัวเล่าเรียนให้

ดีของใหม่ๆ	เรียนให้มากๆ	และต้องพยายามที่จะรักษาของที่ที่ ได้เรียนมาแล้ว	ถ้าบอกว่าเราเรียนได้ถึงขั้นนี้	ของที่

เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นเด็กๆ	 ไม่ต้องเรียนแล้ว	 ไม่ต้องรู้แล้ว	 ลืมได้	 อย่างนี้ ไม่มีทางที่จะก้าวหน้า	 ไม่ ใช่แช่ง	 แต่รู้ว่า

ถ้าไม่รักษาความรู้	 ความดีที่มีอยู่ ในตัว	 ความดีทุกอย่างทั้งในวิชาการทั้งในความประพฤติ	 ถ้าไม่รักษาความดีนี้ ไว้	

ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้รับสิ่งที่เรียกว่าดี	 หมายความว่าจะเป็นบัณฑิต	 บัณฑิตนี้เป็นของดี	 ใครต่อใครก็อยากเป็น	

เรียนแล้วก็อยากได้เป็นบัณฑิตเมื่อเป็นบัณฑิตแล้วก็อยากได้ทํางานทําการ	มีชื่อเสียงถ้าอยากได้ของดีอย่างนั้น	ต้อง

รักษาของดีที่มีอยู่แล้ว	เพื่อเป็นรากฐานให้สามารถก้าวไปสู่ความดีต่อไป	คําว่าความดีนี้	ก็ขอไม่วิเคราะห์ศัพท์	ขอให้

เข้าใจเอาเองว่าความดีคืออะไร	 จะพูดเพียงว่าความดีเป็นสิ่งที่นําความสุขแก่เรา	 ความสุขในทางไหนคิดเอาเอง	

ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายผู้ที่กําลังศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัย	 และในขั้นโรงเรียน	 ทั้งโรงเรียนขั้นมัธยม	 ขั้นประถมจึง

ใช้ ได้	 คือใช้คําแนะนําที่ ได้ ให้ ไว้แก่บัณฑิต	ถ้าใช้แล้วย่อมได้ความเจริญก้าวหน้า	และจะเต็มไปด้วยความดี	 แต่ละคน

ก็จะมีความสุข	 ทั้งตนเองจะมีความสุข	 ทั้งบิดามารดา	 ทั้งครูบาอาจารย์	 ทั้งทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติ	 จะมี

ความยินดี	 หมายความว่าท่านทั้งหลายก็จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 เพื่อสร้างสังคมให้มั่นคง	 ที่เจริญ	

ที่สงบ	และเมื่อได้สร้างสังคมที่มั่นคงที่มีความสงบแล้ว	ทุกคนย่อมจะมีความสุขได้	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะรักษาความดี	 และสร้างความดี ได้ตามที่เห็นว่าควร	 ในสิ่งที่ดีงาม	 ก็ขอให้

ได้ประสบแต่ความสําเร็จทั่วทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯประจําปีการศึกษา๒๕๒๑–๒๕๒๒

ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

วันพฤหัสบดีที่๑๓กันยายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

อีกวาระหนึ่ง	 และที่ ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัย	 วิทยาเขตสงขลา	 เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีทุกอย่าง	 ทั้งด้าน

วิชาการ	การบริการประชาชน	และการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม	อาคารศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้	ที่จะทําพิธีเปิด

ในวันนี้	 คงจะอํานวยประโยชน์แก่บรรดาบัณฑิต	 นักศึกษา	 ตลอดถึงประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง	 สําหรับ

การค้นคว้าศึกษาและธํารงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ	

	 ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตทางการศึกษาในปีนี้ว่า	 การให้การศึกษานั้น	 กล่าวสั้นโดยความหมายรวบยอด	

ได้แก่การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดําเนินชีวิตโดยทางที่ชอบ	 ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพของตนๆ	 ผู้สอน

มีหน้าที่ที่จะหาวิชาความรู้และวิธีการครองชีวิตที่ดีมาให้ศิษย์	 เพื่อให้ศิษย์สามารถเรียนรู้ ได้ก้าวหน้า	 และดําเนินชีวิต

ต่อไปได้ด้วยดีตามทํานองคลองธรรมจนบรรลุเป้าหมาย	และในการนี้	ผู้สอนจำต้องมีวิธีการอันแยบคาย	ทั้งในด้าน

ให้วิชาการและในด้านอบรมความประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยลําดับ	 จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีผลสมบูรณ์	กล่าวคือ	สามารถให้การศึกษาแก่ศิษย์ ได้ครบทุกส่วน	

	 เท่าที่กล่าวนี้	คงทําให้เห็นแล้วว่า	งานของบัณฑิตแต่ละคนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง	และปฏิบัติได้ โดยยาก	

ท่านทั้งหลายจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่กว้างขวาง	 ถูกต้อง	 และแม่นยําชํานาญอยู่ตลอดเวลาทั้งต้องมีความอุตสาหะ

พยายาม	 มีสติความระลึกรู้ตัว	 มีความสังเกตพิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบยิ่งกว่านั้น	 ทุกคนยังต้องมี

คุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่ง	 ซึ่งข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวเป็นพิเศษในโอกาสนี้	 คือความหนักแน่นอดทน	 ไม่ยอมตัว

ให้วู่วามไปตามเหตุการณ์	 ตามอคติ	 ตามอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ	 ความหนักแน่นอดทนช่วยให้เกิดการยั้งคิด	

และธรรมดาคนเรา	 เมื่อมีการยั้งคิด	 ย่อมมีโอกาสพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ	 ได้ดียิ่งขึ้น	 เมื่อคิดทบทวนดีแล้ว	 ก็

จะเห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด	 คือเห็นและทราบชัดในสิ่งที่เป็นตัวปัญหา	 พร้อมทั้งลู่ทางและวิธี

การที่จะคิดจะปฏิบัติแก้ ไขปัญหานั้นโดยตลอด	 จึงสามารถทําการงานได้ โดยราบรื่น	 ไม่หลงทางไม่เสียเวลา	 ไม่ผิด
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พลาด	 หากแต่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสมบูรณ์	 บัณฑิตจึงควรพยายามฝึกฝนความหนักแน่นอดทนในตัวเอง	 ให้

เจริญมั่นคงยิ่งๆ	ขึ้น	เพื่อนํามาใช้ ในการงานของตนของชาติ	ที่ทุกคนจะต้องรับภาระกระทําในกาลต่อไป	

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในหน้าที่การ

งานจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา
(๒)

ณเวที โรงละครกลางแจ้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

วันพฤหัสบดีที่๑๓กันยายน๒๕๒๒

	 คราวนี้มาที่ ใหม่และก็บรรยากาศใหม่	 ปีก่อนๆ	 นี้เมื่อพบกัน	 ถ้าแดดไม่ร้อนฝนก็ตก	 วันนี้แดดก็ ไม่ร้อน	

ฝนก็ ไม่ตก	 และอยู่ ในที่ที่จัดไว้อย่างสวยงาม	 ให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนในวัฒนธรรมเก่า	

ในประเพณีที่มีอยู่ช้านาน		

		 ผู้แทนของนิสิตปัจจุบันเขาขอให้ ให้ โอวาท	 คําว่าโอวาทนี้เป็นคําที่น่ากลัว	 น่ากลัวที่ ไหน	 ก็น่ากลัวอยู่ที่

เหมือนว่าจะต้องมาเล่นงานกัน	 จะต้องมาสั่งสอนตักเตือนกัน	 ฉะนั้นจะว่าน่ากลัวเพราะว่ามาที่นี่ก็ ไม่อยากให้

น่ากลัว	 แต่ถ้าขอโอวาทในความหมายว่าขอคําแนะนําบ้าง	 ก็จะพูดในสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้ง

หลาย	 ความจริงการศึกษามิได้มาจากการฟังโอวาท	 หรือแม้แต่จะฟังการบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย์	 การ

ศึกษานั้นมาจากการสังเกต	 การดู	 การฟัง	 ของแต่ละคน	 หมายความว่าดูแล้วฟังแล้วมาพิจารณาให้เป็นประโยชน์

แก่ตน	ก็นับว่าเป็นการศึกษาแล้ว	และเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด	 โดยเฉพาะนักศึกษาศาสตร์	 จะต้องพยายามเรียนให้

ถูกต้อง	 เพราะว่านักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์นี้	 มีหน้าที่สองอย่างในการศึกษา	 หน้าที่เบื้องต้นก็คือการศึกษา

หาความรู้	เพื่อให้ตนเองสามารถที่จะให้ความรู้	ซึ่งเรียกว่าเป็นศึกษาศาสตร์	หมายความว่าคนที่เรียนศึกษาศาสตร์นี้

ต้องเรียนด้วย	 และต้องเรียนวิธีเรียนวิธีสอน	 วิธีเรียนก็อย่างที่กล่าวไว้ตะกี้	 คือจะต้องมีการสังเกตได้ดูได้ฟังได้รู้สึก

เรื่องอะไรก็ตาม	 จะต้องนํามาพิจารณา	 และนํามาใช้ประกอบความเห็นของตัว	 เมื่อได้ประกอบความเห็นของตัวนั้น

เรียกว่าได้ความรู้	และเมื่อได้ความรู้แล้วต่อไปนําไป ใช้ ให้เป็นประโยชน์	ในระหว่างที่เป็นนักศึกษาก็นําไปประกอบกับ

ความรู้อื่นๆ	 ที่ ได้รับเพื่อให้ ได้ความรู้	 ที่เป็นความรอบรู้	 และต่อไป ในการใช้ความรู้นี้	 ก็สามารถที่จะไปถ่ายทอด

ความรู้อย่างดี	น่าเลื่อมใส	ความรู้ที่ ได้มาแต่ละคนต้องได้รับด้วยตนเอง	คือต้องดูด้วยตนเอง	ฟังด้วยตนเอง	ขอยืมตา

คนอื่นไม่ ได้	 ขอยืมหูคนอื่นไม่ ได้	 ขอยืมใจคนอื่นไม่ ได้	 ต้องทําด้วยตนเอง	 และเมื่อได้แล้วก็ต้องเห็นแจ้ง	 เห็นวิชา

นั้นชัดแจ้งมากหรือน้อยก็แล้วแต่คน	ถ้าคนที่เรียนดีอย่างเหมาะสม	ก็จะได้ความรู้ที่แจ้งพอสมควรในวิชานั้น	นี่เป็น

ขั้นแรก	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 จากทักษิณราชนิเวศน์	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 วิทยาเขต

สงขลา	และพระราชทานพระบรมราโชวาทให้นิสิตปัจจุบัน	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์	
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	 ขั้นที่สอง	 ในการศึกษาจะต้องมีการสอบของครูอาจารย์	 เขาก็ต้องสอบ	และพวกเราก็บ่น	ทําไมครูอาจารย์

ทางมหาวิทยาลัยต้องจัดสอบ	น่ากลัวนัก	แต่ต้องสอบ	เพราะว่าครูอาจารย์ ไม่ทราบว่าแต่ละคนเรียนดี	หรือไม่ดี	 ได้

เรียนอะไรแค่ ไหน	 จดจําอะไรได้แค่ ไหน	 มีความสามารถแค่ ไหน	 ก็ต้องมีการตรวจสอบ	 การทดสอบนี้จะต้องมี

เสมอๆ	 เพื่อที่จะดูว่าที่สอนตามหลักสูตรของสถาบัน	 ของมหาวิทยาลัย	 สอนได้ดีหรือเปล่า	 สามารถที่จะให้ผู้ฟังผู้ดู

รับไปเป็นประโยชน์หรือไม่	ก็ต้องมีสอบ	ในตอนสอบนี้	ผู้ที่เป็นนักศึกษา	ผู้ที่เป็นนักเรียน	จะต้องแสดงว่าได้ความรู้

เข้ามา	 และสามารถที่จะเปล่งออกมาเป็นคํา	 เขียนออกมาเป็นคํา	 หรือแสดงออกมาเป็นท่าว่าเข้าใจ	 อันนี้เป็นการ

ซ้อมรบ	 การสอบนี่เป็นการซ้อมรบของแต่ละคน	 และการสอบนี่เป็นทั้งการทดสอบของครูอาจารย์ ให้เห็นว่า	 การ

สอนถูกต้องหรือไม่	 เมื่อสอบในขั้นสุดท้ายได้รับปริญญา	 อย่างเช่น	 พวกรุ่นพี่ ได้รับปริญญาในวันนี้ก็จะต้องออกไป

ปฏิบัติงานจริงๆ	 ไม่ ใช่ซ้อมรบแล้ว	 การแสดงนี้คือการทํางาน	 ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นผู้สอน	 ในคําปฏิญาณก็บอกว่า	

จะปฏิบัติ ให้สมกับที่เป็นครู	

	 ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ ได้ปฏิญาณตนว่าจะไปเป็นครู	 ก็อาจจะไม่เป็นครูก็ ได้	 แต่ว่าเมื่อศึกษาสำเร็จ

แล้ว	 ก็มีการปฏิญาณตน	 ถ้าถือว่าปฏิญาณตนนั้น	 ปฏิญาณตนไปเฉยๆ	 ก็แล้วไป	 แต่ว่าคนเราถ้ามาบอกต่อหน้าที่

ประชุม	ในการแจกปริญญาอย่างเช่นวันนี้แล้วก็เปล่งวาจาเป็นคําปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตนให้สมกับที่เป็นครูนั้น	ถ้าไม่

ปฏิบัติตนสมกับเป็นครูก็จะว่าได้	 ไม่ค่อยดีนัก	 เพราะว่าเปล่งวาจาออกไปแล้วและไม่ปฏิบัติตามวาจาที่ ได้ลั่นไว	้ ก็ ไม่

ค่อยดี	ขอใช้คํานี้ว่าไม่ค่อยดี	 เพราะว่านับถือตัวเองไม่ ได้	 เชื่อตัวเองไม่ ได้	 เมื่อไม่เป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้ว	และเชื่อ

ตัวเองไม่ ได้	ความมั่นใจก็หมด	ไม่เหลือ	ทําไมเวลาปฏิญาณตนบอกว่า	จะปฏิบัติตนให้สมกับเป็นครู	คําว่าครูสมัยนี้

อาจจะครึ	 ดูเหมือนว่าครูไม่ โก้เหมือนอาจารย์	 ทําไมไม่ปฏิญาณตนว่า	 จะปฏิบัติตนสมกับเป็นอาจารย์	 ก็เพราะว่า

ความหมายไม่เหมือนกัน	 ความหมายของครูนี่มีความหมายมาก	 เป็นคนที่สําคัญที่สุด	 คําว่าครูนี่เป็นคําง่ายๆ	 ที่

เห็นว่าครึ	 เพราะว่าเป็นคําง่าย	 แต่เป็นคําที่ลึกซึ้ง	 ครูนี้เป็นคนที่มีความรู้และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นที่พร้อมจะ

รับความรู้นั้น	 ครูก็เมตตาต่อศิษย์	 ศิษย์เคารพต่อครู	 ศิษย์ต้องเคารพครู	 เมื่อท่านทั้งหลายเรียนจะเป็นครู	 จะมีคน

เคารพ	ต้องทําให้เหมาะสมกับที่จะเป็นคนที่น่าเคารพ	ไม่อย่างนั้นก็จะใช้คําเดียวกับเมื่อตะกี้	ก็ ไม่ค่อยดี	เพราะว่าถ้า

ทําตัวเป็นคนที่น่าเคารพแล้วคนก็มาเคารพ	ทําอะไรไม่ค่อยดี	 ก็ทําให้ผู้ที่มาเคารพไปได้สองทาง	 ทางหนึ่งก็ยังเคารพต่อ	
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หลงเชื่อต่อ	ก็กลายเป็นเครื่องมือของคนที่ ไม่น่าเคารพ	อีกทางหนึ่งก็อาจจะเห็นว่า	คนที่น่าเคารพนี่ ไม่น่าเคารพ	ก็

จะผละจากเราไป	เราก็เสียเปรียบเหมือนกัน	

	 ฉะนั้น	 ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาเป็นนิสิต	 นักศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ซึ่งมี

เป้าหมายสําคัญที่จะผลิตให้เป็นคนดี	 เป็นครู	 ก็จะต้องขอให้ทุกคนตั้งใจ	 จะไม่บอกว่าตั้งใจให้สอบไล่ ได้ที่หนึ่ง	 แต่

เรียนได้และให้มีจิตใจสมที่จะเป็นครู	 แม้ต่อไปจะไม่ ได้ทําหน้าที่ครู	 อาจจะไปทําหน้าที่อาจารย์ก็ ได้	 จนกระทั่งในที่สุด

เจริญรุ่งเรืองได้เป็นศาสตราจารย์ก็ ได้	คือใหญ่โตมาก	แต่ว่าถ้าไม่มีจิตใจเป็นครู	ใช้ ไม่ ได้	พูดตรงๆ	ใช้ ไม่ ได้	ก็ขอให้

ท่านทั้งหลายสามารถได้มีความรู้	 คือหาความรู้	 และนําความรู้ออกมาแสดงเพื่อสอบไล่ ได้	 และที่สําคัญสามารถที่จะ

อบรมตนเองให้เป็นครูได้	 จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด	 ถ้าอบรมตนเองให้เป็นครูได้	 ก็หมายความว่าแต่ละคนจะเป็นที่

เคารพได้	โดยเฉพาะเป็นที่เคารพของตนเอง	ถ้าคนใดเคารพตนเองไม่ ได้	รู้ว่าหลอกตัวเอง	เพราะหลอกคนอื่น	คน

นั้นนะใช้ ไม่ ได้	 ไม่ ใช่ ไม่ค่อยดี	 ใช้ ไม่ ได้	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นคนที่ ใช้ ได้	 สามารถที่จะเป็นครู	 แม้จะกําลัง

ศึกษานี้ก็ ให้มีจิตใจที่เป็นครูอยู่	 เพื่อที่จะได้สําเร็จการศึกษาในขั้นนี้อย่างดี	 และเมื่อสําเร็จการศึกษาในขั้นนี้อย่าง

ดีแล้ว	ต่อไปจะทําอะไรก็เจริญ	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุถึงจิตใจของคนที่เป็นครู	 คือมีความเป็นครูอยู่ ในตัวจะมีฐานะใดก็ตามถ้ามี

จิตใจเป็นครู	 คนนั้นใช้ ได้	 ก็ขอให้ ได้บรรลุจิตใจนั้น	 ด้วยความตั้งใจ	 ด้วยความตั้งมั่น	 ขยันหมั่นเพียร	 ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 ถ้าคิดในใจว่า	 ขอพรให้สอบไล่ ได้ ในคราวหน้า	 จะบอกว่าถ้าจิตใจเป็นครูแล้วไม่มีวันสอบตก	 ก็ขอให้

บรรลุถึงจิตใจที่ดีที่งามของครู	ทั่วทุกคน.	
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พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้

ในโอกาสที่ ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล

ณมัสยิดมําบังอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดีที่๒๐กันยายน๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาพบและมามอบรางวัลประจําปีแก่ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา

อิสลาม	ในโอกาสที่มาทําพิธีเปิดมัสยิดกลางมําบัง	จังหวัดสตูลวันนี้.	

	 ขอชมเชยโรงเรียนแต่ละโรงเรียน	 และครูแต่ละคน	 ที่ตั้งใจร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้

ก้าวหน้าดีขึ้นมาโดยลําดับ	 ตลอดเวลานานปี.	 จนบัดนี้พอจะเห็นชัดแล้วว่า	 การสอนตามแบบที่ช่วยกันทํามา	 ที่สั่ง

สอนอบรมให้เด็กของเราได้เรียนรู้จริยธรรมในศาสนาด้วย	 เรียนรู้วิชาการต่างๆ	 ด้วย	 และฝึกหัดปฏิบัติด้วยนั้น	 ได้

ช่วยให้เขามีความรู้ที่ดี	 ที่แน่นหนากว้างขวาง	 มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล	 ที่สุจริตเที่ยงตรง	 ตามหลัก

ศีลธรรม	 มีความสามารถที่จะทํางานและทําประโยชน์ต่างๆ	 เพื่อช่วยตนเองและผู้อื่นได้ตามปรารถนาโดยอิสระ.	

ด้วยประการดังนี้	 เขาทั้งหลายย่อมจะสามารถทําตัวให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้	และจะสามารถยกฐานะความเป็นอยู่

ของประชาชนให้สูงขึ้นได้ทุกๆ	 ด้าน.	 เพราะฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามสั่งสอนเด็กมาด้วยความ

เหนื่อยยากนั้น	 จึงมิได้เหน็ดเหนื่อยเปล่า	 หากแต่ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด	 ทั้งยังเป็นบุญเป็นกุศล	 และเป็น

ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดแล้ว.	 ทุกคนจึงควรจะถือเอาความสําเร็จนี้เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริม	 ให้มีกําลังกายกําลังใจ		

ทําหน้าที่ต่อไปด้วยความหนักแน่น.	 ขอให้คิดด้วยว่า	 อีกไม่ช้านานนัก	 บรรดาศิษย์ผู้เป็นลูกหลานของท่านในวันนี้	

จะเป็นกําลังสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญและความผาสุกมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและบ้านเมืองอย่างสําคัญ.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้	 และขออวยพรให้มีความสุขความสวัสดี	 พร้อมทั้ง

ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและในหน้าที่การงานทุกๆ	ประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่๑๑ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในวาระนี	้

และที่ ได้ทราบว่าทางการมหาวิทยาลัยได้พยายามอย่างยิ่ง	 ในอันที่จะปรับปรุงส่งเสริมกิจการทุกด้านทุกส่วนให้เจริญ

ขึ้นพร้อมกัน	 เพื่อให้ความเจริญพร้อมของกิจการทุกส่วนนั้นบันดาลผลที่สมบูรณ์แก่การศึกษาของมหาวิทยาลัยและ

ของชาติ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกๆ	 คน	 ที่ ได้รับเกียรติ	 ความสําเร็จ	 พร้อมทั้งโอกาสที่จะออกไปประกอบ

การงานตามวิทยฐานะ	ใช้ศิลปวิทยาที่ศึกษามาด้วยดี ให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่บ้านเมือง	

	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้	ส่วนใหญ่ทีเดียวศึกษาหนักไป ในวิทยาการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมซึ่งถ้ามองแต่เพียง

ผิวเผินแล้ว	จะเห็นว่ามิได้เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลย	แต่แท้จริงแล้ว	บัณฑิต

ที่นี่ ได้อยู่ ใกล้ชิดและได้ ใช้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างมาก	 เช่นนักศึกษาวิชาโบราณคดี	 ถ้าไม่อาศัยหลักวิชา

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยแล้ว	 ในบางกรณี	 ก็ยากที่จะพิสูจน์ความจริงต่างๆ	 โดยแน่ชัดได้	

บัณฑิตทั้งหลายจึงนับว่าเป็นผู้มี โชคดี	ที่มี โอกาสได้รู้	ได้เห็น	ได้ทราบตระหนักมาตั้งแต่ต้น	ว่าวิทยาการทุกฝ่ายนั้นมี

ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเกื้อกูลกันทั่วไปหมด	 ผู้ที่จะใช้วิทยาการให้บังเกิดผล	 จําเป็นต้องเรียนรู้วิทยาการให้ชัด

และทั่วถึง	และนํามาใช้ประกอบอุดหนุนกันให้ครบถ้วน	ขอให้ทุกคนระลึกถึงหลักข้อนี้ ไว้ตลอดไป	อย่าถือตัว	อย่าถือ

วิชาความรู้ของตัวคนเดียวเป็นใหญ่	จะไม่ช่วยให้ทําการใดๆ	สําเร็จได้	เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จขึ้นได้ต้องอาศัย

เหตุ	 อาศัยปัจจัย	 ประกอบพร้อมกัน	 เหตุปัจจัยนั้นก็ ได้แก่วิทยาการที่ ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว	 และนํามา

ปฏิบัติ ให้ถูกถ้วนตามขั้นตอน	ด้วยความฉลาดรอบคอบนั่นเอง	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขความเจริญ	 มีความสําเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงาน	 พร้อม

ทั้งความสมปรารถนาในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันอังคารที่๑๖ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตร	 วุฒิบัตร	 ประกาศนียบัตร	 และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสามเหล่าทัพอีกวาระหนึ่ง	

ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมาก	กับผู้ที่รับเกียรติและความสําเร็จทุกๆ	ท่าน	

		 ตามที่รายงานให้ทราบ	การศึกษาอบรมพิเศษของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและสถาบันการศึกษาของสาม

เหล่าทัพ	 มีความมุ่งหมายสําคัญที่จะอํานวยความรู้ชั้นสูงในทางการทหาร	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งนโยบายการรักษาความมั่นคงของชาติ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วย

ราชการต่างๆ	 ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน	 เพื่อให้มีความรอบรู้กว้างขวาง	 มีแนวความคิดเห็นสอดคล้องกันในนโยบาย

บรหิารและพฒันาประเทศ	ทัง้สามารถปฏบิตังิานประสานกนัไดท้กุๆ	ฝา่ย	 ใหง้านสว่นรวมของชาตดิาํเนนิไปไดพ้รอ้มกนั

และบังเกิดความมั่นคงแก่บ้านเมือง	 ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาพิเศษแล้ว	 จึงจัดว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง	 ทั้ง

ในหลักวิชาและในการปฏิบัติการร่วมกัน	 และการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถระดับนี้ย่อมมีประสิทธิภาพสูงมาก	

อาจบันดาลผลได้เต็มที่ ในทุกกรณี	 เพราะฉะนั้น	 ถ้ามีความสุจริตใจไม่พอหรือไม่หนักแน่นแน่วแน่พอ	 ที่จะทําหน้าที่ ให้

ตรงตามจุดประสงค์และหลักการที่ศึกษามาก็อาจทําให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงแก่ชาติได้ต่างๆ	 โดยง่าย	 ด้วยเหตุที่

เป็นการกระทําของผู้ที่ ได้ชื่อว่าผ่านสถาบันชั้นสูงของประเทศมาแล้ว	ท่านทั้งหลายจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํางานด้วย

ความเที่ยงตรงและฉลาดรอบคอบ	 มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาที่จะระมัดระวังมิ ให้ปฏิบัติการของตนๆ	 คลาดเคลื่อนจาก

เป้าหมายและหลักการอันสูงส่ง	 ในอันที่จะปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

ไทยของเรา	
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	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความกล้าหาญเข้มแข็ง	 เฉลียวฉลาดหนักแน่น	 ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทํา

ทุกสิ่ง	 เพื่อสามารถคุ้มครองชาติประเทศให้ดํารงอยู่ด้วยความเป็นอิสระและความเจริญมั่นคง	 ทั้งขอให้ประสบ

ความสุข	ความสําเร็จ	ความสวัสดีจงทุกเมื่อ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๑๘ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกวาระหนึ่ง	

ทั้งมีความพอใจที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของสถาบันกําลังดําเนินก้าวหน้าเป็นอย่างดีทุกด้าน	 ผู้สําเร็จการศึกษา

ทุกระดับจากสถาบันมีการงานทำเป็นที่แน่นอนทุกคน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติ	 ความสําเร็จ	 พร้อมทั้งโอกาสอัน

งดงามที่จะได้ออกไปทําการงานเพื่อความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง	

	 เทคโนโลยีนั้น	 โดยหลักการ	 คือการทําให้สิ่งที่มีอยู่ ให้เกิดเป็นสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์ ได้ดังนั้น	 เทคโนโลยีที่

ดี	 ที่สมบูรณ์แบบ	 จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า	 และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้น

น้อยที่สุด	แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสีย	เป็นของเหลือทิ้งแล้ว	ก็ควรจะได้ ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ ได้	เช่น	ใช้

ทําขยะและมูลสัตว์ ให้เป็นแก๊สและปุ๋ยเป็นต้น	 โดยทางตรงข้ามเทคโนโลยี ใดที่ ใช้การได้ ไม่คุ้มค่า	 ก่อให้เกิดความ

สูญเปล่าและความเสียหายได้มาก	 จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง	 ไม่สมควรจะนํามาใช้ ไม่ว่าในกรณี ใด	 ท่านทั้ง

หลายจะเป็นผู้ ใช้เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ต่างๆ	 เพื่อพัฒนาสภาพบ้านเมืองและฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

ต่อไป	 ควรหัดเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตในการปฏิบัติงานของตนเอง	 นอกจากเทคโนโลยีที่ ใหญ่โตระดับสูงสําหรับใช้

ในงานใหญ่ๆ	ที่ต้องการผลมากๆ	แล้ว	แต่ละคนควรจะคํานึงถึงและค้นคิดเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ	ควบคู่กันไป	เพื่อ

ช่วยให้กิจการที่ ใช้ทุนรอนน้อยมี โอกาสนํามาใช้ ได้ โดยสะดวกและได้ผลด้วย	 ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะออกไปมีหน้าที่

การงานช่วยบ้านเมืองและประชาชนนี้	จึงใคร่จะขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่	ที่จะนําเอาวิชาความสามารถของตัวไป ใช้ด้วย

ความสุจริตบริสุทธิ์ ใจ	และด้วยความฉลาดรอบคอบ	ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทุกอย่างโดยถูกต้องเหมาะสม	ไม่ว่า

จะกระทําร่วมกับผู้อื่น	หรือกระทําโดยลําพังตนเอง	บ้านเมืองของเราจักได้อยู่รอดและวัฒนาสถาพรตลอดไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 ให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์	

และให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกอย่างจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่สมาชิกสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯในงาน

ฉลองครบรอบ๒๐ปี

ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ
(๒)

ณสนามกีฬาหัวหมากกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่๒๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 วันนี้ ได้รับเชิญมาร่วมในงานฉลองครบรอบ	๒๐	ปี	ของสโมสรไลออนส์ ในประเทศไทย	ย่อมเป็นโอกาสที่ดี

สําหรับชื่นชมกับท่านทั้งหลายในผลงานที่ ได้กระทํามา	 คราวนี้ ได้ ให้พรแล้ว	 ก็ขอเชิญให้ทุกคนนั่งเสียก่อนเหตุผลที่

จะแจ้งภายหลัง	

	 เมื่อ	๑๐	ปีก่อนนี้	งานฉลอง	๑๐	ปีของสโมสรไลออนส์ ได้จัดขึ้นในรูปประชุมสมาชิกสโมสร	และได้เชิญให้

มากล่าวแก่สมาชิก	ได้รับเชิญในครั้งนั้น	โดยที่ ได้ตระเตรียมเรื่องล่วงหน้า	พร้อมกับได้เตรียมตัวเลขต่างๆ	มาแสดง	

เพื่อที่จะให้เป็นเรื่องที่น่าฟัง	 และเป็นเรื่องที่จะเชื่อฟัง	 เพราะว่าครั้งนั้นมาสําหรับมาโฆษณาสารานุกรม	 ในครั้งนี้ก็

ไม่ต้องโฆษณาแล้วก็ ไม่ ได้เตรียมตัวเลข	 ไม่ ได้เตรียมการเขียน	 เมื่อขอให้พูดก็จะเอาเรื่องเดิมมากล่าวแต่ต้องขอคํา

สัญญาอย่างหนึ่ง	หรือจะเรียกว่ามีกติกาในการพูดนี้ว่า	ถ้าเห็นเมื่อใด	เห็นผู้ ใดก็ตาม	เริ่มที่จะหลับ	ทันใดนั้นก็จะยุติ

การพูด	 ไม่ ใช่เพราะว่าโกรธ	 ไม่มีความโกรธเคือง	 เพราะว่าถ้าใครจะใคร่หลับก็หลับได้	 ถ้าหลับไปแล้วและตั้งกติกา

เช่นนี้แล้วก็ประหยัดคําพูด	 ไม่มีพูดมาก	 ไม่ต้องคิดมาก	 ไม่ต้องเมื่อยมาก	 อย่างน้อยที่สุดถ้าใครแสดงความง่วงก็

แสดงว่าไม่เร้าใจนัก	 ก็จะไม่ ได้ผลในการขูดรีด	 ตะกี้ขูดรีดกัน	 แต่ ไม่ค่อยได้ผล	 เพราะอ้างว่าพระบารมีปกเกล้า	

ไม่ทราบว่าพระบารมีปกเกล้าใคร	 แต่ว่าถ้าการขูดรีดเป็นผลดี	 และก็พระบารมีปกเกล้า	 	 ขอปฏิเสธ	 ขอไม่รับว่า

พระบารมีปกเกล้า	 ถ้าพระบารมีปกเกล้าเพราะว่าผู้ที่ถูกขูดรีดไม่ต้องขูดรีดมาก	 เพราะผู้ที่ขูดรีดไม่มีความสามารถ	 ก็

ไม่ขอให้เป็นพระบารมีปกเกล้า	 เพราะว่าถ้าขูดรีดได้มากก็คงทํากุศลได้มาก	 ฉะนั้นเรื่องพระบารมีนั้นอย่ามายุ่งด้วย	

แต่สําคัญถ้าใครหลับไปก็จะได้ปลุกได้	 ไม่ ใช่ปลุกด้วยคําพูด	 ก็จะได้เห็นได้ชมการแสดงของศิลปินวงเล็กจากต่าง

ประเทศต่อไป	รู้สึกว่าคนจะสนใจมากกว่า	 เพราะว่าตะกี้ก็สังเกตเหมือนกัน	อาการต่างๆ	ของสมาชิกทั้งหลาย	 เมื่อ

มีการร้องเพลงไทยหวานๆ	 ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่	 แต่ว่ามีการแสดงจากต่างประเทศไม่น่าดูเลย	 ความจริงถ้ามีการ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา	ไปทรงเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ	๒๐	ปีของสโมสรไลออนส์กรุงเทพ	ฯ	
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แสดงนานๆ	ก็คงไม่ดี	 เพราะว่าอาหารคงขายยาก	 คงเหลือมาก	 จึงต้องมีการแสดงพอสมควร	 แล้วต่อนี้ก็ ไม่ทราบ

ว่าจะมีการแสดงอะไร	 แต่ว่าถ้าใครอยากดูการแสดงต่อไป	 ก็เพียงแต่หลับให้ดู	 จะได้ยุติทันทีตามสัญญา	 อันนี้คือ

เหตุผลในการที่ ให้ท่านทั้งหลายนั่งลง	 เพราะว่าถ้าใครหลับโดยยืนอยู่	 ก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควร	 นอกจากนั้นการ

หลับทั้งๆ	 ที่ยืนก็ต้องเก่งมากที่จะไม่ ให้ล้มลง	 และการล้มลงนั้นก็เป็นอันตรายต่อผู้ที่ล้มลง	 จะไม่เป็นมงคล	 ฉะนั้น

ถ้าใครอยากจะหลับ	นั่งดีแล้วหลับไป ให้สบาย	จะได้ ไม่ต้องอาศัยหมอผ่าตัดหรือบริการของหน่วยพัฒนาของไลออนส์	

	 มาถึงเหตุผลที่แจ้งว่าทําไมจะมาพูดเรื่องเดิมคือเรื่องเยาวชน	หรือเรื่องสารานุกรมก็เพราะว่าพูดไว้เมื่อ	๑๐	

ปีแล้วค้างเอาไว้พูดไม่จบ	แต่ว่าเคราะห์ดีที่ทางไลออนส์เขากรุณาพิมพ์ที่พูดไว้เมื่อ	๑๐	ปีที่แล้ว	ก็เกือบ	๑๐	ปี	วันที่	

๕	มกราคม	๒๕๑๓	แล้วก็มีอยู่ ในนั้นเพราะลอกจากที่อัดเทปเอาไว้	และในนั้นได้พูดอย่างนับว่าถี่ถ้วนพอสมควร	มี

สถิติอยู่เต็มมีเรื่องของเยาวชนของเด็ก	 ของการเรียนการรู้และเหตุผล	 ทําไมจึงต้องดําริที่จะสร้างสารานุกรม	

เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่พูดเรื่องเยาวชนหรือเรื่องเด็กก็เพราะว่า	 สโมสรไลออนส์นี้มีความธรรมดาหรือธรรมชาติของ

สโมสรว่า	 แต่เดิมเป็นประชุมของคนหนุ่ม	 คนหนุ่มที่มีความคิดว่า	 เมื่อมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแล้ว	 เป็นของตน

แล้ว	 ก็จะต้องมุ่งสร้างความสําเร็จในชีวิต	 ในการมุ่งหาความสําเร็จในชีวิต	 คือการทําอาชีพ	 ก็ ได้พบว่างานของตัว

หรือชีวิตนี้	 จะต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง	 มีงานหลายด้าน	 มีวิชาหลายสาขามากเหลือเกิน	 จนทําให้ผู้ที่

คิดเกิดความคิดว่า	อันนี้ยากที่จะทําให้ผู้เดียวคนเดียวสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	หรือแม้จะมาถึงความสําเร็จ

ได้ตามลําพัง	 จึงได้มาชุมนุมกัน	 สมาคมกัน	 เพื่อปรึกษาหารือกัน	 และผนึกกําลังในการที่จะทําให้งานของตัวมีผล

สําเร็จอย่างเต็มเปี่ยม	ตามที่มีความคิด	และมีความปรารถนาในใจด้วยอารมณ์หนุ่ม	 เพราะว่าเวลาเรียนได้รู้มาแล้ว	

และก็กําลังคึกคัก	 ย่อมอยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวหน้า	 ให้สังคมดี ให้งานสําเร็จ	 ให้มีความเจริญทั่วไปทั้งแก่

ตนเอง	 ทั้งแก่สังคมส่วนรวม	 การที่ ได้มาผนึกกําลังหรือได้มาร่วมสมาคมกันเป็นสโมสร	 ในที่นี้ก็สโมสรไลออนส์	 ก็

เกิดผลดี	เพราะว่าการร่วมกันนั้น	ทําให้สามารถที่จะบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม	และผลดีที่นับว่ายอดเยี่ยมที่สุดในแง่

ของตัว	 และก็เชื่อว่าในแง่ของสังคมเหมือนกัน	 ก็คือความอิ่มใจ	 ความอิ่มใจที่แต่ละคนจะได้รับเมื่อทํางานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม	
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	 ฉะนั้นการที่มาพูดครั้งนี้	 ก็เพราะว่าพูดเรื่องเด็ก	 พูดเรื่องเยาวชน	 ก็มาพูดถึงเรื่องคนหนุ่ม	 แต่มาเดี๋ยวนี้	

เวลามันผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็	 ๑๐	 ปี	 ตั้งแต่ตั้งสโมสรเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็	 ๒๐	 ปี	 มาบัดนี้ ได้ขยาย

ขอบเขตของชุมนุมนี้จากคนหนุ่มออกไป	 ทั้งในด้านว่าคนหนุ่มนั้นก็กลายเป็นคนหนุ่มน้อย	 ก็ลบความหนุ่มออกไป	

๒๐	 ปี	 ก็เลยกลายเป็นคนหนุ่มน้อย	 แต่ก็ยังหนุ่มและยังเข้มแข็งแข็งแรง	 ขยันหมั่นเพียรร้อยเปอร์เซนต์	 ซึ่งเป็น

จิตใจที่ท่านทั้งหลายเพาะและนิยมและพยายามที่จะทํา	นอกจากความหนุ่มนั้นที่ลดลงไปหรือตัดไป	๒๐	ปี	ก็เป็นคน

ที่เป็นผู้ ใหญ่	 ใจก็เปลี่ยนไป	 หายใจแข็ง	 ยอมรับสมาชิกให้มีสมาชิกสาวๆ	 ไม่รู้ว่าตอนแรกทําไมไม่มี	 เข้าใจว่าเป็น

เรือ่งอารมณค์นหนุม่เหมอืนกนัคอือารมณค์นหนุม่นัน่มอีดุมคตมิอีดุมการณ	์เหน็วา่สตรนีัน้เปน็อนัตราย	แตเ่ดีย๋วนีเ้ตบิโต

ขึ้นมาก็ชักจะเห็นว่า	 ถ้าขาดสตรีเพศก็อาจจะไม่ค่อยครบถ้วน	 จึงต้องมีสตรีเพศเข้ามาทําให้มีความนิ่มนวลในวงการ	

แต่ที่แถลงเมื่อตะกี้ ไม่ ใช่ว่าต้องการความนุ่มนวล	 ที่ต้องการก็คือความเข้มแข็งของสตรี	 ฉะนั้นก็จะขอชื่นชมด้วยว่า	

เดี๋ยวนี้สโมสรไลออนส์ก็ ได้ขยายกิจการและเขตออกไป	 ถึงว่าเป็นคนหนุ่มที่มีอายุมากขึ้นแล้ว	 มีความเข้มแข็งและมี

ความเหน็วา่	ควรทีจ่ะใหท้างฝา่ยหญงิไดม้ารว่ม	จะได้ ใชก้าํลงัของฝา่ยหญงิซึง่เปน็กาํลงัสำคญัของชาต	ิอนันีเ้หมอืนปสีตร	ี

แต่ว่าไม่ ใช่ปีสตรี	ปีนี้ปีเด็ก	ปีเด็กก็เพิ่มเขตอีกอย่าง	คือเพิ่มสมาชิกให้เป็นสมาชิกลีโอ	ลีโอนั้นลีดเดอร์ชิพ	ไม่ทราบว่า

ลีดเดอร์ชิพของใคร	 ถ้าจะเป็นลีดเดอร์ชิพของไลออนส์เนสมากกว่าเอ็กซ์พีเรียนซ์	 เอ็กซ์พีเรียนซ์์คงไม่ ใช่ของสมาชิกลีโอ	

คงเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์์ของสมาชิกหนุ่มน้อย	 เพราะว่าหนุ่มน้อยนี่มีเอ็กซ์พีเรียนซ์มาก	 จึงเป็นประโยชน์ ได้	 แต่รู้สึกว่า

เด็กๆ	 ก็ยังไม่ค่อยมีเอ็กซ์พีเรียนซ์	 จึงต้องขอยืมเอ็กซ์พีเรียนซ์จากสมาชิกหนุ่มน้อย	 ออปปอร์จูนิตี้นั้น	 ถ้าทุกคน

ต้องการมี โอกาสที่จะดําเนินชีวิตต่อไป ให้ดีก็คงเป็นของสมาชิกลี โอ	 ถ้าสมาชิกที่เป็นเจ้าของตัวแอล	 และก็สมาชิกที่

เป็นเจ้าของตัวอีทํางานและพยายามที่จะแผ่ ให้	 ไม่อย่างนั้นก็ ไม่มีตัวโอ	 แม้ว่าสโมสรไลออนส์ ได้ขยายเขตไป	 ดังนั้น	

ก็เข้าใจว่าสมาชิกทุกคนทั้งใหม่ทั้งเก่า	 ก็ ใกล้วัยเด็กพอสมควร	 เพราะว่าพยายามที่จะรักษาความใกล้วัยเด็กไว้	 ไม่ ให้

ลืมความเป็นเด็ก	 ไม่ ให้ลืมความคิด	และไม่ ให้ลืมปัญหา	ที่ ได้อยู่ ในจิตใจของเด็ก	ที่ทราบว่าสมาชิกทั้งหลายยังไม่ ได้

ลืมความเป็นเด็ก	 ก็เพราะว่าเห็นยังมีความครึกครื้น	 มีความคึกคักของเด็ก	 หรือจะเรียกว่าเยาวชนแล้วแต่จะโปรด

เพราะว่าบางคนไม่ชอบให้เรียกว่าเด็ก	 หาว่าด่าเขาว่าเป็นเด็ก	 ก็จะเรียกว่ายังใกล้เยาวชน	 คือมีความครึกครื้นคึกคัก	



366

มีความแข็งแรงในความคิด	 ยังสนุกสนาน	 ความสนุกสนาน	 ความครึกครื้นความคึกคักนี้	 เป็นกําลังอย่างยิ่งใน

การทํางาน	คนที่ ไม่สนุก	คนที่ ไม่คึกคักย่อมเป็นคนที่เฉี่อยชา	เชื่องช้า	ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนัก	

		 ฉะนั้น	 ไม่ว่าที่ ไลออนส์จะมีความเฟื่อง	ความจริงไลออนส์นี้ก็ดูจะมีความเฟื่องมาก	ผู้ที่รู้เรื่องไลออนส์ตอน

แรก	คือหมายความว่ายังไม่รู้	และเริ่มได้รู้	อย่างข้าพเจ้าเองเมื่อตอนแรกไม่รู้ว่าไลออนส์เป็นอย่างไร	ก็นึกไม่ออกว่า

เป็นอะไร	 เป็นสมาคมอะไร	 ไลออนส์นี่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นคณะพวกละครสัตว์	นึกว่าจะมาแสดง	หรือไม่ก็เป็นพวก

นิยมไพรที่ ไปซาฟารี ในแอฟริกา	 อันนี้เป็นความเข้าใจผิด	 อย่างวันนี้ก็เข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงที่สนามกีฬานี่	 ก็นึก

ว่าลืมไป	 นึกว่าจะมาดูกีฬา	 แล้วก็มาดู	 เอ๊ะทําไมมานั่งกับเต็มเวทีก็เลยนึกว่าจะเป็นมวยหมู่	 แต่ดูๆ	 ไปก็ไม่ ใช่	 อาจ

จะนึกว่าเป็นการบริการเพื่อให้มานั่งวิปัสนา	 เพราะว่าจัดที่นั่งไว้อย่างสงบสงัดดี	 ไม่มี ใครกวนเลย	 ทําให้สบายมาก	

แต่ต่อไปก็นึกว่าคงไม่ ใช่	 ก็เห็นมีการพูด	 มีการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมาทําหน้าที่ปรับ	 และก็มาพูดอะไรก็ ไม่ทราบ	 ฟังไม่

ค่อยชัด	 ที่พูดฟังไม่ค่อยชัดนั่นนะทําให้กลุ้มใจมาก	 เพราะทราบว่าต่อไปเขาจะขอให้พูด	 ถ้าพูดแล้วคนฟังไม่ชัดก็จะ

เกิดเสียแรงปล่าวๆ	 แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ดังที่ ได้สัญญาเอาไว้	 คือหลับ	 ถึงต้องบอกว่าถ้าเห็นใครหลับ	 ก็จะเลิกทันที	

เพราะหมายความว่าไม่ ได้ยิน	 หรือฟังไม่รู้เรื่อง	 หรือพูดไม่รู้เรื่อง	 ก็เลยขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องกติกาตอนแรกว่า

เป็นอย่างนั้น	 แต่พูดถึงไลออนส์ตะกี้นะ	 พูดว่าตอนแรกไม่เข้าใจทีหลังมาเห็นเขาทํางาน	 เขาทํางานทําการ	 เขามี

งานที่ดี	เช่นตั้งแต่แรก	อันแรกๆ	ทีเดียวก็คือ	โครงการสายตาที่ ได้ช่วยคน	และก็ ใช้วิธีการที่นับว่าเห็นความเป็นจริง	

คือไม่ ใช่เพียงแต่ออกไปและก็ไปตรวจสายตา	 แต่เที่ยวหาคนใส่แว่นตาอย่างข้าพเจ้า	 ก็เห็นว่าใส่แว่นตานี้	 แว่นตาก็

คงมีหลายอัน	 อาจจะบริจาคไปสักอันได้	 ก็ ได้กระทําเช่นนั้น	 ได้บริจาค	 ก็ดีเหมือนกัน	 เพราะว่าถ้ามีแว่นตาและก็ ใช้

ไม่ ได้แล้ว	 เพราะต้องเปลี่ยน	 สายตามันเปลี่ยนไป	 ก็บริจาคสิ่งที่ ไม่ ใช้จะได้ ไม่รก	 เพราะว่าโดยมากถ้าเก็บเอาไว้

มากๆ	สายตาเปลี่ยนบ่อยๆ	ก็มีแว่นตาหลายอัน	รกบ้านรกช่อง	ก็แจกให้กับไลออนส์ที่นําไปแจกแก่ผู้ที่มีความจําเป็น

จริงๆ	 อย่างนั้นได้ประโยชน์	 ไลออนส์ก็ ได้บุญสองทอด	 คือทําให้ผู้ที่ต้องการแว่นตาได้รับแว่นตา	 ทําให้คนที่ ไม่ต้อง

ใช้แว่นตา	 หรือมีแว่นตาที่เกินไปรกรุงรัง	 ได้ ให้ ไป	 ทําให้เกิดความสุข	 เพราะว่าบ้านช่องไม่รก	 อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง

ของงานที่ ไลออนส์ ได้ปฏิบัติได้ทํามาตลอด	๒๐	ปี	ซึ่งนับวันก็ได้ทํามากขึ้น	ก็เลยเห็นได้ว่าทําประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้
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เพื่อสังคม	เป็นของดี	จึงเลื่อมใสไลออนส์	

	 แต่ต่อมาก็สงสัยอีก	 คือความเลื่อมใสและสงสัยสลับไปสลับมา	 เพราะว่าเมื่อครั้ง	 ๑๐	 ปี	 เมื่อพร้อมที่จะหมด

สงสัยและมีความเลื่อมใส	ก็มาเห็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าคนดึงหาง	เขาคงไม่เรียกว่าคนดึงหาง	เป็นคนที่บิดหาง	คนบิด

หางนั่นดูๆ	 ไปออกจะเป็นคนดึงหาง	 และยิ่งดูไปก็กลายเป็นคนถอนขนหาง	 เพราะมีหน้าที่ถอนขน	 แต่ ได้สังเกตดู

อย่างหนึ่งว่าการถอนขนนั่น	 เขาว่ากันว่าถ้าจะถอนขน	 ถ้าดึงเบาๆ	 มันเจ็บ	 ถ้าอยากที่จะให้ถอนขนอย่างไม่เจ็บต้อง

รบีดงึใหแ้รงๆ	อนันีห้มอเวลาปดิปาสเตอรแ์ลว้จะดงึออก	มนัดงึขนมนัเจบ็	หมอเขาบอกวา่ดงึเรว็ๆ	แรงๆ	ไมเ่จบ็	มนัก็

จริงๆ	 ฉะนั้นผู้ถอนขนหรือผู้บิดหางนั้นที่ตะกี้ทํางานอย่างจ้าละหวั่น	 รู้สึกสนุกสนานดี	 ควรจะพิจารณาวิธีถอนขนที่มี

ประสิทธิภาพและไม่เจ็บ	 ตะกี้เจ็บ	 คือเดี๋ยวบอก	๕	บาท	 เดี๋ยวบอก	 ๑๐	บาท	มันเจ็บ	 มันเดือดร้อนเพราะว่าเดี๋ยวก็

เอา	 เดี๋ยวก็เอา	 เดี๋ยวร้อน	 สู้เอาทีละแสนบาท	 อย่างตะกี้ ไม่ ได้	 นั่นนะสังเกตว่าผู้ถอนขนไม่ ใช่เป็นเจ้าหน้าที่	 แต่

ว่าการที่ถอนขนแบบนั้นรู้สึกว่าเป็นกอบเป็นกําดีเรื่องเป็นกอบเป็นกํานั้น	 เมื่อ	 ๑๐	 ปีก็นับว่าได้ผล	 ที่ ได้ ไปยั่วในตอน

ท้ายของการพูดเมื่อ	 ๑๐	 ปีที่แล้ว	 นี่ชักชักจะหลงแล้ว	 เพราะบอกว่าต้องการ	 ๒	 ล้าน	 เมื่อ	 ๑๐	 ปีที่แล้วต้องการ	 ๒	

ล้าน	หรือมากกว่า	๒	ล้าน	สําหรับสารานุกรม	แต่ก็นับว่าดีมาก	เพราะถึงบัดนี้ที่ ใช้จ่ายในโครงการสารานุกรมก็เป็น	

๔	 ลา้นครึง่	 กล็ว้นเปน็เงนิบรจิาคของสมาชกิไลออนสเ์ปน็สว่นใหญ	่ กข็ออนโุมทนาดว้ย	 เพราะวา่สารานกุรมนี้ไดก้า้วหนา้

มาก็ด้วยความช่วยเหลือของสโมสรไลออนส์ที่ ได้ช่วยกันบริจาคเงินหาทุน	เพื่อที่จะให้ ได้สร้างสารานุกรมนี้ ได้สําเร็จ	

	 เมื่อพูดถึงสารานุกรมได้พูดมามากแล้ว	 คนอื่นก็พูดมากแล้ว	 ในหลักการวิธีจัดเขียนจัดพิมพ์ก็พูดมาก	 ได้พูด

มากเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่มาในการประชุมของสโมสรไลออนส์ ในการฉลอง	 ๑๐	 ปีนั้น	 วันนี้ก็ขอพูดนิดหน่อย	 เพราะ

ว่าเมื่อมาแล้วก็ต้องมีเรื่องที่จะพูด	และก็บอกแล้วว่าจะพูดเรื่องเด็ก	เรื่องเยาวชน	เรื่องสารานุกรม	หลักการนั้นขอซ้ำ

นิดหน่อยว่า	 เป็นเรื่องของการสร้างหนังสือเพื่อที่จะใช้	 ไม่ ใช่หนังสือพิมพ์นะเป็นหนังสือ	 ตะกี้ที่รายงานบอกว่าเป็น

หนงัสอืพมิพ	์ ทีจ่รงิหนงัสอืนีเ้ปน็หนงัสอื	 และเปน็หนงัสอืที่ ไมเ่ปน็หนงัสอืพมิพ	์ แตพ่มิพเ์ปน็หนงัสอื	 ทีพ่ดูอยา่งนี้ ไม่ ใช่

สนกุ	 ความจริงพูดไว้สําหรับว่าหนังสือพิมพ์นั้นเสนอข่าว	 เสนอข่าวที่มีที่เกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้าง	 แล้วก็เอามาพิมพ์	

พิมพ์เรื่องบนดินบ้าง	 บนฟ้าบ้าง	 ยกเมฆบ้าง	 แต่ว่าสารานุกรมนี้ ได้ย้ำเอาไว้แล้วว่าไม่ ใช่เรื่องยกเมฆ	 เป็นเรื่องที่เป็น
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วิชาการแท้	 และไม่เป็นความเห็นของผู้เขียนด้วยซ้ำ	 แต่เป็นวิชาวิชาการแท้ๆ	 เพื่อให้ผู้ที่อ่านทั้งเด็กทั้งผู้ ใหญ่ ได้อ่าน

แล้วได้ความรู้	 และไปตั้งความเห็นความคิดของตัวเอง	 อันนี้ก็เป็นเรื่องขอย้ำอย่างหนึ่ง	 อีกอย่างที่ขอย้ำจุดหมายก็คือ

สาํหรบัใหพ้อ่แมส่อนลกูได	้สาํหรบัพีส่อนนอ้งได	้สาํหรบันอ้งสอนตวัเองได	้สารานกุรมนี้ไดด้าํริไวต้ัง้แตป่	ี๒๕๐๖	ในครัง้นัน้

ลูก	๔	คน	อายุ	สิบสอง	สิบเอ็ด	แปด	และ	หก	ตามลําดับก็นึกว่าเริ่ม	๒๕๐๖	สารานุกรมนี้ก็มีหวังสำเร็จ	ให้	๓	ปี

นึกว่ามากแล้ว	ก็จะสําเร็จในปี	๒๕๐๙	จึงได้บอกว่าให้แยกแต่ละหัวข้อให้เป็น	๓	ระดับ	ระดับหนึ่งที่เป็นจากแปดขวบ

ถงึสบิสอง	จากสบิสองถงึสบิสี	่จากสบิหา้ถงึยีส่บิ	หรอืถงึหกสบิหา้	เพราะเหตวุา่	๒๕๐๙	นัน้	ลกูอาย	ุสบิหา้	สบิสี	่สบิเอด็	และ

เก้าตามลําดับ	ก็จะใช้ ได้ทันที	นี่เห็นแก่ตัว	แต่ว่าที่เห็นแก่ตัวนั้น	 เพราะว่าอาจจะมาอวดตัวนิดหน่อยว่า	 เป็นการเห็น

แก่ส่วนรวม	 คือยอมเป็นหนูตะเภา	 สร้างสารานุกรมแล้วทดลองกับครอบครัวของตัวเองดูว่าได้ผลหรือไม่	 พ่อแม่จะ

สอนลูกได้มั๊ย	พี่อ่านส่วนที่เป็นอายุสิบห้าขึ้นไปสอนน้อง	น้องอายุสิบสองถึงสิบสี่ก็สอนน้องต่อไป	เพราะได้อ่านส่วนที่

สอง	 คนแรกได้อ่านส่วนที่หนึ่ง	 หมายความว่าส่วนที่สามและส่วนยาก	 คนที่สองได้อ่านส่วนที่สองคือส่วนที่ยากกลางๆ	

และคนทีส่ามกอ็า่นหวัขอ้	อายสุบิเอด็กอ็า่นหวัขอ้รูเ้รือ่งได	้และสอนนอ้งได	้นอ้งอายเุกา้ขวบ	กค็งอา่นไดแ้ละสอนตวัเอง

ได้	 ในที่สุดไม่ ได้ทําการทดลองเป็นหนูตะเภาเช่นนั้น	 เพราะว่าไม่เสร็จ	 ยังไม่ ได้เริ่มด้วยซ้ำ	 มาเริ่มจริงจัง	 ๒๕๑๒	

เวลานั้นลูกอายุสิบแปด	สิบเอ็ด	สิบสี่	สิบสอง	โดยลําดับ	ก็ยังมีหวังนิดหน่อย	ไม่ ใช่ว่าหมดหวัง	เพราะว่าส่วนสุดท้าย

นัน้อายสุบิหา้ปขีึน้ไปถงึหกสบิหา้	ลกูยงัไมอ่ายหุกสบิหา้	ยงัไมเ่ปน็ไร	กเ็ริม่งานมา	นกึวา่จะเสรจ็ทนัใช	้แตป่จัจบุนันี	้๒๕๒๒	

จวนจะเป็น	๒๕๒๓	แล้ว	 ลูกอายุยี่สิบแปด	 ยี่สิบเจ็ด	 ยี่สิบสี่	 ยี่สิบสอง	 จวนหกสิบห้าแล้ว	 ถ้านับรวมไปเกินหกสิบห้า

เป็นไหนๆ	 ก็เลยรู้สึกว่าเสียใจส่วนหนึ่ง	 เสียใจว่าไม่ ได้ทดลองผลงาน	 แต่ผลที่ออกมาก็ได้หลายฉบับแล้ว	 หลายเล่ม

แล้ว	รู้สึกว่าจะติดคําว่าฉบับ	เพราะนึกว่าเป็นหนังสือพิมพ์	แต่ว่าเป็นเล่ม	ได้มาหลายเล่มแล้ว	แล้วก็ได้มาทดลองแล้ว	

ปรากฏผลว่า	ลูกสอนพ่อ	น้องก็สอนพี่	แล้วก็น้องสอนพี่แล้ว	พี่ก็สอนพ่อ	แต่ว่าบางทีนานๆ	ไป	เดี๋ยวนี้น้องที่สอนพี่

แล้วไม่ ไหว	 ก็เลยต้องสอนพ่อเหมือนกัน	 หมายความว่าใช้การได้ดีมาก	 พ่อไม่รู้เรื่องอะไรในสารานุกรม	 ลูกอ่าน	

เพราะว่ามีความรู้ดี	มีปริญญาแล้ว	ก็ ให้เขาอ่านแล้วมาสอน	ก็ได้ผลดี	หมายความว่าสารานุกรมนี้ ได้ผลแล้ว	แม้จะยัง

ไม่ครบถ้วน	แต่ ได้ผลดีจริงๆ	ดีเกินคาด	ดีกว่าที่กรรมการทั้งหลายนึกว่าจะได้ผล	
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	 หมายความว่าเป็นสารานุกรมที่เป็นสิ่งที่ครอบจักรวาลอย่างที่ตั้งใจจะให้เป็น	คือ	รวมความรู้ต่างๆ	และให้

เห็นว่าความรู้เหล่านี้สอดคล้องกันดี	ให้เห็นว่าความรู้ทั้งหมดนี่จะเป็นสาขาใดต้องสอดคล้องกัน	เพราะคนเราทุกคน

ก็ต้องประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ในโลก	หรืออีกนัยหนึ่ง	ทุกสิ่งที่อยู่ ในโลกนี้เป็นของเรา	ก็เกี่ยวข้องกับเรา	เช่น

จะพดูงา่ยๆ	ทกุคนตอ้งรบัประทานอาหาร	อาหารกต็อ้งเกีย่วขอ้งกบัเรา	อาหารมาจากอะไร	กม็าจากการเกษตรเปน็สว่น

ใหญ่	 เราก็ต้องรู้จักการเกษตร	 การเกษตรก็ต้องทํางานทําการ	 ต้องพัฒนา	 ต้องไปทางโครงการของไลออนส์	 ซึ่งก็

เป็นโครงการใหม่เอี่ยมที่ ได้มาอวดเมื่อตะกี้เพิ่งเริ่มเมื่อไม่กี่วันมานี้	 ไลออนส์ต้องสนใจโครงการเหล่านั้นด้วย	 ทําไม	

เพราะไม่อย่างนั้นก็อดตาย	 เพราะว่าชีวิตของคนทุกคนก็ต้องมีอาหารใส่ท้อง	 ไม่ว่าใครต้องมี	 ถ้าใครไม่อยากมีก็

ผอม	ก็ทรุดโทรม	บางคนไม่ ใช่ ไม่อยากมี	แต่ ไม่มี	ก็ยังผอมและทรุดโทรม	อย่างที่เห็นในหนังสือพิมพ์	ในระยะ	๓-๔	

วันที่ผ่านมานี้ลงเยอะ	 ความผอมเพราะไม่มีอาหารตอนนี้นอกเรื่องแต่ก็เกี่ยวข้องกับเด็ก	 เด็กที่ ไม่ ได้อาหารมาพึ่ง

ประเทศไทย	 คนไทยมี ใจดีก็ ได้ช่วย	 ได้ช่วยเด็กเหล่านั้น	 ท่านทั้งหลายก็ทราบว่าพูดถึงอะไร	 เพราะได้เห็น

หนังสือพิมพ์	 หนังสือพิมพ์ ไม่ ได้ยกเมฆ	 สําหรับส่วนนี้ ไม่ ได้ยกเมฆ	 แต่ว่าที่เศร้าที่สุดเด็กพวกนี้เข้ามา	 เข้ามาไม่ ใช่

เพิ่งเร็วๆ	หนังสือพิมพ์มาลงใน	๒-๓	 วัน	ที่ผ่านมานี้	 เรื่องนี้เกิดมานานแล้ว	 กรณีนี้เกิดมานานแล้ว	 แต่

ถูกปิดไว้	 ถ้าพูดอย่างนี้	 เดี๋ยวถูกเล่นงานแต่ก็เป็นเรื่องการเมือง	 เป็นเรื่องการเมืองที่เด็กที่อดนี่	 หรือความเดือดร้อน

ของคนต้องปิดเพราะว่ารับไม่ ได้	 ให้เขาเข้าไม่ ได้	 มันผิดนโยบาย	 แต่ว่าเข้ามาแล้ว	 เรื่องมันมีมามากแล้ว	 ก็เรื่องที่

เด็กพวกนี้เข้ามา	 นี่พูดแต่เฉพาะเด็ก	 เพราะวันนี้ ได้พูดไว้จะพูดเรื่องเด็ก	 เรื่องเยาวชน	 เข้ามาผู้ ใจบุญก็ ให้อาหาร	

แต่ต้องระมัดระวังมาก	 เพราะว่าถ้าให้อาหารเด็กนั้นแทนที่จะสมบูรณ์ขึ้น	 ตาย	 เพราะเด็กพวกนั้นเคยชินกับเครื่อง

ในของเขา	 ไม่มีความทนทานแล้ว	 หรือไม่มีประสิทธิภาพแล้ว	 ถ้าให้อาหารเข้าไปก็ตาย	 เกิดกรณีอย่างนี้หลายราย	

จึงต้องพยายามที่จะรักษา	 ถึงต้องให้แพทย์ ไปช่วยด้วย	 อันนี้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่สลด	 แล้วก็ ไม่อยู่ ในข่ายของ

สารานุกรมที่จะแก้ ไขได้	แต่ท่านทั้งหลายก็ช่วยได้	ถึงได้พูดถึงเรื่องนี้	

	 ตะกี้นี้พูดถึงว่าสารานุกรมนี่ ได้ผลดี	คือลูกสอนพ่อ	แต่สําคัญที่สุดเรื่องสารานุกรมนี่คือวิธีการ	ทําให้เห็นว่า

ความรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด	 แล้วก็จะช่วยให้คนมีความสามารถได้	 ก็ต้องให้ความรู้	 และให้ความเมตตา	 คือให้วิชาและ
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เอาใจใส่	ปีนี้เป็นปีเด็ก	ถึงต้องมาพูดเรื่องนี้	ปีเด็กนั้นนะเป็นปีเด็กสากล	ทางองค์การของสหประชาชาติเขาได้ตั้งว่า

ปีนี้เป็นปีเด็ก	 มาช่วยกันคิดว่าทําอย่างไรสําหรับช่วยให้เด็กก้าวหน้าดี	 แต่ว่าเท่าที่เห็นเวลาเกี่ยวข้องกับเด็ก	 หรือถึงการ

ช่วยเด็ก	 หรือตั้งว่าเป็นวันเด็กเป็นปีเด็กนั้น	 ก็ออกจะทําอะไรข้างๆ	 คูๆ	 ไม่น้อย	 ข้างๆ	 คูๆ	 อย่างตั้งใจบ้าง	 ไม่

ตั้งใจบ้าง	ส่วนมากก็โดยไม่ตั้งใจ	ก็ทําให้เป็นข้างคู	โดยมากก็พูดถึงต้องเอาใจเด็ก	เอาใจเด็กให้เด็กรุ่มร่าม	ให้เด็กทํา

อะไรที่ ไม่สมควรกับเด็ก	อันนี้เป็นการเอาใจเด็กทําให้เด็กเสีย	และต่อไปเด็กนั้นก็เป็นอันธพาล	ได้พูดถึงคำว่าอันธพาล

เมื่อ	 ๑๐	 ปีมานี้	 ได้พูดคําว่าอันธพาลหลายครั้ง	 แต่ว่าไม่ ได้อธิบายทําไมจึงเป็นอันธพาล	 เพราะว่าเด็กนี้	 ถ้าเรามา

วิเคราะห์ศัพท์หรือจะมาแปลก็เป็นผู้ที่เยาว์วัยหมายความว่ามีอายุน้อย	 เด็กที่เพิ่งเกิดมาก็เรียกว่าทารก	 ต่อมาก็เป็น

เด็กเล็ก	 เด็กกลาง	 เด็กโตรวมความแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อย	 ถ้าสําหรับผู้ที่อายุมาก	คนไหนที่อายุน้อยกว่าก็เรียกว่า

เด็ก	 คืออายุน้อยกว่า	 หรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกคนที่มีตําแหน่งน้อยกว่า	 เล็กกว่าหรือเรียกว่าเด็ก	 พวกเด็กๆ	 แม้จะ

อายุมากกว่าก็เรียกว่าพวกเด็กๆ	 เหมือนครั้งหนึ่งได้มี ใครทําข้อบกพร่องแล้วมาบอกว่า	 โอ๊ย	 ...	 พวกเด็กๆ	มันทําผิด	

แต่ว่ามาพิจารณาแล้วก็ขันดี	 เพราะว่าเด็กๆ	 นั้นนะอายุหกสิบ	 กว่าหกสิบ	 ถ้าเด็กๆ	 ทําผิดเราฟังแล้วก็ ไม่มีการ

วิจารณ์	เพราะว่าวิจารณ์ ไม่ออก	แต่คำว่าเด็กนี้ก็หมายความว่า	เป็นผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้น้อย	โดยมากอย่างที่ว่าเมื่อ

ตะกี้ ไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าเด็ก	ดูเป็นการดูถูกหาว่าเหยียบย่ำ	ชอบเรียกว่าเยาวชน	มันโก้ดี	

	 คําว่า	 “ชน”	นี่ก็หมายความว่า	บุคคลเป็นคน	 “เยาว์”	ก็ ใส่เข้าไปก็เด็ก	 เด็กนั่นเอง	แต่เยาวชนนั่นเดี๋ยวนี้

เขายกย่องมาก	 อย่างไปเชียงใหม่เมื่อปีก่อนนี้	 ไม่ ใช่ปีนี้	 ปีก่อนไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง	 ก็มีพวกเยาวชนที่ ไปฝึกอบรม

การเกษตรที่ลําปาง	แล้วก็กลับมาที่หมู่บ้าน	ถามว่าพวกเยาวชนเหล่านี้เขาช่วยหมู่บ้านบ้างหรือปล่าว	เขามีโครงการ

อะไรผู้ ใหญ่บ้านก็บอกว่า	 ท่านเยาวชนมี โครงการแต่ยังไม่มีเบี้ยเลี้ยง	 เลยไม่ ได้ปฏิบัติ	 อันนี้ฟังดูแล้วเอาใจ	 เอาใจ

เด็กมากเกินไป	ยกย่องว่าเป็นท่านเยาวชน	ถ้าใช้คําว่าท่าน	ก็น่าจะเรียกว่าท่านผู้ ใหญ่เด็กๆ	นี้	หรืออะไรก็ตาม	พูด

อย่างไรก็ได้ที่เหมาะกว่าท่านเยาวชน	ที่จริงไม่ ได้พูดท่านเยาวชนมาตรงๆ	 เพียงแต่เกือบพูดออกมาตรงๆ	ว่า	ท่าน	

เห็นทําปากแล้วสังเกตดูว่าทําปากแล้วมีตัว	 “ท”	 ออกมานิดหน่อยแล้วก็หยุด	 “เยาวชน”	 ก็ได้ยินว่าท่านเยาวชนอาจ

จะอุปทานก็ได้	 แต่ว่าเขายกย่องมากเกินไป	 นอกจากนั้นเขาเอาใจเด็กมากเกินไป	 ทําให้เมื่อเยาวชนเหล่านี้ ได้ ไปฝึก
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ศึกษา	โดยที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน	หรือเป็นเงินของพ่อแม่	หรือเป็นเงินของหมู่บ้าน	หรือเป็นเงินของจังหวัด	ไป

ฝึกการเกษตรที่ลําปาง	แล้วกลับมาต้องคอยเบี้ยเลี้ยงอีกเหมือนไม่ ใช่บ้านของตัว	อันนี้เอาใจมากเกินไปจนกระทั่งไม่

ได้ผล	 เสร็จแล้วได้ ไปสัมภาษณ์ท่านเยาวชนเหล่านั้น	 ก็บอกว่าทําโครงการเห็ดฟาง	 ทําโครงการสารพัดอย่าง	 เสร็จ

แล้วถามเขาว่า	เห็ดฟางนี่เสร็จแล้วทําเป็นปุ๋ยหมักกันบ้างหรือปล่าว	เขาบอกทํา	แล้วอยู่ ไหน	บอกว่ายังไม่ ได้ทํา	เพราะ

ว่ายังไม่พร้อม	 ได้ความรู้มากเกินไป	 เอาใจมากเกินไป	 ลงท้ายเลยไม่ ได้ทําอะไรเลย	 ไม่ ได้ผล	 และต้องการเงินเบี้ย

เลี้ยงด้วย	 ฉะนั้นถ้าได้รับความรู้แล้ว	 และต้องการเบี้ยเลี้ยง	 ผู้ ใหญ่จะเอาเงินจากไหนสําหรับมาพัฒนาประเทศ	

ลงท้ายก็ด่าว่าไม่ ได้พัฒนาประเทศ	ทําไม่ถูกต้อง	เพราะว่าคอยที่จะให้มี โครงการสนับสนุน	และยกย่องเยาวชน	

	 อันนี้	พูดอย่างนี้พูดไม่ดี	คือพูดหาเรื่องให้เขาโกรธ	แต่ว่าเป็นการพูดเพื่อที่จะให้ยี้นิดหน่อยว่า	โครงการใน

ปีเด็กที่จะจบนี้	 บางทีก็ข้างๆ	 คูๆ	 ไปอีกทางหนึ่ง	 ก็คือทําการวิจัย	 ทําการวิจัยศึกษาเป็นตําราเลย	 ว่าเด็กควรจะ

อย่างงั้น	 ควรจะอย่างนี้	 และในที่สุดก็จะต้องทําให้ถือว่า	 การวิจัยนั้นนะเป็นใหญ่	 เป็นหนึ่ง	 ไม่ ใช่ตัวเด็กเป็นหนึ่ง	

กลายเป็นว่าถ้าวิจัยได้ดี ได้ด๊อกต้งด๊อกเตอร์	 ได้เป็นใหญ่เป็นโต	 ได้ยกย่อง	 แต่ว่าวัตถุของการศึกษานั้นช่างหัวเขา

ไม่เป็นไร	 อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่ง	 เสร็จแล้วก็ ไปวิจัยว่าเด็กเสียหายอย่างนั้น	 ผู้ ใหญ่ ไม่เอาใจใส่	 ด่ากันไปด่ากันมาว่า	

ทฤษฎีของคนอื่นใช้ ไม่ ได้	 ทฤษฎีของตนใช้ ได้ต้องใช้	 เด็กแทนที่จะเป็นวัตถุของการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ ใหญ่

ที่ดี ในอนาคตกลายเป็นวัตถุดิบของผู้ที่ศึกษาสําหรับมาเอาชนะกันเอง	 และบางทีก็ ไม่ ใช่เอาชนะกันเองเฉยๆ	

เพื่อเกียรติของตัวหรือความพอใจของตัว	 บางทีก็เอาชนะในทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโต	 จนกระทั่งถึงขั้นลัทธิการเมือง	

ใช้หมด	เด็กนั้นจะอดตายก็ช่างเขา	แต่ว่าถ้าเอารูปมาลงแล้วให้เห็นว่า	เด็กมันผอม	และก็มี โอกาสด่าคนที่ทําให้ผอม	

นั่นนะเป็นการใช้เด็กในทางการเมือง	ไม่ ได้ช่วยให้เด็กนั้นมีความสุขได้	

	 ดังนั้น	ที่พูดออกจะไกลมากสําหรับการพูดในวันอย่างนี้	แต่ว่าอดไม่ ได้	แล้วก็ที่เตรียมการพูดมาอย่างนี้	ใจ

หนึ่งก็อยากที่จะมาพูดกับท่านทั้งหลาย	 ที่เป็นชุมนุมของผู้ที่ตั้งใจจะช่วยสังคม	 และต้องการความคิดอาจจะแหวก

แนวใหม่ๆ	 ถึงพูดอย่างนี้	 นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําไมพูดออกจะดุเดือด	 และอาจจะเลยมาก	 แต่อีกเหตุผลนั้นก็มี

อยู่อย่างง่ายๆ	 ว่าถ้าพูดในเรื่องอย่างนี้	 อาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่สนุก	 ก็หวังให้ท่านทั้งหลายได้หลับ	 จะได้หยุดเร็วๆ	
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เพราะว่าวันนี้รับจริงๆ	 ว่าทราบ	 ตะกี้พูดบอกว่าไม่รู้ว่าต้องมาพูดไม่จริง	 รู้ว่าต้องมาพูด	 เพราะก็บอกไว้ตั้งแต่ต้น

นานแล้วว่า	 เชิญมาฉลอง	 ๒๐	 ปี	 ของเหล่าไลออนส์	 ก็เพื่อที่จะให้มาพูด	 แต่ ไม่แน่ ใจว่าจะให้มาพูดจริงหรือ

ไม่จริง	 เพียงแต่ว่าเป็นอัธยาศัยไมตรีที่จะบอกว่า	 เชิญแล้วต้องให้ โอกาสพูด	 ไม่งั้นกลายเป็นเหมือนปิดปากไม่ ให้พูด	

รู้มานานแล้ว	 แต่ โดยที่ ไม่แน่ ใจว่าจะมาพูดเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่โต	 หรือเรื่องแปลกๆ	 บ้าๆ	 บอๆ	 ก็เลยไม่แน่ ใจ	

ตัดปัญหาด้วยความขี้เกียจ	โดยใช้วิธีขี้เกียจ	ซึ่งใช้การได้ดีมามากแล้ว	คือไม่ ได้เตรียม	ที่จะพลิกไปพลิกมานี่ ได้จดเมื่อ

บ่ายวันนี้	แล้วก็พอดี ได้บริการที่ทางสโมสรได้พิมพ์ที่ ได้พูดเมื่อปีที่แล้ว	ก็เลยได้พูดมาก	ก็นับว่าเก่งเหมือนกัน	แล้วก็

ต้องชมท่านทั้งหลายด้วยว่าเก่ง	 เพราะอดทนมาก	 นับว่าอดทนจริงๆ	 ก็เป็นนิมิตดี	 เพราะว่าถ้าทนที่จะฟังคําพูดที่

หนักๆ	 ที่ทําให้	 สะเทือนใจและฟังได้	 ก็นับว่ามีความอดทน	 เมื่อฟังเป็นเวลานับว่านานพอสมควรอย่างงี้	 ก็นับว่ามี

ความอดทน	 จะบอกให้ว่าความอดทนนี้เป็นบ่อเกิดของความสําเร็จ	 ใครที่ ไม่อดทน	 ใครไม่มีความเพียรพยายาม

อย่างเหนียวแน่นท้อถอยโดยง่าย	เป็นคนที่ ไม่มีความสําเร็จ	หรือผู้ที่ ไม่มีความอดทน	ปล่อยให้สิ่งที่ ไม่ ใช่ทางพัฒนา

หรือวัฒนะ	 คือสิ่งที่หายนะชักจูงไป	 ผู้นั้นไม่มีความสําเร็จ	 และอาจจะไป ในที่ที่ ไม่ค่อยดีนัก	 คือหมายความว่าไปอยู่

ในที่ ไม่ดี	ไม่ ใช่ว่าไปเข้าคุกเข้าตะรางลงนรกอะไรอย่างนั้น	แต่ว่าที่ที่อยู่นั้นเองจะร้อนจะเดือดร้อน	ฉะนั้นมาทดสอบ

ความอดทนของท่านทั้งหลาย	 ปรากฏว่านับว่าผ่านโดยดีพอสมควร	 ที่ว่าพอสมควร	 เพราะว่าก็ยังร้อนอยู่เห็นต้อง

พัดกันเป็นจ้าละหวั่น	 มันร้อนกาย	 แต่ว่าถ้ามีความอดทนจริงๆ	 มีความเพียรมีความสําเร็จ	 ร้อนกายไม่เป็นไร	 พัด

ได้	แต่ว่าร้อนใจไม่ ได้	พัดไม่ ได้	ยิ่งพัดยิ่งร้อน	

	 ตอนนี้ก็ ได้พูดมามากแล้ว	 พวกไลออนส์ก็อาจจะปรากฏว่าเป็นสิงห์ โตจริงๆ	 จะถูกดึงหางหรือไม่	 ผู้ที่พูดนี้	

ปีนี้ดี ใจมากที่ ได้รับเข็มนี่	จะได้ติดเข็มไว้	ติดเข็มนี้จะได้ ไม่ถูกดึงหาง	ปีที่แล้วรอดตัวไป	เพราะว่ามีคนฝ่ายไลออนส์ที่

มีอิทธิพลอยู่ ใกล้	 เลยคุ้มครองทําให้ ไม่ต้องถูกดึงหาง	 แต่ปีนี้อยู่ ไกลหน่อยก็เลยให้เข็มสําหรับคุ้มครอง	 เพราะจะได้

ไม่ถูกผู้ดึงหางดึงหาง	ปีที่แล้วลืมเข็มไม่ ได้ติดเข็ม	แล้วก็ ไม่ทราบว่าเขาให้เข็มหรือปล่าว	แต่ ไม่ ได้ติด	ปีนี้ปลอดภัยไม่

ถูกดึงหาง	 แต่ถ้าพูดต่อไปก็คงต้องถูกดึงหาง	 ถ้าไม่ถูกดึงหางก็คงถูกปรับอย่างอื่น	 เพราะว่าพูดไปพูดมาเครื่อง

ขยายเสียงนี้ชักจะร้าว	 ก็ต้องทําตามสัญญา	 เพราะถือว่าเครื่องขยายเสียงนี่เข้าใจว่าหลับไปแล้ว	 และที่ต้องระวัง
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เพราะว่า	 ถ้าเครื่องขยายเสียงทั้งหลายนี่พังไป	 เดี๋ยวการแสดงต่อไปจะไม่รู้เรื่อง	 คือตะกี้ก็พอรู้เรื่องเพราะมีเสียง	

ตอนนี้ ไม่ทราบว่าจะมีการแสดงจากต่างประเทศอีกหรือปล่าว	 แต่ถ้ามีทุกคนก็คงอยากจะดู	 จะชม	 การพูดกินเวลา

มากเกินไปก็จะทําให้เสียใจกัน	ถ้าไม่ ใช่ผู้ชมเสียใจ	ผู้แสดงก็เสียใจ	ถึงขอยุติการพูดในตอนนี้	ในปีนี้ี	ในรอบ	๒๐	ปีนี้	

ถึงรอบ	๓๐	ปีก็อาจจะมาอีก	ไม่รู้ว่ามาที่ ไหน	และก็เครื่องขยายก็อาจจะดีกว่า	อาจจะอารมณ์ดีกว่า	อาจจะพูดได้	๒	

ชั่วโมง	แต่ว่าการเตรียมก็คงเตรียม	๒	ชั่วโมงไม่ ได้	เพราะว่าอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	น่ากลัวจะไม่อยู่กรุงเทพ	น่ากลัวจะ

ต้องไปอยู่ต่างจังหวัด	 เพราะว่า	 ๑๐	 ปีก่อนนี้	 อยู่กรุงเทพประมาณปีละ	 ๘	 เดือน	 มาเดี๋ยวนี้อยู่กรุงเทพเหลือ

ประมาณ	๔	เดือน	อีก	๑๐	ปีข้างหน้าจะอยู่ปีละ	๒	วัน	

	 จึงขอยุติการพูดและขอจบด้วยการให้พรแก่สโมสรไลออนส์	 คือสมาชิกของสโมสรไลออนส์	 ให้มีความสําเร็จ

ในการกระทําที่ดี	ต้องย้ำว่าที่ดี	เพราะว่าถ้าอะไรที่ ไม่ดี	ก็อย่าให้สําเร็จ	จะรกรุงรังสําหรับชาติบ้านเมืองเปล่าๆ	ก็ขอ

ให้สิ่งที่ดี ให้มีความสําเร็จ	 และขอขอบใจท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมา	 และขอขอบใจล่วงหน้าสําหรับในสิ่งที่จะปฏิบัติต่อ

ไปก็	ขอขอบใจที่ ได้อุตส่าห์ฟังมาจนเครื่องพัง	สวัสดี.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๒๒ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง	 และมีความ

พอใจที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยวิวัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้าน	 สอดคล้องกับความเจริญ

และความต้องการของประเทศในปัจจุบัน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกๆ	 คน	 ที่ ได้รับเกียรติและประสบความสําเร็จใน

การศึกษา	

	 วิชาการที่สอนเป็นหลักในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้	 ก็คือวิชาแพทยศาสตร์	 กับทั้งวิชาวิทยาศาสตร์นานาสาขา

ซึ่งเป็นอุปการะแก่วิชาแพทย์	 จึงพอจะกล่าวได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากที่นี่	 จะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมมืออย่างสําคัญใน

งานด้านการแพทย์และอนามัย	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 คือการสร้างเสริมความเข้มแข็งสมบูรณ์แห่งสุขภาพนั่นเอง	

การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี	และสังคมที่มั่นคง	เพราะร่างกายที่แข็งแรง

นั้น	 โดยปรกติ	 จะอํานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย	 และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว	

ย่อมมีกําลังทําประโยชน์	สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่	ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย	คือเป็น

แต่ผู้สร้าง	มิ ใช่ผู้ถ่วงความเจริญ	ดังนั้น	 จึงใคร่ขอร้องให้ทุกๆ	คน	ตั้งใจและพยายามปฏิบัติหน้าที่ ให้ ได้ผลสมบูรณ์

จริงๆ	อย่าปล่อยให้กําลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย	จะทําให้การสร้างความมั่นคง

และทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นไปได้ โดยยาก	 ท่านทั้งหลายควรระลึกให้ ได้เสมอ	 ว่าสุขภาพที่สมบูรณ์ ในร่างกายและ

จิตใจนั้นเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ	 อันจะเป็นทางขจัดปัญหาของสังคมส่วนสําคัญลงไป	 และ

จะทําให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสําเร็จมั่นคง	 และเจริญก้าวหน้า	 ประกอบพร้อมไป

ด้วยความอิสระ	ยุติธรรม	และความผาสุก	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลังความคิดอันเข้มแข็ง	 ที่จะประกอบกรณียกิจด้วย

ความสุจริตบริสุทธิ์ ใจ	 ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 มีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่ดีงามทั้งปวง	 และ

ขอให้ทุกท่านที่ร่วมประชุมอยู่	ณ	ที่นี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่๒๕ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	 โอกาสนี้	 และที่

ได้ทราบว่าทางการมหาวิทยาลัยได้พยายามอย่างยิ่ง	 ที่จะปรับปรุงกิจการทุกๆ	 ด้านให้เจริญก้าวหน้า	 เพื่อให้การ

ศึกษาของชาติได้ผลโดยสมบูรณ์	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 รายงานกจิการของมหาวทิยาลยัขอ้หนึง่	 กลา่วถงึการทีจ่ะสรา้งเสรมิความเปน็คร	ู ความเปน็ครนูีเ้ปน็ของดมีคีา่	

และถ้าได้พิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปด้วยแล้ว	 ก็จะเห็นความสําคัญยิ่งขึ้นไปอีก	 ความเป็นครูหมายถึงการมีความรู้ดี

ประกอบด้วยหลักวิชาที่ถูกต้องแน่นแฟ้นและแจ่มแจ้งแก่ ใจ	 รวมทั้งคุณความดีและความเอื้ออารี	 ปรารถนาที่จะ

ถ่ายทอดเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีด้วย	 ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมทําให้สามารถส่องแสดงความรู้

ออกมาให้เข้าใจตามได้ โดยง่าย	 ทั้งในการปฏิบัติงานก็ย่อมทําให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจโดยแจ่มชัด	 ส่วนความหวังดี โดย

บริสุทธิ์ ใจนั้น	 จะน้อมนําให้เกิดศรัทธาแจ่มใสมี ใจพร้อมที่จะรับความรู้ด้วยความเบิกบาน	 ทั้งพร้อมที่จะร่วมงานกับผู้ที่

มีคุณสมบัติของครูโดยเต็มใจและมั่นใจ	ดังนี้	 ก็จะทําให้กิจการใดๆ	ที่กระทําอยู่	 ดําเนินต่อไปโดยสะดวกราบรื่นและ

สําเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสมบูรณ์	ความเป็นครูจึงมิ ใช่คุณสมบัติเฉพาะสําหรับครูเท่านั้น	หากแต่เป็นคุณสมบัติ

ที่อํานวยประโยชน์เกื้อกูลมาก	แก่คนทุกคนและแก่กิจการทุกอย่าง	บัณฑิตทั้งหลายแต่ละคณะแต่ละคน	ล้วนเป็นผู้มี

พื้นฐานวิชาการแน่นแฟ้นดีอยู่แล้วน่าจะศึกษาเรื่องความเป็นครูให้เห็นจริง	 และอบรมให้บังเกิดขึ้นพร้อมในตนเอง

บ้าง	เพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันในชาติบ้านเมืองของเรา	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต	 มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกท่านที่มาชุมชุม	ณ	ที่นี้	มีความสุขความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๒๙ตุลาคม๒๕๒๒

	 ขา้พเจา้มคีวามยนิดทีี่ ไดม้ามอบประกาศนยีบตัรแกเ่นตบิณัฑติรุน่ที	่๓๑	ณ	โอกาสนี	้และมคีวามพอใจในนายก

เนติบัณฑิตยสภาได้กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมนี้ว่า	 เนติบัณฑิตผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภาแห่งนี้แล้ว	 ต่างมีความสํานึกตระหนักว่าจะต้องใช้กฎหมายให้ ได้ตรงกับประสงค์ โดยปราศจากอคติ

ด้วยความสุขุมรอบคอบกอร์ปด้วยมโนธรรม	เพี่อรักษาความยุติธรรมเที่ยงตรงไว้ ให้ดํารงมั่นคงอยู่ ในแผ่นดิน	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่เป็นอย่างมาก	ที่ ได้รับเกียรติ	ความสําเร็จรวมทั้งโอกาสอันงดงามที่

จะได้ประกอบการงานด้านกฎหมาย	ซึ่งเป็นงานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งให้แก่บ้านเมืองต่อไป	

	 ผูท้ี่ ไดผ้า่นสาํนกัอบรมศกึษากฎหมายทกุคน	ควรจะไดร้บัการชีแ้จงเนน้หนกัใหท้ราบชดัวา่	กฎหมายมิใชต่วัความ

ยุติธรรม	หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย	ที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม	ผู้ ใดก็ตาม	แม้ ไม่รู้กฎหมาย	แต่ถ้า

ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว	 ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่	 ตรงกันข้าม	คนที่รู้กฎหมาย	แต่

ใช้กฎหมายไป ในทางทุจริต	 ควรต้องถือว่าทุจริต	 และกฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป	 เพราะฉะนั้น	 จึงไม่

สมควรจะถือว่า	การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	จําเป็นต้องขยายออก

ไป ให้ถึงศีลธรรมจรรยา	 ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย	 ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลาย

ฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้า	 คือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามความถูกต้อง	 เที่ยงตรง	 ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม			

โดยไมห่วัน่ไหวตอ่อทิธพิลหรอือคติใดๆ	 ทัง้หมด	 ใหเ้ปน็คนทีม่ัน่คงในสตัยส์จุรติและความถกูตอ้งตามธรรมนองคลองธรรม	

ไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกข่มยี ให้มัวหมองได้	 ทั้งนี้เพื่อท่านจักได้สามารถกําจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ ใน

กฎหมาย	ให้บรรเทาเบาบางและหมดสิ้นไป	และทําให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสูงส่งตามที่มุ่งหมายไว้		

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข	 ความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจงทุกเมื่อ

ตลอดไป.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานแก่ครูอาวุโสประจําปี๒๕๒๑

ณศาลาดุสิดาลัย

วันจันทร์ที่๒๙ตุลาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโส	และได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้ ในโอกาสเดียวกันนี้	

	 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับ	 เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของท่านในการทําหน้าที่

ครูมาด้วยความเที่ยงตรงยั่งยืน	และแสดงถึงคุณสมบัติที่มีคุณค่าสูงส่งที่มีอยู่ ในตัวท่าน	คือความเป็นครู	

	 ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง	 อย่างหนึ่งได้แก่ปัญญาคือความรู้ที่ดีที่ประกอบ

ด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง	 ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ	 รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ตลอดจนกิจที่จะ

ทําคําที่จะพูดทุกอย่าง	ได้ โดยถูกต้องด้วยเหตุผล	อย่างหนึ่งได้แก่ความดี	คือความสุจริต	ความเมตตากรุณา	เห็นใจ

และปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า	 อีกอย่างหนึ่งได้แก่ความสามารถ	 ที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของ

ตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล	 ความเป็นครูมีอยู่แล้ว	 ย่อมฉายออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย	 กล่าวคือ	 ความ

แจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมส่องแสดงความรู้ออกมาให้เข้าใจตามได้ โดยง่าย	และความหวังดีโดยบริสุทธิ์ ใจย่อมน้อมนําให้

เกิดศรัทธาแจ่มใส	 มี ใจพร้อมที่จะรับความรู้ความดีด้วยความชื่นบาน	 ทั้งพร้อมจะร่วมงานด้วยโดยเต็มใจและมั่นใจ	

โดยนัยนี้ผู้ที่ ได้รับแสงสว่างแห่งความเป็นครูชุบย้อมกายใจแล้ว	 จึงเป็นผู้ ใฝ่หาความรู้	 ใฝ่หาความดีทั้งตั้งใจและ

เต็มใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นโดยบริสุทธิ์	จะประกอบกิจการใด	ก็จะทําให้กิจการนั้นดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่น	

และสําเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายได้ โดยสมบูรณ์	 ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ ในตัว	 นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว	

จึงยังจะช่วยให้ทุกคนที่มี โอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง	บรรลุถึงความดีความเจริญไปด้วย	

	 ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส	 เป็นเหมือนตําราและหลักสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดของความเป็นคร	ู เพราะได้

ปฏิบัติหน้าที่ของครูมาตลอดเวลาอันยาวนาน	 แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม	 แต่ความเป็นครูซึ่งเจริญ

เต็มเปี่ยมในตัวท่าน	ก็ยังเปล่งออกให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคน	แก่กิจการทุกๆ	อย่างและแก่บ้านเมืองได้เสมอ	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขกายสบายใจ	 เป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่เคยได้รับความเมตตาการุณย์

จากท่านมาแล้วตลอดทุกเมื่อ.	
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้พิพากษาประจํากระทรวงในโอกาส

เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๓๐ตุลาคม๒๕๒๒

	 การที่ท่านทั้งหลายได้เปล่งคําปฏิญาณนี้	 นับว่ามีความสําคัญ	 โดยเฉพาะเป็นการตั้งจิตมั่นเพื่อที่จะปฏิบัติ

หน้าที่สําคัญต่อผู้กระทําความผิด	

	 การที่จะเป็นผู้พิพากษานั้น	 ไม่ ใช่อาชีพโดยทั่วๆ	 ไป	 เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม	 และความ

ยุติธรรมนี้ก็ย่อมจะทําให้ประเทศชาติมีขื่อมีแป	มีความเรียบร้อย	ซึ่งจะนําไปสู่ความเจริญอันเป็นความปรารถนาของ

ส่วนรวม	ทุกคนที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง	ส่วนมากเมื่อจะทํางานใดๆ	ก็ต้องทํางานเพื่อเป็นการทํา

มาหากิน	แต่คนก็ต้องการอํานาจ	และความเจริญ	ถ้าส่วนรวมไม่มีความเรียบร้อย	ไม่มีความยุติธรรมแล้วแต่ละคน

ก็ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อความเจริญในหน้าที่ของตนได	้ ฉะนั้นก็ต้องมีผู้ที่ช่วยกันรักษาความยุติธรรม	 และ

ความเรียบร้อยในบ้านเมือง	หน้าที่นี้ก็ ได้แก่ผู้พิพากษาหน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่พิเศษ	

	 ท่านทั้งหลายได้ทําการศึกษามามีความรู้ดีแล้ว	 หน้าที่ก็เข้าใจว่าเข้าใจดี ในหน้าที่ของตน	 คือการเป็น

ผู้พิพากษา	 จะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการตัดสินอรรถคดี	 เพื่อให้การกระทบกระทั่งระหว่างฝ่ายต่างๆ	 ราบรื่นไป	

ความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ ในหมู่มาก	 ย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่ง	 จึงต้องมีกฎหมายเพื่อที่จะให้ ได้รับความ

ยุติธรรมทุกฝ่าย	 หน้าที่ของผู้พิพากษาก็คือดูว่าฝ่ายไหนควรจะได้รับความยุติธรรมอย่างไร	 อันนี้เป็นหน้าที่ โดยตรง	

โดยมากกจ็ะตอ้งปฏบิตัิ ในโรงศาล	กจ็ะตอ้งใชค้วามรู้ ในทางกฎหมายมาพจิารณาดวูา่	วธิกีารดงันี้ๆ 	ถกูตอ้งหรอืไมถ่กูตอ้ง	

คนไหนเป็นฝ่ายถูก	คนไหนเป็นฝ่ายผิด	คนไหนปฏิบัติตนเป็นคนดีหรือไม่	อันนี้เป็นหลักของอาชีพการงานของท่าน	

และเพื่อให้บรรลุผลในอาชีพของท่าน	จึงต้องมีความรู้	

	 นอกจากความรู้เกี่ยวข้องกับตํารา	บทบัญญัติและกฎหมาย	จะต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตทั่วๆ	ไป	อันนี้

เป็นสิ่งที่สําคัญ	 ความจริงคนแต่ละคนก็เชื่อได้ว่าไม่ปรารถนาที่จะหาความทุกข์	 แต่บางทีเพราะเหตุว่าต้องการที่จะ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายประพจน์	ถิระวัฒน์	ประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาประจํากระทรวงเฝ้า	ฯ	

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	
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หาความสุขนั่นเอง	จึงหาทางที่อาจจะผิดไม่ถูกต้องตามเรื่องของศีลธรรม	หรืออาจจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นได้	แต่

ที่เขาปฏิบัตินั้นเขานึกว่าเขาทําหาความสุข	 แท้จริงหาความทุกข์ ใส่ตัว	 แต่การปฏิบัติเช่นนั้นต้องมีเหตุผล	 คือเหตุผล

ในใจของเขา	 จึงได้กระทําออกมาเช่นนั้น	 ฉะนั้น	 ผู้พิพากษาจึงต้องรู้จักชีวิตและเหตุผล	 ทําไมผู้ที่ปฏิบัติที่ดูว่าผิดนั้น	

เขาจึงต้องทําความผิดด้วยเหตุผลใด	จึงจะเข้าใจว่าควรที่จะตัดสินอย่างไร	ถ้าเป็นคดีระหว่างสองพวก	เป็นเอกชนทั้ง

สองพวก	 ที่เรียกว่าเป็นคดีแพ่ง	 ก็ดูได้ว่าคนนี้มีผลประโยชน์อะไร	 คนนั้นมีผลประโยชน์อะไร	 ถ้าเป็นคดีอาญาก็จะดู

ว่าการก่อการนั้น	 จะทําให้ความผาสุกของส่วนรวมเสียหายไป	 เพราะว่าทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยตรง	 เราก็จะต้องดูว่า

ทําไมเขาจึงต้องทําอย่างนั้น	 เพื่อที่จะเข้าใจเต็มที่ ในการที่ ได้กระทําผิด	 หรือสามารถที่จะปฏิบัติการงานของผู้พิพากษา

ในการตัดสินความผิดหนักเบาแค่ ไหน	 ฉะนั้นการที่จะต้องรู้ ใจของผู้ที่จะเป็น	 อาจเรียกได้ว่าเป็นวัตถุของการงาน	

เราต้องรู้ ใจเขา	 เมื่อรู้ ใจก็จะต้องรู้เกี่ยวข้องกับชีวิต	 ข้อนี้ที่เป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเพราะว่าจะ

ต้องรู้จักจิตใจของบุคคลในทางที่เป็นจริง	 เป็นชีวิต	 และมาดูว่าเข้ากับเรื่องบทบัญญัติที่มีอยู่ ในกฎหมายหรือไม่	 และ

ก็ตัดสิน	 ฉะนั้นในกฎหมายจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้พิพากษากว้างขวางพอใช	้ เพราะว่าแล้วแต่คดี

จะไป ในรูป ใด	 กรณี ใด	 ก็อาจจะตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจนี้	 ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะรู้จักความเป็นอยู่	 อันนี้เป็นข้อ

หนึ่งในการปฏิบัติงานโดยตรงในโรงศาล	

	 งานอีกอย่างที่ ไม่ ได้เป็นการปฏิบัติโดยตรงแท้	แต่เป็นหน้าที่เหมือนกันของคนที่เป็นผู้พิพากษา	ในฐานะที่เป็น

คนที่มีความรู้สูง	 และมีหน้าที่สูง	 เป็นคนที่นับว่าควรจะเป็นที่ยกย่องนับถือของประชาชนทั่วไป	 คือเป็นงานที่นอก

เหนือจากงานของผู้พิพากษา	แต่มีผลดีสําหรับประเทศชาติ	 และอยู่ ในขอบข่ายที่จะปฏิบัติได้	 คือจะต้องเอาใจใส่นอก

โรงศาล	 หมายความว่าควรจะศึกษาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ ในท้องที่นั้นๆ	 เป็นอย่างไร	 และอาจจะหาทางแก้ ไขได้	

แนะนําได้	 งานนี้ก็เท่ากับเป็นงานป้องกันอาชญากรรม	 หรือป้องกันคดี	 ท่านจึงมีงานสองอย่าง	 งานที่จะตัดสินใน

โรงศาล	 งานผู้พิพากษาแท้ๆ	 ถ้ามีคดีมากก็อาจจะมีงานมาก	 ถ้าคดีน้อยก็อาจจะมีงานน้อย	 งานอีกด้านหนึ่งก็คือ

งานการป้องกันอาชญากรรม	 หรือป้องกันความขัดแย้ง	 ป้องกันความเข้าใจผิด	 เพื่อป้องกันมิ ให้มีคดีมาก	 เท่ากับ

เป็นการป้องกันไม่ ให้ต้องทํางานในโรงศาลมากเกินไปนัก	 ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการตัดอาชีพแต่มิ ใช่อย่างนั้น	 เพราะ
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ว่าผู้พิพากษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม	 การที่จะต้องพิจารณาคดี ไม่ ใช่จํานวนคดีมากจะมีความพอใจ	 ถ้ามี

คดีน้อยหมายความว่าคนเบียดเบียนกันน้อย	 ก็ดี ใจงานในด้านป้องกันจึงเป็นงานที่สําคัญมาก	 และท่านก็ทําได้	

เพราะว่ามีความรู้พอ	 มีความรู้มากในด้านกฎหมาย	 และควรจะมีความรู้พอในทางชีวิตทั่วๆ	 ไป	 ฉะนั้นก็ขอฝากให้

ช่วยกันปฏิบัติงานทั้งสองด้านอย่างเข้มแข็งจะเป็นประโยชน์เต็มเปี่ยมตามที่ ได้เปล่งคําปฏิญาณ	 คําปฏิญาณนั้นก็มี

ข้อสําคัญที่ความมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อความยุติธรรม	 ก็ขอให้รักษาไว้	 ทั้งในการทํางานโดยตรงคือในโรงศาล	 ทั้งใน

งานป้องกัน	

	 ฉะนั้น	 การปฏิญาณนั้นก็คงจะมีประโยชน์	 ที่ ได้กล่าวว่า	 ก็เพราะได้ทราบว่าผู้พิพากษาทั้งหลายย่อมจะต้อง

ไปทําหน้าที่ ในที่ต่างๆ	กัน	ในภาคต่างๆ	ในจังหวัดต่างๆ	กันชีวิตความเป็นอยู่ของท้องที่อาจจะแตกต่างกัน	ฉะนั้น

การเรียนรู้ ในชีวิตของคน	จึงไม่ ได้จบอยู่ที่การศึกษาที่สําเร็จมาแล้ว	ยิ่งมีชีวิตการทํางานนานไปเท่าไร	ก็ยิ่งมีความรู้

เพิ่มพูนขึ้น	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ ไปปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง	 ดังที่ ได้เปล่งวาจาเมื่อตะกี้	 และตั้งใจที่จะ

เสริมสร้างความรู้ของตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 เพื่อที่จะให้คําปฏิญาณนี้ ไม่เสื่อมโทรมไป	 ก็เชื่อได้ว่าท่านจะสําเร็จ

ประโยชน์ ในชีวิตของท่านจริง	 ต่อไปก็เป็นผู้ที่นับถือตัวเองได้	 ทั้งในความรู้หลักวิชา	 ทั้งในด้านปฏิบัติงาน	 และจะ

เป็นบุคคลที่เป็นที่นับถือของส่วนรวมได้อย่างแท้จริง	ขอให้ท่านได้รับผลดีตั้งแต่ต้น	และผลดีนี้ ให้เสริมสร้างตลอดไป	

ยิ่งทํางานนานก็จะยิ่งมีความเข้มแข็ง	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความแน่วแน่	 จนกระทั่งเป็นที่นับถือของประชาชน

ทั่วไป	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังกาย	กําลังใจเข้มแข็ง	ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุผลดังกล่าว	ขอให้จงประสบผลสําเร็จ

สิ่งใดที่ชอบธรรม	ให้มีความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยโสธร
(๒)

ณจังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๒๒

	 ขอแสดงความยินดีแก่ลูกเสือทั้งหลายที่ ได้รับธงประจํารุ่นในวันนี้	 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับมาทวนคําสัตย์

ปฏิญาณ	

	 คําสัตย์ปฏิญาณของลูกเสือนี้	 นับว่าสั้นแต่มีความหมายลึกซึ้ง	 โดยเฉพาะข้อที่ว่าจะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นทุก

เมื่อ	 อันนี้สําคัญมาก	 เพราะเป็นหลักของคนไทยเราทุกคน	 และก็เป็นหลักของลูกเสือชาวบ้านเหมือนกันที่จะต้อง

ช่วยซึ่งกันและกัน	 คนไทยเราอยู่มาได้ช้านาน	 มีเสรีภาพ	 มีอิสระ	 ก็ด้วยทุกคนมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน	 เราไม่ทิ้งกัน	 ความหมายของคําสัตย์ปฏิญาณนี้ลึกซึ้ง	 เพราะว่าเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้คนไทยเราทั้งหลายอยู่

เป็นสุขได้	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาจิตใจอันดีนี้	ลูกเสือทั้งหลายได้รับการฝึกเป็นเวลาก็นับว่าไม่นาน	แต่ก็ ได้

ประโยชน์มาก	 เพราะว่าช่วยให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่า	 แต่ละคนมีความดีอยู่ ในตัว	 ใครจะอยู่ ในฐานะอย่างไร	 ก็ต้องมี

ความดีอยู่เสมอ	 ถ้าไม่รู้ว่ามีความดี ในตัวก็เสียดาย	 ถึงได้มีการฝึกอบรมจะได้เห็น	 คนเราถ้าไม่มีความดีเลยก็อยู่ ไม่

ได้	ต้องมีและถ้าอยากอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น	ก็จะต้องเห็นความดีนี้	เมื่อเห็นความดีแล้ว	ก็ปฏิบัติความดีนี้ถ้าตัวเองมีความ

สุข	 มีความอยู่เย็นเป็นสุข	 ก็ควรที่จะให้คนอื่นเขาเห็น	 และพยายามแนะนําผู้อื่นที่อาจจะมีความทุกข์	 ให้พ้นจาก

ความทุกข์	 อันนี้เป็นหลักของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และเป็นหลักของลูกเสือชาวบ้าน	 ที่เห็นผู้อื่นตกทุกข์ ได้

ยากจนทนไม่ ได้	 จะต้องเข้าไปช่วย	 ถ้าปฏิบัติตามหลักนี้เชื่อว่าพวกเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้	 เพราะว่าความ

เมตตาซึ่งกันและกัน	ย่อมทําให้ส่วนรวมของเราอยู่เย็นเป็นสุขขึ้น		

	 ถา้รกัษาความดตีามที่ ไดป้ฏญิาณไว	้ กจ็ะเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ	 เพราะเทา่กบัทำใหก้จิการลกูเสอืชาวบา้นเปน็ผลสาํเรจ็		

อย่างสมบูรณ์	 และจะเป็นการช่วยให้แต่ละคนรักษาความดีและสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง	 แก่ส่วนรวม	 ลูกเสือแต่ละ

คนในรุ่นก็รักกัน	 แต่ละรุ่นก็รักรุ่นอื่น	 ในแต่ละอําเภอมีหลายรุ่นก็รู้จักกับหลายรุ่นของอําเภออื่นๆ	 รวมเป็นจังหวัด	

อย่างจังหวัดนี้ก็มีจํานวนหลายสิบรุ่น	 ซึ่งจะต้องเข้าใจว่าเวลานี้ทั่วประเทศมีลูกเสือชาวบ้านเกินจํานวนสองล้านคน

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตอุโบสถ	วัดศรีวีรวงศาราม	

และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน	จังหวัดยโสธร	
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แล้ว	 หมายความว่าเรามีจุดประสงค์	 มีความคิดเหมือนกัน	 ขอให้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและช่วยกัน	 จะทําให้ทั้ง

ประเทศ	 ทั้งในภาคนี้	 ทั้งในภาคใต้สุด	 ทั้งในภาคเหนือสุด	 ในภาคกลาง	 เป็นอันหนึ่งอันเดียว	 สร้างความดีความ

เจริญพร้อมเพรียงกัน	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความดีเพื่อความดี	 เพื่อความเจริญ	 เพื่อความรุ่งเรือง	 เพื่อความ

เป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติ	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายประกอบด้วยกําลังทั้งใจทั้งกายสมบูรณ์	 ทําอะไรที่ดีที่ชอบธรรม	 ขอให้ประสบแต่ความ

สําเร็จ	และขอให้ประสบแต่ความเจริญทั่วกัน.	



383

พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีรวมพลังประชาชน๑๖จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๒)

ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๒๒

	 ขอแสดงความชื่นชมกับเหล่าอาสาสมัครที่ ได้แสดงความเข้มแข็ง	 ในการสวนสนามที่ผ่านมานี้	 เหล่าอาสา

สมัครซึ่งประกอบด้วยทั้งชายและหญิงและเด็ก	ได้แสดงว่าคนไทยเราถ้ามีความเป็นปึกแผ่นช่วยกัน	ก็สามารถ

ที่จะรักษาความสงบความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติได้	

	 หน้าที่ของอาสาสมัครนี้ก็มีการป้องกันมิ ให้ผู้ร้ายเข้ามาเบียดเบียนหมู่บ้าน	 เป็นหน้าที่สําคัญ	 นอกจากนี้

อาสาสมัครนั้นโดยที่เป็นประชาชน	 ก็มีหน้าที่ทุกอย่างของประชาชน	 คือการสร้างความเจริญ	 สร้างความปลอดภัย	

สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของตนเอง	 เพราะว่าผู้ ใดที่อยากได้ความสุข	 หรือความสงบ	 จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง	 ถ้า

แต่ละคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน	 ด้วยความเข้มแข็ง	 เสียสละ	 เชื่อได้ว่าหมู่บ้านนั้นๆ	 จะอยู่เย็นเป็นสุขและถ้า

หมู่บ้านต่างๆ	อยู่เย็นเป็นสุข	ก็เชื่อว่าประเทศชาติทั้งหมดจะอยู่เย็นเป็นสุขได้	ฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนของประชาชน

ทุกคน	มีอยู่ที่จะต้องรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่นของตน	 เพื่อการนี้จําเป็นที่จะมีความเข้มแข็ง	 อย่างที่ ได้แสดง

เมื่อตะกี้นี้	 จะต้องมีวินัย	 คือความมีระเบียบเรียบร้อย	 และทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 จะต้องมีความรู้เช่นที่ผู้

แทนของอาสาสมัครทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาฝึกเป็นเวลาหลายวันแล้ว	 เพื่อได้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน

ของแต่ละคน	 ในด้านพัฒนาตนเอง	พัฒนาท้องที่	 ในด้านการป้องกันรักษามิ ให้มีผู้ร้ายอันธพาลมาเบียดเบียน	การ

ที่มีผู้ร้ายอันธพาลมาเบียดเบียนนั้นก็มีเหตุผลหลายอย่าง	 มีเหตุผลในทางที่จะเป็นผู้ร้ายธรรมดา	 ที่มีความโลภอยากท่ี

จะได้ โจรกรรมทรัพย์สินส่วนของชาวบ้าน	 และมีพวกหนึ่งที่เป็นโจรผู้ร้ายพิเศษ	 ที่อยากจะโจรกรรมบ้านเมืองให้เป็น

ที่อยู่ของคนอื่น	 เราเป็นคนไทยเราจึงยอมไม่ ได้	 เราไม่ยอมให้ ใครมาโจรกรรม	ฉะนั้น	 เราจะต้องฝึกฝนและมีความ

สามัคคีเช่นท่านทั้งหลายได้มาฝึก	 ก็ ได้ความรู้ด้วย	 และได้ความรู้จักซึ่งกันและกัน	 เมื่อกลับไป ในท้องที่ของตนก็

สามารถที่จะไปแจ้งกับพี่น้องชาวบ้านด้วยกันว่า	 แต่ละหมู่บ้านมิได้อยู่ผู้เดียว	 ทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดและทั่วประเทศ
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ไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	เห็นอกเห็นใจกัน	ทําให้มีกําลังใจ	ฉะนั้น	ขอให้การที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งความ

เข้มแข็ง	 ซึ่งความสามัคคี	 ซึ่งความมีวินัย	 และความเฉลียวฉลาด	 จงบันดาลให้ทุกคนได้ประสบความปลอดภัย	 ให้

สามารถสร้างตัวให้มีความมั่นคง	 ทําให้ประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 อยู่เย็นเป็นสุข	 เป็นประเทศไทยสมชื่อกับคําว่าเป็นไท	

คือมีความอิสระ	มีความอิสระในร่างกาย	และมีความอิสระในจิตใจ	

	 ขอท่านทั้งหลายจงมีกําลังทั้งกาย	 ทั้งใจ	 เพื่อที่จะปฏิบัติงานการของประชาชนให้ ได้ความปลอดภัย	 ความ

มั่นคง	สิ่งใดที่พึงประสงค์	ที่ชอบธรรม	ขอให้มีความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครพนม
(๒)

ณบริเวณกองร้อยตํารวจตระเวณชายแดนที่๖

จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๒๒

	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้มีประโยชน์หลายอย่างดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานเป็นการศึกษาหาความรู้

สําหรับผู้ที่สนใจ	และฝึกให้ทุกคนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน	

	 ประโยชน์ที่สําคัญอย่างยิ่งของลูกเสือชาวบ้านอยู่ที่ความจริงใจ	คือทุกคนมีความจริงใจต่อกัน	มีความจริงใจ

ในตัวเองและต่อผู้อื่น	 มีความจริงใจต่อหมู่คณะ	 มีความจริงใจต่อชาติบ้านเมือง	 อันนี้เป็นคุณธรรมที่สําคัญในการ

ฝึกลูกเสือชาวบ้าน	ความจริงใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด	 เพราะคนเราถ้ามีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่น่ารัก	ถ้าเป็นคน

ที่น่ารักแล้วเข้าใจว่าอันตรายทั้งหลายก็จะไม่มี	อันตรายที่จะมาในด้านความปลอดภัยของตัวเอง	ความมั่นคงของตัว

เองนั้น	อันตรายจะผ่านพ้นไปหมด	ยิ่งมีความจริงใจต่อกันแล้ว	อันตรายต่อหมู่บ้าน	อันตรายต่ออําเภอ	ต่อจังหวัด	

ต่อประเทศชาติ	ก็จะถูกปัดเป่าไป	เพราะว่าความจริงใจนี้ทําให้เกิดความแข็งแกร่งเป็นพลัง	คนทุกคนมีความดีอยู่ ใน

ตัว	 แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ความดีที่มีอยู่ ในตัว	 ก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์นัก	 แต่เมื่อฝึกความจริงใจแล้ว	 ก็จะเห็นความดี ใน

ตัว	และจะเห็นความดี ในคนอื่นด้วย	ฉะนั้นความจริงใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 ในการฝึกลูกเสือชาวบ้านซึ่งแต่ละครั้ง

ที่ ได้ฝึกก็ ไม่ ได้ฝึกนานนัก	 แต่ก็ ได้ผลที่ทําให้แต่ละคนรู้จักตัวเอง	 และรู้จักการใช้ความดีของตัว	 ทําให้เกิดความ

แข็งแกร่งของตนเอง	เกิดความแข็งแกร่งของหมู่คณะหรือรุ่นของตน	และในที่สุดแล้วก็เป็นความแข็งแกร่งมั่นคงของ

ส่วนรวม	คือชาติบ้านเมืองของเรา	ทุกคนก็จะมีประโยชน์	ทุกคนก็จะสามารถรักษาความดีของส่วนรวมได้	

		 บัดนี้	 ท่านก็ ได้รับธงประจํารุ่น	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ในรุ่นแล้วและปฏิญาณตนว่าจะทํา

ประโยชน์ตามกฎของลูกเสือท่านก็ภูมิ ใจได้ว่า	 ได้ผ่านการฝึกและเป็นลูกเสือชาวบ้านเต็มที่	 คําว่าลูกเสือชาวบ้านนี้ก็

รู้จักกันทั่วประเทศแล้วว่า	 เป็นผู้รักความสงบ	 ที่มาฝึกเพื่อที่จะทําประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็นับว่า

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 จากภูพานราชนิเวศน์	 ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์	

สมเด็จมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ณ	โรงพยาบาลนครพนม	และพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครพนม	

จํานวน	๓๙	รุ่น	
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จะได้ทําประโยชน์	คําว่าชาวบ้านนี้	ทุกคนก็เป็นชาวบ้าน	ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาบ้านเมือง	และบ้านของตัว	ฉะนั้น

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงการที่ฝึกที่ผ่านมาแล้ว	 และฝึกตนเองทุกวันให้มีความแข็งแกร่ง	 มีวินัยดี	 มีความดี	

มีความเมตตาปรานีต่อผู้อื่น	จึงจะสมกับได้เป็นลูกเสือชาวบ้าน	

	 ก็ขอให้ทุกท่าน	 ทั้งลูกสือชาวบ้าน	 ทั้งไม่ ใช่ลูกเสือชาวบ้าน	 แต่มีจิตใจที่จะช่วยกันสร้างให้ส่วนรวมของเรา

อยู่เย็นเป็นสุข	ปลอดภัย	ขอให้ทุกท่านมีกําลังทั้งกายใจพร้อมเพื่อได้ปฏิบัติงานของตนๆ	ได้	สิ่งใดที่ดีที่ชอบที่ถูกต้อง

ตามธรรม	ก็ขอให้สิ่งนั้นสําเร็จ	ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระราชดํารัส(๑)

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารชั้นนายพล

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอาทิตย์ที่๒ธันวาคม๒๕๒๒

	 ขอแสดงความยินดีที่ ได้มาทําพิธีประดับยศแก่นายทหารชั้นนายพลในวันนี้	 และขอแสดงความยินดีต่อทุกท่าน

ด้วยที่ ได้เลื่อนยศ	

	 การได้รับเลื่อนยศสําหรับชั้นนายพลนี้	 ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง	 ถ้าดูในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะไม่มีความสําคัญ

นัก	 เพราะว่าแต่ละคนก็ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่มาเป็นลําดับ	 จึงได้เลื่อนก้าวหน้าไปเป็นลําดับเหมือนกัน	 แต่ว่าที่มีความ

สําคัญก็เพราะว่าการที่ ได้มาถึงขั้นนายพลนี้	 ก็นับว่าเป็นตําแหน่งหรือจะเป็นยศที่ตนเองน่าจะภูมิ ใจได้	 และผู้อื่นที่เห็นก็

จะมีความยินดีด้วย	หรือมีความนับถืออย่างสูงขึ้น	เพราะว่าตําแหน่งนายพล	ยศนายพลนี้	ถือว่าเป็นยศที่สูง	ที่มีเกียรติ	

ฉะนัน้การทีท่า่นไดเ้ปลีย่นแปลงจะเรยีกวา่ววิฒันาการขึน้มาเปน็ลาํดบันัน้	 กน็บัวา่เปน็ขัน้ทีส่าํคญัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่	 ทา่น

เป็นทหารชั้นผู้ ใหญ่	 การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นลําดับนั้น	 ย่อมมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	 และจะ

ต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้น	 ความสามารถนั้นท่านได้มาจากประสบการณ์ที่ ได้ปฏิบัติงานมาตลอด	 แต่ว่าความรับผิด

ชอบในแงช่ือ่เสยีง	ผูท้ีเ่ปน็นายพนัหรอืนายทหารชัน้นายพนั	มาเปน็นายทหารชัน้นายพล	ถอืเปน็การเปลีย่นแปลงอยา่ง

พรวดพราด	 ฉะนั้นขอให้ท่านระลึกถึงว่า	 การมียศนายพลก็มีความดี	 คือเป็นเกียรติ	 และเป็นสิ่งประดับเกียรติของตน	

แต่นอกจากประดับเกียรติของตนแล้ว	 ก็จะเป็นความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น	 โดยเฉพาะในสายตาของผู้อื่นที่เห็นว่า	 เป็น

นายพลนั้นเป็นนายทหารชั้นผู้ ใหญ่	 ข้อนี้จึงเป็นข้อสําคัญที่จะต้องรักษาความดี	 รักษาความสามารถ	 และเพิ่มพูนขึ้น

ตลอดไป	 กข็อใหท้า่นตระหนกัถงึความรบัผดิชอบของตาํแหนง่หนา้ทีท่ีม่อียู	่ และของยศที่ ไดร้บั	 เพือ่ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่

ส่วนรวมของกองทัพ	 และเป็นทางที่ ให้แต่ละท่านได้สามารถทํางานทําการที่มีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้ทั้งกองทัพไทย	

ทั้งประเทศไทย	และแต่ละท่านด้วย	มีความมั่นคงขึ้น	

	 กข็อใหท้า่นทัง้หลายรกัษาความดทีี่ ไดฟ้นัฝา่อปุสรรคมาถงึบดันี้	 ใหส้ามารถฟนัฝา่อปุสรรคตอ่ไป	 ประกอบคณุงาม

ความดี	 เพื่อความสําเร็จ	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังกายใจ	 พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่แน่วแน่	 ที่จะทํางานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต	มีความเข้มแข็งเพื่อได้ประกอบผลที่ดี	และประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์

วันจันทร์ที่๓ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ ได้อยู่ ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์	 ซึ่ง

พร้อมกันมาประชุมในพิธีตรวจพลสวนสนามในวันนี้	 ขอขอบใจในคําอวยพรและคํามั่นสัญญาอันเป็นสัจวาจาจากใจ

จริงของทหาร	ขอทุกคนจงได้รับพรกับทั้งไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน	

	 ชาติไทยเรานี้	ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา	ต้องต่อสู้ป้องกันตนเองและฝ่าฟันมหันตภัยมามากมาย	กว่าจะ

ถึงปัจจุบันนี้	 แต่ก็สามารถรักษาเอกราชและผืนแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมาได้	 ที่เป็นดังนี้เพราะ

คนไทยมีความรักความยึดมั่นในชาติกําเนิดของตน	 จึงสํานึกตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องธํารงรักษาประเทศไว้ ให้เป็น

อิสระ	 ไม่ยอมให้ผู้อื่นมาเป็นเจ้าเป็นนายดูหมิ่นเหยียดหยามได้	 บรรพชนไทยเป็นนักต่อสู้	 ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพัน

ปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 สามัคคีพร้อมเพียงกันทุกเมื่อไม่ว่าจะทําการสิ่งใด	 ยามสงบ	 ก็อุตสาหะพยายาม

ประกอบการอาชีพ	ทํานุบํารุงตนบํารุงบ้านเมือง	ค้ำชูพระศาสนาด้วยกุศลศรัทธาทุกผู้ทุกเหล่า	ยามศึก	สงคราม	ก็

พร้อมกันจับอาวุธเข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว	 บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยเต็มเปี่ยมและมี

ความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นสมบัติมหาศาลที่เผ่าไทยได้สร้างสมสืบกันมา	 เราทั้งหลายทุกวันนี้จะต้องรําลึกถึง

ประวัติของชาติ ให้แนบแน่นเป็นนิตย์	 และต้องตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาจิตใจและคุณธรรมประจําชาติ ไทยนี้ ไว้

ประจําใจตน	 ทั้งฝากไว้แก่อนุชนรุ่นหลังตลอดไป ในอนาคต	 จึงจะสามารถรักษาชาติรักษาประเทศมิ ให้แตกทําลาย

สูญสลายไปได้	

	 ระยะนี้เหตุการณ์รอบตัวเรากําลังสับสน	 อาจเป็นเหตุชักนําความยุ่งยากและอันตรายมาถึงประเทศเราได้	

ขอทหารทุกคนทุกตําแหน่งอย่าได้ประมาท	 จงรักษาหน้าที่และระเบียบวินัยให้เคร่งครัด	 ตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น	

ที่จะปฏิบัติภารกิจของตนๆ	ทั้งในฐานะที่เป็นทหารและในฐานะที่เป็นคนไทย	ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็ง	ไม่ว่าจะปฏิบัติ

การใดๆ	 ทั้งส่วนน้อยส่วนใหญ่	 ขอให้ปรารภประโยชน์อันยั่งยืนของชาติเป็นเป้าหมายอันสูงสุดจงใช้สติตั้งมั่นและ

รอบคอบ	 ใช้ปัญญาที่กระจ่างแจ่มใสพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินปัญหาทั้งปวง	 อย่าปล่อยตัวให้เป็นทาสของความ

ลุ่มหลง	ความโลภ	ความทุจริต	จนลืมตัว	ลืมชาติเป็นอันขาด	แล้วทุกคนจะสามารถปฏิบัติตัวและการงานทุกอย่างได้

โดยถูกต้องยุติธรรมด้วยความอาจหาญมั่นใจ	 ช่วยให้สัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดประสงค์	 เป็นคุณประโยชน์

แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง	



389

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ ในสากลพิภพ	 กับทั้งอํานาจแห่งความภักดี โดยบริสุทธิ์ ใจใน

ชาติบ้านเมือง	 จงบันดาลให้ทหารทั้งหลายมีความปลอดภัยจากศัตรูหมู่ร้ายและอุปัทวภัยทั้งปวง	 ให้มีความเข้มแข็ง

สมบูรณ์ด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 และสติปัญญา	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการให้บรรลุผลเลิศ	 บังเกิดความมั่นคง

ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง	 ทั้งขอให้ประสบความสุข	 ความเจริญก้าวหน้า	 ความมีชัยชนะ	 และ

ความสําเร็จในสิ่งพึงประสงค์จงทุกเมื่อถ้วนทั่วกัน.	
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ณอาคารสวนอัมพร

วันอาทิตย์ที่๙ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา	

๒๕๒๑	 ในวันนี้	 และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยทุกๆ	 ด้านดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดี	 ขอแสดง

ความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย	และกับบัณฑิตใหม่ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	

	 บัณฑิตทั้งหลายย่อมต้องมุ่งหวังความเจริญและความสําเร็จในชีวิตการงานในเบื้องหน้า	 ความสําเร็จนี้จะ

เกิดขึ้นได้	 ก็ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยกําลังเครื่องเกื้อกูลส่งเสริมประกอบ

พร้อมกันหลายอย่าง	 ทั้งทางกาย	 ทางความรู้และทางจิตใจ	 โอกาสนี้จึงจะขอพูดถึงเรื่อง	 “กําลัง”	 ที่เป็นหลักเป็น

ประธานสําหรับอุดหนุนการทํางานให้ทราบไว้	 เพื่อความสําเร็จและความก้าวหน้าของทุกคน	 กําลังสําคัญอันดับแรก

คือกําลังศรัทธา	ไม่ว่าจะทํางานอะไรกับใคร	เพื่อสิ่งใด	ถ้าหากขาดความเชื่อถือในงาน	ในบุคคล	ในเป้าหมายแล้ว	จะ

หากําลังอันใดมาบันดาลใจให้ขวนขวายในการงานมิได้เลย	 และก็ยากที่ผลสําเร็จหรือความพอใจจะบังเกิดขึ้นได้ดังใจ

หมาย	ดังนั้น	 เมื่อจะทําการงาน	จึงจําเป็นต้องปลูกศรัทธาให้มีขึ้นก่อน	มิฉะนั้นการปฏิบัติจะเสียประโยชน์ทุกอย่าง

ทั้งส่วนตัว	 ทั้งส่วนรวม	 การปลูกศรัทธานั้น	 ต้องไม่ ใช่การยอมตัว	 ปล่อยใจให้เชื่อถือตามที่ชักจูง	 ชี้นํา	 หรือยั่วยุ	

ศรัทธาที่จะพึงประสงค์มีทางสร้างขึ้นได้ทางเดียว	 ด้วยการเข้าไปเพ่งพินิจ	 ด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่น	 เป็นกลาง	

และมีเหตุผลพร้อมมูล	 เมื่อได้พิจารณาเห็นถ่องแท้ถึงคุณค่าถึงประโยชน์ ในสิ่งนั้น	 คนนั้น	 ผลนั้นแล้ว	 ศรัทธาอัน

มั่นคงแน่นแฟ้นจะเกิดขึ้นเอง	 ทั้งจะนํากําลังอื่นๆ	 เช่น	 ความกระตือรือร้น	 ความขวนขวายพากเพียรพร้อมทั้ง

ความคิดความฉลาด	 ให้เกิดขึ้นเกื้อกูลกันพร้อม	 ทําให้การงานดําเนินไปได้ โดยราบรื่นไม่ชักช้า	 และสัมฤทธิ์ผล

สมบูรณ์ตามที่ประสงค์	 บัณฑิตจึงควรศึกษาพิจารณาเรื่องกําลังศรัทธานี้ ให้กระจ่าง	 และให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัว

จริงๆ		

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานจงทั่วกันทุกคน.	
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ณอาคารสวนอัมพร

วันจันทร์ที่๑๐ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา	

๒๕๒๑	เป็นวาระที่สอง	ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากกับท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 เมื่อวันวาน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า	 การที่จะปฏิบัติกิจการงานให้สําเร็จลุล่วง

ด้วยดีนั้น	 บุคคลจําเป็นต้องมี	 “กําลัง”	 หลายอย่างประกอบพร้อมกันเป็นเครื่องเกื้อกูลส่งเสริม	 กําลังสําคัญอย่าง

แรกคือกําลังศรัทธา	 ที่มีต่องาน	 ต่อเป้าหมายของงานที่ทํา	 และได้กล่าวด้วยว่า	 ศรัทธาที่เกิดขึ้นจากความเพ่ง

พิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางประกอบด้วยเหตุผล	จนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างกระจ่างชัดแล้วนั้น	คือศรัทธาที่ถูก

ต้อง	เป็นตัวกําลังแท้ที่บุคคลต้องการมาส่งเสริมการทํางาน	

	 กําลังที่สองต่อมาคือกําลังความเพียร	 ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว	 ก็เห็นได้ว่าเป็นผลประการหนึ่งที่เกิดมาตาม

ต่อจากศรัทธาที่กล่าวนั่นเอง	 ความเพียรที่จะเป็นกําลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า	 ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วย

อุปสรรค	 ด้วยความลําบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ	 หากแต่อุตส่าห์พยายามกระทําเรื่อยไปไม่ถอยหลัง	 แม้หยุดมือ	

ก็ยังพยายามคิดต่อไปไม่ทอดธุระ	 กําลังความเพียรจึงทําให้การงานไม่ชะงักล่าช้า	 มีแต่ดําเนินรุดหน้าเป็นลําดับไป

จนบรรลุความสําเร็จ	โดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้	ท่านทั้งหลายจึงควรศึกษาพิจารณากําลังความเพียรนี้ ให้เห็น

จริง	 ให้เข้าใจชัด	 ด้วยความรู้	 ความฉลาดของท่านแล้วตั้งใจให้มั่นคง	 ที่จะนําความเพียรของท่านมาใช้ ให้ถูกต้อง

ตามวิถีทาง	 คือ	 เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมโทรมให้หมดไป	และระวังป้องกันความเสื่อมนั้นมิ ให้เกิดขึ้นใหม่	 เพียรที่

จะสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้น	 และระวังรักษาไว้มิ ให้เสื่อมสลาย	 ประโยชน์และความสุขทั้งในส่วนตัวในส่วน

รวมก็จะสําเร็จขึ้นพร้อม	และดํารงมั่นคงอยู่ ได้ตลอดไป	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกอย่าง

ตามที่ปรารภปรารถนา	และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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วันอังคารที่๑๑ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา	

๒๕๒๑	อีกครั้งหนึ่ง	เป็นวาระที่สาม	ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากกับท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 สองคราวก่อน	 ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงกําลังที่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับส่งเสริมในการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ	 เป็นความว่า	 ศรัทธาเป็นกําลังกระตุ้นเตือนให้เกิดความกระตือรือร้น	 ความนิยม

ขวนขวาย	 และสติปัญญาในการทํางาน	 ความอุตสาหะพากเพียรเป็นกําลังกําจัดอุปสรรคและนําส่งให้ก้าวหน้า	 ผู้ที่

หวังความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า	 ควรจะได้ศึกษาและอบรมฝึกฝนกําลังทั้งนั้นให้เกิดขึ้นในตนเองให้กล้าแข็ง

และมั่นคง	

	 วันนี้จะพูดถึงกําลังสําคัญอย่างอื่นต่อไป	อย่างหนึ่งคือกําลังสติ	หรือกําลังแห่งความระลึกรู้	 การทํางานนั้น	

ถึงแม้ทําด้วยความศรัทธา	ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องมีคราวที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้	ในขณะเมื่อมี

ความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง	 ควบคุมสติ ให้ดีอยู่เสมอ	 เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์

อยู่ตลอดเวลา	 ความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนก็จะมีขึ้น	 เป็นเครื่องป้องกันความเสียหายและอันตรายมิ ให้เข้ามาถึงตัว	

อีกอย่างหนึ่งนอกจากความมีสติ	 คือกําลังความตั้งใจ	 ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนัก

แน่นมั่นคง	 ควบคุมความคิดให้อยู่ ในระเบียบ	 ให้คิดอ่านอยู่แต่ ในเรื่องหรือในภารกิจที่ต้องการจะทําให้สําเร็จ	 ไม่

ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไป ในเรื่องต่างๆ	 นอกจุดหมายอันพึงประสงค์	 กําลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้ ให้เข้าใจเรื่องราวและ

ปัญหาต่างๆ	 ได้กระจ่าง	 ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง	 ชัดเจน	 และรวดเร็ว	 ไม่มีความลังเล

สงสัย	 หรือพะวักพะวนด้วยสิ่งกวนกายกวนใจใดๆ	 เป็นเครื่องกีดขวาง	 บัณฑิตทั้งหลายจึงควรศึกษาพิจารณาและ

ฝึกฝนกําลังความระลึกรู้และความตั้งใจดังกล่าว	 ให้มีพร้อม	 เพื่อความสําเร็จ	 ความเจริญมั่นคงของตน	 ของชาติ

บ้านเมืองในเบื้องหน้าต่อไป	

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการในชีวิตสมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกๆ	คน.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณอาคารสวนอัมพร

วันพุธที่๑๒ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มาีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงรุ่นปีการศึกษา	๒๕๒๑	

อีกครั้งหนึ่ง	เป็นวาระที่สี่	ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากกับท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 เมื่อคราวก่อนๆ	ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้	ถึงคุณธรรมอันป็นกําลังส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงาน

ให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญในชีวิตไว้รวมสี่ข้อ	ข้อหนึ่งคือศรัทธา	ความเชื่อถือ	ที่เกิดจากจิตใจที่หนักแน่น

เป็นกลาง	 ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งเป็นกําลังกระตุ้นให้เกิดความนิยมยินดี ในงานของตัว	 และกระตือรือร้นขวนขวาย

ที่จะกระทําด้วยความพึงพอใจ	 ข้อที่สองคือความเพียรที่มีลักษณะกล้าแข็งไม่ขาดสาย	 ซึ่งเป็นเหตุทําให้เหนียวแน่น

อดทน	ไม่ท้อถอย	ช่วยให้ดําเนินการงานก้าวหน้าเรื่อยไปเป็นลําดับ	ข้อที่สามคือสติ	ความระลึกรู้สถานะหน้าที่ของตัว	

รู้เหตุการณ์ความเป็นไปซึ่งทําให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังตัว	 ป้องกันมิ ให้การงานผิดพลาด	 บกพร่อง	 เสียหาย	

ข้อที่สี่คือความตั้งใจมั่น	 ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความคิดจิตใจสงบอยู่ ในระเบียบ	 ตั้งมั่นในการงานได้ตลอดเวลา	

ไม่หวั่นไหว	เผลอพลั้ง	และลังเลสงสัย	

	 วันนี้จะพูดถึงปัญญา	 ความรู้ชัด	 ซึ่งเป็นกําลังสําคัญสําหรับการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินปัญหาและเรื่องราว

ต่างๆ	ที่จะต้องผ่านพบในการปฏิบัติงาน	ความรู้ชัดนี้หมายถึงความรู้ที่กระจ่าง	ถูกต้องตามเหตุตามผลและตามจริง	

เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยความรู้อันกว้างขวาง	 ที่ ได้รู้ ได้เห็น	 ได้ศึกษาสังเกตมาแล้ว	 เป็นเนื้อหา	 อาศัยสติ	 ความระลึกรู้	

และความมี ใจสงบตั้งมั่นในความเป็นกลาง	 ไม่หวั่นไหวด้วยอคติ	 เป็นพื้นฐานรองรับ	 และเป็นเครื่องพิจารณา	

กลั่นกรอง	 สําเร็จเป็นความรู้ความเห็นที่ชัดเจนถูกต้อง	 ทําให้สามารถวินิจฉัยชี้ชัดในกรณีทั้งปวงได้แม่นยําถูกต้อง	

ผู้มีกําลังปัญญาจึงรู้จริงและรู้ซึ้ง	 มองเห็นปัญหาและภารกิจของตนได้ชัดเจนโดยตลอดหมดทุกอย่าง	 และสามารถ

ปฏิบัติบริหารให้สําเร็จเรียบร้อยได้ โดยยุติธรรมถูกต้อง	 บัณฑิตทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะอบรมกําลังปัญญานี้ ให้

เกิดขึ้น	เพื่อความสําเร็จและความเจริญผาสุกของตนเองและของบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคน	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสวัสดี	มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต	ดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณอาคารสวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๑๓ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรวามคําแหงอีกครั้งหนึ่งเป็นคํารบห้าในวัน

นี้	และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 เมื่อคราวก่อนๆ	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้	 ถึงคุณธรรมห้าประการ	 ที่เป็นพละกําลังส่งเสริม

และหนุนนําให้บุคคลประสบผลสําเร็จในการทํางาน	กําลังห้าประการนั้น	อย่างแรกคือความมีศรัทธาที่ถูกต้อง	ได้แก่

ความเชื่อถือ	 อันประกอบด้วยความเพ่งพินิจด้วยใจมั่นคงเป็นกลาง	 จนเกิดความกระจ่างแจ่มแจ้ง	 อย่างที่สองคือ

ความอุตสาหะพากเพียรที่กล้าแข็งและไม่ขาดสาย	 ในอันที่จะกําจัดความเสื่อมและเสริมสร้างความดี	 ความเจริญ	

อย่างที่สามคือความระลึกรู้เท่าทัน	 ระมัดระวังการกระทําของตัวอยู่ตลอดเวลา	 ไม่ ให้ประมาทพลาดพลั้งจนการงาน

ต้องบกพร่องเสียหาย	 อย่างที่สี่คือความตั้งใจมั่นคง	 ให้ความคิดอ่านเป็นระเบียบ	 รวมลงในการงานที่ต้องการจะทํา	

ไม่ฟุ้งซ่านไป ในเรื่องอื่นๆ	 ที่มิ ใช่จุดประสงค์	 อย่างที่ห้าคือปัญญาความรู้ชัด	 หรือความรู้ตลอดแจ่มแจ้งในงานและ

วิธีที่จะปฏิบัติบริหารงานโดยถูกต้องเที่ยวตรง	

	 คุณธรรมทั้งห้าประการนี้	 พิจารณาให้ดีแล้ว	 จะเห็นว่าต่างก็เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องอาศัยกัน	 และเกื้อกูล

ส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ทั้งหมด	เช่น	ศรัทธาความเชื่อถือซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความพากเพียรขวนขวายนั้น	จะต้อง

อาศัยความยั้งคิดและปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาวินิจฉัย	 ปัญญา	 ความรู้ชัด	 จะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเพ่งพินิจ		

ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างเสริมคุณธรรมทุกๆ	ข้อให้ครบ	ให้เป็นฐานอันแผ่กว้าง	สําหรับรองรับการงานได้ทั่วถึง

มั่นคง	 จึงจะสามารถทํางานสําเร็จผลเลิศได้ โดยสมบูรณ์บริบูรณ์และเป็นประโยชน์ช่วยตัวช่วยผู้อื่นและส่วมรวมได้

ด้วย	 ขอบัณฑิตใหม่จงศึกษาพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงความประชุมพร้อมนี้	 พยายามอบรมให้เกิดขึ้นแต่ละข้อและทุกข้อ	

เพื่อน้อมนําไป ใช้ ในกรณีอื่นๆ	ทั้งปวงด้วย	จักได้ประสบความสําเร็จ	ความเจริญ	สมศักดิ์ศรีที่เป็นบัณฑิต	

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน	 และขอให้ทุกท่านที่มา

ประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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สําหรับพระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก

ประจําปี๒๕๒๓

		 เด็กต้องเรียนความรู้	 อบรมความดี	 ฝึกหัดวินัยให้มีพร้อมแต่เยาว์วัย	 จึงจะมี

ความสุขความเจริญได้	ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า.	

	

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่	๑๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๒	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๒๐ธันวาคม๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาส

นี้	 และที่ ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย	 ว่าดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชมกับ

บัณฑิตทุกๆ	คน	ที่ ได้รับความสําเร็จในการศึกษา	มีวิทยฐานะเพียบพร้อม	ที่จะออกไปร่วมปฏิบัติงานสําคัญๆ	ของ

บ้านเมืองต่อไป	

	 กล่าวโดยหลักการ	 การปฏิบัติงานทั้งหลายต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นพื้นฐานประกอบกันสองอย่าง	 อย่างหนึ่ง

ได้แก่ความรู้ความสามารถโดยเบ็ดเสร็จของผู้ปฏิบัติ	 อีกอย่างหนึ่งได้แก่ระเบียบแบบแผน	 วิธีการ	 ที่กําหนดไว้ ให้ ใช้

ในการปฏิบัติงานนั้น	เมื่อใดปัจจัยทั้งสองประกอบพร้อมกัน	เมื่อนั้นงานก็ดําเนินไปได้	 โดยความจริงที่ปรากฏ	งาน

ที่อาศัยแต่ปัจจัยสองประการนั้น	 ยังไม่แน่ว่าจะสําเร็จผลที่ดีเสมอไป	 อาจไม่ ได้ผลสมบูรณ์ดังต้องการ	 หรืออาจไม่

สําเร็จผลเลยก็เป็นได้	ทั้งนี้เพราะงานทุกอย่างต้องมีผู้กระทํา	ซึ่งมีชีวิต	มีจิตใจคิดนึก	ถ้าผู้ทํามีจิตใจไม่พร้อมจะทํางาน	

เช่นไม่เข้าใจงาน	 ไม่ศรัทธา	 ไม่สนใจผูกพันอยู่กับงานที่ทํา	 ผลที่เกิดก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่	 แต่หากผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่

จะทํางาน	 คือ	 เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน	 มีความจริงใจ	 พร้อมใจ	 พอใจขวนขวายจะปฏิบัติงานโดยเต็มกําลัง

ความสามารถแล้ว	 งานก็ย่อมดําเนินไปได้ โดยราบรื่นทุกขั้นตอนและสําเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายได้แน่นอนครบถ้วน	

เห็นได้ว่า	 การปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อยทุกประเภท	 ทุกสาขาจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว	 เข้า

ประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอไป	 เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลสมบูรณ์ที่พึงหวัง	 ท่านทั้งหลายจะต้องทําการงานต่อไปอีก

มากมายตลอดชีวิต	 ขอให้พิจารณางานของท่านด้วยความรู้ความฉลาดด้วยความเพ่งพินิจ	 โดยละเอียดรอบคอบ	

ให้แจ่มชัด	 จนสามารถเข้าถึงงานนั้นๆ	 ด้วยใจก่อนทุกครั้ง	 แล้วท่านจะปฏิบัติงานได้สําเร็จสมประสงค์	 โดยไม่ยาก

ลําบากนั้น	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตที่รับปริญญาในวันนี้	 ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 และความเจริญรุ่งเรือง	 ทั้งการ

ครองชีวิตและในหน้าที่การงาน	ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒)

ณสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๒๐ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๒๒

	 ก่อนอื่นขอถามว่าเมื่อตะกี้พูดกับบัณฑิตได้ยินกันแล้วหรือไม่	 ได้ยินหรือไม่ ได้ยินที่พูดกับบัณฑิตเมื่อตะกี้

ไม่ ใชเ่ปน็ขอ้คดิสาํหรบัเฉพาะผูท้ีเ่รยีกวา่สาํเรจ็การศกึษาแลว้	เปน็เรือ่งของทกุคนทีจ่ะตอ้งทราบและปฏบิตั	ิอาจจะหาวา่พดู

เป็นคําสั่ง	แต่ถ้าถือเป็นคําสั่งนําไป ใช้ก็อาจจะได้ผลดี	ถ้าถือว่าเป็นคําสั่งแล้วโกรธ	ดื้อแพ่งไม่ ใช้	ก็เสียเอง	

	 ตะกี้ขอให้พูด	 จึงต้องพูดดังที่เคยมาเกือบทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้	 บางทีพูดรู้เรื่องบ้าง	 ไม่รู้เรื่อง

บ้าง	 เพราะเหตุว่ามีเครื่องขยายเสียงที่สมประกอบบ้าง	 ไม่สมประกอบบ้าง	 ไม่ทราบว่าจําได้หรือปล่าว	 ว่าครั้งหนึ่ง

แต่ก็หลายปีอยู่	 พูดและเครื่องขยายเสียงก็ ใช้ ได้	 ผู้ฟังก็ ใช้ ได้	 ฟังไปแล้วก็ โกรธ	 เพราะหาว่าตําหนิติเตียน

มหาวิทยาลัยนี้ว่ามีนักศึกษาจํานวนนั้นอยู่จํานวนหนึ่ง	 และมีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนหนึ่ง	 ซึ่งมาทําให้สัมพันธ์กัน

แล้ว	 เป็นสิ่งที่น่าเศร้า	 เพราะเหตุว่าจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ก็จํานวนไม่น้อย	 แต่ส่วนที่สําเร็จการศึกษาจํานวน

น้อย	 หมายความว่าตกหล่นไปแยะ	 แต่ ในวันนี้ก็มีความยินดีที่จะไม่ต้องโจมตี	 เพราะว่าตามจํานวนนักศึกษาที่มีอยู่	

กับจํานวนนักศึกษาที่ ได้รับปริญญาในวันนี้	 ก็สัมพันธ์กันดีพอสมควร	 อันนี้ขอสรุปนิดหน่อยว่า	 จํานวนนักศึกษาใน

ปัจจุบันที่มาฟังในวันนี้	 ก็มีจํานวนประมาณเท่าๆ	 กับนักศึกษาที่มารับปริญญาในวันนี้	 ซึ่งถ้าจะบอกว่าขอให้ โอวาท

หรือขอให้พูดกับนักศึกษาปัจจุบัน	 ก็มีความลําบากใจอยู่นิดหน่อยว่า	 กลายเป็นพูดกับจํานวนประมาณหนึ่งในห้าของ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด	จึงไม่ถือว่าได้พูดกับ	นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด	อันนี้ขออารัมภบทว่าอย่างนี้	เพื่อไม่ ให้เข้าใจผิด	

	 คราวนี้มาพูดถึงโอวาทที่ ให้กับบัณฑิตคือผู้ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อตะกี้ว่า	 มีปัจจัยสําคัญ	ตอนแรกบอกว่าสอง

ประเด็น	 และทีหลังก็กลายเป็นสาม	 ประเด็นแรกหรือปัจจัยแรก	 คือหลักวิชาที่เรียน	 คือความรู้ความสามารถใน

สาขาวิชาที่ตนเรียนจริงๆ	 ถ้าอยากให้เป็นประโยชน์ต้องเรียนให้ ได้	 เพราะว่าโลกสมัยใหม่นี้มีวิชาการที่นับว่าลึกซึ้ง

และกว้างขวาง	 คนใดที่อยากให้ลึกซึ้งก็อาจจะลืมว่าต้องกว้างขวาง	 คนไหนอยากให้กว้างขวางอาจจะลืมว่าต้องลึกซึ้ง	

อันนี้เป็นเรื่องของหลักวิชา	 คือวิชาการหรือวิชาที่เรียนอยู่	 ก็ขอเพิ่มเติมข้อสังเกตนี้	 ในปัจจัยที่สอง	 ระเบียบ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และพระราขทานพระบรมราชวโรกาสให้

นักศึกษาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์	
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แบบแผนนั้นก็นับว่าเป็นหลักวิชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิชาต่างหาก	 ผู้ ใดที่เรียนวิชาการอย่างหนึ่งต้องมีเหมือนกัน	

ต้องใช้	 และต้องยอมรับว่ามีระเบียบ	 ระเบียบนี้ ได้แก่ระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ	 ในการปฏิบัติงานในด้านการปกครอง

ก็ตาม	 ในด้านประเพณีก็ตาม	ระเบียบในการทํางานนี้จําเป็นต้องมี	คือวินัยนั่นเอง	ถ้าไม่มีวินัย	ทําอะไรก็จะเปะปะ

ไปหมด	 แม้ ในห้องเรียนจะไม่ ได้สอนว่า	 วิชานี้ๆ	 ต้องมีวินัย	 แต่ทุกชีวิตต้องมีวินัย	 แม้จะไปสร้างสรรค์กัน	 ไปเล่น

กีฬากัน	ไปพัฒนาชนบทก็ตาม	ต้องมีวินัยทั้งนั้น	ถ้าไม่มีวินัย	งานนั้นมีหวังล้มเหลว	หรือยิ่งกว่านั้นงานนั้นอาจจะ

มีหวังทําลายส่วนรวมก็ได้	ถ้าไม่มีวินัย	ขาดความรู้หน่อยอาจจะยังดี	ดีกว่าขาดวินัย	แต่ถ้ามีทั้งความรู้ทั้งวินัยก็ยิ่งดี	

ในข้อที่สองที่เรียกว่าระเบียบแบบแผนก็เป็นเช่นนี้	ได้แก่วินัย	คือกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่วางเอาใว้	โดยวางไว้เป็นกฏเกณฑ์

ที่เขียนไว้ ในข้อบังคับหรือที่ ไม่ ได้เขียนไว้ ในประเพณี	 ข้อที่สามที่บอกว่าขาดไม่ ได้	 ถ้าหากว่าคนไหนมีหลักวิชาที่ดี	 มี

ระเบียบงานการที่วางระเบียบดีแล้ว	 แต่ ไม่ ได้ทําด้วยใจ	 ไม่มีทาง	 เพราะว่าไม่ ได้ทําด้วยใจ	 ใจนี้จะเรียกว่าใจจริงก็ ได้	

ก็ต้องมีความใจจริง	 ใจบริสุทธิ์ก็ต้องมี	 ใจรักก็ต้องมี	 ที่พูดคําว่าใจนั้น	 เพราะว่าใจนี้เป็นสิ่งสําคัญ	 ถ้าใจไม่ ได้ตั้ง	 คือ

ไม่ ได้ตั้งใจ	 งานการไม่ว่าในด้านไหนก็ตาม	 ไม่มีหวังสําเร็จ	 เพราะว่าหลักวิชาคือความรู้ที่มี	 ที่ ได้เรียนมาหรือ

ระเบียบแบบแผนที่ ใช้	ถ้าไม่ตั้งใจก็ ไม่มีทาง	ไม่มีทางสําเร็จในกิจใดๆ	ในสิ่งใด	

	 ตอนนี้พูดกับผู้ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน	 หมายความว่ากําลังเรียนอยู่	 ถ้าไม่ตั้งใจเรียนหลักวิชาก็ ไม่มาแน่	

หลักวิชามาเองไม่ ได้	 ต้องตั้งใจ	 ถ้าไม่รักการงานที่กําลังทําหมายความว่างานที่กําลังขวนขวายหาความรู้	 ถ้าไม่รัก

รู้สึกว่าจะยาก	เพราะว่าการเรียนก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย	น่าเบื่อที่สุด	พูดสั้นๆ	ว่าขี้เกียจ	คนเรามีความขี้เกียจเป็น

ที่ตั้ง	 แต่ว่าถ้ามี ใจรักแล้ว	 ความขี้เกียจนั้นก็หายไป	 ฉะนั้นใจนี่สําคัญ	 ถ้าพูดถึงเรื่องใจนี้	 พูดถึงพรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่จบ	

ก็คงไม่ปรารถนาที่จะนั่งอยู่ตรงนี้	 แต่ว่าสรุปได้ง่ายเรื่องใจนี่	 ไม่ ใช่เฉพาะที่ออกมาจากข้างนอก	 คือไปแสดงน้ำใจว่า

เป็นคนที่เก่ง	 เป็นคนที่ดี	 เป็นคนที่เมตตา	 เป็นคนที่มีความสามารถ	 ไม่ ได้แสดงออกไปข้างนอก	มันอยู่ที่ ใจ	แต่ละ

คนจะรู้ของตัวเอง	 มิ ใช่ว่าจะต้องไปโอ้อวดกับคนอื่น	 แต่ ใจของตนเองแต่ละคนๆ	 เชื่อว่ารู้ตัวเองคิดว่าอย่างไร	

บริสุทธิ์ ใจหรือไม่	ถ้าคนบริสุทธิ์ ใจ	ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าบริสุทธิ์ ใจ	หรือถ้าไม่บริสุทธิ์ ใจ	ไม่ต้องไปบอกคนอื่น	อยู่ที่

ตัวเอง	 ใจตัวเองจะรู้	 ใจตัวเองจะชอบใจหรือไม่ชอบใจตัวเอง	 ถ้าใจรู้ว่าตัวเองตั้งใจจริงๆ	 บริสุทธิ์ ใจจริงๆ	 มี ใจรัก

จริงๆ	มี ใจเมตตาจริงๆ	แล้ว	งานการทุกอย่างที่จะทําก็สมใจได้แน่	
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	 อันนี้ก็ขอสรุปเพียงแค่นี้	 เพราะว่าถ้าพูดนานท่านทั้งหลายก็จะบอกว่า	 เทศน์เองแล้วไม่ปฏิบัติ	 คือบอกให้ดู

ข้างในไม่ต้องพูดออกมาข้างนอกมากเกินไป	ตอนนี้ก็ ได้พูดออกมาข้างนอกมากพอ	ฝากเอาไว้ ให้ท่านทั้งหลายลองไป

พิจารณาเอง	อย่างนี้ก็ประหยัดเวลาด้วยและจะได้ผลยิ่ง	เพราะว่าแต่ละคนถ้าคิดอยู่ ในใจของตัวเอง	ตั้งใจของตัวเอง

ว่าบริสุทธิ์	 มี ใจรักในงานของตัว	 มีความดี ในใจ	 จะมีประโยชน์อย่างมาก	 และจะทําให้งานการของแต่ละคนสําเร็จ	

สิ่งใดที่ปรารถนาจะเป็นผลสําเร็จทั้งนั้น	เพราะว่าดูใจให้บริสุทธิ์	คําว่าบริสุทธิ์นี่ก็หมายความว่าตรงไปตรงมา	ตรงไป

ตรงมากับตนเอง	 ถ้าพูดตรงไปตรงมากับตนเองจะรู้ว่าอะไรตรงอะไรคด	 ขอให้ทําอะไรในสิ่งที่ซื่อตรง	 แล้วก็เว้นจาก

สิ่งที่คด	 ถ้าเว้นจากสิ่งที่คดทําสิ่งที่ตรง	 เชื่อได้ว่าตัวเองจะได้รับผลสําเร็จแน่	 และไม่ ใช่ตัวเองเท่านั้น	 งานของส่วน

รวมงานของมหาวิทยาลัยก็จะมีประโยชน์	 มีความก้าวหน้าและเป็นเกียรติได้	 ถ้าพูดถึงกว้างออกไป	 ประเทศชาติก็มี

ความมั่นคง	มีความก้าวหน้าสมตามความต้องการของทุกคนที่พูดๆ	กันอยู่เสมอว่า	เราทํางานเพื่อชาติ	 เรารักชาติ	

เราต้องปกปักรักษาชาติ	 ถ้าแต่ละคนทําใจให้ตรง	 มีความตั้งใจ	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็จะเป็นความจริง	

ดูเหมือนว่าบางทีมีอุปสรรคหนักเหลือเกินขวางหน้า	แต่ว่าถ้าตั้งใจจริง	ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้	

	 ฉะนั้น	 แต่ละคนมิ ใช่ผู้ที่มานั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เท่านั้น	 แต่ทุกคนที่อยู่ที่นี้ ใกล้ ไกลขอให้ตั้งใจให้ดี	 ด้วย

ความบริสุทธิ์ ใจ	และสิ่งใดที่เรานึกอยู่ ในใจว่า	อยากให้สําเร็จก็จะไม่มีปัญหา	จะสําเร็จถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกชอบธรรม	

อาจจะคิดอยู่ ในใจว่า	 ตะกี้ ไม่ ได้ขอพรก็ ไม่ต้องให้	 แต่ว่าเคยบอกไว้แล้วว่าพรนั้น	 ถ้าแต่ละคนพยายามเรียนดี	 ก็มี

ความสําเร็จ	เท่ากับเป็นพรที่สร้างด้วยตนเอง	ก็เชื่อว่าแต่ละคนถ้าใครคิดอยากขอพร	ก็จะสําเร็จจะได้ตามนั้น	ถ้าทํา

ไว้ ในใจ	 วันนี้พูดแต่เรื่องใจ	 ฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากได้พร	 คิดอยู่ ในใจ	 แล้วก็ถามตัวเองว่าพรนั้นดีหรือไม่	 แล้วก็

ตั้งใจในพรนั้นว่า	 มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้พรนั้นเป็นจริงไปได้	 นั่นแหละคือได้พร	 ถ้าจะต้องการให้พูดออกมา	 ก็ขอให้

พรให้รู้จักหาพรในตัวเองให้ ได้เป็นผลสําเร็จ.	
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พระราชดํารัส

พระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือ“สุพรรณหงษ์ทองคํา”

ในโอกาสที่สมาคมผู้อํานวยการสร้างภาพยนต์ ไทย

จัดประกวดภาพยนต์ ไทยยอดเยี่ยม

ประจําปี๒๕๒๒

วันพฤหัสบดีที่๒๐ธันวาคม๒๕๒๒

	 “ศิลปินมีหน้าที่จะดูว่ามีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	 และแสดงออกมาใน

ทางของตน.	 ประโยชน์ที่จะได้ทางตรงและเป็นที่ทราบกันทั่วไปสําหรับศิลปิน	 คือทําให้ผู้อื่นมี

ความบันเทิง	 แต่ประโยชน์นั้นอาจก้าวไปไกลกว่านั้น	 คือชี้ ให้เห็นว่าสิ่งใดมีอยู่ ในหัวใจของ

คน	และเมื่อเห็นแล้ว	ผู้ที่เห็น	ผู้ที่เรียกว่าผู้ชม	ผู้ฟัง	ก็อาจนําไป ใช้เป็นประโยชน์ ได้มาก.	

	 ดังนั้น	 ศิลปินทุกฝ่ายจึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์	 เจตนาที่ดี	 ผลที่ออกก็จะ

ดี	 ผลที่จะได้จากผลอีกทีก็จะเป็นผลที่สร้างสรรค์	 เป็นผลที่ทําให้ โลกเรามีความเจริญก้าวหน้า

โดยแท้จริง.”	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๕ธันวาคม๒๕๒๒

	
(๓)	

..............................................แต่อย่างที่ ไปนี้	บางทีสมมติว่า
(๔)

..................................................	ก็จะต้องให้มีผู้ที่มา

ด้วย	 เพราะว่าคนไข้จะมาคนเดียว	 ก็จะเป็นการทารุณ	 จึงต้องมีผู้ที่ติดตามมาด้วย	ฉะนั้นการเดินทางและความเป็นอยู่

ของผู้ที่ติดตามมานั้นโดยมากถ้าเป็นทางราชการก็
(๕)

..........................	 จึงต้องใช้เงินบริจาคเพื่อการนี้	 นอกจากนี้

หากว่าผู้ที่ ไม่สบาย	เด็กไม่สบาย	ให้มารดามาด้วย	ที่บ้านมารดาก็ไม่อยู่	ก็จะต้องให้ค่าใช้จ่าย	ค่าเลี้ยงดู	

	 เมื่อปีก่อนไม่ ใช่คราวนี้	 ก็ ได้แต่เด็กแฝดคู่หนึ่ง	 อายุยังเด็ก	 พ่อแม่มีลูกหลายคนและได้เอาคู่แฝดนี้มาเลี้ยง	

มาเลี้ยงตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบ	ปีนี้ ไปสกลนครอีกที	 อายุก็เกือบจะสองขวบ	ปีนี้ก็อายุ	 ๒	 ขวบแล้ว	 ก็เลี้ยงมา	 เป็น

เด็กที่ฉลาด	 สามารถที่จะพูดเรียกอะไรต่ออะไร	 ดูออกสีต่างๆ	 และก็สามารถพูดได้ว่าอันนี้สีอะไร	 ก็ไม่ ใช่พูดภาษาไทย

ว่าอันนี้สีแดง	 บอกว่า	 เรด	 หมายความว่ารู้ภาษาอังกฤษด้วย	 อย่างเอาหนังสือให้ดูที่มีทะเลเป็นสีน้ำเงิน	 ทะเล

สีน้ำเงินรู้แล้วเขาก็ชี้เอารูปที่ ไม่ต้องบอกว่ารูปอะไร	แล้วก็บอกว่านี้สีน้ำ	น้ำเขาก็ชี้ที่รูปแล้วบอกว่าน้ำ	หมายความว่า

เขาเข้าใจ	คราวนี้ที่แปลกที่สุดเอาแผนที่ ให้ดู	 เขาก็ชี้ที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เป็นสีน้ำเงิน	 เขาก็บอกว่านี่น้ำ	หมายความ

ว่าเขาเข้าใจว่าตรงไหน	 อันนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงให้
(๖)

....................ต่อไปคราวนี้	 ที่สกลนคร
(๗)

....................	

ซึ่งก็เป็นพี่แท้ๆ	 พ่อเดียวแม่เดียวกัน	 แต่เข้าใจว่าไม่ ได้	 เลี้ยงดูด้วยอาหารที่สมบูรณ์อย่างที่เราเลี้ยงเด็กคู่นี้	 ก็แสดง

ให้เห็นว่าเด็กนี้มีความเฉลียวฉลาดอยู่ ในตัว	 แล้วถ้าคํานึงถึงเช่นเดียวกับร่างกายคนเราเกิดมาบางคนเกิดมาก็ตัวเล็ก	

แต่ถ้าหากว่าบํารุงให้ถูกต้องแล้ว	 ก็จะเติบโตเต็มที่ตามที่ควรจะเติบโต	 ความฉลาดนี่ก็เหมือนกัน	 ถ้าบํารุงให้ดีก็

สามารถมีความเฉลียวฉลาดว่องไวเต็มที่	 ดูจะเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่าเด็กได้รับการบํารุงให้ถูกต้อง	 สมองจะว่องไว

จะเป็นพลเมืองที่จะช่วยบ้านเมืองให้อย่างดียิ่ง	ฉะนั้น	หน้าที่ที่กําลังทําอยู่นี้	ก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านได้มีหวังและมี

โอกาสที่จะสร้างคุณภาพขึ้น	

	 การฝึกลูกเสือชาวบ้านนี้	 ก็เป็นการนําสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่ ในตัว	 คือทุกคนมีความดีอยู่ ในตัว	 แต่ว่าส่วนมาก

มักจะไม่ค่อยควักออกมาใช้	 ในการควักออกมาใช้นี้ก็จะต้องมีระเบียบ	 เพราะว่าธรรมชาติของคนมักจะควักของที่ ไม่ดี	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 พลตํารวจตรี	 เจริญฤทธิ์	 จํารัสโรมรัน	 ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือ

ชาวบ้าน	นําคณะลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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มักจะใช้ของที่ ไม่ดี	จนทําให้มีความเดือดร้อน	ทําไมไม่ควักของที่ดีออกมาใช้	เช่นเวลาเราพบกันมักจะนึกถึงว่า	คนนี้

จะมาเอาอะไรจากเรา	 คนนี้จะต้องทําอะไร	 หรือมักจะกระทบกัน	 แต่ว่าถ้าเราควักความดีออกมา	พบกันก็ควักความ

ดี	มีความเมตตาซึ่งกันและกัน	ที่พูดกับลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศว่า	ขอให้เวลาพบกันถ้าอยู่ภายในรุ่นก็ ให้นึกว่าเรา

จะช่วยเหลือกัน	 ซึ่งอยู่ ในคําปฏิญาณที่มีอยู่ที่ว่าจะช่วย	 เพราะอะไร	 เพราะว่าถ้าจิตใจที่จะช่วยผู้อื่นนั้นมีอยู่ ในแต่ละ

คน	เราก็จะได้รับช่วยเหลือเหมือนกัน	ก็จะได้สร้างสิ่งที่ดี	สร้างสิ่งที่ก้าวหน้าของที่ ไม่ค่อยดีก็มรณะไป	ใช้คําว่ามรณะ

เพราะยังไม่หมด	แต่นานๆ	เข้าก็หมด	ถ้าเอาแต่ของที่ดี	ส่วนรวมก็อยู่ ได้ดี	ไม่เอาเปรียบเอารัดกัน	ก็อยู่เย็นเป็นสุข	

ฉะนั้นที่ ได้บรรยายตั้งแต่ต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอนามัยมีส่วนสัมพันธ์เป็นแบบนี	้ เราก็ควรพยายามที่จะให้

บางสิ่งที่ดีที่สุดในตัวได้แสดงออกได้	 แม้การจะช่วยเด็กแบบนี้ ให้มีความเฉลียวลาด	 ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมา	 ก็ต้อง

เลี้ยงตั้งแต่เด็ก	 ท่านทั้งหลายก็เป็นเด็ก	 แต่ว่าไม่ช้าเกินไปทุกคนปกครองตนเองได้	 ให้เป็นคนที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น	

ไม่ ใช่ว่าท่านไม่เป็นประโยชน์	 แต่ว่าให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น	 สิ่งใดที่บกพร่องให้อบรมให้ระงับไว้	 สิ่งใดที่ดีก็แสดงออก

มาก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสม	และเป็นวิธีการที่จะทําให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ	ความสงบได้	ข้อนี้ก็เป็นหลักการ

ของลูกเสือชาวบ้านอีกข้อหนึ่ง	 ซึ่งถ้าได้ดูหลักการต่างๆ	 ของลูกเสือชาวบ้านก็มีข้อดีอยู่แล้ว	 ที่พูดว่าควักเอาความดี

ออกมาให้เห็นประจักษ์	 เพื่อที่จะไม่ควักความไม่ดีหรือสิ่งที่ ไม่ดีออกจากตัว	 สิ่งที่ ไม่ดีนี้เรายังมีอยู่	 แต่ถ้าเราไม่ควัก

ออกมา	 ควักแต่ความดีออกมาจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชิน	 ความคล่องแคล่วที่จะใช้แต่ของที่ดีส่วนของที่ ไม่ดีนั้นก็

ระงับ	 เมื่อระงับแล้วก็หงอยไป	 ของที่ ไม่ดีก็หงอยไป	 เช่นเดียวกับร่างกายขาของเรา	 ถ้าเราใช้	 เราก็เดินได้ตาม

อัตภาพ	 แต่ถ้าเราไม่ ใช้หรือนอนไปสัก	 ๒	 อาทิตย์	 มันก็เป็นง่อย	 เดินไม่ ได้	 เคยแล้ว	 นอนอยู่	 ๒	 อาทิตย์ โดยไม่

กระดิกตัว	 พอลุกขึ้นมาเดินไม่ ได้	 หมายความว่า	 กล้ามเนื้อของขาทนไม่ ได้	 พยุงตัวเราไม่ ได้	 แต่ความไม่ดีนั้นมัน

เหนียวแน่นกว่า	 กล้ามเนื้อขา	 กล้ามเนื้อขานี่	 ๒	 อาทิตย์	 มันก็ถอยแล้ว	 มันก็ไม่เอาแล้ว	 ไม่ทําหน้าที่แล้ว	 แต่ว่า

ความไม่ดีที่มีอยู่ ในตัว	 ถ้าระงับไปสัก	 ๒	 อาทิตย์	 มันก็ไม่หมด	 แต่ว่าเราจะปราบมันให้หมด	 ฉะนั้นถ้าเราหมั่นที่จะ

ทําให้สิ่งที่เราเรียกว่าดี	 บางทีฟังแล้วให้ทําสิ่งที่ดีแล้วระงับสิ่งที่ ไม่ดี	 ฟังจนเอือม	 แต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้คําอะไร	 ถ้าพูด

อย่างง่ายๆ	ที่สุดก็ควักเอาของดีออกมาใช้	ของที่ ไม่ดีก็ระงับ	

	 ก็ขอขอบใจท่านที่พยายามปฏิบัติตัวให้ดี	 และช่วยกันสร้างความเจริญโดยใช้ความคิดที่เหมาะสม	 ก็ขอให้

ท่านทั้งหลายได้ประสบผลสําเร็จในการทํางานประจําของท่าน	ให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งทั่วกันทุกคน.	
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พระราชดํารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริษัทสยามกลการจํากัด
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์ที่๒๘ธันวาคม๒๕๒๒

	 ขอขอบใจบริษัทสยามกลการ	และกรรมการทั้งหลาย	ที่ ได้นําหนังสือเพลงมาและเงินเพื่อการกุศล	ทําให้คิด

ว่า	การทํางานบางอย่างที่มีผู้สนับสนุนเต็มที่อย่างนี้	ก็ทําให้เกิดกําลังใจอย่างยิ่ง	ปลาบปลื้มที่ ได้เห็นว่าผู้ที่ประสบภัย

เหล่านั้น	ผู้เป็นนักธุรกิจและทํางานในด้านต่างๆ	ก็คิดจะช่วยกันเพื่อให้งานสงเคราะห์ ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข	

	 การที่จะช่วยบ้านเมืองมีหลายทาง	ทางที่จะช่วยโดยตรงก็มี	และทางที่จะช่วยได้ โดยที่แต่ละคนทําหน้าที่ของ

ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และอดทน	ทําให้กิจการต่างๆ	ทุกด้านดําเนินไปด้วยดี	 เป็นปกติ	นี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ

ประเทศชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการปกครอง	 ด้านบริหาร	 หรือด้านการค้าธุรกิจ	 จะทําให้ประเทศชาติมี

ความแข็งแกร่ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแต่ละคนได้ทํางานของตน	 ก็พิจารณางานของคนอื่นด้วย	 เพราะงานของ

แต่ละคนนั้นก็อยู่ ในสาขาของตน	 อยู่ ในความถนัดของตน	และคนอื่นเขาก็ทํางานตามความถนัดของเขา	 สําคัญอยู่

ว่าตั้งใจทําดี	ตั้งใจทําให้ก้าวหน้า	เมื่อรวมกันไปแล้วก็ทําให้ส่วนรวมทั้งประเทศก้าวหน้า	มีความมั่นคง	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติงานของตนด้วยความเรียบร้อย	 สิ่งใดที่ต้องการที่ปรารถนาที่ดีที่

ชอบธรรม	ให้มีความสําเร็จได้ตามความประสงค์ทุกประการ.	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายถาวร	 พรประภา	 ประธานกรรมการบริษัทสยามกลการจํากัด	 นําคณะ

กรรรมการบริษัท	 เฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์	 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช

อัธยาศัย	
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พระราชดํารัส(๑)  

พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายทําภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม

ในการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำทางเหนือของประเทศไทย

ณโรงแรมรินคําจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่๗มกราคม๒๕๒๓

	 การมานี้มาสังเกตการณ์เท่านั้นเอง	 ไม่ ได้นึกว่าจะต้องมากล่าวอะไรแก่ผู้ที่มาประชุม	 แต่ตามที่ ได้ฟัง		

กลุ่มที่	๑	กับกลุ่มที่	๒	รายงานผลงาน	ก็เห็นได้ชัดว่ามีความสําคัญที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับช่วยทํากิจการที่

เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	คือการพัฒนา	โดยเฉพาะในที่สูงของภาคเหนือ	ซึ่งจะมีผลถึงไม่ ใช่เฉพาะในบริเวณนี้	แต่จะเป็น

ผลต่อลุ่มน้ำที่ลงไปจนกระทั่งถึงภาคกลาง	 ถ้าจัดการไม่ดีก็จะทําให้มีความเสียหายทางด้านชลประทานอย่างมาก	

นอกจากนี้	 ก็เป็นผลในทางสังคม	 หรือจะเรียกว่าทางทรัพยากรมนุษย์หรือประชากร	 จนกระทั่งถึงความมั่นคงของ

ชาติ ในด้านความปลอดภัยของชาติเป็นส่วนรวม	 ฉะนั้น	 การที่ ได้มาประชุมกันก็มีประโยชน์มาก	 เพื่อจะได้ ให้ทุกคน	

หน่วยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ควรจะปฏิบัติ ในงานนี้รู้กันและประสานกัน	อย่างที่รายงานในกลุ่มที่	๒	ว่า	จะต้องมีความ

สัมพันธ์กัน	และงานบางทีก็ซ้ำซ้อน	บางทีก็เข้าใจกันไม่ถูก.	

	 เรื่องเข้าใจงานกันไม่ถูกนี้มีหลายเหตุผลและมีมาเรื่อย	เพราะเหตุว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	ก็มีความรู้สูง	

มีความรู้ ในทฤษฎีและการปฏิบัติมาอย่างดี	 แต่การที่ ได้มีการปกครองหรือบังคับบัญชานั้นอาจมีความบกพร่องบ้าง	

เพราะว่าผู้ที่ ไปทํางานในภูมิประเทศก็รู้ดี	 แต่ว่าผู้ที่ทํางานที่ โต๊ะประชุมอาจจะไม่รู้ดีเท่า	 เพราะไม่ ได้ ไปเดินตาม					

ภูมิประเทศ	ซึ่งทําให้เสียหายมาก	เพราะเหตุว่าผู้ที่ ไปเดินในภูมิประเทศอาจมาจากหลายกลุ่มหลายหน่วยและเข้าใจกัน

อย่างดีมาก	 แต่ติดขัดว่าจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ	 อย่างไร	 โดยเฉพาะในเมื่อจะต้องใช้งบประมาณ	 ก็จะต้องรายงาน

กันไปตามลําดับชั้น	 ซึ่งหมายความว่าต้องขึ้นไปถึงหัวหน้าในหน่วยงานของตัว	 จนกระทั่งขึ้นไปถึงกรมกองของตัว	

หรือกระทรวงของตัว	 ซึ่งจะไปประสานกันในระดับขั้นสูงขึ้นถึงรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง	 เรื่องนี้ ไม่ ใช่เรื่องของ		

การใช้เทคโนโลยี	 แต่เป็นเรื่องของการปกครอง	 ซึ่งถ้าการขึ้นไปตามลําดับชั้นนั้นทําได้ด้วยความรวดเร็ว	 ก็ยังช้าอยู่	

เพราะถ้าอยู่ ในภูมิประเทศ	 จะต้องติดต่อมาที่ศูนย์	 ที่เป็นอําเภออําเภอก็ ไม่สามารถตัดสินใจ	 ก็ต้องขึ้นมาที่จังหวัด	

จังหวัดไม่กล้าตัดสิน	 ต้องเข้ากรุงเทพ	 ฯ	 แล้วก็การสื่อสารจากบนดอยหรือในภูมิประเทศเข้ามาถึงจังหวัดก็ ใช้เวลา

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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นานอยู่แล้ว	แม้จะสมมุติว่าเร็วด่วนที่สุด	ก็อาจจะชั่วโมงครึ่ง	แล้วก็จะเข้ากรุงเทพ	ฯ	อีก	ก็อาจจะใช้เวลาอีก	แต่กว่า

จะขึ้นถึงปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี	 ก็อาจจะกินเวลาไม่นานนัก	 แต่ว่าก็ ไปวางบนโต๊ะเป็นเวลานาน	 เพราะว่าท่าน

ผู้ ใหญ่ท่านก็มีงานหลายด้าน	 จึงไม่สามารถที่จะจําแนกข่าวหรืองานตามลําดับความเร่งด่วน	 ฉะนั้นจึงต้องวางเป็น		

กอง	บางทีสิ่งที่มีความสําคัญมากหรือเร่งด่วนมากในท้องที่หนึ่งก็อยู่ต่ำๆ	ทําให้ ไม่สามารถจะปฏิบัติได้	อีกเรื่องที่มา

จากที่เดียวกันอาจจะอยู่สูง	 หมายความว่าได้พิจารณาทันที	 แต่การพิจารณาหน้าที่นั้นก็ ไม่สามารถทํา	 เพราะว่ายัง

ไม่ ได้ข้อมูลทั่วทุกแห่ง	 เพราะเหตุว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกันในสนามทะยอยเข้ามา	 และแม้จะมาในเวลา

เดียวกัน	 ก็อาจจะได้รับขั้นความเร่งด่วนต่างกัน	 จึงกระจายออกไปอีกที่	 เพราะฉะนั้น	 แทนที่จะได้เอาปัญหามา

พิจารณาในที่เดียวกัน	ก็จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายคราว	ซึ่งจะทําให้ล่าช้า	ตรงนี้	เช่น	ถ้ายกตัวอย่างเจ้าหน้าที่

พัฒนาที่ดินเห็นสมควรที่จะทําการพัฒนาดินปรับปรุงที่ดินแห่งหนึ่ง	 มีเจ้าหน้าที่	 รพช.	 อยู่ตรงนั้นด้วย	 ก็เห็นด้วย

กัน	ก็ส่งมาตามลําดับชั้นเข้ามาคนละกระทรวง	กระทรวงหนึ่ง	พัฒนาที่ดิน	ท่านอาจจะเห็นว่าเป็นงานที่สําคัญมาก	

ก็เลยเร่งด่วน	 แต่ยังไม่ ได้รับงานจาก	 รพช.	 เพราะ	 รพช.	 ไปหมกเอาไว้ที่ ไหนไม่ทราบ	 ฉะนั้น	 ท่านรัฐมนตรี		

ฝ่ายพัฒนาที่ดิน	 อธิบดี	 และปลัดกระทรวง	 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินนี้	 ก็คอยรายงานจากรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องทาง	รพช.	คอยนานจนกระทั่งทางพัฒนาที่ดินในท้องที่ ไม่สามารถที่จะทําต่อไป	ก็ต้องไปดูที่อื่น	จึงทิ้งงาน

ที่นั่นเป็นเวลาแรมปี	 นี่เป็นตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว	 ก็ ไม่ทราบว่าเป็นความผิดของใคร	 ฉะนั้น	 การที่งานจะลุล่วง

ไปโดยดีก็อยู่ที่ทุกลําดับชั้นคือเจ้าหน้าที่ ในท้องที่	 เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วย	และเจ้าหน้าที่ถึงขั้นกระทรวง	ให้เข้าใจกัน

ดีว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร	 ฉะนั้น	 การที่มาประชุมกันในที่นี้	 หลายหน่วยราชการก็จะเป็นประโยชน์มาก	 เพราะว่าจะ

ทําให้เข้าใจว่างานที่จะทําในแต่ละแห่งต้องให้เข้าใจกันดีและให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่ ในท้องที่ที่จะประชุมกัน	 และ		

ตั้งกรรมการร่วมเพื่อความสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวเมื่อกี้นี้ ในขั้นท้องที่	 และมีกรรมการร่วมในขั้นโครงการ	

และมีกรรมการรวมในขั้นกระทรวง	ถ้าทําอย่างนี้ ได้แล้ว	ก็จะมาพูดถึงเรื่องใช้กล้องหรือใช้เครื่องมือเทคโนโลยีพิเศษ

ได้	เพราะว่าถ้ามีเทคโนโลยีพิเศษแล้วไม่มีความสอดคล้อง	งานแบบนั้นก็จะเป็นหมัน	
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	 ที่มาประชุมกันในที่นี้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า	 ซึ่งทาง	 UNDP	 ได้เอื้อเฟื้อ		

เครื่องมาอย่างเร่งด่วน	 การขอร้องให้นําเครื่องมาใช้ก็ ได้รับการสนองได้ โดยเร็วทันใจ	 ก็ต้องขอบใจในที่นี้ด้วย	

ที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้เร่งรัดการนําเครื่องมาให้ ได้ ใช้ผู้ที่ ได้ ใช้ก็มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงในการถ่ายรูป

เป็นต้น	 ก็ ได้แก่กรมแผนที่ทางอากาศ	 และกองทัพอากาศ	 ซึ่งก็ ได้เอื้อเฟื้อโดยดี	 เป็นงานพิเศษขึ้นมา	 ยังมีผู้ที่จะ

วิเคราะห์รูปนั้นให้ ได้ตามจุดประสงค์ ในการจําแนกที่ดิน	 ในการหาว่าที่ ไหนเป็นต้นน้ำธาร	 ดังที่เจ้ากรมแผนที่ ได้

กล่าวไว้	 แต่การกําหนดเขตว่าตรงไหนเป็นต้นน้ำลําธารตรงไหนไม่เป็นต้นน้ำลําธารนั้น	 ก็ ไม่ ใช่ง่ายอย่างที่เสนอ	

เพราะที่เสนอบอกว่าควรกําหนดเขตว่า	 ตรงไหนควรเป็นต้นน้ำลําธาร	 ตรงไหนเป็นที่สําหรับทําการเพาะปลูกตรง

ไหนเป็นที่สําหรับปลูกป่าไม้	 เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด	 ไม่ ใช่จะขีดบนแผนที่ ได้ว่าส่วนไหนเป็นต้นน้ำ	 ส่วนไหนเป็น		

ป่าไม้	ส่วนไหนเป็นที่สําหรับทําการเพาะปลูกเพื่อการทํากินเพราะว่าบางทีก็ปะปนกัน	บางแห่งเป็นต้นน้ำจริง	แต่ว่า

ก็ต้องปลูกต้นไม้	 ต้นไม้เหล่านั้นอาจจะไม่ ใช่ต้นไม้อย่างที่กรมป่าไม้เข้าใจ	 เพราะว่าทางกรมป่าไม้ก็มีความคิด	 หรือ

ทําให้คนคิดทําให้คนเข้าใจว่า	 ป่าไม้นั้นคือต้นไม้ยืนต้นที่ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 มีประโยชน์แต่ที่จะยึดดิน	 และ		

ได้ชื่อว่าเป็นป่า	แต่ป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสําหรับใช้ ไม้หนึ่ง	ป่าสําหรับใช้ผลหนึ่ง	ป่าสําหรับใช้เป็น		

ฟืนอย่างหนึ่ง	 อันนี้แจกออกไปเป็นกว้างๆ	 ใหญ่ๆ	 การที่จะปลูกต้นไม้สําหรับได้ประโยชน์ดังนี้	 ในคําวิเคราะห์ของ

กรมป่าไม้	รู้สึกว่าจะไม่ ใช่ป่าไม้	จะเป็นสวนมากกว่าเป็นป่าไม้	แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลําธารนั้น	

ป่าไม้เช่นนี้	 จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม	 หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม	 นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง	 เพราะทําหน้าที่เป็นป่า	

คือเป็นต้นไม้	 และทําหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสําหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้	 ก็ขอกล่าวอย่างนี้	

ในรายละเอียดทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายท่านก็รู้แล้วว่าหมายความว่าอะไร	 อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจําแนกที่จําแนก

พวก	นอกจากนั้น	ทําการเพาะปลูกเพื่อให้ ได้ผล	หมายถึงปลูกไม้เป็นจำพวกผักหรือข้าวนั้น	วิธีทําแบบที่ป่าไม้	หรือ

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เคยทํา	 คือทําสวนป่าให้ประชาชนมาอยู่ ในบริเวณหนึ่งที่ป่าไม่ม	ี หรือป่าเสื่อมโทรม	

มาทํากินได้	และปลูกต้นไม้ด้วยข้อตกลงว่า	เมื่อต้นไม้ โตแล้ว	ก็จะย้ายออกไปที่อื่น	อย่างนี้เป็นผลร้ายที่สุด	เพราะว่า
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ถ้าจัดประชาชนมาอยู่ ในที่และให้ปลูกต้นไม้	เมื่อต้นไม้ โตแล้วให้ ไปที่อื่น	ประชาชนไม่มีทางที่จะมีความมั่นใจว่าจะมีที่

ทํากิน	 เมื่อต้นไม้ โต	 ตัวก็จะต้องไปที่อื่นไปทําที่อื่นอย่างนี้คนไม่ชอบ	 เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเป็นคล้ายๆ	 กรรมกร	 ซึ่ง

พวกที่ปลูกต้นไม้ก็ตามหรือทํากสิกรรมก็ตาม	ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกรรมกร	รู้สึกว่าเป็นกสิกร	อย่างนั้น	การกระทําที่เกิด

ขึ้น	 หรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น	 ก็เป็นอันว่าต้นไม้นั้นไม่มีวันโต	 ไม่ทราบทําไมโตขึ้นนิดหน่อยก็ตาย	 โตขึ้นตาย			

ปลูกใหม่	 หมายความว่าเสียเวลาเสียเงินเสียทอง	 และก็เสียที่ด้วย	 เท่าที่ ได้เห็น	 บางแห่งปลูกขึ้นมาตั้ง	 ๑๐	 ปี				

๒๐	 ปี	 แล้วไม่เห็นโต	 เกิดไฟไหม้อยู่เรื่อยรู้สึกว่าเป็นโรคหรือเป็นอะไร	 มีอันเป็นอยู่เรื่อย	 ก็หมายความว่าอาจจะไม่

ได้แกล้ง	 แต่จิตใจจิตใต้สํานึกมีอยู่	 เลยไม่บํารุงต้นไม้	 เพราะต้นไม้กลายเป็นศัตรูของตัว	 วิธีที่จะทําและเดี๋ยวนี้ก็ ได้

ปฏิบัติแล้วที่ลําปาง	และทําที่แม่ทา	ตําบลแม่ทาเหนือ	อําเภอสันกําแพง	จังหวัดเชียงใหม่นี้เอง	ทําแบบสวนป่าแบบ

ใหม่	 คือมีสวนป่า	ป่าก็ป่า	 ส่วนสวนก็สวนชาวบ้านก็จะได้ทํากินได้	 และอยู่ที่นั่นเป็นถาวร	ตั้งตัวอยู่ที่นั่นถ้าป่าโตขึ้น

มา	ก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านที่ ได้มาตั้งตัวในสวนป่า	และในสวนนั้นก็ทําได้ตลอด	มีที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	มีที่

ปลูกข้าว	ดังนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเขารักป่า	 เพราะว่าจะได้ผลจากป่า	และสามารถจะไปเก็บเกี่ยว	 เช่น	กิ่งไม้ที่นํามาเป็น

ฟืน	 ผลไม้หรือของป่าก็เป็นของตัว	 ตัวก็มีผลประโยชน์	 ในการรักษาป่าสําหรับให้สร้างสวนป่าแบบใหม่นี้	 ก็จำเป็นที่

จะได้มีแผนที่ที่แน่นอน	 เพื่อที่จะสามารถจัดแหล่งน้ำให้	 และสามารถที่จะดูว่าตรงไหนมีดินที่ดีพอสมควร	 ก็ขอกล่าว

ว่าดินในที่ ไหนที่ ไม่ดีนั้นไม่ค่อยเป็นห่วง	 เพราะดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้ โดยไม่ยากนัก	 ดินจะเค็ม	 จะเปรี้ยว	 จะจืด

อะไรก็ตาม	สามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ปี	 โดยใช้เทคนิคแบบโบราณๆ	ไม่ ใช่สมัยใหม่	แบบโบราณๆ	คือใช้		

ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมาตามลําห้วย	 โดยที่ ได้ทําเป็นอ่างเก็บน้ำมาพัฒนาดินและรักษาดินไม่ ให้ ไหลลงไป	 ไม่ ให้

เกิดการสึกหรอ	 erosion	 ไป	 อันนี้เป็นวิธีที่ง่าย	 โดยมากทางด้านพัฒนาที่ดินก็ออกจะเห็นคุณภาพของดินปัจจุบัน

เป็นสิ่งที่ขึ้นสมอง	 เพราะว่าดินที่ ไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี	 ใช้ ไม่ ได้	 ความจริงพัฒนาที่ดินนั้น	 คํานี้ก็หมายความว่าทําให้

ดินดีขึ้น	 ไม่ ใช่ดูว่าดินเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร	 แต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้น	 ซึ่งทําได้แน่นอน	 บางประเทศเป็นหินแท้ๆ	 เขายัง

พัฒนาขึ้นมาให้เป็นสวนได้	 ฉะนั้น	 นี่ก็เป็นเทคนิคที่สมควรจะใช้	 เพื่อที่จะให้ทั้งบริเวณที่เป็นบริเวณปฏิบัติการของ

เราเจริญขึ้นมา	
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	 ปัญหาที่สําคัญและประโยชน์ของกล้องพิเศษที่กําลังพิจารณากันว่าจะใช้เทคนิคพิเศษอย่างไรก็อยู่ที่จะต้อง

เที่ยวหาว่าลุ่มน้ำหรือหุบเขาใดที่จะเหมาะกับการกระทําเช่นนี	้ คือ	 ตั้งเป็นหมู่บ้านมีที่ราบพอสมควรเหมาะแก่การ

เพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจได้	 ถ้าค้นพบช่องเขาเหล่านี้บริเวณเหล่านี้ ได้มาก	 ยิ่งมากยิ่งดี	 แล้วค่อยพิจารณาเป็น

แห่งๆ	 เป็นชุดๆ	 ดังที่มีอยู่แล้วในบริเวณเชียงใหม่นี้	 คือที่ทุ่งเลา	 ทุ่งเลิง	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 หรือห้วยเสี้ยว	 ที่เป็น

ตัวอย่างที่ดีการพัฒนาที่ ให้ ใช้การได้ โดยไม่ ได้ทําลายต้นน้ำลําธาร	 นอกจากนั้นก็มีที่ๆ	 เป็นตัวอย่างที่ดี ในการฟื้นฟู

ภูมิประเทศที่ ใช้การไม่ค่อยได้	 โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง	 ก็คือ	 สหกรณ์สันกําแพง	 ก็เป็นตัวอย่างแห่งหนึ่งที่อยู่ ใกล้ๆ	

แถวนี้	 ก็สรุปดูว่าถ้ามาประชุมเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคเทคโนโลยีสมัยใหม่	 โดยเฉพาะเรื่องกล้องที่ถ่ายรูปเพื่อทํา

แผนที่	 และจําแนกคุณภาพของที่	 ความชื้นที่มีอยู่และคุณภาพของดินนั้นก็เป็นประโยชน์มากสําหรับจุดประสงค	์	

ของโครงการที่จะใช้พื้นที่ ในภาคเหนือนี้ ให้เป็นประโยชน์	 ในการนี้ก็มีปัญหาดังที่ ได้กล่าวมาตอนต้น	 เกี่ยวข้องกับ

การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ในท้องที่	 เจ้าหน้าที่ที่ ไปปฏิบัติงานในภูมิประเทศ	 ระหว่างหัวหน้าหน่วยที่อยู่ ใน

ภูมิภาคนี้	 ระหว่างหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาขั้นสูงขึ้นไป	 ที่มีหน้าที่ที่จะดูแลทั่วประเทศ	 จึงต้องอยู่ ในกรุงเทพ	 ฯ	

ต้องให้สามารถที่จะมีการประสานเป็นปึกแผ่นให้เข้าใจกัน	เพื่อให้งานดําเนินไปโดยรวดเร็ว	จึงจะทําให้เกิดประโยชน์	

เทคนิคต่างๆ	ที่แต่ละท่านมีอยู่ก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เต็มที่	

	 ปัญหาอีกปัญหานั้นก็เป็นเรื่องกฎหมาย	 กฎหมายนั้นอาจจะไม่สมควรที่จะพูดแต่ขอพูดในที่นี้ว่า	 กฎหมาย

นั้นมี ไว้สําหรับป้องกันมิ ให้ทําลาย	 แต่ถ้ากฎหมายนั้นกีดขวางการสร้างสรรค์	 ก็มีทางที่จะอ้อมอยู่เสมอ	 อ้อมได้ โดย

ไม่ผิดกฎหมาย	คําแนะนํานี้เป็นคําแนะที่พูดออกมาแล้วออกจะน่าเกลียด	แต่ว่าการอ้อมกฎหมายโดยความบริสุทธิ์ ใจ

นั้นจะเป็นทางที่จะช่วยให้พัฒนาก้าวหน้าดี	 และการอ้อมกฎหมายนั้น	 ต่อไปก็อาจจะออกเป็นกฎหมายได้เพราะว่า	

การปฏิบัติก่อนและเปลี่ยนกฎหมายทีหลังยังมีทางกระทําได้ที่ขอให้ทําดังนี้เพราะนึกถึงว่ากฎหมายนี้มีช่องโหว่เสมอ	

ถ้าเราถือโอกาสในการมีช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่เลวทราม	และทําให้นําไปสู่ความหายนะ	แต่

ถ้าใช้ช่องโหว่ ในกฎหมายเพื่อสร้างสรรค์เป็นการอุดช่องในกฎหมายนั้นเองแล้ว	 ก็เป็นการป้องกันมิ ให้ ใช้ช่องโหว่

ของกฎหมายในทางทุจริตด้วยซ้ำ	
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	 ในการหาทาง	 ขอโทษ	 ใช้คําเลี่ยงกฎหมาย	 เพื่อความอยู่รอด	 เพราะว่ากฎหมายนี้บางทีก็มีแปลกๆ	 ท่าน

นักกฎหมายที่ตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ ไม่สามารถที่จะคลุมหมด	 เพราะว่ากฎหมายจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของทั่วๆ	 ไป	

ต้องครอบจักรวาล	 จักรวาลนั้นใหญ่มากครอบไม่ ไหว	 ฉะนั้นก็อาจจะต้องช่วยในรายละเอียด	 แล้วก็การปฏิบัตินั้น	

กล้าที่จะบอกว่าให้หาช่องโหว่ ในกฎหมาย	 แต่อุดช่องโหว่นั้นด้วยการปฏิบัติที่สุจริต	 เพราะว่ากฎหมายเอง	 บางทีเข้า

ใจว่านักกฎหมายเองก็เวียนหัวไม่เข้าใจสภาพที่แท้จริง	 จะยกตัวอย่างว่า	 ชาวบ้าน	 จะเรียกว่าชาวเขาหรือชาวไทย

หรืออะไรก็ตาม	ชาวบ้านที่อยู่ภายในภูมิประเทศทั่วราชอาณาจักรบางคนไม่สามารถจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นป่าสงวน	หรือ

ตรงนั้นเป็นอุทยาน	หรือตรงนั้นเป็นอะไร	เพราะเหตุว่าไม่ ได้รับราชกิจจานุเบกษา	ไม่ทราบ	หรือบางทีชาวบ้านที่อยู่

ตามภูมิประเทศในป่าสงวน	 อยู่ ในป่าสงวนก่อนที่สงวนป่า	 ก็ ไม่ทราบ	 ทราบไม่ ได้	 ถ้าสมมติเราจะไปบอกว่าผู้นั้น

บุกรุกป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ	 ใครบุกรุกแน่	 คนที่อยู่ ในนั้นก่อนที่รัฐได้ออกกฤษฎีกาป่าสงวนเข้าใจว่ารัฐบาล

เป็นผู้บุกรุกมากกว่า	 พวกนี้บุกรุกป่าเพราะว่ากฎหมายก็มีว่ากฎหมายย้อนหลังไม่ ได้ผิดกฎหมายเท่านั้นเอง	 เพราะ

การที่จะบอกว่าหาว่าพวกนี้บุกรุกป่าสงวนที่ขีดเส้นบนแผนที่	 และก็เส้นบนแผนที่แม้จะแผ่วเบาอย่างที่สุดก็หลาย

เมตร	อย่างเอาแผนที่มาแล้วก็ขีดเส้น	เส้นนั้นหนามาก	ดูตามมาตราส่วนแล้วหลายเมตร	บางแห่งอาจจะกว้างใหญ่

เป็นหลายกิ โลเมตรก็ ได้	 บางคนก็ถูกขีดบนหัวเลยก็ ไม่รู้ว่าที่ขีดนั้นอยู่ ในเส้นหรือนอกเส้น	 เวลาเล่นเทนนิส	 เวลา	

ลูกตกบนเส้นก็ยังอยู่ข้างใน	ก็ไม่ทราบว่าเส้นนั้นเป็นป่าสงวนหรือไม่เป็น	ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาได้	ปัญหากฎหมายนั้น

เป็นปัญหาใหญ่	แต่ถ้าพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตใจ	ไม่มีการผิดกฎหมายแน่	เพียงแต่ถ้ายกกฎหมาย

ขึ้นมา	 	อ้างว่านี่ทําไม่ ได้	 รู้สึกว่าจะอ้างมากเกินไป	บางทีก็ขี้เกียจทํา	 เพราะว่าไหนๆ	มีปัญหาก็เลยมีงานเยอะแยะ	

ก็ทําที่อื่นดีกว่า	 หรือไม่ทําเลยก็ดี	 อย่างนี้อาจจะพูดรุกรานท่านทั้งหลายมากไปหน่อย	 แต่ว่าถ้าหากว่าตรงไหนมี

ปัญหาเรื่องกฎหมายต้องไม่ท้อใจ	ต้องไม่ขี้เกียจที่จะทํา	 เพราะเรารู้ว่าทําถูกต้องแล้วในด้านกฎหมาย	ถูกต้องในด้าน

วิชาการ	 ไม่แต่เฉพาะวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่	 แต่วิชาการของการเกษตรสังคมและวิชาการของความเอื้อเฟื้อต่อ

เพื่อนมนุษย์ที่จะต้องสร้างความมั่นคงความอยู่ดีกินด	ี ทั้งผู้ที่อยู่บนภูเขา	 ทั้งผู้ที่อยู่ ในที่ราบ	 ทั้งผู้ที่อาจไม่อยู่แม้แต่

บริเวณที่เราพิจารณาอยู่ ในขณะนี้เพราะว่าถ้าทางภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน้ำใหญ่ ไม่ ได้รับการเหลียวแล	 ภาคกลางก็
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ออกจะลําบากเหมือนกัน	 เช่นปีที่แล้ว	น้ำภาคกลางมี ไม่พอ	ก็เกิดปัญหาอื่นๆ	ปัญหาในด้านที่ ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ของเราทางนี้	เช่น	เกี่ยวข้องกับน้ำเสียในลําน้ำเจ้าพระยา	แม่กลอง	ปราจีนอะไรพวกนี้	ก็เป็นเรื่องปัญหาที่จะได้รับ

การแก้ ไข	 ถ้าหากทางเหนือนี้แก้ ไขได้	 โดยทําให้ปัญหาของเราทางภาคเหนือนี้คลี่คลายไป	 ก็จะคลี่คลายปัญหาทาง

อื่นด้วย	 ถ้าดูในด้านสังคมหรือในด้านความเป็นชาติ	 ก็จะสร้างความปลอดภัยในสังคมของประชาชนทั้งหมด					

ทั่วประเทศ	 คือทําให้มีคนอยู่ดีกินดี	 ทําให้ทรัพยากรของชาติไม่สูญเสียไป	 และได้เพิ่มความร่ำรวยของประชาชนเป็น

ส่วนรวม	 ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดี	 ถ้าดูในแง่รัฐบาลหรือหน่วยราชการก็จะเป็นผลดีสําหรับรัฐบาลและหน่วยราชการ	

เพราะว่าถ้าประชาชนมีรายได้ดี	 อยู่ดีกินดีย่อมเก็บภาษี ได้มาก	 ทําให้งานของรัฐบาลสะดวก	 งบประมาณแผ่นดินก็

ปิดหีบลง	 แต่ ในข้อนี้ก็	 ยังพูดได้ว่า	 บางแห่งเราควรจะส่งเสริมให้ปลูกข้าว	 หรือสิ่งใดที่เป็นพืช	 หรือปฏิบัติงานเพื่อ

ไม่ ใช่เป็นรายได้	 แต่เพื่อเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวได้	 ตัวเลขเหล่านี้อาจไม่เข้ากระทรวงก็ได้	 เช่น	 คนไหนปลูกข้าวแล้วเอา

มาตําเอง	 มาหุงเอง	 มารับประทานเอง	 ก็ ไม่ ได้เข้าไป ในบัญชีของกระทรวงเกษตร	 ฯ	 ในด้านการผลิตข้าวได้

เท่านั้นๆ	หรือของกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าประเทศไทยผลิตข้าวได้เท่านั้น	ๆ	ตัน	ในประเทศไทย	ที่พูดกันว่าผลิตข้าว

ได้เท่าไรเข้าใจว่าผลิตข้าวได้มากกว่าสองเท่าสามเท่า	 แต่ ไม่ ได้เข้าบัญชีเท่านั้นเอง	 อันนี้เราจะต้องนึกว่า	 ถ้าเรา

สามารถส่งเสริมการผลิต	 จะเป็นข้าวหรือเป็นอื่น	 หรือเป็นทรัพยากรอื่นให้มาก	 แม้ว่าจะไม่ ได้เข้าในบัญชีของ

กระทรวงต่างๆ	 เหมือนว่าเป็นความดีความชอบของทางราชการ	 ก็ไม่เป็นไร	 เพราะว่าจะเห็นได้ว่าชาวบ้านเขาอยู่ดี

กินดี	 อย่างบางแห่งเราไปดูเห็นว่าเป็นอําเภอที่ยากจนไม่มีรายได้อะไรเท่าไร	 แต่ชาวบ้านอยู่ดีกินดี	 เพราะว่าเขา		

ปลูกข้าวและสิ่งของอุปโภคบริ โภคกันเอง	ก็ไม่เดือดร้อน	

	 ฉะนั้น	 การที่มาประชุมกันเพื่อพัฒนา	 ก็ขอให้ ได้พัฒนาเพื่อให้ ได้ผลตามจุดประสงค์แท้	 คือความอยู่ดีกินดี

ของชาวบ้าน	 ไม่ ใช่เพื่อตัวเลข	 ตัวเลขนั้นก็สําคัญเหมือนกัน	 มิฉะนั้นก็ ไม่สามารถจะชี้แจงว่าเครื่องอย่างนี้หรือวิธีนี้

หรือการลงทุนจะได้ประโยชน์อะไร	 แต่ว่าในประเทศไทยเราดําเนินงานมาเป็นเวลานานแล้วในเรื่องที่จะให้ชาวบ้าน

ได้อยู่ดีกินดี	 จนกระทั่งเป็นประเพณีของชาวบ้าน	 ของคนไทยที่จะไม่ต้องทําบัญชีมากเกินไปอาจจะหาว่าเลอะเทอะ	
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หาว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราว	 เพราะว่าเมืองไทยนี้ออกจะตามสบายเกินไป	 ตามสบายนี้อาจจะดีเหมือนกัน	 ไป				

แสดงบัญชียาก	 แต่ว่าตามสบายมันดี	 เพราะมันสบาย	 แล้วคนไทยก็มีความเอื้อเฟื้อมีเมตตา	 เราไปที่ ไหน	 เราหิว						

เราเข้าไป ในบ้านไหนก็ตาม	 เขาเห็นว่าเราหิว	 เขาไม่ถามว่ามีเงินกี่บาท	 มีเงินกี่ดอลล่าร์	 เขาให้กินเสียก่อน	 อันนี้

เป็นสิ่งที่ ได้ประสบมาแล้ว	 แม้คนที่จน	 แม้เขารู้ว่าเป็นใคร	 นี่เป็นเรื่องตั้งแต่แรกเมื่อ	 ๒๕	 ปีมาแล้ว	 ในภาคอีสาน	

เดินทางจากนครพนมไปกาฬสินธ์ุผ่านสกลนคร	หยุดรถที่มีกลุ่มคนประมาณ	๒๐	คน	 ไม่ ใช่ที่ที่จะเป็นที่น่าหยุด	แต่

หยุดรถไปถามเขาว่า	“เอ๊ะมาชุมนุม	๒๐	คนนี้	มาชุมนุมทําไม”	บอกว่า	“มาดูท่าน”	ที่จริง	“มาดูท่าน”	หมายความ

ว่าจะมาดูฝุ่นท่าน	 ไม่ ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	มาดูฝุ่นจริงๆ	รถผ่านก็มีฝุ่นทั้งถนนลูกรังก็มาดู	

เราหยุดพอดี	เขาก็ดี ใจ	ก็ถามว่าเขามาจากไหน	เขามานับดูแล้วเดินมา	๒๐	กิ โลเมตร	“มาดูท่าน”	ก็เลยบอกว่าเรา

มาจากนครพนมเราจะไปกาฬสินธ์ุ	 เขาบอกว่า	“ โอ้ ไกล”	เขาก็ควักเอาห่อหนึ่งห่อเอามาให้	บอกอาหาร	“ท่านไปไกล

ต้องมีอาหาร”	 นี้เอื้อเฟื้อ	 เขาก็เรียกว่าคนจนเขาก็เอื้อเฟื้อ	 เขาไม่ ได้คิดบัญชีว่าวันนี้เอาอาหารมาให	้ ต้องเสียเงิน

เท่านั้นๆ	 บาท	 จะต้องไปบอกทางอําเภอ	 บอกว่านี่ ได้ ให้อาหารพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นบาท	 ขอลดภาษีนะ	 ไม่ ใช่	 เขา

ไม่คิดอะไรเลย	 เขาเอามาให้	 เลยถามเขาว่าเขามาไกล	 เขาเอาอาหารมาให้อย่างนี้	 เดี๋ยวเขาก็ ไม่มี	 เขาบอกว่าไม่

เป็นไร	เฮามีเหมือนกัน	เขาก็ควักมาอีกห่อหนึ่ง	ห่อเล็กๆ	เขาให้มาห่อหนึ่งแบ่งกัน	อันนี้เขาไม่ทําบัญชีอะไรเลย	อีก

แห่งหนึ่งมีคนเอาถั่วฝักยาวมาให้	 ไปถึงที่มหาสารคามก็ไปผัด	คนก็แปลกใจทําไมชาวบ้านเอาของมาให้พระเจ้าอยู่หัว

ผัดถั่วฝักยาวรับประทาน	 นี่เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นคนไทย	 ภาคอีสานมีชื่อเสียงว่าเป็นภาคที่จน	 แต่คนมีความ

เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างนี้	 เราก็ต้องทํางานแบบเดียวกัน	 ต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 เรามีความรู้มาก	 เรามี

เครื่องเทคโนโลยีสูง	 ก็ต้องช่วยกันให้ชาวบ้านเขาได้รับส่วนของเทคโนโลยีนี้ด้วย	 ชาวบ้านเขาจนนั่นเอง	 เขาก็ ไม่

สามารถตอบแทนด้วยทรัพย์	 ด้วยเงินให้คุ้มกับงบประมาณ	แต่เขาตอบแทนด้วยน้ำใจ	และที่สําคัญที่สุดจะตอบแทน

ด้วยการรักษาความสงบร่วมกันประเทศชาติก็จะอยู่ ได้	 อันนี้พูดว่าประเทศชาติอยู่ ได้ก็เพราะอย่างนี้	 เพราะว่าอาศัย		

ซึ่งกันและกัน	 ทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 ที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่ ในมือ	 ก็ทํากันไปไม่ ได้ดูว่ารายได้		
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รายรับสมดุลกับรายจ่ายหรือไม่	 ในที่สุดจะขอรับรองว่าจะสมดุลยิ่งกว่าคุ้ม	 เพราะว่าเมื่อชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดี			

นั่นก็หมายความว่าประเทศของเราก็จะอยู่ ได้แน่นอน	 ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของทุกคน	 เป็นคนท่านก็ย่อมจะคิดว่าจะ

ต้องอยู่ดีกินดีขึ้น	 แม้ชาวต่างประเทศก็มาช่วย	 ถ้าเมืองไทยอยู่ดีกินดี	 เขาก็ปลื้มใจ	 ก็สมใจ	 ที่เขามาช่วย	 เขาก็ยินดี	

เป็นความอิ่มใจซึ่งเราจะไปซื้อไม่ ได้	 เราต้องทําเอง	 เมื่อทําให้มีอิ่มใจได้แล้ว	 ก็สบายใจมาก	 และทําให้รู้สึกว่าทํางาน

คุ้มค่า	คุ้มค่านั้นไม่ต้องคิดเป็นเงิน	แต่เป็นความเห็นใจ	วันนี้พูดเลยเถิดไปมาก	ก็ขอพูดเพียงเท่านี้.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่๑๔

ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่๒๗มกราคม๒๕๒๓

		 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระนี้	 และที่ ได้ทราบ

รายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยทุกๆ	ด้านดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และกับบัณฑิตใหม่ทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จใน		

การศึกษา.	

	 บัดนี้ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาบัตรไปเรียบร้อยแล้ว.	 เป็นเครื่องรับรอง	 ว่าแต่ละคนได้ผ่านการศึกษาวิชา

การชั้นสูงมาครบถ้วนตามหลักสูตร	 มีความรู้ความสามารถพอที่จะนําไปปฏิบัติการงานตามแนวทางของตนได้.			

เมื่อพูดถึงการงาน	อยากจะทําความเข้าใจกับทุกๆ	คนว่า	การงานในชีวิตนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง	 เพราะหมายถึง

การปฏิบัติตัว	ปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกๆ	อย่าง	 เพื่อสร้างความสําเร็จให้แก่ตนเองโดยรอบด้าน	ทั้งด้านหลักฐานอาชีพ	

ด้านเกียรติยศชื่อเสียง	 ด้านสังคม	 และด้านการรับใช้ชาติบ้านเมือง	 ท่านทั้งหลายจะอาศัยวิชาความรู้เท่าที่เรียนมา

ตามหลักสูตรแต่อย่างเดียวไม่พอ	 จักต้องเรียนรู้ ให้กว้างขวาง	 ฝึกหัดให้จัดเจนยิ่งๆ	 ขึ้นด้วย.	 และนอกจากวิชาการ	

ยังจะต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆ	 เป็นปัจจัย	 เครื่องประกอบ	สนับสนุนส่งเสริม	อีกหลายอย่าง.	ที่สําคัญได้แก่	ความ

ขวนขวายตั้งใจอันแน่วแน่และมั่นคงที่จะทํางาน	 ความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจในการปฏิบัติงาน	 ความหมั่นขยันและ

ความสม่ำเสมอ	 อดทน	 ความมีสติควบคุมความคิดและการกระทํา	 ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง	 ปราศจากอคติ	

ความเฉลียวฉลาดในการพิจารณากรณีทั้งปวงด้วยเหตุผล	 ด้วยความสุขุมรอบคอบ.	 ข้อสําคัญ	 ควรจะได้ทราบ

ตระหนักด้วยว่า	คุณสมบัติต่างๆ	ดังกล่าว	รวมทั้งวิชาความรู้	ต่างเป็นปัจจัยที่ประกอบกันและสนับสนุนกันและกัน

อยู่ตลอดเวลา.	 จึงเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้น	 ให้งอกงามขึ้นพร้อมๆ	 กันและนํามาปฏิบัติ ให้เกื้อกูล

ส่งเสริมกันให้ครบถ้วน	ไม่ ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องย่อหย่อนจึงจะอํานวยผลที่สมบูรณ์ ได้.	

	 ในโอกาสสําคัญวันนี้	 ใคร่ขอให้บัณฑิตผู้มีปัญญา	 มีความปรารถนาสูง	 ได้คิดพิจารณาถึงการสร้างสรรค์

ประโยชน์และอนาคตของตนเอง	 ให้แจ่มใสและรอบคอบ	 และขออวยพรให้ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 พร้อมทั้ง

ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต	สมตามที่มุ่งประสงค์ทุกๆ	ประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆของ

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่๓

ณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ โจ้

วันพฤหัสบดีที่๗กุมภาพันธ์๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร	 แม่โจ้	 อีกวาระหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของสถาบันดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดี	เป็นที่น่าพอใจ.	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จพร้อมที่จะออกไปประกอบการงาน

เป็นกําลังของบ้านเมืองต่อไป.	

	 งานด้านเกษตรมีลักษณะสําคัญพิเศษอยู่ประการหนึ่ง	 คือเป็นการผลิตที่อาศัยพลังของธรรมชาติ	 โดยไม่

ต้องใช้วัตถุดิบประกอบขึ้น.	 ตราบใดที่มีธรรมชาติ	 คือมีดิน	 มีน้ำมีแสงแดด	 มีลมฟ้าอากาศ	 เกษตรกรก็สามารถ

บันดาลให้พืชพรรณ	 หรือผลิตผลทางการเกษตรของเขา	 งอกงามเพิ่มพูนขึ้นตลอดไปได้ตราบนั้น.	 ถึงแม้ดินจะจืด	

น้ำจะแห้ง	หรือลมฟ้าอากาศแปรปรวนไปบ้าง	ก็ยังสามารถใช้ความรู้	ความชํานาญ	ประกอบกับอุปกรณ์อันเหมาะสม	

เข้าช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงดัดแปลงระบบธรรมชาติเหล่านั้น	 ให้เกื้อกูลการเพาะปลูกได้.	 นักการเกษตรทั้งหลาย			

โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง	 เช่น	 บัณฑิตแห่งสถาบันนี้	 จึงควรจะได้เข้าใจให้ซาบซึ้งถึงแก่นแท้และ

ความสําคัญของการเกษตรตามนัยที่กล่าว.	 ไม่ว่าจะเข้ารับราชการ	 หรือทํางานส่วนตัว	 ขอให้ตั้งใจพยายามสร้าง		

ผลงาน	 สร้างประโยชน์	 จากพื้นฐานที่มีที่เป็นอยู่	 ให้งอกงามทวีขึ้น	 โดยการใช้วิทยาการและความอุตสาหะอดทน	

จัดงานให้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นระเบียบ.	 ขณะเดียวกันก็ควรจะต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้และประสบการณ์

ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งๆ	 ขึ้น	 เพื่อได้นําไป ใช้งาน	 พร้อมกับเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นที่ต้องการพึ่งพา	 โดยไม่เห็นแก่ตัว			

ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับความรู้	 ความคิด	 และวิชาการ	 ไปสร้างหลักฐานความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วถึง	 จึงจะ

ช่วยให้ส่วนรวมและบ้านเมืองเจริญมั่นคงได้.	 	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่		

การงานสมตามความปรารถนา	และขอให้ทุกๆ	ท่านที่มาร่วมพิธี ในวันนี้	มีความสวัสดี โดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

ณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันเสาร์ที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์แก่ท่านทั้งหลายผู้ที่ ได้ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และนอกหน้าที่

อย่างดี	เป็นผลทําให้การงานรุดหน้าไปอย่างน่าภูมิ ใจ	

	 ท่านก็มาจากหน่วยต่างๆ	 หลายหน่วย	 มีหน้าที่แตกต่างกันทั้งนั้น	 แต่ที่มาอยู่พร้อมกันในที่นี้	 ก็เป็น		

การพิสูจน์ว่างานจะต้องช่วยกันทํา	 แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตน	 และเมื่อมีหน้าที่แล้วก็จะต้องอาศัยผู้อื่นด้วยที่จะ		

ทําให้หน้าที่สมบูรณ์	 ฉะนั้น	 การที่ท่านได้สํานึกในความจริงว่างานของตนก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทําได้	 และ

ต้องให้สอดคล้องกับงานของผู้อื่น	 จึงจะทําให้ผลงานของตนในสาขาของตนมีความสําเร็จเรียบร้อย	 ถ้าทุกคนที่			

ทํางานด้วยความตั้งใจ	 ยึดถือว่าคนอื่นเขาก็ตั้งใจเหมือนกัน	 ก็เป็นการดี	 นอกจากจะทําให้งานสอดคล้องกันก็จะ		

ทําให้เกิดผลกําลังใจแก่ตนมาก	ทุกคนช่วยกันเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียว	คือความร่มเย็นความก้าวหน้าของส่วนรวม	

	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นทํางานด้วยความเข้มแข็ง	 สุจริต	 และมีความฉลาดในทางวิชาการและใน

ทางปฏิบัติต่อไป	 ทั้งให้ช่วยกันชื่นชมงานต่างๆ	 เพื่อให้งานใหญ่นี้	 คือการสร้างชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญ	 ทําให้

ประชาชนมีความก้าวหน้า	 และประเทศชาติมีความมั่นคงสมบูรณ์	 ขอให้ช่วยกันด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความฉลาด	

และความสุจริต	ขอให้งานทุกอย่างของท่านมีผลสำเร็จสมบูรณ์	จะปฏิบัติกิจใดก็ขอให้สิ่งนั้นก้าวหน้า	ทั้งขอให้ทุกคน		

มีทั้งกําลังกาย	 กําลังใจเข้มแข็ง	 เพื่อที่จะประสบความสําเร็จและความสุข	 ทั้งทําให้ส่วนรวมเจริญก้าวหน้า	 ขอให้

ประสบแต่โชคดี.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		



417

พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี
(๒)

นําคณะรัฐมนตรี

เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันอังคารที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๒๓

	 การที่คณะรัฐมนตรี ได้เข้ามาปฏิญาณตนเพื่อรับตําแหน่งในคราวนี้	 ก็นับว่าเป็นสิ่งเตือนใจให้ท่านทั้งหลาย

ระลึกว่า	 คณะรัฐบาลเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานสําคัญสําหรับความอยู่เย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง	 และการที่ท่านได้

ปฏิญาณตนก็จะเป็นการช่วยให้งานลุล่วงไปด้วยดี	 เพราะถ้ายึดมั่นในคําปฏิญาณดังที่กล่าวมานี้ก็จะให้ท่านมีกําลังใจ	

และมีการเตือนใจเพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถเต็มที่	 ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจแน่	 ความซื่อสัตย์สุจริตและ		

ความสามารถในด้านวิชาการที่จะทําให้ประเทศชาติอยู่รอดได้	 ถ้าสามารถที่จะปฏิบัติด้วยความมั่นใจก็เชื่อได้แน่ว่า		

เราจะหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายที่มีมา	

	 ความเป็นอยู่ของประเทศชาติเราก็ ไม่แตกต่างกับประเทศทั้งหลายในโลก	 อาจจะยังมีส่วนที่ ได้เปรียบอยู่

เพราะว่าเมืองไทยมีทรัพยากรมากมาย	 รวมทั้งทรัพยากรของความคิดของคนทั่วไป	 ทุกชั้นทุกระดับ	 นับว่ามี

คุณภาพดี	 อยู่แต่ว่าจะต้องบริหารให้ดี	 ให้สอดคล้องกัน	 อุปสรรคมีอยู่เสมอ	 เพราะว่าเมื่อมนุษย์รวมเป็นกลุ่ม				

เป็นก้อนหรือเป็นชาติย่อมมีความคิดความเห็นแตกต่างกัน	 แต่ถ้าผู้ที่บริหารประเทศปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์		

ด้วยความอดทน	 ก็นําส่วนรวมไปสู่ทางที่ดี ได้	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายยึดมั่นในคําปฏิญาณที่ ได้ ให้ ไว้ว่า	 จะ

ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน	

	 ในการนี้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังทั้งกายทั้งใจที่จะยึดมั่นในคําปฏิญาณ	 และปฏิบัติงานเพื่อให้สําเร็จ		

ให้หน้าที่ของท่านมีความสําเร็จ	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาคํามั่นไว้	 เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	 และเพื่อ

เกียรติภูมิของตนเองด้วย	ขอให้ ได้ประสบแต่ความสําเร็จและความเจริญ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		

(๒)	 ฯ	พณ	ฯ	พลเอก	เกรียงศักดิ์	ชมะนันทน์		
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ

และโรงเรียนนายเรืออากาศ

วันพฤหัสบดีที่๖มีนาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า	 โรงเรียนนายเรือ	 และโรงเรียนนายเรืออากาศ	 อีกวาระหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	 คน			

ที่ ได้รับความสําเร็จ	และได้รับเกียรติเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย	

	 เป็นที่เข้าใจและรับรองกันอยู่ว่า	 ผู้ที่สําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางการทหารนี้เป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถสูง	 ปฏิบัติการอย่างเชื่อถือได้	 ทั้งในราชการสนามและราชการปรกติ	 ข้อนี้นับเป็นเกียรติเป็นความดีส่วน

หนึ่ง	 แต่ทุกคนจะต้องตระหนักด้วยว่า	 เกียรติและความดีที่แท้นั้น	 ย่อมอยู่ที่ความสามารถปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ	 และให้ ได้ผลดีจริงๆ	 ให้สมกับที่ ได้รับการยกย่อง	 ท่านทั้งหลายมีหน้าที่การงานรออยู่	 ที่จะต้องปฏิบัติ

ต่อไปมากมาย	 ขอให้แต่ละคนตั้งใจและเอาใจใส่ปฏิบัติ ให้ครบถ้วนโดยเข้มแข็ง	 พร้อมกับพยายามศึกษาสําเหนียก

และฝึกฝน	 ให้เกิดความรู้ความชํานาญจากงานที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อให้ ได้บทเรียน	 ได้ประสบการณ์	 เป็นกําไร

เพิ่มพูนขึ้นมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่ตลอดเวลา	 แม้ ในการที่มาเข้าพิธีรับกระบี่และปริญญาบัตรวันนี้	 ก็ขอให้ถือ

เป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึกหัดด้วย	 คือให้ทราบว่า	 ทุกคนต้องอาศัยความเข้มแข็งอดทน	 ต้องอาศัยระเบียบวินัย

และความเรียบร้อยพร้อมเพรียงเป็นอย่างมาก	 พิธีรับกระบี่นี้จึงสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย	 เป็นสง่า	 และ

ศักดิ์สิทธิ์ ได้	 ความรอบรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ที่อุตสาหะศึกษาฝึกหัดให้เพิ่มทวีขึ้นทุกขณะนั้น	 เมื่อประกอบกันเข้ากับ

ระเบียบวินัยที่ดีและความสุจริตบริสุทธิ์ ใจจะรวมกันเป็นเสมือนดังเกราะสําหรับป้องกันภยันตรายต่างๆ	 ให้แก่ท่าน	

และจะเป็นพละกําลังส่งเสริมให้ท่านสามารถปฏิบัติการเพื่อความเจริญและความมั่นคงของชาติของบ้านเมืองได้

อย่างดีที่สุด	

	 ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่		

การงาน	มีความปลอดภัย	และมีความสมประสงค์ ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑)  

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี
(๒)

นําคณะรัฐมนตรี

เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์ที่๑๔มีนาคม๒๕๒๓

	 ได้ฟังคณะรัฐมนตรีปฏิญาณตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ทําให้คิดถึงว่างานของคณะรัฐมนตรีนี้			

มีความสําคัญไม่น้อย	 เพราะว่ามีหน้าที่บริหารประเทศชาติ ให้มีความผาสุก	 ตามปกติผู้ที่เป็นรัฐบาลก็เรียกว่าเป็นผู้ที่

ปกครองประเทศ	 เป็นการบริหารงานเพื่อให้ประเทศชาติดําเนินไปด้วยดี	 ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	 มีความมั่นคง

ปลอดภัย	และมีความเจริญก้าวหน้า	ทําให้ประชาราษฎรมีความผาสุกตามที่สมควร	

	 การที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารประเทศนั้นจึงไม่มีปัญหาใดๆ	 รัฐบาลจะอยู่ ในรูป ใดก็ตาม	 ถ้าทําตาม			

คำปฏิญาณก็ ไม่เกิดปัญหา	 เพราะว่าไม่ ใช่รูปของรัฐบาลหรือในรูปของการปกครองที่สําคัญ	 สําคัญอยู่ที่ความตั้งใจ		

ที่จะให้หน้าที่ลุล่วงไปด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ ได้ระบุเอาไว้	 และระบุไว้ ในคําปฏิญาณนี้เอง	 ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญ	

และผู้ที่ปฏิญาณตนก็เชื่อว่าจะมีความตั้งใจที่จะนําความรู้ความสามารถมาปฏิบัติเพื่อจุดประสงค์นี้	

	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย	 มีกําลังทั้งกายทั้งสติปัญญา	 ที่จะปฏิบัติตามที่มุ่งหมายนี้	 และเชื่อว่าจะช่วยให้

บรรลุถึงเป้าหมายอันเป็นจิตปรารถนาของเราทั้งหลาย	 เพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านาน	

ด้วยความลําบากยากเย็น	 ได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของประชาชนในปัจจุบัน	 จึงต้องช่วยกันทะนุถนอมให้อยู่เย็น

เป็นสุขต่อไป	แม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆ	แวดล้อมซึ่งอันตราย	และทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆ	นาๆ	ก็เชื่อได้

ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้	

	 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย	ตั้งมั่นในคําสัตย์ที่ ได้ว่ามาเมื่อตะกี้	และขอให้มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์	กําลัง

สติปัญญาเฉียบแหลม	 เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อให้บรรลุผลที่ทุกคนมุ่งหมาย	 ขอให้ท่านได้

ประสบความสําเร็จได้ โดยทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		

(๒)	 ฯ	พณ	ฯ	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	
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พระราชดํารัส 

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือที่ระลึก

ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต

ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย
	

	

	 เจ้าหน้าที่และผู้รักษาชาติจํานวนมากหลายได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษา		

ผืนแผ่นดินไว้ ให้เรา.	 เราทุกคนจะต้องคิดทบทวนให้ถ่องแท้ว่าได้ทําอะไรบ้างหรือยัง	 ที่จะ

สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่ชาติและมาตุภูมิ.	

	

 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

	 วันที่	๑๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๓	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๑๘มีนาคม๒๕๒๓

	 วันนี้เป็นโอกาสที่จะมาชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งถึงกิจการของโรงเรียนราชวินิตที่ ได้ดําเนินมาเป็นผลดี		

เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว	ที่นักเรียนได้รับรางวัลและเข็มเชิดชู	ก็นับว่าเป็นนิมิตที่ดีสําหรับตน	หมายความว่าได้เรียนรู้

และได้ประพฤติตนมาด้วยดี	จนกระทั่งได้ผลคือการศึกษาที่ดี	และความรู้ที่ ได้มาก็จะเป็นประโยชน์ต่อไป	

	 โรงเรียนได้ก้าวหน้ามาเป็นลําดับก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย	 ฝ่ายหนึ่งก็คือนักเรียนที่ ได้พยายาม				

เล่าเรียนและปฏิบัติตนให้เป็นที่น่านับถือ	 และเป็นผู้ที่นับว่าแสดงว่าเป็นคนที่ตั้งใจดี	 พร้อมที่จะเป็นคนดีและจะ			

ทําประโยชน์ ได้	 นอกจากนี้ก็มีครูที่ ได้ปฏิบัติตนอย่างดี	 คือพยายามให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นลูกศิษย์	 เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์มี

ความเจริญรุ่งเรืองทั้งกรรมการของสมาคมผู้ปกครอง	 ฝ่ายผู้ปกครองนั้นก็มีความสําคัญไม่น้อย	 เพราะว่าถ้าติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้ที่อยู่ ในปกครองของตน	 ก็จะทําให้ผลของการสอนอบรมของโรงเรียนนี้ ได้ผลเต็มเปี่ยม				

ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรรมการของโรงเรียน	 ผู้ที่ ได้ทําให้ โรงเรียนนี้มีการดําเนินงานโดยถูกต้อง	 การดําเนินงานโดย

ถูกต้องนั้นมีความสําคัญมาก	 เพราะว่าการตั้งโรงเรียนนั้นก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้เด็กๆ	 ผู้ที่จะเจริญเติบโตขึ้นไป

เป็นผู้ ใหญ่	 และผู้ที่ต้องการดําเนินชีวิตของตนเพื่อความเจริญและเพื่อความสุขของตน	 รวมทั้งความสุขและ				

ความเจริญของส่วนรวม	 จําต้องมีความรู้ทุกทาง	ทุกด้าน	ตั้งแต่วิชาการขั้นต้นจนกระทั่งถึงวิชาการขั้นสูง	 เพื่อที่จะ

สามารถทําการงานอาชีพได้ โดยสวัสดี	

	 การที่จะได้รับความรู้นี้มีความจําเป็นอย่างยิ่ง	 ก็คงไม่ต้องอธิบาย	 ตั้งแต่สมัยโบราณการศึกษาก็เป็นปัจจัย

สําคัญสําหรับความสุขของผู้ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตเพราะว่าความรู้นั้นเท่ากับเป็นอุปกรณ์	 และความรู้ก็		

แบ่งออกไปเป็นหลายสาขา	 หลายวิชานอกจากหลายสาขาหลายวิชาก็ยังเป็นประเภท	 ความรู้	 ที่จะใช้เป็นวิทยาการ

หรือวิชาการเพื่ออาชีพโดยตรง	 และความรู้ที่จะทําให้เป็นคนที่มีความสามารถที่จะทํางาน	 คือนิสัยใจคอที่เข้มแข็ง			

ที่น่ารัก	ทําให้การร่วมมือกันดี	ที่พูดถึงนิสัยน่ารักนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนเพราะว่างานที่จะทําหรืองานที่กําลัง

ทํา	ทําอยู่คนเดียวไม่ ได้	จะต้องร่วมกันทํา	ถ้ามีความน่ารักคือมีอัธยาศัยดี	มีความโอบอ้อมอารีกันทําให้งานนั้นง่าย

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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ขึ้นมาก	 เพราะว่าผู้ที่ร่วมงานก็ย่อมฟังผู้ที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนและผู้ที่มีอัธยาศัยที่น่าคบ	 ฉะนั้น	 ความน่ารักนั้น			

ไม่ ใช่เพียงแต่จะเป็นคนว่าง่าย	 หรือเป็นคนที่อ่อนแอเท่านั้นเอง	 คําว่าอ่อนโยนนั้นก็ ไม่ ได้หมายความว่าเป็นคน		

อ่อนเปียกปกครองง่าย	มิ ใช่อย่างนั้น	ความอ่อนโยนหมายความว่าพูดได้สะดวกมีเหตุผล	ถ้าหากว่ามีความคิดก็ออก

ความคิดด้วยความละมุนละม่อม	 ดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็ง	 ความเข้มแข็งนั้นก็ ไม่ ได้หมายความว่า

แข็งกระด้าง	 ความเข้มแข็งที่แข็งกระด้างนั้นไม่ ได้ผลดี	 เพราะว่าติดต่อกับใครคนก็ ไม่รัก	 คนก็ระแวงว่าจะมาเอา

เปรียบกัน	 ว่าจะมาเบียดเบียนกัน	 แต่ความเข้มแข็งแข็งแกร่งแท้จริงต้องประกอบด้วยความอ่อนโยน	 คือหนักแน่น	

มีความคิดอะไรก็หนักแน่น	 มีความมั่นใจ	 โดยเฉพาะมีความเข้มแข็งกับตัวเอง	 พยายามที่จะเรียนรู้	 พยายามที่			

จะปฏิบัติงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยดังนี้ก็จะทําให้งานทุกอย่างก้าวหน้าไปด้วยดี	 ความอ่อนโยนและความ			

เข้มแข็งนั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคน	 ตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงเป็นผู้ที่ทํางานการเป็นผู้ ใหญ่	 เพราะว่างานจะ

สําเร็จด้วยดี	

	 การที่ โรงเรียนราชวินิตเล็งในทางวิชาการ	 พร้อมกับเล็งในทางที่จะทําให้งานไปด้วยดี	 ด้วยความอ่อนโยน

และเข้มแข็งนั้น	 ก็นับว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้อง	 และเห็นได้ว่าโรงเรียนก็ ได้ก้าวหน้ามาโดยลําดับ	 เป็นที่นิยมของ		

ผู้ที่อยากจะให้บุตรหลานได้ความรู้	 ได้เล่าเรียนที่ดี	 จนต้องขยายโรงเรียนมาเป็นหลายครั้งหลายคราว	 จนถึงบัดนี้

โรงเรียนมัธยมก็จวนจะพร้อมที่จะรับนักเรียนแล้ว	 โรงเรียนที่สร้างในที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ ใกล้

ราชตฤณมัย	 เวลาสร้างเสร็จแล้วและดําเนินงาน	 ก็เข้าใจว่าจะให้ประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนได้อย่างมาก			

ทําให้สามารถที่จะรับนักเรียนเพิ่มขึ้น	เพื่อความสะดวกในการอบรมสั่งสอนได้	ที่ขยายไปเป็นลําดับค่อยๆ	เติบโตขึ้น

ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะโรงเรียนนี้ก็เริ่มต้นอย่างเป็นโรงเรียนไม่ ใหญ่นัก	 และค่อยๆ	 ขยายขึ้นเป็นโรงเรียนที่

มีชื่อ	 มีหน้ามีตาก็เพราะทุกคนได้เอาใจใส่	 ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านปกครอง	 ด้านของกระทรวงศึกษา	 และเจ้าหน้าที่

ที่มาเป็นครูอาจารย์	ทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สนใจ	

	 ฉะนั้น	ก็ขอแสดงความยินดี ในวันนี้กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล	และเข็มเชิดชูความดี	ตลอดจนขอขอบใจผู้ที่

ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้กิจการของโรงเรียนนี้ก้าวหน้าด้วยด	ี ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนอย่างดีเช่นนี้ต่อไป	 และขอให้

ได้ประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะผู้อํานวยการและอาจารย์ ใหญ่จากโรงเรียนต่างๆ

ในเขตอําเภอดุสิต“กลุ่มจิตรลดา”เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดย

เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๑๘มีนาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจโรงเรียนต่างๆ	 ที่มาร่วมแสดงน้ำใจ	 และนําเงินมาเพื่อการกุศลในวันนี้และขอชมอาจารย์เล็ก	

บูรณะสมบัติ	 ประธานกลุ่มจิตรลดา	 ที่มีความเสียสละและห่วงใยในการศึกษา	 แม้ ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังคิดจะ

ทําประโยชน์	แสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจดีที่จะทําการกุศลเพื่อส่วนรวม	ซึ่งโรงเรียนทั้งหลายที่อยู่ ในกลุ่มนี้	ก็ได้ทํางาน

มาเป็นเวลาช้านาน	 เข้าใจประโยชน์ของการศึกษา	 และความสําคัญของการศึกษา	 ซึ่งจะต้องประกอบด้วยความรู้

ทางวิชาการที่จะต้องให้กับเด็กนักเรียน	 เพื่อที่จะมีอาวุธที่ดีเป็นอุปกรณ์ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต	 ทั้งมีความรู้ ใน

ทางประพฤติ	คือมีจิตใจที่สามารถที่จะสะสมแห่งกรรมดี	และปฏิบัติ ในความดี	อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญของการศึกษา	

	 ถ้าไปพิจารณาว่า	 จะต้องสอนให้ ได้วิชาการให้มากที่สุด	 แต่ละเลยความรู้ ในทางปฏิบัติ	 ก็จะทําให้การศึกษา

เป็นหมัน	เพราะว่าผู้ที่มีความรู้สูง	แต่ ไม่รู้จักใช้ความรู้นั้นเท่ากับเป็นผู้ที่มีอาวุธร้ายแรงอยู่ ในมือ	และไม่มีความรู้ ใน

จิตใจ	 อาจจะทําอันตรายต่อผู้อื่นได้	 อาวุธที่ร้ายแรงมีอานุภาพมาก	 ก็ยิ่งจะเป็นอันตรายได้มาก	 เพราะว่าอาจจะไป

ฟันฝ่าอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าและไม่เป็นประโยชน์	 ถ้าได้สามารถสอนให้เข้าใจว่าความรู้ซึ่งเป็นอาวุธนี้จะต้องใช้ ในทางที่ดี	

ที่ถูก	 ยิ่งมีความรู้สูง	 และมีสติจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุจริตต่างๆ	 อีกด้วย	 ก็ยิ่งจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มาก	

ความจริงพูดกันได้ว่า	 ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจ	 แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมได้มาก

กว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ ไม่มีความสุจริต	ไม่มีความบริสุทธิ์ ใจ	

	 ฉะนั้น	การที่ท่านทั้งหลายได้ทํางานให้กับด้านการศึกษา	และเข้าใจในเหตุแห่งการศึกษาทั้ง	๒	ด้าน	ก็นับ

ว่าได้ทําประโยชน์อย่างมาก	 การที่จะต้องไปแยกออกไปเป็นกลุ่มอื่นตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เป็นไป			

ก็เป็นธรรมดา	 เชื่อว่าท่านคงจะทํางานต่อไปเพื่อประโยชน์ของการศึกษา	 เพื่อประโยชน์สําหรับอนาคตของเยาวชน	

และในที่สุดก็เป็นประโยชน์สําหรับคนกลุ่มใหญ่ ในประเทศ	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้อุทิศตน	 มีความตั้งใจที่จะ		

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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แจกจ่ายความรู้ทั้งในด้านวิชาการ	 ทั้งในด้านปฏิบัติแก่นักเรียน	 เชื่อว่าด้วยความบุกบั่นอุตสาหะในการศึกษาของ

ท่านทั้งหลายจะเป็นผลที่จะครอบคลุมยิ่งๆ	ขึ้น	และจะทําให้ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้น	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จในหลักการที่สูงส่ง	และได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดีที่๒๐มีนาคม๒๕๒๓

	 ตามที่ ได้เห็นโครงการของสภาสังคมสงเคราะห์	 ก็ทราบดีว่างานของสภาสังคมสงเคราะห์นี้เป็นงานที่		

สลับซับซ้อนเพียงใด	 แล้วก็ยิ่งได้ฟังรายงานกิจการของสภาสังคมสงเคราะห์ก็รู้สึกว่าได้ปฏิบัติงานหลายด้าน				

หลายงาน	เพื่อประโยชน์ของสังคมหรืออีกนัยหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม	

	 งานสังคมสงเคราะห์นี้	 เป็นสิ่งที่ ไม่ ใช่ง่ายๆ	 ฟังรายงานก็เห็นได้ว่างานแผ่ ไปทุกชอกทุกมุมของสังคม		

ของประเทศ	 เพื่อให้ทางด้านประชาชนได้มีความก้าวหน้า	 มีความเจริญ	 มีความสุขตามอัตภาพ	 ฉะนั้น	 งานนี้จึง

เป็นงานหนักพอสมควร	ต้องใช้ความรู้ความสามารถและต้องใช้ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรมาประกอบด้วย	

	 งานที่พูดถึงในรายงานที่กล่าวมาก็เป็นการสรุปว่า	 งานสังคมสงเคราะห์คือช่วยสังคมในทุกทาง	 ถ้าพูด

อย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะลําบากในการปฏิบัติ	 เพราะว่าจะช่วยกันทุกทางก็หมายความว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทุกสาขาเพื่อที่จะ

ให้งานครบถ้วนสมบูรณ์	 ต้องพิจารณาแบ่งงานเป็นพวกๆ	 เท่าที่คิดออกในวันนี้ก็คือว่า	 งานสังคมสงเคราะห์ที่มี

งานระยะสั้นหรือสั้นมากคืองานสงเคราะห์ขจัดภัยที่เรียกว่าภัยธรรมชาติ	 ภัยธรรมชาตินี้ก็หมายถึงภัยที่มาจาก			

ลมฟ้าอากาศ	หรือที่เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ	ทั้งนี้ก็จะต้องช่วยผู้ที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ โดยเร็ว	เป็นงานที่

สําคัญมาก	 เพราะว่าผู้ที่ประสบภัยโดยฉับพลันเหล่านั้น	 ย่อมทําให้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปหมด	 เพราะว่าสิ่งที่

เคยอาศัยได้ก็ถูกทําลายไป	 หรือเสื่อมไป	 ฉะนั้นงานของฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 ก็จะต้องทําให้กลับสู่สภาพปกติ โดย	

เร็วที่สุด	 เพื่อไม่ ให้เกิดปัญหาที่จะตามมา	 ถัดไปก็คือความเดือดร้อนในสภาพความเป็นอยู่	 ซึ่งกว้างออกไป	 ทาง

สังคมสงเคราะห์นี้ก็จะต้องช่วย	 และรู้สึกว่าจะเป็นส่วนสําคัญของงานสังคมสงเคราะห์คือ	 ช่วยผู้ที่มีชีวิตที่ด้อยหรือ

แร้นแค้น	 ดังนั้นก็ต้องมี โครงการที่ดีที่จะช่วยพัฒนาในชุมชน	 พัฒนาอาชีพให้ทําอาชีพได้	 ก็เป็นโครงการหรือเป็น

งานสังคมสงเคราะห์ที่กว้างออกไป	 และจะต้องใช้เวลานานขึ้น	 ที่ว่ากว้างก็คือต้องใช้วิชาการมากขึ้น	 ทั้งด้านช่วยฝึก

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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อาชีพ	 ความเป็นอยู่ทั้งด้านอนามัยคือความเป็นอยู่ของร่างกาย	 ทั้งด้านเศรษฐกิจคือทุกคนจะต้องทํามาหากินคําว่า

ทํามาหากินก็หมายความว่าจะต้องทํางานสําหรับมาเลี้ยงชีพหรือหาอาหาร	 นอกจากอาหารก็หมายถึงสิ่งอุป โภค

บริ โภคทั้งหลายที่จําเป็น	นอกจากนี้ก็กว้างออกไปก็คือโครงสร้างของสังคม	 เพื่อให้สังคมมีความเป็นชาติ	 ในที่นี้ก็จะ

ต้องใช้ความเมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 พยายามที่จะทํางานด้วยความเสียสละ	 และพยายามให้สังคมประกอบด้วย

คนที่รู้จักเสียสละ	“ผู้ที่มี”	ไม่ ได้หมายความถึง	“ผู้มั่งมี”	แต่หมายความว่ามีมากกว่าผู้อื่น	ทั้งในด้านวัตถุ	ทั้งด้านจิตใจ

หรือความรู้	 ควรต้องแบ่งปันให้ผู้อื่น	 อันนี้ก็เป็นงานสังคมสงเคราะห์ขั้นที่ยิ่งยากขึ้น	 หมายความว่าแบ่งเป็น	 ๓	

ส่วน	 ส่วนที่หนึ่งคือทําทันที	 คือหมายความว่าเมื่อมีภัยธรรมชาติ	 หรือภัยที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคนลําบากไปโดย		

ฉับพลัน	 ภัยของความเดือนร้อนทั่วๆ	 ไป ในการทํามาหากิน	 ก็ต้องหาทางช่วยแก้ ไข	 รวมทั้งจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อกัน	

และพัฒนาให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้	 ถ้าแบ่งอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดนัก	 แต่ ใน	 ๓	 ส่วนนี้ยังต้องแบ่งออกไปสาขา

ต่างๆ	 หรือเป็นหน่วยเล็กๆ	 ต่างๆ	 อีกมากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสาธารณสุข	 ด้านวิชาความรู้			

ด้านจิตใจ	

	 ฉะนั้น	 งานที่ท่านต้องรับ	 จะว่าต้องรับก็ ไม่เชิง	 เพราะว่าท่านทั้งหลายนี้เข้ามาอุทิศตัวด้วยความสมัครใจ	

ว่าจะทํา	 ที่ท่านอุทิศตัวกายและใจที่จะทําประโยชน์	 ก็จะต้องทําความกระจ่างแจ้งในงานที่มีอยู่	 เพราะว่าถ้าทํางาน

อย่างนี้และไม่มีความกระจ่างแจ้ง	 อาจจะทําความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ โดยไม่รู้ตัว	 เพราะแทนที่จะทําให้เกิดความ

เมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	กลายเป็นเกิดความแก่งแย่งกัน	การไม่ลงรอยกัน	โดยไม่ระวัง	ไม่คิด	ไม่รู้ตัว	ก็จะเกิด

ความเสียหายได้ต่อสังคมที่เราจะช่วย	 ฉะนั้น	 ต้องทําความกระจ่างแจ้งในเป้าหมายและวิธีการที่จะทํางาน	 ซึ่งถ้าจะ

พูดถึงก็นับว่าจะต้องพูดมากมาย	 ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดมากเพราะว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เจาะจงอย่างหนึ่งอย่างใด			

ก็จะต้องดูทุกสิ่งทุกอย่าง	 อย่างละเอียดละออ	 ทั้งสามขั้น	 ขั้นฉับพลัน	 ขั้นสังคมเศรษฐกิจ	 ทั้งขั้นสังคมจิตใจ	 จึงไม่

สามารถที่จะมาพูดถึงรายละเอียดว่าควรจะทําอะไร	 แต่ถ้าดูโครงการสังคมสงเคราะห์ ในแง่อย่างที่กล่าวนี้	 ก็คงจะ

เป็นรากฐานสําหรับความคิดต่อไปอีกมากหลาย	

	 ที่พูดอย่างนี้ก็พูดตรงๆ	 ว่า	 ขอเตือนว่างานสังคมสงเคราะห์นี้	 เป็นงานที่สลับซับซ้อนจริงๆ	 และเกี่ยวโยง
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กันหมด	 ความเป็นอยู่ทางเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัว	 คือเศรษฐกิจประจําวันโยงกับเรื่องของความเป็นอยู่ ใน		

ทางศีลธรรม	 และถ้าไม่แก้ ไขให้พร้อมกันทั้งหมด	 ก็ ไม่เห็นมีทางที่จะทําให้งานทั้งหลายลุล่วงไปได้	 เพราะเหตุว่า			

สมมติว่าพอมีอาหารเลี้ยงชีพ	 แต่ว่าจิตใจเลวทราม	 อาชญากรรมต่างๆ	 ก็จะไม่ลดลงไป	 เพราะเหตุว่าคนที่มีเงินพอ		

เลี้ยงชีพย่อมต้องการมีทรัพย์ ให้มากขึ้น	 ให้มีความสบายมากขึ้น	 และความต้องการนี้ถ้าไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งก็จะทําให้

คิดผิดได้ง่าย	คิดเพียงแต่จะได้	 และไม่เข้าใจว่าคําว่าได้นี้แปลว่าอะไร	ความสุขนี้แปลว่าอะไร	อย่างคนที่ปล้นที่ขโมย	

เขาก็บอกว่าคนที่บริจาคเงินเป็นคนโง่	 เพราะว่ารากฐานความคิดของเขาคือคนที่ปล้นเขานี่นะ	 จัดว่าเป็นคนฉลาด	

แล้วก็เป็นคนที่ ได้ความสุขมาเพราะว่าไปปล้นเงิน	 หรือว่าไปขโมยสิ่งของเขามาก็ ได้ ใช้ของนั้น	 หรือใช้เงินนั้น		

สบาย	 สุขสบายมาก	 เพราะว่าอยากได้ก็ ได้	 แต่ว่าผู้ที่บริจาคทําบุญทําทาน	 ต้องเป็นคนโง่	 เพราะว่าก็ต้องเสียเงิน	

เสียกําลังกาย	กําลังใจ	ไปเปล่าๆ	ไม่มีประโยชน์	อย่างนี้ก็แล้วแต่รากฐานความคิด	เพราะบางคนที่บริจาคทานที่ ให้

ไปเขาก็เสียไป	 แต่ว่าเขาจะได้ความจริงใจที่ ได้เห็นคนอื่นมีความทุกข์น้อยลง	 หรือมีอะไรที่สวยงามเกิดขึ้น	 งานการ

สําเร็จ	ลุล่วงไปนั้น	เป็นความสุขของเขา	และความสุขแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมาะกว่าที่จะไปปล้นเขา	

	 ฉะนั้น	 แม้จะดีทางด้านวัตถุแล้ว	 แต่ว่าจิตใจไม่ดีก็ทําให้ ไม่ค่อยเรียบร้อย	 ไม่เรียบร้อยอย่างไร	 ผู้ที่ปล้น		

วันหนึ่งก็ต้องถูกจับ	 ถูกจับแล้วก็ทนทุกข์ทรมาน	 ถวายฎีกาว่าทําอะไรโดยที่ ไม่ ได้รู้ตัวได้ประกอบอาชญากรรมนั้น

เพราะว่าโง่เขลาเบาปัญญา	 แล้วก็บัดนี้สํานึกตัวแล้วว่าโง่	 ด้วยความสํานึกแม้แค่นี้	 ความสํานึกว่าตัวโง่ออกจะเป็น			

ความทุกข์	 ไม่มีความสุข	 บางทีที่เขาบอกโง่เขลาเบาปัญญาก็อาจจะเป็นความโง่ซ้ำไปอีกเพราะว่าเขาไปเชื่อคนโง่		

เขาเชื่อของเขาอย่างนั้น	 แต่ว่าความเชื่อว่าจะฉลาดแล้วกลับบอกว่าโง่ต้องเป็นความโง่แน่ความโง่นี้ ได้กลายเป็น			

ความทุกข์	 ฉะนั้น	 ถ้าจะมามอบงานสังคมสงเคราะห์ที่จะให้คนที่ โง่ ได้รู้ตัวว่าฉลาดขึ้นมา	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ			

ทํางานสังคมสงเคราะห์	 ฉะนั้นงานก็กว้างขวางใหญ่ โตมาก	 แต่ถ้าทําดีถือว่าตั้งใจจริงๆ	 แล้วด้วยความเสียสละ

จริงๆ	 ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้บริจาคทั้งกําลังเงิน	 กําลังกาย	 กําลังใจ	 ก็คงไม่เป็นคนโง่	 เป็นคนฉลาดแน่	

เพราะว่าถ้าท่านทําด้วยใจจริง	ด้วยเจตนาดี	และด้วยความรู้ทุกด้านแล้ว	ผลออกมาดี	ท่านจะอิ่มใจ	แล้วก็อิ่มนี้ซื้อไม่

ได้	อิ่มใจที่จะได้เห็นว่างานของตนมีผลดีจริงๆ	และจิตใจจะผ่องใสเพราะว่าได้บริจาค	ได้ตัดความรู้สึกโลภของตัวออก
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ไปได้มากขึ้น	 ทุกคนก็ต้องโลภ	 แต่ว่าถ้าตัดความโลภออกไปได้มากเท่าใด	 ก็มีความสุขมากเท่านั้น	 เท่ากับเป็น

คนรวยมาก	

	 ฉะนั้น	 ขอฝากความคิดที่พูดอย่างกว้างๆ	 เช่นนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย	 และขอชมเชยว่าท่านพยายามดี		

ที่จะปฏิบัติงานเพื่อสังคมโดยแท้จริง	 อย่างไม่มีเบื้องหลัง	 เชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ฉลาด	 ก็ขอชมเชยว่าท่านได้		

ตั้งปณิธานที่ดี	 และเชื่อว่าท่านก็จะได้รับผลที่ดีปณิธานที่ดี	 และปฏิบัติที่ดี	 ขอให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ ได้ตั้ง		

เป้าหมายไว้	และมีความเจริญทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการบริหารและ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิจังหวัดพังงา

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดมหาสารคาม

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจําจังหวัด

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่๒๔มีนาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้นําเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการกุศล	และเป็นที่น่ายินดีที่ ได้ทราบว่า	ได้ ใช้เงินรายได้

มาสําหรับทําโครงการพัฒนาในท้องที่จังหวัด	 เพราะว่าการที่มีรายได้ ในจังหวัดใด	และใช้เงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ในท้องที่นั้น	ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะถูกหลักของการพัฒนาและการปกครอง	ที่ ได้นําส่วนหนึ่งมามอบให้สําหรับช่วยใน

กิจการด้านต่างๆ	 นั้นก็เป็นการช่วยอย่างมาก	 เพราะว่าปีหนึ่งๆ	 จะต้องนําสิ่งของไปสงเคราะห์ ในท้องที่จังหวัด

ต่างๆ	ทั่วประเทศเป็นจํานวนเงินไม่น้อย	 เช่นเวลาปกติก็เคย	และเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่	 คือการส่งสิ่งของไปไว้ตามเขต

ของตํารวจชายแดนทุกเขตทั่วประเทศ	 ทั้งเหนือ	 ทั้งใต้	 ทั้งตะวันออก	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 เพื่อให้			

เจ้าหน้าที่ตํารวจชายแดนผู้ออกไปตรวจในท้องที่นําสิ่งของเหล่านี้ ไปช่วยชาวบ้านที่ยากจน	 หรือเมื่อมีเหตุใดใน			

ทางภัยธรรมชาติ	ก็สามารถจะนําสิ่งของเหล่านั้นไปแจกจ่ายได้ทันท่วงที	 เช่น	ข้าว	หรือสิ่งก่อสร้างเครื่องใช้ ในบ้าน	

ก็มีอยู่เสมอตามเขตตํารวจชายแดน	

	 นอกจากนี้	 ก็มีกิจการอีกอย่างคือเวลาไปด้วยตนเอง	 ไปช่วยสํารวจในท้องที่ต่างๆ	 ก็มีประชาชนมารับการ

รักษาของหน่วยแพทย์มิ ใช่น้อย	 บางคนก็จะต้องนําเขาไปโรงพยาบาลซึ่งถ้านึกดูตามธรรมดาก็น่าจะเป็นภาระของ

ทางจังหวัดที่จะดูแลสุขภาพของชาวบ้าน	 แต่เป็นสิ่งที่บางทีลําบากมาก	 เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราส่งคนไข้ ไป		

โรงพยาบาลบริการนี้ก็คงหมายถึงผู้ป่วยเท่านั้นเอง	 แต่สําหรับคนไทยด้วยกันเขามีความรู้สึกอยู่เสมอว่า	 ต้องการให้

มีญาติมีคนไปด้วย	 ก็ ไม่ ได้อยู่ ในหลักเกณฑ์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเป็นอยู่ของผู้ที่เป็นญาติที่ติดตามไป	 จึงต้อง

ช่วยเขา	 การช่วยอย่างนี้เท่ากับเป็นการสงเคราะห์เขาให้ ได้เต็มที่ซึ่งปีหนึ่งๆ	 ก็ ใช้จ่ายไม่น้อย	 แต่ก็ ได้ผลดีมาก	

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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เพราะว่าทําให้ผู้ที่อาจจะถึงตายรอดตายได้และแข็งแรงสามารถที่จะเป็นกําลังของหมู่บ้าน	 กําลังของบ้านเมืองได้

อย่างดี	

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 ไปบนภูเขาแล้วก็ทราบว่า	 คนที่รู้จักมานานเป็นคนชาวเขา	 เขาไม่สบายไม่มาพบ	 จึงส่ง

เฮลิคอปเตอร์ ไปรับและได้ส่งโรงพยาบาลในวันนั้นเอง	 ก็ ได้ช่วยชีวิตเขา	 มิฉะนั้นเขาก็คงต้องเสียชีวิตในไม่ช้า			

ในคราวนั้นเขาให้ลูกชายไปด้วย	 ส่วนน้องชายเขาบอกว่าให้อยู่ดูแลบ้าน	 เพราะเขามีหน้าที่เป็นผู้ ใหญ่บ้าน	 เพราะ

ฉะนั้นการที่นําคนไปช่วย	ให้คนไปเข้าโรงพยาบาล	ก็เห็นได้ว่าชาวบ้านเขาไม่ ได้เอาเปรียบ	เขาก็รู้ว่าควรมิควรแค่ ไหน	

การที่เราช่วยให้ผู้ ใหญ่บ้านเขาได้ ไปรักษาตัว	 และเขามีชีวิตอยู่ ได้สามารถที่จะทํางานทําการต่อไปด้วยความแข็งแรง	

เขาก็เห็นความดีของส่วนรวม	 เขาก็รู้สึกว่ามีคนเอาใจใส่	 รู้สึกว่าทางการทั้งด้านปกครองทั้งด้านการแพทย์ช่วย			

เขาเต็มที่	 เขาก็มีกําลังใจที่จะทํางานด้วยความสํานึกว่า	 เมืองไทยนี้มีจิตใจเหมือนกันทั่วไปทุกแห่ง	 คือจิตใจเมตตา	

ซึ่งกันและกัน	 จิตใจที่จะส่งเสริมให้แต่ละคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย	 เป็นคนที่

เอื้อเฟื้อ	 เป็นคนที่มีเมตตา	อันนี้เป็นสัญลักษณ์	หรือเป็นนิสัยใจคอของคนไทยตั้งแต่ โบราณมา	ซึ่งมาปัจจุบันนี้อาจ

จะดูถอยไป	เพราะว่าชีวิตสมัยใหม่ดูจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น	การที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็จําเป็นเพราะว่า

จะต้องตั้งงบประมาณเป็นต้น	จะต้องทําอะไรให้มีระเบียบ	จึงทําให้การแผ่เมตตานี้อาจจะไม่สะดวก	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้นึกถึงว่าอยากจะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการดังที่ ได้บรรยายนี้ก็เป็นการดี	

เพราะว่าเป็นการปฏิบัติงานอย่างพยายามที่จะแผ่เมตตา	โดยเฉพาะถ้าได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วประเทศ	เพื่อ

ที่จะให้ความเมตตาความเอื้อเฟื้อกันไม่สูญจากเมืองไทยก็เป็นการดีมาก	 และเชื่อว่าประเทศไทยจะอยู่รอดและเจริญ
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ได้ก็อาศัยจิตใจเมตตานี้เอง	 ซึ่งเป็นกําลังสําคัญมาก	 เพราะว่าในสมัยที่มีความเมตตา	 ความเห็นอกเห็นใจอย่าง	

กว้างขวางกําลังจะลดลงไป	เมืองไทยยังมีอยู่	นับว่าเป็นโชคดีของประเทศชาติเมตตานี้บางทีก็บอกกันว่ากินไม่ ได้	ไม่

ได้เป็นเงินเป็นทอง	แต่ต้องย้ำว่าสําคัญมาก	บางทีถ้าเปรียบเทียบความเมตตากรุณานี้เป็นสิ่งที่แปลก	เพราะว่าถ้าดู

ในแง่ความร่ำรวย	ผู้ที่เมตตากรุณาย่อมจน	ย่อมเสียเงิน	ถ้าพูดตามสมัยใหม่เสียเงินเป็นของไม่ดี	แต่ว่าการเสียเงิน	

ซึ่งอาจจะดูเป็นของไม่ดี	 เพราะคนที่จนลงก็ ไม่ดี	 แต่เป็นการสร้างเสริมจิตใจ	 และถ้าต้องการผลตอบแทนจะได้				

ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า	เพราะว่าทําให้สังคมส่วนรวมมีความแข็งแกร่งดี	ก็เท่ากับไม่ ได้เสีย	เท่ากับได้	เพราะว่าถ้าดู

ในแง่การเงินหรือทรัพย์สินวัตถุคนที่เป็นนักปล้นก็คงต้องเก่งต้องด	ี เพราะว่าไปปล้นเขาก็ ได้สิ่งของมา	 ได้เงินทอง

มาก็ต้องรวย	 รวยก็ต้องนับว่าคนที่รวยเป็นคนดี	 เป็นของดี	 เขาก็ดีเพราะว่าสามารถสะสมเงินมาแต่เราทุกคน					

ก็ทราบดีว่าคนที่ปล้น	 คนที่เบียดบัง	 คนที่ โกง	 เป็นคนไม่ดี	 แต่เขาก็เก่ง	 ที่เขารวยขึ้น	 แต่ว่าความดีนี้ก็ก่อความ		

เดือดร้อน	 และในที่สุดก็จะก่อความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม	 ส่วนการทําบุญทําทานการเมตตาการกรุณากัน							

ซึ่งเหมือนว่าจะเสียเงินเสียของเสียกําลังของตัว	 จนลง	 แต่ ในที่สุดก็จะกลับทําให้รวยขึ้น	 เพราะว่าส่วนรวมก็จะ

อยู่เย็นเป็นสุข	 เวลานี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ปั่นป่วนดังที่ทราบกันทุกคน	 เมืองไทยจะอยู่ ได้ก็เพราะคุณสมบัตินี้	 เท่าที่

กล่าวถึงความเมตตาก็เพราะว่าเงินที่นํามาใช้นี้	 ก็พยายามใช้ ในทางที่จะเป็นการแผ่เมตตา	 เท่ากับท่านทั้งหลายผู้มี				

ความรับผิดชอบในเงินนี้มีส่วนในการแผ่เมตตาและมีส่วนในการสร้างเสริมความมั่นคง	ความดีของส่วนรวม	

	 จึงขอขอบใจท่านทั้งหลายและชมเชยว่า	 มีความเข้าใจดี ในการบริหารท้องที่และบริหารประเทศ	 ก็ขอให้

เจตนาที่บริสุทธิ์นี้คุ้มครองท่านทั้งหลาย	 ทําให้ท่านทั้งหลายมีกําลังกายใจพร้อมสมบูรณ์	 และประสบความเจริญ		

ทุกสิ่งทุกอย่าง	ให้มีความสําเร็จโดยทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการบริหารและ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯและ

คณะกรรมการมูลนิธิประจําจังหวัดต่างๆเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน

โดยเสร็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่๒๔มีนาคม๒๕๒๓

	 การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้วและได้ทําประโยชน์ตาม		

จุดประสงค์ที่ ได้ตั้งเอาไว้อย่างดี	 จนทําให้พ่อค้าประชาชนในท้องที่ต่างๆ	 เห็นความสําคัญของงานนี้	 เป็นสิ่งที่น่า

ยินดียิ่ง	

	 การที่มีการตั้งกรรมการของมูลนิธิส่วนจังหวัด	 ทําให้งานของมูลนิธิดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาก	 เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดๆ	 ที่ต้องช่วยเหลือกัน	 ก็จะได้มีการช่วยเหลือโดยฉับพลัน	 อันเป็นจุดประสงค์

แรกของมูลนิธิ	 มีภัยธรรมชาติ ใดๆ	 เกิดขึ้นในท้องที่	 จําเป็นที่จะต้องนําความช่วยเหลือไป ให้ โดยเร็วที่สุด	 เพราะ

ความเร็วนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลดีที่สุด	 กล่าวคือเมื่อผู้ ใดได้รับภัยธรรมชาติ	 ก็เกิดความไม่สบายใจ	 ทุกข์ ใจขึ้นมาโดย

ทันทีทันใด	 และอาจจะทําให้เสียกําลังใจไปมาก	 ถ้ามีผู้ ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที	 ก็ทําให้ยกกําลังใจนี้ขึ้นสามารถที่จะ		

ฟื้นตัวขึ้นมาโดยเร็ว	 แม้ว่าการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะไม่ถึงขนาดที่จะทําให้ตั้งตัวขึ้นมาได้	 ก็เป็น		

จุดเริ่มต้น	 ทําให้ผู้ที่ลําบากนั้นมีกําลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่มาโดยฉับพลัน	 การที่ ได้ตั้งกรรมการส่วนจังหวัดก็		

เป็นสิ่งที่ดีมาก	และเหมาะสมตรงตามเป้าหมายของมูลนิธิ	

	 นอกจากนี้	 ที่หลายจังหวัดได้ตั้งทุนส่วนรวมของจังหวัดอื่น	 และมีการบริจาคของทั้งข้าราชการ	 ทั้งพ่อค้า

ประชาชนในท้องที่	 เพื่อที่จะดําเนินงานของมูลนิธิส่วนจังหวัดนั้นโดยราบรื่น	 ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง	 เพราะว่าการ

ปฏิบัติงานย่อมจะต้องสิ้นเปลืองไปบ้าง	 และก็จะรอการสนับสนุนจากส่วนกลางอาจจะไม่ทันก็ได้	 ฉะนั้น	 การที่มีผู้มี

จิตศรัทธาได้บริจาคและเจาะจงเป็นการตั้งทุนสําหรับส่วนรวมท้องที่ถึงจังหวัดนั้น	 ก็เป็นสิ่งที่ทําให้งานจะดําเนินไป

ได้ โดยดี	 การบริจาคเช่นนี้นับว่าเป็นการเสียสละที่มีประโยชน์มาก	 ที่เห็นกรรมการของแต่ละจังหวัดได้ช่วยกัน		

ทํางานก็เป็นที่ปลาบปลื้ม	 และเห็นว่ากรรมการทั้งหลายนี้ก็มีประกอบด้วยข้าราชการในท้องที	่ ผู้ที่ตามปกติก็มีงาน

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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ของตนมีหน้าที่ของตน	 แต่ก็เข้าใจในจุดประสงค์	 และเห็นว่าควรจะมีการช่วยเหลืออย่างกลมเกลียวใกล้ชิดกับ		

ชาวบ้านมากขึ้นจึงทํางานนอกเหนือจากหน้าที่งานการที่ ได้รับมอบหมายจากราชการ	ทั้งพ่อค้าและประชาชนที่สนใจ

ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วม	 งานสงเคราะห์เช่นนี้	 ถ้าดําเนินงานไปโดยราบรื่น	 และมีประสิทธิภาพเข้มแข็งยิ่งๆ	 ขึ้น			

ก็เชื่อว่าจะทําให้ความเป็นอยู่ของท้องที่มีความปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น	 เพราะว่าจุดประสงค์

ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เบื้องต้นก็เป็นการช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ	 เช่น	อุทกภัย	อัคคีภัย	วาตภัย	แต่ก็มี

การช่วยเหลือที่ลึกซึ้งและถาวรมากกว่ายิ่งขึ้น	เช่น	การช่วยทางด้านการศึกษา	หรือการป้องกันสาธารณภัย	

	 การที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้	 ได้บริจาคทั้งทรัพย์	ได้บริจาคทั้งแรง	ก็ขอให้ ได้รับการขอบใจ	และยกย่องว่า

เข้าใจงานของส่วนรวมอย่างดี	 ขอให้การที่มีกุศลเจตนาอย่างลึกซึ้งนี้	 ทําให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จใน

งานการในกิจการใดๆ	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของส่วนรวม	 และเจริญรุ่งเรืองของส่วนตัว	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมี		

กําลังกายกําลังใจพร้อมสมบูรณ์	 เพื่อที่จะได้สร้างความดี	 สร้างความเจริญ	 สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของส่วนรวม	

และมีอนาคตที่แจ่มใส	ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความเจริญความก้าวหน้าทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่๒๔มีนาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจสมาคมที่ ได้นําเงินมาเพื่อช่วยในกิจการการกุศล	 ซึ่งถ้าพูดไปก็คงพูดไม่ผิดว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของ

งานของสมาคมที่ ได้ตั้งภารกิจเอาไว้แก่ตัว	

	 การประชาสัมพันธ์นั้น	เท่าที่เข้าใจเป็นงานที่กว้างขวางมาก	และกิจการเกือบทุกกิจการจะต้องประกอบด้วย

การประชาสัมพันธ์	 ซึ่งจะตีความว่า	 การประชาสัมพันธ์ตามคําในตัวคําเอง	 ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน	

หรือให้ประชาชนเข้าใจสัมพันธ์กันถ้าจุดประสงค์ของสมาคมเป็นดังนี้	 ก็ถือว่าเป็นงานที่กว้างขวางมาก	 และ		

งานกิจการต่างๆ	 ก็จะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น	 ตั้งแต่ด้านการทําให้คนเข้าใจในสถานการณ์			

จนถึงเรื่องของธุรกิจ	 ในด้านการค้าหรือธุรกิจนั้น	 ก็จะต้องสร้างหรือทําอะไรเพื่อให้คนได้ ใช้หรือให้คนได้มาเป็น

ลูกค้า	 ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์	 การแถลง	 และทําให้คนนิยมถ้าเป็นในด้านความปลอดภัย	 หรือความเจริญ				

ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 ก็จะต้องให้คนทั่วไปเข้าใจว่า	 ทางหน่วยราชการหรือองค์การใด	 ทําอะไรสําหรับ				

จุดประสงค์ ใด	 ก็เป็นการประชาสัมพันธ์	 และการที่ ได้กล่าวถึงวิชาการ	 คือวิชาการประชาสัมพันธ์ก็เป็นวิชาการ

เฉพาะอยู่แล้ว	 ที่จะทําให้การแถลงการณ์ทําให้คนเข้าใจนั้นเป็นไปตามจุดประสงค์	 ก็เข้าใจว่าที่ท่านทั้งหลายได้มาตั้ง

เป็นสมาคมนักประชาสัมพันธ์	ก็เป็นสิ่งที่น่าทําอยู่	

	 ถ้าดูอีกแง่หนึ่ง	 คําว่านักประชาสัมพันธ์	 ก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว	 เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ทําให้นึกถึง

การโฆษณา	 และการโฆษณาก็นึกถึงการโฆษณาชวนเชื่อ	 ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ความจริงก็ต้อง

ชวนเชื่อ	 เพราะว่าถ้าไปชวนไปเชื่อจุดประสงค์ก็เป็นหมัน	 เพราะว่าถ้าประชาสัมพันธ์ ไม่ชวนให้เชื่อ	 ถ้าไม่มี ใครเชื่อ

นักประชาสัมพันธ์	 นักประชาสัมพันธ์คนนั้นก็ทํางานอย่างไม่มีผล	 แต่การชวนเชื่อนั้นฟังดูน่ากลัวเพราะว่าจะ		

ชวนเชื่อในความจริงก็ ได้	 จะชวนเชื่อในความไม่จริงก็ ได้	 ทั้งนี้	 วิชาการสูงวิทยาการสูง	 จะเรียกว่าเทคนิคสูง	 ก็อาจ

จะชวนเชื่อไปทางไหนก็ได้	 จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าจงใจชวนเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องที่จริง	 และเป็นประโยชน์	 ก็อาจจะทุเลา	

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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บางทีก็ชวนเชื่อในสิ่งที่ ไม่จริง	 ที่เป็นประโยชน์เหมือนกัน	 แต่เป็นประโยชน์ส่วนตัว	 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวและ		

ไม่พึงปรารถนา	 แต่ส่วนมากวิชาการหรือวิทยาการ	 หรือเทคนิคการประชาสัมพันธ์ย่อมจะต้องมุ่งที่จะให้เชื่อ			

ถ้ามุ่งให้เชื่อและเชื่อแล้ว	 ผู้ที่ประชาสัมพันธ์นับว่ามีอํานาจเท่ากับถืออํานาจ	 จะเป็นอํานาจจิตก็ ได้	 หรืออํานาจทาง

วิชาการ	 คือพูดดังกว่าคนอื่นการประชาสัมพันธ์ก็คือคนไหนพูดดังก็กลบคนที่พูดไม่ดัง	 ทั้งในทางเสียงดัง	 ทั้งในทาง

อิทธิพล	ฉะนั้น	คนที่หัดพูดเสียงดัง	หัดพูดให้ถึงใจของคน	บางทีก็ลืมตัวได้	ลืมว่าประชาสัมพันธ์เพื่ออะไร	ก็อ้างว่า

ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 แต่ถ้าลืมหรือเผลอทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง	 อาจจะมาเสียต่อผู้

ประชาสัมพันธ์เองก็ได้	ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม	ฉะนั้น	พูดถึงคําว่าประชาสัมพันธ์ก็น่ากลัว	เพราะน่ากลัวสําหรับ

ผู้ที่ฟังอาจจะหูดับก็ ได้	หรือผู้ที่ โฆษณาเองก็อาจจะได้รับผลเสียของการโฆษณาที่ผิดก็ ได้	

	 ฉะนั้น	 ก็มาพบกับท่านทั้งหลายด้วยความชื่นชมอย่างหนึ่ง	 และด้วยความหวาดกลัวอย่างหนึ่ง	 ถ้าทําดี			

คําว่าทําดีนี้ก็ ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์นัก	 เพราะฟังว่าทําดีก็ออกจะเบื่อๆ	 แต่ก็ ไม่มีคําอื่นที่ดีกว่าคําว่าทําดี	 ถ้าทําดีก็จะ

เป็นประโยชน์มาก	เพราะว่าช่วยให้คนเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ ในโลกนี้	 โดยเฉพาะในสิ่งที่มีอยู่ ในประเทศเรา	และจะทําให้

ส่วนรวมใช้สิ่งของที่มีที่ดีๆ	 ในประเทศ	 เพื่อรักษาความดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถ้าทุกคนตั้งใจทําเพื่อให้ผลที่			

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ก็เชื่อได้ว่าส่วนรวมได้อยู่เย็นเป็นสุขได้	 การที่จะทําไม่ดีอาจจะไม่เจาะจง	 แต่เพราะว่ามี

หลักวิชาและวิทยาการการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติ	 แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของเราใน

ปัจจุบัน	 หรือสภาพปัจจุบันของโลก	 ทําให้นึกถึงว่า	 อันนี้อาจจะไม่ ใช่เรื่องของการประชาสัมพันธ์แท้ๆ	 หรือเรื่อง	

ของโฆษณาแท้ๆ	 อย่างเช่นในต่างประเทศ	 และในเมืองไทยนี้ก็ทํากันมากขึ้นทุกทีถึงการโฆษณาสินค้า	 ท่านอาจจะ

แย้งว่าไม่ ใช่จุดประสงค์ของสมาคมที่จะสนับสนุนการโฆษณาสินค้า	แต่การประชาสัมพันธ์ก็เป็นการโฆษณานั่นเอง		

	 ด้านโฆษณานี่ ในกิจการธุรกิจต่างๆ	 ต้องมี โฆษณาทั้งนั้น	 แต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์การได้จัดงบประมาณ

โฆษณาปีละไม่ ใช่น้อย	 ถ้าจะต้องนับเป็นเงินก็เป็นเงินหลายล้านบาท	 เงินที่ ใช้นั้นก็ ไปทําให้คนได้เห็น	 ถ้าพูดถึง

บริษัทสินค้าที่จะขายสินค้า	 ก็ ได้เห็นสินค้าและได้พรรณนาถึงคุณสมบัติถึงความดีของสินค้านั้น	 ซึ่งอาจจะไม่ดีก็ ได้	

แต่ว่าจะต้องโฆษณาจะต้องใช้เงินจํานวนมาก	 ซึ่งถ้าไม่ ได้ ใช่เงินจํานวนนั้นก็อาจจะขายราคาถูกก็ ได้ฉะนั้น	 การที่
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ต้องโฆษณาก็เท่ากับว่าต้องเสียเงินและทําให้สินค้านั้นแพงขึ้น	 ผลก็ ไม่ดี	 ผลก็ ไม่ ได้แก่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่ค้าสินค้า

นั้น	 เพราะว่าจะต้องใช้จ่ายมากขึ้น	 ไม่ ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ ใช้สินค้านั้น	 เพราะเห็นว่าจะต้องเสียเงินแพงกว่า				

ที่ควร	 อันนี้เป็นต้น	 ถ้ามองดูกิจการโฆษณาสินค้า	 ก็เป็นวิชาอย่างหนึ่งเหมือนกัน	 อยู่ ในวิชาการประชาสัมพันธ์		

อันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่ง	 ซึ่งยอมรับว่าต้องทํา	 และบางทีก็ต้องโฆษณาสรรพคุณของสินค้านั้น	 ทําให้คน			

เข้าใจผิด	 บางคนก็ไม่ ได้อยากซื้อเลย	 บางคนก็ไม่ควรเลยที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นก็ ใช้	 นึกถึงอย่างเช่นยารักษาโรค	 เขา

ประชาสัมพันธ์หรือเขาโฆษณาว่ายานั้นๆ	ทําให้สบาย	ทําให้กระชุ่มกระชวย	แข็งแรงดี	สมองโปร่ง	แต่แท้จริงถ้าใช้

ยานั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ ได้	 อันนั้นก็เกิดผลเสีย	 ผลเสียที่น่ากลัว	 นี่ ในด้านสินค้า	 ถ้าโฆษณาในทาง

ด้านชวนเชื่อ	 ก็อาจเสียหายได้	 เพราะว่าบางคนก็คิดดีแล้ว	 ถูกโฆษณาชวนเชื่อเลยเชื่อไป	 เลยปฏิบัติตนไม่ดี	 ไม่ถูก	

ไม่ต้อง	ทําให้ส่วนรวมปั่นป่วนไปก็ได้	

	 ฉะนั้น	การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ก็อาจมีผลเสียได้	ก็ด้วยเหตุว่าการประชาสัมพันธ์	อันนี้พูดตรงๆ	

ว่าการประชาสัมพันธ์ ไม่ ใช่ โฆษณา	 การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นอาวุธ	 อย่างเช่นมีด	 จะเรียกว่าเป็นอาวุธก็ ได้	 เป็น

เครื่องใช้ก็ ได้	 ถ้าไม่มีมีดก็ตัดอาหารไม่ ได้	 ตั้งแต่ ในครัวเตรียมอาหารก็ลําบาก	 เพราะว่าสิ่งที่มาประกอบเป็นอาหาร

จะต้องใช้มีดสําหรับตัดเป็นชิ้นให้เหมาะสมกับการประกอบอาหาร	 แต่ถ้ามีดนั้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดี	 ที่มีประโยชน์			

ถูกนํามาใช้ ในทางที่ ไม่ถูกต้อง	 ก็กลายเป็นอาวุธ	 ดังที่เกิดเหตุอยู่ทุกวันว่ามีมีดเป็นอาวุธเที่ยวรังควาญคนและ				

ทําร้ายคนก็มีทุกวัน	 ฉะนั้น	 ถ้าใช้มีดในทางที่ถูกก็เป็นประโยชน์	 ใช้มีดในทางที่ ไม่ถูกก็ ไม่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ	

อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเครื่องมือทั้งจอบเสียมก็เป็นเครื่องมือที่จําเป็น	 ตลอดจนเครื่องที่ทุกวันก็ ได้ยิน	 เครื่องที่ดี		

คือเครื่องยนต์	 รถยนต์นี่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก	 เดี๋ยวนี้ทุกคนที่จะไปไหนมาไหนส่วนมากก็ต้องใช้	

รถยนต์	 เป็นรถยนต์ส่วนตัวก็มีรถยนต์สาธารณะก็มี	 แต่ว่าถ้าใช้ ไม่ถูกก็อาจจะมีการบดขยี้อย่างสยองตามที่เห็นใน

หนังสือพิมพ์	ดับไปกี่ศพก็ไม่ทราบ	นี่ก็มี	ฉะนั้น	ถ้าใช้ ในทางที่ถูกก็มีประโยชน์	ถ้าใช้ ในทางที่ ไม่ถูกหรือเผลอ	ก็อาจ

จะเป็นการทําร้ายคนอื่นก็ ได้	หรือทําร้ายตนเองก็ได้	หรือเผลอทําไปโดยที่ ไม่ ได้ระมัดระวังพอ	ก็อาจจะเป็นอันตราย

เป็นอุบัติเหตุก็ ได้	 ฉะนั้น	 การที่ศึกษาและปฏิบัติวิชาการประชาสัมพันธ์	 ก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คน
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อยู่ดีกินดี	 ให้คนเข้าใจถึงคุณสมบัติของสิ่งที่เราจะแจง	 หรือชี้แจงให้ประชาชนทราบ	 แต่ถ้าใช้ ในทางที่ ไม่ดี	 ก็อาจจะ

เป็นอาวุธที่เสียหาย	โดยเจาะจงใจใช้ โดยจงใจก็เสียหาย	ใช้ โดยประมาทก็เสียหายได้เหมือนกัน	

	 ที่พูดนี่ก็เพียงแต่ว่า	มีความคิดที่ผ่านมาก็ขอแจ้งให้ท่านทราบ	ผิดถูกอย่างไรก็ ให้ท่านไปพิจารณาเอง	การที่

ตั้งเป็นสมาคมมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกัน	 ก็อาจจะทําให้อันตรายต่างๆ	 ของประชาสัมพันธ์ลดลงไป	 หรือสามารถ

ที่จะต่อต้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นโทษก็ ได้	 ฉะนั้น	 ก็ ไม่ขัดข้อง	 ตรงข้ามสนับสนุนที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีการ

ประชุมกันและให้การประชาสัมพันธ์ ในทางที่ถูกต้อง	 ในทางที่จะมีประสิทธิภาพ	 ทางบวก	 ทําอย่างนั้นได้ตาม		

จุดประสงค์ที่ถูกต้องแล้วก็ขอชมเชย	 และขอให้กิจการของท่านได้รุ่งเรืองสมกับที่ ได้ตั้งปณิธานไว้	 และขอขอบใจอีกที

ที่ท่านทั้งหลายได้มาสนับสนุนในกิจการกุศล	 ซึ่งก็ขอรับรองว่าจะไป ใช้ ในทางที่ถูกต้อง	 เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์		

ได้ยาก	หรือผู้ที่ต้องช่วยเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยขึ้น	ที่เจริญขึ้น	ไม่มีทางที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะใช้อย่างไร

หรือประชาสัมพันธ์ ให้ท่านทราบว่าใช้ ในทางไหน	เพราะว่ายังไม่ทราบว่าจะใช้ที่ ไหน	เพราะเวลาไปที่ ไหนก็ตาม	ถ้ามี

คนไข้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย	 เช่นค่าพาหนะ	 ซึ่งจะหาใบรับมาให้ท่านดูก็ยาก	 ถ้าท่านทั้งหลายไว้ ใจว่าจะไป ใช้ ในทางที่	

ถูกต้อง	 ก็ขอนําเงินนี้ ไป ใช้	 ถ้าท่านไม่เห็นชอบก็อาจจะต้องคืนเงินไป ให้ท่าน	 เพราะไม่ ให้เกิดความสงสัย	 แต่โดยที่

ท่านให้มาแล้วก็ขอให้ท่านไว้ ใจได้ว่าเอาไป ใช้ ให้ดีที่สุดเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านหรือคนที่ตกทุกข์ ได้ยากมีความเป็นอยู่ที่		

ประสบความลําบากกว่าพวกเรา	 ก็นับว่าท่านทั้งหลายได้ช่วย	 นับเป็นผู้มี ใจกุศล	 ท่านจงรับอานิสงส์ของการทําบุญ

โดยเจตนาบริสุทธิ์นี้	

	 ขอให้ท่านประสบแต่ความสําเร็จความเจริญในสิ่งที่ถูกที่ควร	ให้ ได้ก้าวหน้า	มีความปลอดภัย.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ณศาลาดุสิดาลัย

วันอังคารที่๒๕มีนาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายแก่ท่านทั้งหลาย	 นับว่าเป็นเครื่องหมายสําหรับ

แสดงว่าท่านทั้งหลาย	 ได้ปฏิบัติงานการมาด้วยความต่อเนื่อง	 และด้วยความขยันหมั่นเพียรมาเป็นเวลาช้านาน		

ทําประโยชน์แก่งานการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	

	 ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ ได้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ	 ของท่านตามที่มีหน้าที่การงานแสดงให้เห็นว่าทุกคนจะ

ต้องทํางานด้วยตนเองในทางที่ถนัดและที่เป็นหน้าที่	 แต่เมื่อมีหน้าที่แตกต่างกันหลายอย่างจึงต้องมาประกอบขึ้น

เป็นส่วนรวม	 งานของส่วนรวมนี้จะต้องทําไป ให้ก้าวหน้าพร้อมๆ	 กันในทุกสาขา	 เมื่อท่านเป็นผู้ที่ ได้ทํางานใน	

สาขาต่างๆ	หลายสาขา	และมาชุมนุมพร้อมเพรียงกันในที่นี้	ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์หรือการแสดงที่ดีว่า	เมื่อแต่ละคน

ทํางานอย่างดี	อย่างมีความสามารถ	ถูกต้องตามหลักวิชาการ	และด้วยความขยันหมั่นเพียร	ก็ได้ผล	เมื่อผลทั้งหมด

นี่มารวมกันเป็นอันหนึ่งคือทํางานด้วยความสอดคล้องกันก็ทําให้เป็นปึกแผ่น	ฉะนั้น	ชุมนุมนี้ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์		

หรือเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของเมืองไทย	ที่มีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจดีและมีจํานวนมาก	

	 สิ่งใดก็ตามต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆ	 ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนเล็กๆ	 นั้นอาจจะไม่เป็นสิ่งที่จะมีพลังนักหรือมี

ความหมายนัก	เช่น	แม้จะของง่ายๆ	ที่เราต้องมีทุกวันคือข้าวในจาน	ถ้าดูข้าวแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็ดูไม่มีความหมาย

นัก	 เพราะว่าเล็กนัก	 ดูไม่พอและไม่อิ่มแน่	 แต่ว่านึกดูข้าวในจานของเราที่ทําให้เราสามารถประทังชีวิตอิ่มได้	 ก็มี		

จํานวนพอฉะนั้นเพื่อที่จะให้เราประทังชีวิตได้ก็จะต้องมีข้าวในจาน	 แต่ว่าข้าวนั้นจะต้องมีจํานวนมากพอคือประกอบ

ด้วยหลายเม็ดที่จะทําให้เราอิ่มได้	 ถ้าเราไปคิดถึงข้าวแต่ละเม็ดซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นมาในนา	 คือ	 ตอนแรกก็ต้อง				

ไปหว่านและทํานุบํารุงขึ้นมา	 เสร็จแล้วก็ต้องไปปักดําแต่ละต้นๆ	 และขึ้นมาเป็นรวง	 และจะต้องทํานุบํารุงให้เติบโต	

เสร็จแล้วนํามาสีเพื่อที่จะให้มาเป็นข้าวสารให้มาหุงต้มได้และมาถึงที่เราจะบริ โภค	ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องประกอบด้วย

การงานที่ยืนนานและยากเย็นเพื่อที่จะได้เม็ดข้าวเม็ดเดียว	 และเม็ดข้าวเม็ดเดียวนั้นก็ต้องมาประกอบเข้าเป็น				

จํานวนมากพอที่มาบริ โภคให้อิ่ม	ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับบุคคล	บุคคลในชาติบ้านเมืองก็เป็นบุคคล

แต่ละบุคคล	 แต่ละคนก็คงคิดว่าตัวเองคนเดียวทําอะไรมากไม่ ได้	 ทําดีมากก็ไม่ ได้	 ทําเลวมากก็ไม่ ได้	 แต่ถ้ามานึกดู

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	



439

ว่ามาประกอบขึ้นมาหลายๆ	 คนมาร่วมกัน	 ถ้าร่วมกันทําดีความดีก็ ได้มาก	 และทําให้แต่ละคนก็มีความปลอดภัย		

ถ้าทําไม่ดีมากขึ้นก็ทําให้ส่วนรวมไม่ดี	 และทําให้ส่วนรวมล่มจมได้	 แต่ โดยมากความดีถ้าทําแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็น	

แต่ความไม่ดีหรือความเลวความทุจริตนั้นก็ทําให้เสียหายได้มาก	 	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบความดีจนได้รับเครื่องหมายของเกียรติ	 ที่แสดงถึงความบากบั่นได้		

ทํางานตามหน้าที่มาเป็นเวลาช้านานจนได้รับเกียรตินี้	 ก็นับว่าเป็นผู้ที่ประกอบความดีด้วยความเพียรแล้วก็ ได้มาอยู่

ร่วมกัน	 เป็นการเตือนว่าผู้ที่พยายามทํางานทําการด้วยความความบากบั่นนั้นมีเพื่อนไม่ ใช่ทําคนเดียว	 ทําคนเดียว

อาจจะรู้สึกท้อใจ	 แต่ ให้รู้ว่ามีหลายๆ	 คนที่ทําพร้อมเพรียงกัน	 ถ้าบุคคลที่มีความตั้งใจดีช่วยกันทําให้งานลุล่วงไป			

ก็เชื่อได้แน่ว่าส่วนรวมในที่นี้ก็คือบ้านเมืองของเราจะก้าวหน้ามีความปลอดภัย	 มีความมั่นคงได้	 ฉะนั้น	 ก็ขอแสดง

ความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับท่านทั้งหลายที่ ได้รับเกียรต	ิ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเช่นนี้	 ขอให้ท่านช่วยกัน

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้เข้มแข็งต่อไป	 เพราะว่ารู้แน่ว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนอย่างดีและให้สอดคล้องกับ	

ผู้อื่นจะนําความเจริญมั่นคงแก่ส่วนรวม	หมายถึงทําให้แต่ละบุคคลมีความสุขความสบายได้	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง	 เพื่อให้ประสบความสําเร็จทุกประการในงานการที่ ได้ตั้ง

เอาไว้อย่างดี.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่อธิบดีกรมอัยการ
(๒)

และข้าราชการกรมอัยการ

เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๖มีนาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจข้าราชการกรมอัยการ	 กระทรวงมหาดไทย	 ที่ ได้นําเงินมาเพื่อการกุศลในวันนี้	 ทั้งได้มาให้พร		

ซึ่งเป็นเครื่องที่จะทําให้มีกําลังใจในการทําภารกิจต่างๆ	 การที่ ให้พรและนําเงินมาเพื่อสนับสนุนนั้นก็นับว่าเป็นการ

ช่วยอย่างดี	 นอกจากนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจทํางานตามภาระหน้าที	่ ก็นับว่าเป็นทั้งพรทั้งกําลังใจเข้ามา

อีกอย่างหนึ่ง	 เพราะถ้าเห็นว่าผู้ที่มีหน้าที่สําคัญๆ	 ได้ปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และด้วยความ

สามารถ	 ก็หมายความว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้มาก	 เพราะว่าทุกคนก็ย่อมจะต้องตั้งใจที่จะทําเพื่อให้งาน

ลุล่วงไป	 หมายถึงความมั่นคงของประเทศชาติ	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายมาให้พร	 ทั้งนําเงินเพื่อช่วยในกิจการ			

ทั้งทราบว่าท่านทั้งหลายทํางานด้วยความเข้มแข็ง	 จึงเป็นกําลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป	 และเป็นความหวัง

ว่าภารกิจในหน้าที่ของแต่ละคนจะมีผลดี		

	 ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความขอบใจ	 และฝากขอบใจกับทุกคนที่มีส่วนในการบริจาค	 ทั้งมีส่วนในการ		

ทํางานให้เข้มแข็ง	 ขอฝากพรสนองตอบไปว่า	 ให้มีกําลังทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง	 มีความสําเร็จทุกประการในภาระ		

การงาน	ตลอดจนมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในส่วนตัวด้วย	ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสําเร็จ	ให้งานการลุล่วง

ไปด้วยดี.	

	

(๑)	 	เรียบเรียงตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		

(๒)	 	นายประเทือง	กีรติบุตร		
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย
(๒)

นําผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

และผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

เฝ้าฯรับพระราชทานเข็มผู้ โดยเสด็จพระราชกุศลและถ้วยรางวัล

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๖มีนาคม๒๕๒๓

	 งานของมูลนิธิราชประชาสมาสัยที่ ได้ตั้งไว้	 นับว่าเป็นงานที่กว้างขวางใหญ่ โตมากจะต้องได้รับการ

สนับสนุนทั้งทางบริการ	 คือช่วยเหลือทางกําลังกายกําลังความคิดอย่างมาก	 เพราะว่ามีงานหลายด้าน	แบ่งเป็น	๒	

อย่าง	 อย่างสําคัญคือด้านรักษาหรือหาอุปกรณ์หาความรู้สําหรับช่วยรักษาผู้ที่ป่วยโรคเรื้อน	 และการที่จะทําให้ทาง

ด้านจิตใจของผู้ป่วยฟื้นตัวขึ้นมา	 เพราะว่าผู้ที่ป่วยโรคเรื้อนเป็นทั้งกายทั้งใจ	 ฉะนั้น	 ต้องใช้กําลังทั้งแรงกายแรงใจ

มากทั้งต้องใช้แรงทรัพย์ก็มาก	 การที่กรรมการหาทุนของมูลนิธิ ได้ทํางานอย่างเข้มแข็ง	 จนได้หารายได้มาสําหรับ

บํารุงมูลนิธิเป็นจํานวนมากกว่าที่ท่านประธานมูลนิธิ ได้กะเอาไว้	 นับว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด			

ในด้านการหาทุนนี้ต้องอาศัยงานหลายอย่าง	 ทุกคนที่ ได้มีส่วนในการหาทุนนี้จึงควรที่จะได้รับการชมเชยอย่างสูง	

เพราะว่าทุกคนได้มีส่วนในการทําให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์เพื่อการนี	้ และผู้บริจาคทรัพย์เองก็นับว่าเป็นผู้ที่มี

อุปการคุณแก่มูลนิธิอย่างมาก	

	 มูลนิธิได้ทํางานช่วยทางการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทางการก็ได้มีแผนการปราบโรคเรื้อนนี้เป็นเวลาช้านาน	

และอย่างที่ประธานมูลนิธิ ได้กล่าวต้องมีการสนับสนุนมาก	 การที่มูลนิธิ ได้เข้าช่วยในด้านต่างๆ	 ก็เป็นการช่วย

ราชการที่จะช่วยผู้ป่วยผู้เคราะห์ร้าย	การช่วยนี้จะทําแต่ฝ่ายเดียวก็ยาก	ดังที่ ได้เห็นภาระของมูลนิธิคือการที่จะนําผู้ที่

เป็นโรคมารักษานั้นเป็นปัญหาใหญ่	 การรักษาโรคนั้นก็มียา	 มีวิธีการนับว่าดีอยู่แล้ว	 แต่การที่จะนําผู้ที่เป็นโรคนี้มา

ได้รับการรักษาเป็นปัญหาใหญ่	 เกี่ยวข้องกับจิตใจ	 และเกี่ยวข้องกับการทําให้ผู้ป่วยนั้นเข้าใจ	 จึงต้องมีการตั้งบริการ

ต่างๆ	 ที่จะทําให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนกล้าเข้ามา	 การที่จะให้คนเป็นโรคเรื้อนเข้ามานั้นจึงเป็นปัญหาใหญ่	 เมื่อเข้ามา

แล้วก็จะต้องมีบริการอย่างอื่นคือ	ในด้านการรักษาส่วนหนึ่ง	และการที่จะอยู่ด้วยความสบายใจอีกประการหนึ่ง	ส่วน

	

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		

(๒)	 	ท่านผู้หญิง	ดุษฎี	มาลากุล		
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ที่สําหรับให้อยู่ด้วยความสบายใจก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นส่วนสําคัญ	 และการศึกษาของบุตรหลานก็เป็นส่วนที่

สําคัญมาก	 จึงมีกิจการโรงเรียนเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยทราบดีว่า	 ลูกหลานของตนมีความปลอดภัย	 และมี โอกาสที่จะ		

ได้รับความรู้	 ถ้าพูดต่อไปก็มีหลายอย่างสําหรับผู้ป่วยเองเมื่อเข้ามาอยู่ ในสถานที่รักษาก็จะต้องมีงานทํา	 เพราะว่าถ้า

อยู่เฉยๆ	 จะทําให้เสื่อมในสุขภาพจิต	 ฉะนั้นก็จะต้องมีการฝึกอบรมผู้ป่วยด้วย	 นอกจากนี้	 เมื่อผู้ป่วยหายจากโรค

สามารถที่จะออกไปได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องอาชีพ	 เพราะว่าบางคนต้องพิการไปก็จะต้องช่วยให้เขาได้อาชีพที่เหมาะสม

กับความพิการ	 หรือจะช่วยให้ความพิการนั้นลดไปด้วยการตบแต่งให้ด	ี เมื่อออกไปแล้วจะต้องมีอาชีพให้ทํา	

หมายความว่าให้สามารถปฏิบัติตามอาชีพที่ฝึกฝนไว้	 ซึ่งเป็นของไม่ยาก	 ไม่ ใช่ของยาก	 ถ้าเราจัดให้มี โอกาสที่จะมี			

ที่อยู่	 แต่ปัญหายากก็คือที่อยู่ ไม่พออย่างหนึ่ง	 และบางทีที่อยู่ก็ ไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าทําให้คับใจทั้งหมดนี้ตั้งแต่		

การรักษาจนถึงการช่วยให้ฟื้นตัวและสามารถที่จะกลับเป็นคนที่มีชีวิตธรรมดา	 เพื่อที่จะให้สามารถรับผู้ป่วยต่อไป	

ทั้งหมดนี้เป็นปัญหามาก	ที่ว่าข้างต้นว่าจะต้องใช้กําลังกายใจของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่	และกรรมการมูลนิธิ	ฯ	ตลอดจน

หากําลังทรัพย์ด้วยเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันมากๆ		

	 การปราบโรคเรื้อนเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 เป็นเบื้องต้นแต่ปัญหาที่พอกพูน

ขึ้นมามีมากมาย	ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานของมูลนิธิ ในทุกทาง	ตั้งแต่การจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เข้าหา

กันจนถึงเรื่องของการหาทุน	 ทุกคนจึงมีส่วนในการทําให้งานกุศลอันใหญ่นี้บรรลุผลได้	 ทั้งทางราชการคือกระทรวง	

ทบวง	 กรม	 โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นสําคัญ	 และมีกระทรวงศึกษา	 กระทรวงมหาดไทย	 ตลอดจนกระทรวง

อื่นๆ	 ที่มาร่วมมือก็ ได้ทํางานอย่างคล่องแคล่วทําให้งานนี้ลุล่วงไป	 จะพูดว่าลุล่วงไปก็ไม่ ได้คือก้าวหน้า	 ตอนแรกที่

บอกว่าทางกระทรวงมีแผนการที่จะปราบโรคเรื้อนนี้ ให้เสร็จให้หมดไปภายในระยะเวลาหนึ่ง	 แต่ก็ต้องเนิ่นช้า	

เหตุผลที่เนิ่นช้านั้นคงไม่ ได้มาจากสภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่เพราะว่าเป็นงานใหญ่ต้องมีการประสานงานเป็น

อย่างดีเป็นงานที่ยาก	 ฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานานตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๐	 มา	 ก็ ได้ทํางานอย่างไม่หยุดหย่อนอาจจะหย่อน		
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นิดหน่อยก็ได้ถึงทําให้ช้าหน่อย	แต่ว่าไม่ ได้หยุด	 การที่ท่านทั้งหลายขะมักเขม้นช่วยกันก็เชื่อว่าจะทําให้งานนี้รุดหน้า

ไปด้วยดี	 งานปราบโรคเรื้อนนี้เป็นงานที่ยากและงานที่หนัก	 ก็ขอย้ำว่าเป็นงานที่จะต้องรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ทุกคน	และถ้าทุกฝ่ายทุกคนช่วยกันก็สามารถที่จะช่วยผู้ที่เคราะห์ร้ายได้อย่างดี	

	 ในประเทศต่างๆ	 ที่มี โรคเรื้อนนี้	 แม้จะในประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าแล้ว	 พัฒนาแล้วก็ยังมี	

ไม่ ใช่ว่าจะปราบได้ โดยง่าย	 และปัญหาสําคัญที่เราเผชิญตั้งแต่ต้นก็คือให้คนได้สนใจ	 และทําให้คนรู้ว่าโรคเรื้อนนี้

แก้ ไขได้ช่วยได้	 ให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนพ้นหรือบรรเทาจากความทุกข์ที่มี	 ถ้าทราบแค่นี้ก็ทําให้มีกําลังขึ้น	 และจุดสําคัญ

อันหนึ่งคือทางจิตใจของผู้ที่เป็นโรคเรื้อน	 จะมีความลําบากทั้งในร่างกายทั้งในจิตใจ	 เพราะว่าเวลาไปไหนก็มีคน

รังเกียจ	 แต่ขอกล่าวแย้งนิดหน่อยว่ามีเหมือนกันที่เขาใช้การเป็นโรคเรื้อนนี้เป็นประโยชน์แก่ตน	 ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่

น่าเศร้าใจก็ ได้	แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของเราคือได้ ไปเผชิญคนที่เป็นโรคเรื้อนและจะช่วยเขา	แต่เขาไม่ยอมให้

ช่วยเพราะว่าหากินได้	 อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของเราเหมือนกัน	 เขาไม่ยอมที่จะให้ส่งไปโรงพยาบาล	 เขาไม่

ยอมที่จะให้ ไปรักษา	 ก็เพราะว่าเขาไปที่ ไหนเขาเป็นโรคเรื้อนก็ ได้เงิน	 ได้ความช่วยเหลือทํามาหากินได้	 ถ้าให้เข้า		

โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รักษาโรคเรื้อน	 ก็หมดอาชีพ	 อันนี้ก็เห็นใจเหมือนกัน	 วิธีแก้ ไขก็คือจะต้องหาทางที่จะให้

โรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาโรคเรื้อนนี้ ได้มีบริการให้ดีขึ้น	 ซึ่งก็เป็นงานใหญ่อีก	 และจะทําให้ผู้ที่เอาโรคของตน		

เป็นเครื่องมือหากินเห็นว่าไม่คุ้ม	 แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกัน	 เพราะว่าบางคนก็ ไม่ชอบเข้าโรงพยาบาล	 แม้ว่า		

โรงพยาบาลจะดีอย่างไรก็ไม่ชอบ	 เพราะว่าขาดความเป็นอิสระ	ดังนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่	 ก็ยังไม่ ได้คําตอบ	แต่อย่างไร

ก็ดีท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทางตรง	ทางอ้อม	ด้วยกาย	ด้วยใจ	ด้วยทรัพย์	 ท่านได้ช่วยให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายมีแสงสว่าง	

มีทางที่จะบรรเทาความทุกข์ของเขาได้เท่ากับที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติจะเรียกว่างานก็ ไม่ ใช่	 เพราะว่าท่านทําด้วย

จิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตา	 เป็นความกรุณา	 เพราะว่าท่านได้เสียสละเวลาและแรงเพื่อกิจการนี้	 ก็ขอให้ท่าน		

ทั้งหลายมีจิตใจอย่างนี้สืบต่อไป	 เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีจิตใจเมตตาและกรุณาด้วยใจจริงย่อมได้รับประโยชน์อย่างน้อย
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ที่สุด	 มีความสบายใจ	 มีความผ่องใส	 เพราะว่าเมื่อเราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ ได้ยากที ไร	 เราก็มีปีติ	 ปีตินี้ก็แสดงใน				

ความรู้สึกที่ ใจสบาย	มีความโปร่งผ่องใส	เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็ทราบว่าพูดอย่างนี้แปลว่าอะไร	

	 ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติทําตนให้เป็นอย่างที่ ได้ทํา	 จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตนเอง	 แล้วก็ ไม่จําเป็นที่จะกล่าวให้		

พรแก่ท่านเลย	 เพราะว่าท่านทําอะไรเป็นพรแก่ท่านเอง	 ถ้าทุกคนปฏิบัติ ให้เป็นมงคลแก่ตัวเองเช่นนี้	 ก็เชื่อว่า		

ส่วนรวมจะดีขึ้น	 เพราะว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวและเป็นส่วนรวมพร้อมกัน	 ก็ขอให้ท่านทําอะไร	 โดยมากก็พูดว่าขอ

ให้ทําอะไรในสิ่งที่ดีที่งาม	 ที่สุจริต	 แต่ตอนนี้ ไม่พูดข้อนี้	 เพราะว่าท่านทราบดีว่าท่านได้ทํามาแล้วและรู้ว่าอะไรดี	

อะไรไม่ดี	 ฉะนั้น	 ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะปฏิบัติ ได้มีผลสําเร็จสมประสงค์	 สมที่ ได้ตั้งปณิธานไว้	 ก็ขอให้ ได้

ประสบแต่ความสุขความเจริญ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน“มหกรรมกีฬามหากุศล”

ครั้งที่๔ปี๒๕๒๒

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่๒๖มีนาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจคณะกรรมการงานมหกรรมการกุศลที่ ได้มาในวันนี	้ และที่แต่ละฝ่ายได้นําเงินมาเพื่อการกุศล	

นับว่าเป็นกําลังใจอย่างยิ่งที่ ได้เห็นการจัดงานในโอกาสวันเกิด	 ที่ ได้รวบรวมคนในอาชีพต่างๆ	 โดยเฉพาะพ่อค้า			

นักสื่อข่าว	 และศิลปินต่างๆ	 ได้จัดงานเพื่อความรื่นเริง	 ขอกล่าวว่าความรื่นเริงนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญ	 เพราะว่า		

งานการใดๆ	 ที่ทําจะดีขึ้นถ้ามีความรื่นเริง	 ความรื่นเริงนั้นเป็นกําลังสําคัญของทุกคน	 เพราะว่าถ้าสิ่งใดที่เป็นงาน		

ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเสมอ	 แต่ว่าถ้าเป็นงานที่รื่นเริงก็กลายเป็นงานที่ ไม่หนัก	 ฉะนั้นการที่ ได้จัดงานเช่นนี้

เพื่อความรื่นเริง	ทําให้เกิดความปลาบปลื้มปีติยินดีสําหรับทุกคนที่เข้าร่วมเป็นงานที่ถูกต้องตามหลักของการทํางาน	

	 ก็ขอขอบใจที่ทุกคนร่วมกันมาให้พรคือได้ ให้พรวันที่	 ๕	 และวันนี้มาให้พรต่ออีกก็นับว่าได้กําไรดีที่ ได้รับพร

ตั้งแต่วันที่ทํางาน	 และการที่มาให้พรในวันนี้อีกทีเป็นการให้กําลังใจ	 ทั้งได้ร่วมกันสมทบทุนกันเพื่อที่จะมาช่วยใน

ด้านการกุศลก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่างานการใดๆ	 ที่ทําย่อมต้องอาศัยทรัพย์เพื่อที่จะให้ลุล่วงไปด้วยดี	

เช่นเวลาไปเยี่ยมชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ	 ก็จะต้องมีแพทย์ ไป	 และถ้าผู้ ใดเจ็บป่วยก็สามารถที่จะให้ ไปรักษาตามที่

ป่วยโดยรักษาในที่นั้นก็ต้องให้ยาซึ่งก็สิ้นเปลือง	 ถ้าต้องนําไปที่ โรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทาง	 ตลอดจน

ให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยไปด้วย	 ซึ่งตามธรรมดาถ้าดูการทํางานแบบปกติก็จะต้องนําเตียงผู้ป่วยไป	 แต่ผู้ป่วยที่จะต้อง

เข้าโรงพยาบาลก็ย่อมมีความว้าเหว่ ใจ	 จึงขอให้ญาติจะเป็นพ่อหรือแม่จะเป็นพี่หรือน้องไปด้วย	 ทําให้ต้องมีค่าใช้จ่าย

พิเศษ	 ซึ่งจะหางบประมาณไม่ ได้จึงใช้เงินที่มีการบริจาค	 เงินที่ท่านบริจาคในครั้งนี้ก็ขอแจ้งว่าจะใช้ ในกิจการใน			

ทํานองนี้	นอกจากนี้บางทีมีความจําเป็นที่จะไปสงเคราะห์ชาวบ้านก็จะใช้จ่ายในจํานวนนี้ด้วย	ซึ่งก็จะต้องขออนุญาต

ว่าเมื่อใช้จ่ายเช่นนี้จะไม่เป็นการสร้างถาวรวัตถุใดๆ	 จะมองไม่เห็น	 แต่ว่าเป็นการแสดงถึงความเมตตากรุณาของ

ท่านทั้งหลาย	 จึงแจ้งให้ท่านทราบ	 และขออนุญาตท่านว่าขอไป ใช้ ในกิจการในทํานองนี้	 เพื่อที่จะให้เกิดความผาสุก

แก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล	 อาจจะไม่สามารถที่จะมาแสดงหลักฐานว่าใช้เงินในทางไหนแต่ก็ขอให้ ไว้ ใจว่าจะนําทรัพย์นี้

ไป ใช้ ในกิจการที่เป็นประโยชน์	ที่เป็นการแผ่เมตตากรุณา		

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ของการทํากุศลเช่นนี้	 และอนุโมทนาเท่ากับท่านได้ทําบุญ	 ซึ่งการทําบุญ

นั้นย่อมได้รับผลคือความปลาบปลื้มปีติยินดี	 ซึ่งจะมาเสริมความปลาบปลื้มปีติยินดี ในงานที่ท่านได้จัดขึ้นด้วย			

ความร่าเริง	 ก็เชื่อได้ว่าจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา	 และด้วยความร่าเริงนั้น	 จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลาย

ประสบแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้า	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังกายและใจเข้มแข็งสมบูรณ์	 และปฏิบัติงาน

ใดให้มีผลสําเร็จทั่วทุกคน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

ณห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่๒๗มีนาคม๒๕๒๓

	 งานประจําปีของโรงเรียนนับมีความสําคัญยิ่งสําหรับทุกคน	 ดังที่เคยกล่าวมาในปีก่อนๆ	 ว่า	 เป็นวาระ		

ที่รื่นเริงปลาบปลื้มที่ ได้เห็นผลงานของตน	 โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนที่สอบไล่ดีก็ ได้รับรางวัลยกย่อง	 และ		

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนก็ได้ประกาศนียบัตร		

	 ในเรื่องนี้ก็ ได้ฟังคํากล่าวของผู้ที่จะออกจากโรงเรียน	 เพราะได้ศึกษาสําเร็จหลักสูตรแล้ว	 และขอยืนยันคํา		

ที่พูดว่าถูกต้อง	 ว่าได้ผ่านการศึกษาในโรงเรียนนี้เป็นเวลาหลายปีและบัดนี้ออกไปก็จะต้องไปปฏิบัติเพื่อฟันฝ่า		

อุปสรรคนาๆ	 ในชีวิตต่อไป	 และที่อ้างว่าเข้ามาใหม่ๆ	 ก็ต้องล้มลุกคลุกคลาน	 อาจจะต้องเจ็บ	 เพราะว่าไปทางที่ผิด	

อันนั้นเป็นของธรรมดาที่สุด	และเป็นเหตุผลทําไมต้องมีโรงเรียน	

	 โรงเรียนนั้นก็มีหน้าที่สําหรับอุปการะและอุ้มชูผู้ที่ยังเยาว์วัย	ทั้งในด้านร่างกายและทางจิตใจ	เพราะเหตุว่า

ผู้ที่เกิดมาก็ยังไม่มีประสบการณ์	ย่อมต้องรับประสบการณ์จากผู้อื่นมาก่อน	เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่

ตนและแก่ผู้อื่นได้	 ตอนแรกก็อาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดไปได้	 ทุกคนจึงจําต้องมีผู้อุปการะ	 ผู้อุ้มชู	 ผู้ที่จะชี้ทางให้ถูกต้อง	

เมื่อได้ความรู้สามารถที่จะยืนขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้ว	 ก็จําเป็นที่จะต้องอุ้มชูตัวเองต่อไปด้วย	 ฉะนั้น	 ถึงวาระหนึ่งที่

จะต้องถือว่าได้ความรู้พอสมควรที่จะพึ่งตัวเองได้	ในการปฏิบัติทั่วๆ	ไปก็ถือว่า	การจบการศึกษาในขั้นมัธยมศึกษาแล้ว	

ก็เป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอสําหรับที่จะอุ้มชูตัวเอง	 ที่จะนําตัวไปเพื่อเผชิญปัญหาต่างๆ	 ของชีวิต	 ตามความจริงนั้น

เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเรื่อย	 จะต้องมีผู้อุปการะตลอดไป	 ไม่ ใช่เมื่อผ่านการศึกษาในโรงเรียนมัธยมแล้วจะมี

ความสามารถเต็มที่	 แต่มีหลักตามที่กล่าวเมื่อตะกี้ว่า	 ความรู้ที่ ได้รับทั้งในด้านวิชาการ	 ทั้งในด้านความประพฤติ	

รู้จักวางตัวให้ดีนั้น	 เป็นสิ่งที่จะนําไปโดยสวัสดิภาพให้ผ่านชีวิตไปได	้ ก็เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า		

เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วผู้ที่จะเป็นที่พึ่ง	 ผู้ที่จะเป็นผู้นําของพุทธบริษัทก็คือพระธรรม	 พระธรรมนั้นก็เป็น					

คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ทําให้บุคคลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้	 ถ้าปฏิบัติตามพระธรรม	 ในโลกนี้คือในขั้นโลก	

ก็เช่นเดียวกัน	 คือเรามีความรู้ทางวิชาการ	 และมีความรู้ ในทางปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ ใหญ่	 ผู้ที่น่านับถือ	

ได้อยู่กับตัว	 เพราะได้รับการฝึกฝนมา	 ได้เรียนรู้มาอย่างขะมักเขม้น	 จนได้เครื่องหมายคือประกาศนียบัตร	

ประกาศนียบัตรก็เป็นการแสดงว่าได้เรียนรู้แล้ว	

	

(๑)	 	เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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	 ฉะนั้น	 ความรู้ที่สะสมเอาไว้ ในตัวเป็นสิ่งที่สําคัญ	 เป็นเสมือนประทีปสําหรับนําทางเราไป ในการปฏิบัติตน

ในชีวิต	จะเป็นการศึกษาต่อก็ตาม	หรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม	ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนําทางไป

สู่ความเจริญ	 ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ	 เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัว

เลี้ยงกายเราความรู้ ในทางการประพฤติที่ดี	 จิตใจที่เข้มแข็ง	 ที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น	 จะนําเราไปได้ทุกแห่งเพราะเหตุว่า		

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต	ผู้มีความขยันหมั่นเพียร	ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นไม่มีทางที่จะล่มจม	เพราะว่าเมื่อเราจะ

ต้องได้รับการช่วยเหลือ	 ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดีก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป	 แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้	

เพราะจะเห็นแจ้งสิ่งที่ควรทํา	 ไม่ถลําไป ในทางที่ ไม่ถูก	 อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา	 และไม่ต้องมาพูดถึง		

ผลงานของโรงเรียนมากนัก	 เพราะเหตุว่าทุกคนย่อมทราบว่าโรงเรียนนี้ ได้ปฏิบัติอะไรมา	 และได้ฟังรายงานของ

อาจารย์ ใหญ่แล้ว	

	 อนึ่ง	 การที่วันนี้เป็นงานประจําปีของโรงเรียน	 ซึ่งมีอายุถึง	 ๒๕	 ปีแล้ว	 ก็นับว่าเป็นวาระที่ควรที่จะมา

ชื่นชมกัน	 ตามที่รายงานว่าโรงเรียนนี้ ได้ตั้งมาเมื่อ	 ๒๕	 ปี	 โดยมีนักเรียน	 ๓	 คน	 และครู	 ๑	 คน	 มาเดี๋ยวนี้มี

นักเรียนขึ้นไปเป็นร้อยเท่า	คือ	๓๐๐	กว่าคน	และมีครูประจําโรงเรียนนี้มากขึ้นเป็น	๓๐	กว่าเท่า	ก็นับว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก	สําหรับครูที่ ได้สอน	ได้ทํางานในโรงเรียนนี้เป็นเวลานาน	ก็ได้รับเข็มเชิดชูไปแล้ว	ย่อมเป็น

ผู้ที่ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนว่า	 โรงเรียนนี้ก็เหมือนกับเด็กๆ	 ที่ ไร้เดียงสาตอนต้นคือล้มลุกคลุกคลาน

เหมือนกัน	เช่นเดียวกับเด็กๆ	เมื่ออายุน้อยก็ตัวเล็กๆ	มาบัดนี้ก็ขยายขึ้นมา	มีประสิทธิภาพ	เปลี่ยนแปลงมาตลอด	

การที่ ได้ฉลองงานครบรอบ	 ๒๕	 ปี	 ด้วยการมีพิพิธทัศนาและการแสดงต่างๆ	 นั้น	 ก็ทําให้ทุกคนได้ทราบถึงประวัติ

ของโรงเรียนโดยสังเขป	แต่อาจจะไม่ ได้พิจารณาในแง่ว่าโรงเรียนนี้ค่อยๆ	เติบโตขึ้นมา	ก็เป็นธรรมดาที่สิ่งใดที่เกิด

ขึ้นมาจะต้องเริ่มเล็กๆ	 น้อยๆ	 และอาจจะมีผิดพลาด	 แต่จะต้องแก้ ไขปรับปรุงตลอดเวลา	 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เสมอ	เพราะว่าการสร้างอะไรทันทีทันใดอาจจะไม่ครบถ้วน	หรืออาจจะได้ทดลองอะไรที่ผิดพลาดที่ ไม่ถูกต้องก็เป็นได้	

อันนี้ก็เป็นการสําคัญที่จะให้ศึกษา	และเอามาเป็นตัวอย่างสําหรับกิจการอื่นๆ		

	 สําหรับนักเรียนที่จะออกไป	 ต้องอย่าลืมว่ากิจการทุกอย่างรวมทั้งการดํารงชีวิตที่ด	ี จะต้องปรับปรุงตัว

ตลอดเวลา	 และการปรับปรุงตัวนี่จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง	 ถ้าคนเราไม่มีความเพียรไม่มีความ

อดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย	 เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ	 นอกจากเป็นคนที่เคราะห์ดี
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เหลือเกิน	 หรืออย่างที่เขาว่ากันว่า	 คนนี้เขาฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ด้วยดี	 เขาไม่ ได้ทําอะไรเลย	 เขากินบุญเก่า	 เรา		

ทําบุญมาถึงมีชีวิตขึ้นมาได้	 มีกินมีอยู่	 มีทางที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนโดยดี	 เรากินบุญเก่า	 เราจะต้องสร้างต่อไปเพื่อที่

จะไม่ ให้บุญที่กินนี่หมดไป	 เพราะว่าคนเราถ้าไม่สร้างบุญต่อไป	 คือทําความดีย่อมหมด	 เช่นเดียวกับเราสะสมอาหาร

เอาไว้สําหรับไม่ ให้อด	 แต่ว่าถ้าเราไม่หากินต่อไป	 ไม่หาอาหารมา	 อาหารที่สะสมเอาไว้ก็ย่อมหมดไป	 แล้วเราก็

ผอมโซและอดตายฉะนั้น	 ความรู้หรือความสามารถความดีทั้งหลายเราต้องสะสม	 และเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ	 ถึงจะ

สามารถที่จะมีชีวิตดํารงอยู่ ได้	 ถ้าขาดอาหารเราก็ผอมลง	 หิว	 เป็นทุกข์	 ถ้าทําดีทําสิ่งที่สุจริต	 ด้วยความสามารถ	

ด้วยความอดทน	 พากเพียร	 เราอาจจะไม่ผอมโซ	 เพราะว่าคนที่ทําบุญทําดีนั้น	 งานในชีวิตมันง่ายขึ้น	 คนที่กินบุญ

เก่ากลับไม่มีความสามารถที่จะทํามาหากินในที่สุดถ้ามีบุญมากแล้วกินบุญก็ยังดี	 มีสะสมเอาไว้	 แต่ว่าวันหนึ่งก็หมด	

ฉะนั้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นกิจการโรงเรียนก็ตาม	 จะเป็นการดํารงชีวิตก็ตาม	 จะเป็นการตั้งบริษัทก็ตามจะต้อง

แสวงหาความก้าวหน้าอยู่เสมอ	 ด้วยความตั้งใจที่มีความพากเพียร	 มีความอดทน	 มีความสุจริต	 ดังนี้จึงมีความ

สําคัญมากที่ทุกคน	 ทั้งนักเรียน	 ทั้งครู	 แม้แต่ผู้ปกครอง	 แม้จะเป็นผู้ที่ ได้เรียนจบแล้ว	 ที่ ได้ศึกษาวิวัฒนาการของ

โรงเรียนจิตรลดานี้	และดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจว่าปรับปรุงว่าเสริมสร้างขึ้นมาอย่างไรจนเป็นโรงเรียนที่นับว่าน่าภูมิ ใจ	

	 ดังนี้	 วันนี้ก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่าโรงเรียนนี้	 สร้างขึ้นมาอย่างละเล็กละน้อยและเติบโตขึ้นมาเป็น

โรงเรียนที่นับว่ามีหลักฐาน	 มีชื่อเสียงที่ดี	 และนึกถึงว่าจะต้องรักษาต่อไป	 ทุกคนมีหน้าที่ที่จะอุ้มชูโรงเรียนเพื่อให้		

ยั่งยืนขึ้น	 ในการนี้	 ก็ขอให้ทุกคนมี โชคดี ในการงานของตน	 สําหรับนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่	 ก็ขอให้ขะมักเขม้น

เรียน	 เพื่อให้ ได้ผลดีเหมือนรุ่นพี่ที่สําเร็จการศึกษาโดยดี	 มีหวังในอนาคตเหมือนว่าจะก้าวไปสู่ความเจริญ	 ทั้งขอให้	

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ ได้ประสบสิ่งที่ดี	 ที่งาม	 สมตามประสงค์	 ทั้งคณะครูอาจารย์ก็มีความสําเร็จใน	

การสร้าง	 และอุ้มชูโรงเรียนนี้ ให้เจริญยิ่งๆ	 ขึ้น	 ตลอดจนนักเรียนเก่าที่สําเร็จออกไปแล้วกลับมาฉลองยินดีด้วยกับ

โรงเรียนในปัจจุบัน	 ทั้งผู้ปกครองก็เป็นส่วนสําคัญของโรงเรียนเหมือนกัน	 เพราะว่าจะต้องช่วยกันเอาใจใส่ลูกหลาน

ร่วมกับครูอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จ	ความก้าวหน้า	และความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา๒๕๒๒

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๑๔เมษายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี	 ผู้สําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ	ณ	โอกาสนี้	และขอแสดงความชื่นชมด้วย	ที่ ได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร	

	 การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 ซึ่งหมายถึงการสอดส่องดูแลทุกข์สุขและเกื้อกูล

ประชาชนอย่างใกล้ชิด	 การรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมายรวมทั้งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม		

และผู้กระทําผิด	 ตลอดจนศัตรูของชาติทุกรูปแบบด้วย	 นั้น	 เป็นภาระที่หนักและยากยิ่ง	 เพราะต้องเผชิญกับปัญหา

และอันตรายนานาประการอยู่ตลอดเวลา	 ผู้ที่จะทําหน้าที่นี้ ให้สําเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ได้	 จึงจักต้องใช้ความรู้	

ความสามารถอย่างสูง	 และต้องตั้งใจทําจริงด้วยความเข้มแข็งเสียสละ	 หนักแน่นอดทนด้วยความมีสติรอบคอบ		

ตั้งมั่น	 และต้องมีความสุจริตยุติธรรม	 ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัยอันเคร่งครัด	 กล่าวสั้นโดยรวบยอด	 คือต้อง

เพียรพยายามประกอบความดี ให้ถึงพร้อมโดยไม่ขาดสายนั่นเอง	

	 การทําความดีนั้น	 จําเป็นที่เราจะต้องทําร่วมกันและพร้อมๆ	 กัน	 เพราะเมื่อร่วมกันทําโดยประสาน

สอดคล้องและสนับสนุนกันให้ครบถ้วนแล้ว	 สิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้นถ้าต่างคนต่างทํา	 ก็ยากที่จะสําเร็จผล	 ซ้ำร้าย	

ถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง	 หรือปล่อยปละละเว้นไม่ทําความดี	 ก็เท่ากับร่วมกันทําความไม่ดี	 ซึ่งจะนําพาส่วนรวมไป		

สู่ความเสื่อมและความสูญสลายอย่างแน่นอน	 จึงใคร่ขอให้นายตํารวจทุกคน	 และแต่ละคน	 ได้นําไปคิดพิจารณาให้

เห็นถ่องแท้	เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป	

	 ด้วยอํานาจความตั้งใจจริง	 ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน			

ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง	 ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน	 ให้มีความสุขความสวัสดี		

ในที่ทุกสถาน	 ให้มีพลังกาย	 พลังใจ	 พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์	 สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบัน

ตํารวจไทย	ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไปได้สมตามความประสงค์ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส 

พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจําปี๒๕๒๓

วันที่๑๕เมษายน๒๕๒๓

	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย	 ที่สมาชิกของสามัคคีสมาคม	 ฯ	 มาชุมนุมพร้อมกันในงานของสมาคม		

เพื่อสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน.	

	 การพิจารณาเรื่องราวหรือกิจการงานใดๆ	 นั้น	 ควรอย่างยิ่งที่จะต้องกระทําโดยละเอียดรอบคอบและ		

เที่ยงตรงถูกต้องจึงจะได้ผลที่เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนถาวร.	 ท่านผู้รู้แต่ก่อนได้วางหลักสั่งสอนกันสืบๆ	 มาว่า	

เมื่อจะพิจารณาสิ่งใดเรื่องใดให้วางใจของตัวให้เป็นกลาง	 คือปลดอคติความลําเอียงทุกๆ	 ประการออกจากใจให้หมด

ก่อน	 แล้วเข้าไปเพ่งพินิจดูสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้ถี่ถ้วน	 จึงจะมองเห็นได้ประจักษ์ทุกแง่ทุกมุม	 ไม่ ใช่เห็นแต่เพียง						

แง่ ใดแง่หนึ่งตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจที่มีอยู่.	 เมื่อเห็นประจักษ์ทั่วด้วยใจที่เป็นกลางแล้ว	 ความรู้ที่ชัดเจน					

ก็จะบังเกิดขึ้น	 และช่วยให้ลงความเห็นและปฏิบัติ ได้ โดยถูกต้องเป็นธรรม.	 ท่านทั้งหลายประชุมพิจารณางาน			

ของสมาคมกันคราวนี้ก็ดี	 พิจารณาปัญหาใดๆ	 ในชีวิตก็ดีอยากจะขอให้พยายามนําหลักการนี้มาใช้ ให้ ได้ผล		

อันพึงประสงค์	

	 ขออวยพรให้การประชุมบรรลุผลที่มุ่งหมายทุกประการ	ทั้งขอให้ทุกคนประสบความเจริญสุขและความสวัสดี

จงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา

คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมและคณะผู้นํากลุ่มสหกรณ์

ณบริเวณโรงโคนมสวนจิตรลดา

วันพุธที่๑๔พฤษภาคม๒๕๒๓

	 วันนี้ตามที่เคยในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 ก็มีการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนม	

ได้กระทําเช่นนี้มาหลายปีแล้ว	 และท่านทั้งหลายที่ประกอบอาชีพในทางเลี้ยงโคนมก็ได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง

และได้มาชื่นชมกัน	 พร้อมกับได้เห็นว่าแต่ละปีแต่ละครั้งก็มีความก้าวหน้า	 การที่มา	 ณ	 ที่นี้ก็ถือว่าเป็นการมาแลก

เปลี่ยนความคิด	 และมาดูว่าแต่ละคนมีความก้าวหน้าอย่างไร	 นอกจากนี้ก็ ได้มี โอกาสมาเห็นโรงโคนมสวนจิตรลดา	

ที่เป็นที่ค้นคว้าเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม	 และการใช้วิชาการเพื่อที่จะให้ผลิตผลของโคนมนี้	 เป็นประโยชน์และเป็น

รายได้ต่อผู้เลี้ยง	

	 ในคราวนี้ก็เห็นได้ว่า	 นอกจากผู้ที่เลี้ยงโคนมก็มีบุคคลจากหลายแห่งได้มาในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

โคนมก็มี	 ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ทั่วๆ	 ไปก็มี	 การประมงก็มี	 การกสิกรรมอื่นๆ	 ก็มี	 แสดงให้เห็นว่ากิจการใดจะ

เป็นการกสิกรรมหรือการปศุสัตว์จะต้องต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้น	 เพราะว่าชีวิตของแต่ละคนจะต้องอาศัยทุก

อย่างจึงจะมีความเจริญและสามารถที่จะดําเนินกิจการของตนให้ก้าวหน้า	 มีความอยู่ดีกินดี	 ทุกคนก็จะได้รับความ

รู้มากขึ้น	 และเห็นลู่ทางสําหรับไปสร้างความเจริญของตนได้	 เมื่อมาในวันนี้และได้เห็นว่าทุกคนสนใจซึ่งกันและกัน	

เพื่อให้อาชีพทุกอาชีพก้าวหน้าและสอดคล้องกัน	

	 วันนี้มีเรื่องสําคัญอย่างหนึ่ง	 ก็คือเรื่องที่ ได้มีผู้นํากระบือมาและเงินสําหรับซื้อกระบือเพื่อกิจการของ

ธนาคารกระบือ	 เรื่องธนาคารกระบือนี้เป็นเรื่องที่นับว่าใหม่สําหรับโลกเพราะว่าโดยมากในโลกปัจจุบันนี้ก็นึกแต่ที่จะ

มีความก้าวหน้าในทางที่จะใช้เครื่องจักรกลไกสําหรับมาช่วยทําการเกษตร	 ทําการกสิกรรม	 แต่มาเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเกิด

ความลําบากเพราะว่าเชื้อเพลิงแพง	 จึงทําให้ความก้าวหน้าในด้านเครื่องทุ่นแรงจะเสียไป	 ฉะนั้น	 จึงต้องพยายาม

หาทางที่จะใช้เครื่องทุ่นแรงแบบโบราณก็คือใช้สัตว์	 พาหนะสัตว์ที่จะใช้งานสําหรับการเกษตรเช่นโคหรือกระบือ		

การที่จะมี โคหรือกระบือนั้นก็มีปัญหามาก	 เพราะว่าชาวนาชาวไร่ ไม่มีทุนพอที่จะไปซื้อ	 หรือแม้จะเลี้ยงก็อาจจะ				

ลําบาก	จึงมีความคิดขึ้นมาว่า	ถ้าทําเป็นหน่วยหนึ่งที่มี โคหรือกระบือไว้พร้อมที่จะให้ชาวนาชาวไร่ ได้ ใช้ก็จะเป็นการดี	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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จึงทําในรูปที่เรียกว่าธนาคาร	 ที่ ใช้คําว่าธนาคารนี้ก็มีผู้ที่คัดค้านบอกว่าไม่ ใช่ธนาคาร	 เพราะว่าธนาคารนี้จะต้อง

เกี่ยวกับเงินทอง	 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง	 ไม่ ใช่เกี่ยวข้องกับกระบือหรืออะไรอื่นเรียกว่าธนาคารไม่ถูก	

ควรจะเรียกว่าโรงกระบือหรือคอกกระบือหรืออะไรก็ตาม	 อันนี้ก็ขอชี้แจงว่าคําว่าธนาคารนี้ ไม่ ใช่เฉพาะเรื่องเงินทอง	

แต่เป็นเรื่องสิ่งที่มีค่า	 และกิจการธนาคารนี้ก็ทราบดีว่า	 สิ่งที่มีค่าอยู่เฉยๆ	 ไม่มีค่า	 สิ่งที่มีค่าจะต้องใช้ ให้เป็น

ประโยชน์ถึงมีค่า	 ฉะนั้นการที่เอาโคกระบือมาทํากิจการที่มีคุณค่า	 ก็สามารถที่จะบอกได้ว่ากระบือนี้มีคุณค่าพอ				

ที่จะให้เกียรติเป็นกิจการธนาคาร	เพราะว่าทําให้มีความร่ำรวย	ถ้าใช้ ในทางที่ดีก็จะทําให้มีทรัพย์มาก	สามารถที่จะมี

เงินทองพอที่จะไปไว้ ในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินจริงๆ	คือจะมีพอที่จะใช้และมีพอที่จะออมเอาไว้สําหรับลงทุนต่อไป	

ฉะนั้น	การที่เรียกว่าธนาคารกระบือจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว	เพราะว่าทําให้ร่ำรวย	

	 อีกข้อหนึ่ง	 ที่จะแก้ตัวว่าทําไมเรียกว่าธนาคาร	 ก็เพราะนึกถึงว่าธนาคารที่เขาเก็บเงินและทํากิจการเรื่อง

เงินนั้น	เราเรียกว่าเงิน	แต่ว่าเงินที่เราใช้ ไม่ ได้เป็นเงิน	เป็นกระดาษก็จะเรียกว่าธนาคารไม่ ได้เพราะว่าเก็บกระดาษ	

ฉะนั้นเก็บควายเก็บกระบือไว้ ในธนาคารก็ยังได้	 เรื่องธนาคารกระบือนี้วันนี้ก็ ได้รับเป็นใบรับรองว่าเป็นตัวกระบือ

และเป็นเงินด้วยทําไมธนาคารกระบือจะต้องเอาเงินมาให้	 ก็เพราะว่าบางแห่งที่จะตั้งธนาคาร	 โคกระบือมิ ได้อยู่

ใกล้ๆ	 จนขนกระบือไปก็จะทําให้ลําบาก	 ดังที่เคยปรากฏมาแล้ว	 เคยขนกระบือจากกรุงเทพ	 ฯ	 ไปแม่ฮ่องสอนมันก็

ตาย	 เพราะว่าทนต่อความบอบช้ำไม่ ได้	 จึงขออนุญาตผู้ที่จะบริจาค	 ถ้าบริจาคกระบือเป็นตัวๆ	 ก็อาจจะมาเข้าใน

ธนาคารกระบือ	 หรืออย่างน้อยที่สุดก็ฝากไว้กับกรมปศุสัตว์นั้นเอง	 และถ้าต้องการกระบือที่ ไหนก็จะส่งเป็นเงินไป ให้

กับธนาคารที่ห่างไกลนั้น	 แล้วทางโน้นก็จะซื้อโคหรือควายที่เหมาะสม	 ถ้าทําแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจการ

ธนาคารที่แท้	 เพราะว่าอย่างเรามีเงินทองที่นี่	 เราอยากส่งไปเชียงใหม่เราก็ไม่ ได้เอาตัวเงินไป	 เราไปที่ธนาคารแล้ว

เขาโอนให้	ผู้ที่ ได้รับก็ ไปเบิกที่ธนาคารทางโน้นธนาคารกระบือก็จะทําอย่างนี้เหมือนกัน	อยากส่งกระบือก็เอากระบือ

ไป ให้กรมปศุสัตว์	 ขอให้กรมปศุสัตว์ช่วย	 กรมปศุสัตว์ก็จะส่งกระบือไปทางวิทยุไปที่ๆ	 ต้องการ	 ก็หมายความว่าเอา

กระบือไป ให้ที่กรม	 แล้วก็ที่ที่หมายนั้นเขาก็จะได้เงินสําหรับไปซื้อในท้องที่	 ซึ่งมีประโยชน์มาก	 เพราะว่าการเดินทาง

ไม่ทําให้ควายบอบช้ำอย่างหนึ่ง	 ทั้งทําให้ ได้สัตว์ที่มีความเคยชินกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในท้องที่ที่ ได้รับ	



454

ฉะนั้น	 กิจการของธนาคารกระบือ	 ขอเรียกว่าโคกระบือเพราะว่ามี โคด้วย	 จะก้าวหน้าไปอีกอย่างหนึ่ง	 ทําให้ผู้ที่ต้อง

ใช้ โคหรือกระบือเป็นสัตว์พาหนะ	สัตว์ทําการกสิกรรม	ได้รับประโยชน์และความสะดวกยิ่งขึ้น	

	 วันนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าทุกปี	 มีการแสดง	 ก็เข้าใจว่าทุกท่านที่มาในวันนี้	 ที่นี่จะได้เห็นว่างานการกสิกรรม

นั้นกว้างขวาง	 จะต้องอาศัยวิชาการหลายด้าน	 ก็ต้องขอบใจผู้ที่ ได้นําสิ่งของและบริจาคมาให้ โครงการที่นี่มีความ

ก้าวหน้า	 และสามารถที่จะแสดงให้ผู้ที่สนใจมาชม	 เช่น	 ที่นี่ก็มี โรงงานทําเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม	 มีโรงสีซึ่งเป็น

ตัวอย่างที่ดีของการสร้างเครื่องในประเทศ	 ซึ่งเครื่องสีนี้ ได้ความว่าเป็นเครื่องสีที่มีประสิทธิภาพดีทัดเทียมหรือดีกว่า

ของต่างประเทศ	 แล้วก็เป็นเครื่องที่ ไม่แพงนักและสะดวกในการใช้	 ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ	 โดยเฉพาะผู้เป็นกลุ่ม

เกษตรกร	 เพราะว่ากลุ่มเกษตรจะสามารถใช้ โรงสีชนิดนี้	 เพื่อที่จะทําให้ค่าครองชีพลดลงไปได้	 คือไปซื้อข้าวเปลือก

แล้วก็มาสีเอง	 ก็ทําให้เป็นประโยชน์	 โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะได้ผลพลอยได้ของการสีข้าวนี้		

เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเขาสี	 นอกจากนี้ก็ ได้เห็นเครื่องสูบน้ำ	 กังหันลมสําหรับเป็นเครื่องกําลังที่จะ

มาใช้สูบน้ำ	ซึ่งก็เป็นผลิตผลของคนไทยที่ ได้ออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อได้ ใช้ประโยชน์	ฉะนั้นก็เป็นงานที่ท่านทั้งหลาย

จะได้มาเห็นสิ่งที่น่าสนใจ	 และเมื่อพูดถึงเรื่องที่เมื่อตะกี้ที่เอาเครื่องใช้แก๊สชีวภาพสําหรับให้เครื่องเดินได้	 ก็เป็นสิ่งที่

ประหลาดใหม่และน่าสนใจ	 เครื่องแก๊สชีวภาพนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าได้จากของธรรมชาติ	 และแก๊สชีวภาพนี้ก็

มีผลพลอยได้ที่สําคัญ	 คือจะทําให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้	 ฉะนั้น	 การที่ ไปดูเครื่องที่ทําแก๊สชีวภาพและก็มาติด

เครื่องยนต์ ได้	ก็ขอให้นึกถึงวิธีการที่ ใช้มูลสัตว์สิ่งปฏิกูลมาใช้ ให้เป็นประโยชน์	ก็ ได้ ใช้เป็นพลังงานและนอกจากนั้นก็

ใช้เป็นปุ๋ยได้	ฉะนั้นการที่มีความคิดใหม่ๆ	หรือเก่า	แต่ว่าไปสนใจก็ทําให้เกิดประโยชน์ ได้มาก	สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์โคนมกลุ่มโคนมทั่วประเทศนี้	 ก็ขอให้พยายามที่จะทํากิจการต่อไป	 ดังที่เห็นแล้วว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้	

มีความก้าวหน้าดีและมีความเจริญ	สามารถที่จะทํากิจการได้อย่างปลอดภัย	

	 ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจทํางานเข้มแข็งอย่างนี้มีกําลังต่อไป	 สามารถที่จะช่วยกันทํางานด้วยความซื่อตรงต่อกัน	

จะมีความเจริญเพิ่มขึ้น	 ส่วนสําหรับท่านที่ ได้สนับสนุนกิจการต่างๆ	 ของโรงโคนมสวนจิตรลดา	 และที่สนใจใน

การเกษตร	 เห็นความสําคัญของการสนับสนุนกิจการเกษตรในประเทศไทย	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญ

รุ่งเรือง	และสิ่งใดที่ประสงค์ก็ ให้เป็นผลสัมฤทธิ์.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่ผู้นําสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ณศาลาดุสิดาลัย

วันพุธที่๑๔พฤษภาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ายินดีที่มี โอกาสได้พบกับสมาชิกสหกรณ์	 ที่เข้ามาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอีกครั้ง

หนึ่ง	และได้เห็นว่าสหกรณ์ต่างๆ	ได้เจริญเติบโตขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น	

	 สหกรณ์นั้นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับความเป็นอยู่	 โดยเฉพาะสําหรับเกษตรกรที่เป็น		

ผู้ประกอบอาชีพกับเรื่องการเกษตร	 และแขนงที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสหกรณ์นั้นในเมืองไทยในรูปสหกรณ์หรือ	

ในต่างชื่อ	 สหกรณ์ก็มีมานานพอสมควรแล้ว	 และรัฐบาลต่างๆ	 ก็ได้มีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 หรือบางครั้งก็เรียกว่า

กระทรวงสหกรณ์	 มีมานานพอสมควร	 นี่ด้านทางการก็นับว่ามีการสนับสนุนสหกรณ์เป็นเวลานาน	 เรื่องผลนั้นก็

อาจจะไม่ ได้ผลตามที่ควร	 เพราะว่าเมื่อทํางานมาเป็นเวลานานก็น่าจะมีผลมาก	 แต่เนื่องด้วยความเข้าใจผิดและ

ความไม่รู้	 จึงทําให้กิจการสหกรณ์ซึ่งทางการได้สนับสนุน	 มีความก้าวหน้าช้าไปหน่อย	 ส่วนเรื่องสหกรณ์ตามที่

ปฏิบัติมาโดยที่ยังไม่ ได้ ให้ชื่อว่าสหกรณ์	ในเมืองไทยนี่ก็มีมานาน	แต่ ไม่ ได้ชื่อว่าสหกรณ์และไม่เรียกว่าสหกรณ์	เช่น

พวกที่เป็นสมาคมชลประทานราษฎร์เป็นต้น	ที่มีมานาน	มีกรรมการฝาย	มีผู้ที่มีความรู้ ในท้องที่	 และได้มาร่วมกัน	

คนในท้องถิ่นเดียวกัน	 ก็มาช่วยกันพัฒนาทุกปี	 ทําฝาย	 ต่างคนต่างนําวัสดุมาและมาช่วยกันทําอันนี้ทํามานานแล้ว	

แต่ ไม่ ได้อยู่ ในชื่อว่าสหกรณ์	

	 ฉะนั้น	 คนไทยเกษตรกรไทย	 ความจริงรู้ดีเกี่ยวกับวิธีการของสหกรณ์	 เพียงแต่ว่าไม่ ได้นําวิชาการที่ทาง

รัฐบาลอยากจะส่งเสริมมาปฏิบัติ	และตอนที่รัฐบาลหรือฝ่ายรัฐบาลมาปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสหกรณ์	 เกิดความเข้าใจผิด	

เมื่อประมาณ	 ๒๐	 ปี	 ได้มีการประชุมชาวบ้านครั้งหนึ่ง	 ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุม	 ซึ่งเป็นผู้รู้ ในเศรษฐกิจ			

และมีความรู้ ในสหกรณ์ ได้ถามชาวบ้านว่า	 พวกเราอยากอยู่ด้วยกันใช่ ไหม	 เขาก็บอกว่าใช่	 ท่านประธานก็พูดถึงว่า	

เราจะต้องอยู่ ในแบบสหกรณ์	 ทันทีทันใดก็มีชาวบ้านคนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่าผมไม่เอา	 คําว่าสหกรณ์เหมือนผีร้าย	

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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เพราะเข้าใจว่าสหกรณ์นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาควบคุมกิจการ	 มีเจ้าหน้าที่มาสั่งการบอกว่าครอบครัวนี้ต้องทําอย่าง

นั้นๆ	 คนนั้นต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้	 แล้วก็พูดสั้นๆ	 ว่ามาข่มเหง	 เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ข่มเหง	 ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า		

เจ้าหน้าที่มีดี	 มี ไม่ดี	 ผู้ที่ออกไปปฏิบัติงานอาจจะไม่รู้เรื่อง	 นึกว่าสหกรณ์คือการสั่งของรัฐบาล	 หรือของทางการ			

ฉะนั้นก็ทําให้เกิดการเสียหาย	 แต่มาบัดนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นตัวพิสูจน์เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างว่าการสหกรณ์นั้นใช้การ

ได้	เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ขวนขวายหาความรู้	และได้ปฏิบัติจริงๆ	เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยก็สามารถที่จะช่วยตามความ

ต้องการของแต่ละคนในสหกรณ์	 เพราะว่าแต่ละคนในสหกรณ์สามารถที่จะรู้ว่าตัวต้องการอะไร	 ย้อนไปกล่าวถึง

เรื่องที่ว่าเมื่อตะกี้ว่ามีคนลุกขึ้นบอกผมไม่เอาสหกรณ์	 มาในระยะหลังนี้ ไปยั่วถามเขาว่า	 เอาไหมสหกรณ์	 เขาบอก

เอา	 แล้วก็สภาพที่เขาอยู่	 เขาอยู่เป็นสหกรณ์	 เขาก็เข้าใจว่าสหกรณ์คืออะไรเขาเข้าใจว่าสหกรณ์แปลว่าการทํางาน

ร่วมกัน	“สห”	เข้าด้วยกัน	“กรณ์”	ก็ทํางาน	ดังที่เคยกล่าวกับท่านผู้นําสหกรณ์แล้วเมื่อปีก่อนๆ	ทํางานด้วยกันเพื่อ

อะไร	 ก็เพื่อตัวเอง	 เพื่อกลุ่มของตัวได้มีความก้าวหน้า	มีความปลอดภัย	มีทรัพย์คือมีฐานะที่ดีขึ้นตามลําดับ	 อาจจะ

ช้าแต่มั่นคง	

	 การที่พูดเมื่อตะกี้ว่า	 ชาวสหกรณ์ต่างๆ	จะทําตามนโยบาย	และเจตจํานงของรัฐบาล	การกล่าวดังนั้นก็ทํา

ให้หนักใจนิดหน่อย	 เพราะว่าที่จะทําที่ควรจะทํา	 ก็ทําเพื่อความมั่นคงของตน	 และรัฐบาลจะช่วย	 คือเจ้าหน้าที่ทาง

ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยเท่าที่จะทําได้	อันนี้ควรจะนึกอย่างนี้	ไม่ ใช่นึกว่ารัฐบาลท่านสั่งไว้อย่างนั้นอย่างนี้	จะทําตามเพื่อที่

จะเอาใจรัฐบาล	 และรัฐบาลท่านใจดี ให้เงิน	 ไม่ ใช่อย่างนั้น	 ควรที่จะทําอะไรที่สร้างตัวเองให้มั่นคงสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานทําหน้าที่ทําการงาน	 เพื่อความมั่นคงของตัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 อันนี้สําคัญที่สุด	 เพราะว่าผู้ที่

สามารถที่จะยืนด้วยตนเอง	สามารถที่จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่คดโกง	 ไม่เบียดเบียน	อันนี้เป็นการช่วย

ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะว่าถ้าแต่ละคนอยู่ ได้ด้วยความสุขอย่างไม่เบียดเบียนคนอื่น	 คือไม่เบียดเบียนความสุข

ของผู้อื่นก็จะทําให้ส่วนรวมของประเทศชาติมีความมั่นคง	 และจะทําให้ประเทศชาติมีกําลังแข็งแรงมีอันตรายใดๆ	

เราก็บอกกันได้	 สู้ ได้	 ฉะนั้น	 ข้อนี้ที่ว่าจะทําตามที่ทางการสั่งมาหรือบอกว่าควรจะทํา	 ไม่ ใช่เพราะจะตามใจรัฐบาล	



457

ทําตามเพราะว่าทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดีมีมาก	เขาอยากจะให้ทําอย่างนั้นๆ	ก็เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายมีความมั่นคง	

อันนี้สําคัญ	

	 อีกข้อหนึ่งที่กล่าวเมื่อตะกี้ว่า	 ถ้าทํางานดีก็จะทําให้สามารถได้รับเงินกู้สินเชื่อ	 อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทราบว่า	

ชาวสหกรณ์ทุกคนหรือเกือบทุกคนเข้าใจว่า	 การตั้งสหกรณ์นั้นมีความดีอยู่เป็นสําคัญอยู่ที่ว่าไปกู้เงินเขาได้	 ไปกู้จาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 ข้อนี้ก็เป็นของดีส่วนหนึ่ง	 อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอันตรายก็ ได้	 ขอพูดตรงๆ	

ว่าการไปกู้ยืมเงินในรูป ใดๆ	 มีเสียได้	 มีอันตรายได้	 เพราะว่าแต่ละคนด้วยกําลังของตนเองอาจจะมี ไม่พอสําหรับ

กิจการที่จะให้มีความก้าวหน้าโดยรวดเร็ว	แต่ว่าถ้าไม่ ได้คิดดีๆ	 ไปกู้ยืมเพราะคิดว่าเป็นสหกรณ์ ไปกู้ยืมเขาได้	 ก็กู้ยืม

มาลงทุนในสิ่งที่ ไม่คุ้มค่า	 หรือเอาทุนคืนเขาไม่ ได้	 อันนี้เสียหายมาก	 เพราะทราบดีว่า	 เมื่อเราเป็นหนี้ ใคร	 เราก็

เป็นทาสเขาได้	

	 สมัยโบราณที่มีทาสในเมืองไทยนี้	 ก็เพราะว่าเป็นหนี้เขา	 คือการเป็นหนี้ ในเมืองไทยนี้ ไม่เหมือนประเทศ

อื่นๆ	 ประเทศอื่นๆ	 ที่เคยมีทาส	 เขามี ในสมัยเก่า	 เขาไปจับคนมาขาย	 หมายความว่าไปล่าคนมาขาย	 มาขายเป็น

ทาส	 หมายความว่ามาขายให้ ใครซื้อไปแล้วคนที่ซื้อนั้นก็กลายเป็นนาย	 เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของทาสนั้น	 อันนั้นดูจะเป็น

สิ่งที่ทารุณมากเพราะว่าคนที่ถูกขายเป็นทาส	 ถูกจับไป	 คือผิด	 ไม่ถูกต้องตามเรื่องของมนุษยธรรมเลย	 ไปจับเขา

เหมือนไปจับสัตว์ป่าแล้วเอามาขาย	 ลงท้ายทาสคนนั้นก็จะต้องเป็นทาสของนายที่ซื้อไป	 ในสมัยหนึ่งเขาก็มีการ		

เลิกทาส	 จนกระทั่งต้องมีการรบกันในเรื่องของการเลิกทาส	 ในเมืองไทยประวัติของการเป็นทาสนั้นก็เพราะเป็นหนี้			

คนที่เป็นหนี้ก็เท่ากับต้องเป็นทาสกับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้	 อันนี้ก็เลิกไปตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระปิยมหาราชแล้ว	 แต่ ในสมัยนี้	

สมัยปัจจุบันนี้แม้จะไม่มีเป็นทางการ	 แต่ก็มีอยู่ดี	 มีทาสหลายแบบ	 แต่จะไม่กล่าวถึงทาสแบบต่างๆ	 เพราะไม่ ใช่ที่	

แต่จะย้ำว่าการที่เป็นหนี้ตามธรรมดาเวลาคนหนึ่งไม่มีเงิน	 ไม่มีทอง	 ไม่มีสตางค์ก็ ไปกู้เงินเขา	 มันก็คล้ายๆ	 เป็น

ทาสกับเขาอยู่ดี	แต่ ไม่ ได้มีชื่อว่าทาส	
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	 ฉะนั้น	การที่ ไปกู้ยืมเขา	ถ้าเอาเงินมาใช้ ในทางที่ถูกสร้างสรรค์กิจการให้มีกําไรได้	ให้มีความก้าวหน้าได้	ก็

ควรทําได้	 โดยเฉพาะไปกู้ยืมจากธนาคารซึ่งตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับเกษตรและสหกรณ์	 อันนี้ก็นับว่าปลอดภัย	

แต่ว่าถ้ากู้ยืมไปซื้อเหล้ามาดื่ม	 หรือไปเล่นการพนัน	 แล้วไปกู้ยืมของเขามา	 ไม่มีทางที่จะใช้หนี้เขา	 โดยเฉพาะอย่าง

ดื่มเหล้านั้น	 ดื่มไปมันก็ไปแล้ว	 ร่างกายเราก็ทรุดโทรม	 ก็ยิ่งทําให้เสียสองเท่า	 ฉะนั้นการที่จะไปกู้ยืมในฐานะบุคคล

ก็ตาม	 หรือในฐานะสหกรณ์ก็ตาม	 จะต้องคิดให้ดีว่าการกู้ยืมนั้นมีเหตุผลหรือไม่การกู้ยืมนั้นเราจะมาอีหลุยฉุยแฉก

หรือเปล่า	 ถ้าไปกู้ยืมเขามาแล้วก็มาทํากิจการที่รู้สึกว่าจะก้าวหน้า	 เช่นไปกู้ยืมแล้วก็มาทําให้ผลิตผลของเรามี

คุณสมบัติ	 หรือมีราคาสูงขึ้นอย่างที่กล่าวเมื่อตะกี้ก็ถูกต้อง	 เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําโรงงานกระป๋องเป็นต้น			

ไม่จําเป็นจะเป็นถึงโรงงาน	 อาจจะเป็นกิจการที่จะนําผลิตผลของตนมาดัดแปลง	 หมายถึงมาหุงต้ม	 มาใส่ขวด			

หรือแม้จะทําแห้งก็ ได้	 ซึ่งอาจจะไม่สิ้นเปลืองนัก	 เพื่อที่จะให้ราคาดีขึ้น	 หรือสามารถที่จะรักษาผลิตผลเหล่านั้นให้			

อยู่นานกว่า	 เช่นกล้วย	 ถ้าเรามีกล้วยมากๆ	 เราจะไปขายสดๆ	 นั้น	 ขายยาก	 ก็พูดอยู่เสมอว่า	 กิจการปลูกกล้วย	

ขายกล้วย	 ไม่ ใช่ของกล้วย	 มันยาก	 แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีกล้วยมาก	 เรามาทํากล้วยตากโดยที่มีเครื่องง่ายๆ	 ก็

เป็นการทําให้ผลิตผลของเราเก็บไว้ ได้นานกว่า	แล้วขายได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียจะเน่า	อย่างนี้ก็ต้องลงทุนเหมือนกัน	

ฉะนั้น	ก็ขอสนับสนุนเรื่องที่จะลงทุนด้วยการไปกู้แล้วมาลงทุน	เพื่อที่จะทําให้ผลิตผลของเรามีคุณค่ามากขึ้น	

	 นี่ก็พูดถึงการกู้การยืมเงิน	 แล้วก็การกู้การยืมนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่ง	 ในเรื่องนี้เคยได้ประสบเห็นว่า	 ไม่ค่อย

เข้าใจ	 คือไปกู้ยืมจากธนาคารที่เขาตั้งใจจะช่วย	 คือกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยไม่แพง	 เขาให้กู้ยืมเพื่อที่จะให้เราสามารถที่

จะตั้งตัวให้มีการผลิตดีขึ้น	 มีรายได้สูงขึ้น	 และเมื่อมีรายได้แล้วก็ควรจะคืนทุน	 อันนี้เป็นหลักสําคัญ	 อย่าไปนึกว่าไป

กู้ยืมของเขามาแล้วไม่ต้องคืน	 ที่กู้ยืมเขามาแล้วไม่คืนมันเสียหายหลายอย่าง	 อย่างหนึ่งก็ต้องเสียดอกเบี้ยแม้เขาจะ

ไม่เรียกดอกเบี้ยมาก	 ก็ต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ดี	 ก็ขาดทุน	 เพราะว่าทางฝ่ายธนาคารหรือฝ่ายที่เขาให้กู้	 เขาก็ต้องเรียก

ดอกเบี้ย	 เพราะว่าถ้าเขาเอาเงินนั้นไปลงทุนทําอะไรอื่นเขาก็จะได้กําไรมาก	 เขาเอามาให้กู้	 เขาก็ต้องเรียกดอกเบี้ย

บ้าง	 เพราะว่าถ้าให้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	 เงินเขาก็เหมือนของทุกอย่างเขาไม่ ได้ ใช้ก็ต้องเรียกดอกเบี้ยบ้าง	 ฉะนั้น	
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พวกเราที่ ไปกู้เงิน	 เมื่อมีกําไรพอสมควรแล้วก็ควรที่จะคืนทุนไป	 คือหมายถึงว่าใช้หนี้	 จะได้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย				

ถ้าเราใช้หนี้แล้ว	กําไรทั้งหลายที่เรามีเป็นของเรา	เราใช้ ได้	ถ้ามีกําไรมากขึ้น	เราอาจจะตั้งเป็นกองทุนขยายกิจการ

เพื่อตนเองเป็นไทแท้คือไม่เป็นทาส	 การที่จะได้กําไรมาแล้วไป ใช้ ในทางที่ ไม่เป็นประโยชน์ก็อาจจะทําให้ต้องติดหนี้

เขานาน	และเมื่อติดหนี้เขานานก็เท่ากับขาดทุน	แต่สําคัญที่สุดก็จิตใจที่ว่าเป็นหนี้เขามันไม่ดี	

	 ฉะนั้น	เรื่องของการไปกู้ยืมเป็นสิทธิ์	แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ชาวสหกรณ์ทั้งหลายรู้สึกว่าเป็นสิ่งสําคัญของสหกรณ์	

เวลาตั้งสหกรณ์แล้วการรายงานขั้นแรกเขาจะบอกว่า	 พวกผมไปจดทะเบียนได้แล้วเป็นสหกรณ์	 ดี ใจมาก	 เพราะว่า

เดี๋ยวนี้จะไปกู้เงินเขาได้	อันนี้ทุกครั้งที่ ได้ยินอย่างนี้ก็เกิดไม่ค่อยสบายใจนัก	จึงมากล่าวกับท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์ทั่วประเทศที่พูดเรื่องการกู้ยืมนี้เป็นสําคัญ	 ก็เพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ	 เป็นเรื่องความเป็นอยู่			

จะอยู่หรือไม่อยู่ก็เพราะเข้าใจเรื่องการกู้ยืม	 แล้วก็ ให้รู้จักวิธีลงทุน	 และที่สําคัญก็อยู่ที่จิตใจของตัว	 สหกรณ์มีอยู่		

สําหรับช่วยซึ่งกันและกัน	 เพื่อที่จะอยู่ดีขึ้นมีกําลังในการที่จะนําผลิตผลของตนไปขายคือนําผลผลิตไปสู่ตลาด	 อันนี้

เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	จึงได้กล่าวเสียยืดยาวพอสมควร	

	 นอกจากนี้	 ที่ ได้กล่าวว่าจะเพ่งเล็งในเรื่องเช่นโรงสี	 ก็เป็นสิ่งที่ยินดีมาก	 เพราะว่าพวกเราทั้งหลายก็ต้องมี

อาหารไว้ โดยเฉพาะมีข้าว	 ข้าวนั้นเวลาไปซื้อเป็นข้าวสาร	 ก็มีความลําบากเพราะว่าอาจจะแพง	 แล้วก็เก็บไว้นานไม่

ได้	ถ้าไปหาซื้อข้าวเปลือกมา	หรือผลิตข้าวเปลือกของตนเอง	ก็เก็บไว้ ได้นาน	ถ้ามาสีเองก็ทําให้ทุ่นไปมาก	เพียงแต่

ตอนแรกอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวข้องกับโรงสี	 ซึ่งในเมืองไทยก็ผลิตโรงสี	 คือสร้างโรงสี ได้มีคุณภาพสูงดีมาก	 ก็เป็น		

สิ่งที่น่าภูมิ ใจ	 ถ้าเรามี โรงสีแล้ว	 เวลาสีข้าว	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ ในข้าว	 หมายความว่าอยู่ ในข้าวเปลือกนั้น	 เราเอา

มาใช้ ได้	 โดยเฉพาะข้าวที่เราใช้บริ โภคนั้นเป็นสําคัญ	แล้วก็ปลายข้าวก็ยังมาใช้ ได้	 รํามาใช้ ได้	 เพราะว่ามาเลี้ยงสัตว์

ก็ ใช้รํา	 ถ้าเราไปสีที่ โรงสีส่วนมากเขาจะต้องเก็บเอาไว้	 แล้วก็ทําให้เราต้องขาดทุน	 แม้แต่แกลบ	 แกลบนั้นก็มี

ประโยชน์ ในหลายด้าน	 ด้านหนึ่งก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับมาหุงต้ม	 นอกนั้นในบางกรณีบางชนิดก็ ไปผสมกับดิน	

เพื่อให้ดินโปร่ง	 ก็เป็นการได้ ใช้หลายอย่าง	 ฉะนั้น	 การที่มี โรงสีกิจการโรงสี	 และไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บเป็นส่วน
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รวมของสหกรณ์นั้น	สหกรณ์ ได้กําไร	ได้ประโยชน์มาก	หมายถึงว่าสมาชิกสหกรณ์จะได้อยู่ดีกินดี ได้สะดวกขึ้น	

	 ก็ขอชี้แจงหรือพูดถึงเรื่องต่างๆ	 เหล่านี้เพียงแค่นี้	 ขอย้ำว่าดี ใจมากที่ท่านทั้งหลายได้มา	 และสามารถที่จะ

มาพบกันในโอกาสที่มีการประชุม	 โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อํานวยความสะดวกให้ท่านทั้งหลายมาประชุม	

และยินดีมากที่ทางกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ	์ มีเจ้าหน้าที่	 อาจจะยังไม่พอ	 แต่ว่าอย่างน้อย

ที่สุดเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจดี	 และทําให้ชาวบ้านคือเกษตรกรเข้าใจถึงความตั้งใจที่ดีของทางการ	 เพื่อส่งเสริม

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรือง	 ไม่ต้องแร้นแค้นโดยไปสอดส่องและติดต่อกับหน่วย		

ราชการอื่นๆ	 ที่จะช่วยให้กิจการของสหกรณ์ความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น	 เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มีความชื่นใจที่เห็น

ว่าท่านมีความเจริญขึ้นและขอให้ทุกคนมีความเข้าใจดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 ในเรื่องของการอยู่เป็นสหกรณ์	ขอให้สามารถที่

จะปฏิบัติ ให้กิจการสหกรณ์เจริญขึ้น	เป็นหลักในความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั่วประเทศ	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสําเร็จ	ความเจริญ	ความก้าวหน้า	ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ ไทยอาสาป้องกันชาติ

ณสนามหน้าโรงเรียนบ้านหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่๕มิถุนายน๒๕๒๓

	 บัดนี้การฝึกขั้นก้าวหน้าของเหล่า	 ไทยอาสาป้องกันชาติ	 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยดี	 ก็นับว่าเป็นประโยชน์

มาก	 เพราะว่าได้ทําให้สมาชิกทั้งหลายที่ ได้เข้าฝึกได้เห็นว่า	 จะต้องมีอะไรสําหรับรักษาป้องกันชาติบ้านเมืองได้	

อย่างเต็มความสามารถ	ทั้งเป็นนิมิตดีเพราะว่าเป็นการฝึกที่มีผู้ที่มาจากภาคต่างๆ	ร่วมกัน	ดังที่แม่ทัพภาคที่	๑	ได้

กล่าวว่าเป็นการส่งเสริมความสามัคคี	

	 จุดประสงค์ของการตั้งหน่วยหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาตินี้	 ก็มีอยู่ ในตัวอยู่ ในคําแล้วว่า

ป้องกันชาติ	 เพราะว่าคนเราถ้าไม่มีชาติไม่มีบ้านเมืองที่จะอยู่ก็ ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้	 จึงต้องพยายามที่จะ

รักษาชาติไว้ ให้มั่นคง	 เพื่อการนี้ก็จะต้องฝึก	 ฝึกทั้งกายทั้งใจและทั้งวิชาการ	 เพราะว่าผู้ที่รักความสงบ	 รักความสุข	

รักชาตินั้นถ้าไม่มีความรู้ก็ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ได้	 ทั้งต้องมีจิตใจที่แน่วแน่	 การฝึกไทยอาสาป้องกันชาติ ในขั้น		

พื้นฐาน	 เป็นการฝึกที่ทําให้แต่ละคนสํานึกว่าตัวเองจะทําอะไรได้	 แต่การฝึกเหล่านั้นอาจจะไม่กว้างขวางพอจึงมีการ

ฝึกขั้นก้าวหน้าเพื่อที่จะให้มีความชํานาญมากขึ้นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น	มีความสํานึกในหน้าที่ยิ่งขึ้น	การที่ ได้

ฝึกมาแล้วด้วยดี	 และก็เข้าใจว่าทุกคนได้รับประโยชน์ ในเวลานี้	 มีความภูมิ ใจที่ ได้ปฏิบัติด้วยดี	 ได้รับรางวัลชมเชยว่า

เป็นเลิศในด้านต่างๆ	 ก็นับว่าในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติงานที่จะต้องทำ	 แต่การที่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้	

ไม่ ใช่ว่าเวลานี้เราพร้อมแต่พรุ่งนี้เราลืมแล้ว	 เราจะต้องจำเอาไว้ ในสิ่งที่ ได้เรียนรู้	 จะต้องรักษากําลังกายที่ ได้ฝึก		

เอาไว้	 และต้องรักษากําลังใจความแน่วแน่ ไว้ตลอด	 แม้ ไม่ ใช่การฝึกที่จัดขึ้นก็จะต้องฝึกอยู่ดีทุกวัน	 ทบทวนทุกวัน			

เพื่อรักษาความเข้มแข็ง	 รักษาความสามารถเอาไว้	 ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะมีหวังว่าการฝึกนี้ ได้ประโยชน์จริงๆ	 และจะ

สามารถรักษาป้องกันชาติบ้านเมืองของตน	 โดยเฉพาะท้องถิ่นของตนที่จะต้องรักษา	 เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่มั่นคง		

และประเทศชาติอยู่ยง	ถ้าเราต้องการความเป็นอยู่ดังที่เรามีอยู่	คือมีอิสระเสรีจะทําอะไรก็ไม่มีการขัดขวาง	ไม่มี ใคร

บงการว่าจะต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้	หมายความว่าให้อยู่เป็นไทยได้	เราจะต้องรักษาความเป็นไทยนี้ ไว้		

	 เมื่อปีที่แล้วหลังจากการฝึก	 ณ	 ที่นี้ก็เคยได้เตือนว่า	 สิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาชาติบ้านเมืองก็คือรักษา

ชีวิตประจําวันให้ดี	 ทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความตั้งใจที่แผ่เต็มไปด้วยเมตตา		

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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ซึ่งกันและกัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะทําให้ชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้	 ก็ขอย้ำอีกทีว่าท่านได้ฝึกไว้ดีแล้ว			

ทั้งในด้านป้องกันในวิชาการป้องกันตัว	 ในวิชาป้องกันประเทศ	ในการสร้างพลังทั้งจิตใจทั้งกายไว้ดี	ก็ขอให้ประกอบ

อาชีพประจําวันให้ดี	 ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่	 ด้วยความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็

เชื่อได้ว่าประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุขได้และทุกๆ	 คนสามารถจะอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความก้าวหน้า	 มีความปลอดภัย	

ก็ขอให้ทุกๆ	 ท่านที่มาจากทุกภาคของประเทศ	 มาชุมนุมกันด้วยความสามัคคี	 ได้กลับไปภูมิลําเนาและไปแนะนํา

เพื่อนฝูงที่บ้านให้สามารถที่จะทําแต่ความดี	และสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญเพื่อความสุขของส่วนรวม	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกําลังใจ	และกําลังกายสมบูรณ์อยู่ตลอด	สิ่งใดที่ปรารถนาที่ถูกต้องชอบธรรมขอให้มี

ความสําเร็จทุกประการ	ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานแก่คณะอาจารย์ครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลวังกล

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล

ณพระราชวังไกลกังกล

วันพฤหัสบดีที่๑๙มิถุนายน๒๕๒๓

	 วันนี้	 ถึงวันสําคัญประจําปีของโรงเรียนวังไกลกังวลอีกครั้งหนึ่ง	 คือ	 วันซึ่งครู	 นักเรียน	 และทุกๆ	 คนที่

เกี่ยวข้องกับโรงเรียน	 ได้ชื่นชมกับผลงานของตนที่ ได้เหน็ดเหนื่อยทํามาตลอดปีที่ผ่านไป.	 และตามที่รายงานให้

ทราบ	 ปีที่แล้วได้เริ่มงานปรับปรุงโรงเรียนเป็นการใหญ่ด้วย	 แสดงว่าทางโรงเรียนมีความพยายามที่จะทําโรงเรียน

ให้ดีขึ้น	ให้เจริญขึ้นซึ่งเป็นการสมควรยิ่ง.	

	 การปรับปรุงกิจการของโรงเรียนนั้น	 เป็นกิจที่จะต้องทําอยู่เสมอโดยต่อเนื่อง.	 แต่ข้อที่สําคัญกว่านั้น	 อยู่ที่

จะต้องทําให้ ได้ประโยชน์ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์.	 วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียน	 หรือการให้การศึกษาแก่

เยาวชนของชาติ	 คือการให้นักเรียนมีความสมบูรณ์	 ไม่บกพร่องพิการ	 ทั้งทางร่างกาย	 ทั้งทางความคิดจิตใจและ

คุณธรรมให้นักเรียนมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยํา	 พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะนําความรู้ความคิดไปปฏิบัติ ใช้งาน

ด้วยตนเองได้จริงด้วย	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ก็คือให้นักเรียนแต่ละคนได้มีอุปกรณ์ครบครันสําหรับการครองชีวิตและ

สร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองในกาลภายหน้านั่นเอง.	

	 ก็การที่จะร่วมกันปรับปรุงงานให้เป็นผล	 ให้มีประสิทธิภาพนั้น	 ผู้ที่ร่วมงานกันจําเป็นจะต้องทําความคิด

ความเห็นให้ตรงกันในทางที่ดีที่ถูก.	 และการจะทําความคิดเห็นให้ ได้ดังนั้น	 ก็ต้องหัดทําใจให้สุจริต	 หนักแน่น			

เป็นกลางก่อน	 จนจิตใจนั้นไม่หลงอยู่กับความต่ำทรามและอํานาจอคติ	 มีความละอายรังเกียจการทุจริต	 เห็นแก่ตัว	

เอาเปรียบ	 เพ่งเล็ง	 ให้ร้ายคนอื่น.	 เมื่อจิตใจหนักแน่นเป็นกลางแล้ว	 ความคิด	 วิจารณญาณ	 ก็จะกระจ่างแจ่มใส	

เป็นไป ในทางที่เป็นคุณประโยชน์	 ช่วยให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและเรื่องราวต่างๆ	 ได้ โดยสะดวกรวดเร็ว

และถูกต้องตรงกัน.	 ไม่ว่าทําการงานใด	 ก็พอใจยินดีและปรองดองกัน	 ที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 ให้งานบรรลุผล

เลิศตามจุดประสงค์ โดยไม่ชักช้า.	 และเมื่อกิจการมีประสิทธิภาพ	 ย่อมจะทําให้ผู้ปฏิบัติปรับปรุงได้รับผลานิสงส์		

คือความอิ่มเอิบภาคภูมิ ใจ	ที่ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์อันยั่งยืนไว้แก่ส่วนรวม.	

	 สําหรับนักเรียนนั้น	 หน้าที่สําคัญอยู่ที่ต้องพยายามเล่าเรียนและฝึกหัดอบรมให้เต็มกําลัง	 ให้มีความรู้ที่		

ถูกต้องแม่นยํา	 ทั้งให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องด้วยเหตุผล	 สามารถรู้เห็นถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิ ใช่ประโยชน์ ได้

ชัดเจนแน่นอนไม่สับสน.	ก็จะนําพาตัวให้ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยตลอดได้.	
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	 ขอชมเชยผู้ที่อุตส่าห์เล่าเรียนดีจนได้รับรางวัล	 และขออวยพรให้ทุกๆ	 คน	 ทั้งครูทั้งนักเรียน	 ทั้งผู้มีส่วน

ช่วยเหลืองานของโรงเรียนวังไกลกังวล	มีความสุขความสวัสดี	มีกําลังกายใจพร้อม	ที่จะได้ทําหน้าที่ของตนๆ	ให้ ได้

ผลที่น่าชื่นชมยิ่งขึ้นไป.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรี

ณโรงเรียนอาชีวศึกษาเพชรบุรี

วันเสาร์ที่๒๔มิถุนายน๒๕๒๓

	 งานลูกเสือชาวบ้านเป็นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรยาย	 คือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อส่วนรวม	 และ

เป็นประโยชน์อย่างมากแก่แต่ละคนที่ ได้มาฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 มีข้อที่น่าสังเกตในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ได้	

แบ่งลูกเสือชาวบ้านกับลูกเสือชาวเมือง	ความจริงชาวบ้านก็ชาวเมืองนั่นเอง	เพราะถือว่าผู้ที่เป็นคนไทยทุกคนก็เป็น

ชาวบ้าน	 และอยู่ ในเมืองไทยก็เป็นชาวเมือง	 ถ้าจะแยกว่าเป็นชาวเมืองตามที่วิเคราะห์ศัพท์ว่า	 เป็นลูกเสือสามัญ	

ลูกเสือวิสามัญ	ลูกเสือสํารอง	เนตรนารีนั้น	ก็ควรจะใช้คําคนละอย่าง	

	 กล่าวถึงลูกเสือชาวบ้าน	คําว่า	“ลูกเสือ”	นั้นในที่นี้ก็หมายความว่า	จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่ ได้ ให้

เมื่อตะกี้นี้	 โดยเฉพาะว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 เพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าลูกเสือนั้นเป็น		

ผู้ที่ฝึกจิตฝึกกายให้ดี	 และพร้อมที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่น	 แก่ส่วนรวม	 และแก่ตนเอง	 “ชาวบ้าน”	 คําว่าชาวบ้านก็

อย่างที่ ได้กล่าวเมื่อตะกี้ว่าเป็นคนไทยทุกคน	 พวกเราทุกคนก็เป็นชาวบ้าน	 เพราะว่าต้องมีบ้านอยู่ถ้าไม่มีบ้านอยู่

เร่ร่อนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบาย	ฉะนั้น	ลูกเสือชาวบ้านก็หมายถึงว่าเป็นคนไทย	

	 พวกเราทุกคนที่ตั้งใจที่ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์	 ทั้งประโยชน์ตน	 และประโยชน์ส่วนรวม	 ก็ ได้มีการฝึก

เพื่อการนี้	 ทุกคนได้ฝึกตามที่แต่ละรุ่นมาฝึกกันเป็นเวลา	 ๕	 วัน	 กับ	 ๕	 คืน	 การฝึกนั้นเป็นการที่จะทําให้ตนเองมี

ความรู้	 มีความสามารถ	 ด้วยการฟังที่วิทยากรได้บรรยาย	 ด้วยการฟังเพื่อนที่มาฝึกด้วยกันจะเรียกว่ามาสนทนากัน	

และช่วยกันปฏิบัติ ในสิ่งที่ ได้รับฟังมา	 ฝึกตัวให้มีความเข้มแข็ง	 ให้มีความเอื้อเฟื้อ	 ถ้าได้เท่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดูไม่

มาก	 แต่ก็นับว่ามาก	 เพราะว่าถ้าพวกเราสามารถพร้อมที่จะรับความรู้เพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์	 ด้วยความตั้งใจด้วย

ความฉลาด	ด้วยความเมตตานั้น	 เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมถูกขจัดไปได้	 ฉะนั้น	 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้กล่าวว่ากิจการของลูกเสือได้ประสบอุปสรรค	 ก็ทราบดีว่ามีอุปสรรค	 เพราะว่ากิจการลูกเสือจะต้องอาศัยการช่วย

ของผู้ที่เข้าใจในกิจการลูกเสือให้มีปัจจัยสําหรับการฝึก	 และบ่นว่าการบริจาคไม่ค่อยมากนักในวันนี้	 แต่ด้วยกําลังใจ

ของวิทยากรและผู้ที่เอื้อเฟื้อก็สามารถดําเนินงานนี้อย่างดีและทําให้ลูกเสือชาวบ้านทุกคนมีกําลังเข้มแข็ง	 จะต้อง

ชมเชยตัวลูกเสือชาวบ้านเอง	ผู้ที่ ได้เข้ามาฝึก	เมื่อเข้ามาฝึกแล้วก็ต้องอดทน	เมื่ออดทนมาและได้ผลแล้วก็ต้องรักษาผล

นั้นและเข้าใจว่าทุกคนก็รักษาผลนั้นไว้	 คือความเข้มแข็งและความเมตตาที่มีอยู่ ในใจของตนและทราบว่าเราทํา			

	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้		
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กิจการนี้สําหรับอะไร	ก็เชื่อว่าทั้งวิทยากรทั้งลูกเสือเอง	ก็รักษาความเข้มแข็ง	พยายามที่จะขวนขวายความรู้เพิ่มเติม	

พยายามที่จะปฏิบัติตามอุดมคติที่ ได้ตั้งไว้แก่ตัวเอง	ก็เชื่อว่าจะเป็นผลสําเร็จ	และจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง	

	 พูดถึงส่วนรวมก็จะต้องบอกว่าทุกคนแต่ละคนที่ประกอบส่วนรวมนี้	ย่อมปรารถนาความสุข	ต้องการความสุข

ให้อยู่ดีกินดี	 แต่ว่าการอยู่ดีกินดีนั้นอยู่คนเดียวไม่ ได้	 จะต้องช่วยกัน	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้ ใช้ความคิดความสามารถของ	

ลูกเสือชาวบ้านมาแก้ ไขปัญหานี้	 เพื่อที่จะให้ทุกคนแต่ละคนได้ความสุข	 ด้วยกําลังขอความสามัคคี	 ด้วยกําลังของ

การเมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุข	 ไม่ต้องเดือดร้อนแม้จะมีอุปสรรค

ความเดือดร้อนบ้าง	 ก็เชื่อว่าผ่านพ้นไปได้อย่างเช่นที่บอกว่าปีนี้เพชรบุรีแล้งมาก	 น้ำฝนไม่มี	 มาในวันนี้ก็เห็นได้ว่า

ฝนตกมาแล้วและฝนก็จะตกต่อไป	เป็นอันว่า	อุปสรรคที่มีมาก็จะต้องผ่านพ้นไป	

	 การที่บอกว่าลูกเสือชาวบ้านจะต้องหาความรู้	 จะต้องปฏิบัติตนให้ดี	 มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 เอื้อเฟื้อ

ต่อผู้อื่น	แสดงให้เห็นว่ามาฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้านนั้น	มิ ใช่ว่าจะฝึกสําหรับจะมีอภิสิทธิ์อะไร	ตรงกันข้ามมาฝึกสําหรับ

มีหน้าที่	 ดูเหมือนว่าหน้าที่นี้ควรจะมีสิทธิ์	 คือว่าสิทธิและหน้าที่คู่กัน	 แต่ต้องรู้ว่าคนไหนได้ทําหน้าที่ที่ดีเท่ากับได้มี

สิทธิ ในความสุข	คนไหนที่ ไม่ทําหน้าที่ก็ ไม่น่าจะมีสิทธิ ในความสุข	และสิทธินี้ธรรมดาทุกคนก็มีสิทธิเพราะมีเสรี	แต่

ที่ว่าเมื่อตะกี้ว่าพูดถึงอภิสิทธิ์	 ขอเตือนนิดหน่อยว่าเมื่อลูกเสือมาฝึกแล้วตั้งใจจะให้มีหน้าที่	 และมีสิทธิ ในความสุข	

แต่ขออย่าให้ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์	 เพราะถ้าแสดงว่ามีอภิสิทธิ์บางทีก็ทําให้เสียหายเหมือนกัน	 และจะทําให้เสื่อมความ

ศรัทธาในลูกเสือชาวบ้าน	คือในตนเอง	

	 ก็ขอให้ทุกคนพิจารณาถึงประโยชน์ของการฝึก	 ประโยชน์ที่ ได้ฟังวิทยากร	 ประโยชน์ที่ ได้มาสนทนากันเมื่อ

ได้พบปะกัน	 ประโยชน์ของการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	 ประโยชน์ของความสามัคคี	 ถ้าคิดถึงอยู่เสมอและปฏิบัติเสมอ	

ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายมีเกียรติมาก	และได้ทํานุบํารุงเกียรติไว้ โดยดี	บัดนี้ก็ ได้ครบถ้วนแล้ว	ท่านมีทั้งผ้าผูกคอประจําตัว

ของลูกเสือชาวบ้าน	 มีทั้งธงประจํารุ่น	 มีทั้งธงชาติพร้อมสรรพ	 นับว่าท่านมีความเป็นลูกเสือชาวบ้านโดยสมบูรณ์	

และเป็นผู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างยิ่ง	

	 ขอทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรือง	กิจการใดๆ	ที่ทําอยู่ ให้มีความสําเร็จ	ขอให้มีกายและใจเข้มแข็งสมบูรณ์	

ไม่เจ็บไม่ ไข้	ประสบแต่ความดีความสมประสงค์ทุกเมื่อ.	



467

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพุธที่๒๕มิถุนายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอีกวาระหนึ่ง	

และที่ ได้ทราบรายงานกิจการประจําปีของมหาวิทยาลัย	 ว่าดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดี	 เป็นที่น่าพอใจทุกๆ	 ด้าน			

ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	 และกับบัณฑิตทุกๆ	 คน	 ที่ ได้รับเกียรติและได้รับความสําเร็จอันงดงาม	

ณ	โอกาสนี้	

	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 จะเป็นสาขาใดก็ดี	 คงจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่การงาน

เกี่ยวข้องอยู่กับการศึกษาในวันข้างหน้า	 เพราะฉะนั้น	 จึงควรจะพูดกับท่านเรื่องการศึกษา	 ซึ่งเป็นงานหลักของ

แต่ละคนต่อไป	 การศึกษานั้น	 ไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตน	 หรือจะให้แก่ผู้อื่น	 สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์	 จึงจะได้ผลเป็นคุณประโยชน์	 มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น	 ทําให้เสียเวลาและเสีย

ประโยชน์ ไปเปล่าๆ	 วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร	 กล่าวโดยรวบยอด	 ก็คือการทําให้บุคคลมีปัจจัยหรือ		

มีอุปกรณ์สําหรับชีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอ	 ทั้งในส่วนวิชาความรู้	 ส่วนความคิดวินิจฉัย	 ส่วนจิตใจและคุณธรรม

ความประพฤติ	 ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ	 ในอันที่จะนําความรู้ความคิดไป ใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้

ได้จริงๆ	 เพื่อสามารถดํารงชีพอยู่ ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง	 และสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่สังคมและ		

บ้านเมืองได้ตามควรแก่ฐานะด้วย	

	 นักการศึกษาทั้งหลายแต่ละท่าน	 จะทําหน้าที่ ใดระดับไหนก็ตาม	 ควรจะได้ทราบซึ้งและสํานึกตระหนัก			

ที่จะให้การศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์	 และถ้าพยายามตั้งใจทําให้บรรลุผลถูกต้องและครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว	

เชื่อมั่นว่าปัญหาสารพัด	ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการให้	จะคลี่คลายเบาบางลงและดีขึ้นได้ ไม่เนิ่นนานนัก	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์เข้มแข็ง	 ที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อกุลบุตรกุลธิดาและ

ชาติบ้านเมืองต่อไป	 และขอให้ประสบความสุข	 ความสําเร็จ	 ความสวัสดี	 มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ตลอดทุกเมื่อสมดังประสงค์.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๒๖มิถุนายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ประจําปี			

การศึกษา	๒๕๒๒	เป็นวาระที่สอง	ในวันนี้	ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตใหม่ทั่วทุกคน	ที่ ได้

รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 เมื่อวันวาน	ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า	การให้การศึกษานั้นสําคัญและจําเป็นมาก	

ที่จะต้องพยายามทําให้ตรงและให้ ได้ตามวัตถุประสงค์	 มิฉะนั้นจะเกิดผิดพลาดเสียหายขึ้น	 และวัตถุประสงค์สําคัญ

ของการให้การศึกษานั้น	 คือการฝึกฝนอบรมให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สําหรับชีวิตอย่างครบครันเพียงพอ					

ทั้งในส่วนวิชาความรู้	 ส่วนความคิดวินิจฉัย	 ส่วนจิตใจและความประพฤติ	 ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ	

ในอันที่จะนําความรู้ความคิดไป ใช้ ไปปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 เพื่อประโยชน์แห่งการสร้างความสุขความเจริญและ

ความมั่นคงในชีวิต	วันนี้	จะพูดถึงการสร้างเสริมความรู้หรือการสร้างเสริมทางด้านวิชาการต่อไป	

	 วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น	 ได้แก่วิชาและความรู้ที่ถูกต้อง	 จัดเจน	 แม่นยําชํานาญ	 นําไป ใช้การเป็น

ประโยชน์ ได้พอเหมาะพอควร	 ทันต่อเหตุการณ์	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้อย่างนี้ขึ้นได้

อย่างไร	 เบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่า	 เรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล่	 เพราะในชีวิตของเรา	 เราไม่ ได้อยู่กับการกาผิดกาถูกใน

ข้อสอบ	หากแต่อยู่กับการทํางานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัด	ทางที่ถูก	เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้

อยู่เสมอ	 ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก	 คือเมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ ได้ก่อน	 แล้ว

จึงพยายามมองลงไป ในส่วนละเอียดทีละส่วน	 ให้เห็นชัดโดยถ้วนถี่	 เมื่อรู้แล้ว	 ก็นํามาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็น	

ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุ	 ส่วนที่เป็นผล	 ให้เห็นลําดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆ	 ไปจนตลอด			

ให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอน	 เพื่อให้สามารถสําเหนียกกําหนดและจดจําไว้ ได้	 ทั้งส่วนที่เป็นหลักเป็นทฤษฎี	 ทั้งส่วน

เรื่องราวหรือรายละเอียด	 จักได้สามารถนําไปสั่งสอนผู้อื่น	และนําไปเทียบเคียงใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการงาน	หรือ

การคิดอ่านแก่ปัญหาต่างๆ	 ในชีวิตต่อไป	 ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจพยายามศึกษา	 พร้อมทั้งให้การศึกษาแก่ศิษย์ของ

ท่านดังนี้	เป็นอันหวังได้ว่าอนาคตอันแจ่มใสของตน	ของชาติบ้านเมือง	จะรออยู่ ในเบื้องหน้าเป็นแน่นอน	
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	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน			

สมตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันศุกร์ที่๒๗มิถุนายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ประจําปีการศึกษา	

๒๕๒๒	 อีกวาระหนึ่ง	 เป็นวาระที่สาม	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ ได้รับเกียรติ		

และความสําเร็จ	

	 วันก่อน	 ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า	 การศึกษาและการให้การศึกษานั้น	 จําเป็นที่จะต้องทํา

ให้ ได้ตามวัตถุประสงค์	 ที่จะทําให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สําหรับชีวิตอย่างครบครันพอเพียงทั้งปัจจัยส่วนวิชา		

ความรู้	 ส่วนความสามารถในทางปฏิบัติ	 ส่วนความคิดจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ	 เพื่อนําไปสร้างตัว				

สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม	และได้อธิบายถึงการศึกษาด้านวิชาการไว้ว่า	ได้แก่การขวนขวายเปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้

อยู่เสมอ	 ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก	 รู้แล้ว	 ก็นํามาคิดพิจารณาให้ ได้ประเด็น	 ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผล			

ให้เห็นลําดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องของเหตุและผลนั้น	 ตลอดจนถึงผลสรุป	 ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแน่ชัด	 เพื่อให้

กําหนดจดจําได้	 ทั้งโดยหลักทฤษฎีทั้งโดยเนื้อความที่เป็นมา	 แล้วนําไปสั่งสอน	 หรือนําไปเทียบเคียงใช้ ในการงาน	

ในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไป	

	 วันนี้	 จะพูดถึงการศึกษาในส่วนการอบรมความสามารถในทางปฏิบัติต่อไปว่า	 การหาโอกาสนําความรู้ภาค

ทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติก็ดี	 การฝึกหัดปฏิบัติงานเพื่อใช้แรง	 ใช้ฝีมือใช้ความละเอียดถี่ถ้วนก็ดี	 เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง	

และต้องกระทํามิ ให้น้อยไปกว่าภาคทฤษฎีเพราะการศึกษาภาคนี้เป็นประโยชน์สร้างเสริมปัจจัยสําคัญของชีวิต			

ในด้านความขยันขันแข็ง	 ความเข้มแข็ง	 ความอดทนพยายาม	 ความละเอียดรอบคอบของบุคคล	 ได้อย่างมากที่สุด	

ผู้ที่ปรกติทําอะไรด้วยตนเอง	จะเป็นผู้มีอิสระ	 ไม่ต้องพึ่ง	 ไม่ต้องอาศัยผู้ ใด	จะไม่ต้องรอคอย	 ไม่ต้องผิดหวัง	และจะ

ได้รับผลสําเร็จสมใจนึกเสมอไป	ท่านทั้งหลายจึงควรตั้งใจแสวงประโยชน์จากการปฏิบัตินี้ ให้ ได้	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 สมตามที่		

มุ่งหมายจงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันเสาร์ที่๒๘มิถุนายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ายินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ประจําปี	 ๒๕๒๒					

เป็นคํารบที่สี่	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง	 กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตใหม่ทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและ		

ความสําเร็จในการศึกษา	

	 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ในครั้งก่อนๆ	 ด้วยเรื่องการศึกษาไว้หลายข้ออาจสรุปลงได้ว่า	 การ

ศึกษา	 ที่มุ่งทําเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ความสามารถสร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิต	 และทําประโยชน์แก่

ส่วนรวมได้	 นั้น	 ต้องจัดอบรมให้ ได้พร้อมทั้งด้านวิชาการ	 ด้านการลงมือปฏิบัติ	 ด้านความคิดวินิจฉัยและความ

ประพฤติปฏิบัติ	 ได้พูดถึงการศึกษาอบรมด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ ไปแล้ว	 วันนี้	 จึงจะกล่าวถึงด้านความคิด

วินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติต่อไป	

	 ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติที่ดีนี้	 เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลประกอบกัน	 และส่งเสริม

สนับสนุนกัน	 ทั้งเป็นรากฐานของการดํารงชีวิตที่ดี	 ที่เจริญ	 ที่มั่นคง	 อย่างสําคัญยิ่ง	 หลักที่จะปฏิบัติฝึกฝนมีอยู่ว่า	

เบื้องต้น	 บุคคลจะต้องหัดทําความคิดจิตใจให้หนักแน่น	 เป็นกลาง	 ไม่ปล่อยให้หันเหไปตามอํานาจอคติก่อน	 เมื่อจะ

มอง	จะพิจารณาเรื่องใด	ปัญหาใด	ตลอดจนบุคคลใดๆ	ก็พยายามพิจารณาดูด้วยใจที่หนักแน่นเป็นกลางนั้นทุกครั้ง	

ให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง	 ให้เป็นวินัยประจําตัว	 ก็จะแลเห็นสิ่งที่เพ่งพิจารณาโดยชัดเจนกระจ่างแจ่มแจ้ง	 ทําให้

สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง	 ตรงตามความจริง	 เป็นเหตุส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติต่อปัญหา	 สถานการณ์	 และบุคคล	

ได้อย่างถูกต้อง	 พอเหมาะพอดี	 และเมื่อประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้องพอเหมาะพอดี ได้สม่ำเสมอ	 จนเกิดความจัดเจน

ชํานาญแล้ว	ความประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะเสริมส่งความคิดอ่านให้แจ่มแจ้ง	คล่องแคล่วรวดเร็วขึ้น	จะวินิจฉัยสิ่งใดก็

ง่ายดาย	 และถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น	 แล้วอุดหนุนความประพฤติปฏิบัติ ให้ดีขึ้นสูงขึ้นไปอีก	 ผู้ที่คิดดีทําดีจึงมีแต่จะ

เจริญยิ่งๆ	ขึ้นเป็นลําดับ	ไม่มีทางที่จะตกต่ำลงได้	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในหน้าที่		

การงาน	สมตามที่มุ่งปรารถนาจงทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

เนื่องในวันงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณสนามศุภชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติ

วันอังคารที่๑กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้เห็นความเข้มแข็งพร้อมเพรียงของเหล่าลูกเสือ	 ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

ในวันนี้	และมีความพอใจ	ที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการลูกเสือดําเนินก้าวหน้ามาด้วยความเป็นปึกแผ่นมั่นคง	แสดง

ว่าลูกเสือทั้งปวงมีศรัทธาแท้จริง	 ที่จะฝึกหัดปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี	 และผู้บริหารงานลูกเสือ	 ทุกฝ่าย	 ทุกระดับ	 ตั้งใจ

และเพียรพยายามอย่างมาก	ที่จะให้กิจการลูกเสือบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง	

	 กิจการของลูกเสือนี้	 พิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว	 จะเกิดประโยชน์แต่เฉพาะแก่ตัวลูกเสือผู้เข้ารับการอบรม		

ก็หาไม่	 หากแต่อํานวยผลดีแก่บุคคลทั่วไปด้วยอย่างกว้างขวางเพราะลูกเสือคนหนึ่งๆ	 ย่อมมีพี่มีน้อง	 มีบิดามารดา	

ผู้เกี่ยวข้องด้วยอีกมาก	 ลูกเสือย่อมแผ่ความดีมีประโยชน์	 และแผ่จิตใจแห่งลูกเสือให้ซึมทราบไป ในผู้ที่อยู่ ใกล้ตัว			

ได้เป็นธรรมดาที่ข้าพเจ้าได้ฟังรายงานผลงานของคณะลูกเสือวันนี้	 จึงมีความคิดว่า	 ได้ผลมากกว่าที่แถลงอีกมาก	

และใคร่ขอร้องท่านทั้งหลายว่า	 ในการจัดอบรมลูกเสือ	 ทุกคนควรจะถือว่า	 การส่งเสริมความสามารถในการแสดง

ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่ง	 และในการเผยแพร่จิตใจของลูกเสือเข้าไปสู่ความคิดจิตใจผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง	 นั้น	 เป็นสิ่ง

สําคัญที่สุด	ที่ควรจะเน้นหนักให้ ได้ผลจริงๆ	เพื่อกิจการลูกเสือจะได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างแท้จริง	

	 ขออวยพรให้คณะลูกเสือสามารถดําเนินงานทุกๆ	สาขาโดยราบรื่น	ปราศจากอุปสรรค	และบรรลุผลสําเร็จ

สมตามที่มุ่งหมาย	 ขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ลูกเสือตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประสบแต่ความเจริญ

ผาสุก	และความสวัสดีมีชัย	ตลอดไปจงทุกเมื่อทั่วหน้ากัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๓กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลในวาระนี้และที่ ได้ทราบรายงาน	 ว่า

กิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคงเรียบร้อยทุกๆ	ด้าน	ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ

และบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 ตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัย	 ฟังได้ว่า	 มหาวิทยาลัยมหิดลวางแนวทางฝึกฝนนักศึกษาไว้	 เพื่อ

ให้มีความสามารถพร้อมและเคยชิน	 สําหรับออกไปปฏิบัติการในท้องถิ่น	 และในขณะเดียวกันก็ ให้สามารถและ

เคยชินกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้วยการออกปฏิบัติการในท้องถิ่น	 และโดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกลกันดารนั้น	

โดยปรกติจะต้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ดูเป็นธรรมดาๆ	 หรือจะเรียกว่าปฏิบัติการระดับพื้นฐานก็ได้	 แต่การค้นคว้าวิจัย

ทางวิชาการนั้น	จัดเป็นปฏิบัติการระดับสูงดังนั้น	ดูเผินๆ	จะเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน	และไม่น่าจะเน้นให้ปฏิบัติคู่กัน

ไป	 ว่าตามความจริงแล้วปฏิบัติการทั้งสองอย่างนี้	 จําเป็นต้องดําเนินควบคู่กัน	 เพราะปฏิบัติการอย่างง่ายๆ	 ระดับ

พื้นฐานนั้นต้องอาศัยหลักวิชา	 และหลักวิชานั้น	 ย่อมได้มาหรือเกิดขึ้นจากการวิจัยทดลองก่อนทุกอย่าง	 ก่อนที่จะ

ค้นคว้าวิจัยสิ่งใดวิชาใด	 สิ่งนั้นวิชานั้นก็เป็นของสูง	 เป็นของที่ลึกซึ้งศึกษายาก	 ครั้นเมื่อศึกษาค้นคว้าให้ปรากฏ	

ความจริง	 วางเป็นกฎเกณฑ์ลงตัวแน่นอนแล้ว	 ก็จะกลายเป็นของง่าย	 เป็นความรู้เป็นปฏิบัติการอย่างธรรมดาๆ	 ไป	

สามารถจะนําไป ใช้ ไปปฏิบัติได้ โดยสะดวกในระดับพื้นฐาน	 ท่านทั้งหลายจะออกไปปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพอนามัย	

หรือด้านอื่นใดก็ตาม	 จึงควรอย่างยิ่งที่จะพยายามปฏิบัติงานในระดับพื้นฐานไปด้วย	 ขวนขวายศึกษาค้นคว้าไปด้วย	

เพื่อนําสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าได้	 มาใช้ ในงานระดับพื้นฐานของท่านความสามารถและความเชี่ยวชาญ	 จักได้เพิ่มพูนขึ้น

ในตัวท่านทุกขณะเป็นลําดับไปส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดได้ดังประสงค์	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกําลังกาย	 กําลังใจ	 และกําลังความคิดอันสมบูรณ์	 ที่จะประกอบภารกิจหน้าที่	

ด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ ใจ	 บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและในหน้าที่การงานทุกๆ	

ประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดปราจีนบุรี

ณพลับพลาหน้าอาคารเรียนโรงเรียนร่มเกล้า

วันอังคารที่๘กรกฎาคม๒๕๒๓

	 (๒)	 ............ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพื่อเกื้อหนุนให้มีความเจริญรุ่งเรือง				

และทําให้ชาติบ้านเมืองมั่นคง	 ถ้าทุกคนตั้งมั่นในคําปฏิญาณเช่นนี้เชื่อได้ว่าจะสําเร็จในเป้าหมายที่เราปรารถนา		

คือความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยของชาติบ้านเมือง	

	 ในปัจจุบัน	 มีข่าวอยู่เสมอของการรุกรานประเทศชาติทั้งภายในภายนอก	 ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม	

การเตรียมพร้อมนั้นต้องเข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญ	 พูดง่ายๆ	 ว่าเราจะต้องไม่หัวเสีย	 หมายความว่าจะต้องมีสติจิตใจที่

มั่นคงอยู่เสมอ	 มีวินัยที่ดีอยู่เสมอ	 มีความซื่อสัตย์สุจริตหวังดีต่อส่วนรวมอยู่เสมอ	 ถ้าทําดังนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลาย

จะไม่ผิดจากคําปฏิญาณที่ ได้ ให้เป็นแน่แท้	 ความมีระเบียบเรียบร้อยความไม่หัวเสียสําคัญมาก	 เพราะว่าในปัจจุบันนี้

การรุกรานมิ ใช่ด้วยอาวุธเท่านั้น	 หรือบุกเข้ามาเท่านั้น	 การรุกรานมีอยู่ที่จะบ่อนทําลายให้เราหัวเสีย	 ให้เราไม่มีสติ

ที่จะคิดว่าสิ่งใจควรจะทํา	 ทําให้ขาดระเบียบวินัย	 ทําให้ปั่นป่วน	 ดังนี้	 ถ้าเรามีสติ	 เรามีความเข้มแข็งอยู่เสมอ			

คิดด้วยความรอบคอบใจเย็นก็เชื่อได้ว่าการรุกรานในแบบนี้จะไม่เป็นผล	 และจะทําให้พวกเราอยู่ ได้อย่างสบายมาก

ฉะนั้น	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะทบทวนสิ่งที่ ได้ฝึกมา	 และคิดอยู่เสมอว่าเมืองไทยได้ตั้งมาเป็นปึกแผ่นเป็น

เวลาหลายศตวรรษมาแล้ว	ถ้าเรารักษาความดี ไว้ก็สามารถรักษาต่อไปเป็นแน่แท้	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีทั้ งกําลังกาย	 และกําลังจิตใจที่สมบูรณ์	 เพื่อที่ จะรักษาคําสัตย์ปฏิญาณ								

และเสริมสร้างความสามัคคีที่ทําให้ส่วนรวมของเราอยู่เย็นเป็นสุข	 มีความมั่นคงปลอดภัย	 ขอให้ท่านทั้งหลาย				

จงประสบความเจริญ	สิ่งใดที่ปรารถนาที่ดีที่ชอบ	จงมีผลสําเร็จทุกประการ.	

(๑)	 เรียบเรียงโดยขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่๑๐กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 ณ	 โอกาสนี้	 และที่ ได้		

ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมาก	

กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบรรดาบัณฑิตทั้งปวง	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 อธิการบดี ได้แถลงในที่ประชุมนี้ว่า	 ในรอบปีที่ล่วงแล้ว	 ได้เร่งกระบวนการพัฒนาหลายแนวทาง	 เพื่อให้

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพลังทางปัญญาที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น	 ข้อนี้เป็นข้อที่ควรรับทราบด้วยความยินดี	 และ			

บัณฑิตทุกๆ	 คน	 ที่ตั้งใจจะทํางานให้เป็นแก่นสารก้าวหน้า	 ควรน้อมนําไปเป็นหลักปฏิบัติ ในตนเองว่า	 ไม่ว่าจะทํา

การงานสิ่งใด	จะต้องพยายามคิดอ่านพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเสมอ	

	 การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น	 จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น			

ถ้าพื้นฐานไม่ดี	 หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว	 ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากที่จะทําได	้ จึงควรจะ

เข้าใจให้แจ้งชัดว่า	นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว	ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆ	

กันไปด้วยการรักษาพื้นฐาน	 ก็คือการปฏิบัติบริหารงานที่ทำอยู่เป็นประจำนั้นไม่ ให้บกพร่อง	 ซึ่งเป็นกิจที่ลําบากยาก

อยู่	 เพราะงานใดที่ต้องทําเป็นประจําตลอดเวลา	 อาจทําให้รู้สึกชินชา	 ด้วยต้องกระทําซ้ำซาก	 ไม่น่าตื่นตาตื่นใจ

เหมือนงานที่มีเข้ามาใหม่ๆ	 จึงมักทําให้เบื่อหน่าย	 ชวนให้ทอดธุระละเลย	 จนเกิดความบกพร่องและเสียหายขึ้น	

แล้วพลอยทําให้งานใหม่นั้นเดินหน้าไป ไม่ ได้	 หรือดําเนินไป ไม่ราบรื่น	 เพราะฉะนั้น	 บัณฑิตทุกคนจะต้องมี				

ความอุตสาหะพากเพียรและอดทนให้มาก	 ที่จะประคับประคองรักษาพื้นฐานหรืองานประจําของตนไว้ ให้สมบูรณ์			

จะต้องพยายามรักษาฉันทะความพอใจ	และเจตนาความมุ่งหมายในงานนั้นให้มั่นคงยืนยาว	มิ ให้ความพอใจในงาน

ประจํา	 ลดน้อยถอยไปกว่าความพอใจในงานใหม่สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา	 ผู้ที่รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ ได้ โดย

ตลอด	จัดว่าเป็นผู้สามารถควรแก่การยกย่องสรรเสริญ	คือสามารถที่จะพากเพียรอดทนรักษามาตรฐานและคุณภาพ

ของงานประจําของตนไว้	 พร้อมกับค้นคว้าพัฒนาสิ่งใหม่ ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน	 ที่สุดก็จะประสบความสําเร็จและ

ความเจริญโดยครบถ้วนและแน่นอนดังใจปรารถนาทุกคน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานจง	

ทุกสิ่งทุกประการทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่๑๑กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งเป็นคํารบสอง			

ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาศาสตราจารย์กิตติคุณ	และกับบัณฑิตใหม่ผู้ ได้รับความสําเร็จในการศึกษาทุกคน	

	 เมื่อวานนี้	 ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า	 การพัฒนากิจการงานให้เจริญก้าวหน้า

ยิ่งๆ	 ขึ้นเป็นสิ่งสําคัญ	 แต่การสร้างความเจริญทุกอย่างนั้น	 ก็ย่อมจะต้องสร้างเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน	

หน้าที่สําคัญในการทํางานจึงมีอยู่สองประการ	 คือ	 รักษาพื้นฐานเดิมไม่ ให้บกพร่อง	 กับต่อเติมเสริมพื้นฐานนั้น			

ให้สูงขึ้นเจริญขึ้นการรักษาพื้นฐานนั้นได้อธิบายว่า	 ได้แก่การทํางานหลักหรืองานประจําที่มีอยู่ ให้สมบูรณ์ด้วย	

ความอุตสาหะพากเพียรและอดทน	 พยายามรักษาเจตนาความมุ่งหมาย	 และฉันทะความพอใจยินดีกับงานนั้น				

ให้คงที่อยู่เสมอ	 ไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยหน่ายเกิดขึ้น	 แล้วพยายามพัฒนางานนั้น	 ด้วยการค้นคว้าสร้างสรรค์			

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป	ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้	

	 เมื่อท่านพยายามทํางานประจําของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอได้แล้ว	 ก็จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับ

เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อไป	 ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้	 ควรอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยสร้างค่อยเสริม		

ทีละเล็กละน้อยตามลําดับ	 ให้เป็นการทําไปพิจารณาไป	 และปรับปรุงไป	 ไม่ทําด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหาย			

ที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกความใหม่	 เพราะความจริงสิ่งที่ ใหม่แท้ๆ	 นั้นไม่มี	 สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมา

จากสิ่งเก่า	 และต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า	 ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหน้าต่อไปอีกลําดับหนึ่ง	 การพัฒนา

ปรับปรุงงานจึงควรจะค่อยๆ	 ทําด้วยความมีสติรู้เท่าทัน	 ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนแต่ประการใด	 ผลที่บังเกิดขึ้นจึงจะ

แน่นอน	มีหลักเกณฑ์	และเป็นประโยชน์แท้แต่ฝ่ายเดียว	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมตามที่

ตั้งใจปรารถนาจงทุกประการทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่๑๒กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งเป็นคํารบสาม			

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ ได้รับรางวัลเรียนดี	และผู้ที่สําเร็จการศึกษาทุกคน	

	 เมื่อสองวันก่อน	ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า	การพัฒนากิจการงานให้เจริญก้าวหน้า

ยิ่งๆ	 ขึ้นเป็นสิ่งสําคัญ	 แต่การสร้างความเจริญทุกๆ	 อย่างนั้นย่อมจะต้องสร้างเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน	

หน้าที่สําคัญของนักปฏิบัติงานจึงมีอยู่สองอย่าง	 คือ	 รักษาพื้นฐานเดิมไม่ ให้บกพร่อง	 กับต่อเติมเสริมพื้นฐานนั้น	

ให้สูงขึ้นเจริญขึ้น	 การรักษาพื้นฐานนั้น	 ได้อธิบายว่า	 ได้แก่การพากเพียรพยายามทํางานหลักหรืองานประจําให้

สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง	 แล้วค้นคว้าคิดอ่านพัฒนางานนั้นให้ก้าวหน้าไปเป็นลําดับด้วยความรอบคอบ	 ประกอบด้วยสติ		

รู้เท่าทันตลอดเวลา	ก็จะประสบความสําเร็จและความเจริญได้อย่างเพรียบพร้อม	

	 วันนี้จะขอขยายความต่อไปว่า	 คนที่ทํางานนั้นอาจแบ่งตามลักษณะใหญ่ๆ	 ได้สองลักษณะ	 ลักษณะหนึ่ง

รักษาเจตนาความมุ่งหมาย	 และฉันทะความพอใจในการงานไว้ ไม่ ได้นาน	 หรือเข้าใจจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจน	 คน

ลักษณะนี้	ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดนานๆ	เข้า	ก็จะเกิดชินชา	ยิ่งทําก็ยิ่งจืดชืดท้อถอยเหนื่อยหน่าย	หรือมิฉะนั้นก็

เกิดฟุ้งซ่านรําคาญงานน้อยก็กลายเป็นมาก	 ทําได้ โดยยากลําบากหนักใจ	 ที่สุดก็เสียการเสียงานและเสียคนไปด้วย	

ส่วนคนอีกลักษณะหนึ่งนั้น	 รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ ได้แน่วแน่เสมอต้นเสมอปลาย	 คนลักษณะนี้ทํางาน		

สิ่งใด	แม้สําคัญยิ่งใหญ่	ก็เป็นอันหวังผลได้ทุกสิ่ง	เพราะการที่มี ใจจดจ่อแน่วแน่และพอใจในงานนั้น	ทําให้พากเพียร

อดทนทํางานต่อเนื่องกันไปได้ตลอดและเมื่อหมั่นทําอยู่เสมอ	 ก็เกิดความชํานิชํานาญช่ำชอง	 มีพละกําลังมากขึ้น	

ทํางานได้ด้วยความเบิกบานเบาใจ	 เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกหมั่นซ้อมอยู่เป็นประจํา	 ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้กําลังและความ

คล่องแคล่วจัดเจน	สิ่งที่ทํายาก	ก็ค่อยๆ	กลายเป็นง่าย	จะทําอะไร	ก็ทําได้สะดวกรวดเร็วและเหนียวแน่นจนสําเร็จ	

แต่ทั้งนี้	จะต้องประกอบด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีอยู่เสมอด้วย	จึงจะส่งเสริมให้บรรลุผลสมบูรณ์ ได้	บัณฑิต

จะออกไปทําการงานเพื่อสร้างตนสร้างชาติ	 ขอให้พยายามรักษาเจตนา	 ฉันทะ	 ความอุตสาหะอดทนและความคิด

พิจารณาอันแยบคายรอบคอบในการทํางานไว้ ให้มั่นคงจงทุกคน	

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมดังปรารถนา

ทุกประการ.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่๑๗กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อีกวาระหนึ่ง	และที่ ได้ทราบ

รายงานว่ามหาวิทยาลัยพยายามบริหารกิจการทุกๆ	 ด้านให้เจริญก้าวหน้า	 รวมทั้งด้านบริการชุมชน	 โดยเผยแพร่

ความรู้	อบรมวิชาชีพ	และพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง		

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา	

	 คําว่า	เกษตร	ตามศัพท์หมายถึง	นา	เกษตรศาสตร์	จึงควรจะหมายถึง	วิชาทํานา	แต่เมื่อนํามาใช้เป็นชื่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	ความหมายกว้างออกไปมากคือหมายถึงวิชาทําไร่	ทํานา	 เพาะปลูก	ป่าไม้	สัตวบาล	

ประมง	 และอื่นๆ	 เช่นการสหกรณ์เป็นต้นด้วย	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มอาหารและเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบที่มา

จากการเพาะปลูกเป็นสําคัญ	 ยิ่งในบัดนี้	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนวิชาการด้านต่างๆ	 เพิ่มขึ้นอีก	 เช่น

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และศิลปะศาสตร์	อีกอย่างละหลายสาขา	ความหมายของคําเกษตรศาสตร์จึงยิ่งขยายกว้างขวาง

ไปหลายส่วน	 จนอาจทําให้บัณฑิตและนักศึกษาเข้าใจไปว่า	 วัตถุประสงค์หรือจุดหมายของมหาวิทยาลัยนี้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 แท้ที่จริงแล้ว	 ควรจะเข้าใจว่า	 เจตนาหรือหลักการของมหาวิทยาลัยนั้น	 อยู่ที่การเพิ่ม

ผลผลิตทางอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร	เพื่ออุ้มชูส่งเสริมประชาชน	โดยเฉพาะเกษตรกรให้มีอยู่	มีกิน	มีฐานะ

มั่นคงขึ้น	 เพื่อให้ประเทศชาติ โดยส่วนรวมมีความผาสุก	 มั่นคง	 เป็นอิสระอยู่ ได้ตลอดไปนั่นเอง	 มิได้แปลกเปลี่ยน

เป็นอย่างอื่น	เพราะฉะนั้น	ถึงหากบัณฑิตจะเรียนวิชาสาขาต่างๆ	เพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไร	ขอให้เข้าใจว่าความมุ่งหมาย

เดิมยังคงอยู่	 วิชาการต่างๆ	 สาขานั้น	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างแนบแน่น	 และต่างสนับสนุนส่งเสริม

กันอย่างทั่วถึง	 แต่ละคนจะทําการงานด้านใด	 จะใช้วิชาการใดก็ตาม	 จึงสมควรและจําเป็น	 ที่จะต้องตั้งใจและ

พยายามใช้วิชาการให้เป็นประโยชน์อุดหนุนประคับประคองกันและกัน	 เพื่อให้สําเร็จผลเลิศและบังเกิดประโยชน์		

อันสมบูรณ์ที่จะช่วยให้บรรลุจุดหมายตามที่มุ่งปรารถนา	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่		

ครบถ้วนทุกประการดังประสงค์.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่๑๒เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดีที่๒๔กรกฎาคม๒๕๒๓

	 (๒)	......................................................................................................................................................................................................	

	 การปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจอันดี	 การไปปฏิบัติงานนี้	 ถือว่าเป็นการเรียน	 อันนี้เป็นของสําคัญมาก	

เพราะถ้าจะถือว่าเป็นการอาสาสมัครไปพัฒนา	ก็หมายความว่าผู้ที่ ไปจะต้องมีความรู้พอสมควรออกเผยแพร่	แต่การ

ที่ ได้ออกไปเป็นการไปหาข้อมูล	 ไปหาความรู้	 และในเวลาเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์มาก	 เพราะแต่ละคนก็ได้เรียน

ในสาขาของตนแล้ว	ก็ ไม่ต้องพูดถึง	เพราะเรียนขั้นมหาวิทยาลัย	ขั้นปริญญาตรี	ไปนําความรู้ที่ ได้เรียนในสาขาของ

ตัว	 ในแขนงของตนไปทํางาน	 แต่ก็ย่อมทราบดีว่าการปฏิบัติหลังจากที่ ได้เรียนซึ่งส่วนมากก็จะเป็นทฤษฎีหรือ		

เป็นวิชาล้วนไปปฏิบัติ	 ในท่วงทีย่อมต้องเปลี่ยนแปลง	 ต้องดัดแปลง	 เพราะว่าถ้าเราพิจารณาความรู้ที่เราได้รับจาก

การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นกับวิธีปฏิบัติ	 ก็จะต้องคิดว่าที่เรียนเราเรียนอย่างไร	 เราเรียนจากที่ครูบาอาจารย์ ได้มี

การบรรยายมีการสอบ	 แล้วก็ต้องจดจํา	 เสร็จแล้วก็มีการทดสอบ	 และอาจารย์อธิบายก็ ให้คะแนนเห็นว่าคนนี้คนนี้

สมควรที่จะได้รับปริญญา	 เพราะแสดงว่าได้รับความรู้และการศึกษาไว้ ในสมองของตน	 แต่ว่าที่ยังสร้างยากก็คือ		

การนําความรู้ที่มีอยู่ ในหัวคือความรู้ที่เป็นความจําจะนําไป ใช้ ไปปฏิบัติได้หรือไม่	

	 อันนี้สงสัย	 ไม่ ใช่ดูถูกผู้ที่เรียนจบได้ปริญญาไป	 แต่ว่าเป็นสิ่งที่หนักใจสําหรับทุกคน	 เมื่อเรียนรู้อะไรแล้วก็

ต้องไปปฏิบัติ	 ผู้รู้วิชาจะเป็นวิชาช่างก็ตาม	 จะเป็นวิชาขั้นสูงต่างๆ	 ก็ตาม	 จะต้องนําความรู้ ไปปฏิบัติถึงจะเป็น

ประโยชน์ ได้	มิฉะนั้นก็เท่ากับเก็บสะสมเอาไว้ ในคลัง	เช่นเดียวกับเงินทอง	ถ้าเรามีเงินแล้วเก็บไว้ ในตุ่ม	เก็บไว้ ในตู้	

ซึ่งเงินนั้นไม่ ได้เกิดประโยชน์เลย	 ไม่ ได้ออกกําลัง	 เมื่อไม่ ได้ออกกําลังแล้วก็ผิดจุดประสงค์ของเงินตรานั้น	 อย่าง

สมมุติว่าเก็บธนบัตรเอาไว้ ในตู้	 ก็เป็นปึกกระดาษที่อยู่ ในตู้	 ไม่ ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย	 แต่ถ้านําออกมาใช้ตาม

ความจําเป็นอาจจะมาใช้สําหรับซื้ออาหารมาบํารุงตัวเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้	หรือจะสร้างตน	หรือจะใช้แม้แต่

ในด้านบันเทิง	ก็ ได้ความบันเทิง	มันก็ได้ผลประโยชน์	ความรู้ดูยากหน่อยแต่ว่าก็เป็นเช่นเดียวกัน	เราสะสมความรู้

เอาไว้	 เราไม่ ใช้ความรู้	 ความรู้นั้นก็ตกไป	 ไม่ ได้เกิดประโยชน์อะไร	 รกตัวเปล่าๆ	 ความรู้นี้ถ้าไม่ออกมาใช้บ้าง			

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด		
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ความรู้ก็เสื่อมไป	 เช่นเดียวกับกระดาษที่เก็บไว้	 ความรู้ที่มีอยู่ ในหัวเขาว่าไม่เสื่อมไปสูญหายไป	 แต่ความจริงก็เสื่อม

ไป	เพราะว่าเราก็มานึกยากขึ้นทุกที	เพราะมันลืม	มันฝืด	อย่างคนเราที่เรียนภาษา	เรียนภาษาใดก็ตาม	เราเรียนที่

โรงเรียนแล้วไม่ ได้ ใช้	 ก็จะฝืด	 เป็นสนิม	 ถ้าออกไปต่างประเทศ	 สมมุติว่าเราเรียนภาษาเยอรมันเรียนจนได้รับ

ยกย่องว่าสอบได้	 แต่รีบไป ใช้ ไปต่างประเทศ	 ไปเยอรมันจะไปพูด	 เกิดติดพูดไม่ ได้	 แม้จะเรียนมาหลายปีก็พูดไม่ ได้			

ก็จะต้องฝึกในปัจจุบัน	แล้วถ้าเราเรียนมาดี	ครูสอนดี	เราก็จะปฏิบัติได้	แต่ตอนแรกไม่สามารถที่จะพูดได้เลย	เราจะ

จนปัญญา	 แต่ถ้าเราไปฝึกสักพักหนึ่งก็คงพูดได้เร็ว	 เพราะว่ามีฐานแน่น	 การไปพูดระยะหนึ่ง	 แล้วสมมุติว่ากลับมา

เมืองไทยไม่ ได้ปฏิบัติไม่ ได้พูด	ก็จะฝืด	 จะต้องรื้อฟื้นขึ้นมา	 เพราะฉะนั้นความรู้อื่นๆ	ก็เช่นเดียวกัน	ความรู้ที่เรียน

มาจะต้องปฏิบัติ	 ฉะนั้น	 การที่ออกไปปฏิบัติงานเพื่อออกเผยแพร่ของคณะบัณฑิตอาสาสมัครนี้ดี	 ต้องถือว่านําความรู้

ต่างๆ	 ไปปฏิบัติเพื่อให้มีความคล่องแคล่ว	 แล้วต่อไปทุกคนก็จะมีความชํานาญในสาขาวิชาเรียนของตนนั่นเป็น		

ข้อแรก	

	 ข้อต่อไป	ก็คือเวลาเราเรียนทุกอย่างไปเป็นส่วนเดียวของวิชาความรู้ทั่วไปของวิชาการ	หมายความว่าความรู้

ที่ ได้เรียนเป็นสายหนึ่ง	 ถ้าปฏิบัติส่วนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทําให้มีความสําเร็จ	 ถ้าเปรียบเทียบถึงว่ารถยนต์คันหนึ่ง

ก็มีส่วนประกอบต่างๆ	 ส่วนประกอบต่างๆ	 มีความสําคัญทั้งนั้น	 ถ้าดูส่วนที่สําคัญยิ่งของรถยนต์ก็ ได้แต่เครื่อง			

แล้วก็ โครงแล้วก็ล้อเป็นต้น	ถ้าเราบอกว่าล้อนี่มีความสําคัญมาก	 เพราะว่ารถยนต์วิ่งได้เพราะล้อ	 อย่างชาวบ้านเขา

เรียกว่ารถจักรยาน	 ๒	 ล้อ	 ล้อถีบ	 ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็เรียกว่าล้อเครื่อง	 เพราะล้อนี้เป็นส่วนที่สําคัญ	 เพราะ

เป็นส่วนที่ทําให้รถนั้นแล่นได้	แต่ว่าถ้ามีแต่ล้อ	คือว่าเอาล้อมา	๔	ล้อ	มันก็แล่นไม่ ได้	ไม่ ใช่รถ	ถ้าบอกว่าล้อนี่เป็น

ส่วนสําคัญเพราะสามารถเรียกว่าล้อ	 ก็ ไม่สามารถที่จะใช้กับรถยนต์ ได้	 รถยนต์ต้องมีเครื่องมี โครง	 ฉะนั้นทุกอย่าง

จะต้องพร้อมกัน	 แต่บริษัทที่เขาสร้างยางรถยนต์	 เขาก็จะบอกว่ายางรถยนต์นั้นสําคัญที่สุดเพราะว่าไม่มีล้อ	 รถก็

ไม่ ใช่รถ	ขายไปไม่ ได้	อย่างท่านทั้งหลายได้เรียนมาในสายของตนก็ย่อมมีความรู้ดี ในสาขานั้น	แต่ออกไปปฏิบัติงาน

จะเห็นว่าทุกกรณีจะทําโครงการใดก็ตามจะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาการทั้งนั้น	 ท่านที่บอกว่าออกไป ในด้านการศึกษา		

ไปสอน	 ไปสงเคราะห์เด็กๆ	 ในโรงเรียน	 และในด้านอนามัย	 ทั้ง	 ๒	 อย่างนั้นเป็นสิ่งสําคัญ	 แต่ว่าส่วนอื่นๆ	 ก็

สําคัญมาก	 เพราะถ้าหากว่าไม่มีส่วนอื่นก็จะทําให้ส่วนของการรักษาความแข็งแรงทางร่างกาย	หรือความว่องไวของ

จิตใจนั้นเป็นไปไม่ ได้	
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	 เคยมีผู้ที่พูดกันว่า	 ทําไมรัฐบาลตั้งเงินไปลงทุนมากในด้านการศึกษา	 ก็จะไม่ลงทุนมากอย่างไร	 มานึกดูว่า

ผู้ที่เป็นแพทย์แล้วสนใจในการแพทย์	 ก็บอกว่าทําไมไม่สร้างโรงพยาบาลให้มากๆ	 เพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนให้

มีอนามัยที่ดี	 ก็ถูกแล้วก็ควรบอกว่าดี	 แต่ถ้าสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ให้มาก	 ก็จะไม่สามารถที่จะ

ลงทุนในทางการแพทย์	 ถ้าเขามาลงทุนทางการรักษาพยาบาลด้านเดียว	 หากว่าไม่ ให้การพัฒนาทางการเกษตรเลย

คือทางผลิตอาหาร	 อาหารก็น้อยลง	 ประชาชนก็จะเป็นโรคขาดอาหารมาก	 ที่สุดเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคด้านขาด

อาหาร	ก็จะมีประโยชน์อะไร	 เพราะว่าเท่ากับสร้างโรคให้ โรงพยาบาลรักษา	ทางฝ่ายโรงพยาบาลเขาก็บอกว่า	 เขามี

ประสิทธิภาพสูง	 เขาสามารถที่จะรับคนไข้ ได้กี่ล้านคน	 แต่ถ้ามีคนไข้	 ในล้านคนมีเก้าแสนคนที่เป็นโรคขาดอาหารก็

เท่ากับเพียงแสนคนที่จะเป็นโรคที่คนไข้ ไปรักษา	 แต่อีกเก้าแสนคนคงจะทําการรักษาด้วยการผลิตอาหารให้เพียงพอ	

ให้ชาวบ้านให้ราษฎรมีกิน	 อีกเก้าแสนคนนั้นก็จะไม่ต้องมาที่ โรงพยาบาล	 เพราะว่ามีอาหารที่จะบริ โภค	 ที่จะบํารุง

ร่างกาย	อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะแรงเกินไป	แต่เป็นความจําเป็นว่าอาจจะเป็น	ฉะนั้น	อาจจะไม่เป็นในข้อนี้	แต่ก็

อาจจะเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาในทํานองนี้บ้าง	 ถ้าพูดถึงกันต่อไปว่าให้สร้างแต่ โรงพยาบาลก็เคยปรากฏมาแล้ว	

สร้างโรงพยาบาลขึ้นมา	 แล้วก็ ไม่มีบุคลากร	 ไม่มีผู้ที่จะมาปฏิบัติก็ ได้เกิดเหตุอย่างนี้เหมือนกัน	 อย่างโรงพยาบาล

ยุพราชที่สร้างเสร็จขึ้นมา	 แต่ว่าไม่มีแพทย์หรือมีแพทย์ตั้งเอาไว้เป็นผู้อํานวยการ	 ๑	 คน	 มีแพทย์อีก	 ๒	 คน	 หรือ			

๓	 คน	 แต่ว่าแพทย์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติงาน	 จึงไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลจังหวัดซึ่งอัดแอ	 อันนี้เป็น

ความจริง	เรื่องจริง	เลยทําให้การสร้างโรงพยาบาลนั้นเป็นหมัน	ก็เสียหายไป	เพราะว่าไม่ ได้ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกัน	

ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกัน	 แล้วสิ่งนี้เรื่องนี้	 วิธีการที่จะแก้ ไขนี้	 ต้องเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นบัณฑิต

อาสาสมัครจะได้ศึกษาและหาทางที่จะแก้ ไขให้บรรเทาลง	 ใช้คําว่าบรรเทา	 เพราะว่าแก้ ไขให้ดีขึ้นก็ดูจะเป็นสิ่งดีมาก	

โดยมากก็ไม่ค่อยชอบที่จะบอกว่าทําอะไรยาก	แต่ข้อนี้เป็นสิ่งที่ยาก	แต่เป็นสิ่งที่ทําได้ค่อยๆ	ทํา	 เรื่องที่จะบอกว่าทํา

ยาก	 แล้วก็อาจจะท้อใจ	 แต่ว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นของง่าย	 แล้วไม่ทําก็ ไม่ดี	 ฉะนั้น	 ต้องบอกไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ทํายาก			

แต่ทําได้	ถ้ามีความตั้งใจจริง	

	 ทีนี้ความตั้งใจนั้นต้องรู้ทําอย่างถูกต้องตามหลักวิชา	ถ้าจะว่าต้องทําความสําเร็จก็เหมือนกัน	 โดยมากเวลา

ขอโอวาทจากผู้ ใหญ่	 ก็ ได้รับคําสั่งสอนหรือให้ โอวาทว่า	 ให้ทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ให้ทํางานด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริต	ไม่คดโกง	อันนี้ก็ฟังแล้วจนชินหู	และชาหู	ถ้าเราฟังครูท่านว่าอย่าคดโกงนะ	ต้องซื่อสัตย์สุจริต	ต้องมี

ความเพียรตั้งใจขยัน	 อันนี้ก็รู้อยู่ว่าเป็นคําที่ดี	 แต่มันชาหู	 ฟังแล้วไม่มีประโยชน์	 คือว่าไม่ปลอบให้ขยันเพราะรู้ว่า

แต่ละคนก็รักดีทุกอย่าง	 ซื่อสัตย์สุจริตฟังแล้วก็ขี้เกียจรําคาญ	 แต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายถ้าจะทําจริงๆ	 ก็ต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต	ถ้าจะอธิบายคําว่าซื่อสัตย์สุจริต	ยกตัวอย่างก็พูดได้ว่า	ถ้าทําอะไรด้วยความตั้งใจ	และทําให้ถูกต้องตาม

หลักวิชา	เพื่อให้ ได้ผลเป็นประโยชน์	ได้ความสําเร็จตามหลักวิชาที่ถูกต้อง	ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก็เป็นหลักวิชาอย่าง

หนึ่งแน่นอน	 คือถ้าคนเราไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 ก็หมายความว่าไม่ทําตามกฎเกณฑ์	 กฎเกณฑ์นั้นคือกฎเกณฑ์ของ			

หลักวิชา	 ไม่ ใช่กฎเกณฑ์ของว่า	คนไหนมาตามกฎหมายหรือบอกว่าต้องอย่างนั้น	ต้องอย่างนี้	มันเป็นหลักวิชาตาม

ธรรมชาติ	 ของธรรมชาติ	 ของวิทยาศาสตร์	 ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําตามกฎเกณฑ์	 เราบอกว่าเราจะสร้างเครื่องที่จะทํา

เดี่ยวนี้ก็เรียกว่าคิด	 ให้มีพลังงานโดยไม่ต้องใช้พลังงาน	 หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นเครื่องสูบน้ำต่างๆ	

ที่ ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้า	 ไม่ต้องใช้น้ำมัน	 ไม่ต้องใช้อะไร	อันนี้ถ้าเราไม่ทําตามกฎเกณฑ์	แล้วก็คิดเอาง่ายๆ	อย่างที่เคยได้

รับแผนเป็นแบบแปลนของเครื่องที่จะกําเนิดพลังงานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า	หรือลมหรือน้ำอะไรก็ตาม	ไม่ ใช้

เลยเราก็ดูแบบแปลนเครื่องนั้น	มันทําไม่ ได้	แต่เขาก็นึกว่าทําได้	 เพราะว่าผู้นั้นไม่ ได้ทําตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ	

เครื่องนั้นจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยาก	 หลักมีว่าเขามีลูกตุ้ม	 เขาแขวนลูกตุ้มไว้	 เป็นคล้ายๆ	 ช้อน	 แล้วก็เป็นแขน	 เขา

เอาลูกตุ้มนั้นมาวางบนช้อน	 แล้วช้อนข้างหนึ่งก็ลง	 พอลงทําให้แขนแกว่งออกไป	 ลูกตุ้มก็ลง	 เมื่อลูกตุ้มลงไปแล้ว	

มันก็กลิ้ง	เขาก็ทํารางขึ้นมาให้รางนั้นวางบนแขนมัน	ให้แขนช้อนมันขึ้นมาแล้วก็ลง	หมุนๆๆ	เรื่อย	อันนี้ดูว่าดีนะ			

ถ้าไม่ต้องใช้เครื่องที่ต้องใช้พลังต่างๆ	 มันก็ประหยัดดี	 ไม่ต้องใช้น้ำมันที่กําลังขาดแคลน	 แต่ว่าเครื่องอย่างนั้นถ้าดู

จริงๆ	 ด้วยความรู้	 แล้วก็รู้ตรงตามหลักวิชาการก็ ไม่ ได้อะไร	 เพราะว่าลูกตุ้มตกลงมานั้นจริง	 ทําให้เกิดพลังงาน			

แต่ว่าจะยกลูกตุ้มขึ้นไป ให้ ได้ความสูงเท่าเดิมต้องใช้พลังงาน	 หมายความว่าไม่สามารถที่จะเอาลูกตุ้มขึ้นไปถึงข้างบน

ที่จะวางบนช้อนนั้นอีกที	 เพื่อที่จะให้แกว่งลงมา	และให้เกิดการเคลื่อนไหว	 เพราะว่าเราคงรู้ดีตามหลักวิชาว่า	สิ่งใด

ที่ลงมาย่อมเกิดพลังงานได้เท่านั้น	 แต่สําหรับยกน้ำหนักขึ้นไป ในความสูงเท่ากับน้ำหนักเดียวกัน	 ก็ต้องใช้พลังงาน

ในจํานวนเท่ากัน	 อย่างดีที่สุดก็จะเท่ากัน	 ฉะนั้น	 ถ้าไม่ ใช้หลักวิชาก็นึกว่าทําอะไรได้	 แล้วลงท้ายก็ทําไม่ ได้	 อย่าง

เช่นนึกภาพเครื่องจักรที่มีแบบแปลกๆ	 มาให้	 ก็อาจจะสิ้นเปลืองเงินไปหลายหมื่นบาท	 เสร็จแล้วก็ ไม่ ได้ผลอะไรเลย	

เป็นการเสียเวลา	
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	 ฉะนั้น	 ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามหลักวิชาของวิทยาศาสตร์	 หรือหลักวิชาของวิทยาการนั้นๆ	 ก็คือความ

สุจริตหรือความซื่อตรง	 เพราะว่าความซื่อตรงต่างๆ	 ที่พูดถึงแทนคําว่าสุจริตนั้น	 คือการดําเนินชีวิตคือทํางานที่		

ถูกต้อง	 ที่ดี	 ที่งาม	 สุจริตหมายความว่าผู้ที่เดินไป ในทางที่ดี	 เดินในที่นี้ก็คือทั้งเดิน	 คือก้าวแล้วเดินด้วยความคิด	

คือดําเนินชีวิตต้องเดินความคิดไป ในทางที่ดี	 ที่งาม	 ท่องเที่ยวในที่ดีที่งาม	 ฉะนั้น	 ถ้าใครมาบอกว่าต้องซื่อสัตย์

สุจริตนั้น	 อย่าไปนึกว่าเป็นเพียงคําพูดที่ลอยๆ	แต่เป็นคําพูดที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์	 ถ้าเราไม่เดินไป ในทาง

ที่ดีที่งาม	 เราย่อมไป ในทางที่ทุจริตได้	 ทุจริตไป ในทางท่องเที่ยวในสิ่งที่ ไม่ดี	 ที่เสื่อม	 ถ้าเราทุจริตก็หมายความว่า	

เราท่องเที่ยวไป ในตม	 เราท่องเที่ยวในที่ ไม่ดี	 ไม่งาม	 ร่างกายจิตใจของเราก็ไม่ดี ไม่งาม	 อันนี้ก็พูดอย่างนี้เพื่อที่จะ

ให้เข้าใจว่า	 ผู้ที่บอกว่าขอให้สุจริตไม่ทุจริต	 ก็หวังดีอยากให้เราเดินไป ในที่ที่งาม	 ในที่ที่จะทําให้เจริญ	 ถ้าดําเนินชีวิต

คือดําเนินงานไป ในที่ที่ดี	 หมายความจิตใจของเราท่องเที่ยวในสุจริต	 ก็ทําให้กายใจของเราสุจริต	 งามดี	 และจิตใจ	

ที่ทําเป็นแผนงานก็จะสําเร็จ	 ก็จะทําให้เห็นหลักวิชาที่เราเรียนมาแจ้ง	 หมายความว่าได้ ใช้หลักวิชาที่เรามีแจ้งไป				

ทํางานอย่างที่ ได้ ไปพัฒนาชนบท	ก็จะเห็นหลักวิชาอื่นๆ	ซึ่งต้องประกอบในการดำเนินชีวิต	และดำเนินงาน	เห็นแล้ว

ก็สามารถที่จะรับรู้เข้ามาเพื่อที่จะมาประกอบในงานการของตน	 สิ่งที่ ได้เรียนมาก็จะเพิ่มพูนความสามารถ	 เพิ่มพูน

ประสิทธิภาพ	แล้วสิ่งใดที่เราตั้งใจทําก็จะสามารถทําจนสําเร็จ	แล้วสิ่งที่สําเร็จนั้นจะไม่เป็นสิ่งที่เลว	จะเป็นสิ่งที่ดี	

	 พูดอย่างนี้	 ไม่ ได้พูดเจาะจงเฉพาะผู้ที่จะออกไปปฏิบัติงานในโครงการของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร	 แต่ว่า

ทั่วไปทุกคนก็ควรจะพิจารณาอย่างนี้	แม้จะไม่ ได้ออกไปเพราะทํางานอยู่แล้ว	ก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้	 โดยเฉพาะสําหรับผู้

ที่ออกไปรุ่นนี้	 ก็ถือว่าแต่ก่อนนี้เราไม่ ได้ทํางานอย่างนี้	 เป็นการริเริ่มทํางาน	 ถ้าไปด้วยความตั้งใจดี	 เชื่อว่าจะได้

ความรู้	 ความสามารถ	 สําหรับงานการต่อไป	 ทั้งในเวลาเดียวกันก็จะเกิดประโยชน์สําหรับท้องถิ่นที่เราไป	 ทําให้ผู้ที่

อยู่ ในชนบทที่ ไม่มี โอกาสที่จะได้เล่าเรียน	 เพราะขาดทุนทรัพย์	 ขาดโอกาสได้รับประโยชน์จากการเรียนของเรา			

ผู้ที่ ได้มี โอกาสโชคดีที่ ได้ศึกษาในวิชาการชั้นสูง	 ผู้ที่ ไม่มี โอกาสเหล่านั้น	 ก็จะได้รับเรียนจากการเล่าการเรียนของเรา	

ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม	 และเป็นผลประโยชน์ตนเองด้วย	 เพราะทําให้ตนเองได้สามารถทํางานการตรง

ความประสงค์ที่ ได้เรียนมา	

	 โดยมากเวลารับปริญญาจากสถาบันชั้นสูงของสถาบันต่างๆ	 ก็มีการปฏิญาณตนปฏิญาณตนส่วนมากก็ว่า

จะใช้วิชาการของตัวในทางที่ถูกต้อง	 ที่เจริญ	 คําพูดนั้นต่างๆ	 กันแต่ความหมายก็เหมือนกัน	 โดยมากพูดถึงว่า				
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ให้สถาบันของตนที่ศึกษาดี	 ไม่ขี้เกียจ	นั่นก็เป็นแบบฟอร์ม	แต่ที่สําคัญที่สุดผู้ที่เรียนแล้วก็เท่ากับผู้ที่มีกําลังที่จะสร้าง

ตนเอง	ก็คงจะสร้างส่วนรวมให้ดีด้วย	ก็นึกอยู่ว่าในเมืองไทยเรามีสถานศึกษาดีๆ	อยู่หลายแห่ง	และสถานศึกษาดีๆ	

เหล่านี้ ได้สร้างขึ้นมาและบริหารต่อไปด้วยเงินงบประมาณเป็นส่วนใหญ่เงินงบประมาณก็เป็นเงินของประชาชนที่

ต้องเสียภาษี	 ถ้าสมมุติว่าจะต้องไปซื้อความรู้ที่ ไหน	 รู้สึกว่าแต่ละคนต้องเสียเงินไม่ ใช่น้อย	 แต่ว่าตามที่ ได้เข้าเรียน

มหาวิทยาลัย	 แต่ละคนก็ ไม่ ได้เสียอะไรมากนักในการเรียน	 ที่เหลือนั้นคือของส่วนรวม	 ได้สร้างสถาบันการศึกษา		

เพื่อให้ผู้ที่มี โอกาสเข้ามาเรียนได้รับความรู้	อันนั้นก็ถือว่าผู้ที่มีความรู้ก็จะต้องแผ่ความรู้นั้นให้แก่ส่วนรวมด้วย	อันนี้

แม้จะไม่ ได้ซื้อความรู้	 หรือแม้จะไม่ต้องเสียสตางค์ ในการหาความรู้	 คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้

บุคคลอื่น	 เพราะถือกันว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้ด้วยการแผ่ความรู้	 ถ้าความรู้เก็บเอาไว้ ในตู้	 ไม่ ได้ประโยชน์	

ไม่งอกงามสําหรับเจ้าของ	 ไม่งอกงามสําหรับผู้อื่น	 ฉะนั้นก็กลับมาตอนต้นที่ว่า	 เอาธนบัตรเก็บไว้ ในตู้ก็มีแต่จะผุพัง

ไป	ถ้าเอาความรู้ ไปแผ่	ไปทําประโยชน์ขึ้นมา	ความรู้นั้นก็ ไม่เสื่อม	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายได้ออกไปปฏิบัติงาน	 ถ้าถือหลักในทํานองนี้ก็คงจะได้ผลดี	 เป็นผู้ที่มีความรู้เพิ่ม

เติมขึ้นมาได้ง่าย	 เป็นประโยชน์ต่อตน	 เป็นประโยชน์ต่อสังคมและที่สําคัญที่สุดเป็นการเพาะความสุจริต	 ละเว้น

ความทุจริต	ก็ขอให้มีความสําเร็จ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่ชาวจังหวัดพิจิตรเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดีที่๒๔กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจที่ท่านได้นําเงินมาวันนี้	 และก็นํามาเพื่อการกุศล	 นับว่ามีจิตศรัทธาในการกุศล	 เป็นเงินที่ ได้ ใช้

ประโยชน์ ในการสงเคราะห์ชาวบ้าน	 เงินจํานวนนี้จะได้นําไป ใช้อย่างเร็วที่สุด	 ช่วยผู้ที่เจ็บป่วยในท้องที่ต่างๆ	 ต่าง

จังหวัด	นับว่าท่านทั้งหลายได้ร่วมกันที่จะอุ้มชูผู้ที่เคราะห์ร้าย	ผู้ที่เจ็บป่วย	เพื่อให้สามารถที่จะมีที่พึ่ง	

	 การที่ข้าราชการ	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ของจังหวัดพิจิตร	 จัดงานขึ้นเป็นประจําปีนั้นก็แสดงถึงความสามัคคี

กลมเกลียวกันในอันที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าที่จะจัดงานขึ้นเป็นวัน	วันหนึ่งวัน

ใด	 ก็คืองานประจําวันของทุกคน	 ขอให้ทําด้วยความสามัคคี	 ด้วยความร่วมมือกันอย่างดี	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

จะทําให้ท้องที่มีความเจริญและมั่นคง	และจะช่วยให้ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนรวมนั้นมีความมั่นคงถาวรได้		

	 ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติงานน้อยใหญ่ของท่านได้ โดยความเรียบร้อย	 สิ่งใดที่พึงประสงค์			

ก็ขอให้มีความสําเร็จทุกประการ	 และให้ท่านทั้งหลายมีกําลังทั้งกายทั้งใจที่พร้อมสมบูรณ์	 เพื่อได้มีความเจริญและ

ความสําเร็จ.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายวัชระ	สิงคิวิบูลย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	นําชาวจังหวัดพิจิตร	เฝ้า	ฯ	

ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน	ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงาน	 “เฉลิมบอลล์	๒๒”	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย		
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๙กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ได้ทราบกันดีว่าการเกษตรนี้มีความสําคัญมาก	 สําหรับความรับผิดชอบเลี้ยงดูของประเทศไทย	 เพราะว่า

เมืองไทยมีการประกอบการเกษตรเพื่อเป็นรายได้ของประเทศเป็นส่วนมาก	 ถ้าไม่จัดการให้ดีก็จะทําให้ผลิตผลของ

ประเทศไม่เกิดเป็นผลดีต่อผู้ผลิต	 หรือต่อประเทศชาติ	 อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากก็ ได้	 ถ้าใช้วิชาการ

ต่างๆ	ของการเกษตรก็เป็นการทุเลา	เพราะว่าสมัยนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังดินเองก็จะเสื่อมคุณภาพ	และเมื่อดินเสื่อม

คุณภาพผลิตผลก็น้อยลง	 อันนี้ก็แบ่งออกไปเป็นส่วนของการผลิต	 และเมื่อผลิตได้แล้วก็เป็นส่วนของการใช้หรือ		

จําหน่าย	

	 ในด้านการผลิตนั้นมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	ที่มีความสามารถ	เพื่อที่จะให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก	และในการนี้ก็

จะต้องมีการทําให้สอดคล้องกัน	 หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	 บางทีก็ ไม่มีการร่วมมือกัน	 เมื่อไม่มีการ

ร่วมมือกัน	 ข้อแนะนําต่างๆ	 ทางวิชาการก็อาจจะขัดกัน	 จึงต้องให้สอดคล้อง	 คือให้ร่วมมือกัน	 ไม่ขัดแย้งกัน	 ใน

ด้านนี้แม้จะไม่ ใช่เรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือเกษตรโดยตรง	 ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง	 ที่ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ผู้ที่สนใจ

ควรที่จะพยายามให้สอดคล้องกัน	 ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ด้วยก็เพราะว่า	 การใช้วิชาการย่อมต้องใช้การลงทุน	

การลงทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์	 เพื่อให้มีผลทางรายได้ก็จะต้องพิจารณาถึงการลงทุนและการจําหน่าย	

เพื่อที่จะให้การจําหน่ายนั้นสามารถที่จะมีกําไรสําหรับผู้ที่ลงทุน	 และสําหรับผู้ที่ลงกําลัง	 ข้อนี้เป็นข้อสําคัญที่อาจจะ

ละเลยไปว่า	 เศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่เริ่มสร้างตั้งแต่การผลิต	 หรือการส่งเสริมการผลิต	 การผลิตนั้นประกอบด้วยการ

ลงทุนในทางวัตถุที่จะไปปลูก	 ตลอดจนดินที่จะรองรับการผลิตรวมถึงวิธีจัดที่ดินเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีที่อยู่อาศัย			

ซึ่งไม่ ใช่การเกษตรโดยตรง	 เป็นการสงเคราะห์หรือการเคหะ	 คือหมายถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกร	 ข้อนี้ก็เป็น		

ส่วนหนึ่งของการเกี่ยวข้องกับการเกษตรเหมือนกัน	 เพราะว่าการเกษตรนั้นจะต้องมีการปฏิบัติด้วย	 มีแรงคนไปขุด	

แต่สมัยนี้มีเครื่องจักรเครื่องกล	 แต่ก็ต้องเป็นคนที่ทําเครื่องจักรเครื่องกล	 หรือใช้เครื่องทุ่นแรง	 แต่ ในเมืองไทยจะ

ไป ใช้เครื่องทุ่นแรงมากก็ ไม่ ได้	 เพราะว่าเราเป็นประเทศที่ ไม่มีความร่ำรวยเป็นพิเศษ	 เราต้องพยายามให้บุคคล

ลงแรงด้วย	อันนี้ก็เป็นของธรรมดาของเศรษฐศาสตร์	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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	 ด้านการจําหน่ายนั้น	 ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องช่วยให้ผู้ผลิตสามารถที่จะมีชีวิตได้หมายความว่าให้ผู้ผลิต	

มีรายได้พอเพียงที่จะมีการกระตุ้นให้เพาะปลูก	 อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าส่วนมากก็ลืมไป	 มัวแต่ ไปคอยทําการ	

ตั้งบริษัท	 ถ้าตั้งบริษัทใช้บุคคลเป็นเครื่องมือก็กลายเป็นระบบทาสมากกว่าระบบประชาธิปไตย	 ฉะนั้น	 การจัดการ		

ส่งเสริมการเกษตรนั้นก็จะต้องนึกถึงเศรษฐกิจของครอบครัว	 ที่ว่าไปอย่างนี้ก็ออกจะคลุมกว้าง	 แต่ก็เป็นหน้าที่ของ		

ผู้ที่มาตั้งเป็นสมาคม	 เป็นกลุ่มผู้ที่ตั้งใจทําให้การเกษตรของเมืองไทยนี้ก้าวหน้า	 และจะได้เห็นว่า	 คําว่าการเกษตร

นั้นกว้างขวางมาก	 เศรษฐศาสตร์กับเกษตรนั้นก็กว้างขวางเท่ากัน	 และเชื่อว่าท่านทั้งหลายมีความรู้	 มีความ

สามารถดี	 ทั้งมีความตั้งใจดี	 มีความบริสุทธิ์ ใจ	 ก็จะมีประโยชน์มากที่จะทําให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองได้			

ขอให้ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจอันนี้	 ปฏิบัติ ให้มั่นคง	 และปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง	 เชื่อได้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความ

พอใจ	 เพราะว่าจะได้ผลตามที่ตั้งใจเอาไว้	 และเท่ากับได้ทําหน้าที่ของท่านในฐานะผู้มีความรู้	 ความสามารถ			

ผู้มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติ	

	 ขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจ	 กาย	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้สมบูรณ์	 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยดี	 และประสบ

แต่ความเจริญรุ่งเรือง.	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการของสภาสังคมสงเคราะห์และสมาคมมิตรภาพไทย-จีน

เฝ้าฯทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๙กรกฎาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ ได้มา	 และได้นําเงินมาเพื่อบริจาคเป็นการกุศล	 ซึ่งเงินจํานวนนี้จะนําไป ใช้ตาม

ความเหมาะสม	 คือการสงเคราะห์ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 เป็นการกุศลก็คือการทําบุญ	 เป็นการแผ่เมตตา	

ซึ่งผู้ที่ ได้บริจาคก็นับว่ามีส่วนในการเมตตาเพื่อนมนุษย์ที่มีความเดือดร้อน	 ย่อมได้รับอานิสงค์คือความสุขใจว่า		

เป็นผู้ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนหายเดือดร้อนโดยเร็ว	

	 การที่สภาสังคมสงเคราะห์ ได้ปฏิบัติงานมาโดยตลอด	 ด้วยความขะมักเขม้นและมุ่งมั่นที่จะทําให้กิจการ

สังคมสงเคราะห์ ในประเทศไทยมีความเข้มแข็งนั้น	 ก็ ได้เห็นว่าความสําเร็จมีหลายประการ	 และประการสําคัญใน

ด้านผู้ปฏิบัติ	 คือความเห็นใจสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้อื่น	 เมื่อทําแล้วและมีผลดี	 ทําให้ผู้ที่ ได้รับการ

สงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน	 ผู้ที่ทําแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็หายเหนื่อย	 ผู้ที่บริจาคเงินเหมือนว่าได้เป็นผู้ที่ ได้		

เสียสละเงินไปส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่ารวยขึ้น	 โดยมากพูดถึงว่าผู้ที่ทําบุญก็ทําให้มีความเจริญรุ่งเรือง	 คือความเจริญรุ่งเรือง

นั้นมาจากจิตใจ	 ผู้ที่ทําดีผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นนั้น	 ก็มีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมา	 เกิดความผ่องใสความอิ่มใจ	

ปิตินั้นทําให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งเมื่อมีความเข้มแข็งแล้ว	 กิจการใดที่ทําก็ทําได้ดี	 ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของ

กิจการนั้นๆ	ก็จะทําให้เจริญรุ่งเรือง	ฉะนั้น	ถ้าใครมาพูดว่าการเสียแรงในการสงเคราะห์ผู้อื่นหรือการบริจาคทรัพย์

สําหรับผู้อื่น	เป็นสิ่งที่ ไม่สมควร	ก็อย่าไปเชื่อ	เพราะว่าการบริจาคทั้งกายทั้งใจนั้นเพื่อผู้อื่น	เป็นสิ่งที่ส่งเสริมนําให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน	และจิตใจเราก็บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้น	เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว	เราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ	ฉะนั้น	

การที่มีจิตใจเมตตาผู้อื่น	ก็เป็นการเมตตาผู้อื่นและเป็นการเมตตาตนเองด้วย	เพราะว่ากิจที่ทําย่อมเป็นกิจที่ดี	

	 ฉะนั้น	 การที่คณะไทยจีนได้จัดงานขึ้นมา	 และได้บริจาคเงินช่วยเพื่อการกุศลก็เป็นการกระทําที่ชอบธรรม	

การทํางานหรือการเมตตานี้	 ย่อมเป็นกิจวัตรที่ควรทําอยู่เสมอ	ต้องขอชมเชยท่านผู้ที่อุทิศกําลังทั้งกาย	 กําลังทรัพย์	

กําลังใจเพื่อการนี้	 และก็จะไม่ต้องให้พรเลย	 เพราะว่าการกระทําของท่านเองเป็นการให้พร	 ฉะนั้น	 ก็ขอให้การ		

กระทําที่ดีงามนี้จงทําให้เกิดอานิสงส์	 ทําให้ท่านทั้งหลายมีกําลังทั้งกายใจที่เข้มแข็งยิ่งๆ	 ขึ้น	 สิ่งใดที่ปฏิบัติขอให้	

ประสบความสําเร็จ	และขอให้ทุกคนประสบความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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พระราชดํารัส(๑) 

ในโอกาสที่คณะกรรมการจัดงาน“เมตตาจิต”

เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

สร้างศูนย์ฝึกอาชีพผู้ป่วยโรคเรื้อนนิคมบ้านกร่างจังหวัดพิษณุโลก

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๑๙สิงหาคม๒๕๒๓

	 ขออนุโมทนาแก่คณะกรรมการและผู้ที่มีน้ำใจ	 ที่ ได้จัดงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมที่เป็น		

โรคเรื้อนให้ ได้รับบริการ	เพื่อกิจการที่มีประโยชน์ตามจุดประสงค์	

	 การที่ท่านทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกัน	 เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เป็นโรคเรื้อนนั้น	 ก็นับว่า

เป็นกุศลอย่างสูง	เพราะว่าการที่จะรักษาโรคเรื้อนกัน	จะต้องให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเข้าใจว่ารักษาได้	และเมื่อรักษาแล้ว

ก็จะมีการติดตามช่วยเหลือให้ทําอาชีพต่อไปได	้ มีที่อยู่ที่พักพิง	 ตามธรรมดาก็หาที่ยากและเป็นสิ่งที่ลําบาก	 เพราะ		

สิ้นเปลืองในการที่จะจัดหาที่เป็นนิคมและที่ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่หายป่วยแล้ว	 จึงทําให้ผู้ที่ป่วยไม่ค่อยอยากที่

จะมารักษาที่ โรงพยาบาล	 หรือที่ศูนย์ต่างๆ	 เพราะรู้สึกว่า	 ถ้ารักษาแล้วต่อไปก็ ไม่มีอนาคต	 หรือบางทีผู้ที่มารักษา	

ในโรงพยาบาล	 หรือสถานที่บําบัดก็ ไม่ยอมออกจากโรงพยาบาล	 เกิดปัญหาสิ้นเปลืองของโรงพยาบาลและ					

ความเดือดร้อน	เพราะว่าทําให้ ไม่มีที่สําหรับรับผู้ป่วยต่อไป	หรือทําให้สภาพในโรงพยายาลอัดแอ	นอกจากนี้มีปัญหา

เรื่องเงินที่จะให้เป็นเบี้ยเลี้ยง	 หรือเป็นเงินค่าอาหารค่าที่อยู่สําหรับผู้ป่วยและผู้ที่หายป่วย	 ซึ่งหนักงบประมาณมาก	

และเมื่อหนักงบประมาณมากก็ ไม่สามารถที่จะขยายงานการรักษา	 การที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกัน	 ก็ ได้เพ่งเล็งถึง

ประโยชน์สําหรับผู้ที่หายจากโรคเรื้อน	 ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างสูง	 เชื่อว่าจะทําให้การสงเคราะห์ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อน	

และผู้ที่หายจากโรคเรื้อนสามารถที่จะได้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้	 โดยมากผู้ที่เป็นโรคเรื้อนและหายแล้วก็มีความ		

เดือดร้อนคือสังคมไม่ค่อยยอมรับเพราะว่ากลัวโรคเรื้อน	 ซึ่งเป็นโรคที่ถือกันว่าเป็นโรคน่ากลัวน่าเกลียดมาเป็นเวลา

หลายศตวรรษ	ทําให้ผู้ที่หายจากโรคนี้ทนทุกข์ทรมานต่อไป	ฉะนั้น	การที่ท่านทั้งหลายช่วยในโอกาสนี้	ก็เป็นการที่ดี

มาก	ขอให้คณะกรรมการทั้งหลายจงร่วมแรงร่วมใจกันต่อไป	เชื่อว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนจะดีขึ้น	

	 ขอถือโอกาสนี้ขอบใจและชมเชยเจ้าหน้าที่	 ทั้งโรงพยาบาลที่รักษาโรคเรื้อน	 ทั้งผู้ที่เอาใจใส่ ในความเป็นอยู่

ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อน	ซึ่งเป็นงานที่หนัก	เป็นงานที่ยาก	เป็นงานที่ ไม่มี ใครชอบนัก	เพราะมันน่ากลัวน่าเกลียด	แต่

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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แท้จริงถ้าทําด้วยจิตใจที่เมตตาสูงก็เป็นงานที่ทําได้และได้ทํามาแล้ว	 ก้าวหน้าไปได้มาก	 แม้แผนงานในอนาคตก็		

ยังมีงานอีกมากและรู้สึกว่าทุกคนทําด้วยความตั้งใจ	 ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลําบาก	 ก็ขอฝากขอบใจกันอีกทาง

หนึ่ง	 ขอบใจและชมเชย	 และขอให้อย่าท้อใจ	 ต้องพยายามทําต่อไป	 เพราะยังทราบว่ามีผู้มีจิตศรัทธาในงานนี้

สนับสนุน	จึงมีกําลังใจที่จะดําเนินงานต่อไป	

	 ฉะนั้น	 การที่คณะกรรมการกองทุนได้หาเงินมาสําหรับช่วยสร้างอาคาร	 สร้างที่สงเคราะห์ผู้ที่ป่วยเป็น		

โรคเรื้อน	ก็ได้ทําประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง	คือการสนับสนุนกิจการของผู้ที่มีหน้าที่ช่วยผู้เจ็บป่วย	เกี่ยวข้องกับอาคารก็

เชื่อว่าไม่มีชื่อดีกว่า	 ก็จะเรียกว่าเป็นตึกหรืออาคาร	 “เมตตาจิต”	 ซึ่งสรุปความรู้สึกของท่านทั้งหลาย	 และสรุปความ

รู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน	 คือเมตตาจิตนั้นไม่มีประวัติ	 ก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลาย	 ทั้งผู้ที่บริจาคทั้งผู้ที่มีหน้าที่สร้าง

และบํารุงอาคารนั้น	ก็คงยอมรับชื่อนี้ว่าคงจะเหมาะสมแล้ว.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะบุคคลในโอกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงิน

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการพระดาบส
(๒)

ณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคารที่๒๖สิงหาคม๒๕๒๓

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่บริจาคทั้งเงินทั้งสิ่งของสําหรับช่วยโครงการพระดาบส	 ซึ่งเป็นโครงการที่นับว่า

แหวกแนวไม่น้อย	 จึงทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับฐานะของโครงการนี้เพราะว่าตอนแรกก็เรียกว่าโครงการโรงเรียน		

พระดาบส	 เมื่อมีคําว่าโรงเรียนก็มีการคัดค้านกันว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเถื่อน	 ก็เลยแก้ ไขตรงที่ ใช้คําว่า	

โครงการพระดาบส	

	 พระดาบสนั้นเป็นเรื่องราวในอดีต	 มีผู้ที่ ไปบําเพ็ญพรตในป่าเขา	 และมีคนได้พบได้เห็นก็มีความเลื่อมใส

ศรัทธาว่าเป็นผู้มีความรู้	 จึงไปฝากตัวกันที่จะไปเรียนรู้ศิลปวิทยาต่างๆ	 เมื่อมีผู้ ไปฝากตัวพระดาบสก็จะรับไว้

พิจารณา	 ถ้าผู้ ใดมีแววหรือทิฐิดี	 และมีความอดทน	ท่านพระดาบสนั้นก็รับเป็นลูกศิษย์	 ให้ศึกษาศิลปวิทยาทุกอย่าง	

โดยไม่คิดมูลค่าและไม่ต้องไปจดทะเบียน	 แต่ผู้ที่เป็นลูกศิษย์นั้นก็เป็นผู้ที่ ได้ฝากตัวโดยแท้	 และช่วยพระดาบสใน

ความเป็นอยู่	เช่น	ไปเก็บผลไม้มาเลี้ยง	หรือไปหากิ่งไม้ ใบไม้มาทําเป็นที่พัก	ช่วยในการงานทุกอย่าง	โดยที่ ไปหาใน

ป่าเขาทั้งนั้น	 มาสมัยปัจจุบันก็ทราบกันดีว่าป่าไม่ค่อยมีแล้วโดยมากจะเป็นป่าคอนกรีตคืออยู่ ในเมือง	 ไม่มีสิ่งที่จะไป

เก็บเกี่ยวได้	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 แต่ว่าพระดาบสหรือบุคคลที่มีความรู้ที่ปรารถนาที่จะให้ความรู้ถ่ายทอดไปแก	่	

ผู้ที่ตั้งใจจริงก็ยังมีอยู่	 บางท่านก็เป็นอาจารย์ที่ ไม่สอนในสถาบันการศึกษาแล้ว	 หรือเป็นข้าราชการที่มีความรู้และ	

ขออุทิศเวลานอกเวลาราชการเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ที่สมควรที่จะได้รับความรู้ก็มี	 หากว่าอยู่ ในเมืองถ้าจะ

หาสถานที่หรืออุปกรณ์ก็ต้องใช้ทรัพย์จํานวนที่ ไม่น้อย	 ก็เลยตั้งโครงการพระดาบส	 โดยที่สนับสนุนเป็นกองทุนมิ ใช่

เป็นของมูลนิธิ	 และให้ผู้ที่หาสถานที่ที่จะสอนได้มี โอกาสที่จะสอน	 คือตั้งเป็นกุฎีแห่งหนึ่ง	 ซึ่งผู้ที่จะเป็นครูและที่ ใช้	

คําว่าพระดาบสก็ไปสอน	 และใช้อุปกรณ์ที่หามา	 ก็ ได้ทดลอง	 มีผู้มารับการฝึกในศิลปวิทยา	 มีการซ่อมวิทยุเป็นต้น	

ทําได้แล้วก็สําเร็จไป	ได้ความรู้ ไป	สามารถที่จะไปทํางานได้เงินเดือน	เป็นโครงการที่น่าจะใช้ ได้	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 คุณหญิง	 วัลลีย์	 พงษ์พาณิช	 ประธานกรรมการจัดหาทุนเพื่อโดยเสด็จ		

พระราชกุศลสมทบทุนโครงการพระดาบส	นําคณะบุคคลเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการพระดาบส		
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	 ที่ยังเรียกว่าโครงการพระดาบส	 เพราะว่าตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการถ้าการสอนมีนักเรียน		

ที่รับการสอนเกินกว่า	 ๗	 คน	 ถือว่าเป็นโรงเรียน	 และโรงเรียนนั้นจะต้องไปจดทะเบียนเป็นโรงเรียน	 มิฉะนั้นก็จะ

เป็นการสอนเถื่อน	 ฉะนั้นก็เลยมีพระดาบสจํานวนหนึ่ง	 และแต่ละท่านก็มีลูกศิษย์ผู้มารับการสอนการอบรมไม่เกิน	

๗	 คน	 ทําให้ ไม่ผิดกฎหมายและสามารถดําเนินการ	 การที่จะหาสิ่งที่จะมาเป็นอุปกรณ์และความเป็นอยู่ของทั้ง		

พระดาบสทั้งลูกศิษย์นั้น	 สมัยโบราณที่เข้าไป ในป่าก็ ไปหาอาหารคือผลไม้	 หรือไปหาที่พักสมัยนั้นไปหาได้ง่ายมากใน

ป่า	 แต่สมัยปัจจุบันไม่มีป่าจึงต้องทําแบบสงเคราะห์	 การสงเคราะห์นี้ก็ต้องมีกองทุน	 กองทุนที่ ได้ตั้งไว้ดั้งเดิมก็มี	

และผู้ที่มีความเข้าใจในกิจการนี้ ได้สมทบเข้ามา	 เช่นที่ท่านได้นําเงินมาสําหรับสมทบในกองทุนนี้	 ก็เป็นการช่วยให้

ความคิดที่ว่า	 ผู้ที่มีความรู้และพอมีเวลาที่จะสละเพื่อสอนให้ผู้ที่สมควรจะได้รับความรู้นั้นเป็นการที่จะทําได้	 ก็ ได้ทํา	

เป็นการช่วยการศึกษาให้แก่ผู้ที่ ไม่สามารถที่จะหาที่เรียนได้	 และเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นผลดีต่อไปสําหรับการศึกษาของ

ประเทศชาติ	 โดยใช้วิธีเป็นกันเองและแบบโบราณ	 ตอนแรกก็บอกว่าทําไม่ ได้เพราะไม่มี ใครนึกว่าจะทําได้	 แต่เป็น		

สิ่งที่ทําได้แล้วความลําบากมีอยู่ที่ว่าไม่มีระเบียบการเลย	 การที่ ได้ตั้งเป็นกองทุนนี้	 ก็เป็นกองทุนที่ ไม่ ได้จดทะเบียน	

ไม่ ได้เป็นมูลนิธิ	ต่อไปก็อาจจะตั้งเป็นมูลนิธิและมีระเบียบการ	

	 การที่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ยังไม่ ได้มีระเบียบการเป็นทางการ	 ก็มีความลําบากทุกสิ่งทุกอย่าง	 การที่

ท่านได้บริจาคเช่นนี้ก็เป็นการบริจาคเป็นกันเอง	 การที่บริจาครถกระบะนั้นก็ขอบอกว่าเป็นความลําบากเหมือนกัน	

เพราะว่ารถกระบะนี้จะต้องจดทะเบียนถ้าจดทะเบียนบอกว่าเป็นโครงการพระดาบสก็ ไม่มี ใครเชื่อ	 ไม่มีทางที่จะให้		

จดทะเบียนเป็นรถของโครงการพระดาบส	 ก็เห็นจะต้องเป็นรถพระที่นั่งหรือรถส่วนพระองค์	 รถส่วนพระองค์ถ้าไป

ใช้และเกิดไปผิดกฎจราจรก็เกิดความเดือดร้อนเหมือนกัน	 และจะเล่าให้ฟังว่าทําผิดกฎจราจรมาแล้ว	 ไปจอดที่ที่ ไม่

สมควร	 คือรถส่วนพระองค์นี่ ไปจอดในที่ที่ ไม่สมควร	 ถูกใบสั่ง	 เขาสั่งให้ ไปที่สถานีตํารวจ	 ตํารวจให้ ไป ให้การ	 ก็ทํา

ให้เดือดร้อน	 ที่ ไม่ ได้ ไป	 ตํารวจผู้ที่สั่งให้ ไปก็เดือดร้อนเองเหมือนกัน	 ทางการเขาหาว่านายตํารวจคนนั้นทําผิดกฎ	

ความจริงนายตํารวจคนนั้นทําถูกกฎ	 แต่ว่าที่เกิดความเดือดร้อนนั้นเพราะมาจากว่าเป็นรถส่วนพระองค์	 ในฟาร์ม

โคนมสวนจิตรลดา	 ไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอด	 ก็เลยทําให้นายตํารวจคนนั้นต้องทําตามหน้าที่	 แต่เมื่อทําตามหน้าที่
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แล้วถูกผู้บังคับบัญชาตําหนิก็เกิดเดือดร้อนด้วย	 ฉะนั้น	 ที่เล่าให้ฟังไม่ ใช่ ไม่ชอบใจที่บริจาครถ	 แต่ ให้เข้าใจว่าการ

สนับสนุนโครงการพระดาบสนี้	 เป็นการสนับสนุนโครงการที่ยังแหวกแนวสําหรับระเบียบการปัจจุบันและยังไม่			

เข้ารูปนัก	 จึงถือว่าท่านทั้งหลายได้บริจาค	 ได้ช่วยในกิจการเป็นกันเอง	 และก็นับว่าเป็นผู้ที่ ได้ช่วยให้ความคิดใหม่ๆ	

และความคิดเก่าๆ	สําเร็จผลขึ้นมา	

	 ขอขอบใจทุกคนที่มีจิตศรัทธาช่วยในกิจการ	 ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาของผู้ที่ขาดที่เรียน	

สามารถทําให้ผู้ที่ ได้รับการสงเคราะห์มีอาชีพที่สุจริต	 และมีอาชีพที่จะทําให้เขามีชีวิตอยู่ ได้ ไม่ต้องเป็นอันธพาลหรือ		

ผู้ที่ ไปจี้ปล้น	ในการอบรมตามวิธีพระดาบสนี้ก็ ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่า	พระดาบสจะต้องเสียสละ	ทั้งจะต้องพยายาม

อบรมผู้ที่เป็นลูกศิษย์	 ไม่ ใช่เฉพาะในศิลปวิทยา	 จะต้องอบรมในทางด้านศีลธรรมและการสังคมให้รู้จักเป็นคนดี			

เป็นประโยชน์ต่อสังคม.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจําปีการศึกษา๒๕๒๒

ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่๑๑กันยายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่งในวันนี้	และที่

ได้ทราบตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยว่า	 กิจการของมหาวิทยาลัยทุกๆ	 ด้านดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอีก

เป็นอันมาก	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาใน

ครั้งนี้	

	 บัณฑิตทั้งหลายได้ฟังรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยมาแล้ว	 ทุกคนคงจะทราบชัดว่า	 กิจการของ

มหาวิทยาลัยนั้นมีการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 และขยายให้ก้าวหน้าโดยเหมาะสมอยู่เสมอ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์

นานาแก่มหาวิทยาลัย	 แก่นักศึกษา	 ตลอดจนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง	 การปฏิบัติ		

ดําเนินงานของบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน	 แต่ละคนควรจะต้องปรับปรุงตนเองและการทํางานอยู่ตลอดเวลา

เหมือนกันมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ ให้เกิดขึ้นได้	 การที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงศึกษา

เล่าเรียนจนถึงขั้นสูงนี้	ก็จะเสียไปเปล่าๆ	อย่างน่าเสียดาย	ดังนั้น	เมื่อแต่ละคนได้ออกไปทําการงานแล้ว	ควรจะได้

กําหนดหน้าที่ ให้แก่ตนเองให้เป็นที่แน่นอนว่า	 ไม่ว่าจะทําการงานใด	 จะต้องพยายามขวนขวายใช้หลักวิชา	 ความ

สามารถ	 ประกอบกับความคิดวินิจฉัยด้วยเหตุผล	 เป็นพื้นฐานสําหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 เพื่อให้มีความก้าวหน้า

อยู่ทุกเมื่อ	 พร้อมทั้งสังวรไว้เป็นนิจว่า	 การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นนั้น	 จะต้องทําเพื่อผู้อื่นและ		

ส่วนรวม	 นอกจากตนเองด้วย	 ยิ่งทําให้กว้างขวางได้เท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น	 เพราะประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงในโลก	

มีสองประการคู่กันเสมอ	 คือ	 ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม	 คนที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว	 จัดว่าเป็นคนไม่

สามารถแท้	 ซึ่งใครๆ	 ก็ตามจะไม่สรรเสริญ	 ขอให้พยายามร่วมกันทําตัวทํางานให้ ได้ดังที่กล่าว	 ผลดีที่ทุกคนมุ่ง

ประสงค์	จะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองของเราได้มากมายเกินกว่าที่จะคาดคิด	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไป		

สมตามที่ปรารถนาจงทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่๑๑กันยายน๒๕๒๓

	 นักศึกษาปัจจุบันขอโอวาท	 เมื่อตะกี้ก็ ได้ยินโอวาทที่ ให้แก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้ว	 นักศึกษาปัจจุบัน		

ซึ่งต่อไปถ้าทําตัวให้ดีก็จะเป็นบัณฑิตได้	ควรจะได้รับทราบไว้เหมือนกัน	

	 การที่มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่นั้นนับว่าเป็นกําไรของตัวเอง	

เพราะว่านอกจากที่จะมายินดีด้วยกับผู้ที่สําเร็จการศึกษา	 ก็มาดูตัวอย่างว่าผู้ที่พยายามเรียนด้วยความหมั่นเพียร			

ก็ย่อมได้ผลในที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างในที่ประชุมนี้มีนักศึกษา	 ที่เราเรียกว่านักศึกษาหมายความว่า	 ผู้ที่เรียนในขั้น

อุดมศึกษามาอยู่ด้วย	 ทั้งมีผู้ที่อยู่ ในวัยเรียนขั้นมัธยมหรือขั้นประถมก็มาอยู่ด้วยเป็นจํานวนไม่น้อย	 ฉะนั้นการที่ฟัง

โอวาทซึ่งให้แก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ	 แม้จะเข้าใจบางทีก็อาจจะนึกว่าพูดซ้ำซากจัง	 แม้บัณฑิตได้

ฟังโอวาทก็คงบอกว่าซ้ำซาก	 แต่ขอย้ำว่าคนเราเกิดมามีภาระหนักตั้งแต่เกิด	 คือ	 มีความเดือดร้อนหรือมีความหนัก		

ตั้งแต่เกิด	ซึ่งความหนักที่มีนี้มี ในรูปต่างๆ	ภาระตั้งแต่เกิดนั้นก็คือภาระที่จะต้องต่อสู้กับความหิว	ทุกคนเกิดมาย่อม

ต้องสู้กับความหิวเป็นธรรมดา	 ถ้าไม่ขวนขวายก็หิวและเป็นทุกข์อย่างยิ่ง	 แม้แต่เด็กๆ	 ซึ่งนึกว่าไม่มีความทุกข์			

ก็มีความทุกข์	 คือความเดือดร้อน	 ความลําบาก	 ในเรื่องความหิว	 เป็นต้นแม้จะรู้ว่ามีพ่อแม่ที่ป้อนให้	 หรือมีพี่เลี้ยง

ป้อนให้	 หรือมีผู้ ใหญ่ที่จะช่วยป้อนให้	 ก็รู้ว่าต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆ	 ไม่ยังงั้นไม่ ได้รับอาหารแน่	 ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งเข้าใจ

ว่าทุกคนจะต้องมีภาระ	 จะต้องมีงานที่จะต้องทํา	 และงานส่วนใหญ่ก็ ได้รับการเตือนว่าให้ปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อ

ส่วนรวมจึงจะดี	

	 อันนี้ก็แปลกประหลาดอยู่ว่า	โดยมากก็พูดหรือให้ โอวาทกันว่า	ขอให้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	อย่า

คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป	 จะตอบกันจะถามกันได้ว่าทําไม	 ถ้าทําแต่ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์คนอื่น	

ตัวเองก็แย่	 ตัวเองก็อด	 ตัวเองก็เหนื่อยตาย	 ตัวเองก็ ไม่ ได้อะไรเลย	 อันนี้ขออธิบายว่า	 ถ้าหากว่าไม่ทําประโยชน์

ส่วนรวมหรือส่วนท่านคือคนอื่น	 นึกแต่ประโยชน์ส่วนตัวนั้น	 เชื่อได้ว่าภาระที่ ได้รับตั้งแต่เกิดคือ	 ความหนักจะยิ่ง

หนักเข้าไปทุกที	 และความทุกข์ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแก่ตัว	 ถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวมจะเบาขึ้นทุกที	

คราวนี้ก็ต้องอ้างถึงภาษาฝรั่งบ้างว่า	 การปฏิบัติงานนั้นในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า	 การเอาภาระนั้นมาวางไว้ข้างๆ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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คือไม่แบก	 แบกภาระแล้วเอาวางเสีย	 การทําอย่างนั้นภาษาไทยบอกว่าวาง	 ถ้าบอกว่าวางก็เหมือนว่าไม่ทําแต่		

ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเอาวาง	 คือ	 discharge	 charge	 ก็แปลว่าภาระที่หนัก	 dis	 ก็เอาออกหมายความว่าเอาภาระที่

หนักหัวมาวางไว้ ในที่ที่เหมาะสม	 อย่างนั้นเป็นการทําหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวม	 ทําให้เบา	 ซึ่งเป็นความจริง	 ถ้า

สมมุติว่าเราไม่ทําหน้าที่	 หาแต่ประโยชน์ ใส่ตัว	 ประโยชน์นั้นมันหนัก	 เดินไปที่ ไหนก็อุ้ยอ้าย	 แต่ถ้าวางไว้ ในที่ที่

เหมาะสม	คือทําภารกิจของตนให้ลุล่วง	ก็จะทําให้เบา	อันนี้ถ้าอธิบายอีกอย่างหนึ่ง	เรามีบ้านเมือง	เรามีส่วนรวม	เรา

มีประเทศชาติอยู่	ถ้าประเทศชาติไม่อยู่	หรือแผ่นดินนี้ ไม่อยู่	เราจะเหยียบแผ่นดินที่ ไหน	ถ้าไม่มีดิน	ไม่มีที่เดิน	ไม่มี

ที่ยืน	ไม่มี		ที่นั่ง	ไม่มีที่นอน	เราจะอยู่ที่ ไหน	อาจจะจมลงไป ในดินก็ได้	อาจจะจมลงไป ในทะเลก็ได้	แล้วอันนี้เป็น

ความสุขหรือเปล่า	 ถ้าไม่มีที่เหยียบ	 ไม่มีที่ยืน	 ไม่มีที่เดิน	 ไม่มีที่นอน	 ไม่มีที่นั่ง	 จะไม่มีความสุขจะเป็นความทุกข์	

ฉะนั้น	 ถ้าประเทศ	 ถ้าบ้านเมืองเราไม่อยู่	 หรือง่อนแง่น	 หรือไม่มั่นคงหรือไม่มีความเจริญเป็นส่วนรวม	 ฐานะของ

เราก็ง่อนแง่นไม่มั่นคงเช่นเดียวกัน	 และคนที่มีความเป็นอยู่มีฐานะที่ง่อนแง่นไม่มั่นคงนั้นมีความสุขหรือเปล่า		

มันมีความทุกข์	มันไม่สบาย	ฉะนั้น	ถ้าเรามีหน้าที่จะต้องทําหน้าที่	โดยเฉพาะเพื่อส่วนรวม	

	 เมื่อตะกี้พูดถึงบัณฑิต	 ท่านบัณฑิตเหล่านี้เรียนเสร็จแล้ว	 ทําหน้าที่การงานก็จะต้องทําหน้าที่การงานให้ดี	

สําหรับผู้ที่กําลังเรียนในขั้นอุดมศึกษา	 ก็จะต้องพยายามเรียนให้ดี	 นี่ก็นับว่าเป็นหน้าที่เหมือนกัน	 ถ้าเรียนดีๆ			

ตัวเองก็ได้ผล	ได้ประโยชน์	เป็นที่นับถือและมีความสามารถสําหรับทํามาหากินต่อไป	ไม่หิว	ถ้าทํางานหรือเรียนดีๆ	

ก็เป็นการช่วยส่วนรวมไปอย่างหนึ่ง	 เพราะว่าส่วนรวมหรือทางการได้สร้างมหาวิทยาลัยนี้สิ้นเงินไปเป็นหลายพัน

ล้าน	 ถ้าหากว่านักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้	 ไม่เรียน	 ไม่พยายาม	 ไม่ขยัน	 ไม่พยายามที่จะสําเร็จการ

ศึกษา	 ก็จะหนักมหาวิทยาลัยนี้เปล่าๆ	 เท่ากับสิ้นเปลืองงบประมาณของส่วนรวม	 ถ้าทํางานเรียนหนังสือให้ดีๆ			

ก็จะทําให้ช่วยส่วนรวม	 เพราะว่าทําตามจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 ถ้าเป็นนักเรียนขั้นมัธยมหรือขั้นประถม			

ก็มีหน้าที่ที่จะทําเช่นเดียวกัน	 นอกจากหน้าที่การเรียนให้ดี	 เพื่อจะให้เป็นที่ปลาบปลื้มของครูบาอาจารย์	 พ่อแม่พี่

น้อง	ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนด้วย	เพราะว่าจะได้ก้าวหน้า	จะได้รับการชมเชย	ฉะนั้น	ทุกคนมีหน้าที่ที่จะทํา	จะเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวม	และเป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวด้วย		

	 สําหรับนักเรียนทั้งหลายก็ได้รับการตักเตือนอยู่เสมอให้ช่วยกัน	 ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 คนไหนมีความ
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เดือดร้อนก็ช่วย	 หรือบางคนเคยเป็นลูกเสือก็มี	 ก็ต้องช่วยกันช่วยผู้อื่นช่วยคนอื่นเสมอ	 ที่พูดถึงว่าทําเพื่อส่วนรวม

นั้น	 ได้พูดถึงผลประโยชน์ที่จะได้ ในทางค่อนข้างจะเป็นทางวัตถุ	 หรือทางผลประโยชน์	 แต่ว่าถ้าผลประโยชน์ ใน		

ทางอื่น	 คือหมายความว่าถ้าทําประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ประโยชน์แก่คนอื่นนั้น	 มีประโยชน์ที่ ได้แก่ส่วนตัวอย่างมาก	

อย่างหนึ่งคือความอิ่มใจ	 ความอิ่มใจนั้นคนเขาก็บอกว่ามันอิ่มใจแต่ ไม่อิ่มท้อง	 ถ้ามีความอิ่มใจแล้วเชื่อว่าจะทําให้		

อิ่มท้องได้ง่าย	 เพราะว่าคนที่อิ่มใจจริงๆ	 คนที่ทํางานอย่างผ่องใสจริงๆ	 มีความสามารถมากกว่า	 และก็จะสามารถ

ทํามาหากินเพื่อให้อิ่มท้องได้		

	 อันนี้	 ที่พูดทั้งหมดนี้เป็นการขยายความที่พูดเมื่อตะกี	้ ซึ่งอาจจะไม่แจ่มแจ้ง	 เวลานี้ก็พูดกับผู้ที่กําลัง		

ศึกษา	 เพราะเขาขอให้ ให้ โอวาทแก่นักศึกษาที่กําลังศึกษา	 ขอให้ถือว่าผู้ที่ศึกษาได้ปริญญาไปแล้วก็คงได้ประโยชน์			

และผู้ที่ศึกษาที่เรียนในขั้นเขาไม่เรียกว่านักเรียน	 ก็คงได้ประโยชน์เหมือนกัน	 ถ้าลองเอาไปคิดว่า	 การทําเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทําเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว	 และบอกได้ว่าคนไหนทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แท้ๆ	ล้วนๆ	 เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ ได้	 เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัวแบกเอาไว้ตลอดเวลา	 ซึ่งก็ ไม่สบาย	

ก็หนัก	ก็เหนื่อย	แต่ถ้าผู้ ใดทําเพื่อส่วนรวม	ยิ่งมาก	ยิ่งดี	ยิ่งเบา	ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว	และยิ่งมีความสุข	

	 นอกจากนี้	 ถ้าจะพูดกับนักศึกษาปัจจุบันและนักเรียนทั้งหลาย	 ทุกคนก็คงต้องการกําลังใจในการเรียน			

ก็ขอให้ตั้งกําลังใจให้ดี	 แล้วการเรียนก็จะมีความสําเร็จตามประสงค์เชื่อว่าถ้าตั้งใจเรียนดีๆ	 มีความขยันหมั่นเพียร			

ก็จะได้ผลแน่	 แล้วก็ขอย้ำว่าความตั้งใจ	 แน่วแน่	 ความตั้งใจดี	 ที่บริสุทธิ์	 ที่มีความสุจริตใจนั้น	 เป็นพรอันเลิศ			

ถ้าหวังว่าจะได้รับพรเป็นเจาะจง	 ให้นึกถึงว่าถ้ามีความสุจริตใจ	 และมีความขยันหมั่นเพียรแล้ว	 พรนั้นก็เป็นพรขึ้น

มาสําหรับแต่ละคน	แต่ถ้าอยากฟังก็ขอเปล่งคําว่า	ขอให้พรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์	ให้ ได้ โดย

แน่นอน	ทุกคนได้มีความสําเร็จในการศึกษา	และมีความเจริญในชีวิตตลอดไป.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

วันพฤหัสบดีที่๒๕กันยายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	

วิทยาเขตสงขลา	 อีกวาระหนึ่ง	 และได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้	

	 ผู้ที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ส่วนใหญ่จะได้ทํางานเกี่ยวกับการเรียน	 การสอนตลอดเวลา	

จําเป็นต้องมีหลักวิชาดี	 และมีความรู้รอบตัวทุกด้านอย่างกว้างขวาง	 การที่มหาวิทยาลัยจัดสอนศิลปศาสตร์สาขา

ต่างๆ	เพิ่มขึ้น	จึงเป็นการส่งเสริมความรอบรู้ของนักศึกษาอย่างสําคัญ	อันจะเป็นพื้นฐานและปัจจัย	ทั้งสําหรับการ

ศึกษาและการให้การศึกษาแก่ผู้อื่นในกาลต่อไป	 และการที่จะกระทําการใดสิ่งใดให้สําเร็จผลได้สมบูรณ์ดีงาม			

ไม่บกพร่องด่างพร้อย	 นั้น	 สําคัญอยู่ที่จะต้องมีกําลัง	 กําลังนี้เป็นกําลังภายในตัวบุคคล	 ซึ่งบุคคลจะต้องสร้างให้แก่

ตนเอง	 เพราะไม่มี ใครจะสามารถสร้างให้ ได้	 กําลังอย่างหนึ่งได้แก่ศรัทธา	 คือความเชื่อที่ถูกต้องว่า	 การงานที่เป็น

ภาระหน้าที่ของตนมีประโยชน์จริง	 อย่างที่สอง	 ได้แก่ความมีวินัยที่ดีและมั่นคง	 ที่จะควบคุมประคับประคองตนเอง

ให้ปฏิบัติภารกิจนั้นโดยเข้มแข็งและสุจริต	 อย่างที่สาม	 ได้แก่ความมีสติรอบคอบ	ที่จะป้องกันมิ ให้เกิดความประมาท

และความผิดพลาดเสียหาย	 อย่างที่สี่	 ได้แก่ความมี ใจตั้งมั่น	 แน่วแน่ที่จะปฏิบัติ ให้เที่ยงตรงสม่ำเสมอ	 โดยไม่ขาด

สาย	 จนบรรลุผลสําเร็จ	 อย่างที่ห้า	 ได้แก่ความมีวิชาความรู้	 พร้อมทั้งความเฉลียวฉลาดในเหตุในผล	 ที่จะนํามาใช้

พิจารณาวินิจฉัยในการประกอบการงานให้บรรลุเลิศ	 กําลังดังกล่าวต่างเป็นปัจจัยอาศัยและส่งเสริมซึ่งกันและกัน	

จะอํานวยผลสําเร็จสมบูรณ์ ได้	 ต้องประกอบกันพร้อมทั้ง	 ๕	 ประการ	 ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดบกพร่องขาดไป	 ก็จะพา

ให้อย่างอื่นเสื่อมถอยตามกันไปหมด	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อบัณฑิตจะศึกษาและเสริมสร้างกําลังทั้ง	 ๕	 ขึ้นในตนเอง			

จึงควรที่จะต้องทําให้ครบให้พร้อมแล้วแต่ละคนจะเป็นผู้สามารถกาจกล้า	 และจะประสบผลสําเร็จในภารกิจการงาน

ตามที่ปรารถนาทุกประการ	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความเจริญในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกๆ	ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒสงขลา

ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒวิทยาเขตสงขลา

วันพฤหัสบดีที่๒๕กันยายน๒๕๒๓

	 การมาในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาพบกับนิสิต

ปัจจุบัน	และกับท่านทั้งหลายทุกคนแม้จะไม่ ได้เป็นนิสิตก็ ได้มาในที่นี้		

	 โอกาสนี้ที่ว่าเป็นโอกาสดี	 ก็ ได้เป็นทางที่ ได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	 ได้เห็นว่าการมอบ

ปริญญานี้มีประโยชน์	 เพราะเห็นศาลาที่มอบปริญญานั้นก็สะอาดสะอ้าน	 หมายความว่าเมื่อมีพิธีก็กุลีกุจอกัน					

ปัดกวาดทาสี ให้ดี	 ฉะนั้น	พิธีมอบปริญญาบัตรนี้ซึ่งเป็นพิธีมงคล	ก็เป็นประโยชน์อีกด้วย	ทําให้สถานที่น่าอยู่	 น่าใช้			

ข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกัน	 เพราะถ้าถือว่าสถานที่นี้เป็นมหาวิทยาลัย	 หรือสถานศึกษาสําหรับผู้ที่มี โอกาสเข้ามา

เรียน	เข้ามารู้	ก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นของทุกคน	ทุกคนก็ต้องรักษาบํารุงให้เรียบร้อย	ไม่ ให้บกพร่อง	ไม่ ให้เป็น

ที่ระคายเคืองลูกนัยตาของผู้ที่มา	ยิ่งผู้ที่อยู่	ณ	ที่นี้เพื่อการเรียน	ก็นับว่าต้องมาอยู่มากๆ	คือต้องมาอยู่เกือบทุกวัน	

จึงสําคัญที่จะให้มีสถานที่ที่สะอาดสะอ้าน	 และสะดวกในการเรียน	 การที่มีพิธีมอบปริญญาบัตรปีละครั้งก็นับว่า			

เกิดประโยชน์	 เป็นการเตือนใจว่าจะต้องบํารุงรักษาสถานที่ ให้เรียบร้อย	อันนี้เป็นข้อสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะ

ให้ที่เรียนที่ศึกษาเรียบร้อย	

	 คราวนี้เวลามามอบปริญญาบัตรปีหนึ่งๆ	ก็ได้ ให้ โอวาทแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษา	เมื่อตะกี้ก็ ได้ ให้ โอวาทไปแล้ว	

มาบัดนี้ก็ ได้รับคําเชิญ	 รับคําขอให้ ให้ โอวาทแก่นิสิตปัจจุบันการที่จะให้ โอวาทแก่นิสิตปัจจุบันนั้น	 ก็ ไม่ต่างกับที่ ได้ ให้

กับผู้ที่สําเร็จการศึกษา	 สําหรับนิสิตปัจจุบันถ้าฟังโอวาทที่ ให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษา	 ควรจะได้ประโยชน์เป็นทวีคูณ	

เพราะว่าที่ ให้ โอวาททุกๆ	ปี	ให้แก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษา	เป็นคําเตือนให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อที่จะมีความก้าวหน้า

ในอนาคต	ถ้าอยากจะได้ โอวาทสําหรับนิสิตปัจจุบัน	เราก็จะต้องทําสิ่งที่เหมาะสมสําหรับอนาคตเช่นเดียวกัน	

	 เมื่อตะกี้ ไม่ทราบว่าฟังหรือไม่ ได้ฟัง	 หรือฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจ	 ได้พูดถึงการที่ทุกคนอยากจะมีความ

สําเร็จ	 ทํางานได้ผล	 วางตัวให้เป็นที่น่านับถือ	 มีความเจริญก้าวหน้า	 จะต้องทําจิตใจให้พร้อมด้วยกําลังใจที่สําคัญ	

ถ้าฟังแล้วเห็นว่าพูดไม่เข้าใจ	 ก็สรุปได้ว่า	 ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข	 หรือความสําเร็จ	 แต่การหาความสุข

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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หรือความสําเร็จนี้	 ย่อมต้องเหนื่อย	 เหนื่อยแน่	 ไม่มี ใครที่มีความสุขหรือความสําเร็จได้ โดยที่ ไม่เหนื่อย	ถ้าไม่อยาก

ที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกําลัง	กําลังกายก็ต้องฝึก	คนที่นอนอยู่เฉยๆ	แม้จะสมมุติว่านอนอยู่เฉยๆ	ไม่ ได้เดิน	ไม่ ได้

ไปไหน	เป็นเวลาสัก	๑๐	วัน	รับรองได้ว่าเวลาลุกขึ้นไม่มีกําลัง	คือกําลังไม่ ได้มาจากการพักผ่อน	กําลังมาจากความ

เพียร	การฝึกเช่นคนที่ ได้ออกกําลังลุกขึ้นเดินทุกวัน	ขยับกายให้ ได้เป็นการฝึกกาย	ย่อมมีกําลังกาย	ผู้ที่เป็นนักกีฬา

เขาต้องฝึก	การฝึกนั้นเหนื่อย	 เหนื่อยแต่ว่าเมื่อเหนื่อยแล้วสร้างกําลังขึ้นมามันค่อยๆ	หายเหนื่อย	ถ้าสมมุติว่าเรา

ไม่ ได้สร้างกําลัง	 เราไม่ ได้ฝึกกายให้มีกําลังเดินเพียง	 ๕๐	 เมตรก็เหนื่อยแล้ว	 แต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดี	 เดินหลาย

กิ โลเมตรก็ ไม่สู้จะเหนื่อยนัก	 จิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีกําลัง	 และกําลังนั้นเพื่อความสุข	 ความสําเร็จ	 ไม่ ใช่ว่า				

ไม่เหนื่อย	 ต้องเหนื่อย	 ต้องฝึกจิตใจให้ดี	 ถ้าฝึกจิตใจให้ดี	 ไม่ ให้ขี้เกียจ	 ให้รู้จักว่างานเป็นอย่างไร	 แล้วก็เชื่อว่าถ้า			

ทํางานอย่างนั้นก็จะได้ผลดี	เป็นต้น	ก็จะทําให้มีความสําเร็จร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงพร้อมกัน	

	 ฉะนั้น	ถ้าจะขอเป็นโอวาท	ก็ขอนําโอวาทที่ ให้แก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามาให้ผู้ที่กําลังเรียนอยู่	 เพราะว่า

ต้องใช้กําลังเช่นนี้เช่นเดียวกัน	 เพื่อที่จะได้ ให้เป็นบัณฑิตกับเขาบ้าง	 ความจริงการที่ ได้รับปริญญา	 ใส่ครุย	 และ

ปฏิญาณตนแล้ว	 มิ ใช่ว่าเป็นวาระที่เปลี่ยนจากคนที่ ไม่ ได้เป็นบัณฑิตมาเป็นบัณฑิต	 การที่จะเป็นบัณฑิตนั้นค่อยๆ	

ไป	 ค่อยๆ	 สร้าง	 แต่ว่าเป็นพิธีที่เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการศึกษามา	 ได้ทดสอบมาแล้วเป็นที่พอใจ

ของครูบาอาจารย์	 เห็นสมควรที่จะให้ออกไปปฏิบัติงานตามวุฒิของตน	 ส่วนท่านผู้ที่ยังไม่ ได้เป็นบัณฑิตคือยังเรียน

อยู่	 ก็จะต้องค่อยๆ	 สะสมกําลัง	 ทั้งวิชาความรู้	 ทั้งกําลังใจ	 ที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 เพื่อบรรลุผล	

อุปสรรคต่างๆ	นั้นก็สมมุติขึ้นมา	เช่น	การสอบไล่	การสอบไล่นั้นก็เป็นการทดสอบว่า	พวกเราได้เรียน	ได้พยายาม

ฝึกตัว	 ฝึกกาย	 ฝึกใจไว้ดีหรือเปล่า	 ถ้าฝึกใจให้ดีและได้เรียนรู้ ให้ดีแล้ว	 ก็ ไม่มีปัญหา	 อุปสรรคนั้นก็ผ่านพ้นไปได้	

แต่ละคนก็มีความหวั่นเหมือนกันว่า	 ถึงเวลาสอบไล่จะสอบไล่ ไม่ ได้อาจจะไม่ ได้ถ้าไม่ตั้งใจที่จะเรียน	 คือสะสมกําลัง	

แต่ถ้าผู้ ใดที่ตั้งใจสะสมกําลังเนืองๆ	ตลอดเวลา	ทุกวัน	ทุกเวลา	ก็ไม่ต้องกลัวจะมีอุปสรรค	ก็ผ่านอุปสรรคนั้นได้	

	 ฉะนั้น	 ก็เคยพูดมาหลายครั้ง	 แต่เมื่อนิสิตปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นบัณฑิตไปชุดหนึ่งแล้ว	 มีนิสิตใหม่เข้ามาก็

อาจจะไม่เคยได้รับพรแบบนี้	 คือพรที่จะให้สําเร็จการศึกษาอยู่ ในตัว	คือถ้าคนไหนมีความตั้งใจดีแน่วแน่แล้ว	ก็ ได้รับ

ความสําเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว	 จะว่าถึง	 ๙๐	 เปอร์เซ็นต์ก็ ได้	 ฉะนั้น	 อีก	 ๑๐	 เปอร์เซ็นต์ที่จะให้	 ก็ขอให้มีความมั่นใจ	
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คือมั่นใจก็อยู่ ในกําลัง	 ๕	 ประการนั้นอยู่แล้ว	 อันนี้ก็ขอให้พรให้ทุกคนมีกําลังใจนี้	 ที่จะให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้	

สอบไล่ก็ ได้	 และมีงานใดในอนาคตขอให้สําเร็จไปด้วยด	ี ด้วยความเรียบร้อย	 เพื่อความเจริญ	 และความสุขความ

สําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่ ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดนราธิวาส

ณสนามทุ่งบ่อทองอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส

วันอาทิตย์ที่๕ตุลาคม๒๕๒๓

	 บัดนี้การฝึกตามหลักสูตรก้าวหน้าของไทยอาสาป้องกันชาติได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยดี	 ได้เกิดประโยชน์มาก

หลายแก่ทุกคนแต่ละคนและต่อส่วนรวม	การฝึกของแต่ละบุคคลที่ ได้รับประโยชน์นั้นก็คือทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	และ

มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้น	ทั้งได้รู้จักกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจากจังหวัดในภาคอื่นด้วยอย่างสนิทสนม	

ข้อนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับแต่ละคน	 ประโยชน์สําหรับส่วนรวมนั้นก็เป็นเช่นเดียวกัน	 ถ้าชาวบ้าน		

โดยเฉพาะผู้ที่สํานึกในหน้าที่ของพลเมืองดี	 มีความเข้มแข็ง	 รู้จักกันและเข้าใจซึ่งกันและกันดี	 จะทําให้ส่วนรวมของ

ประเทศชาติของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้แน่นอน	

	 การฝึกได้แบ่งออกเป็นส่วนสําคัญ	๒	ส่วน	ส่วนที่จะฝึกความสามารถในด้านการป้องกันหมู่บ้าน	ป้องกันตัว	

และป้องกันบ้านเมือง	 ด้วยการปฏิบัติ ในทางการใช้ยุทธวิธีและการใช้อาวุธ	 อีกส่วนหนึ่งเป็นการฝึกเพื่อที่จะให้เข้าใจ

ถึงภูมิประเทศ	 ซึ่งในประเทศไทยนี้ภูมิประเทศก็มีลักษณะต่างๆ	 บางแห่งเป็นหุบเขา	 บางแห่งเป็นที่ราบ	 บางแห่ง

เป็นที่ โล่ง	 บางแห่งเป็นที่ป่า	 เป็นต้น	ฉะนั้น	 การฝึกให้รู้จักภูมิประเทศต่างๆ	 จึงเป็นประโยชน์มาก	 เพราะว่าถ้าจะ

ต้องป้องกันอันตรายที่มาจากผู้ร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนหมู่บ้านและชาวบ้าน	 ก็จะต้องรู้จักภูมิประเทศให้ดี			

ดังเช่นได้แสดงสาธิตว่าหมู่บ้านใดถูกผู้ร้ายโจมตี	 ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนไทยอาสาป้องกันชาติจาก

หมู่บ้านที่อยู่ ใกล้เคียงและจากเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยรักษาหมู่บ้าน	 ให้หมู่บ้านอยู่ โดยปลอดภัย	 ดังนั้นการฝึกให้รู้จัก		

ซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 ความสําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือให้รู้จักภูมิประเทศและรู้จักประชาชนที่อยู่ ใน		

ภูมิประเทศในแต่ละภาคของประเทศไทย	 ในคราวนี้ผู้ที่มาจากภาคอื่นๆ	 ตั้งแต่ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	 และภาคใต้	 ได้มา	 ณ	 ที่นี้	 ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศไทย	 จึงเห็นได้ว่ามีความ

แตกต่างอย่างไร	 ทั้งในความเป็นอยู่	 ทั้งในภูมิประเทศ	 แต่ที่สําคัญที่สุดก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ ในภูมิประเทศนี้	 ก็

มีความตั้งใจและมีความปรารถนาจะอยู่เย็นเป็นสุขโดยความสงบเช่นเดียวกับพี่น้องในภาคอื่นๆ	 และในภูมิประเทศ

อื่นๆ	 ฉะนั้น	 การที่ท่านทั้งหลายผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นๆ	 มาฝึกในจังหวัดนราธิวาส	 ก็คงจะได้ความรู้และได้สังเกต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถวนี้เป็นอย่างไร	ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง	 เพราะเมื่อทราบว่าทุกคนปรารถนาความสงบเช่น

เดียวกัน	และนับถือซึ่งกันและกัน	ก็ทําให้เกิดกําลังใจแก่ผู้ที่มาเยือน	และเกิดกําลังใจแก่ผู้ที่อยู่ ในท้องที่	ข้อนี้เป็นข้อ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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สําคัญในการป้องกันรักษาความมั่นคง	 ป้องกันประเทศ	 ไม่ ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่หวังร้ายต่อประเทศชาติ	 คือความ

เข้าใจซึ่งกันและกันของประชาชนทั้งประเทศ	 และเข้าใจว่าทุกคนก็หวงแหนที่ของตน	 ทุกคนก็ปรารถนาที่จะรักษา

ความเป็นเอกราช	 การฝึกในด้านนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์มาก	 เพราะว่าทําให้เกิดกําลังใจ	 และเกิดความเข้าใจอันดี

ทั่วประเทศ	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านได้ผ่านการฝึกหลักสูตรก้าวหน้า	 ก็นับว่าสําเร็จไปโดยดี	 เพราะว่าได้ผลขึ้นมาว่าท่าน		

ทั้งหลายผู้ที่ ได้ฝึก	 ได้ความรู้	 และได้ฝึกกายอย่างดี	 ทั้งผู้ที่อยู่ ในท้องที่ก็ ได้เห็นประจักษ์ว่า	 ทุกคนมาจากภาคไหน

ก็ตาม	มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะป้องกันภัยคุกคาม	โดยเฉพาะในที่นี้มีทั้งไทยอาสาป้องกันชาติ	ทั้งลูกเสือชาวบ้านมา

ร่วมกันข้อนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีหน้าที่	 ฝ่ายไทยอาสาป้องกันชาติดูจะมีหน้าที่ ในทางป้องกันในทางต่อสู้หนักกว่า

ลูกเสือชาวบ้าน	 ลูกเสือชาวบ้านก็มีหน้าที่เหมือนกัน	 เพราะตามชื่อของลูกเสือชาวบ้าน	 เป็นชาวบ้านก็จะต้องรักษา

ผลประโยชน์ความเป็นอยู่ที่สงบของชาวบ้าน	ทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามที่จะเล็งเห็นว่า	คนเราจะอยู่ ได้ โดยสงบและ

มีความสุขทั้งมีความก้าวหน้าได้	 ก็ด้วยการรักษาความเป็นอยู่ประจําวันให้เป็นปกติสุข	 ทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะรักษา

ความเป็นปกติสุขนี้ด้วยการทํามาหากินโดยสุจริต	 และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันด้วยความเมตตา	 ถ้าทําเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่า	

ทุกภาคทุกจังหวัดทุกตําบลของประเทศไทยจะมีความสงบสุขได้	

	 ก็ขอให้การฝึกฝนในครั้งนี้ ได้มีผลยั่งยืน	 ทําให้ทุกคนที่ ได้มาประสบความรู้ความก้าวหน้าของหลักสูตรนี้	

รักษาความรู้และความก้าวหน้าไว้ ในตัว	 เพื่อที่จะสามารถไปทําหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อท้องที่ของตน	

ซึ่งถ้าสามารถที่จะทําประโยชน์แก่ท้องที่ของตนได้เต็มที่	 ก็หมายถึงว่าท้องที่จะมีความสงบ	 ความสงบของแต่ละ		

ท้องที่ก็นําไปสู่ความสงบของประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษากําลัง	 จิตใจ	 และร่างกายนี้ต่อไป			

เพื่อให้ ได้ประสบผลสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันทุกคน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอังคารที่๑๔ตุลาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกวาระหนึ่ง	 และได้ทราบ

รายงานว่า	กิจการของมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	ด้าน		

	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมาก	 กับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ	 สาขา	 ที่ ได้รับเกียรติและ		

ความสําเร็จในครั้งนี้	

	 ข้าพเจ้าเคยได้พูดกับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยอยู่เสมอว่า	 ภารกิจของผู้มีภูมิปัญญาระดับนี้ต้องมี

ประกอบกันเป็นสองส่วน	 ได้แก่	 การปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง	 กับการค้นคว้าวิจัยอีกส่วนหนึ่ง	 ผู้ปฏิบัติกิจสองส่วนนี้

สําเร็จครบถ้วนได้	 จึงจะนับว่าสามารถจริงแท้	 และบรรลุความสําเร็จในชีวิตตามความมุ่งหมาย	การที่จะให้สมหมาย

ในภาระดังกล่าวนั้น	 สําคัญอยู่ที่กําลังใจ	 คือจะต้องตั้งใจและฝึกใจให้ถูก	 และให้ตรงทางที่จะนําพาไป ให้ถึงจุดหมาย	

มิ ให้หลงทาง	 หรือเกิดความย่อท้อเหนื่อยหน่ายเสียกลางคัน	 ประการแรกแต่ละคนจะต้องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น	

อันประกอบด้วยปัญญา	 ให้เกิดขึ้น	 ว่างานที่ทํานั้นมีสาระ	 มีคุณค่า	 และมีประโยชน์	 ศรัทธานั้นจะได้เป็นเครื่อง

เร่งเร้าส่งเสริมให้ขะมักเขม้นกระทํางานโดยไม่ขาดตอน	 ประการที่สอง	 จะต้องฝึกและสร้างเสริมวินัยในตนเองให้

มากจนสามารถบังคับใจและตั้งใจได้เสมอ	 ที่จะงดเว้น	 ไม่ทําตามความชอบใจหรือสะดวกใจอันเป็นเหตุสําคัญที่มัก		

ทําให้เสียคนและเสียงาน	 ประการที่สาม	 ต้องคอยระวังกวดขัน	 หมั่นกําจัดและละวางนิสัยชั่ว	 เช่นความเกียจคร้าน	

มักง่าย	 เห็นแก่ตัว	 ตลอดจนความขัดเคืองขุ่นมัวต่างๆ	 อยู่ทุกขณะ	 เพื่อไม่ ให้สิ่งเหล่านั้นเหนี่ยวนําไปสู่ความ

เสื่อมทรามและความล่าช้าเสียหาย	 ประการที่สี่	 จะต้องฝึกปัญญาความรอบรู้	 และความฉลาดรอบคอบในเหตุในผล	

ในความผิดชอบชั่วดี	 ให้หนักแน่นทวีขึ้น	 สําหรับที่จะนํามาใช้พิจารณาวินิจฉัยในการปฏิบัติงาน	 ให้บรรลุผลเลิศ	

บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาการอยู่พร้อมแล้ว	ยิ่งได้อบรมความสามารถในจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วย	เชื่อว่าจะ

เป็นผู้มีความสามารถแท้จริง	และจะประสบความสมประสงค์ ในสิ่งที่มุ่งหมายครบถ้วนทุกประการ	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	

และขอให้ทุกๆ	ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	



505

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตร

และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯลฯ

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่๑๖ตุลาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ ได้มามอบปริญญาบัตร	วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ	แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 และสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสามเหล่าทัพ	 ในวาระนี้	

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ	ท่าน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางการทหารทุกสถาบัน	 มีจุดมุ่งหมาย

สําคัญร่วมกันอยู่ที่การป้องกันรักษาความมั่นคงของชาติ	 ซึ่งเป็นภารกิจที่กว้างขวางและละเอียดลึกซึ้ง	 เกี่ยวพันถึง

งานของบ้านเมืองทั่วทุกด้าน	 ทั้งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงหน่วยที่			

ปฏิบัติงานนี้	 จึงจําเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเป็นพิเศษร่วมกัน	 ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูง

ของชาติ	 เพื่อให้มีความฉลาดเจนจัดและรอบรู	้ ทั้งในวิชาการและกระบวนการที่จะปฏิบัติงานประสานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 การอบรมพิเศษที่ ได้รับมานั้น	 ควรจะช่วยให้แต่ละคนเรียนรู้อย่างเพียงพอ	 สําหรับที่จะนําไป ใช้ศึกษา

พิจารณาสถานการณ์	 และคิดหาแนวทางปฏิบัติงานทั้งปวงได้ โดยถูกต้องถ่องแท้	 ประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่ทุกคนจะ

ต้องนําเอาความรู้ความสามารถของตัวเองไป ใช้ ให้บังเกิดผลขึ้นจริงๆ	 ด้วยหลักการที่บริสุทธิ์แน่วแน่	 และด้วย		

ความร่วมมือกันโดยพรักพร้อม	 งานโดยส่วนรวมของชาติก็จะดําเนินไปสู่เป้าหมายและผลสําเร็จที่มุ่งปรารถนาได้	

นอกเหนือจากนี้ทุกคนจะต้องไม่ลืมด้วยว่า	 การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน	 ทั้งในส่วนหน้าที่และส่วนตัวทุกขณะ		

ทุกประการนั้น	 มีความสําคัญยิ่งยวดแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ	 ถ้าประมาทละเลยในเรื่องนี้	 อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายและอันตรายอย่างร้ายแรงอย่างไร	 ก็เป็นได้ทุกอย่าง	 ทุกคนจึงจําเป็นต้องสําเหนียกตระหนักอยู่เสมอ

ว่า	การประพฤติปฏิบัติของตนนั้น	อาจนําความมั่นคงหรือความพ่ายแพ้พินาศมาสู่ชาติบ้านเมืองได้ทั้งสองประการ	

	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความกล้าหาญเข้มแข็ง	 เฉลียวฉลาดหนักแน่น	 ทั้งในความคิดจิตใจ	 และการกระทํา

ทุกสิ่ง	 เพื่อสามารถคุ้มครองประเทศชาติไทยให้ดํารงอยู่ด้วยความเป็นอิสระและความเจริญมั่นคง	 ทั้งขอให้ประสบ

ความสุข	ความสําเร็จ	ความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันเสาร์ที่๑๘ตุลาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกวาระหนึ่ง	 และ

ได้ทราบรายงานว่า	 กิจการทุกๆ	 ด้านของสถาบันเจริญก้าวหน้ามาอีกด้วยดี	 เป็นที่นิยมยกย่องและสนับสนุนอย่าง

กว้างขวางจากวงการต่างๆ	ทั่วไป	ทั้งในและนอกประเทศ	

	 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ ได้รับปริญญาระดับต่างๆ	 และสาขาวิชาต่างๆ	 เป็นอย่างมาก	 ที่ประสบความ

สําเร็จอย่างสำคัญในครั้งนี้	 บัณฑิตทั้งหลายแต่ละคน	 เชื่อว่าต่างมีความมุ่งหวังและความกระตือรือร้น	 ที่จะพัฒนา

บ้านเมืองของเราให้มีความเจริญสมบูรณ์ขึ้นทันตาเห็น	 ด้วยการนําเอาหลักวิชาและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ ใน

งานต่างๆ	ให้มากที่สุด	และคงจะเตรียมตัวพร้อมแล้ว	ที่จะเข้าช่วยร่วมมือกันทํางานให้แก่ชาติ	การใช้เทคโนโลยีอัน

ทันสมัยในงานต่างๆ	 นั้น	 ว่าโดยหลักการ	 ควรจะให้ผลมากในเรื่องประสิทธิภาพการประหยัด	 และการทุ่นแรงงาน	

แต่อย่างไรก็ตาม	 ก็คงยังจะต้องคํานึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของงานที่ทํา	 ด้วย	 อย่างในประเทศ

ของเรา	 ประชาชนทํามาหาเลี้ยงตัว	 ด้วยการกสิกรรมและการลงแรงทํางานเป็นพื้น	 การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โต

เต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ	 ย่อมจะมีปัญหา	 เช่นอาจทําให้ต้องลงทุนมากมายสิ้นเปลือง	

เกินกว่าเหตุ	 หรืออาจก่อให้เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงขึ้นเป็นต้น	 ผลที่เกิดก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกล	 และ			

กลับกลายเป็นผลเสีย	 ดังนั้น	 จึงต้องมีความระมัดระวังมากในการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงาน	 คือควรจะพยายามใช้ ให้

พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมืองและการทํากินของราษฎรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วยเกิดความประหยัด			

อย่างแท้จริงด้วย	 จึงขอให้บัณฑิตพยายามใช้วิชาการและเทคโนโลยีด้วยความฉลาดรอบคอบทุกแง่ทุกประเด็น	

ประเทศชาติและประชาชาวไทยของเราจักได้มีความผาสุกสมบูรณ์ ได้สมใจนึก	

	 ขออวยพรให้ทุกๆ	 คนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต	 มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	 และ

ขอให้ทุกๆ	ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้	มีความเจริญสวัสดีทั่วหน้ากัน.	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๒๗ตุลาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาอีกวาระหนึ่ง	 และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	 ที่ ได้รับเกียรติและ

ความสําเร็จ	 รวมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้ประกอบการงานด้านกฎหมาย	 ซึ่งเป็นงานสําคัญที่สุดด้านหนึ่งของ		

บ้านเมือง	

	 คนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่มาก	แม้ ได้ชื่อว่าเป็นอิสรชน	ก็ ใช้อิสรภาพ	คือความเป็นใหญ่ของตนเองเต็มที่ ไม่ ได้

หากจําเป็นต้องจํากัดไว้ด้วยกฎข้อบังคับและวินัยอันเหมาะสม	 เพื่อให้แต่ละคนมีอิสรภาพสม่ำเสมอกัน	 ทั้งมิ ให้		

ล่วงละเมิดกันและกัน	 กฎที่บังคับใช้แก่ทุกคนได้	 ก็มีอยู่อย่างเดียว	 คือกฎหมายซึ่งท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้ว

โดยตรงพร้อมเสร็จ	 ทั้งตัวบทและวิธี ใช้	 และกฎหมายนั้น	 โดยหลัการจะต้องบัญญัติขึ้นใช้เป็นอย่างเดียวกันและ		

เสมอกันหมดสําหรับคนทั้งประเทศ	 จึงเป็นธรรมดาที่จะบังคับใช้ ให้ ได้ผลบริบูรณ์ครบถ้วนทุกกรณี ไม่ ได้คงต้องมี	

ส่วนบกพร่องเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้าง	 ตามเหตุการณ์และตัวบุคคลผู้นํากฎหมายมาใช้	 จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ ใช้

กฎหมายจะต้องสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลา	ในอันที่จะใช้กฎหมายเพื่อธํารงรักษาและ

ผดุงความยุติธรรมถูกต้องเพียงอย่างเดียว	 มิ ใช่เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นๆ	 ในขณะนี้	 ทุกคนต้องทําใจให้หนักแน่น

เที่ยงตรงปราศจากอคติ	 ให้กล้าแข็ง	 ที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม	 ให้สุขุมรอบคอบประกอบด้วยสติและปัญญา			

ที่จะตรวจตราและพินิจพิจารณาหาทางที่จะใช้ตัวบทกฎหมายให้ ได้ผลตรงตามจุดประสงค	์ คือให้เกิดความถูกต้อง

เที่ยงตรงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ไม่ยอมปล่อยให้มีผู้อาศัยข้อบกพร่องทางกฎหมาย	 เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในทางไม่

เป็นธรรมได้ทั้งต้องดํารงตนให้เป็นที่พึ่งของสุจริตชนด้วยเสมอ	 นักกฎหมายจึงจะสามารถรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ

กฎหมายและความผาสุกสงบของบ้านเมืองไว้ ได้	

	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข	 ความสําเร็จในชีวิต	 และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจง		

ทุกประการ.	
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พระราชดํารัส 

พระราชทานแก่ครูอาวุโสประจําปี๒๕๒๒

วันอังคารที่๒๘ตุลาคม๒๕๒๓

	 วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ ได้พบกับคณะครูอาวุโส	 ทั้งได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินอุดหนุนให้	

ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมาก	

	 เกียรติและความยกย่องเชิดชู	 ที่ ได้รับเพราะการปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความอุตสาหะเหนื่อยยาก	 นับว่าเป็น

บําเหน็จตอบแทนอันน่าพึงใจปลื้มใจยิ่งอย่างหนึ่ง	 แต่สิ่งตอบแทนซึ่งเป็นสมบัติอันเที่ยงแท้ของครูอาวุโสนั้น					

คือคุณธรรม	 ที่แต่ละคนได้อบรมและสร้างสมไว้เป็นลําดับมาตลอดเวลาอันยาวนาน	 ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเห็นว่า			

ครูที่แท้นั้นเป็นผู้ทําแต่ความดี	 คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร	 ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ	 ต้อง		

หนักแน่นอดกลั้นและอดทน	 ต้องรักษาวินัย	 สํารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ ในระเบียบแบบแผนที่ดี

งาม	 ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย	 และความสนุกรื่นเริงที่ ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน	 ต้องตั้งใจให้

มั่นคงแน่วแน่	ต้องซื่อสัตย์	รักษา	ความจริงใจ	ต้องเมตตาหวังดี	ต้องวางใจเป็นกลาง	ไม่ปล่อยไปตามอํานาจอคติ	

ต้องอบรมปัญหาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น	ทั้งด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ ในเหตุและผลเมื่อครูที่ดีที่แท้เป็นดังนี้	

จึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า	 การทําหน้าที่ครูก็คือการสร้างบารมีที่แท้นั่นเอง	 และการบําเพ็ญบารมีหรือเพิ่มพูน	

ความดีนั้น	ย่อมบํารุงจิตใจให้เจริญมั่นคงขึ้นและขัดเกลาให้ประณีตสะอาดหมดจด	เพราะฉะนั้น	แม้ท่านทั้งหลายจะ

เป็นครูอาวุโสแล้วและหลายคนได้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ตามทางการแล้ว	 ก็ตาม	 ก็ ไม่มีเหตุที่จะต้องวิตกกังวลว่า			

ชีวิตภายหน้าจะต้องอับเฉา	บารมีที่พากเพียรสร้างสมไว้	จะนําให้บรรลุความผ่องใส	ความอิ่มเอิบ	และความสุขสงบ

ในจิตใจได้ต่อไปตลอดกาลนาน	 ขอให้ท่านแผ่ความดีของท่าน	 แม้เพียงด้วยใจคิด	 ไป ให้ถึงผู้ที่อยู่ ในรุ่นน้อง	 รุ่นลูก	

รุ่นหลาน	 ให้เขาทั้งนั้นได้เกิดความอุ่นใจและมั่นใจ	 ในอันที่จะทําหน้าที่ครูที่ดีต่อไป	 และจรรโลงส่งเสริมสถาบันครู

ของไทยให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ ในแผ่นดินนี้ด้วยความบริสุทธิ์	

	 ขออวยพรให้ครูอาวุโสประสบความสุขกายใจสบายใจ	 มีพลานามัยสมบูรณ์	 เป็นที่ เคารพบูชาของ				

บรรดาศิษย์	และผู้ที่เคยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์จากท่านจงทุกเมื่อ.	



509

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่๒๙ตุลาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง	 และที่				

ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าอย่างน่าพอใจทุกๆ	ด้านขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	และกับ

บัณฑิตทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จ	

	 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เปิดสอนสรรพวิทยาการ	 ที่นิยมศึกษาค้นคว้ากันทั่วโลกและที่วิญญูชนไม่ว่าชาติ

ภาษาใด	 จากถิ่นฐานใด	 มีสิทธิ์สมัครเข้ามาอาศัยเล่าเรียนร่วมกันได้มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมผู้เข้ามาอาศัยศึกษานั้น	

ให้ ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	 ทั้งวิทยาการ	 ประสบการณ์	 และคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน	 สําหรับนําไป

ปฏิบัติบริหารกิจการทั้งปวงโดยประสิทธิภาพและประสานสอดคล้อง	 ให้เกิดความเจริญมั่นคงและความผาสุกสงบแก่

คนในชาติและในโลก	 มหาวิทยาลัยจึงเปรียบได้เสมือนโลกที่ย่อส่วนลง	 ให้บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถทางสมอง	

เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาได้ โดยสะดวก	 แล้วนําความรู้ความชํานาญไปสร้างสรรค์จรรโลงบ้านเมือง	 ตลอดจนความดี

งามทั้งปวง	ให้ถาวรวัฒนาสืบเนื่องไป	

	 บัณฑิตได้เข้ามาอยู่มาเรียนในมหาวิทยาลัยจนครบจบหลักสูตร	 ควรจะเรียนรู้แจ้งชัดแล้วถึงจุดหมาย	

หน้าที่	 และความรับผิดชอบของตนเองในอนาคต	 ขอให้แต่ละคนตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติ ให้สมควรแก่ภูมิ

ปัญญาและการศึกษาที่ ได้รับอบรมมา	 จะทําสิ่งใดการใด	 ควรจะได้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ยั่งยืนเป็นสําคัญ	

และยึดถือความปรองดองเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองของมนุษยชาติเป็นหลัก	ใช้สติ	คือความระลึกรู้	ควบคุมประคอง

ความคิดอ่านให้เที่ยงตรงยุติธรรม	 ใช้ปัญญา	 ความฉลาดรอบคอบในเหตุและผลเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินในทุกเรื่อง

ทุกกรณี	ไม่ ให้มีอคติเข้าครอบงํา	เชื่อว่าจะสามารถพาตัวให้บรรลุความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตดังมุ่งหวัง

ได้เป็นแน่นอน	

	 ขออวยพรให้ประสบความสุขและความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกอย่างทุกคน	 และขอให้ทุกท่านที่มาประชุม		

พร้อมกันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก

ปี๒๕๒๔

	 เด็กมี โอกาสดี	 เพราะอยู่ ในวัยที่มีผู้คอยโอบอุ้มช่วยเหลือ.	 จึงต้องรีบเร่งขวนขวาย

เล่าเรียนความรู้อบรมความดี	ฝึกหัดทําการงานไว้ ให้คล่องแคล่ว	ขยันและอดทน.	 เติบโตขึ้น	

จักได้เป็นที่พึ่งของตนเองและของคนอื่นได้ ไม่เดือดร้อน.	

	

	 ภูพานราชนิเวศน์ 

	 วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๒๓	



511

พระราชดํารัส(๑) 

ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสกลนคร

จังหวัดนครพนมและจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๒๓

	 .....................
(๒)

	 อย่างน้อยที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็ไม่ ได้เกิดมาคนเดียว	 เรามีบิดามารดาเรามีพี่น้อง	 ก็จะต้อง

อาศัยกัน	มิฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ ไม่ ได้	ต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นมา	ก็จะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ	เพื่อที่จะได้อยู่เย็นเป็นสุขได้	

การฝึกลูกเสือชาวบ้าน..........
(๓)

	 ใครมีความเดือดร้อนก็จะช่วยๆ	 กันเพื่อที่จะให้พ้นความเดือดร้อนนั้น	 และเมื่อตะกี้

ก็ ได้ปฏิญาณตนซึ่งมีความสําคัญอยู่ที่ข้อที่	 ๓	 ที่ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ	 พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะปฏิบัติ

ตามข้อ	๒	ว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	ซึ่งเป็นข้อสําคัญมากอย่างที่ ได้พูดตอนต้นว่า	คนเราอยู่คนเดียวไม่ ได้	จะต้อง

ฝึกที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น	ก็จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	และเราก็จะได้รับความช่วยเหลือคืออยู่ ได้	

	 การที่คนไทยเราได้อยู่ก็เพราะรู้ข้อนี้อย่างดี	 ต้องไม่ลืมว่าคนไทยเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุก		

เมื่อ	 ถ้าดูอีกทางหนึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีความสามัคคี ในส่วนรวม	 ตั้งแต่ความสามัคคี ในหมู่น้อยเช่นรุ่นลูกเสือ		

ชาวบ้าน	 ซึ่งแต่ละรุ่นสมาชิกประมาณ	 ๒๐๐-๔๐๐	 คน	 จนกระทั่งให้มีความสามัคคี ในหมู่บ้าน	 ในตําบลในอําเภอ

และในจังหวัด	วันนี้มี	๓	จังหวัด	ก็หมายความว่าระหว่างจังหวัดจะต้องมีความสามัคคี	ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ก็แผ่ ไปถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งประเทศ	 ดังนี้ก็คงได้ตระหนักดีแล้ว	 ได้คิด

มามากแล้ว	 ตอนที่ฝึกลูกเสือชาวบ้านวิทยากรก็คงได้เตือนอยู่ว่า	 เราอยู่คนเดียวไม่ ได้	 และวิทยากรนี้ที่มาสอน		

ลูกเสือชาวบ้านก็มาจากหลายแห่ง	 มีทั้งครู	 ทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการ	 ทั้งพลเรือน	 ทั้งทหาร	 ทั้งตํารวจ	 และอื่นๆ			

มาช่วยกันที่จะให้ลูกเสือชาวบ้าน	 ได้เกิดความรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการที่จะต้องเมตตาซึ่งกันและกัน			

ที่วิทยากรมาจากหลายแห่งหลายงานหลายอาชีพ	 ก็แสดงว่าเราจะต้องมีผู้ที่ทํางานหลายด้าน	 ไม่ ใช่คนเดียวจะ				

ทํางานได้ทุกด้าน	 ฉะนั้น	 คนที่มีหน้าที่ ใดก็ตามก็จะต้องทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุด	 และก็ต้องถือว่าหน้าที่นั้นทําให้		

ตัวเองและทําให้คนอื่น	

	 คําว่าหน้าที่นี้ก็ ไม่ต้องอธิบายว่ามีความจําเป็น	 แต่ละคนก็มีหน้าที่และเป็นอาชีพด้วย	 คือเป็นทาง		

ทํามาหากินสําหรับให้แต่ละคนมีชีวิตอยู่ ได้	 แต่ว่าถ้าแยกคําว่าหน้าที่กับการทํามาหากินนั้นออกไป	 ก็ ไม่ ได้	 เพราะ	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	(๓)	บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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ทุกคนมีทั้งหน้าที่ต่อส่วนรวม	 และมีหน้าที่ต่อการทํามาหากินเลี้ยงชีพของตน	 ฉะนั้น	 ทุกคนจะต้องช่วยกัน	 จะบอก

ว่าคนนั้นเขาทําหน้าที่อย่างนั้นๆ	 เขาไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ ได้	 เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้น	 และเราก็จะต้องทําหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับคนอื่นทั้งนั้น	หมายความว่าเราจะต้องทํางานสําหรับตัวเองและทํางานสําหรับคนอื่น	ถ้าทุกคนทําอย่าง

นี้ด้วยการไม่เกี่ยงกัน	 และการไม่อิจฉากันก็จะทําให้ส่วนรวมทั้งประเทศอยู่ ได้	 และเมื่อส่วนรวมของประเทศอยู่ ได้		

ก็หมายความว่าทุกคนแต่ละคนแต่ละบุคคลอยู่ ได้อย่างผาสุก	 ฉะนั้น	 การเป็นอยู่นี้มีหลักสําคัญอยู่ที่ความสามัคคี	

หรือความเมตตาซึ่งกันและกัน	 ไม่อิจฉาริษยากัน	 คนไหนทําหน้าที่ ใดก็ทําหน้าที่ของตัวเพื่อประโยชน์ของตน	 และ

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	

	 ถ้าจะเล่านิทานก็ได้	แต่ละคนก็มีร่างกาย	ร่างกายนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ของร่างกายดังที่ ได้รู้กันทุกคน	

ทุกคนก็มีแขน	 มีขา	 มีหัว	 มีลําตัว	 และมีอวัยวะภายใน	 ทั้งหมดนี้ก็เป็นแต่ละส่วนๆ	 ถ้าแต่ละส่วนนั้นทํางานของ

ตัวอย่างดี	 และทํางานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ร่างกายก็ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	 แต่ว่า					

ถ้าร่างกายแต่ละส่วนเกี่ยงกันหรืออิจฉากัน	 ก็ ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ ได้	 เช่น	 บัดนี้กําลังยืนอยู่	 ขาเขาก็มีหน้าที่			

ที่จะยันร่างกายของเราอย่างดี	ไม่ต้องเกี่ยง	ถ้าขาเขาบอกว่าเหนื่อยแล้ว	เมื่อยไม่เอาแล้ว	ร่างกายเราก็จะทรงตัวอยู่

ไม่ ได้	ครั้นถึงเวลาที่จะเดิน	เช่น	ตะกี้ผู้ที่มารับธงและรูปก็ต้องเดินมา	ขาทั้งสองขาไม่มีความสามัคคีกัน	ต่างคนต่าง

อยากดีอยากเด่น	 ต้องเดินต้องก้าวไปก่อน	 เราจะก้าวสองขาพร้อมกันไม่ ได้	 มีหวังจะหกล้ม	 สองขาเดินพร้อมกันไป

ข้างหน้า	 ไม่มีทางที่จะเดินได้	 ฉะนั้นก็จะต้องตกลงว่า	 ขาไหนเท้าไหนจะไปก่อน	 และผลัดกันทําหน้าที่ค้ำจุนกัน			

สองขาของเราสองเท้าของเรานี้ก็จะทําหน้าที่ ให้เดินไปได้	 ให้เคลื่อนที่ ได้	ทั้งนี้มีสิ่งที่ ไม่เห็นอย่างเช่นภายในร่างกาย

ของเรา	มีท้อง	มีปอด	เคยมี ในสมัยโบราณนิทานที่บอกว่าอวัยวะต่างๆ	เขาบอกว่ามือก็ทํางานเหนื่อย	ขาก็ทํางาน

เหนื่อยหัวก็ทํางานเหนื่อย	 ท้องนี้มีแต่กิน	 ไม่มีการทํางานอะไรเลย	มีแต่กิน	 เขาก็จะปฏิวัติท้องบอกว่ามือจะไม่หยิบ

อาหารมาใส่ท้อง	 ขาจะไม่เดินไปหากิน	 แล้วก็ส่วนอื่นๆ	 ก็บอกว่าจะไม่มีการเลี้ยงท้อง	 ท้องเขาก็บอกว่าตามใจทํา

อย่างนั้นก็ ได้	 แต่ว่าท้องนี้ถ้าไม่ ได้รับอาหารเข้ามา	 ท่านทั้งหลายทุกคน	 ทราบดีว่า	 ถ้าไม่มีอาหารใส่ท้องเราก็เพลีย

ทั้งตัว	 ฉะนั้น	 แต่ละส่วนก็มีหน้าที่ทั้งนั้น	 แต่ละส่วนเกี่ยงกันไม่ ได้	 ต้องทําหน้าที่ของตัวให้ดี	 มิฉะนั้นร่างกาย
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ทั้งหมดก็เพลีย	ถ้าร่างกายทั้งหมดเพลีย	แขนก็ยกไม่ ไหว	ขาก็เดินไม่ ได้	หัวก็คิดอะไรไม่ ได้	ตาก็มองไม่เห็น	ฉะนั้น

ทุกคนมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด	 และเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นสามัคคีกัน	 ปรองดองกัน	 ไม่เกี่ยงไม่อิจฉาริษยา	 ใครจะดี

จะเด่นก็ดีเด่นไป	 เพราะว่าเขาทําหน้าที่ของเขาที่เด่น	 แต่เขาก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกัน	 และก็เป็นประโยชน์สําหรับ

ส่วนรวมทั่วไป	ฉะนั้น	ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดู	การที่ ได้ฝึกลูกเสือชาวบ้านก็จะไม่เสียเปล่า	จะทําให้แต่ละคน

มีความสุขความร่าเริงได้	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์และรักษาประโยชน์ของการได้เป็นลูกเสือชาวบ้าน	

ประโยชน์นี้ก็จะกว้างขวางไพศาลออกไปทั่วประเทศ	ทําให้ประเทศเราอยู่เย็นเป็นสุข	มีความมั่นคงถาวร	

	 ขอให้ท่านทั้งหลาย	ทั้งลูกเสือ	ทั้งวิทยากร	และผู้ที่มาประชุมในที่นี้	มีความสุขความเจริญ	สิ่งใดที่สมควรที่

จะปฏิบัติก็ ให้ปฏิบัติสําเร็จ	 เพื่อความก้าวหน้าความมั่นคงของส่วนรวม	และของแต่ละบุคคล	ขอให้ประสบแต่ความดี	

ความงาม	และความสําเร็จทุกประการ.	
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พระราชดํารัส 

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในวันฉลองครบรอบ๓๐ปี

และเปิดประชุมใหญ่ครั้งที่๑๓ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ณตึกรัฐสภากรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง	 ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์

แห่งโลกมีความเจริญยั่งยืนมาครบปีที่	 ๓๐	 ในบัดนี้	 และมาเปิดการประชุมใหญ่ของ		

มวลสมาชิกครั้งที่	๑๓	ขึ้น	ณ	กรุงเทพมหานคร.	

	 ผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 ไม่ว่าเป็นชาติเชื้อใดและแม้อยู่ ในนิกายใด	 ล้วนถือทาง

ปฏิบัติ ในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกัน	 คือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาให้

สะอาดด้วยระเบียบปฏิบัติอันดีงามและสุจริต	 ที่จะควบคุมประคองใจให้สงบด้วยความมีสติ

รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา	 และที่จะใช้จิตใจอันสงบมัธยัสถ์นั้นพิจารณาสิ่งต่างๆ	 ให้เห็นแจ้งชัด		

โดยถูกต้องตามจริง.	 ชาวพุทธที่แท้จึงเป็นสาธุชนผู้คิดชอบปฏิบัติชอบอยู่เป็นปรกติ	 อยู่					

ณ	 ที่ ใด	 ก็ทําให้ที่นั้นสงบร่มเย็น	 มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์.	 การที่ท่านสมาชิก

พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมเจตน์จํานงกันที่จะเผยแผ่สนับสนุนการปฏิบัติตามพุทธธรรม

ให้แพร่หลายและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 จึงจัดว่าเป็นการอํานวยประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติอย่าง

สําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง	ซึ่งทุกฝ่ายควรนิยมและร่วมมือโดยพร้อมพรัก.	

	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรให้การฉลองและการประชุมใหญ่ของท่าน

ทั้งหลายประสบผลอันน่าชื่นชมสมตามที่ปรารถนาทุกๆ	ประการ.	

	

 ภูพานราชนิเวศน์ 

	 วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๒๓	
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พระบรมราโชวาท 

ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์

วันพุธที่๓ธันวาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความปีติชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ ได้มาอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์	 และได้

เห็นความเข้มแข็งพร้อมเพรียงของทหารทั้งหลายในพิธีตรวจพลสวนสนามวันนี	้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน	

และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยจริงใจดุจเดียวกัน	

	 คําปฏิญาณสัญญาของทหาร	 ที่จะตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น	 เพื่อปฏิบัติภารกิจของตนเองให้สมบูรณ์			

ทั้งในฐานะที่เป็นทหารและเป็นคนไทย	 โดยจะปรารภประโยชน์อันยั่งยืนของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด	 และจะไม่

ปล่อยตนให้ตกเป็นทาสของความโลภหลงทุจริต	 จนลืมตัวลืมชาติ	 นั้น	 เป็นสิ่งสําคัญที่สุด	 เพราะการปฏิบัติตาม		

คํามั่นสัญญาดังกล่าวเท่านั้น	 จะช่วยให้อยู่รอดได้	 หาไม่	 ทั้งประเทศชาติ	 ทั้งสถาบันทหาร	ทั้งตัวทหารเองแต่ละคน	

จะต้องพิบัติทําลายลงด้วยความทุจริตลุ่มหลง	 และความไม่รู้จักหน้าที่ของตนนั่นเอง	 เหตุนี้	 ทหารทุกคน	 ทุกระดับ	

ทุกหมู่เหล่า	จึงจะต้องยืดถือปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ ได้ปฏิญาณนั้น	โดยเคร่งครัดครบถ้วนอยู่ทุกขณะ	

	 หน้าที่สําคัญของทหาร	ดูกันอย่างผิวเผิน	 ก็คือการรบ	หรือการทําสงครามต่อสู้กับศัตรูของชาติ	 แต่ถ้าจะดู

กันให้ชัดตามความจริงแล้วจะเห็นว่า	 หน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	 เพราะการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตย	

และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น	 นอกจากจะต้องมีกําลังรบที่เข้มแข็งพร้อมมูลแล้ว	 ยังจําเป็นต้องมี				

การพัฒนาให้บ้านเมืองเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นทุกๆ	 ด้านอยู่ตลอดเวลาด้วย	 ทหารจึงต้องรับภาระสําคัญอีก

ประการหนึ่ง	 ควบคู่กันไปกับการรบ	 ได้แก่การพัฒนา	 ซึ่งหมายถึงการพัฒนา	 ทั้งด้านกิจการทหารโดยตรง	 และ	

ด้านอื่นๆ	 ทั้งหมดเท่าที่ทหารสามารถจะร่วมมือ	 ช่วยเหลือ	 หรือสนับสนุนได้เมื่อความสําคัญและจําเป็นมีอยู่ดังนี	้

จึงต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้น	และจะต้องสํานึกถึงหน้าที่ของตนทั้งนั้นโดยตระหนัก	ไม่ว่าจะปฏิบัติการอยู่	ณ	ที่ ใด	เวลาใด	

ต้องตั้งใจกระทําการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น	 ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ ใจ	 ด้วยความสามัคคีปรองดอง	 ไม่แก่งแย่ง

แข่งดีกัน	 พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาส	 ที่จะทําตัวเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า			

การใดที่ทหารมีความรู้ความสามารถจะแนะนําช่วยเหลือสนับสนุนได้	 จะต้องถือเอาเป็นภาระที่จะต้องร่วมมือทันที	

ทหารคนใดเหล่าใดปฏิบัติได้ดังนี้	 จะได้ชื่อว่าเป็นทหารแท้	 ผู้ทําหน้าที่ ได้ โดยสมบูรณ์	 ไม่มีที่ตําหนิ	 และได้ชื่อว่าเป็น		

ผู้ป้องกันประเทศอย่างแท้จริง	เป็นแบบฉบับที่จะยึดถือได้ต่อไป	
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	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลพิภพ	 กับทั้งอํานาจแห่งความภักดี โดยบริสุทธิ์

ใจในชาติบ้านเมือง	 จงบันดาลให้ทหารทั้งหลายมีความปลอดภัยจากศัตรูหมู่ร้าย	 และอุปัทวันตรายทั้งปวง	 ให้มี

ความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกําลังกาย	 กําลังใจ	 และสติปัญญา	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการให้บรรลุผลเลิศ	

บังเกิดแก่ความมั่นคงปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง	 ทั้งขอให้ประสบความสุข	 ความเจริญก้าวหน้า	

ความมีชัยชนะ	และความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกเมื่อถ้วนทั่วกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(๒)

ณศาลาดุสิดาลัย

วันพฤหัสบดีที่๔ธันวาคม๒๕๒๓

	 ได้ทรมานท่านทั้งหลายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว	 แม้รายชื่อของผู้ที่มาในวันนี้ดูรายชื่อของคณะก็ ใช	้	

เวลานาน	 และคําอํานวยพรของอาจารย์ประภาศน์
(๓)

	 ก็ทําให้ท่านทั้งหลายต้องยืนอยู่อีกนาน	 ฉะนั้นจะขอถามว่า		

ให้ท่านนั่งลงจะดี ไหม	 แล้วก็ขอให้ผู้ที่อยู่แถวหน้านี่เลื่อนมาประมาณ	 ๒	 เมตร	 มาข้างหน้า	 ที่ ให้เลื่อน	 ๒	 เมตร	

ท่านก็เอา	 ๔	 เมตร	 อันนี้ก็ ไม่เป็นไร	 เพราะทําให้ ได้กําไรที่ประมาณ	๒๐๐	 คน	 คนที่อยู่ข้างนอก	 ไม่รู้ด้วย	 ถ้าเขา

อยากเข้ามาข้างในก็มีที่แล้ว	

	 ที่ ไม่เกรงใจท่านทั้งหลายให้มาอยู่ ในที่นี้อย่างอัดแอ	 ซึ่งที่นี้ก็เป็นที่สําหรับต้อนรับคนจํานวนประมาณสัก	

๑,๐๐๐	คน	แต่ท่านทั้งหลายมาถึงประมาณ	๔๐๐๐	คน	ย่อมจะทําให้อัดแอ	แต่ที่บอกว่าไม่เกรงใจท่านเพราะเหตุว่า	

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ขอมา	ไม่ ได้กะเกณฑ์ให้มาแต่ประการใด	ฉะนั้น	ความไม่สบายก็ตกอยู่กับท่าน	และความรับผิดชอบ

ในความไม่สบายนั้นก็ตกอยู่แก่ท่านเหมือนกัน	

	 แต่การที่ท่านทั้งหลายมานั้นก็ตระหนักดีว่า	 ท่านมาสําหรับให้พร	 ให้มีความเจริญในโอกาสวันเกิด			

เป็นประเพณีอยู่ว่า	ใครฉลองวันเกิดย่อมมีผู้ที่ ไป ให้พร	โดยมากก็ไป ให้พรให้เจริญ	ให้พรให้อายุยืน	เฉพาะในวันเกิด	

แต่ก็เป็นประเพณีซึ่งก็มีเหตุผล	เพราะว่าถ้าจะไป ให้พรกับผู้ ใด	จะไป ให้พรในวันอื่นๆ	ที่ ไม่ ใช่วันเกิด	ก็อาจจะไม่ค่อย

มีเหตุผล	 และก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับผู้ที่ ได้รับพร	 เพราะว่าจะต้องต้อนรับทุกวัน	 บางคนก็ได้รับพรบางคนก็ได้รับ

การด่า	แต่ว่าการด่านั้นสังเกตดูว่าด่ากันทุกๆ	วัน	การให้พรนั้นต้องหาโอกาส	แต่ว่าการที่ท่านทั้งหลายมาให้พรนั้น

ก็น่าคิด	 เพราะว่าโดยมากก็ ให้พรให้เจริญ	 ให้พรให้ปลอดภัย	 ให้พรให้แข็งแรง	 ให้อายุยืน	 พรนั้นจะเป็นเหตุผลได้

อย่างไร	 เพราะว่าถ้าพูดถึงความแข็งแรงก็แข็งแรง	 เรื่องร่างกายเป็นสําคัญ	 ถ้าบอกว่าขอให้ปราศจากโรค	 แล้วโรค

จะไม่เบียดเบียน	 ก็ต้องเบียดเบียนอยู่ดี	 เพราะว่าเป็นธรรมดา	 ฉะนั้นก็แปลกอยู่ที่ทําไมเวลาใครมาบอกว่า	 ขอให้จง

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	

(๒)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ	ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ	ทหาร	ตํารวจ	นิสิต	นักศึกษา	

พ่อค้า	ประชาชน	มูลนิธิ	และองค์การต่างๆ	เฝ้า	ฯ	ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา		

(๓)	 ศาสตราจารย์	ประภาศน์	อวยชัย		
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ปราศจากโรค	 ทําไมทําให้แข็งแรงขึ้นจริงๆ	 หรืออย่างที่ท่านทั้งหลายมาให้พรในวันนี้	 ความจริงสําหรับร่างกาย		

ก็เสื่อมสุขภาพ	เพราะว่าก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเดินมา	ที่จริงก็ ไม่เหนื่อยมากนัก	แต่ว่าก็ต้องใช้กำลังกาย	เท่ากับต้อง

ใช้สุขภาพของร่างกายมา	 แล้วก็มานั่งฟัง	 และมายืนพูด	 ก็เท่ากับต้องใช้กําลังกาย	 แต่ว่าการที่ ได้รับพร	 โดยที่ ได้มี

คําอํานวยพรอันไพเราะเพราะพริ้งของอาจารย์ประภาศน์	ในนามของท่านทุกคนนั้น	ก็นับว่าทําให้มีกําลังใจ	กําลังใจ

ก็เกิดทําให้มีกําลังกาย	 เพราะว่ากายกับใจนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเป็นสิ่งที่คู่กันไป	คนไหนมี ใจแต่ ไม่มีกายก็รู้สึกว่าลําบาก	

ไม่รู้เป็นอะไร	คนที่มีกายแล้วไม่มี ใจนั้น	บางคนก็มี	แต่คนเช่นนั้นก็ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานใดๆ	แล้วส่วนมากเขา

ก็เรียกว่า	 “ผี”	 แต่ว่าผีนั้นความจริงเท่ากับมีแต่ ใจ	 มีทั้งผีดีทั้งผี ไม่ดี	 ผีดีนั้นก็หมายความว่าผู้ที่มีจิตใจดี	 แต่ก็ต้องไป

อยู่ ในภพอื่น	 ส่วนผี ไม่ดีนั้นซึ่งมีเป็นอันมาก	 เป็นผู้ที่ ได้ปฏิบัติตนไม่ดี	 ได้ ใช้ร่างกายไม่ดี	 เมื่อไปภพอื่นก็กลับเป็น			

ผีที่ ไม่ดี	

	 ดังนี้	 ก็เห็นได้ชัดว่ากายกับใจนี้สอดคล้องกัน	 เพราะว่าผู้ที่เป็นผีดีก็เป็นผู้ที่ ได้ ใช้กายของตนอย่างมีระเบียบ

เรียบร้อย	 ได้ปฏิบัติงานอย่างเพียร	 และอย่างสุจริต	 ก็เป็นผีดีส่วนผีที่ ไม่ดีนั้นก็ ได้ปฏิบัติด้วยกายของตัว	 ที่ ไม่ดี ไม่

ชอบ	 ฉ้อโกงเขาบ้าง	 หรือกลั่นแกล้งเขาบ้าง	 ซึ่งพวกเราทั้งหลายก็ ไม่ชอบ	 แต่ว่าผีที่เป็นผี ไม่ดีนั้น	 ตัวผีเองก็คงไม่

ชอบเหมือนกัน	 เพราะว่ากลายเป็นผี ไม่ดี	 ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจิตใจและร่างกายที่เขานึกว่าเป็นของตัว	ฉะนั้นคน

ที่มีทั้งกายและใจอยู่ ในปัจจุบันนี้	 จึงต้องพยายามใช้กายและใจของตัวให้ดีถ้าหากว่าวันหนึ่งจะเป็นผีก็จะได้เป็นผีดี	

แล้วผีดีนั้นก็มีความสุข	 อันนี้ก็พูดตามที่กลอนพาไป	 อาจจะเป็นสิ่งที่ประหลาดที่จะพูดในโอกาสที่ ใกล้วันเกิดเช่นนี	้		

จะพูดถึงผี	แต่ว่าผีนี้มันก็มีอยู่ทั่วๆ	ไปทุกๆ	แห่ง	ฉะนั้นก็คงไม่เป็นของแปลกนัก	

	 การที่อาจารย์ประภาศน์ ได้กล่าวเมื่อตะกี้ถึงกิจการที่ ได้ปฏิบัติมา	ก็เลยทําให้ประหยัดไม่ต้องเล่าให้ท่านฟังว่า

ไปทําอะไรบ้าง	 เพราะว่าถ้ามาอย่างนี้	 มาให้พรในวันเกิดนี้ก็กลายเป็นประเพณี ไปที่จะได้เล่าเรื่องต่างๆ	 หรือให้

ความคิดแปลกๆ	 ต่างๆ	 เรียกได้ว่าเป็นการตอบแทนความอุตสาหะที่ท่านมา	 และตอบแทนพรที่ท่านได้ ให้	 การที่

อาจารย์ประภาศน์ ได้กล่าวถึงกิจการต่างๆ	ก็นับว่ากว้างขวาง	แต่ก็เอาจากที่ ได้พูด	และเอาอย่างที่คิดออกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไม่ ใช่ ใหญ่โตอะไร	ก็เรื่องธนาคารข้าวกับธนาคารโคกระบือ	ข้อนี้นะกลุ้มใจมาปีหนึ่งแล้ว	เพราะว่า
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มีคนเขาบอกว่าธนาคารข้าวนั้นไม่เหมาะสมที่จะเรียกธนาคารข้าว	 คือคําว่าธนาคารนี้เขาคัดค้านกัน	 ไม่ทราบว่า		

ในใจของท่านทั้งหลายเข้าใจกิจการนี้หรือไม	่ ได้เห็นบ้างหรือไม่	 หรือได้คัดค้านในใจบ้างหรือไม่	 ว่าการใช้คําว่า

ธนาคารนี้ ไม่ถูก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโคกระบือเขาก็ยิ่งคัดค้าน	 อาจจะเป็นว่านักธนาคารเขาไม่ชอบใจ	 ที่ว่า

นักธนาคารนั้นเขาถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	ทําไมจะไปเปรียบเทียบกับโคกระบือ	แต่ขอแก้ว่า	ไม่ ใช่แก้ตัว	แต่แก้คํา	

ว่าธนาคารนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นกิจการ	 อาคารก็แปลว่าตึกหรืออาคาร	 ธนะก็แปลว่าเงินหรือทองหรือทรัพย์	 ที่ ใช้

สําหรับซื้อขายของ	แทนการแลกเปลี่ยนของ	ก็เป็นธนะ	ธนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นความร่ำรวยก็ได้อย่างคําว่าธนบัตร	

ธนบัตรก็แปลว่าเป็นบัตร	 เป็นใบแทนความร่ำรวย	 ธนาคารก็เป็นอาคารที่เก็บความร่ำรวยไว้	 ถ้าหากว่าจะเรียกว่า

ธนาคารข้าวที่จริงก็เป็นอาคารเป็นยุ้ง	 คํานี้คนบางคนเขาอยากให้เรียกว่า	 กิจการยุ้งข้าวยุ้งข้าวนี้เขาเรียกกันที่		

เก็บข้าว	 จะเรียกกันว่ากิจการที่เก็บข้าวก็ ไม่ถูก	 เพราะว่าธนาคารข้าวนั้น	 มีกิจการที่เกี่ยวข้องเหมือนการธนาคาร		

มีข้าวอยู่เป็นทุน	 และเมื่อชาวบ้านที่อยู่ ในหมู่บ้านที่ตั้งธนาคารข้าวนั้น	 เขาขาดแคลนข้าว	 เขาต้องการมีข้าวใช้	

เพราะว่าเขายังเกี่ยวไม่ ได้	 หรือไม่มีเงินไปซื้อ	 เขาก็มาขอยืมคือกู้จากธนาคารข้าว	 เสร็จแล้วเมื่อทําการเก็บเกี่ยวได้

เรียบร้อยแล้ว	เขาก็จะเอามาคืน	หรือเขาอาจจะไปหากินรับจ้างทํางาน	จะสร้างถนน	หรือสร้างบ้าน	หรือมาทําสวน	

หรืออะไรก็ตาม	 และมีเงิน	 เขาก็ซื้อข้าวไปทดแทนข้าวที่เขาขอยืมมา	 หรือกู้มา	 โดยมีดอกเบี้ย	 เรื่องดอกเบี้ยนี้			

พวกที่เป็นสมาชิกธนาคารข้าวเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเอง	 โดยมากก็เป็นว่ากู้ยืมข้าวไป	 ๑๐	 ถัง	 ก็เอามาคืน	 ๑๑	 ถัง	

หมายความว่า	๑๐%	ซึ่งบางแห่งเขาตั้งดอกเบี้ยนั้นเอง	ด้วยการตกลงกันระหว่างชาวบ้าน	 เขาเอามาคืน	๑๒	หรือ	

๑๓	ถัง	หมายความว่าเป็น	๒๐%	๓๐%	อันนี้ ไม่ ใช่ทางราชการไปบังคับเขา	เขาดําเนินกิจการของเขาเอง	เป็นการ

ทําให้ชาวบ้านมีข้าวรับประทานในระหว่างที่ยังไม่มีรายได้	 หรือยังไม่ ได้มีข้าวที่เก็บเกี่ยวมา	 ฉะนั้นทําให้เขาสบายใจ	

และมีทางที่จะทํางานของตนได้อย่างสบายมีกําลัง	 อันนี้	 ก็ ได้เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะให้มีงานทํานอกฤดูกาล		

การทํานา	 หรือแม้จะอยู่ ในฤดูกาลการทํานา	 แต่เกิดมีภัยธรรมชาติ	 เช่นน้ำท่วมหรือน้ำแห้งเกิดขึ้น	 ปีนั้นเก็บเกี่ยว

ข้าวไม่ ได้	 เขาก็จะไปทําอาชีพอื่นก็ ได้	 เช่น	 ทอผ้าหรือทําหัตถกรรมอื่นๆ	 ไปรับจ้าง	 เรื่องทอผ้านี้ก็เป็นเรื่องของ

แผนกศิลปาชีพ	 ซึ่งเป็นแผนกที่เวลาไปเยี่ยมราษฎร	 เป็นแผนกสําคัญ	 ก็ขอเล่านิดหน่อยว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรมี	

การปฏิบัติอย่างไร	เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวนี้	
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	 การที่ ไปเยี่ยมราษฎร	 มีหน่วยหนึ่งที่ออกไปไต่ถามประชาชนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและดิน	 เป็นหน่วย

พัฒนาการหน่วยหนึ่ง	 อีกหน่วยหนึ่งก็ ไป ไต่ถามเกี่ยวข้องกับงานในด้านศิลปาชีพ	 และอีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วย		

การแพทย์	 ไปสํารวจเกี่ยวข้องกับการอนามัยของชาวบ้าน	 เป็นอันว่าเป็น	 ๓	 หน่วยที่แยกออกไป	 เมื่อถึงหมู่บ้าน

หนึ่งหรือถึงจุดหมายแห่งหนึ่งก็แยกเป็น	 ๓	 เมื่อไปเชียงใหม่ตอนต้นปีก็เลยได้ชื่อว่าเป็น	 ๓	 หน่วยนี้	 คือ	 พ่อ	 ลูก			

๒	คน	เป็น	๓	คน	ก็หมายความว่าเป็น	๓	หรือกลายเป็น	“ทรี โอ”	แล้วเราก็เรียกกันว่าเป็น	“เดอะ	โกสลี่	ทรี โอ”	

แนะผีเข้ามาแล้ว	 คือมีการ์ตูนที่เด็กเขาอ่าน	 มีผี	 ๓	 ตัว	 แต่ผีฝรั่งแล้วเขาก็เป็น	 “ทรี โอ”	 เขาออกไปด้วยกันเสมอ			

ก็มีตัวหนึ่งที่อ้วน	 คนที่อ้วนก็ถือตัวว่าเป็นตัวอ้วน	 มีตัวหนึ่งที่ขี้เกียจ	 คนที่ขี้เกียจก็ถือตัวว่าเป็นตัวขี้เกียจ	 แล้วมี				

ตัวหนึ่งที่ขี้ โมโห	ตัวคนที่ขี้ โมโหก็เป็นตัวผีที่ขี้ โมโห	เลยออกไป	แต่ความจริงมีประโยชน์มาก	และมีประสิทธิภาพมาก	

เวลาไปถึงไหนก็แยก	 ๓	 ทาง	 และไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่มี	 เมื่อถึงเวลาแล้วก็กลับมาขึ้นรถไปจุดหมายต่อ	 ก็ได้งานดี	

อันนี้เล่าถึงวิธีการที่ทํา	จึงเห็นว่ามีการพัฒนาในด้านความเป็นอยู่ที่จะให้เขาทําการเพาะปลูกได้	มีการพัฒนาในด้าน

ที่จะให้เขามีอาชีพ	เมื่อการเพาะปลูกไม่เรียบร้อย	คือขาดน้ำหรือมีน้ำมากเกินไป	

	 คราวนี้มาพูดถึงน้ำมากน้ำน้อย	 อันนี้ ไปทั่วทุกแห่งจะเห็นได้	 ถามว่าปีนี้เป็นอย่างไร	 บางคนก็บอกว่า		

น้ำท่วม	 อีกคนก็บอกน้ำแล้ง	 ในที่เดียวกัน	 อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิด	 เพราะเป็นความจริงทั้งคู่	 ทั้งสองอย่าง	 และเป็น

ความจริงโดยแท้สําหรับชีวิตของคนเราทุกคน	 เราไม่มีทางที่จะมีความพอใจ	 ถ้ามีน้ำมากก็บ่นว่าน้ำมาก	 โดยเฉพาะ

กรุงเทพ	 ฯ	 ก็สบายไป	๓	 เดือน	มีน้ำมากแล้วก็บอกว่าไม่ดี	 อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าปีนี้มันแล้งไม่มีน้ำ	 ก็ทําให้ ไม่สบาย

เหมือนกัน	 แต่ละคนๆ	 เขาก็บอกว่า	 ที่เขาบอกว่าน้ำแห้ง	 เสร็จแล้วพอเคี่ยวเข็ญก็เลยทราบว่าน้ำแห้งอย่างไร	

เพราะว่าข้าวนี้ตอนต้นฤดูจะต้องมีน้ำที่จะให้ต้นข้าวเติบโตขึ้นได้	 ตอนต้นฤดูกาลนั้นฝนมาล่า	 ทําให้ ไม่สามารถที่จะ

ปักดําได้	 จึงทําให้ข้าวเสียไปบ้าง	 เสร็จแล้วกลางฤดูกาลฝนมามาก	ก็ทําให้น้ำท่วม	ต้นข้าวที่ปลูกหรือปักดําช้าไปก็ไม่

สามารถที่เติบโตขึ้นมาทําให้ข้าวนั้นเสียไป	 เปื่อยไปบ้างเวลาปลายฤดูกาล	 ซึ่งมีข้าวที่รอดจากน้ำท่วมน้ำแห้งมีอยู่			

ก็เติบโตขึ้นมา	ถึงจวนจะเก็บเกี่ยวได้ต้องมีน้ำ	น้ำก็ขาด	ฉะนั้น	ก็ถูกต้องที่เขาบอกว่าน้ำแห้งข้าวเสีย	ข้าวเสียเพราะ

น้ำแห้งตาย	 เพราะตากแดดอยู่เฉยๆ	 ก็ตาย	 บางคนก็บอกว่ามันเปื่อย	 หมายความว่าโดนน้ำแล้วมันก็เปื่อยเน่า	
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บางคนที่บอกว่าแห้ง	 เสร็จแล้วเคี่ยวเข็ญบอกว่ามันจริงว่าแห้ง	 เสร็จแล้วก็เปียก	 แล้วก็บางคนที่บอกว่ามันเปียก			

ก็บอกว่ามันเปียกแล้ว	 แล้วมันก็แห้ง	 เป็นของธรรมดาของชีวิตของเรา	 เวลาเปียกแล้วก็ต้องแห้ง	 แห้งแล้วก็ต้อง

เปียก	 เจ็บแล้วก็ต้องหายเจ็บ	 หายเจ็บแล้วก็ต้องเจ็บใหม่	 เป็นธรรมดา	 ฉะนั้นดูแล้วการที่ทํากิจการใดๆ	 ก็ต้องมี

อุปสรรคเสมอ	 ข้อนี้เห็นได้ว่าการทํานาจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องครบถ้าปัจจัยไม่ครบ	 หรือผิดจังหวะไม่ถูกหลัก

แล้วข้าวที่เรากินนั้นจะไม่มี	

	 ในกิจการอื่นๆ	ก็เช่นเดียวกัน	ถ้าเรามาดูในตัวเราเอง	ร่างกายของเรา	เรามีแขนมีขา	มีหัว	มีลําตัว	มีอวัยวะ

ต่างๆ	ทั้งภายนอก	ภายใน	ถ้าส่วนใดไม่สอดคล้องกันเราก็บอกว่าไม่สบาย	ป่วย	แล้วคนเราที่จะมีความสบายจริงๆ	

ก็หาเวลาน้อย	 ต้องนึกถึงว่าทุกส่วนของร่างกายของเรา	 จะต้องทํางานให้พร้อมกัน	 ให้มีความสามัคคีกัน	 ถ้าไม่มี

ความสามัคคีกัน	 ร่างกายของเราต่างคนต่างทํา	 หรือต่างส่วนต่างทํางานของตัว	 ก็ ไม่สามารถที่จะทํางานได้	 ถ้าดู

เฉพาะกาย	 แต่ว่าอีกส่วนก็มี ใจ	 คือจิตใจของเรา	 ซึ่งจะต้องทํางานเหมือนกันเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับร่างกาย					

ถ้าทําไม่สอดคล้องกัน	 ก็จะเป็นอย่างที่ว่า	 ก็จะต้องเป็นผีส่วนหนึ่ง	 แล้วเป็นศพอีกส่วนหนึ่ง	 ก็ ไม่ทราบว่าจะทํา

อย่างไร	 ฉะนั้น	 เราจะต้องรักษากายของเราให้สามัคคีกัน	 แล้วก็ปรองดองอยู่ดี	 แล้วก็แข็งแรง	 เราก็สบาย	 เมื่อ		

ตั้งเป็นคณะอย่างคณะบุคคลที่มานี่	 แต่ละคณะๆ	ถ้าปรองดองกันเป็นคณะก็ตั้งขึ้นมาเป็นคณะ	 ถ้าเป็นสถาบันอะไร	

แล้วทํางานตามหน้าที่ของตนก็เป็นสถาบันนั้นๆ	 ถ้าหากว่าสถาบันหนึ่ง	 หรือส่วนหนึ่งของสถาบัน	 คือ	 บุคคลที่

ประกอบเป็นสถาบัน	 ไม่ทําตามกฎบังคับ	 หรือตามจุดประสงค์ของสถาบันนั้นๆ	 ก็ไม่เรียกว่าเป็นสถาบัน	 ก็สลายไป	

พังไป	 ไม่มีประโยชน์ตามที่ตั้งประโยชน์ขึ้นมา	 ยิ่งเป็นเรื่องของชาติบ้านเมือง	 ถ้าแต่ละคนๆ	 ต่างบอกว่า	 ตัวเป็น	

นักอาชีพอย่างนั้นๆ	 มีหน้าที่อย่างนั้นๆ	 ก็ทําไป	 นั่นดี	 ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่	 ให้เป็นประโยชน์อย่างที่	

อาจารย์ประภาศน์ว่า	ปฏิญาณตนแล้ว	 เมื่อท่านมาโดยสมัครใจของแต่ละท่าน	ก็นับว่าต้องยอมรับคําที่ว่า	แต่ละคน

หรือแต่ละสถาบันจะทํางานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 อันนี้ก็ถือว่าท่านได้มอบฉันทะให้

อาจารย์ประภาศน์พูด	 อาจารย์ประภาศน์พูดไปอย่างนั้นแล้ว	 ก็ถือว่าแต่ละคนๆ	 จะเป็นผู้ ใหญ่	 จะเป็นเด็ก	 จะเป็น		

ผู้หญิง	จะเป็นผู้ชาย	ทุกคนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นแล้วว่าจะทําหน้าที่ของตน	ให้ดี	ให้สุจริต	ปราศจากอคติ	
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	 ฉะนั้นการทําอย่างนี้	คือแต่ละคนตั้งใจจะทําหน้าที่ของตนให้ดีตามที่ตั้งหน้าที่ ไว้เป็นของที่ดีมาก	และหวังที่

จะทําให้ตนมีความสุขสบาย	 โดยที่แต่ละคนก็มีอาชีพแตกต่างกันแต่ละคนแต่ละบุคคลก็เป็นคนหนึ่งๆ	 ก็ทําเพื่อ	

ความสุขของตน	 แต่จะยังไม่สมบูรณ์	 ถ้าหากว่าแต่ละคนทําหน้าที่ของตน	 และให้สอดคล้องกับงานอื่น	 จิตใจของ	

คนอื่น	 ที่ประกอบขึ้นมาเป็นหมู่สังคมของประเทศไทย	 เรียกว่าชาวบ้านของประเทศ	 หรือจะเรียกว่าเป็นประชากร

ก็ได้	 จะเป็นราษฎรหรือเป็นชาวไทยทั้งหมด	 ถ้าทําให้สอดคล้องกันหมด	 แต่ละคนทําหน้าที่ของตน	 และให้ตระหนัก

ไว้ว่าหน้าที่นั้นจะไม่เบียดเบียนคนอื่น	 จะสรุปอยู่ ในคําว่าสามัคคีคือสามัคคีนี่จะต้องมีความฉลาดถึงจะสามัคค	ี				

ได้	 เพราะว่าบางทีเราหวังดีอยากทําดี	 ใครๆ	 ก็บอกว่าจะทําดี	 จะซื่อสัตย์สุจริต	 แต่ถ้าไม่มีความฉลาดแล้ว	 ไม่รู้ว่า		

ซื่อสัตย์สุจริตคืออะไรต้องพิจารณาว่าซื่อสัตย์สุจริตคืออะไร	 ความซื่อสัตย์สุจริตความดีความเผื่อแผ่นั้น	 ต้องทํา		

ความฉลาด	 ต้องตระหนัก	 ต้องพิจารณาว่าคืออะไร	 เราทําอะไรต้องรู้ว่าไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์	 ไม่เบียดเบียน

เพื่อนร่วมชาติ	 แล้วงานที่ตนทําก็จะเป็นงานที่ดี	 งานที่สุจริต	 งานที่เป็นประโยชน์	 ประโยชน์นี้	 เป็นประโยชน์ที่ตก

แก่ชาติ	 ถ้าเราทํางานที่ดี	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ด้วยความเผื่อแผ่สอดคล้องกับหน่วยอื่นกับผู้อื่น	 และให้เป็น

ประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวม	 ประโยชน์นั้นตกแก่ชาติ	 ชาตินี้ก็ประกอบด้วยบุคคลนั่นเอง	 ชาติถ้า			

ไม่มีบุคคล	 ไม่มีพลเมือง	 ไม่มีชาวไทย	 ไม่มีคนไทย	ก็ไม่มีชาติไทย	หาไม่ ได้	 เพราะว่าจะกลายเป็นผีนั่นเอง	 ไม่เป็น

ประเทศ	 ถ้าทุกคนซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นประเทศ	 ทําดี	 ประโยชน์ตกแก่ชาติ	 เมื่อประโยชน์ตกแก่ชาติแล้วประโยชน์	

ก็ตกแก่บุคคลนั่นเอง	 บุคคลทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นคนไทยก็จะได้มีความภูมิ ใจ	 และมีความสะดวก	 ความสบาย			

ความก้าวหน้า	 ในการที่จะทําให้สอดคล้องนั้นยากเป็นสิ่งที่ยาก	 ต้องยอมรับว่ายาก	 และต้องคิดมากๆ	 แม้จะ

คิดมากๆ	 มีความฉลาดขึ้นมา	 มีวิชาความรู้ดีขึ้นมา	 แต่ละคนทําหน้าที่ของตน	 ก็ยังยากที่จะทําให้ประเทศชาตินี้

มั่นคงเจริญดังใจ	 แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดได้เพื่อพัฒนาขึ้นมาให้มั่นคงเจริญดังที่ปรารถนา			

ถ้าหากว่าแต่ละคนนึกถึงตัวเองมากเกินไปหมายความว่านึกถึงตัวเองในทางที่ว่า	 ตัวมีความรู้อย่างนี้ๆ	 จะต้องให้

ความรู้นี้สําเร็จไปคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ช่างเขา	คนอื่นไม่เข้าใจช่างเขา	คนอื่นเสียประโยชน์ช่างเขา	นั้นไม่ ได้เพราะถ้า

ประเทศชาติส่วนรวมเสียประโยชน์	ในที่สุดเราเองก็เสียประโยชน์	
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	 บางคนที่เป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่อง	ก็เกิดมีทฤษฎีขึ้นมา	โดยมากก็ขอยืมมาจากต่างประเทศ	ที่เรียก

ว่าขอยืมก็เพราะว่าไม่ ใช่ของเรา	 ขอยืมวิชาการต่างๆ	 มาแล้วก็นึกอยากทําให้สําเร็จในเมืองไทย	 จะได้ชื่อว่าเป็น			

ผู้ที่เก่ง	 ได้นําวิชาการทฤษฎีที่ ไม่เป็นไทยมาใช้	 คือไม่ ใช่ของเรา	 ถ้าเอามาใช้แล้วสอดคล้องกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่			

ดีมาก	 ยอดเยี่ยมบางทีนํามาใช้ โดยที่ ไม่สอดคล้องกับประเทศชาติของเรา	 แต่ว่าก็ดื้อดันอยากจะทําให้เป็น		

ประโยชน์ขึ้นมา	 คือประโยชน์ของตัว	 จะได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาด	 ได้ชื่อว่าตัวเป็นผู้ทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ ได้ทํา	 และ

ทําสําเร็จ	 การทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ ได้ทําและทำสําเร็จนั้นเป็นของดีแต่ว่าถ้าทําให้คนอื่นเขาเสียประโยชน	์ และทําให้

ความสําเร็จนั้นเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวเพื่อจะให้ ได้ชื่อนั้นไม่ดี	 บางทีก็ทําให้กิจการของตนเองล้มเหลวไป	 อันนี้

เป็นความคิดแนวหนึ่งที่อาจจะนําไปพิจารณา	อาจจะเป็นประโยชน์ ได้	

	 การที่ ได้ ไปช่วยชาวบ้าน	หรือพัฒนาบ้านเมือง	 จะต้องมีการวินิจฉัยให้ดีพิจารณาให้รอบคอบว่าอะไรควรทํา	

อะไรยังไม่ควรทํา	 หรืออะไรทําได้ก่อน	 ก็ต้องทํา	 อะไรที่ทําแล้วจะทําให้ชักช้าก็ ไม่ควรทํา	 ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ			

การสร้างถนนและการกินข้าว	 เรื่องหนึ่งเขามาบอกว่าถนนที่ผ่านตรงนี้มีฝุ่นมาก	 ขอให้ลาดยางตลอดสายเพราะว่า

เสียสุขภาพ	อันนี้ก็เป็นความจริง	แต่ถ้าหากว่าถนนนั้นเป็นถนนลูกรังที่ ใช้การได้พอสมควร	ก็ยังใช้ ได้	 เพราะมีสิ่งที่

เร่งด่วนกว่าคือจะต้องหาแหล่งน้ำให้	เพื่อที่จะให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี	ทํานาและปลูกพืชอื่นๆ	หมุนเวียน	ซึ่ง

จะทําให้ชาวบ้านมีรายได้ขึ้นไปมาก	๒	–	๓	เท่าของที่เคยทําได้	หรืออาจจะมากกว่านั้น	เพราะว่าบางปีก็แห้งบางปี

ก็เปียก	 ฉะนั้น	 ก็เลยถามเขาว่าพวกเราชอบกินอะไร	 ชอบกินข้าวหรือชอบกินฝุ่น	 เขาก็บอกว่าชอบกินข้าว	 ถ้าชอบ

กินข้าวก็สมควรที่จะพัฒนาให้ข้าวมีมากขึ้นให้มีรายได้	 เมื่อกินข้าวได้แล้วและมีรายได้มากขึ้น	 การลาดยางพัฒนา

ถนนนั้นเป็นเรื่องเล็กง่ายมาก	 เขาก็พอเข้าใจ	 อันนี้	 ที่มาเล่าให้ฟังเพราะอาจจะมี ใครมาฟ้องท่านทั้งหลายว่า	

พระเจ้าอยู่หัวไปต่างจังหวัด	 ไปเล่นลิ้น	 แต่ ไม่ทราบว่าพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะวินิจฉัยว่าเป็นการเล่นลิ้นหรือไม่	

แต่รู้สึกว่าเป็นความจริง		

	 อันนี้	 เรื่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย	 อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่	 ขึ้นไปบนภูเขาตอนนั้นไปเฮลิคอปเตอร์	

เวลาลงจากเฮลิคอปเตอร์	 เครื่องใบพัดยังไม่ทันหยุด	 มีผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านชาวม้งวิ่งเข้ามาบอก	 “พ่อๆๆ	 ดี ใจ		
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เหลือเกิน”	 แล้วบอก	 “พ่อ	 ขออย่างหนึ่งได้ ไหม	 ขอให้ ไปพบประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้าน”	 เขาอยากพบก็เลยตกลง	

บอก	 “เอา	 ไปๆ”	 ก็เดินๆ	 ไป	 เดินไปเดินมาก็เลยชักจะรู้ ไส้นิดหน่อย	 ก็บอกกับพวกชาวเขาว่า	 “ได้ยินว่าอยากได้

ถนนขึ้นมาใช่ ไหม”	 “อ้อ.....ใช่ๆๆ	 อยากได้ถนนขึ้นมาซื่อเลย”	 หมายความว่าตรงขึ้นมา	 ภูเขาลําธารอะไรผ่าน			

หมดเลย	 เขาบอกมีทางขึ้นมาได้	 ก็เลยบอกว่า	 “เอ๊ะ.......ถนนนี่มันแพงนะ	 ตัดซื่อขึ้นมาหมายความว่าจะต้องบุกเบิก

ขึ้นมา	ตัดเนินภูเขาขึ้นมา”	ที่จริงถนนเขาก็มาได้แล้วอีกข้างหนึ่ง	อีกด้านหนึ่ง	โดยที่ผ่านไปไร่	ป่าไม้	ดอยอินทนนท์	

ทางเหนือของดอยอินทนนท์ ไปได้	 เขาก็บอกว่า	 สํารวจทางแล้ว	 ได้พูดกับเจ้าหน้าที่	 ๓	 ล้านบาทเท่านั้นเอง	 ที่จริง	

๓	ล้านบาทสําหรับถนนที่สร้างอย่างนั้น	ก็นับว่าถูกมาก	ก็เลยทราบคือทราบดีว่า	 ถ้าสมมุติว่าบอกเอาอยากได้ถนน

ซื่อก็เอา	 เชื่อว่าต้องสิ้นเงินไปกว่า	 ๓	 ล้านบาทแล้วจะเอามาจากไหน	 ก็เลยบอกกับเขาว่า	 ตอนนี้ทางขึ้นก็มีอยู่แล้ว	

รถยนต์ขึ้นมาได้ดีพอสมควร	 ใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อย	 ต้องผ่านทางบ้านห้วยต้องอะไรนั้นนะ	 ต้องอ้อมหน่อย	 ก็เลย	

เป็นอันว่าต้องฉายซ้ำบอกว่า	 เรากินข้าวหรือกินฝุ่นดี	 เขาก็บอกกินข้าวดี	 เขาก็เห็นด้วยที่จะพัฒนาให้มีข้าวกิน				

ให้เพาะปลูกทําข้าวโพด	 ทําอะไรให้ดี	 เขาก็เห็นด้วย	 ก็เลยเป็นอันว่าเขาพอใจแล้ว	 ไม่ต้องทําถนนตรงขึ้นมา	 เขา

สบายใจแล้ว	แล้วเดิน	ๆ	ไป	ถามว่า	“แล้วประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้านที่เขาอยากพบนะ	เขาอยู่ที่ ไหน”	ผู้ช่วยผู้ ใหญ่

บ้านเขาบอก	 “เออ......อยากพบเรอะ”	 นี่แหละเพราะเหตุใด	 เพราะว่าผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านเขาไปบอกกับประธานรุ่นว่า	

ขอให้สนับสนุนเขาในการสร้างถนน	 แล้วเขาจะสนับสนุนให้ ไปช่วยทําศาลารวมใจให้ที่หมู่บ้าน	 แต่ว่าโดยที่ตกลงกัน

เรียบร้อยแล้วเรื่องถนน	ว่ากินข้าวดีกว่าฝุ่นก็เลยหมดภาระเขาเลยไม่พาไป	

	 อันนี้	 ก็จิตใจของคนนั้นนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัว	 ตกลงกันได้	 แล้วก็เป็นว่าผลประโยชน์ของ		

คนอื่นช่างเขา	ก็เลยต้องเดินต่อไป	ก็ไปเจอประธานรุ่น	ก็ไปพูดกับเขา	ก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเป็นการแลกเปลี่ยน

กับผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน	 เราก็ทราบดีแล้วแต่เข้าไปถามว่า	 “ต้องการอะไร”	 เขาบอกว่า	 “ต้องการให้ทําศาลารวมใจ”	 คือ

เป็นที่สําหรับชุมนุมของลูกเสือชาวบ้าน	แล้วก็มีหนังสืออะไรต่างๆ	ที่เป็นความรู้	ที่เราเคยจัดไว้บางแห่งแล้วสําหรับ

ลูกเสือชาวบ้าน	 เพื่อที่จะให้เป็นที่ชุมนุมแล้วมาหาความรู้	 ถ้ามีความเดือดร้อนอะไรก็มาจดเอาไว้	 มีเจ้าหน้าที่ที่มา

จากอําเภอหรือมาจากที่อื่น	เขาก็มาที่ศาลารวมใจแล้วก็มาดู	เป็นศูนย์รวมสําหรับลูกเสือชาวบ้าน	ลูกเสือชาวบ้านจึง
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จะมีประโยชน์เต็มเปี่ยม	 เขาก็บอกว่าขอทํา	 เป็นอันว่าประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้านก็ไม่ต้องสนับสนุนผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน	

ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านก็เลยไม่ ได้สนับสนุนประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้าน	 แล้วในที่สุดก็ ไม่มี ใครเสียประโยชน์	 เพราะว่า

ลงท้ายก็ ได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกเสือชาวบ้าน	 เรียบร้อยแล้วแต่ที่เล่าให้ฟังนี้ ให้เข้าใจว่า	 ประโยชน์มันต้อง

แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้	 บางทีทําให้สับสนเป็นการเรียกว่าอาศัยกันมาสําหรับมาขอ	 มาเรียกร้อง	 ซึ่งบางที ในชีวิต			

ที่อื่น	 ในด้านอื่นก็ทํากัน	 ไม่ ใช่บางที	 ทํากันมาก	 เดี๋ยวนี้ก็ยังทํากันอยู่	 ได้ทํามาแล้ว	 แล้วต่อไปก็จะทํา	 เขาเรียกว่า

แนวร่วมเฉพาะกิจ	 แนวร่วมเฉพาะกิจบางทีคนก็ ไม่ ได้รักกันจริงๆ	 หรือไม่ ได้มีอุดมคติเหมือนกัน	 ไม่มีนโยบาย		

เช่นเดียวกัน	 แต่ก็ร่วมกันโดยเฉพาะในทางการเมือง	 สมมุติว่ามีรัฐบาล	 เราไม่ต้องสมมุติเพราะมีรัฐบาลอยู่แล้ว							

มีรัฐบาลแล้วก็มีพวกที่ค้านรัฐบาล	ด้วยอุดมคติ	แต่ โดยมากด้วยผลประโยชน์	พวกที่มีผลประโยชน์ก็อาจจะหลายพวก

อยากที่จะล้มรัฐบาล	 อันนี้อย่ามาว่าชี้ โพรงให้กระรอก	 เพราะว่ากระรอกทําแล้ว	 เขาทํากันอย่างนี้เอาว่าพวกหนึ่ง	

ไม่ ใช่ว่าไม่ชอบรัฐบาล	 เขาชอบ	 แต่ว่าเขาชอบผลประโยชน์มากกว่ารัฐบาล	 เขาก็ ไปเข้ากับอีกคน	 อีกฝ่ายหนึ่ง				

ร่วมกัน	 เอะอะๆ	ว่ารัฐบาลไม่ดีอย่างโน้น	 ไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ร่วมกันก็อาจมีกําลังมาก	สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้	คือ

ต่อสู้สําเร็จ	

	 อันนี้	 เป็นเรื่องเก่าแก่	 ปัจจุบันก็ยังมี	 อนาคตก็ยังมี	 แต่ว่าเรื่องเก่าแก่จะว่าต้นตํารับก็ ไม่ ใช่	 มีตั้งแต่สมัย

คนเป็นคนขึ้นมาก็ทํากันอย่างนี้	 แต่ที่มีชื่อมากที่สุดก็เรื่องสามก๊ก	 คือสองก๊กก็ต้องเข้ากัน	 ไม่ชอบกันไม่รักกันนะ	

ต้องเข้ากันล้มก๊กที่สาม	 เสร็จแล้วเวลาก๊กที่สามนั้นล้มแล้ว	 สองก๊กนี้ก็เป็นอริกัน	 ก๊กที่ล้มไปแล้วก็มาเข้าอีกก๊ก				

ถ้าใครสนใจหรือไม่ต้องสนใจเท่าไร่เพราะเห็นมาตลอดเวลา	 ดูประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้น	 สามก๊กนี่เป็น		

ตลอดเวลา	 บางทีเราเป็นนักเรียนเรียนประวัติศาสตร์	 เรางง	 บางคนที่ชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าดูจะเป็นของดี	

จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของโลกมนุษย์	 ดูไปดูมาแต่ก่อนเรานี้อยู่ ในป่าในดงในถ้ำ	 จนกระทั่งมาสร้างบ้าน		

สร้างเมืองขึ้น	 มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมขึ้นมา	 มันน่าตื่นเต้น	 แต่เวลาเรียนประวัติศาสตร์ ในชั้นสูงขึ้นมาลึกซึ้ง		

ขึ้นไป	 มันก็มีเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้น	 จะเห็นว่าสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใด	 เพราะอยากเป็นใหญ่	 ฉะนั้น		

จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เวลาไหน	 ครั้งไหน	 ครั้งใด	 ที่ ไม่มีสงคราม	 ประวัติศาสตร์สมัยนั้นไม่เป็นประวัติศาสตร์
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ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น	 ส่วนใหญ่เวลาเรียนประวัติศาสตร์สากล	 ก็เรียนถึงสงครามครั้งโน้นครั้งนี้	 เกือบจะไม่ ได้พูด

ถึงสมัยที่สงบศึกแล้วก็เป็นสงบสุข	 แล้วก็ความสงบศึกที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆ	 ฉะนั้น	 การที่เรามุ่งอยากให้มี	

ความสงบ	เราต้องมุ่งที่จะไม่ ให้มีประวัติศาสตร์แล้วก็ ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไร	อันนี้ที่เปลี่ยนเรื่องไปหน่อยนะ	แต่ว่า

ถ้าดูๆ	 ไปสมัยไหนที่ ไม่ตีกัน	 มีความสุข	 ความก้าวหน้าในทางความสงบ	 ไม่ค่อยเป็นประวัติศาสตร์	 เพราะมัน

เรียบๆ	

	 เมื่อหลายปีมาแล้ว	 ตอนที่ ไปสหรัฐอเมริกา	 มีทีวีอเมริกันมาสัมภาษณ์	 เขาถามว่า	 ในรัชกาลของท่าน			

ท่านต้องการอะไร	 จุดหมายต้องการอะไร	 อยากให้รัชกาลของท่านจารึกในประวัติศาสตร์อย่างไร	 ก็ต้องตอบเขาว่า	

ความปรารถนาคือว่ารัชกาลนี้ขอไม่จารึกในประวัติศาสตร์	 ไม่ ให้มี	 เขาก็แปลกใจ	 แต่ท่านทั้งหลายคงไม่แปลกใจ	

เพราะอธิบายแล้วว่าถ้ามีความสงบ	 มีความเรียบร้อยของประเทศชาติ	 จะไม่เป็นประวัติศาสตร์	 เราไม่ต้องการ

ประวัติศาสตร์	 เวลาไหนที่มีสงคราม	มีความยุ่งยาก	ตีกันนั้นนะเป็นประวัติศาสตร์	ฉะนั้นที่ต้องการก็คือต้องการให้

เมืองไทยอยู่ ไปอย่างสงบ	 ไม่ต้องมีอะไรโลดโผนเท่าไหร่	 ไม่ต้องมีชื่อ	 ไม่ต้องดัง	 แล้วจะมีความสุข	 และจะยั่งยืน			

วันไหนที่จะดังเราก็จะดังได้	 เพราะว่าเราสงบ	พวกที่ดัง	ทั้งบุคคล	ทั้งประเทศ	ที่ชอบดัง	โดยมากดังได้	แต่ดังไม่ ได้

นาน	 เพราะว่าถูกตีหัวตาย	 ถ้าอย่างนั้นต้องแน่นอน	 คนไหนที่อยากดังต้องถูกตีหัวแน่	 ก็เลยไม่อยู่นานได้อันนี้เป็น

หลักอย่างหนึ่ง	 ไม่ ใช่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทําอะไร	 แต่ทํางานทําการในหน้าที่ ในฐานะของแต่ละคนที่จะต้อง		

ทํา	 ให้ทําอย่างดีๆ	 ทําเรื่อยไป	 ไม่ ใช่ทําอย่างที่จะอยากดีเด่น	 ทําดีเด่นไม่ ใช่อยากดีเด่น	 ทําให้ดีแล้วก็จะดีเด่นเอง	

ไม่ ใช่ว่าจุดประสงค์ที่จะทําเพื่อให้ดีเด่น	 ทําเพื่อให้ดีเรื่อยๆ	 ทําให้หน้าที่ที่มี ให้สําเร็จ	 แต่ ไม่ ใช่จุดประสงค์ที่จะดีเด่น			

ก็อย่างที่ว่าไม่ ใช่ทําเพื่อดัง	แต่ว่าถ้าต้องการจะดังเมื่อไร่ก็จะดังเอง	แล้วดังดีด้วยดังไพเราะ	 ไม่ ใช่ดังอย่างน่ารําคาญ

หรือน่าเกลียด	

	 ฉะนั้น	ก็ได้พูดหลายเรื่องแล้ว	เป็นอันว่าที่จริงตั้งใจจะมาบอกว่า	ที่ท่านทั้งหลายมาให้พร	ก็ทําให้มีกําลังใจ	

มีกําลังกายแข็งแรง	 ถ้าบอกว่าให้พรให้เจริญ	 ก็จะต้องบอกเหมือนสมเด็จกรมพระยานริศ	 ฯ	 เมื่อไปเฝ้าท่านเมื่อ	

พระชันษา	 ๙๐	 ไปบอกว่าขอให้ทรงพระเจริญถึงวันประสูติของท่าน	 ขอให้ทรงพระเจริญ	 ตอนนั้นท่านรับสั่งไม่		
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ค่อยได้	เพราะเสียงไม่ค่อยออก	เสร็จแล้วท่านก็บอกว่า	“เจริญแล้ว”	ความจริงก็ถูก	เราไปบอกให้ท่านทรงพระเจริญ			

ไปสั่งให้ท่านเจริญ	 ความจริงมันเรื่องของท่าน	 ท่านเกิดมาท่านก็เจริญแล้ว	 แต่เวลานั้นฟังแล้วก็ตกใจ	 เราอึ้ง			

เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อไป	 แต่ถ้าท่านทั้งหลายมาบอกว่า	 ทรงพระเจริญ	 ก็เข้าใจว่ามีความปรารถนาดี	 อยากให้เจริญ	

อันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจ	 และจะทําให้กําลังกายดีขึ้น	 เพราะว่าถ้าจิตใจเบิกบาน	 ร่างกายย่อมแข็งแรงขึ้น	 โรคภัย			

ไข้เจ็บถ้ามีมาก็ผ่านไปได้	

	 ฉะนั้น	 การที่ท่านมาในวันนี้	 ก็นับว่ามีผลดี	 แล้วก็หวังว่าจะเป็นผลดีแก่ท่านทั้งหลายด้วย	 เพราะว่ามาอยู่

ในที่อัดแอ	 ก็ย่อมเมื่อย	 ย่อมกระวนกระวายเป็นของธรรมดา	 แต่ถ้าเอาไปพิจารณาดูแล้ว	 เมื่อยแล้วมันก็หายเมื่อย	

มันเป็นไปได้อย่างนั้น	 แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามกฎเกณฑ์นี้ว่า	 เราเมื่อยเวลานี้อีกหน่อยก็หายเมื่อย	 ถ้าหากว่า

อยากจะทําอะไร	 มันก็เมื่อยเหมือนกัน	 จะทํางานทําการอะไรก็ตาม	 ถ้าทําด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกาย	 แต่ถ้าทําด้วย

ใจจะว่าเมื่อยใจ	 มันหนักใจ	 มันเหนื่อยใจ	 มันเป็นไปได้	 ฉะนั้น	 การทํางานทําการ	 ถ้าทําด้วยความร่าเริงใจที่จะทํา

งานทําการ	ความเมื่อยนั้นจะหมดไป	ความเหนื่อยจะไม่มี	หรือมีแล้วเราก็ไม่รับ	เพราะว่าความเมื่อยของกายความ

เหนื่อยของใจนั้นมันมีเสมอ	 แต่ถ้าเราไม่รับมันจะไปไหน	 มันก็ไม่มี	 มันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็หายไป	 ฉะนั้น	 การที่

จะทํางานให้ดีก็ต้องมีความร่าเริง	ความตั้งใจที่จะทํา	เมื่อมีความตั้งใจแล้ว	ต้องมีความอดทนเหนียวแน่น	อย่างเช่น

นั่งอยู่นี่ก็เมื่อย	 เมื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งต่อไป	 ความเมื่อยมันอยู่ ไหน	 มันไม่อยู่แล้วคืออยู่แต่ว่ามันทําอะไรเราไม่ ได้	

เพราะเราไม่รับ	 อันนี้เป็นหลัก	 ถ้าเราทํางานอะไรก็ตามทํางานด้วยกาย	 หรือทํางานด้วยใจ	 ความเมื่อยเหนื่อยจะ

เกิดขึ้น	แต่งานนั้นต้องทํา	ถ้าทํางานนั้นด้วยความร่าเริง	ด้วยความอดทน	ด้วยความเพียร	งานนั้นจะสําเร็จ	โดยที่

ความเมื่อยความเหนื่อยมาขัดขวางไม่ ได้	ความเมื่อยความเหนื่อยนั้นจะต้องล่าถอยไป	จะมาโจมตีเราไม่ ได้	เวลาเรา

ทํางานนั้นสมมุติว่าเสร็จแล้ว	 บอกว่า	 เอ๊ะ.........ตะกี้คุณเมื่อย	 คุณเหนื่อยมาแล้วคุณเมื่อยคุณเหนื่อยไปไหน	 กลับ

บ้านไปแล้ว	 อันนี้เป็นของสําคัญ	 เมื่อเราทําด้วยความตั้งใจดีอย่างนี้งานก็สําเร็จไปด้วยดี	 แล้วก็จะต้องพยายามที่จะ

พิจารณาด้วยให้รู้ว่าเรากําลังทํางานอะไร	 ไม่งั้นเดี๋ยวเรากําลังทํางานอะไรอย่าง	 แล้วก็ทําไป	 กลอนพาไป	 พูดถึง

อย่างตะกี้	 พูดอะไรแล้ว	 เสร็จแล้วทําไปทํามากลอนพาไป	 ก็ ไปทางโน้นทางนี้	 ไปเปลี่ยนเรื่อง	 เวลาเราทํางานเรา		
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ก็ต้องพยายามพิจารณาว่างานนี้ต้องทํา	และงานนี้คืออะไร	 ให้รู้อยู่ตลอดเวลา	 เมื่อรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว	งานนั้นเรา

ก็จะทําได้อย่างต่อเนื่อง	 เมื่อทําได้ต่อเนื่องแล้ว	 งานนั้นก็สําเร็จแน่	 และเมื่อทําแล้วต้องพยายามดูอยู่เสมอว่า			

งานนั้นถึงขั้นไหน	 ไปได้แค่ ไหนแล้ว	 ก็จะได้เห็นว่างานทํานั้นครบถ้วนได้ ในไม่ช้า	 ฉะนั้น	 วิธีการที่จะทํางานหรือจะ

วางตัว	บําเพ็ญตัว	จะต้องอาศัยการระมัดระวังตัวอยู่เสมอ	ก็จะเป็นงานที่ดี	งานที่ ไม่เหนื่อย	งานที่ ไม่เมื่อย	งานที่

สําเร็จ	งานที่น่าปีติยินดี	

	 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความตั้งใจ	 และด้วยความอดทน	 ความสําเร็จจะเป็นของท่านทุกอย่าง	

โดยเฉพาะที่ท่านบอกว่า	จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และอดทนนั้น	ก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อส่วนรวม	ซึ่งตกแก่

ประเทศชาติ	และผลดีนั้นจะตกแก่แต่ละคน	จะเป็นเด็ก	เป็นผู้ ใหญ่	จะเป็นผู้หญิง	เป็นผู้ชาย	จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่งาน

การใดๆ	ถ้าทําดังนี้แล้วก็จะมีความสําเร็จเรียบร้อย	ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความร่าเริงใจ	มีความอดทนมีความตั้งใจ

ให้มั่นให้ดี	ก็จะประสบความสําเร็จทุกประการ	ขอให้ท่านมีกําลังในจิตใจ	ในร่างกายดังนี้	เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตน

และแก่ส่วนรวม.	
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พระราชดํารัส 

ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช๒๕๒๓

ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันศุกร์ที่๕ธันวาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมยิ่งนัก	 ที่ ได้เห็นท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาอวยพรวันเกิด	 ด้วยไมตรีจิต			

และความเมตตาอารีดังเคย	 ขอขอบใจในคําอํานวยพร	 อันแสดงความหวังดีหวังเจริญโดยประการต่างๆ	 นั้นเป็น

อย่างมาก	ขอทุกๆ	ท่านจงได้รับพรและไมตรีของข้าพเจ้าดุจกัน	

	 ไทยเราร่วมกันรักษาชาติรักษาประเทศ	 ด้วยความกล้าแข็งอดทน	 ด้วยสติปัญญา	 ความสามารถ	 จนเป็น		

ปึกแผ่นและเจริญมั่นคงสืบกันมาได้เป็นเวลาช้านาน	 ในจิตใจคนไทยจึงมีความหวงแหนและความจงรักยึดมั่นใน		

ผืนแผ่นดินนี้อย่างแน่นแฟ้น	 ปัจจุบันนี้	 วิกฤติการณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้นในโลกไม่ขาดระยะ	 และนับวันดูจะยิ่งหนักหนา

เข้า	 ทําให้เราต้องถูกกระทบกระเทือน	 จนน่าวิตกห่วงใยในความมั่นคงและปลอดภัยของบ้านเมืองอย่างมาก	 ข้อนี้	

น่าที่จะทําความเห็นให้กระจ่างว่า	เมื่อสถานการณ์ ใดจะเกิดขึ้น	เราก็จะต้องเผชิญสถานการณ์นั้นด้วยความมีสติและ

ความเข้มแข็งกล้าหาญ	 ทางปฏิบัติที่สมควรและจําเป็นที่สุดสําหรับทุกคนในขณะนี้	 ก็คือจะต้องรักษาความสงบและ

ความสามัคคี ให้แหนียวแน่นพร้อมกับเร่งรัดปฏิบัติการงานตามหน้าที่ของตนๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพให้งานของชาติ

ดําเนินก้าวหน้าไปพรักพร้อมกันทุกๆ	 ฝ่าย	 โดยสอดคล้องและเกื้อกูลกัน	 ยึดมั่นในความสุจริตยุติธรรมและความ

รอบคอบระมัดระวังใช้ปัญญาความสามารถของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์ ให้มากที่สุด	 โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวม

อันไพบูลย์ของชาติและประชาชนเป็นจุดหมายสําคัญ	 ก็จะเป็นทางช่วยให้ประเทศชาติไทย	 อันเป็นที่เกิดที่อาศัยของ

เรา	ดําเนินก้าวหน้าต่อไปได้ โดยสวัสดี	

	 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยทั้งมวล	จงอภิบาลรักษา

ท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์	ปราศจากภัย	และอุปสรรค	เพื่อสามารถร่วมกันปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินได้ โดย

เต็มกําลัง	 และนําพาประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงไป	 ให้บรรลุถึงความวัฒนาผาสุกและอิสรภาพ

อันอุดม	อันเป็นความประสงค์ของเรา.	
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่

ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่๒๘

วันเสาร์ที่๖ธันวาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย	 ที่บรรดาสมาชิกของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยและพุทธสมาคม

เครือทั่วราชอาณาจักร	 มาประชุมพร้อมกันอีกวาระหนึ่ง	 เป็นครั้งที่	 ๒๘	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยาของประชาชน	 ตลอดจนการเสริมสร้างจริยาธรรม

แก่เยาวชน.	

	 พุทธธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแสดงความจริงแท้ที่เห็นแจ้งโดยปัญญาของพระอริยะ.	 จึงเป็น		

คําสอนอย่างประเสริฐที่จะพึงศึกษาให้เห็นให้เข้าใจตามด้วยการเพ่งพินิจมิ ใช่เข้าใจเอาง่ายๆ	 โดยไม่อาศัยความ

พิจารณาไตร่ตรองให้ทั่วถึง	 เพราะหาไม่จะกลายเป็นความรู้ผิด	 เห็นผิด	 เป็นธรรมะปฏิรูป ไป.	 ท่านทั้งหลายมา			

ร่วมกันปฏิบัติงานด้านส่งเสริมทํานุบํารุงพระศาสนาตลอดจนศีลธรรมจรรยาของประชาชน	 ย่อมมีหน้าที่ต้อง		

ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม	 และเผยแพร่ธรรมอยู่ตลอดเวลา.	 สมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา	 ปฏิบัติและเผยแพร่ด้วย		

ความระมัดระวังตั้งใจอย่างที่สุด	 เพื่อให้ ได้เนื้อแท้ที่เที่ยงตรงตามพุทธบัญญัติและพุทธาธิบาย.	 การบําเพ็ญกรณียกิจ

ของท่านในด้านจรรโลงพระศาสนาจึงจะอํานวยผลอันบริสุทธิ์และบริบูรณ์ทุกแง่ทุกส่วนตามศรัทธาและ		

ความปรารถนาที่ตั้งไว้.	

	 ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปได้ โดยเรียบร้อยบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกประการ	 และขอให้		

ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมประสบแต่ความสุขสวัสดีจงทุกเมื่อไป.	
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พระบรมราโชวาท(๑) 

พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ

ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณศาลาดุสิดาลัย

วันเสาร์ที่๑๓ธันวาคม๒๕๒๓

	 ในโอกาสที่ผู้ที่เป็นผู้สนใจในพระพุทธศาสนา	 เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมและสมาคมเครือทางพุทธศาสนา	

และผู้ที่สนใจอื่นๆ	 ได้มาประชุมกัน	 เพื่อปรึกษาหารือในปัญหาของพุทธศาสนาในทุกด้าน	 ได้มาให้พรในโอกาส		

คล้ายวันเกิด	ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ปลาบปลื้ม	และทําให้มีความรู้สึกกังวลใจอยู่บ้าง	ท่านนายกพุทธสมาคมได้ยกยอปอปั้น

อย่างมากว่า	เป็นผู้ที่ปฏิบัติทางพุทธศาสนาอย่างชํานิชํานาญ	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ลําบากที่จะรับ	แต่ก็ ได้ขอให้ ให้ โอวาท	

	 ข้อแรกเนื่องจากที่ ได้กล่าวว่า	 ท่านทั้งหลายหวังในบารมี ให้ปกเกล้าบ้านเมืองนั้นก็เป็นข้อหนึ่งที่น่าคิด	

เพราะว่าบ้านเมืองประกอบด้วยบุคคล	 และแต่ละบุคคลจะต้องทําด้วยตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนา	 แต่ละคน

ต้องการอะไร	 ก็ต้องการความสุขคือความสงบ	 ความสุขและความสงบนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยตนเอง	 ฉะนั้น	 ที่จะให้		

คนอื่นมาปกป้องรักษาก็เป็นสิ่งที่ยากถ้าตัวเองไม่ทํา	 อันนี้เป็นข้อที่สําคัญยิ่ง	 ในพระพุทธศาสนาและผู้ที่ถือตัวว่าเป็น

พุทธศาสนิก	 ต้องพึ่งตัวเองมิ ใช่พึ่งคนอื่น	 แต่การที่จะอาศัยคนอื่นก็อาศัยได้ โดยดูผู้อื่นที่ปฏิบัติดีชอบ	 และคอยฟังสิ่ง

ที่ผู้อื่นที่เราเห็นว่าปฏิบัติดีชอบ	 ได้พูดได้แนะนําดังนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยผู้อื่นได้	 ผู้อื่นจะช่วยเราได้	 ฉะนั้น	 ก็จะต้องมี		

การพิจารณาของตัวเองว่าผู้ที่น่าที่จะดูการปฏิบัติหรือฟังข้อแนะนําในการปฏิบัติและทําตาม	 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้

บุคคลได้บรรลุถึงความสําเร็จความสุขได้	อันนี้ก็ ได้ชี้แจงตามที่ ได้กล่าวมาเมื่อตะกี้	

	 มาถึงปัญหาของพระพุทธศาสนา	 เป็นสิ่งที่ลําบากที่สุดที่จะเห็นพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของ		

พระพุทธศาสนา	 เพราะแต่ละคนก็มีกายและใจของตัว	 แต่ละคนก็มีความรู้หรือปฏิปทาของตัวแล้วแต่ภูมิแต่ชั้น			

การที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนานั้น	 ย่อมจะเป็นแล้วแต่บุคคล	 แล้วแต่สภาพของตัว	 จะเรียกว่าสภาวะหรือสภาพ

หรือฐานะของตัวฐานะนี้ ไม่ ได้หมายถึงฐานะทางการเงินการทองหรือความเป็นอยู่	 แต่เป็นฐานะของจิตของ			

แต่ละคน	 ฉะนั้น	 พุทธศาสนาถ้าว่าไปเป็นสิ่งที่ลุ่มลึก	 ที่ลําบากที่จะสั่งสอนหรือที่จะเรียนเพราะว่าแต่ละคนจะต้องทํา

ตามฐานะของตัว	 หรือจะว่าได้ว่าพุทธศาสนามีหลายชนิด	 แต่ละคนก็มีพุทธศาสนาของตัว	 ฉะนั้น	 การที่จะสั่งสอน	

การที่จะชี้แจง	การที่จะฟัง	การที่จะเรียนพุทธศาสนานั้น	จะต้องพยายามที่จะทําด้วยตนเอง	

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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	 มาพูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนหรือหน้าที่ของแต่ละสมาคม	 ที่สนใจพุทธศาสนาก็มีมากหลาย	 เพราะจะ			

ต้องแบ่งพุทธศาสนานี้ออกเป็นหลายสาขาหรือหลายด้าน	 ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสังคม	 คนเรามีความว้าเหว่ ใจก็จะ

ต้องหาเพื่อนฝูงที่จะเข้าหากัน	 และได้มีการสังสรรค์ ได้มีการปรึกษาหารือ	 เพื่อที่จะหาทางที่จะบรรเทาความ		

เดือดร้อนความขุ่นใจที่มีความลําบากใจลําบากกาย	 จึงได้ตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นกลุ่มเป็นชุมนุม	 ซึ่งมี		

จุดประสงค์ที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา	บางทีก็เรียกว่าพุทธสมาคม	บางทีก็เรียกว่าชุมนุมพุทธศาสตร์	บางทีก็เรียกว่า

ชุมนุมพุทธศาสนา	 เป็นต้น	 เมื่อมีชื่อหลายๆ	 ชื่อก็เข้าใจได้ว่ามีจุดประสงค์หลายๆ	 จุดประสงค์	 จุดประสงค์แรกคือ

การศึกษาพุทธศาสนานั้น	 มีการศึกษาได้อีกหลายทาง	 ศึกษาประวัติของพุทธศาสนา	 ศึกษากลไกของพุทธศาสนา	

และศึกษาประโยชน์ของพุทธศาสนาต่อสังคม	 และในที่สุดก็มีศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรม	 แม้การปฏิบัติธรรมนั้นเองก็มี

หลายวิธีหลายสาย	 บางคนก็เห็นว่าการปฏิบัติหาความสงบอย่างเดียวก็จะพบทางของความสุข	 บางคนก็บอกว่า			

ทําอย่างนั้นไม่พอ	 จะต้องหาความสงบ	 แล้วก็จะหาความรู้พิเศษต่างๆ	 เช่นให้มีตาทิพย์ ได้	 ให้เห็นทะลุกําแพงได้			

ให้เห็นให้ฟังและให้รู้ถึงจิตใจของผู้อื่นได้	 บางคนก็ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริง	 คือความไม่ยั่งยืนของร่างกาย	 หรือ

ความไม่ยั่งยืนของสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ ในโลก	ฉะนั้น	มีวิธีที่จะปฏิบัติอีกหลายต่อหลายทาง	ที่กล่าวอย่างนี้ก็จะให้แสดง

ถึงว่า	แต่ละคนมีความคิดของตัว	มีแนวทางของตัว	จึงศึกษาหรือปฏิบัติศาสนาต่างกันทั้งนั้น	

	 ถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรม	 หรือการปฏิบัติศาสนาเพื่อสังคม	 เราเห็นสังคมมีความวุ่นวาย	 เราเห็นว่า		

ประเทศชาติมีอันตรายที่จะเข้ามากล้ำกราย	 เราก็เกิดเป็นห่วง	 เป็นห่วงทําไม	 ก็เพราะว่ารู้ว่าถ้าสังคมวุ่นวาย					

ตัวเราเองก็เป็นอันตรายเพราะไม่มีความปลอดภัย	 ถ้าเห็นว่าประเทศชาติอยู่ ในอันตรายก็เช่นเดียวกัน	 เราก็รู้สึกว่า

ตัวเราเองจะต้องประสบภัยฉะนั้น	 เราจึงพยายามแก้ปัญหาของสังคม	 แล้วก็ดูไปข้างนอกว่า	 มีการฆ่ากัน	 มีการ		

ลักขโมยกัน	 มีการปล้นกัน	 มีการแก่งแย่งชิงดี	 มีการทําให้มีทุจริตต่างๆ	 เราก็อยากที่จะระงับหรือลดหย่อนไม่ ให้มี

ความยุ่งยาก	 ดังนั้นจึงมาประชุมกันปรึกษากัน	 ก็ทํากิจการซึ่งจะเรียกว่าการสังคมสงเคราะห์มากกว่าที่จะเป็น			

การปฏิบัติศาสนา	 แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนาคือการสงเคราะห์	 การสงเคราะห์ต่างๆ	 เหล่านี้จะทําได้

ต่อเมื่อตัวเองดีต่อเมื่อตัวเองมีความสามารถ	 แต่ถ้าสงเคราะห์คนอื่นโดยมีรากฐานหรือหลักของการปฏิบัติที่						



533

ไม่ถูกต้อง	 ในการสงเคราะห์อย่างนั้นก็อาจจะทําให้มีอันตรายเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน	 ฉะนั้นการที่จะสงเคราะห์จะต้อง

ขัดเกลาตัวเองเสียก่อน	 จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน	 จะต้องสร้างความดี ในตัวเองเสียก่อน	 ถึงจะสงเคราะห์ผู้อื่นได้	

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า	 ถ้าเรามีจุดประสงค์ที่จะตั้งเป็นกลุ่มพุทธศาสนาเพื่อแก้ ไขสังคมหรือแก้ ไขภายนอกก็จําต้องศึกษา	

ตัวเองก่อน	

	 ถ้าจะเป็นการชุมนุมกันหรือรวมกลุ่มกัน	 เพื่อศึกษาพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า	 พุทธศาสตร์	 มาใช้คําว่า		

พุทธศาสตร์ก็อาจจะเพราะว่าอยากจะให้ดูเป็นว่า	 พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแขนงหนึ่ง	 เป็นวิชา		

แขนงหนึ่งซึ่งจะต้องมาศึกษาและมาวิจัย	 มาศึกษาเพื่อที่จะให้ตั้งเป็นตํารา	 ทําอย่างนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกัน	

เพราะว่าเป็นการประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 เพื่อที่จะให้ผู้อื่นสามารถที่จะได้ ใช้ประโยชน์อย่างสะดวกที่สุด		

จึงทําเป็นการแปลบ้าง	 การประมวลบ้าง	 การถกเถียงมีการอภิปรายบ้าง	 การทําสิ่งเหล่านั้น	 ถ้าทําด้วยจุดประสงค์	

ที่ดีและด้วยความสามารถก็ย่อมมีประโยชน์	 แต่ว่าถ้ามีการศึกษาวิจัยพุทธศาสตร์	 เพื่อที่จะสร้างตําราใหม่	 อันนั้นก็

ไม่ชอบ	เพราะว่าตํารามีอยู่แล้ว	ตําราคือคําสั่งสอนต่างๆ	ของพระพุทธเจ้า	ซึ่งมีอยู่ ในพระไตรปิฎกและในอรรถกถา

ต่างๆ	ครบถ้วนมีจนบอกได้ว่ามีมากเกินความจําเป็นของแต่ละบุคคล	แต่ว่าที่ต้องมีมากเพราะว่า	อย่างที่กล่าวไว้ว่า		

แต่ละคนก็มีฐานะของตัว	 แต่ละคนก็จะได้เลือกได้	 การศึกษาดังนี้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาปริยัติ	 ปริยัตินั้นก็คือ		

หลักการต่างๆ	 ที่เป็นตํารานั้นเอง	 การศึกษาปริยัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพุทธศาสนา	 เป็นส่วนหนึ่งของ	

เป้าหมายที่สมาชิกสมาคมต่างๆ	ในทางพุทธศาสนาควรที่จะได้สนใจ	

	 ปริยัตินี้ก็มีการศึกษาได้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ	 กันเหมือนกัน	 เช่น	 ศึกษาปริยัติเพื่อที่จะมาถกเถียงกัน			

อาจจะเป็นการทะเลาะกันด้วยซ้ำ	 อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์นักแต่ว่ามีการทํากันมาก	 มาถกเถียงกันมาก	 ข้อนี้

คนนี้พูดว่าอย่างหนึ่ง	 อีกคนก็แย้งว่าไม่ ใช่อย่างนั้น	 ก็ถกเถียงทะเลาะกัน	 บางทีหน้าดําหน้าแดงจนกระทั่งเป็นศัตรู

กันก็มี	 อย่างนั้นเท่ากับได้การศึกษาปริยัติสําหรับมาทะเลาะกัน	 สําหรับมาหาความทุกข์	 สําหรับมาหาความไม่สงบ			

จึงเป็นการศึกษาที่อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์นัก	 เพราะว่าเป็นการศึกษาเพื่อมาโอ้อวดกัน	 เป็นการศึกษาเพื่อที่จะมา

ทะเลาะกัน	 เอาดี	 ก็หมายความว่าเป็นการยึด	 เป็นมานะที่แรง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจุดประสงค์ของ		
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พระพุทธศาสนา	 มีผู้ที่ศึกษาปริยัติของพระพุทธศาสนานี้สําหรับเก็บเอาไว้	 ท่านเรียกว่าศึกษาพระปริยัติเป็นขุนคลัง	

คือหมายความว่าเก็บ....เก็บ....เก็บ....เก็บ....เอาไว้	 เก็บเอาไว้เพราะว่าอยากเก็บ	 อันนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่อาจจะ		

ไม่ค่อยได้ประโยชน์นัก	แต่ว่าก็ยังดีกว่าที่จะศึกษาปริยัติมาสําหรับทะเลาะกัน	เพราะว่าการทะเลาะนั้นทําให้เกิดความ

ไม่สงบ	ทําให้เกิดความรุนแรง	ทําให้เกิดแตกแยกกัน	ทําให้เกิดทิฐิมานะในตัวเอง	ไม่เห็นสว่าง	การที่จะศึกษาปริยัติ

เพื่อเป็นขุนคลังนั้น	ก็ ไม่ ได้ประโยชน์นัก	และอาจจะเสียอยู่ที่ว่าเท่ากับเราเป็นผู้ที่เก็บของโบราณ	เราเป็นเหมือนคน

ที่สะสมเพราะว่าเรารักเราชอบ	 มันก็เป็นโลภหรือเป็นราคะก็ ได้	 ไม่เป็นสิ่งที่จะขัดเกลาให้เรามีความสบายใจแต่

ประการใด	 อาจจะมีความพอใจที่ว่ามีปริยัติเยอะแยะ	 มันสนุกดีหรือมันน่าชื่นชมแต่ก็เป็นสุขชั่วแล่น	 ฉะนั้นการ

ศึกษาปริยัติเพื่อที่จะเก็บไว้เฉยๆ	 นั้น	 ย่อมเป็นสิ่งที่ ไม่ ได้ถึงจุดประสงค์	 และอาจจะนําไปสู่ความเดือดร้อนบ้าง

เหมือนกัน	 เพราะว่าเราเรียนปริยัติเราสะสมปริยัต	ิ บางทีมันตกหล่นบ้าง	 บาททีก็ลืมบ้าง	 ก็เกิดโทมนัสว่า	 เอ......		

ข้อนี้เราลืมไปเสียแล้ว	 มันหายไปเสียแล้ว	 เพราะว่าเราเรียนเราจํามันย่อมลืมได้	 โดยเฉพาะอย่างผู้ที่เคยจําได้			

และเดี๋ยวนี้ก็จําไม่ ได้	 ก็เดือดร้อนกลุ้มใจ	 ความกลุ้มใจนั้นก็ ไม่รู้จะไปแก้ ไขอย่างไร	 เพราะว่าลืมเสียแล้วว่าท่านแก้

อย่างไร	 ลืมปริยัติว่าเวลากลุ้มใจท่านแก้ด้วยอะไร	 ก็ลืมไปก็กลุ้มใจยิ่งกลุ้มก็ยิ่งกลุ้มว่ากลุ้ม	 ก็นับว่าการเรียนปริยัติ

อย่างนั้น	เพื่อเก็บไว้เฉยๆ	ก็ไม่สู้จะดี	

	 การศึกษาปริยัติก็มีอีกอย่างหนึ่ง	 คือศึกษาปริยัติแล้วที่เรียกว่าปฏิบัติ	 เวลาฟังปริยัติหมายความว่าคําสั่ง

สอนใดๆ	อ่านคําสั่งสอนใดๆ	มาแล้วก็มาคิด	มาคิดให้เข้าใจ	มาคิดให้รู้	มาคิดให้แจ้ง	อันนี้แหละเรียกว่าปัญญาได้	

เวลาพูดถึงปริยัติข้อใดเอามาคิดว่า	 ท่านหมายความว่าอะไร	 แล้วมาดูที่จิตใจของเราว่ามันตรงหรือไม่	 มีเหตุอย่าง

นั้นมันตรงไหมที่ท่านสอน	 อันนี้ก็หมายความว่าเป็นการปฏิบัติ	 ฉะนั้น	 ถ้าเรียนปริยัติข้อใดแล้วมีเวลาเมื่อใด	 ก็มา

พิจารณาถึงข้อปริยัติ ในระหว่างที่ยังไม่ ได้ลืมคําสั่งสอนนั้น	 มาดูจิตใจของเราการดูจิตใจนี้ก็คือการปฏิบัติ	 ไม่ต้องมี

อย่างอื่น	 การดูจิตใจนั้นอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติ	 ฉะนั้น	 ถ้าเรียนปริยัติ	 หรือได้ฟังปริยัติ	 ได้เห็นปริยัติ	 ได้รู้สึก

ปริยัติ	 หมายความว่าได้ ไปที่ ไหนได้เห็นโลกเป็นอย่างนั้นๆ	 นั่นเป็นปริยัติทั้งนั้น	 เอามาพิจารณาว่าเวลาเราเจอ

สิ่งของเหล่านั้น	 ใจของเรารู้สึกอย่างไร	 นี้เป็นการปฏิบัติ	 และมาพิจารณาว่าทําไมมันเกิดอย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติ	
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ถ้าหากว่าเมื่อฟังปริยัติ	 อ่านปริยัติ	 ประสบปริยัติแล้วมาปฏิบัติคือดูที่ ใจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพราะว่าปริยัตินั้น

ลืมไปแล้ว	 แต่ ใจที่สัมผัสและศึกษาอารมณ์ต่างๆ	 ไม่ลืม	 ไม่มีทางลืม	 เพราะว่าเห็นแล้ว	 เห็นว่าอะไรเป็นจริงแล้ว	

เมื่อเห็นจริงแล้วไม่มีทางลืม	

	 ฉะนั้น	 การปฏิบัตินั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 โดยมากพูดถึงปฏิบัติก็กลัวกัน	 เพราะว่าปฏิบัตินั้นมีวิธีต่างๆ	

แล้วก็ โดยมากวิธีต่างๆ	 นั้นบรรยายกันมาว่า	 ต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้	 ต้องทรมาน	 ต้องเหน็ดเหนื่อย	 ต้องเสีย

เวลามาก	 ไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาปฏิบัติ	 ความจริงปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น

ไม่ ใช่ของยากแต่ละคนทําได้ทั้งนั้น	 แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ	 เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม	 มีความอยากแล้ว			

ก็หมายความว่าเรายินดี	 เราอยากที่จะปฏิบัติ	 ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา			

เริ่มสนใจก็เริ่มทําได้แล้ว	 เพราะว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติขี้เกียจปฏิบัติ	 หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ ได้ปฏิบัติ	

เมื่อไม่ ได้ปฏิบัติแล้ว	 ความมืดก็ครอบคลุมเพราะว่าไม่ ได้เปิดไฟ	 แต่ถ้าเราอยากขึ้นมาและเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์	 ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ	แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น	 อย่างเช่นเราเข้าไป ในห้องที่มืด	 แล้วเราก็ไม่รู้

จักห้องนั้น	 ไม่ทราบว่าสวิตซ์ ไฟอยู่ที่ ไหน	 เรามี ไฟฉายแล้วก็เปิดไฟฉายอันริบหรี่นั้น	 หรือขีดไม้ขีดเป็นแสงสว่างที่	

ริบหรี่ ไปหาสวิตซ์ ไฟ	 ถ้าเราไม่ ไปหาสวิตซ์ ไฟเราก็ ไม่สามารถที่จะเปิดไฟที่มีอยู่ ในห้องนั้น	 คือมีหลอดไฟ	 มีสายไฟ			

มีสวิตซ์ ไฟครบถ้วนในห้องนั้น	 เราไม่สามารถที่จะหาพบนอกจากจะบังเอิญ	 โดยบังเอิญเราไฟแตะสวิตซ์ ไฟแล้วก็เปิด

ขึ้นมา	 แต่ว่าโดยมากก็ต้องหา	 เมื่อหาได้แล้วด้วยไฟริบหรี่ที่เรามีอยู่กับตัว	 เราก็สามารถไปเปิดไฟได้	 ไฟริบหรี่นี้คือ

ความสนใจเบื้องต้น	 เมื่อเราไปเปิดไฟได้แล้วก็จะสว่างขึ้นมา	 เราก็จะมีความดีอกดี ใจ	มีความพอใจว่าทําตามวิธีนี้ ได้

ผลดี	 มันสว่าง	 ไฟที่อยู่ ในห้องนั้นอาจจะไม่สว่างเต็มที่	 อาจจะมีหลายแห่ง	 ก็เปิดไฟอันนั้นก็มีความปีติยินดีแล้ว		

เป็นอันว่าเราพอใจในการปฏิบัติเช่นนั้น	 คือเปิดสวิตซ์ ไฟมันมีความสว่างดี	 เปิดสว่างดี	 ก็ย่อมมีความพอใจใหญ่	

สบายใจ	 มีความร่าเริงใจ	 ความร่าเริงใจนี้	 ความสบายใจเบื้องต้นนี้	 เป็นปัจจัยสําคัญของการปฏิบัติพุทธศาสนา	

ท่านเรียกว่าฉันทะ	คือ	มีความพอใจในการปฏิบัติ	มีความพอใจในการค้นคว้า	

	 เมื่อมีความพอใจในการค้นคว้า	 เราก็ต้องค้นคว้าต่อไป	 ไม่ ใช่พอใจเพียงแค่นั้นเพราะว่าความสว่างความดี
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ความสุขความพอใจในการปฏิบัตินั้นยังมีอีกมาก	 ก็ต้องเพียรที่จะปฏิบัติงานของพระพุทธศาสนาต่อไป	 อันนี้ก็จะต้อง

มีวิริยะ	 วิริยะนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก	 เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องมีวิริยะ	 หมายความว่าต้องเพียร	 ต้องมีความขยัน	 วิริยะนี้		

ก็คู่กับขันติคือมีความอดทน	 บางทีเวลาเราทํางานอะไรก็ตามทั้งในทางโลกทางธรรม	 เราทํางานแล้วเหนื่อย			

เมื่อเหนื่อยก็ต้องมีความอดทนในความเหนื่อยนั้น	 ก็ต้องมีความเพียรที่จะปฏิบัติต่อไป	 ฉะนั้น	 พูดไปก็ต้องเห็นว่า

ความเพียรกับความอดทนนั้น	 เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้งานใดๆ	บรรลุผลได้	 เมื่อมีความเพียรมีความอดทนแล้ว

สิ่งอื่นก็มา	 แต่ ในความเพียรในความอดทนนี้ก็ต้องมีการเอาใจใส่	 การเอาใจใส่นั้นคือติดตามอยู่ตลอดเวลาว่างาน

ของเราไปถึงไหน	 แล้วก็ ไม่ควรจะเผลอ	 ต้องให้มีการดูติดตามไม่ฟุ้งซ่าน	 เมื่อปฏิบัติเช่นนั้นก็จะยิ่งก้าวหน้าใหญ่			

งานต่างๆ	ก็จะมีความสําเร็จได้	ไม่ ใช่งานทางพุทธศาสนาเท่านั้น	งานอื่นๆ	ในโลก	งานในหน้าที่	หรืองานในทาง

ส่วนตัว	 งานทุกอย่างนั้นจะก้าวหน้าไป ได้ โดยดี	 จะไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และจะว่าราบรื่นได้	 เพราะแม้จะมี

อุปสรรค	 อุปสรรคเหล่านั้นไม่ ใช่เป็นอุปสรรคที่จะข้ามไม่ ได้	 ถ้ามีความเพียรความอดทนความเอาใจใส่	 และเมื่อ

ปฏิบัติงานดังนี้ก็จะต้องทบทวนอยู่เสมอ	 ดูให้ชัดว่างานที่เราทําไปมันไปถึงไหน	 งานนั้นไป ในทางที่ถูกต้องหรือไม่	

เพราะบางทีถ้ามีความอดทน	 มีความเพียร	 และก็มีความเอาใจใส่	 อาจจะเอาใจใส่อย่างไม่ถูกต้องนัก	 คือ	 เช่น

เดียวกันกับการเดินทางไปที่ ไหน	 สมัยนี้ก็ต้องแล่นรถเราก็แล่นรถไปตามทาง	 มีทางแยกเราก็เห็นว่าทางนี้ถูกต้อง

แล้ว	แต่ว่าแท้จริงเราเลี้ยวผิดอาจจะเป็นได้เพราะว่าดูท่าทางเป็นเช่นนั้น	ก็จะต้องทบทวนว่าทางนั้นถูกต้องหรือไม่		

	 อย่างเมื่อครั้งไปภาคอีสาน	 ดูในแผนที่ว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ ในแผนที่แล้ว	 เราก็เห็นว่าทางที่ควรจะไป

หมู่บ้านหนองแคร่นั้นอยู่ข้างทาง	 ซึ่งบนแผนที่เขียนว่าเป็นทางประหมายความว่าจะเรียกว่าเป็นทางเกวียนก็ได้หรือ

เป็นทางเดิน	 แต่ว่าเราทราบว่ามีทาง	 ร.พ.ช.	 ผ่านมาใกล้แถวนั้น	 และก็มีทางอีกทางหนึ่งที่จะไปเชื่อมกับทาง		

ร.พ.ช.	ได้	เราก็แล่นไปทางถนนใหญ่	ถึงที่ๆ	จะเลี้ยวเราก็บอกเลี้ยวซ้าย	แล้วก็เลี้ยวซ้ายไป ในถนนที่เป็นทางประอีก

แห่งหนึ่งให้ ไปถึงทาง	ร.พ.ช.	เมื่อถึงทาง	ร.พ.ช.	แล้ว	ในแผนที่เขียนไว้ว่าให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปลงจากทาง	ร.พ.ช.	

เขียนไว้อย่างนั้น	แต่ว่าเราก็แล่นรถไป	แล่นไปขึ้นทาง	ร.พ.ช.	แล้ว	ทาง	ร.พ.ช.	นั้นเลี้ยว	เลี้ยวแล้วก็ ไม่มีทางแยก

แต่ประการใด	 ก็แล่นต่อไปข้ามสะพานไปถึงบ้านอีกบ้านหนึ่ง	 เราก็ฉงนว่าบ้านนี้มันอยู่ที่ ไหน	 แล้วก็ทิศทางที่เรา			
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ไปนั้นไปทางเหนือประมาณ	๒	กิโลเมตร	ซึ่งมันไม่ถูก	แต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ ได้ทบทวนตลอดทางแต่ ไปถึงตรงนั้น

เราก็ทราบว่ารู้สึกว่าต้องผิดแน่	 จึงมาดูทิศทางและแผนที่อีกที	 ก็เลยปรากฏว่าจะต้องลงจากถนน	 ร.พ.ช.	 ตรงที่ ใกล้

เลี้ยวนั่นเอง	 แล้วก็กลับหลังหันลงมาประมาณ	 ๒	 กิ โลเมตร	 แล่นมาถึงทางเลี้ยว	 ตรงนั้นมีทางลงไปเลี้ยวขวาไป

บ้านหนองแคร่	 ก็กลับเลี้ยวขวาลงไปตามทางที่เรามาแต่เดิม	 แล้วลงไปประมาณ	 ๑๐๐	 เมตร	 จึงเลี้ยวขวาอีกที	

แล้วไปทางประนั้นก็ ไปถึงบ้านหนองแคร่ ได้	 ดังนั้นก็เห็นได้ว่าเราต้องพิจารณาทุกฝีก้าวว่า	 ตรงเลี้ยวขวานั้นความ

จริงยังไม่ถึงทาง	 ร.พ.ช.	 มันเลี้ยวขวาที่อยู่ ในแผนที่เดิม	 และก็ไปถึงหนองแคร่ ได้	 ถ้าตั้งแต่ต้นได้มาพิจารณาดูชัดๆ	

และติดตามตลอดไป	ก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อไป ในทางที่ผิด	แต่ถ้าเรามีความเพียรบอกว่ามีความเพียรอดทนกันไป	

ทางมันไกลแล่นไปตาม	ร.พ.ช.	นั่นจะไปถึงไหน	มันจะออกไปโน่น	จะข้ามไปถึงถนนไปนครพนมไปเลย	หมายความ

ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวชนฝา	 เราเพียรมีความอดทนแล่นรถไป	 ๒	 ชั่วโมง	 ไปถึงนครพนมจะมีประโยชน์อะไร			

มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย	แล้วก็จะเสียหายเพราะว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเปล่า	และก็เสียน้ำมันซึ่งแพงนักในสมัยนี้

เพราะไกลมาก	 หมายความว่าถ้าเรามีความเพียร	 ความอดทน	 และความจ้องดูถนนที่แล่นไปนั้นเท่านั้นเอง				

ไม่มีการทบทวนเป็นระยะๆ	 ว่าเราไปถึงไหน	 เราก็ ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายที่ถูกต้องนอกจากจะบังเอิญ			

เพราะฉะนั้นก็จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ	เหล่านี้ ให้ครบถ้วนถึงจะดําเนินไปได้ โดยดี	

	 ที่กล่าวมานี้ก็เป็นทางที่จะให้ ได้ปฏิบัติงานของธรรม	 หรือปฏิบัติพุทธศาสนาในทางที่เรียกว่าปฏิบัติ			

เริ่มต้นตรงนี้อย่างนี้	 และที่ว่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติงานทุกอย่าง	 ไม่ ใช่งานของการปฏิบัติธรรม			

เป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติงานของตัว	 ทั้งเด็กทั้งผู้ ใหญ่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	 มีประโยชน์ทั้งนั้น	 ใครมีหน้าที่อะไร	

มีงานอะไร	ถ้าทําตามหลักนี้ก็มีความสําเร็จได้แน่ๆ	บอกว่าแน่	 ไม่ ใช่อาจจะ	เป็นสิ่งที่แน่เพราะว่าจิตใจของเราจะได้

ปฏิบัติ ในทางที่ถูก	

	 คราวนี้ก็ยังไม่ ได้พูดว่า	 พุทธศาสนานี้ปฏิบัติที่ ไหน	 ปฏิบัติอย่างไร	 เพราะว่าคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนา	

หรือมาตั้งเป็นพุทธสมาคม	 หรือเป็นกลุ่มศึกษาพุทธศาสนา	 บางที่ก็ยังไม่ทราบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเริ่มที่ ไหน	

เพราะที่พูดถึงวิธีการที่จะเริ่มปฏิบัติ ได้นั้น	 ก็ ไม่ ได้บอกว่าเริ่มปฏิบัติที่ตรงไหน	 นอกจากมาเปรียบเทียบว่าเข้าไปหา
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สวิตซ์ ไฟเพื่อจะเปิดให้มีความสว่าง	 และเมื่อมีความสว่างแล้วก็ดูทางได้	 และไปดูทางที่จะทําให้สว่างยิ่งขึ้น	 สวิตซ์ ไฟ

นั้นอยู่ที่ ไหน	 คือสวิตซ์ ไฟนั้นเราเอาแสงไฟเท่าที่เรามีริบหรี่นั้นไปฉาย	 แล้วก็ ไปเปิดสวิตซ์ ไฟ	 สวิตซ์ ไฟนี้คืออะไร	

เพราะท่านพูดอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนานั้นเมื่อได้ปัญญาก็มีความสว่าง	 เมื่อปฏิบัติธรรมก็ ได้ปัญญา	 ได้แสงสว่าง	

ปัญญานั้นก็ดูจะเป็นสวิตซ์ ไฟ	แต่ถ้าดูๆ	ไปปัญญานี้ปัญญาในอะไร	ก็ปัญญาในธรรมนี่	ปัญญาในธรรมไม่ ใช่สวิตซ์ ไฟ	

ปัญญาในธรรมนั้นคือแสงสว่าง	 สําหรับเปิดไฟ ให้สว่างคือให้ ได้ถึงปัญญานั้นก็จะต้องมีสวิตซ์ ไฟ	 สวิตซ์ ไฟนั้นคืออะไร	

หรือว่าสวิตซ์ ไฟนั้นจะพบอย่างไร	 แต่การที่จะบอกว่าสวิตซ์ ไฟคืออะไรนั้น	 ก็คือใจเรา	 ใจหรือจิต	 จิตหรือใจก็ได้	 แล้ว

บางทีท่านก็เรียกว่าจิต	บางท่านก็เรียกว่าใจ	บางท่านก็บอกว่าจิตคือใจ	บางท่านก็บอกว่าใจคือจิต	บางท่านก็บอกว่า

จิตไม่ ใช่ ใจหรือบางท่านก็บอกว่าจิตคือเป็นอาการของใจ	อาการของใจนี้แปลว่าอะไร	 ใจเป็นสิ่งที่เรามีทุกคน	 เป็นสิ่ง

ที่เราไม่เห็น	เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น	แต่ว่าใจนี้จะเป็นผู้บงการการกระทําของเราทั้งหลาย	จึงต้องพยายามดู	แต่ ใจนี้

เราไม่ดูก็ ไม่เห็น	ถ้าดูด้วยตา	ด้วยตาที่มองดูภูมิประเทศ	ดูใครต่อใครดูตึกอาคารนั้น	ตานั้นจะไม่เห็น	ท่านก็เรียกว่า

ตาใจคือความรู้	ตาใจนั้นก็คือเป็นสิ่งที่จะใช้สําหรับได้ปัญญา	ได้เห็นแสงสว่างของปัญญา	

	 คราวนี้เราก็เจอแล้วว่า	 ส่วนหนึ่งของสวิตซ์ ไฟหรือส่วนหนึ่งของกลไกที่จะทําให้มีความสว่างคือใจ	 ใจนี้เมื่อ

อยากทราบก็จะต้องปฏิบัติหลายอย่าง	 ตอนแรกเราจะไม่เห็นใจเพราะว่าเมื่อเราดูไปเราก็เกิดความฟุ้งซ่าน	 เราเกิด

ความรู้สึกโลภ	 รู้สึกอาจจะโกรธด้วยซ้ำจึงทําให้มีสิ่งที่มาปิดคือปิดด้วยสิ่งที่ท่านเรียกโมหะ	 คือความโง่ความไม่รู้หรือ	

รู้ ไม่จริง	 มันปิดบังใจและปิดบังความจริง	 ฉะนั้น	 จะต้องหาทางที่จะเปิด	 เปิดม่านนั้น	 เมื่อเปิดม่านนั้นก็จะต้อง

พยายามที่จะทําให้ ใจนี้สงบ	 อันนี้ก็มาถึงที่เรียกว่าสมถะหรือสมาธิ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่ ได้น่ากลัวเท่าที่ว่า	 บางคนก็บอก

ว่าการนั่งสมาธินี้	 ระวังดีๆ	 อาจจะเป็นบ้าก็ ได้	 อาจจะแย่ลําบากไม่มีทางที่จะทํา	 น่ากลัว	 แต่ว่าสมาธินี้ก็ต้องเริ่ม

อย่างเบาๆ	 ก่อน	 คือว่าจะต้องมีความตั้งใจ	 ให้จิตใจนี้ ไม่ ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรก็ตาม	 หมายความว่าจะต้องเริ่มต้น

ด้วยการปัดกวาดสิ่งที่เป็นม่าน	 หรือจะเป็นสิ่งที่คลุมไม่ทําให้สงบได้	 ไม่ทําให้เกิดความนิ่งแน่ ได้การที่จะให้เกิดความ

สงบคือสมาธินี้	 จึงต้องพยายามดูให้เห็นว่าอะไรมาปิดบัง	 เมื่อถอนสิ่งที่ปิดบังนั้นทันใดก็ได้สมาธิ	 โดยมากเราจะทํา

อะไรเราก็คือถึงอะไรสารพัดไม่แน่	 คือหมายความว่าเราไปติดในเรื่องอื่น	 อย่างสมมติว่าเราจะเดินเดินไปไหน			
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ถ้าสมมติเราลุกขึ้นยืนแล้วเราอยากออกจากห้องโถงนี้	 เราไม่เห็นประตู	 เราไม่เห็นอะไร	 เราจะต้องถอนสิ่งที่อยู่ข้าง

หน้าตาเราก่อน	 หันไป ในทางที่จะเห็นสิ่งที่เหมาะสมในการกระทําคือประตู	 ถ้าสมมติว่าเราดูฝาผนังหรือดูม่านหรือ	

ดูเพดาน	 สิ่งเหล่านั้นปิดบังไม่เห็นประตู	 เราก็จะต้องเอาจิตใจของเราออกไปจากฝาผนัง	 หรือออกจากเพดาน	 หรือ

ออกจากม่าน	 เอาไปไว้ที่ประตูหมายความว่าขั้นแรกเราต้องการประตู	 เราก็จะต้องทิ้งฝาผนังหรือเพดานหรือม่าน		

ที่เรากําลังดู	 หมายความว่าสิ่งที่กีดขวางไม่ ให้สามารถที่จะได้เห็นสิ่งที่เราต้องการ	 ถ้าเราบอกว่าเราดูฝาผนังบ้าง			

ดูเพดานบ้าง	 ดูม่านบ้าง	 เราไม่มีทางที่จะดูประตู	 แต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าตอนนี้ ไม่ ใช่ภาระของเราที่จะดูเพดาน			

ดูฝาผนังหรือดูอะไร	 เป็นภาระที่จะไปหาประตู	 เราก็จะถอนออกมาจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่	 ที่กําลังฟุ้งซ่านอยู่			

ส่วนมากเรามีความชอบอะไร	 ก็เรียกว่ามีกามราคะ	 มี โทสะคือพยาบาท	 และบางทีก็ ไม่ ใช่ โทสะหรือราคะอะไร			

มีความฟุ้งซ่านแกว่งไกวไปที่ โน่นที่นี่	 เดี๋ยวอันนี้ก็ ไม่เอา	 อันโน้นก็ ไม่เอา	 มันไม่มีทางที่จะมีความสงบ	 หรือบางที	

เราก็พยายามหาความสงบ	 เราไม่มีความเพียรพอ	 เรามันง่วงเรามันหาว	 บางทีเราก็เกิดมีสิ่งที่ทําให้ ไม่สามารถ		

มันย่อหย่อน	 บางทีก็ ไม่เชื่อว่ามีประตูด้วยซ้ำ	 ต้องปัดกวาดความลังเลสงสัยอะไรต่างๆ	 เหล่านี้	 สิ่งที่ ไม่ดีคือสิ่งที่ทํา

ให้เราฟุ้งซ่าน	 ทําให้เราไม่สามารถที่จะทําใจให้นิ่งๆ	 เพราะว่ามีสิ่งที่มาปิดบังดังนี้	 แต่ถ้าเราพยายามที่จะดูว่ามีสิ่งที่

ปิดบัง	และก็บอกว่าเอา	ตอนนี้มันไม่ ใช่เรื่องไม่ ใช่เวลาที่จะเอาสิ่งมาปิดบัง	ถอนปิดบังเหล่านี้	เราก็ได้สมาธิ	ได้ทันที

เลย	นี้เรียกว่าสมาธิ	

	 สมาธินั้นเราอาจจะได้เป็นเวลาเพียงครึ่งวินาท	ี นั่นก็เป็นสมาธิแล้ว	 แต่ว่าเป็นสมาธิย่อที่อ่อนมาก	 แต่ก็

เป็นสมาธิ	 ข้อสําคัญที่จะต้องได้อันนี้	 ให้เป็นว่าสมาธิคืออะไร	 โดยมากคนเราเมื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียนท่านก็สอน	

คือหมายความว่าครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็สอนให้ตั้งจิตตั้งใจเรียน	 ก็หมายความว่าทําสมาธินั้นเอง	 แล้วเราก็เรียน

ว่าถ้าเราตั้งใจในสิ่งนั้นๆ	 ให้ดีมันก็ทําได้	 เรียกว่ามีสมาธิ	 เพราะว่าจิตเราไปเพ่งอยู่อันเดียว	 แต่คนเราถ้าไม่มีสมาธิ

เสียเลย	 หมายความว่าเป็นคนฟุ้งซ่านจริงๆ	 เป็นคนที่ ไม่ ได้เรื่อง	 จะเรียนอะไรไม่ ได้	 จะอ่านหนังสือไม่ ได้	 จะพูดก็

ไม่ ได้	 ไม่มีทางอะไรเลย	 คือว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนก็มีสมาธิ	 ไม่ ใช่ว่าคนเราเราเสียใจเหลือเกินว่าเรามันขาดสมาธ	ิ ถ้า

คิดว่าเราขาดสมาธิเท่ากับเรามีสมาธิอยู่แล้ว	 เพราะรู้ว่ามีคําว่าสมาธิ	 เราได้เรียนรู้แล้ว	 ถ้าไม่มีสมาธิ ในตัวเลย	
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หมายความว่าไม่มีความดีเลยในตัว	ก็ ไม่สามารถที่จะแม้จะคิดว่ามีคําว่าสมาธิ	ฉะนั้น	จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม

อยู่ที่ตัวสมาธินี้ซึ่งเรามีทุกคน	เรามีความดีอยู่ ในตัวทุกคน	แต่ ให้เห็นว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม	คือจาก

สมาธิที่เรามีธรรมดาๆ	ที่เมื่อเด็กๆ	 ครูบาอาจารย์พ่อแม่ ได้สั่งสอนบอกว่าต้องตั้งใจ	 แค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิ	

เพราะเหตุว่าการที่จะปัดกวาดสิ่งที่ปิดกั้นสมาธิที่ท่านเรียกว่านิวรณ์	การปิดกั้นนี้เราจะเอาออก	มันต้องมีสมาธิ	

	 อันนี้	พวกเราที่อยากจะศึกษาสมาธิ	และศึกษาการปฏิบัติธรรมติดอยู่ตรงนี้	 เพราะว่าเราไปหาอาจารย์ท่าน

บอกว่าต้องทําสมาธิ	 มีนิวรณ์	 ๕	 อย่างนั้นๆ	 มีสิ่งที่ปิดกั้น	 การที่จะทําให้สิ่งที่ปิดกั้นนั้นออกจะต้องตั้งใจ	 ต้องมี

สมาธิเพื่อที่จะเอาเครื่องปิดกั้นนี้ออก	 เราก็งงแล้ว	 โดยมากไม่มีที่ ไหนจะสอนให้ทําสมาธิ โดยไม่ ได้บอกว่าให้เอา

เครื่องปิดกั้นนี้ออกบอกว่าต้องระงับนิวรณ์ทั้งนั้น	 ก็หมายความว่าการระงับนิวรณ์นี้ต้องใช้อะไร	 ก็ต้องใช้สมาธิ			

จะทําอย่างไร	 ไก่มาก่อนไข่หรือไข่มาก่อนไก่	 ความจริงใช้สมาธิระงับนิวรณ์จริงๆ	 ท่านไม่ ได้พูดผิด	 แต่ว่าเรามันไม่

เข้าใจ	 ไม่เข้าใจว่าเราต้องการสมาธิแล้วเราต้องใช้สมาธิเพื่อระงับนิวรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปิดกั้นสมาธ	ิ เป็นสิ่งที่ทําไม่ ได้	

แต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วว่าสมาธิเรามีอยู่ทุกคน	 มิฉะนั้นเราไม่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์	 ถ้าเราไม่มีสมาธิหรือไม่มีทุนเดิม			

เราไม่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์	 ไม่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดมากหรือน้อยก็แล้วแต่	 แต่ว่ามีความฉลาด	 มี	

ความดี	 มีวาสนาทุกคน	 ทุกคนมีมากหรือน้อยก็เท่านั้นเอง	 หรือดีหรือชั่วเท่านั้นเอง	 แต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็	

เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งแล้ว	 เราเกิดมาเป็นมนุษย์	 เราทําสมาธิได้	 เพราะเหตุว่าเราได้ทํามาแล้ว	 เราทํามาถึงเกิดมา

เป็นมนุษย์	 เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีความดีอยู่ ในตัว	ความชั่วมี	แล้วก็ โดยมากใครๆ	ก็ว่ามนุษย์มีกิเลส	มีความชั่ว

เลวทรามต่างๆ	ต้องขัดเกลา	 เราก็หัวหดเลย	แต่ว่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้น	คือความจริงทั้งหมดที่ครบถ้วนไม่เป็น

เช่นนั้น	 ความจริงเรามีความเลวความชั่วในตัวทุกคนมากหรือน้อย	 โดยมากก็มากแต่ว่าเรามีความดี	 เรามีความดี

ทุกคนมากหรือน้อย	 แต่ โดยมากก็น้อย	 อย่างไรก็ตาม	 มีน้อยๆ	 นี่มันเป็นทุนเดิมทั้งนั้น	 ไม่ ใช่ว่าเราไม่มี	 ทุกคน

สามารถที่จะปฏิบัติงานของธรรมนี้ ได้ทุกๆ	 คน	 ไม่เว้นทุกคน	 แต่ว่าจะต้องหาหรือขุดความดีที่เรามีเป็นทุนเดิมนี้

มาทําให้เกิดความดีเพิ่มขึ้น	ฉะนั้น	ก็ ใช้สมาธิที่มีอยู่เดิม	อาจจะสมาธิแย่ๆ	ก็ได้	แต่ว่าเป็นสมาธิมากระตุ้นทําให้เกิด

สมาธิที่ดีขึ้น	 ฉะนั้นสมาธิที่ดีขึ้นนั้นก็มี ได้ทุกคน	 ก็อาศัยความเพียรความอดทนที่อาจมีสมาธินี้	 ก็เปรียบเทียบไว้กับ			
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ไฟฉายเล็กๆ	 หรือไม้ขีดไฟริบหรี่	 ไฟริบหรี่นั้นก็สามารถที่จะใช้อันนี้สําหรับไปทําสมาธิ ใหญ่ขึ้น	 ดีขึ้น	 อันนี้ก็เป็น		

การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ ได้สมาธิ	

	 สมาธินี้ถ้าเราเอามาใช้คือสร้างสมาธิ ให้ดีขึ้นหน่อย	 แล้วเอามาใช้	 ไม่ต้องทําสมาธิ ให้หนักแน่นมากนัก	 แต่

ว่าเป็นสมาธิที่ควบคุมได้	 เราทําสมาธิ ให้นิ่ง	จิตใจให้นิ่ง	ก็จะมาเห็นใจของเรา	 ใจจะไม่เป็นสิ่งที่ลึกลับ	 ใจจะเป็นสิ่งที่

เปิดเผย	 คือเราเปิดเผยกับตัวเองถ้ากลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นใจเรา	 จะมาทะลุทะลวงเข้ามาในใจเรา	 ไม่ต้องกลัว				

เราทะลุทะลวงเข้ามาในใจของตัวเอง	 เราก็ดูใจนี้ก็จะเห็นได้ต่อเมื่อใจนั้นได้รับที่เรียกว่าอารมณ์	 คือสิ่งที่เราเห็นได้

ด้วยตา	 ได้ฟังด้วยหู	 เป็นต้น	 เวลาเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าใจนี้	 อันนี้พูดอย่างลับ	 ใจนี้จะมีความรู้สึกอย่างไร	 คือ		

ตัวใจนี้เป็นรูปร่างอย่างไร	 ใจนี้จะชอบ	 ชอบใจหรือไม่ชอบใจ	 อันนี้ ใช้สมาธิทําให้ ใจนี้นิ่งก่อน	 แล้วก็เมื่อมีอารมณ์			

ซึ่งอารมณ์เข้ามาทุกเมื่อตลอดเวลา	 อารมณ์เข้ามา	 เรากั้นอารมณ์นั้นไว้เท่าที่มีความสามารถ	 ด้วยการระงับนิวรณ์	

ใจนั้นจะกระเพื่อม	 ถ้าเปรียบเทียบได้จะเห็น	 จะเห็นในใจของแต่ละคน	 ถ้าคิดจริงๆ	 ดูว่าใจนี้เป็นเหมือนน้ำที่นิ่ง			

สมมติว่าเราเอาน้ำมาไม่ต้องมาก	 เอาน้ำมาใส่ชามอ่างก็ได้	 กลับบ้านไปหาชามอ่างเอาน้ำมาใส่ ให้เต็ม	 เอาชามอ่าง

นั้นมาวางไว้แห่งหนึ่ง	 น้ำนั้นจะนิ่ง	 ทิ้งไว้ ให้นิ่งสักครู่	 คราวนี้เปรียบเทียบกับใจ	 ใจหรือน้ำนิ่งนั้น	 แล้วเราก็ ไปหา

อะไรอย่างหนึ่ง	 จะเป็นก้อนกรวดหรือจะเป็นอะไรก็ตามโยนลงไป	น้ำนั่นเป็นอย่างไร	น้ำจะกระเพื่อม	 หรือชามอ่าง

นั้นวางไว้	เราไปผลัก	น้ำจะเป็นอย่างไร	น้ำจะกระเพื่อม	เราจะเห็นน้ำกระเพื่อม	กระเพื่อมอย่างไรเราก็เห็น	ถ้าเรา

โยนอะไรเล็กๆ	ไป	น้ำจะกระเพื่อมก็เหมือนเป็นคลื่นเล็กๆ	 เสร็จแล้วถ้าเราผลักเอา	มันก็จะกระเพื่อม	กระเพื่อมไป

คนละอย่าง	 ถ้าเราเอาน้ำใส่เต็มอ่าง	 ชามอ่างนั้นอาจจะทําให้น้ำกระฉอกออกมา	 หรือถ้าเราโยนอะไรที่ ใหญ่ลงไป	

น้ำต้องกระเซ็นออกมาทําให้ โต๊ะหรืออะไรที่เราวางไว้เปียกหมด	 ถ้าเราผลักน้ำก็อาจจะต้องหก	 นี่แหละใจ	 เราจะเห็น

ได้ว่าใจของเราเมื่อได้รับการกระทบอย่างไรก็ตาม	ด้วยอารมณ์ ใดก็ตาม	 ใจนั้นจะกระเพื่อม	คือใจนั้นจะเหมือนน้ำใจ

นั้นจะมีคลื่น	 ใจนั้นจะทําให้มีความเคลื่อนไหว	 เราก็เห็นได้	 ถ้าใจนั้นโดนอย่างแรง	 ก็อาจจะหกอาจจะออกมา	

หมายความว่าสมมติเราอยู่เฉยๆ	 ใครเข้ามาตีหัวเราหรือมาต่อยเราก็ โกรธแล้วก็ต่อยตอบไปเลย	 นี่ ใจมันหกออกมา	

เราก็ดู	 ในการดูใจนี้เป็นการดูปฏิกิริยาของใจ	 ความเคลื่อนไหวของใจ	 คราวนี้ก็ ได้ถึงเห็นใจแล้ว	 ใจที่เคลื่อนไหว	

เคลื่อนไหวต่างๆ	 และก็ ใจนี้ทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข	์ ใจนี้เองเมื่อมีความสุขบางทีก็ลิงโลดดี ใจมาก	 อาจ
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จะทำให้เสียหายก็ได้	 กระโดดโลดเต้นหกคะเมนลงมาขาหักก็ ได้	 เป็นสิ่งธรรมดา	 คือหมายความว่าแม้แต่มีความสุข	

ก็ทําให้มีความทุกข์ต่อไปได้	

	 พุทธศาสนาศึกษาอะไร	 ก็ศึกษาความทุกข์นี่เอง	 ความทุกข์เป็นสิ่งที่คนไม่ชอบจึงต้องการให้พ้นทุกข์			

พ้นทุกข์สําหรับตัวเองแต่ละคน	 ๆ	 แต่ว่าการให้พ้นทุกข์นี้ยากมาก	 เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่เป็นทุกข์	 มีความรู้สึก

ว่าเป็นสุขอยากได้ความสุข	 แล้วก็ ใครมาทําให้เราเป็นทุกข์หรือแม้แต่มีความสุขน้อยลงไป	 ก็ทําให้เราโกรธ	 ทําให้เรา

ไม่พอใจ	 แล้วก็เดือดร้อนฟุ้งซ่านไม่มีความสุข	 แล้วก็มีความทุกข์	 ฉะนั้น	 การศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือ	 การศึกษา

ว่า	 ทุกข์นี้มาจากไหน	 ทําไมเราไม่ชอบความทุกข์	 เราเป็นทุกข์ ในทุกข์	 เราก็จะต้องดูทุกข์นี้เป็นอะไร	 ให้เข้าใจว่าคือ

อะไร	 แล้วเราก็จะต้องเห็นว่าทุกข์นี้มีเหตุผล	 มีต้นเหตุ	 เมื่อมีต้นเหตุแล้วเราก็จะต้องดูว่า	 เราระงับทุกข์ ได้ตรงไหน	

บอกว่ามีทุกข์ต้องบรรเทาทุกข์	 ความจริงทุกข์นั้นบรรเทาไม่ ได้	 ต้องปล่อยให้ ไปตามเรื่องของมัน	 ก็เสร็จแล้วมันก็

หายไป	 เพราะว่ามีทุกข์	 มันก็ ไม่มี	 มันก็หมดไป ได้	 สุขมีสุขก็หมดไป ได้	 ฉะนั้น	 การที่พระพุทธศาสนาหรือ

พระพุทธเจ้าให้เราศึกษา	 ก็คือศึกษาให้เห็นว่าทุกข์มันมาจากไหน	 ให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไร	 เป็นอะไร	 แล้วก็ทุกข์มา

จากไหน	 จะเห็นว่ามีทุกข์ก็ต้องมีการไม่ทุกข์เมื่อมีการไม่ทุกข์ก็มีการหมดทุกข์ ได	้ มีการหมดทุกข์ ได้แล้วก็เห็นได้ว่ามี

ทางที่จะหมดทุกข์	อันนี้ท่านก็เรียกว่าอริยสัจ	

	 ฉะนั้น	 การศึกษาพุทธศาสนาก็คือการศึกษาอริยสัจนั้นเอง	 แต่ก่อนที่จะศึกษาถึงอริยสัจหรือได้ทราบถึง		

อริยสัจ	 ก็ย่อมต้องดูกลไกของการศึกษาพระพุทธศาสนา	 ซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเริ่มจากที่ ได้กล่าวเมื่อตะกี้นี้คือจุดเริ่มต้น	

คือดูใจด้วยเครื่องมือที่มีคือสมาธิ	 ในการนี้ ในตอนต้นนั้นก็ต้องมีความพอใจในการที่จะปฏิบัติคือชอบใจ	 มีฉันทะ	

แล้วก็มีความเพียรในการทํา	 มีความจดจ่อในการทํา	 มีความสํารวจในการทํา	 ถ้าหากว่าตั้งแต่ต้นสามารถที่จะทํา

อย่างนั้น	 ก็จะเคลื่อนขึ้นไป	 จะดําเนินไปถึงจุดสุดยอดได้สูงสุด	 คือได้ศึกษาอริยสัจและเข้าใจในอริยสัจ	 การศึกษา

พระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ ไม่ยากถ้าจิตใจจดจ่อถ้ามีความตั้งใจจริง	 และมีความซึ่งเรียกกันทุกคนว่าความสุจริต			

ทุกคนต้องสุจริตถ้าทุจริตแล้วไม่มีทาง	เพราะว่าไป ในทางที่ผิดทุกครั้ง	 ไป ในทางที่คิดว่าดีคิดว่าสะดวกแต่ว่ามืดมนไป

ในทางที่ผิดทั้งนั้น	ฉะนั้นต้องมีความสุจริต	เวลาให้ โอวาทกับใคร	หรือใครท่านผู้ ใหญ่ ให้ โอวาทกับผู้อื่น	ก็ต้องพูดว่า
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ขอให้ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 วางตัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ทุจริต	 อันนี้ก็เพื่อให้งานของส่วนราชการ	

หรือส่วนงานนั้นดําเนินไปด้วยดี	 เพราะว่าถ้าทุจริตแล้วก็พัง	 แต่ว่าการงานของพระพุทธศาสนาเป็นการงานของ

แต่ละคนเป็นส่วนตัวแท้ๆ	 ก็ต้องทําด้วยความสุจริตเหมือนกัน	 ถ้าไม่ทําด้วยความสุจริตแล้วตัวเองก็เท่ากับเอา		

ก้อนหินมาถ่วงที่คอแล้วโยนลงไป ในนรก	

	 ได้พูดเมื่อวันที่	 ๔	 พูดถึงผี	 อันนี้ผีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกัน	 นี่ขอพูดอีกสักนิดหนึ่ง	 เป็นเรื่องที่ตอนนี้ ไม่ ได้

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพุทธศาสนานัก	 แต่เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความจริง	 คือคนเราไม่เห็นว่า	 เรามีกายและใจ						

ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น	 เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เท่ากับได้มี ใจนี้	 คือตัวเรามาประกอบกับกาย	 ซึ่งเราก็

นึกว่าเป็นตัวเราเหมือนกัน	 แต่ว่ากายกับใจนี้ก็สามารถที่จะนํามาใช้มาทํางานทําการมาประพฤติปฏิบัติตัวให้ด	ี		

เพื่อความสุขความเจริญของกายหรือใจ	 หรือของกายและใจ	 ฉะนั้น	 ต่อไปเมื่อกายและใจนี้แยกออกไปก็ว่าเป็นผี	

เพราะว่ากายที่ ไม่มี ใจเขาก็เรียกว่าผี	ผีความจริงก็เรียกว่าศพ	แต่ว่าเขาก็เรียกว่าผี	ผีเป็นสิ่งที่ ไม่มี ใครชอบ	โดยเฉพาะ

ว่าเป็นกายที่ ไม่มี ใจแล้ว	ก็เป็นสิ่งที่ ไม่น่าปรารถนาเลย	เพราะว่าเป็นตามธรรมดา	กายนี้เมื่อไม่มี ใจอยู่แล้วก็ย่อมจะ

ต้องสลายออกไปเป็นธาตุ	แล้วก็เป็นผี	แต่ ใจนั้นเวลาไม่มีกายแล้วก็เป็นผีเหมือนกัน	คือว่าที่ว่าจิตวิญญาณหรืออะไร

ก็ตามที่ตายแล้ว	 แล้วก็เรียกว่าผี	 บางทีผีมาหลอก	 ก็แปลก	 เหมือนกันที่ว่าทําไมจึงมาหลอกได้	 ทว่าผีหลอกได้นั้นก็

เพราะเหตุว่า	 ผีนั้นหมายความว่าจิตวิญญาณนั้นยังยึดมาก	 ยังยึดจนกระทั่งกําลังยึดนั้นกลับมาเหมือนมายึดจิตใจ

ของผู้ที่ เห็นผี	 มายึดได้ชั่วขณะก็ ได้เห็นว่าเป็นผี	 แต่ว่าผีนั้นจะเป็นผีกายที่ ไม่มี ใจหรือใจที่ ไม่มีกายผีนั้นไม่มี					

ความสามารถที่จะประกอบความดี	ถ้าหากว่าเวลากายกับใจประกอบกันเป็นตัวบุคคล	โดยเฉพาะเป็นมนุษย์	สามารถ

ที่จะประกอบความดี	 ถ้าหากว่าแยกไปแล้วไม่สามารถที่จะประกอบความดี	 แต่เมื่อประกอบกันแล้ว	 แล้วก็ทําความดี	

ผีนั้นก็เป็นผีที่เรียกว่าเป็นผีดีคือเป็นผีที่มีคุณ	 เป็นเทวดา	 เป็นพรหม	 คือเป็นผีที่ ให้คุณและเป็นคุณกับตัว	 ถ้า

ประกอบความไม่ดีคือทุจริต	ไม่ ได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ก็เป็นผีไม่ดี	ก็เป็นเปรตเป็นอสูรกาย	ผีนั้นความจริงก็ดู

ไม่มีกายแต่ว่าอาจจะมาหลอกเราได้เช่นเดียวกัน	 เพราะว่ามายึดกายเรามายึดตาเรา	 มายึดหูเราได้	 แต่ว่าถ้าผีนั้นที่

เมื่อกายทําไม่ดีเป็นผี ไม่ดีนั้น	 เขาจะแก้ ไขอะไรไม่ ได้เหมือนกัน	 จะต้องทนทุกข์ทรมาน	 จะทนทุกข์ทรมานได้อย่างไร
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เมื่อไม่มีกายแต่ความที่เป็นผีนั้นเองก็เลยมีความยึดนึกว่าตัวมีกาย	 อย่างเช่นพวกเราเอง	 ใจเราเราก็นึกว่าตัวเรา		

มีกาย	 แต่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่ประกอบเป็นกองๆ	 เท่านั้นเอง	 แต่ผีนั้นก็นึกว่าตัวมีกาย	 ตัวมีกายแต่ว่าจะต้องทนทุกข์

ทรมานอย่างแสนสาหัส	อย่างเปรตหิวข้าวตลอดวัน	ตลอดคืนตลอดเวลา	กินก็ต้องกินตลอดเวลา	แต่กินไม่ ได้	มันก็

ทรมานอย่างยิ่ง	 อย่างพวกเราเวลาไปไหนๆ	หรือเวลาแม่ครัวไม่ ได้ทํากับข้าวให้กิน	 เราก็หิว	มันทรมาน	บางทีเรา

ไปที่ ไหนไม่มีอาหาร	เราไม่มีอาหาร	ควรจะได้อาหารกลางวันอาหารค่ำไม่มี	เราหิวมันก็ทุกข์ทรมาน	ผีนั้นก็นึกว่าตัว

มีกาย	ก็ต้องกินอาหาร	เมื่อกินไม่ ได้อย่างเปรตที่ว่าปากเป็นรูเข็ม	ไม่สามารถจะกินอะไร	มันหิวทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง	

นี้ก็เป็นทุกข์ที่ยังไม่มากนักอย่างอื่นยังมากกว่าอีก	เช่น	เอาอะไรมาเสียบแทงทะลุหัวจนถึงทวารหนัก	ที่ท่านว่าอย่าง

นั้น	 แทงด้วยเหล็กที่เป็นไฟ	 แล้วอาจจะลงกะทะทองแดงหรืออะไรก็ตาม	 นั่นนะเป็นความทุกข์ที่ผีมี	 ที่ผี ไม่ดีมี	 เป็น

ความทุกข์อย่างแสนสาหัส	แล้วก็ทําอะไรไม่ ได้	ต้องให้หมดเวรหมดกรรม	หมดเวรหมายความว่าหมดวาระเวลาที่จะ

หมดความทุกข์ทรมาน	แล้วก็สามารถที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนอีก	ถ้าคนเช่นนั้นขึ้นมาก็หมายความว่าเป็นคนที่ยังไม่		

ค่อยขัดเกลานัก	แต่ว่าขึ้นมาก็พอที่จะได้มาเป็นคน	บางคนเราเห็นว่าเป็นคนเลวทรามมาก	เราก็ว่ามันพวกสัตว์นรก	

ก็เพราะว่าพวกนี้จิตใจยังเสื่อมอยู่	 จิตใจยังไม่ ได้ขัดเกลา	 แต่พวกนี้ที่ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะมีสมาธิ ได้	 และ

สามารถที่จะมีการขัดเกลาเรียนธรรมได้แน่นอน	 ไม่ ใช่ ไม่มี	 เพราะฉะนั้น	 ที่พูดถึงผีนี่ ไม่ ใช่ที่จะชักชวนให้ท่าน		

ทั้งหลายได้สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาผี	ไม่ ใช่อย่างนั้น	แต่ว่านึกถึงว่าแต่ละคนก็เป็นผี	ทุกคนเป็นผี	เป็นผีมาแล้วและจะ

เป็นผีต่อไป	เมื่อเป็นผีมาแล้ว	แล้วก็ ได้ประกอบกรรมดีมาพอสมควร	ได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์	เราก็พยายาม

ประกอบความดีขึ้นเพื่อให้เป็นผีดีต่อไป	 เมื่อเป็นผีดีต่อไปก็สามารถที่จะได้มีภพมีชาติที่ดีขึ้นไปต่อไป	 แต่ก็ต้องระวัง

เหมือนกัน	 แม้จะเป็นผีดีแล้วไปหลงในความดีความสบายของผีแล้วก็อาจจะตกนรกต่อไปได้มีเหมือนกัน	 ฉะนั้น			

ก็ต้องพยายามที่จะต้องพิจารณาว่า	 ระหว่างนี้ที่เรามีกายกับใจประกอบกัน	 ให้ดูกายให้ถูกต้อง	 ให้ดูใจให้ถูกต้อง			

แล้วก็จะสามารถที่แม้จะเป็นผีก็เป็นผีที่ดี ได้	 แต่ว่าถ้าความปรารถนาสูงสุดคือปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการที่จะ	

ต้องเป็นผี	อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านไม่ต้องเป็นผี	ท่านไม่ ได้เป็นผี	ท่านหลุดพ้น	เรียกว่าพ้นไปได้

ต้องแยกกายกับใจอย่างพวกเราๆ	 ที่ยังไม่ ได้ความหลุดพ้น	 ถ้าหากว่าทําจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ ได้ดูจิตของเราหรือใจ			

ของเรา	 แล้วก็ดําเนินให้จิตใจของเราพยายามที่จะเว้นจากสิ่งที่ทําให้ตกต่ำเป็นผี ไม่ดีพยายามทําอะไรที่จะทําให้ดีขึ้น	



545

จะเรียกว่าทําให้ผ่องใสขึ้น	ทําให้มีความสุขขึ้น	ให้ทําอะไรที่สุจริตก็จะเป็นผีดีก็คือเทวดา	และการเป็นเทวดาเท่ากับได้

มีเวลาไปพักผ่อนในที่ๆ	สบาย	แล้วก็ต่อไปก็สามารถที่จะกลับมารับราชการโลกต่อ	 เป็นคนก็จะเป็นมนุษย์ที่ดี	แล้วก็

ขัดเกลาไปขัดเกลามาก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่หลุดพ้น	อันนี้ก็เป็นความปรารถนาของพุทธศาสนา	

	 พูดมานานก็เพราะว่าพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจ	 เป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ถ้าเข้าในทาง		

ที่ถูก	 และเป็นสิ่งที่ ไม่ยากที่จะปฏิบัติ	 พูดว่าไม่ยากในการปฏิบัติไม่น่าที่จะพูดนานถ้าเป็นสิ่งที่ง่ายๆ	 แต่ว่าจะง่ายถ้า		

ตั้งจิตให้ถูกที่ถูกทางด้วยความเพียรและด้วยความจดจ่อ	 ด้วยความรู้รอบคอบคือการสํารวจให้ดี	 ก็จะเป็นสิ่งที่ ไม่ยาก	

ถ้าได้พูดให้ยาวก็เพราะว่า	 สิ่งที่ง่ายนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นหรือเห็นยาก	 เห็นยากในสิ่งที่ง่ายจึงต้องพูดยาว	 แต่ถ้า

ทุกคนเห็นสิ่งที่ง่ายนี้แล้วก็ ไม่ต้องพูดยาว	 ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นว่าง่ายจริงๆ	 หมายความว่าเห็นส่วนที่ง่ายจะพูดได้

สั้นมาก	 คือท่านทั้งหลายขอให้มีความเพียรในการปฏิบัติจิตที่ถูกต้องที่ดี	 อันนี้ก็หมด	 พูดแค่นี้ก็พอ	 ไม่ต้องพูดอื่น			

ถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังยาว	ถ้าท่านทั้งหลายมาแล้วก็รู้ว่าทุกคนรู้ว่าง่ายแล้วรู้จริง	ไม่ ใช่รู้เก๋ๆ	เฉยๆ	รู้จริงว่าง่าย	บอกว่า

สวัสดีเท่านั้นเองก็พอ	 ไม่ต้องมานั่งมายืนให้เมื่อย	 ไม่ต้องมาพูดให้คอแห้งเปล่าๆ	 ก็เพียงว่าสวัสดี	 เพียงว่าปฏิบัติดี

ชอบก็พอ	 แต่มันยากที่ว่าไม่เห็นว่าง่าย	 ฉะนั้น	 ในที่นี้ก็พูดเกินไปพูดมากไปก็จะเป็นอันตรายเหมือนกัน	 เพราะว่า

อาจจะมีคนคัดค้านได้ ในคําพูดที่พูดออกไป	 ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎี	 ความจริงไม่ ใช่ทฤษฎีแหวกแนวอะไร	

เป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆ	ไม่ ใช่สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาโดยไม่ ได้มีหลักฐาน	

	 ฉะนั้น	 ถ้าท่านทั้งหลายมาวันนี้มาให้พร	 คือตามที่บอกมาเป็นทางการว่า	 มาให้พรในโอกาสวันเกิดที่ผ่าน

มาแล้วเมื่อเร็วๆ	 นี้	 ท่านมาที่นี่แล้วท่านก็ต้องมานั่งอยู่นาน	 แต่ก็ขอขอบใจที่ท่านมาด้วยปรารถนาดี	 และจะดี ใจ

มากถ้าทุกคนที่อยู่ ในกลุ่มสมาคมหรือชมรมหรือชุมนุมที่จะศึกษาพุทธศาสนา	 จะไปคิดทบทวนหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ	

และหน้าที่ของแต่ละคนดังกล่าวนี้	 ที่ว่าไม่ ใช่ว่าจะบอกว่าเผยแพร่พระพุทธศาสนา	 สั่งสอนพระพุทธศาสนา	 ส่งเสริม

พระพุทธศาสนา	 ขอให้ ได้ ไปปฏิบัติแต่ละคนในจิตใจของแต่ละคน	 และทุกคนจะเป็นศาสนาใดก็ตามในประเทศไทย			

ก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติของท่าน	คือว่าเป็นประโยชน์ผู้อื่นในการปฏิบัติประโยชน์ของตน	ฉะนั้น	ถ้าทุกคน

ได้ปฏิบัติประโยชน์ของตนอย่างแท้จริง	 อย่างจริงๆ	 ไม่ ใช่เบี่ยงบ่ายไป ในทางทุจริต	 ทําจริงๆ	 ในประโยชน์ของตน
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ของธรรมของตัว	 หรือของโลกของตัว	 เป็นอันว่าได้ประโยชน์แล้วสําหรับทุกคนในโลกอาจจะมีประโยชน์สําหรับผ	ี	

ทั้งผีดี ไม่ดี	 ถ้าเราทําดีแล้วเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนทุกตนที่มีอยู่ ในโลกหรือโลกอื่น	 เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งหมด	

เพราะว่าแผ่ความดีแผ่รัศมีเช่นเดียวกับที่เราว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้	 ท่านตรัสรู้แล้วก็แผ่รัศมีออกมา	 เราได้รับ		

ทั้งนั้น	แม้จะเป็นคนที่ ไม่ ใช่พุทธศาสนา	ก็ได้รับประโยชน์ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	

	 อันนี้ก็เพียงแต่ต่อท้ายนิดหนึ่งว่า	 ที่ท่านมาให้พรก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่านที่ท่านมาบอกว่าให้บารมี

ปกเกล้าท่านก็ต้องเป็นผู้ทํา	 ถ้าผู้ทําเองได้ดีแล้วก็ดี	 มาให้พรก็เห็นว่าถ้าท่านทําตนเองให้ดีก็เป็นการให้พร					

เพราะฉะนั้นจะว่าขอขอบใจก็ไม่เชิง	แทนจะบอกขอขอบใจ	ก็ควรจะบอกว่าอนุโมทนา	ควรจะบอกว่าดี ใจ	ดี ใจที่ท่าน

มาให้พร	 เพราะหมายความว่าท่านตั้งจิตให้ดีแล้ว	 พรนี้ก็จะแผ่ออกมา	 แผ่ออกไปทั่วทั้งหมด	 อันนี้ถ้าพูดต่อไปก็อาจ

จะต้องพูดถึงแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ	 ถ้าทําดีนี้	 ศึกษาดี	 ปฏิบัติดี	 สงเคราะห์ดี	 ก็เป็นการแผ่เมตตาจนไม่มี

ประมาณ	 อันนี้ก็เป็นหัวข้อต่อไป	 คราวนี้พูดแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่ามากเกินไปก็ถึงขอลา	 แล้วก็ขอบใจท่านทั้งหลายที่มา

ชุมนุมกัน.	
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พระราชดํารัส(๑) 

พระราชทานเนื่องในการฉลองครบรอบ๕๐ปีของสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย

ณอาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที่๑๕ธันวาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้ามีความชื่นชมมาก	 ที่ ได้มี โอกาสได้มาอยู่ ในท่ามกลางของสมาชิกสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย	 ใน

โอกาสที่เฉลิมฉลอง	๕๐	ปี	ของการก่อตั้งสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย	นับว่าเป็นเวลา	๗๕	ปี	แล้วที่สโมสรโรตารี่

ได้ถือกําเนิดขึ้นมา	

	 สโมสรโรตารี่เกิดหรือถือกําเนิดมาเมื่อ	 ๗๕	 ปี	 โดยที่นายคอนนาริคได้ร่วมกับเพื่อนตั้งเป็นชุมนุม						

โดยอุดมคติหรืออุดมการที่จะใช้ความรู้ช่วยเหลือผู้อื่น	 จะเรียกได้ว่าเป็นการแผ่เมตตากรุณาให้ผู้อื่น	 เพราะตนเองมี

ความรู้และความสามารถ	 เห็นว่าควรที่จะให้ความรู้ความสามารถนี้ขยายออกไปให้แก่ผู้ที่ต้องการ	 เพราะว่าผู้อื่นอาจ

จะไม่มีความรู้ความสามารถเท่า	 จึงจะเป็นประโยชน์ที่จะแผ่ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์	 หลังจากเวลา	

๒๕	 ปี	 ของโรตารี่ ในต่างประเทศ	 อุดมการของโรตารี่นี้ก็เข้ามาในประเทศไทย	 ก็นับว่าเป็นเวลาที่นับว่าช้านานพอ

สมควร	 และต่อมาตามที่รายงานต้องใช้เวลาถึง	 ๒๘	 ปี	 ถึงจะทําให้อุดมการของโรตารี่ ได้ขยายแผ่ออกไป	 จนถึง		

ทุกวันนี้มีถึง	 ๕๐	 สโมสรในประเทศไทย	 ฉะนั้น	 ตอนแรกที่ฟังถึงสโมสรโรตารี่ก็เข้าใจกันได้ว่าเป็นสโมสรที่เป็น

ชุมนุมของคนในสังคมชั้นสูง	 สังสรรค์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น	 เพื่อแก้เหงา	 ซึ่งคนอื่นทั่วๆ	 ไป				

ข้างนอกไม่ค่อยได้ทราบ	 และไม่มีทางทราบ	 ความจริงการตั้งสโมสรโรตารี่ครั้งแรกๆ	 นั้นก็มีจุดประสงค์ตาม					

จุดประสงค์เดิม	 คือพยายามที่จะใข้ความรู้ที่ตนมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ ไปสู่คนระดับข้างนอก	 คือสังคมในความหมาย

ว่าหมู่ชนทั้งประเทศ	 เป็นต้น	 แต่ว่ากลับเป็นประโยชน์ต่อสังคมในความหมายถึงชุมชนกลุ่มน้อย	 มาเดี๋ยวนี้ก็เป็น			

ที่น่าชื่นชมยินดีที่ ได้เห็นว่า	 จํานวนสโมสรได้ขยายขึ้นเป็นจํานวนมาก	 และจํานวนสมาชิกสโมสรก็มากขึ้นแต่ก็เห็น

ได้ว่าคุณภาพของสมาชิกต่างๆ	มิได้ด้อยลง	

	 หลักการของโรตารี่มีว่า	 บุคคลในวิชาชีพต่างๆ	 มาตั้งเป็นกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ ในความรู้นั้น	 เป็นอุดมการ

ที่น่าชื่นชมยิ่งนัก	 เพราะเหตุว่าชีวิตของคนเราย่อมต้องประกอบด้วยวิชาความรู้ทุกอย่าง	 สําหรับให้ ได้ทรงชีวิตอยู่ ได้	

บางทีก็ ไม่เรียกว่าเป็นวิชาความรู้หรือวิชาชีพด้วยซ้ำ	 ถ้าเรามาพิจารณาดูว่า	 ชีวิตของแต่ละคนจะต้องประกอบด้วย	

สิ่งใดสําหรับให้มีชีวิตอยู่ ได้	 ถ้าเราคิดสักหน่อยว่าเรามีร่างกายที่จะต้องอุ้มชูตนเอง	 คือหมายความว่าทุกวันนี้เราจะ

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
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ต้องหาอาหารมาเลี้ยง	 ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงร่างกายนี้เป็นเวลาหนึ่ง	 ก็ทําให้ร่างกายซูบผอมและอ่อนเพลียลงไป			

ไม่มีทางที่จะทํางานทําการใดๆ	 หรือแม้จะทํางานที่ ไม่ ใช่เป็นงานคือเล่นสนุกอะไรก็ตาม	 ก็ ไม่ ได้ทั้งนั้น	 คิดอะไรก็	

ไม่ออก	 ดําเนินชีวิตไม่ ได้	 ถ้าไม่มีอาหาร	 ถ้ามองดูในแง่นี้เพียงอาหารที่มาใส่ท้อง	 ก็เป็นกิจการที่กว้างขวางอย่าง

มากมาย	 ทีนี้พูดกันว่าคนเราต้องทําหากิน	 ดูเป็นของที่สําคัญที่สุด	 เพราะว่าถ้าไม่ทํามาหากินก็ ไม่มีชีวิตอยู่ ได้			

หรือมีชีวิตก็แร้นแค้น	 และทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง	 นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารใจอีก	 ถ้าคนเราไม่มีอาหารใจไม่ขวนขวาย

หาความรู้	จะไม่สบายใจ	และจะไม่เป็นคนที่เจริญ	ฉะนั้น	ทุกคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่	และมีชีวิตอยู่อย่างดี	ก็ต้อง

อุ้มชูให้อาหารแก่ตาและหาทางที่จะมีอาหารของใจด้วย	ฉะนั้นอุดมการของโรตารี่จึงเป็นอุดมการที่สูงส่ง	และสมาชิก

แต่ละคนก็ย่อมทราบว่า	 อุดมการนี้ดีอย่างไร	 และได้ตั้งสัจจธรรมแก่ตัวไว้ว่า	 จะต้องมีความจริงในใจข้อหนึ่ง						

ซึ่งดูจะเป็นข้อสําคัญมาก	เพราะว่าผู้ ใดไม่มีความจริงในใจ	หรือความสุจริตในใจ	เป็นคนที่ ไม่เป็นคน	จะเรียกว่าเป็น

ผู้ที่หาความสุขไม่ ได้	 ฉะนั้น	 ความจริงที่เป็นสัจจธรรมที่ ได้วางไว้แก่ตัวของสมาชิกโรตารี่ทุกคน	 แม้จะข้อเดียวก็		

นับว่ามีความสําคัญยิ่ง	นอกจากนี้	ความจริงนี้ก็จะทําให้ความจริงต่างๆ	ที่อื่นๆ	เกิดขึ้นเหมือนกัน	จะต้องช่วยผู้อื่น	

ก็ตามที่มีมติว่ามีความฝันว่า	 จะต้องช่วยเหลือหรือสงเคราะห์	 ถ้าจะแปลคําว่า	 Service	 สงเคราะห์ผู้อื่นเหนือ			

การสงเคราะห์ตัวเองด้วยซ้ำ	ความจริงถ้าอยากที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นก็ต้องสงเคราะห์ตนเองอยู่ ในตัว	ฉะนั้น	อุดมการ

ของโรตารี่จึงจะทําให้คนที่เป็นสมาชิกเป็นคนที่ดี	 เป็นคนที่มีความสุข	 มีความนับถือตัวเองได้	 มีสุขภาพทั้งร่างกาย

ทั้งใจที่สมบูรณ์	 เชื่อว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามอุดมการของโรตารี่จะต้องมีความอิ่มกาย	 อิ่มใจอย่างยิ่ง	 เพราะว่าได้ทํา	

สิ่งที่คนเราทุกคนต้องทําทั้งนั้น	ทั้งกาย	ทั้งใจ	

	 การที่ ได้กล่าวไว้ตอนต้นนี้ว่า	 ต้องใช้เวลาถึง	 ๒๘	 ปี	 ถึงทําให้สโมสรโรตารี่ ได้ขยายตัวออกไปได้	 และตอน

ต้นนั้นก็ดูจะเป็นสโมสรที่ปิดที่มองเข้าไปข้างในตัวเอง	 ทําเช่นนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลนัก	 เพราะว่าเป็นเพียงมา

สังสรรค์กัน	และส่วนมากก็คงจะเป็นการปรับทุกข์กัน	ก็ทําให้มืดมน	ต่อมาโรตารี่ ได้เปิดใจออกไป	และได้ทํากิจกรรม

ที่เปิดออกไปข้างนอก	 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง	 เพราะเหตุว่าสโมสรโรตารี่มีหลักว่าสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่	

มีความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ	 และโดยที่สาขาวิชาต่างๆ	 นั้น	 ต้องมาใช้ทุกสาขาสําหรับชีวิตของแต่ละคนๆ	 ดังที่ ได้

กล่าวไว้ตอนต้น	 จึงทําให้งานของสโมสรโรตารี่มีประสิทธิภาพสูง	 กําลังสูงนี้ ไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลอย่างมหาศาล		

เช่น	 ที่ ไปปฏิบัติการพัฒนาที่บ้านเนินดินแดงนั้นก็ ได้ผลดี	 เพราะว่าผู้ที่ ไปสามารถใช้ความรู้ของตน	 ในสาขาของตน	
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เพื่อที่จะช่วยให้หมู่ชนนั้นชุมชนนั้นความเจริญขึ้น	 และไม่ ใช่มีความเจริญขึ้นเพียงในความรู้	 หรือวิชาเดียว	 ซึ่งถ้าจะ

ก้าวหน้าไปทางเดียว	 อย่างเดียว	 ก็จะทําให้เป็นชุมชนที่ ไม่สมบูรณ์ ในตัวเอง	 ถ้าชุมชนใดหรือบุคคลใดก้าวหน้าไป

อย่างไม่สมดุลย์ ในตัวเองหมายความว่าก้าวหน้าไป ในทางหนึ่งทางใดเท่านั้น	 ก็ ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้				

เช่น	เดียวกันถ้าเรามี โต๊ะที่มี	๔	ขา	แล้วตัดให้เหลือขาเดียว	โต๊ะนั้นก็ออกจะวอกแวก	ไม่มีความมั่นคง	แม้จะมี โต๊ะ	

๓	 ขา	 ถ้าไม่ ได้ตั้งไว้ ให้เป็นโต๊ะ	 ๓	 ขา	 ก็ออกจะไม่ค่อยแน่นหนาไม่มี ใครอยากใช้	 ถ้ารถยนต์ที่มีเครื่องที่มี	 ๔	 สูบ	

และสูบหนึ่งไม่ทํางานเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม	 รถนั้นก็แล่นไม่ ได้	 อาจจะแล่นได้แต่ ไม่ค่อยดี	 ฉะนั้น				

ถ้าเราจะไปพัฒนาชุมชนก็ตาม	บุคคลก็ตาม	อย่างไม่ครบถ้วน	ไม่ ใช้วิชาให้ดี	ให้ครบถ้วน	ให้สอดคล้องกันชุมชนนั้น

หรือบุคคลนั้นก็จะเป็นชุมชนหรือบุคคลที่กะเผลก	 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก	 เพราะว่าถ้ากะเผลกแล้วก็มีหวังที่จะล้ม	

เมื่อล้มแล้วก็มีหวังจะเจ็บ	 ถ้าไม่เจ็บก็ ไป ไหนไป ไม่ ได้และถ้ามีชุมชนหรือบุคคลที่ ไม่ครบถ้วน	 เราก็หวังได้ว่า			

ประเทศชาติเป็นส่วนรวมก็จะไม่ครบถ้วนเหมือนกัน	 คนที่ ไม่ครบก็พูดกันว่าคนนี้ ไม่ค่อยเต็ม	 ก็คนที่ ไม่เต็มนะไม่ ใช่

คนดี	 คือไม่เป็นคนที่ ใช้การได้	 แล้วเป็นคนที่น่ากลัวด้วยซ้ำ	 ไม่เป็นมงคลทั้งสําหรับตัวผู้ที่ ไม่เต็มทั้งสําหรับผู้อื่นที่อยู่

รอบ	 ที่อยู่ ใกล้	 เพราะไม่รู้ว่าคนที่ ไม่เต็มเขาจะทําอะไร	 เขาอาจจะฟุ้งซ่านไปทางโน้น	 ไปทางนี้	 ทําให้เกิดอันตราย

ก็ ได้	 ฉะนั้น	 ถ้าพูดไปงานที่สโมสรโรตารี่ ได้ตั้งเอาไว้แก่ตัว	 คือทําความสงเคราะห์ด้วยความจริง	 ด้วยความไม่

เบียดเบียน	ด้วยความเห็นยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นด้วย	เป็นการทําที่ถูกต้อง	และเชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูง	

	 ฉะนั้น	 ท่านทั้งหลายย่อมเห็นควรอย่างยิ่งที่จะมาดี ใจ	 และมาแถลงกันในวันนี้ด้วยการมีงานสังสรรค์	

คราวนี้งานสังสรรค์นี้ก็คงไม่ ใช่สังสรรค์เพื่อมาปรับทุกข์กัน	 มาบ่นกัน	 จะเป็นการสังสรรค์เพื่อมาอวดกัน	 คนเรา		

ก็ต้องอวดบ้างไม่งั้นไม่มีความสุข	 ถ้าคนเราทําอะไรก็อยากให้คนอื่นทราบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรดีก็อยากให้		

คนอื่นทราบ
(๑)	

(๑)	 บันทึกพระสุรเสียงไม่ติด	
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เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกําลังเพื่อสุขภาพ

วันพุธที่๑๗ธันวาคม๒๕๒๓

	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย	 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 และกรมพลศึกษา				

โดยความสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก	จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง	“การออกกําลังเพื่อสุขภาพ”	ขึ้นในโอกาสนี้.	

	 ร่างกายของเรานั้น	 ธรรมชาติสร้างมาสําหรับให้ออกแรงใช้งาน	 มิ ใช่ ให้อยู่เฉยๆ.	 ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ

พอดี โดยสม่ำเสมอ	 ร่างกายก็เจริญแข็งแรง	 คล่องแคล่ว	 และคงทนยั่งยืน.	 ถ้าไม่ ใช้แรงเลย	 หรือใช้ ไม่เพียงพอ	

ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ ไม่ ได้	 แต่จะค่อยๆ	 เสื่อมไปเป็นลําดับ	 และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร.			

ดังนั้น	 ผู้ที่ปรกติทําการงานโดยไม่ ได้ ใช้กําลัง	 หรือใช้กําลังแต่น้อย	 จึงจําเป็นต้องหาเวลาออกกําลังกายให้พอเพียง

กับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน.	 มิฉะนั้น	 จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง	 ที่เขาจะใช้สติปัญญาความ

สามารถของเขาทําประโยชน์ ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไปเพราะร่างกายอันกลับกลายอ่อนแอลงนั้น	

จะไม่อํานวยโอกาสให้ทําการงานโดยมีประสิทธิภาพได้.	

	 ขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้สําเร็จผลสมบูรณ์ตามที่มุ่งหมายทุกประการ	 และให้ทุกๆ	 ท่านที่เข้าร่วม

ประชุม	มีร่างกายแข็งแรงตลอดไป.	
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่๑๘ธันวาคม๒๕๒๓

	 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี	 ที่ ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกวาระ

หนึ่ง	 และที่ ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ	 ด้าน	 ขอแสดงความชื่นชม			

กับบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้	

	 การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 มุ่งหมายที่จะปลูกฝังความเจริญพร้อมทุกด้าน	 ให้งอกงามในตัวบุคคลแม้อย่าง

น้อย	 ก็ ให้มีคุณสมบัติสําคัญประกอบพร้อมกันสองประการ	 คือมีความรู้แน่นหนาทั่วถึง	 ในวิทยาการชั้นสูงสาขาใด

สาขาหนึ่งหรือหลายสาขาตามที่ถนัด	กับมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาด	สามารถคิดอ่านด้วยวิจารณญาณอันละเอียด

รอบคอบ	 ประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตยุติธรรม	 ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลมีรากฐานอันมั่นคงและมีปัจจัยอันทรง

ประสิทธิภาพเป็นเครื่องอุดหนุน	 ในอันที่จะดํารงตนดํารงฐานะให้เจริญเป็นปึกแผ่นต่อไป	 ทั้งสามารถประกอบ			

การงาน	สร้างสรรค์ความก้าวหน้าผาสุกให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง	อีกส่วนหนึ่งด้วย		

	 ท่านทั้งหลายสําเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยแล้ว	ถือได้ว่าเป็นผู้เข้าใจชัดเจนถึงความมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว	

เพราะฉะนั้น	 ในกาลเบื้องหน้า	 ไม่ว่าท่านจะศึกษาค้นคว้าวิชาการให้สูงขึ้นไปก็ดี	 จะประกอบอาชีพการงานใดอยู่			

ณ	 ที่ ใดก็ดี	 ขออย่าได้ละทิ้งหลักปฏิบัติของผู้มีการศึกษาที่ดี	 ที่จะต้องคิดอ่านและการทําการใดๆ	 ด้วยสติปัญญา	

วิจารณญาณ	 และด้วยหลักวิชาการอันถูกต้องแม่นยําอยู่เสมอ	 การบําเพ็ญตนให้เที่ยงตรงครบถ้วนตามหน้าที่และ

อุดมคติ	จะช่วยหนุนนําส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสําเร็จ	และความเจริญรุ่งโรจน์ ในชีวิตได้เป็นแน่นอน	

	 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสมหวังดังที่ตั้งใจ	 และขอให้ท่านทั้งปวงที่มาประชุมพร้อม

กันในพิธีนี้	มีความสวัสดีจงทั่วกัน.	
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พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปี ใหม่พุทธศักราช๒๕๒๔

วันพุธที่๓๑ธันวาคม๒๕๒๓

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	

	 บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปี ใหม่แล้ว	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทั่วกันทุกคน	 และ		

ขอขอบใจท่านอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง	ที่มี ไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดี.	

	 ตลอดปีที่แล้ว	 สถานการณ์อันผันผวนในโลกมิได้คลี่คลายลงแต่ประการใด	 ทําให้ประเทศไทยของเราต้อง

ประคับประคองตัวด้วยความระมัดระวังเข้มงวดเข้า	 ซึ่งหมายความว่า	 เราทุกคนต้องขับเคี่ยวกับปัญหาต่างๆ	 โดย

เฉพาะปัญหาด้านการครองชีพ	 หนักขึ้น.	 แต่อย่างไรก็ดี	 เราก็ผ่านสภาวการณ์ ไม่ปรกติต่างๆ	 กันมาได้เรียบร้อย		

พอสมควรโดยอาศัยความอดทน	ความสามัคคีปรองดอง	และความมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์.	

	 ในปี ใหม่นี้	 เรายังคงจะต้องระมัดระวังตัวอย่างเหนียวแน่นต่อไป	 อย่างน้อยก็ ให้เสมอเดิม.	 ทางปฏิบัติที่		

จําเป็นสําหรับทุกคนในขณะนี้	 นอกจากจะต้องตั้งใจพยายามทําตัวทำงานให้มีระเบียบโดยเต็มความสามารถ	 และ

เป็นอยู่ โดยประหยัดแล้ว	ยังจะต้องพยายามตั้งจิตตั้งใจไว้ ให้ถูกด้วย.	การตั้งใจให้ถูกนั้น	คือทําจิตใจให้สงบหนักแน่น			

ไม่วู่วาม	 ไม่ปล่อยให้อคติต่างๆ	 เข้าครอบงําได้ โดยง่าย	 ฝึกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทั้งปวงด้วยความ

ละเอียดรอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์เป็นกลางเสมอทุกครั้งให้เป็นนิสัย	 อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญา	 สามารถคิด

วินิจฉัยได้ โดยกระจ่างแจ่มแจ้ง	 และปฏิบัติแก้ ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง.	 การที่มีความคิดจิตใจอันกระจ่างแจ่มแจ้งและ

หนักแน่นอยู่เสมอดังกล่าว	จัดเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งของแต่ละบุคคล	 เป็นเครื่องนําพาบุคคลไป ให้ประสบ

ความเจริญสวัสดี.	 และคุณธรรมของแต่ละคนนี้	 เมื่อรวมกันเข้า	 ย่อมจะเกิดเป็นคุณธรรมของชาติ	 และย่อมจะ			

นําพาชาติ ให้บรรลุถึงความเจริญสวัสดี ได้ดุจเดียวกัน.	 ในวาระสําคัญนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพร้อมใจ		

กันสร้างและเสริมคุณธรรมของชาติไทยเรา	ให้เจริญสมบูรณ์ขึ้นทุกๆ	ประการ.		

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลพิภพ	 จงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลาย		

ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกประการ	 บันดาลให้แต่ละคนมีกําลังกาย	 กําลังใจ	 กําลังปัญญา			

และกําลังสามัคคีอันพร้อมมูลแข็งกล้าสามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่	 อันเป็นประโยชน์ตน	 ประโยชน์ชาติ	 ให้

บรรลุผลเลิศได้ทุกสิ่ง	 ทั้งสามารถที่จะรักษาอิสรภาพ	 อธิปไตย	 และความเจริญร่มเย็นของบ้านเมืองให้ดํารงมั่นคง

อยู่ ได้ชั่วกาลนาน.	

	 ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	สิริสวัสดิ์	พิพัฒนมงคล	และสิ่งอันพึงประสงค์ตลอดศกหน้าที่	จงทั่วกัน.	
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