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การศึกษา   คือยาแกโรคขนานใหญ 

 เปรียบก็เหมือนวิเชียรล้ําอาอําไพ  ใชชูเชดิชาติไทยใหวัฒนา 
 เมื่อใดไดผลิดอกออกผล   คนทุกคนยอมเติมเต็มใหเขมคา 
 โดยกําลังสรรพสิทธิ์แหงวิทยา  ยอมจะพาพนลําบากไมยากเกิน 

  พระผานเกลา   ทรงปกเผาชาวสยามมานานเนิ่น 
 อาศัยพระบารมีชี้นําเดิน   กวาเจ็ดทศวรรษเจริญจรัสมา 
 พระราชกรณียกิจวินติเลิศ   บันดาลเกิดความรมเย็นเห็นทั่วหนา 
 หนึ่งในขายแหงพระกรุณา   ก็คือการศึกษาประชาชน 
 ทุกมิติทุกดานทรงสานกอ   ใหถักทอเรืองโรจนเกิดโภคผล 
 โรงเรียนใดนักเรียนใดไมเคยพน  พระเมตตาก้ํากลปโยรส 
 ทรงถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงไวสิ้น  ชุบชีวนิชื่นหนาไดปรากฏ 
 ผลแหงพระกรุณามารินรด   เกิดความงดงามแสนเต็มแผนดิน 
 แผนดินใดหาไมมีเชนนี้แลว  พระทูลกระหมอมแกวในใจถวิล 
 กราบถวายบังคมร่ําน้ําตาริน  ขอพระภิญโญหยั่งยั้งเกียรติเทอญ 

 
 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ  ประพันธ) 

 

 
 



































ทรงอธิบาย เรื่อง  การพระราชทานปริญญาบัตรวา “ฉันต้ังใจวาจะพระราชทานปริญญาบัตร
ใหกับนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนจบ จนกระท่ังฉันไมมีแรง เขาเหลานั้นก็มุงม่ันท่ีจะรับปริญญาบัตร
จากมือของฉัน  บางคนเรียนถึง ๗ ป กวาจะจบ เขาใชเวลาต้ังนาน ฉันใชเวลาแค ๒ วินาที
เทานั้น ยื่นปริญญาบัตรให ฉันจับปลายปริญญาบัตรดานหนึ่ง เขาจับปลายอีกดานหนึ่ง       
เรามองหนากัน ใจเราถึงกัน ใครเลาจะรูวา... เราจะพบกันอีกอยางนี้” 

พระราชปณิธานท่ีมุงสงเสริมสนับสนุนใหคนไทยไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ  สรุปความไดวา  พระองคทรงสรางโอกาสใหราษฎรไดเขาถึงการพัฒนาทุกชองทาง 
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ท้ังในระดับปจเจก
บุคคล จนถึงระดับประเทศ ทรงสรางแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
ราษฎรไดรับการศึกษาโดยเทาเทียม ดังจะเห็นไดจากการพระราชทานทรัพยสวนพระองคท้ัง
ในรูปมูลนิธิ กองทุนตาง ๆ อาทิ มูลนิธิชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษา  มูลนิธิพระ
ดาบส  ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนเลาเรียนหลวง  ทุนมูลนิธิภูมิพล  ทุนการศึกษาสงเคราะห  
ทุนนวฤกษ  จนถึงโครงการกองทุนการศึกษา  โปรดเกลาฯ ใหต้ังโรงเรียนตาง ๆ อาทิ  
โรงเรียนจิตรลดา  โรงเรียนสําหรับเจาฟาและสามัญชน  โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 
สําหรับชาวเขาและเยาวชนท่ีอยูหางไกล  โรงเรียนรมเกลา  โรงเรียนราชประชาสมาสัย  
สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of Development Administration) หรือ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปจจุบัน  รวมท้ัง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ดวยพระราชประสงคท่ีวา        
“ใหโรงเรียนสรางคนดีใหแกบานเมือง” 

นอกจากนี้  ทรงมีแนวพระราชดําริเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ดังเชน โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  สรรพตําราของประเทศไทยและภูมิปญญาของคนไทย  
ท่ีจัดทําโดยคนไทย เพ่ือคนไทย  โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา ท่ีเปนแบบอยางและ 
แหลงเรียนรูในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรในชนบทไดเห็นตนแบบของการศึกษา คนควา  
ในลักษณะของพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต แลวนําไปปฏิบัติ  ประกอบอาชีพท่ีเหมาะกับตน  
โครงการพระดาบส  การศึกษาเพ่ืออาชีพ ใหมีความรูเปนวิชาชีพ โดยครูอาสาสมัครท่ีสอน
โดยไมหวังผลตอบแทน เริ่มจากศาลารวมใจ พัฒนาเปนโรงเรียนพระดาบส หรือ มูลนิธิ 
พระดาบส ในปจจุบัน  รวมท้ัง การพระราชทานแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”  สําหรับ
เกษตรกร  “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางการดํารงชีวิตทางสายกลาง “คิด อยู 
ใช กิน อยางพอเพียง”  สรางรากฐานความเขมแข็งในตนเอง 

ทรงเนนการจัดการเรียนท่ีครูและศิษยเรียนรูรวมกัน  ใหผูเรียนมีพ้ืนฐาน มีความ
สนใจ ความถนัดท่ีแตกตางกันได  ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ทรงมีพระราชดําริจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม  จัดต้ังสถานีสงสัญญาณผานดาวเทียม ท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษา  นักเรียนในสวน
ภูมิภาคหรือชนบทหางไกล มีโอกาสรับประสบการณการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังใชเปนสื่อ
เผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงประพฤติปฏิบัติและบําเพ็ญ
พระราชภารกิจตนแบบท่ีดีงามของความเปนครู  ทรงเปนครูของพสกนิกรทุกหมูเหลาท่ีทรง
ใหการอบรมบมเพาะในทุกมิติท้ังในเรื่องชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี  พระราชกรณียกิจท้ังปวงมุงหวังพัฒนา พสกนิกรใหอยูดี มีสุข มาโดยตลอด   
ทรงเปนครูของแผนดิน เปนแบบอยางใหทุกคนไดนอมนําหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติของ
พระองคไปปรับใชในวิถีชีวิต   พระมหากรุณาธิคุณนี้จารึกในดวงจิตของพสกนิกรสืบมา 
พระเกียรติยศขจรขจาย เปนท่ีเทิดทูนในนานาประเทศ องคการสหประชาชาติทูลเกลา ฯ ถวาย 
รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย (The first UNDP Human Development 
Lifetime Achievement Award) โดย นายโคฟ อันนัน  เลขาธิการสหประชาชาติ ในป
พุทธศักราช ๒๕๔๙  ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีมีการมอบรางวัลเกียรติยศแดบุคคลดีเดนท่ีอุทิศตน
ตลอดชีวิตและสรางผลงานอันประจักษ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบถวาย 
พระราชสมัญญา พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

พระบรมราโชวาทท่ีเชิญสวนหนึ่งมาเผยแพรในหนังสือนี้  แสดงถึงอุดมการณ  
พระราชประสงค และผลลัพธของการจัดการศึกษาท่ีสรางเสริมปญญาและคุณประโยชนแก
พสกนิกรท้ังปวง นับเปนพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ท่ีจักจารึกไวในความทรงจําของ
ประชาราษฎรตราบนิรันดร 
 
 
      สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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เราจะครองแผนดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม (๑) 

 
 
 

พระปฐมบรมราชโองการ 
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

วันศุกร ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) เมื่อพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการขณะประทับเหนือพระที่นั่งภทัรบิฐ ภายใตนพปฎลมหาเศวตฉัตร             
แลวทรงหลั่งทักษิโณทก ต้ังพระราชสัตยาธิษฐาน  จะทรงปกครองพระราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรมจริยา 
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เราจะครองแผนดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม (๑) 

 
 
 

พระปฐมบรมราชโองการ 
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

วันศุกร ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) เมื่อพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการขณะประทับเหนือพระที่นั่งภทัรบิฐ ภายใตนพปฎลมหาเศวตฉัตร             
แลวทรงหลั่งทักษิโณทก ต้ังพระราชสัตยาธิษฐาน  จะทรงปกครองพระราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรมจริยา 
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๒๓ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๔๙๒ 
วันอาทิตย ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

 
*********** 

 
อธิการบดี และสมาชิกแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ขาพเจารูสึกยินดีที่มีโอกาสมางานแจกปริญญาบัตรในวันนี้ และขอบใจที่ทาง
มหาวิทยาลัยใหปริญญากิตติมศักดิ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตอันเปนปริญญาสูงสุดแกขาพเจา 
ขาพเจาจะรักษาเกียรติแหงปริญญานี้ไวทุกประการ 
 ตามรายงานที่อธิการบดีไดอานมาแลว แสดงวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเจริญขึ้นมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากผลงานที่บรรดาศาสตราจารย อาจารย และเจาหนาที่ทุก ๆ คนไดรวมมือกัน
เปนอยางดี จนเปนที่รูจักโดยทั่วไปวาสถานศึกษานี้ก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของบานเมือง 
เมื่อพิจารณาดูจาก “ทุนอุดหนุนการศึกษา” ก็เห็นไดชัดวา จํานวนผูอุปการะใหทุนแก
มหาวิทยาลัยมีมากอยางนาปลื้มใจ  
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาและอนุปริญญาในวันนี้ ขาพเจาขอแสดง
ความยินดีดวย เพราะการที่จะบรรลุถึงผลขั้นสุดทายของการศึกษา เชนที่ไดปฏิบัติมานั้น   
เปนสิ่งที่ทําไดยากและนาสรรเสริญ แตขอใหนึกอยูเสมอวา เมื่อทานสําเร็จการศึกษาออกไปแลว 
ยังมีคนเปนจํานวนมากที่เอาใจใสเฝาดูการกระทําของทานอยูตอไป ใครทําดีก็ไดรับคํา 
ชมเชยและสรรเสริญ ใครทําไมดีเขาก็จะพากันติ และพลอยติชมถึงสถานศึกษาของทานดวย        
ชื่อมหาวิทยาลัยของทานคือ “จุฬาลงกรณ” จะติดตัวทานไปดวยเสมอไมวาจะประพฤติดี
หรือประพฤติช่ัว ฉะน้ัน ทุก ๆ ครั้งท่ีทานจะกระทําการสิ่งใดลงไปจงคิดแลวคิดอีก ทบทวนดู
ท้ังทางไดทางเสียใหแนชัดเสียกอน “จุฬาลงกรณ” หาไดเปนแตเพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้
เทานั้นไม ยังเปนนามของผูพระราชทานกําเนิดของสถานที่แหงนี้ดวย ฉะนั้น จึงเปนการ
จําเปนอยางยิ่งที่ทานจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเปนผูท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนไปจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้  
 ขาพเจาขออวยพร ใหทานทั้งหลายท่ีมาประชุมอยู ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญ
โดยทั่วกัน. 
 
 
 
 
 



7

๒๔ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 

*********** 
 

 ในโอกาสท่ีไดมารวมในงานประสาทปริญญา และอนุปริญญาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในวันนี้ ขาพเจามีความพอใจที่ไดเห็นและทราบกิจการของมหาวิทยาลัย
เจริญกาวหนาเขารูปเขารอยแลว สําหรับนักเรียนที่ไดรับปริญญาก็ขอแสดงความยินดีดวย    
ที่ไดอุตสาหะเลาเรียนจนประสบความสําเร็จดังท่ีเห็นกันอยูนี้ อันประเทศของเรานั้น เปนท่ี
รูจักกันอยูทั่วไปแลววา อุดมดวยทรัพยในดินสินในน้ําเพียงไร ฉะนั้นถาไดรวมมือรวมใจ
ชวยกันนําทรัพยเหลานั้นขึ้นมาใหถูกตองตามหลักวิชาการ ก็จะเปนผลสงเสริมทวีความมั่งคั่ง
ของบานเมืองไดอีกเปนอันมาก ขอบรรดาทานที่ไดสําเร็จการศึกษาจงพยายามใชความรูที่ได
ศึกษามานี้แลว และชวยกันเผยแพรวิทยาการ ตามแบบที่ทานไดศึกษามานั้นใหเปน
คุณประโยชนแกประชาราษฎรผูดําเนินอาชีพในการกสิกรรม อันเปนประหนึ่งกระดูกสันหลัง
ของประเทศอยูนั้นดวย  
 ขาพเจาขออวยพรแกทานที่มารวมชุมนุมกันอยู ณ ที่นี้ ขอจงประสพความสุขสวัสดี 
เพียบพรอมดวยกําลังกายกําลังใจที่จะไดบําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนรวมชาติสืบไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8

๒๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วันจันทร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

 
*********** 

 
 ในโอกาสที่ไดมารวมในงานพิธีประสาทปริญญาและประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย 
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองในวันนี้ ขาพเจามีความพอใจที่ไดรับทราบวา สถานศึกษาแหงนี้ 
ไดพยายามปรับปรุงกิจการเพื่อประสาทคุณธรรมและความรูตามสาขาตาง ๆ แกนักศึกษาเปน
ลําดับ จนไดผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษามาแลวเปนจํานวนมาก         
ชาติบานเมืองจะดําเนินไปดวยดีได ก็ยอมตองอาศัยผูรอบรูในสรรพวิทยาการและมีศีลธรรม
เปนกําลังสําคัญ ฉะนั้น ที่ทางการของมหาวิทยาลัยพยายามปรับปรุงระดับการศึกษาให    
เทาเทียมกับท่ีเปนอยูในตางประเทศนั้นก็เปนการสมควร 
 ในสวนบรรดาทานที่สําเร็จการศึกษาและมารับปริญญาและประกาศนียบัตรในคราวนี ้
ขาพเจาก็ขอแสดงความยินดีดวยในเกียรติที่ทานไดรับในวันนี้ และขอไดชวยกันบําเพ็ญ       
ใหบังเกิดคุณประโยชนแกประเทศชาติ สมดั่งคําปฏิญาณที่ทานไดใหไวเพื่อทําเกียรติและ
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยที่ทานไดศึกษามาแลวนี้ตอไปดวย  
 ขาพเจาขออวยพรใหทานทั้งปวงที่มารวมอยูในงานนี้ จงมีความสุขสวัสดีทั่วกัน. 
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๒๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา ๒๔๙๓ 
วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔ 

 
*********** 

 
 ขาพเจายินดีที่มีโอกาสมารวมพิธีประสาทปริญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
อีกครั้งหนึ่ง ตามรายงานของอธิการบดีที่กลาวมา ฟงไดวากิจการของมหาวิทยาลัยยังคง
เจริญกาวหนาดีอยู ทั้งในดานการศึกษาและอุปกรณ ขอที่มหาวิทยาลัยนี้ไดกอเกิดความ
ศรัทธาจนไดมีบุคคลและองคการตาง ๆ ทั้งไทยและตางประเทศเลื่อมใส อํานวยความ
ชวยเหลือเกื้อกูลใหทุนการศึกษาเปนจํานวนทวีมากขึ้นนั้น ก็ เปนขอที่ เราทั้งหลาย           
ควรอนุโมทนาท่ัวกัน 
 ขาพเจาขอมีสวนรวมยินดีกับทานที่สําเร็จการศึกษามารับปริญญาในวันนี้ แตก็ใครขอ
ตักเตือนใหสังวร ในขอที่ควรเปนผูมีจิตใจสูง ประพฤติและปฏิบัติใหสมกับที่ไดนามวา 
“บัณฑิต” การที่ทานไดรับปริญญาบัตรเพียงแตเปนเครื่องช้ีแสดงวา ไดผานการศึกษา       
รับความรูชั้นหนึ่งที่กําหนดไวเทานั้น แตคําวา “บัณฑิต” นั้นยอมมีความหมายลึกซึ้ง
ยิ่งกวานั้น ผูที่ควรแกนามวา “บัณฑิต” นั้น นอกจากความรูความสามารถแลว ยังตองเปนผูมี
จิตใจสูง   มีศีลมีธรรม มีสติสัมปชัญญะ อดทน อดกลั้น ประพฤติแตในสิ่งที่ชอบที่ควร      
วางตนใหสมเกียรติ เปนผูท่ีควรแกการนับถือเปนแบบอยาง ฉะนั้น ขอทานจงพยายาม
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมในเมื่อมีโอกาส พยายามรักษาตัวบํารุงอนามัยไวแลว และหมั่นอบรม
จิตใจ และความประพฤติใหดี จะไดสามารถประกอบกิจเปนกําลังและคุณประโยชนแกชาติ
บานเมือง เปนทางธํารงรักษาเกียรติของทานเองและสงเสริมชื่อเสียงของสถานศึกษาของทาน
สืบไปดวย 
 ในที่สุดนี้  ขาพเจาขออวยพรแดทานทั้งปวง บรรดาที่ ไดมาชุมนุมอยู  ณ ที่นี้            
จงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล มีความสุขความเจริญทั่วกัน. 
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๒๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและทอดพระเนตรการแขงขันกรีฑาของนักเรียน 

วันเสาร ที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๕ 
 

*********** 
 

 ในโอกาสท่ีไดมาเยี่ยมวชิราวุธวิทยาลัย แจกประกาศนียบัตรและรางวัลของโรงเรียน
ในวันนี้ ขาพเจามีความปลื้มใจ ที่ไดเห็นความเปนระเบียบเรียบรอยและความพรอมเพรียง
ของนักเรียน เฉพาะอยางยิ่ง ในการถวายสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว ผูพระราชทานกําเนิดแกโรงเรียนนี้ อันเปนพิธีการอันหนึ่งที่แสดงความกตัญูอยาง
นาสรรเสริญ  
 ตามรายงานของนายกกรรมการ ฯ ที่ไดกลาวถึงประวัติการตั้งโรงเรียนนี้แตเริ่มแรก 
ก็เห็นไดชัดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคนั้น มีพระราชปรารถนาอันแรงกลา
เพียงไร ท่ีจะใหโรงเรียนกินนอนแหงน้ี ไดเปนแบบอยางแกโรงเรียนกินนอนแหงอื่น ๆ  เปนที่
อบรมบมนิสัย ศีลธรรม และความรูแกเด็กนักเรียน เพื่อไดเปนคนดีจริง ๆ เปนกําลังและ
ประโยชนแกประเทศชาติในภายหนา และตามที่เจาหนาที่ ครูบาอาจารย กับทั้งทานที่ได
สงเสริมกิจการของโรงเรียนน้ี ไดพยายามเอาใจใสดําเนินการเพื่อสนองพระราชประสงคนี้  
จนโรงเรียนมีความเจริญเปนลําดับมาน้ัน ถาหากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  
ยังเสด็จอยูก็คงเปนที่พอพระราชหฤทัยไมนอย  
 ในสวนนักเรียนนั้น ก็ขอจงสํานึกวาเปนโชคดีของตนยิ่งแลว ที่ไดมีโอกาสมาเปน
นักเรียน ณ สถานศึกษาแหงนี้ จงมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อไดรับวิชาความรูและคําสั่งสอน
อบรมของครูและอาจารยไวเปนมูลฐานการกาวหนาในการศึกษาขั้นตอไป และพยายาม
ประพฤติตนใหดี จงรักษาและเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน ใหสมกับที่ไดรับนาม     
ตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวตอไปเถิด 
 ในโอกาสนี้ ขาพเจาขออวยพรใหทานทั้งปวงมีความสุขสวัสดีทั่วกัน. 
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๒๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานในวันสวนสนามลูกเสือ 

เนื่องในการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังท่ี ๓ 
วันศุกร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดีเปนอันมาก ที่ไดมีโอกาสมารวมในวันทําพิธีทวนคํามั่นสัญญา
ของลูกเสือ และตรวจพลสวนสนามในวันนี้ ขาพเจาขอถือโอกาสเตือนลูกเสือทั้งหลายวา     
จงยึดม่ันในคําขวัญของลูกเสือที่วา “เสียชีพอยาเสียสัตย” หมายความวา เมื่อไดใหคํามั่น
สัญญาไววาจะทําอยางไรแลว ตองทําเหมือนปากพูดทุกอยาง ในเรื่องนี้ขาพเจาใครขอย้ําวา 
ขอใหลูกเสือทุกคนจงสํานึกมั่นอยูในเกียรติและหนาท่ี และจงเปนพลเมืองดีของชาติ กลาวคือ 
จะตองเปนผูประกอบดวยศีลธรรมจรรยา มรรยาทอันดีงาม เปนผูมีสุขภาพและอนามัย
สมบูรณ มีความรูความสามารถในการงาน และรูจักการเสียสละที่จะบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนแกผูอื่น ตลอดจนประเทศชาติของตน จงจําไววาอนาคตของชาติจะเจริญหรือไมนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับเยาวชนเชนทานทัง้หลายนี้ ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา 
 ในที่สุดนี้ ขาพเจาขออวยพรใหบรรดาลูกเสือที่ไดมาประชุมพรอมกันอยู ณ ที่นี้ จงมี
ความสุขปราศจากโรคภัยทั้งปวง ใหมีกําลังวังชาและสติปญญาสามารถ เมื่อโตขึ้นจะได
ประกอบการอาชีพและหนาท่ีของตน เพื่อประโยชนของชาติบานเมืองไดเปนอยางดี        
และขออวยพรแกทุกทานที่มารวมชุมนุม ณ ที่นี้ จงประสบความสุขและความสําเร็จทั่วกัน. 
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๒๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
วันศุกร ที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๘ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี  ที่มารวมในงานพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา           
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ในวันนี้ 
 ตามรายงานของนายกกรรมการ ปรากฏวา ในปนี้ไดมีผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาและอนุปริญญาเปนจํานวนมาก นับวามหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไดดําเนินการอบรม 
ใหการศึกษาผลิตผูมีวิชาชีพสาขาตาง ๆ ของการประกอบโรคศิลปะ เพื่อไปทําการปองกัน
และบําบัดโรคชวยสงเสริมสวัสดิภาพใหแกประชาชนมากขึ้นอีก นับวาเปนประโยชน      
อยางมากแกประเทศชาติ ขาพเจาขอขอบใจกรรมการ อาจารย และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยทุกฝายที่ไดต้ังใจพยายามปฏิบัติหนาที่เปนผลสําเร็จดวยดีตลอดมา  
  สําหรับปนี้จะเห็นไดวา ไดมีการกอสรางเพิ่มเติมอาคารของมหาวิทยาลัยตามความ
จําเปนสําหรับการศึกษาขึ้นหลายอาคาร โดยใชเงินในงบประมาณประจําป ขาพเจาขอแสดง
ความยินดีดวยที่รัฐบาลไดสนับสนุนชวยเหลือแกสถานการศึกษาแหงนี้ กับขอขอบใจผูที่มีจิต
ศรัทธาอุทิศเงินใหเปนทุน  เพื่อสงเสริมการศึกษา และชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งองคการตางประเทศท่ีไดใหอุปการะตาง ๆ โดยทั่วกัน 
 ขาพเจาขอถือโอกาสนี้แจงวัตถุประสงคของทุนที่ขาพเจาไดใหไวแกมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรนี้  ก็โดยปรารถนาที่จะอุดหนุนเกื้อกูลแกคนไทยที่ ไดศึกษาวิชาสําเร็จ          
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนอยางดีปละหนึ่งคน ใหไดมีโอกาสไปศึกษาวิชาแพทย
เพิ่มเติมในตางประเทศเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อจะไดมาชวยสงเสริม
สวัสดิภาพใหแกประชาชนตอไป. 
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๓๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดีที่ไดมารวมในงานพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญาในวันนี้ 
 ขาพเจายินดีที่ไดทราบจากรายงานวา ในรอบปการศึกษา ๒๔๙๗ – ๙๘ นี้ กิจการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ 
 สําหรับทานผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ขาพเจาขอเตือนวา จงพยายามเอาวิชา     
ที่ไดศึกษาเลาเรียนมา ไปใชใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองใหเต็มที่ ประเทศไทย         
เปนประเทศกสิกรรม วิชาที่ทานไดศึกษามาทุกสาขา ลวนแตเปนคุณประโยชนแกการกสิกรรม 
และการเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดังนั้น โอกาสที่ทานทั้งหลาย จะชวยกันสรางชาติ
บานเมืองในดานน้ีจึงมีอยูมากมาย ขอใหทานทั้งหลายจงพยายามชวยกันทําหนาที่นี้ใหดีที่สุด 
และในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรู ความสามารถแลว 
ยังตองเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติตนแตในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตน
ใหสมเกียรติ เปนผูที่ควรแกการนับถือ 
 อน่ึง ขาพเจาขอเตือนวา แมทานจะไดเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจนไดรับปริญญาแลว
ก็ดี ขอใหเขาใจวานี่เปนเพียงชั้นตนของการศึกษาเทานั้น ทานจงพยายามศึกษาและฝกฝน
ตนเองตอไป เพราะสรรพวิทยาการดานสาขาวิทยาศาสตรทั้งหลายนั้น การทดลองคนควา
ชวยใหไดความรูใหม ๆ ข้ึนมาอยูเสมอ ถาทานไมศึกษาเพิ่มเติมไว ตอไปไมชาทานจะลาสมัย 
 ในที่สุดนี้ ขาพเจาขออวยพรแกทุก ๆ ทาน ณ ที่นี้ จงมีความเจริญสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน.   
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๓๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แกนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๙ 
 

*********** 
 

ขาพเจามีความยินดี  ที่ไดมารวมในพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตร  ของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ในวันนี้  และเมื่อกี้นี้ก็ไดกระทําพิธีมอบกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษา
ในปนี้ไปแลว  สวนปริญญาบัตรที่ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบกทุกรุน      
พึงไดรับตามพระราชบัญญัตินั้น  ขอมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูทํา        
พิธีมอบตอไปดวย 

ตามรายงานของผูบัญชาการทหารบกฟงไดวา  ตามระบบการศึกษาซ่ึงโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาใชอยูนี้  อยางนอยตองใชเวลาศึกษาถึง ๕ ป เพื่อไดมีความรูความสามารถ  
ที่ทางราชการทหารพึงประสงค  ท้ังน้ี ยอมแสดงวาทานที่จะออกรับราชการเปนนายทหารนี้
ไดผานชีวิตทหาร  รับการศึกษาอบรมในทางทหารมาแลวเปนเวลาชานาน  และยังไดรับ
ความรูในวิชาตาง ๆ ของทหารที่ทางราชการตองการอีกดวย  อันความสําเร็จที่ทานไดประสบ
มาแลวนี้  จึงเปนขอที่ควรภูมิใจ  การมารับกระบี่นี้เปนขั้นสําคัญขั้นหนึ่งของชีวิตนักเรียน
ทหารเพราะตอไปทานนี้ก็เปนนายทหาร  ทําหนาท่ีบังคับบัญชาอบรมผูคนตอไป  การอันใดที่
เริ่มตนดวยดี  ก็ยอมมีหวังอยูมากท่ีจะเจริญวัฒนาไปดวยดี  ฉะนั้น ขอทานทั้งหลายจงตั้ง
ปณิธานใหมั่นที่จะเปนนายทหารที่ดีของกองทัพของเราตอไป  จงมีความสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่จะไดรับตอไปใหมาก  มั่นอยูในระเบียบวินัยของทหาร  ประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  พยายามใชความรูที่ไดมาแลวใหเกิดคุณประโยชน         
แกหนาที่ของตนตอไปเถิด 

ขาพเจาขออวยพรใหผูมารวมในพิธีนี้ทุกคน  จงประสบความสุข ความเจริญทั่วกัน. 
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๓๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความพอใจที่ไดทราบจากรายงานวา กิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับ 
 การเกษตรมีความสําคัญสําหรับประเทศไทยเพียงไร ยอมเปนที่ทราบกันอยูดีแลว 
การที่นักศึกษาไดเรียนสําเร็จไดรับปริญญาและอนุปริญญาเปนจํานวนมากทั้งนี้ ยอมเปนที่
นายินดีอยางยิ่ง 
 ขาพเจาใครจะขอเตือนไว ณ ที่นี้ดวยวา ในการที่จะเอาหลักวิชาที่ไดเลาเรียนไปใช
เพื่อประกอบกิจการงานตอไปนั้น ควรจะคํานึงถึงสภาพความเปนอยูของทองที่ แลถึง        
ผลสะทอนอันอาจมีขึ้น โดยเฉพาะในประการตาง ๆ จะไดเปนหลักประกันวา กิจการงานที่จะ
ทําขึ้นนั้น ไดพิจารณาศึกษาโดยรอบคอบในทุก ๆ ดานแลว ชอบดวยหลักปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพและความตองการของประเทศเรา 
 ขาพเจาขออนุโมทนาในการที่องคการมูลนิธิและบุคคล ไดใหความสนับสนุนเก้ือกูล
แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หวังวามหาวิทยาลัยแหงนี้จะเจริญโดยรวดเร็วตอไปในภายหนา  
 ในทีสุ่ดนี้ ขาพเจาขออวยพรใหทุก ๆ ทาน จงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน. 
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๓๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ 
 

*********** 
 

 ตามรายงานแสดงกิจการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีไดแถลงมานั้น
แสดงวา การงานของมหาวิทยาลัยน้ี ไดดําเนินไปในระดับอันเจริญตลอดมา เปนขอที่ควร
ยินดี 
 ขาพเจาขอแสดงความยินดีดวยเปนอยางมาก แกบรรดาทานที่ผานการศึกษาชั้นสูง
มารับเกียรติจากมหาวิทยาลัยในวาระน้ี และขอแสดงความหวังวา แตละทานจะดํารงและ
ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองตอไป  
 ขาพเจาไดเคยมีโอกาสกลาวถึงเรื่องความเปนนิสิต และสังเกตวา ทานทั้งหลายก็
เขาใจในความหมายของความเปนนิสิตนั้นแลว วันนี้ ขาพเจาใครจะพูดถึงเรื่องความเปนคน 
คนเรานั้นจะวาไป ก็เปนสัตวชนิดหน่ึงในบรรดาสัตวทั้งหลาย แตมีการแตกตางกัน        
หลายประการ ประการที่สําคัญที่สุดก็คือ ความรู สัตวอื่นทั้งหลายที่เกิดมาไดรับการฝกสอน
จากพอแม ก็เพียงแตใหรูถึงวิธีการดํารงความเปนอยูอยางธรรมดาของสัตว หรืออาศัย
สัญชาตญาณที่มีอยูในตัวนั้น สวนคนนั้น นอกจากความรูที่ไดรับมาตามธรรมชาติแลว ยังมี
สติปญญาที่จะคนควาหาความรูสืบตอกันมาแตบรรพบุรุษ มีตํารับตําราเปนอันมาก ซึ่งได
เขียนไวใหคนชั้นหลังไดเรียนรูถึงวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบดวยศีลธรรม
ปญญานี้แหละ เปนสิ่งสําคัญที่คนจะตองนําไปใชในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบกับตําราและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแตโบราณกาลนั้น แตถานําเอาปญญาไปใชในทางที่มิชอบ
ปราศจากศีลธรรม คนก็จะเลวกวาสัตว 
 ทานทั้งหลาย ก็นับวาเปนผูที่ไดรับการสั่งสอน อบรม ตามประเพณีนิยมดังกลาว
มาแลว และยังไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ก็เทากับไดมาขัดเกลาเพิ่มพูนความรู       
เพื่อครองความเปนคนดวยดตีอไป เปนโอกาสพิเศษฉะนี้แลว จะปฏิบัติการสิ่งใดก็ชอบที่จะใช
วิจารณญาณตามความคิดเห็นของตัว ตองเปนผูมีน้ําใจหนักแนน เลือกปฏิบัติแตสิ่งที่จะเกิด
ประโยชนอันชอบดวยศีลธรรม และประเพณีนิยม ใหสมกับที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมานั้นเถิด 
 ในที่สุดนี้ ขอใหบรรดานักศึกษาซึ่งไดสําเร็จการศึกษาแลวนี้ ตลอดจนทุกทานที่ไดมา
รวมในงานประสาทปริญญา จงประสบความสุขความเจริญเพียบพรอมดวยจตุรพิธพรทั่วกัน. 
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๓๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๒ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินี มีความยินดีที่ไดมารวมในงานพิธีมอบปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษาในวันนี้ และขอขอบใจสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ไดใหปริญญากิตติมศักดิ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตแกขาพเจา 
 เปนที่นาพอใจมาก  ที่ไดทราบวา กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามปรับปรุงกิจการ
ของสถานศึกษาแหงน้ีใหเจริญมาเปนลําดับ การฝกหัดครูและการฝกหัดเจาหนาที่ศึกษาธิการ
ยอมเปนหัวใจของการจัดการศึกษา และขยายการศึกษาออกไปใหกวางขวางในอนาคต การที่
ไดมีผูสําเร็จการศึกษาในขั้นบัณฑิตเปนจํานวนมากในวันนี้ ยอมเปนสัญญลักษณอยางหนึ่ง
สําหรับการศึกษาของประเทศเรา ขาพเจาเชื่อวา นิสิต-นักศึกษา ซึ่งสําเร็จการศึกษาไปใน
คราวนี้ คงจะไดมีคุณธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรมเปนทุนอยูในตัวบางแลว แตในฐานะที่
ตองออกไปทําหนาที่เปนครูของผูอื่น ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตาง ๆ ใหเพิ่มพูนมาก
ยิ่งขึ้น และรูจักวางตัวใหสมกับเปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และ
สงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการที่จะ
สรางประเทศชาติตอไป 
 ขาพเจาขอแสดงความยินดีที่ทานสําเร็จการศึกษาไปแลวตอนหนึ่ง และไดรับเกียรติ
อยางสูงจากวิทยาลัยแหงนี้ หวังวาทานคงจะไดบําเพ็ญตนใหสมกับเกียรติที่ไดรับในวันนี้ดวย 
 ที่สุดนี้ ขอใหนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา กับผูที่ไดมารวมงานในวันนี้ จงประสบแต 
ความสุข ความเจริญ พรอมดวยจตุรพิธพรเสมอไป เทอญ. 
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๓๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในวันเปดการแขงขันกรีฑานักเรียนประจําป 

ณ กรีฑาสถานแหงชาติ 
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๐๔ 

 
*********** 

 
ในโอกาสที่ไดมาเปดงานกรีฑาของนักเรียนอีกวาระหนึ่งในวันนี้  ขาพเจามีความยินดี

ท่ีไดทราบตามรายงานวา  การกีฬาของนักเรียนไดขยายตัวอยางกวางขวางตลอดจนการกีฬา
ประชาชน  การกีฬาของเราจะเจริญไปโดยเร็วไดก็ตองอาศัยความรวมมือของเจาหนาที่ทุกฝาย
เอาใจใสสงเสริม  และเพาะความนิยมใหแพรหลายทั่วไป 

การกีฬานั้น นับเปนอุปกรณการศึกษาที่สําคัญยิ่งเพราะเปนการกลอมเกลาใหเด็ก   
มีจิตใจอดทน กลาหาญ รูแพ รูชนะ ปลูกฝงพลานามัย ใหแข็งแรงทั้งในทางจิตใจและรางกาย
เปนผลสืบเน่ืองไปถึงการเปนพลเมืองดีของชาติอันเปนยอดแหงความปรารถนา  ดังนั้นเมื่อได
ทราบวา  กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการในเรื่องการกีฬาของนักเรียนไดแพรหลาย
กวางขวาง  ขาพเจาจึงขอแสดงความพอใจไวในโอกาสนี้ดวย 

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ขาพเจาจึงขอเปดการแขงขันกรีฑา  นักเรียนประจําป 
๒๕๐๔  และขอขอบใจทานทั้งหลายที่ไดอวยพรเราทั้งสอง  ขอพรนั้นจงสนองตอบให      
ทานทั้งปวง มีความเจริญโดยทั่วกัน. 
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๓๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ 

 
*********** 

 
ขาพเจาและพระราชินี  มีความยินดีที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรแกนิสิตและ

นักศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันนี้ 
เปนที่นาพอใจที่ไดทราบวา  ตั้งแตวิทยาลัยนี้ไดจัดตั้งมา  จํานวนนิสิตและนักศึกษา

ไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ และไดออกไปปฏิบัติหนาที่เกือบจะทั่วทุกจังหวัด  การที่วิทยาลัยจะเปดสอน
สาขาการศึกษาในชนบทเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงในปหนาเพื่อขยายการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้นนั้น  
เปนความดําริที่ชอบแลว 

การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย  คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอน
จากบิดามารดา  อันเปนความรูเบื้องตน  เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เปนหนาที่ของครูและอาจารย
ส่ังสอนใหไดรับวิชาความรูสูง  และอบรมจิตใจใหถึงพรอมดวยคุณธรรม  เพื่อจะไดเปน
พลเมืองดีของชาติสืบตอไป  งานของครูจึงเปนงานที่สําคัญยิ่ง  ทานทั้งหลายซึ่งจะออกไปทํา
หนาท่ีครู  จะตองตั้งมั่นอยูในหลักศีลธรรม  และพยายามถายทอดวิชาความรูแกเด็กใหดีที่สุด
ที่จะทําได  นอกจากนี้ จงวางตนใหสมกับที่เปนครูใหนักเรียนมีความเคารพนับถือ  และเปนที่
เลื่อมใสไววางใจของผูปกครองนักเรียนดวย 

ขาพเจาขอแสดงความยินดีที่ทานสําเร็จการศึกษา  ไดรับเกียรติจากวิทยาลัยนี้    
หวังวาทุกทานจะไดบําเพ็ญตนใหสมดังคําปฏิญาณที่ไดกลาวไวทุกประการ  ขาพเจาขออวยพร
ใหนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา กับทานที่มาชุมนุม ณ ท่ีนี้  มีความสุขความเจริญทั่วกัน.   
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๔๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ 
 

*********** 
 
ขาพเจาและพระราชินี  มีความยินดี  ที่ไดมารวมพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  อีกวาระหนึ่ง  และที่ไดทราบวา  กิจการของมหาวิทยาลัยนี้เจริญกาวหนา    
ขึ้นเปนลําดับ 

ปนี้มีผูสําเร็จเปนบัณฑิตเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางนาพอใจ  หวังวาบัณฑิตใหม       
จะเปนกําลังสําคัญในการปรับปรุง  และขยายงานดานตาง ๆ เพื่อสรางสรรคความเจริญ
ปลอดภัยของประเทศชาติตอไป  ผูเปนบัณฑิต  ควรถือวาเปนผูมีความรูดีและควรจะไดรับใชชาติ 
โดยใชความรูใหเปนประโยชนจริง ๆ ความรูนั้นเปรียบเหมือนสาตราวุธ  ยอมจะเปนคุณหรือ
เปนโทษไดเทากัน  สําคัญอยูท่ีใช คือถาใชถูกทาง ก็ปองกันอันตรายได  ถาใชไมถูกทาง ก็จะ
กลับเปนอันตรายประหารตัวเองและแมผูอ่ืนดวย  วิชาความรูนั้น ถาใชในทางดีดวยความรู
เทากัน  ก็จะชวยปองกันประเทศชาติใหพนภยันตรายจากศัตรู  และสามารถชวยการพัฒนา
บานเมืองใหทันกับความเจริญของโลกในปจจุบันได  แตถาใชดวยความหลงแลว  ก็จะเปน
อันตรายแกตัวเอง  และแกชาติบานเมืองอยางรายกาจที่สุด  จึงขอใหบัณฑิตทุกคนสังวรระวัง
ไวในการที่จะออกไปประกอบการงานตอไปในกาลขางหนา 

ขาพเจาขอแสดงความยินดีดวยกับบัณฑิตใหม  รวมทั้งผูไดรับทุนการศึกษาและ
รางวัลเรียนดีทุกคน  ในความสําเร็จของทาน  ขอขอบใจบรรดาอาจารย  และเจาหนาที ่     
ทุกฝายผูเอาใจใส  รวมมือกันทําความเจริญใหแกมหาวิทยาลัยนี้  ตลอดจนผูมีสวนเกื้อกูล
อุดหนุนการศึกษาดวยประการตาง ๆ และขออํานวยพรใหทุกทานที่มารวมในพิธีนี้             
มีความสุขความเจริญทั่วกัน. 
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๔๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ถนนประสานมิตร 
วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ 

 
*********** 

 
ขาพเจาและพระราชินี  มีความยินดี ที่ไดมารวมพิธีมอบปริญญาบัตรแกนิสิตและ

นักศึกษา  ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  อีกครั้งหนึ่งในวันนี้   
ขาพเจาพอใจ  ที่ ไดทราบตามรายงานของประธานสภาวิทยาลัยวากิจการ          

ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้งสามแหง  เจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ  ขณะนี้มีบัณฑิต       
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  สําเร็จไปเปนครูและทําหนาที่อื่น ๆ อยูทั่วทุกจังหวัดแลว  คงจะ
ชวยแกปญหาการขาดแคลนตัวบุคคลในการพัฒนาการศึกษาของชาติไดมาก  สวนการที่
วิทยาลัยจัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะขึ้น  เพื่อสงเสริมความรูความ
ชํานาญของบัณฑิตนั้น  ก็เปนการสมควรอยางยิ่ง  เพราะครูที่ดีควรตองความรูดีดวยเสมอ 

ทานทั้งหลาย  ผูไดรับปริญญาทางการศึกษาแลวในวันนี้  ตอไปจะตองมีหนาที่
รับผิดชอบอยางยิ่งตอประเทศชาติ  เพราะทานจะออกไปเปนผูใหการศึกษาอบรมเยาวชน    
ผูจะเติบโตขึ้นมาเปนเจาของปกครองประเทศในอนาคต  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ของเยาวชนในปจจุบันมีความจําเปนเพ่ืออนาคตของชาติมาก  เพราะฉะนั้น เมื่อทานเห็น
ความสําคัญของการเปนครูและเมื่อทานไดเลือกหนาที่ของทานเชนนี้แลว  ทานตองพยายาม
ทําหนาที่ใหสมบูรณดวยความตั้งใจจริง  โดยมุงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ      
เปนที่ต้ัง 

ที่สุดนี้  ขาพเจาขอแสดงความยินดีที่ทานทั้งหลายไดรับความสําเร็จในการศึกษา 
และไดรับเกียรติจากวิทยาลัยแหงนี้  หวังวา ทานจะไดบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนสมดัง     
คําปฏิญาณของทาน  ขาพเจาขออวยพรใหนิสิตนักศึกษา  และทานที่ชุมนุมพรอมกัน ณ ที่นี้     
มีความสุขความเจริญ  และความสําเร็จทั่วกัน. 
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๔๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในการเสด็จ ฯ ทรงเปดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

และพระราชทานรางวัลนักเรียน 
วันจันทร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล  และมาเปดอาคารเรียน        

ที่สรางใหมดวย  การที่ทางราชการอนุมัติงบประมาณคากอสรางใหครั้งนี้  เทากับไดชวย
อุดหนุนโรงเรียนใหสามารถทําประโยชนเก้ือกูลเด็กในเขตอําเภอหัวหิน  ใหมีที่เรียนเพิ่มขึ้น  
และมีโอกาสเลาเรียนในช้ันสูงขึ้นไปได  โดยไมตองโยกยายไปที่อ่ืน  ขาพเจาขอขอบใจ
กระทรวงศึกษาธิการและผูมีสวนชวยเหลือในการนี้ทุกคน 

ในโอกาสแรกเปดภาคเรียนน้ี  อยากจะเตือนนักเรียนทุกคน  วาการที่จะเลาเรียน   
ใหไดความรูเต็มที่  และใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยตลอดนั้น  ขึ้นอยูที่ความตั้งใจจริงเปนสําคัญ  
ผูมีความตั้งใจจริง  กระทําส่ิงท่ีเปนประโยชนและเปนความดี  ยอมไดรับความสําเร็จและ
ความยกยองเสมอ  ขอใหดูนักเรียนเกาที่สําเร็จการศึกษาสูง ๆ และนักเรียนที่ไดรับรางวัล 
ในวันนี้เปนตัวอยาง  นักเรียนจงฝกหัดใหมีความตั้งใจจริงเสียตั้งแตบัดนี้  เพราะความตั้งใจจริงนี้
จะชวยกําจัดความเกียจคราน ความออนแอ และความทอถอยไดอยางดียิ่ง  จะปลูกฝง 
ความขยันหมั่นเพียรและความเขมแข็งใหเกิดเปนนิสัย  และนิสัยดีที่ปลูกฝงไวแตเยาววัยนี้ 
จะเปนคุณสมบัติติดตัวไปในวันขางหนา  จะชวยใหเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได  และจะชวย
ใหมีความสําเร็จและความเจริญรุงเรืองตอไปในชีวิต 

ที่สุดนี้  ขาพเจาขออวยพรใหคณะครู นักเรียน และผูที่มารวมในงานนี้ มีความสุข
ความเจริญโดยทั่วกัน. 
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๔๓ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๘ 
 

*********** 
 
ขาพเจาและพระราชินี   มีความยินดี   ที่ ไดมารวมในพิธีประสาทปริญญา            

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกครั้งหนึ่งในวันนี้  และมีความพอใจ ที่ไดทราบวากิจการของ
มหาวิทยาลัย เจริญกาวหนาไปอีกหลายดาน 

ปนี้  มีผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต  มากยิ่งกวาทุก ๆ ป หมายความวาไดผูที่มี
ความรูและมีสติปญญาสูง  มาเปนกําลังทะนุบํารุงบานเมืองเพิ่มมากขึ้นอีกดวย  ทุกวันนี้     
เรากําลังมีภาระที่สําคัญ  และจําเปนตองเรงกระทําอยูอยางหนึ่ง  คือการพัฒนาประเทศให
กาวหนาขึ้นทุก ๆ ดาน ภาระนี้เปนภาระหนัก ตองอาศัยปจจัยประกอบกันหลายอยาง เชน 
ความสงบสุขของบานเมือง  กําลังทรัพย  กําลังคน  โดยเฉพาะผูมีความรูความสามารถ       
ในการงาน  และผูบัญชางานที่ดีดวย  บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีความรูสูง  ยอมเหมาะที่จะเปน
หัวหนาผูบัญชางานตอไป  ขอใหทานตั้งใจใชความรูใหเปนประโยชนในการพัฒนาบานเมือง  
และทําตัวเปนผูนําและเปนตัวอยางที่ดีในการทํางาน  อีกประการหนึ่ง  ใครจะฝากความคิด
ไวดวยวา  ขณะนี้เรายังขาดผูที่เปนกําลังพัฒนาประเทศอีกมาก  แตผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูง  
เชนทานทั้งหลายนี้จะสามารถขจัดปญหาขัดของนี้ได  โดยทานทั้งหลายพยายามเผยแพร
ความรูของทานดวยการฝกสอนผูอื่นตอไปอีก  ถาหากแตละคน ฝกหัดผูอื่นตอไปอีกหลายสิบคน 
การที่มีผูสําเร็จการศึกษา ออกมาเปนกําลังพัฒนาประเทศจํานวนพันในวันนี้  ก็จะเสมือนได
กําลังผูพัฒนาเปนจํานวนหมื่น 

ในที่สุดนี้ ขาพเจาขอขอบใจ  ผูมีสวนชวยเหลือทําความเจริญ  ใหแกมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรทุกคน  ขออวยพรใหบัณฑิตใหม  ประสบความสําเร็จ  และความรุงเรืองตอไป
ในชีวิต  และขอใหทุกทานที่ประชุมพรอมกันอยู ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญทั่วกัน. 
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๔๔ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา  

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ถนนประสานมิตร 
วันจันทร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินี   มีความยินดี   ที่ ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตร         
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง  และมีความพอใจมาก  ที่ไดทราบถึงความ
เจริญกาวหนาของวิทยาลัยนี้  ซึ่งควรนับไดวาเปนความเจริญสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
การศึกษาของชาติ  
 ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิ  และผูสําเร็จการศึกษาทุกคน  ที่ได 
รับเกียรติจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ในครั้งนี้  
 ทานทั้งหลายผูไดรับปริญญาทางการศึกษา  ตอไปจะตองทํางานในหนาที่ท่ีมีความ
รับผิดชอบอยางสําคัญตอประเทศชาติ เพราะทานจะตองเปนผูใหการศึกษาแกเยาวชน  ผูจะ
เติบโตขึ้นมาเปนเจาของปกครองประเทศในกาลขางหนา  ขอใหทานตระหนักวา  ความเจริญ
หรือความเสื่อมของชาตินั้น ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชน ผลการอบรมเยาวชนของทาน   
ถือไดวาเปนเครื่องกําหนดอนาคตของบานเมืองโดยแท   เมื่อทานไดเลือกหนาที่ของทาน
เชนนี้แลว  ทานตองพยายามทํา ทั้งดวยกายและดวยใจ  โดยเต็มกําลัง  เพื่อใหสําเร็จผล    
โดยสมบูรณ  ใหสมกับที่มีหนาที่อันสําคัญ  และใหสมกับคําปฏิญญา  ท่ีไดใหไวแกที่ประชุมนี้  

ที่สุดนี้   ขาพเจาขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุงเรือง  
ในชีวิตและหนาที่การงาน  ขอทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ จงมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน. 
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๔๘ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผูตรวจการศึกษาท่ัวราชอาณาจักร (๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

 
*********** 

 
 การท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมศึกษาธิการและผูตรวจการศึกษาขึ้นนี้เปนสิ่ง 
ที่นาชื่นชมและเปนสิ่งที่จําเปนที่สุด  เพราะผูมีหนาที่ราชการในสวนภูมิภาคจําเปนตองเขามา
ซักซอมความเขาใจ และมารับนโยบายของสวนกลางเปนครั้งเปนคราว และราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการนี้ก็มีขอที่นาสังเกตหลายอยาง เพราะการศึกษาเปนเรื่องสําคัญสําหรับประเทศชาต ิ
สําหรับประชาชน และสําหรับมนุษยเปนสวนรวม 
 ประเทศหรือสังคมจะอยูไดก็เพราะมีผูที่ให   คือในหมูมนุษยตองมีพวกที่ใหกับ    
พวกที่รับ  พวกที่ใหที่สําคัญที่สุดไดแกบิดามารดา ตอมาก็มีครูบาอาจารย ผูที่ใหนั้นเพราะ
ไดรับกอนจึงใหได ทุกคนเกิดขึ้นมาไดก็เพราะไดรับกําเนิดจากบิดามารดา ไดมาเปน         
ครูบาอาจารยก็เพราะไดรับวิชาความรูตกทอดลงมา  ในการประชุมเพื่อรับนโยบายควรจะได
ซักซอมความเขาใจในหลักผูใหและผูรับใหตระหนัก  คือครูเปนผูใหและลูกศิษยเปนผูรับ 
 การศึกษาครั้งโบราณครูใหเปนรายบุคคล คือมีครูที่มีความรู  ไดฝกฝนขัดเกลาตนเอง
มาดีแลว  ตั้งสํานักขึ้นและมีลูกศิษยกลุมหนึ่ง   ซึ่งตอมากลายเปนสํานักศึกษาใหญขึ้น  มีครู
มากมายขึ้น มาปจจุบันน้ีขยายเปนการใหการศึกษาอยางกวางขวาง วิชาการที่ให โดยเฉพาะ
วิชาความรูในดานความเปนอยูทางวัตถุ  กาวหนาและขยายตัวอยางมหาศาล  เวลานี้สังคม
ของประเทศขยายตัวขึ้น ประชาชนก็เพ่ิมขึ้น  จําเปนตองใหการศึกษาวิชาตาง ๆ ใหมี
ความสัมพันธกัน   จึงตองมีการสอนโดยมีนโยบายที่เปนปกแผน  เพราะคนเราที่จะอยูดวยกันได
จะตองมีความรูความสามารถพอทัดเทียมกัน   มิฉะนั้นก็จะแบงแยกกันเปนพรรคเปนพวก
จะเกิดความไมสามัคคีแตกแยกวิวาทกัน   จําเปนจะตองรวมเปนกระทรวง   มีนโยบายสวนกลาง
แลวรับจากสวนกลางถายทอดไปสูสวนภูมิภาค  เปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะตอง
ตั้งนโยบายและถายทอดนโยบายนั้นตอ ๆ ไป ถึงจังหวัดตาง ๆ จนกระทั่งถึงครูจึงตองมี
กระทรวงศึกษาธิการ   และตองมีเจ าหนาที ่ที ่เป นผู แทนหรือเปนผู ดําเน ินนโยบาย 
 
  

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหหมอมหลวงปน มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําผูตรวจราชการ

กระทรวง  ผูตรวจการศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งเขามาประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการบริหาร
และสงเสริมความเขาใจระหวางกัน  พรอมดวยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการในสวนกลาง จํานวน ๙๙ คน เขาเฝา          
ทูลละอองธุลีพระบาท 
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๔๙ 
 

ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวัด   เพื่อที่จะใหสําเร็จความมุงหมายในการ 
ที่จะใหประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้นและโดยสม่ําเสมอ   เพื่อความสามัคคีเปนปกแผนของชาติ 
ศึกษาธิการประจําจังหวัดตาง ๆ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และจะตองเปนผูใหอยางยิ่งใหญ 
เพราะผูที่จะเปนครูตองใหความรูแกศิษย และผูที่จะใหครูทราบวาควรจะใหการศึกษาอยางใด 
ใหความรูอะไรกับศิษย  ผูที่จะใหครูสามารถทราบวาอยูในฐานะที่จะใหวิชาใดแกศิษย  ผูที่จะ
ทําใหครูสามารถปฏิบัติงานไดก็คือศึกษาธิการ ที่วาใหสามารถปฏิบัติงานนั้น หมายถึงใหครูอยู
ในฐานะไมยากแคน มีความสะดวกใจ สะดวกใจในการเปนอยูและสะดวกใจในการปกครอง 
 ขาราชการชั้นศึกษาธิการเปนตัวกลไกที่สําคัญที่สุดระหวางนโยบายสวนรวมกับ
ราชการในสวนภูมิภาค ท่ีจะทําใหการศึกษาของประเทศเปนปกแผนสําเร็จได เมื่อเปน        
ตัวจักรกลสําคัญที่อยูระหวางกลางเชนนี้  ศึกษาธิการจึงตองมีความสามารถในทางวิชาการ
อยางยิ่งและจะตองมีจิตใจเปนครูคือผูใหเปนอยางยิ่ง   มีจิตใจเปนผูใหนั้นลําบากมาก เพราะ
จะตองเสียสละอยูเสมอ ถาไมเสียสละ งานทั้งหมดของประเทศชาติตลอดจนความมั่นคง     
ความเปนอยูของประเทศชาติก็จะตองสลายตัวไป  ถาไมไดทําตัวเปนผูประสานงาน   ไมไดทํา
หนาที่ของผูประสานงานผูที่ใหความสะดวกแกครูผูตองใหความรูแกศิษย   ก็จะทําใหเกิด
ความเสียหายอยางใหญหลวงทุกดาน รวมทั้งอาจนับไดวาเปนผูทรยศตอชาติ  หมายความวา
เปนผูที่ทําลายชาติ   เพราะไมพยายามที่จะทําใหอนาคตของชาติคือนักเรียนไดมีความรู    
เพื่อปองกันตัวหรือเพ่ือที่จะรักษาตัวได  เปนการทําลายสามัคคีเปนสวนรวม  เปนการทําลาย
ความเปนปกแผนของประเทศชาติ  จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ศึกษาธิการจะประพฤติปฏิบัติในทาง
ที่ถูกตอง  
 ทางที่ถูกตองน้ัน   ถาพูดในรายละเอียดก็จะยืดยาว   เพราะวามีวิชาการหลายอยาง
คือวิชาการของนักสอน   และยังจะตองมีเปนขั้น ๆ ตั้งแตรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  อธิบดี 
ตลอดไปถึงขาราชการทุกคนของกระทรวงดวย  แตวิชาการนั้นเปนสวนหนึ่ง  จิตใจเปนอีก
สวนหนึ่ง  จิตใจนั้นคือความตั้งใจทํางานใด ๆ เพื่อใหสําเร็จผล  ถาอยากใหงานใดสําเร็จผล
จะตองทําใหดี   ทําดีนั้นหมายความวาทําโดยถูกหลักวิชาของตัวดวย   ทําโดยถูกหลักของ
ความสุจริต และความแผเมตตาดวย  ไมเชนนั้นงานที่ทําจะเสียไป  ถาทํางานดวยความตั้งใจ
ท่ีจะใหงาน ที่จะใหเกิดผลอันยิ่งใหญคือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวยความสุจริตใจ
และดวยความตั้งใจที่จะแผความรูแผความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึง
ผลประโยชนใด ๆ ก็เปนการไดทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่ แตถาตรงขาม ไมได
ทําเชนนั้นก็ผิดหนาที่   และยิ่งกวาผิดหนาที่   เปนการทําลาย  เพราะวาตัวอยูในฐานะที่เปน
ขาราชการผูเปนตัวจักรกลสําคัญ  ถาตัวทําผิดศีลธรรมผิดความสุจริตผิดความเมตตา  มิใชวา
ราชการจะไมใชไมตองการเทาน้ัน  แตยังเปนอันตรายตอราชการดวย  ผูใดที่ทําหนาที่สําคัญ
ในดานการศึกษาเชนนี้   ถาไมนึกที่จะทําอยางดีจริง ๆ   อยางเสียสละและอยางเต็มฝมือ   
เต็มความสามารถท้ังทางวิชาและทางความสุจริตและความเมตตาแลว  ก็อยาทําดีกวา  
ปลอยใหคนอ่ืนเขาทําดีกวา  เพราะตัวจะเปนผูที่ทําลาย 
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๕๐ 
 

 ขอนี้ก็เปนหลักสําคัญที่วา งานนั้นถาทําตองทําจริง ถาไมทําจริงแลวเกิดความเสียหาย
อยางมาก   หลักตาง ๆ นี้เขาใจวาไมไดพูดกันมากในการประชุมอบรมหรือในการท่ีมาปรับ
ความเขาใจระหวางกระทรวงกับขาราชการที่อยูสวนภูมิภาค  แตวาเปนหลักที่สําคัญ  ถาไม
ปฏิบัติตามหรือไมนึกถึงเปนนิตยเปนประจําก็ปวยการที่จะพูดถึงเรื่องอื่น ๆ   เพราะวาถึงจะมี
วิชาการดี   หรือมีวิธีการตาง ๆ ที่จะวางหลักสูตรที่ดีงาม   มีวิธีที่จะถายทอดความรูอยางดี
เทาไร ๆ ก็จะไมสัมฤทธิผล ถาหากหลักประการตาง ๆ นั้น ไมไดรับความเอาใจใส หรือไมมี 
ผูเล็งเห็นความสําคัญโดยแท หลักเบื้องตนตาง ๆ นี้  ขออยาไดเขาใจวารูแลว  ขอใหนําไป
ทบทวนเสียกอนวาทุกคนไดปฏิบัติแลวหรือยัง   จึงคอยคิดที่จะมารับความรูทางวิชาการ 
ของการศึกษา   ที่เตือนอยางนี้ก็เพราะทราบวาหลักเหลานี้ยังไมทราบกัน  แตละคนที่ปฏิบัติตาม
หลักแลว   ปฏิบัติตามวิชาที่ดีแลว  ยอมตองมีความเจริญในทางจิตใจอยางยิ่ง  เพราะจะเปน
ผูที่สุขใจที่สุดที่ไดทํางานที่มีเกียรติและมีความสําคัญอยางยิ่ง  จะเปนผูรักชาติ เปนผูรัก   
เพื่อนมนุษย  เปนคนดี  เปนคนที่นายกยอง  เปนผูที่ควรบูชา  ถาอยากเปนเชนนั้นก็ควร
ปฏิบัติทั้งทางหลักใหญและหลักวิชาใหครบถวน   ขอใหเจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการทุกคน
เพงเล็งถึงหลักใหญของการศึกษาและความสําคัญของการศึกษา   ขอใหทุกคนตั้งแตรัฐมนตรี
ลงไปถึงครูทุกคนที่มีหนาที่ในดานความรูในดานการศึกษาของชาติ   พยายามปฏิบัติตามนี้         
ถาปฏิบัติไดตามนี้ก็ไมตองใหพรอะไร   ไมตองใหพรใหมีความเจริญ   ก็จะตองมีความเจริญ
แนนอน   และแตละคนจะไดรับผลดีมีกําลังที่จะทํางาน   ขอแตอยาลืมหลักใหญแลวจะไดรับพร
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใหมีความเจริญรุงเรือง ขอใหทุกคนพิจารณาดวยดี ใหทุกคนไดรับ
แตผลดี   มีความกาวหนา  มีความสําเร็จในกิจการของตน  มีความสุขใจสุขกาย  เพื่อที่จะให
สามารถปฏิบัติงานสําคัญของตัวตอไป  และใหมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน. 
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๕๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ถนนประสานมิตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาประกอบพิธีมอบปริญญาบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหน่ึง และมีความพอใจที่ไดทราบรายงานวากิจการของวิทยาลัย
วิชาการศึกษาทุกแหงดําเนินกาวหนามาดวยดี  ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับผูทรงคุณวุฒิ   
ที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และกับบัณฑิตใหมทุกคน 

ไทยเราเคารพยกยองครูมาก  สงเคราะหครูเขาในบุพการีรองจากบิดามารดา  ไมวา
ผูใด  แมมียศศักดิ์มีอํานาจเพียงใด   ก็ยังยําเกรงเชื่อฟงครู  ไมลบหลู  ไมลืมครู  เพราะเรา
ถือวาครูเปนผูปลูกฝงทั้งความรูและความดีใหแกเรา   เปนผูที่ปนเราใหเปนคนดีมีประโยชน 
แตขาพเจารูสึกวา  ทุกวันนี้นักเรียนมีทาทีแสดงวาเสื่อมคลายความเคารพเชื่อฟงครูลง    
อยากใหบัณฑิตทางการศึกษาพิจารณาดูวาเปนเพราะเหตุใด   เปนเหตุเพราะนักเรียน   
เพราะส่ิงอื่น ๆ หรือเพราะตัวครู  ขาพเจาขอกลาวกับทานวา   จิตใจของครูแตกอนนั้น     
มากดวยเมตตา ความเมตตาทําใหครูเห็นแกศิษยยิ่งกวาเห็นแกตัว   จึงมุงที่จะสั่งสอนและ
อบรมศิษยใหมีทั้งความดีและความรู  สามารถเสียสละความสุข  ความสะดวกสบาย  และแม
ความสนุกความคะนองไดเพื่อประโยชนของศิษย  ครูของไทยจึงผูกมัดใจศิษยใหเคารพรักใคร
ไดม่ันคง  

ทานทั้งหลายจะไดเปนครูตอไป ขอใหเขาใจในความเปนครู และตั้งใจเปนครูใหไดจริง  
จงมีเมตตาตอศิษย  มีความมุงดีมุงเจริญตอศิษย  มีความกลาหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง   
และรวมกันปนศิษยใหดีพรอมท้ังวิชาความรูและศีลธรรมจรรยา  เพื่อประเทศชาติและ
สถาบันของครูจักไดเจริญมั่นคงอยูตลอดไป  

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสําเร็จในชีวิต  มีความรุงเรืองในหนาที่การงาน
และขอทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน. 

 
 
 
 
 
 
 



39

๕๒ 
 

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีสวนสนามเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

ณ กรีฑาสถานแหงชาติ 
วันอังคาร ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี  ที่ไดมารวมพิธีปฏิญาณตนสวนสนามของคณะลูกเสือ  และที่ได 
รับรายงานวา งานของคณะลูกเสือดําเนินกาวหนามาเปนลําดับ 
 การลูกเสือเปนกิจการที่ผูใหญจัดขึ้นสําหรับเด็ก   คือผูใหญผูมีความเสียสละ มีความมุงดี 
มุงเจริญตออนาคตของเด็ก  มารวมมือกันอุทิศกําลังกายกําลังความคิด   อุทิศเวลาและ
ประโยชนสวนตัว จัดกิจการลูกเสือขึ้น  ทําตัวเปนผูนํา ผูฝกสอน  พรอมทั้งผูอุปถัมภแกเด็ก
ชวยกันฝกฝนอบรมเด็กใหมีความรูดี มีความเขมแข็งบึกบึน และมีความเฉลียวฉลาด เพื่อให
เด็กเติบโตขึ้นเปนคนมีคาในสังคม และในขณะเดียวกันก็เปนคนที่จะทําใหสังคมเปนสังคม    
ที่มีคาดวย ในโอกาสสําคัญนี้ ขาพเจาจึงขอฝากหลักการที่กลาวขางตนไวกับผูบังคับบัญชา
ลูกเสือและผูบริหารกิจการลูกเสือทุกคน   เพื่อทานจะไดทราบตระหนักถึงเจตนารมณ 
อันแทจริงของการลูกเสือ  และรวมกันรักษาเจตนารมณนั้นไวใหเท่ียงตรง  เพื่อความมั่นคง
ของคณะลูกเสือและเพื่อประโยชนของเยาวชนเรา 
 ในสวนตัวลูกเสือน้ัน  ขอเตือนวา  การที่ไดเขามาเปนลูกเสือยอมเปนโอกาสใหได  
เขารับการฝกฝนอบรมความรูและความดีตาง ๆ เปนอันมาก   ท่ีจะทําใหเปนคนมีความเขมแข็ง    
มีความสามารถ  มีความคิด  มีความสุจริต  และมีน้ําใจ   ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกการ
ดําเนินชีวิตในอนาคต  ลูกเสือจะตองคิดพิจารณาใหเปนประโยชนทั้งนี้  แลวตั้งใจรับการฝกหัด
อบรมโดยเต็มกําลังความสามารถ  และระมัดระวังประพฤติปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับและอุดม
คติของลูกเสือโดยเครงครัด จักไดเปนลูกเสือที่สมบูรณในวันนี้ และเปนกําลังดํารงความเปน
ปกแผนรุงเรืองของการลูกเสือตอไปในวันขางหนา 

ที่สุดนี้  ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมกับผูที่ไดรับเหรียญลูกเสือสดุดีทุกทาน  และ 
ขออวยพรใหงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติครั้งนี้ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
สําเร็จประโยชนตามความมุงหมายทุกประการ  ขอใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ ตลอดจน
ทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในงาน  ประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน. 
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๕๓ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

กรรมการฝายประชาสัมพันธลูกเสือโลกภาคตะวันออกไกล 
และกองลูกเสือชาวเขา (๒) 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 
 

*********** 
 
 โรงเรียนที่ตํารวจชายแดนไดจัดสําหรับชาวเขา   ก็ไดมีข้ึนหลายแหงแลว   แลวก็เกิด
ประโยชนอยางยิ่งในทางที่จะใหความรูแกเยาวชนชาวเขา เพื่อใหสามารถที่จะมีความรู
ประกอบอาชีพตอไป   ทั้งทําความเจริญใหแกหมูแกคณะของตัว   การสรางกิจการโรงเรียน
ชาวเขานั้นก็เปนไปตามลําดับ   ตั้งแตเริ่มตนดวยความลําบากยากเย็น  แตวามีความคิดริเริ่มดี 
มีความเขมแข็งและดวยความแนวแน   จนกระทั่งมาเปนกิจการที่เปนที่สนใจของคนทั่ว ๆ ไป
ทั้งประเทศ  เม่ือต้ังโรงเรียนแลว  เพ่ือทําใหมีความรู  ก็ไดติดตอใหมีการตั้งกองลูกเสือสําหรับ
โรงเรียนเหลานั้นบางโรงเรียน  ทางกองลูกเสือก็ไดใหความรวมมืออยางดี  ขั้นนี้ถือวาเปนขั้นที่
สําคัญมากสําหรับประวัติของโรงเรียนชาวเขาและก็สําหรับเผาชาวเขาทั้งหลาย เพราะวา 
การที่เด็กชาวเขาไดมาเปนลูกเสือ  และก็โดยเฉพาะไดมารวมในงานของลูกเสือประจําป
อยางนี้ก็นับวาไดมีโชคที่ทําใหไดเห็นไดดูของที่ไมไดเคยเห็นเลย ไดเรียนรูไดมาก  การที่งาน
เชนนี้ไดริเริ่มขึ้นมาได  ก็ดวยความบากบั่นเปนปจจัย  และที่งานไดกาวหนาก็ดวยความตั้งใจ   
ความเห็นชอบ   และสามัคคีรวมมือของทุกฝาย   ฝายลูกเสือก็ไดทําหนาที่ฝายลูกเสือของ
ลูกเสือคือพยายามท่ีจะชวยใหเยาวชนสามารถมีความรูในทางวิชาการ ทั้งมีความรูในทาง
จิตใจที่จะปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดี  เพราะวาชาวเขาก็ไดเปนพลเมืองของประเทศชาติ
เหมือนกัน   ไมใชวาชาวเขาเปนชาวเขาตองอยูตามลําพังของตัว   ชาวเขานั้นอยูในหมูสังคม
ของประเทศไทยเหมือนกันและถาใชความสามารถของตัว   ซึ่งชาวเขามีความสามารถพิเศษ
คือ มีความรูในทางดานความเปนอยูที่ภูมิลําเนาของตัว  ก็จะชวยกันไดรักษาประเทศของเรา
ใหอยูได  มีความสงบสุขได 

การที่ทางตํารวจชายแดนและทางการลูกเสือไดรวมมือกัน  เพื่อใหเด็กเหลานี้   
มีความรู   มีความกาวหนาไดเชนนี้ จึงเปนงานที่สําคัญยิ่งและนาสรรเสริญ  เมื่อเริ่มงานเชนนี้แลว 

 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายเพทาย  อมาตยกุล  กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ กรรมการฝาย

ประชาสัมพันธลูกเสือโลก  ภาคตะวันออกไกล  นํากองลูกเสือชาวเขาที่ไดเขารวมพิธีวันลูกเสือแหงชาติ เนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือแหงชาติ เฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
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๕๔ 
 

ก็ขอใหทําตอไปดวยการขวนขวายดวยวา  เราจะทําอยางไรเพื่อใหสามารถที่จะจูงจิตใจ        
ใหประชาชนทั้งประเทศสนใจ  และใหชาวเขาโดยเฉพาะ สนใจในกิจการลูกเสือและ      
ความหมายลึก ๆ  ของการลูกเสือ   เพ่ือที่จะใหสวนรวมมีประชาชนที่ดีในอนาคต  ขอชมเชยยอนหลัง 
ไปอีก  ขอชมเชยคณะตํารวจชายแดนท่ีไดเสียสละ  และมีความคิดริเริ่มที่จัดตั้งโรงเรียนและ
รักษาโรงเรียน   ไดเปนครู  ทั้งที่ภารกิจของตัวก็หนักมาก  เพราะวาเปนที่ที่ตองอยูอยาง
ลําบากและก็ตองมีความรับผิดชอบอยางหนัก   ขอฝากชมเชยไปถึงครูโรงเรียนชาวเขาทุกคน
ที่ไดปฏิบัติงานดวยความเสียสละ   ดวยความตั้งใจแนวแน  เพราะวาทราบดีวาเปนกิจการ 
ท่ีสําคัญแคไหน   และก็ขอชมเชยที่ทางตํารวจชายแดนไดริเริ่มกิจการนี้จนกระทั่งกลายเปน
กิจการที่สรางกันทั่วประเทศ  และเปนที่นายินดีที่มีผูสนับสนุนมากมาย  ขอฝากความระลึกถึง
ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่นี้ทั่วทุกคน 

สวนลูกเสือ  ก็ขอบใจที่ไดใหความรวมมือ  ใหความรูวิธีการของการลูกเสือ  และในเวลา
เดียวกันขอใหนึกถึงวา   การที่ตั้งลูกเสือชาวเขานี้เปนวิธีการแผนใหม  ขอใหศึกษาวาจะ 
ทําอยางไรเพื่อใหกิจการลูกเสืออยูในสภาพดีขึ้น   และอาจไดความรูมาสําหรับมาสอน 
ลูกเสือสามัญ  หรือลูกเสือที่ตั้งเปนกองเปนกลุมอยูแลวเดี๋ยวนี้วา  อาจมีวิธีการอื่น ๆ จาก 
ลูกเสือชาวเขานี้ที่จะมาสอนใหได   เพราะวาจะมีประโยชนในการดํารงชีวิตตอไปของเด็ก 
ที่เปนลูกเสือ ขอใหปฏิบัติงานดวยความเขมแข็งตอไป  ขอขอบใจที่รวมมืออยางดีกับกลุม
ราชการอื่น ๆ  ในการที่จะทําใหอนาคตของชาติมีความดีและมีความเขมแข็ง  ขอใหทุกคน 
ที่ เกี่ยวของ ในกิจการนี้จงมีพลังกายพลังใจที่จะปฏิบัติงานตอไป   ใหมีความคิดที่ดี    
ใหมีความคิดกาวหนา  ถามีอะไร ใหปรึกษาหารือกัน   อาจปรับปรุงหรือสรางกิจการใหม ๆ 
ขึ้นมาได  เพ่ือใหสวนรวมของเราเปนปกแผนกาวหนาและมั่นคง  ขอใหทุกคนจงมีความสุข. 
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๕๕ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ฯลฯ (๒)  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๒ 

 
*********** 

 มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนนี้เปนประโยชนมากจริง ๆ และผูที่บริหารงานมูลนิธิ
นี ้ก็ควรที่จะไดรับความชมเชยเหมือนกัน ยินดีที่มีกําลังใจปฏิบัติงานนี้ดวยความยากลําบาก 
ไมใชนอย   พรอมทั้งตองออกไปชวยผูที่บริจาคเงินสมทบเขามาเพื่อใหบริการของมูลนิธิ
ดําเนินไปไดดวยดี  เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางก็ยอมตองอาศัยกําลังเงินเปนสิ่งสําคัญเหมือนกัน   
แตกําลังที่สําคัญก็คือกําลังความพากเพียรของกรรมการและผูท่ีสนใจในมูลนิธินี้ 

มูลนิธินี้ก็มีจุดประสงคที่จะชวยนักเรียนผูที่ขาดแคลน  แลวก็ผูที่มีโอกาสที่จะเรียน
เพื่อสรางชีวิตของตัวและสรางความเปนปกแผนของบานเมือง  นักเรียนเหลานี้อาจขาดแคลน
ในทุนทรัพย   แตไมขาดแคลนในปญญา   คนเราทุกคนก็ตองมีปญญามากหรือนอยอยูเสมอ
และถาปญญานั้นไดฝกฝนใหดี   ไดมีโอกาสที่จะไดเลาเรียนสะสมความรูเพื่อที่จะมีกําลังสราง
อนาคตนั้น   ก็จะทําใหเราทราบวาจะขจัดความขาดแคลนในทางทุนทรัพยไดอยางไรดวย 
คนเราถาปฏิบัติงานที่ดีโดยความขยันหมั่นเพียรแลว   ก็จะเปนทางที่จะทําใหชีวิตในทางกาย
มีความกาวหนาไดเหมือนกัน   งานของมูลนิธิชวยนักเรียนขาดแคลนนี้เปนงานที่สําคัญมาก 
เพราะวาทุนทรัพยน้ัน มีผูที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคมากมายเพราะวาทราบดีวาอนาคตของชาติ
อยูที่ความรูความสามารถของเยาวชนที่จะเปนผูใหญตอไป  และจะเปนผูท่ีบริหารงาน  ผูที่
จะทํางานเพื่อประเทศชาติ   ฉะนั้น งานของมูลนิธินี้จึงเปนงานที่สําคัญและกลไกคือผูที่จะ
ดําเนินงาน  ผูดําเนินงานมูลนิธินี้จะตองมีความขยันหมั่นเพียร   ความอดทน   เสียสละ     
อยูไมนอย เพราะวางานน้ีเปนงานท่ีกวางขวางมาก   ในประเทศไทยนี้ถาดูตามสถิติก็มี
พลเมืองเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน แลวก็ดวยเหตุนี้ที่พลเมืองเพิ่มขึ้นทุกวัน มีอัตราการเพิ่มอยางสูง     
จึงสันนิษฐานไดวาพลเมืองของประเทศไทยนี้อยูในวัยเรียนอยูเปนสวนมากทุก ๆ ป การที่
สวนรวมคือประชาชนทั้งประเทศเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาก็เปนสิ่งที่ดีแลว  จึงตอง
ชวยกันจัดการใหเยาวชน  ใหประชาชนที่เกิดขึ้นมาใหมนี้   ไดมีโอกาสไดรับการศึกษาที่ดี 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให   หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์  ปราโมช   นายกกรรมการบริหารมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน    

ในพระบรมราชินูปถัมภ  นํานักเรียนที่ไดรับ “ทุนนักเรียนเกา ม.น.ข.”  ผูแทนนักเรียนที่ไดรับพระราชทานทุนนวฤกษรุนแรก   
ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินตั้งเปนทุนการศึกษา   และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน  ในพระบรม
ราชินูปถัมภที่อยูในจังหวัดพระนครและธนบุรี จํานวน ๑๒๓ คน  เฝาฯ  รับพระราชทานทุนการศึกษา และรับพระราชทาน
พระบรมราโชวาท 



43

๕๖ 
 

เราจะไปอาศัยรัฐบาลหรืออาศัยทางราชการที่จะชวยใหบานเมืองมีความเจริญดานเดียวไมได  
เพราะวาในสมัยน้ีถือวาเปนสมัยประชาธิปไตย  ทุกคนก็มีสวนในงานของประเทศชาติ  ผูที่มี
กําลังพอทั้งในทุนทรัพย ทั้งในความสามารถ ก็ควรที่จะรวบรวมกําลังกันมาชวยกันสราง
บานเมืองตามที่ทําได จึงเปนสิ่งที่นาชื่นชมที่มีมูลนิธินี้เกิดข้ึน   และมีผูที่มีความสามารถได
พยายามบริหารใหกวางขวางยิ่งขึ้น   ทุนการศึกษาที่แบงแยกออกเปนหลายสาขาหลายอยางนั้น   
ความจริงก็มีความมุงหมายอยางเดียว   คือสงเสริมใหนักเรียนที่มีปญญาและความฉลาด 
แตขาดอุปกรณหรือขาดโอกาสที่จะฝกฝนใหความฉลาดนั้น  ใหยิ่งเฉียบแหลมขึ้นไปอีก    
ใหไดโอกาสมาเขาโรงเรียนและศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นอุดมศึกษาก็มี   ฉะนั้น ก็ขอใหกรรมการ
ท้ังหลายทํางานดวยความพากเพียรตอไปไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  และก็ถาผูใดสามารถที่จะ
บริจาคก็ควรจะชวย   สวนสําหรับนักเรียนก็ถือวาไดรับทุนนี้เปนทุนที่ผูที่หวังดีอยากที่จะให
นักเรียนไดมีโอกาสสะสมความรูเพ่ือสูในชีวิตตอไป  จึงตองพยายามไมทอถอยในการทํางาน 
ในดานการเรียน   เพ่ือที่จะฝกฝนตนเองใหมีความสามารถใหดีที่สุด   เพราะวาตอไปในชีวิต     
ถาเราไมมีความรูเราจะฟนฝาอุปสรรคไดยาก   มีโอกาสดีแลวก็ขอใหถือโอกาสนี้ทําใหเต็มที่   
เพื่อที่จะใหเปนผลดีแกตัวเอง แกบานเมือง และอยางนอยที่สุดก็เปนผลทําใหผูที่บริหารมูลนิธิ
และผูที่บริจาคเงิน  มีความชื่นชมยินดีวาเงินและงานของตนที่ไดอุทิศไวไมไดเสียเปลา         
ถานักเรียนตั้งใจเรียน จริง ๆ  เรียนใหดี ๆ  ไดผลดี ๆ  และสูในชีวิตใหเขมแข็งใหดี  ก็เปน
รางวัลที่ผูบริหารและผูที่บริจาคไดรับ  นอกจากนี้ก็ถาทําตัวใหเปนผูที่ดี  ที่เขมแข็ง  ตอไป
ก็จะชวยใหบานเมืองมั่นคงได   แลวก็อาจชวยมูลนิธิใหเขมแข็งใหญโตขึ้นดวย  เพราะวา 
ผูที่ไดรับทุนก็ทราบดี ในชีวิตที่ยากลําบาก  จึงมีความรูและประสบการณมาก  จึงมาชวยให
มูลนิธิยั ่งยืนตอไปได มูลนิธินี ้ยิ ่งกวางขวาง  ยิ ่งใหญโต  ยิ ่งทํางานไดมาก ก็ทําใหเกิด 
ความเปนปกแผนและปลอดภัยแกบานเมือง ซึ่งเปนที่อาศัยของเรา  ถาบานเมืองไมมี
ความกาวหนา  ไมมี  ความมั่นคง เราผูเปนประชาชนของประเทศไทย จะอยูมิไดเหมือนกัน  
จึงตองพยายามดวยความขยันหมั่นเพียรอยางยิ่ง  ที่จะกาวหนาและสะสมความรูเพื่อที่จะสู
ในชีวิต 

ขอขอบใจทุกคนทั้งผูที่บริหารงานของมูลนิธิทั้งผูที่บริจาค  และทั้งนักเรียนที่ 
ตั้งหนาตั้งใจที่จะเรียนใหดีดวยความเขมแข็ง  ความเปนคนที่สามารถ  เปนคนที่นานับถือ   
ทุกอยางนี้ จะชวยใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอย  ขอใหมีกําลังใจกําลังกาย   ใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามหนาที่ของแตละคนดวยดี. 
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๕๗ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะผูบริหารวิทยาลัยเอกชน (๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 

 
*********** 

 
การที่จะจัดใหมีวิทยาลัยเอกชนนี้   ก็ไดปรารภที่จะทําทุกรัฐบาลแลว   ผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการศึกษาตกลงเห็นวา   เมืองไทยนี้มีปญหาเรื่องการศึกษา   ทางราชการไดจัด
มหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนทางราชการแท ๆ   ผูที่เปนผูบริหารและอาจารยตาง ๆ   ก็เปน
ขาราชการ  ทําเชนนั้น มีที่นอย ไมพอเพียงแกความตองการของบานเมืองหรือของผูที่อยาก
หาความรูมาเปนประโยชนตอบานเมือง  มีกําลังที่เรายังไมไดใช  ก็คือกําลังเอกชน  ผูที่มี
ความรูแลวก็อยากที่จะถายทอดความรูนั้นใหแกผูที่เยาวกวาก็มีมาก เราจะขยายมหาวิทยาลัย 
ที่เปนทางราชการนั้นใหมากขึ้นโดยรวดเร็ว   ก็เกิดปญหาในการลงทุน   ทั้งในดานอุปกรณ 
ทั้งในดานกําลังอาจารยและบริหาร   ถาเราสามารถที่จะใหผูที่สนใจในการศึกษาไดตั้งสถาน 
ศึกษาในขั้นวิทยาลัยหรือในขั้นสูงคืออุดมศึกษา   ก็จะทําใหแบงเบาภาระของรัฐบาลได     
นี่เปนหลักแรกที่จะทํา   นอกจากนี้วิทยาลัยที่มีอยูแลว   คือหมายความวาโรงเรียนที่อยูในขั้น  
ที ่เรียกไดวาอุดมศึกษาก็มีอยู แลวบางแหง    ถายกฐานะวิทยาลัยหรือโรงเรียนเหลานี้       
ใหไดชื่อวาเปนวิทยาลัย  และใหประกาศนียบัตรกลายเปนปริญญา  เทียบวิทยฐานะได      
ก็เปนการไมยากนักที่ตั ้งวิทยาลัยเอกชน   นี ่ก็เปนทั้งความมุงหมายและวิธีการ   แตวา
อุปสรรคที่จะมีขึ ้นมาก็มีมากหลายเหมือนกัน   คือจะมีอุปสรรคในดานที่วา   ถาเราให
เอกชนตั้งได การที่จะใหปริญญาหรือเทียบเทาปริญญานั้น   จะถือวาปริญญานั้นเทียบเทา
ของทางราชการหรือเปลา  เพราะวาวิทยาลัยเอกชนอาจมีกําลังในทางการเงินนอยกวาทาง
ราชการก็ได   นอกจากนั้น   ถาตั้งระเบียบการไมดี   คุณภาพของผูที่ศึกษาสําเร็จออกมาก็
อาจไมทัดเทียมผูสําเร็จจากวิทยาลัยของทางราชการก็ได  อันนี้จึงขึ้นอยูที่วา   วิทยาลัยใดได
บริหารดี   ไดตั้งหลักสูตรและทําตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชนอยาง
ขันแข็ง   ก็จะรักษาคุณภาพได  แตก็เขาใจวาแตละวิทยาลัยที่ไดตั้งขึ้นมาเปนวิทยาลัยเอกชน
เปนทางการอยางเชนนี้   ก็ไดลงแรงไดพยายามที่จะใหคุณภาพสูง   ปญหานี้ก็อาจขจัดไปได     
มีปญหาที่เปนปญหาหลักอีกปญหาหนึ่งก็คือเรื่องวา  ผูที่ผานการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย 
 

  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให   ผูแทนคณะผูบริหารวิทยาลัยเอกชน ๕ แหง   กับผูแทนคณะผูบริหารวิทยาลัย        

การพาณิชย  จํานวน ๑๓ คน  เขาเฝา ฯ ในโอกาสที่ไดรับอนุมัติใหเปนวิทยาลัยเอกชนที่ถูกตองตามกฎหมาย.  
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๕๘ 
 

หรือวิทยาลัยอุดมศึกษานี้   เปนผูที่มีความรูทางการศึกษา   เปนผูที่เมื่อเรียนจบแลวไมได
นับวาเปนผูเรียนจบวิชาชีพ   แบบที่แจงอาชีพวาเปนพวกวิชาชีพกับพวกทางอุดมศึกษา   
เราตั้งวิทยาลัยเอกชนก็หมายถึงวาไปเพิ่มในดานอุดมศึกษา   ซึ่งก็เปนปญหาวาประเทศไทย
เรามีความตองการผูที่มีปริญญาทางวิชาการมากนอยแคไหน    เรามีความจําเปนที่จะมีผูที่มี
ความรูสูงในดานวิชาชีพแคไหน  เพราะวาตามแบบของสากลเขาแบงเปนเชนนี้  แบงเปน
พวกที่เปนวิชาชีพและเปนวิชาการ 
 การที่ตั้งวิทยาลัยเอกชนตามนัยของพระราชบัญญัตินี้  ก็อาจเปนการสนับสนุนให
เยาวชนท่ีจบการศึกษาขั้นมัธยมขึ้นมาขั้นอุดมศึกษา   เรียนและหาความรูในทางวิชาการมาก
เกินไป  เปนการไมสนับสนุนผูที่มีความรูในทางวิชาชีพ   ก็เคยถกเถียงกันมากอยูแลววา
สําหรับประเทศไทยมีความจําเปนควรจะปฏิบัติอยางไร   แลวยังเห็นอาจารยสมทบ

 (๓)
  

เคยมาถกกันเรื่องวา  ถาสนับสนุนการศึกษาในดานวิชาการเปนทฤษฎีมากเกินไป  จะมี
อุปสรรคหลายอยาง   คือวาผูที่สําเร็จออกไปก็มีแตทฤษฎี  มีแตความรูในทางวิชาการ  ไมใช
ผูปฏิบัติ  ซ่ึงเราตองการ  จึงเกิดเปนปญหาที่หนักใจ  ที่ถกเถียงกันคราวโนนก็รูสึกวาจะกลับ
ตาลปตรกันใชไหม  อาจารยสมทบกับพวกไดมาพูดในทํานองวา  สนับสนุนวิชาการ       
มากเกินไปวิชาชีพจะดอย  แตนี่กลับมาเห็นทานทั้งหลายตั้งวิทยาลัยซึ่งเปนการศึกษาในขั้น
อุดมศึกษาเพื่อรับปริญญา  กลายเปนเพิ่มทั้งฝายวิชาการ  ก็เลยนับวาเปนอุปสรรคหรือเปน
ปญหาอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งไมจําเปนที่จะอธิบายเพิ่มเติม การที่ตั้งวิทยาลัยเอกชนและ
การศึกษาของประเทศไทยนี้   เราตองพิจารณาใหเปนไปในดานดี   คือเราตั้งวิทยาลัยหมายถึง    
วาให ได เทียบขั้นอุดมศึกษานั้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะใหผูที่ปรารถนาที่จะศึกษาไดรับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือปริญญาน้ันอยางหนึ่ง   เพื่อที่จะสามารถออกไปดํารงชีพไปหากิน
ในตําแหนงที่ดี   โดยที่มีปริญญาไปเปนหลักประกันอีกอยางหนึ่ง   ก็ดูเหมือนจะเปนวิธีการ  
ที่ไมเปนสากลนัก   หรือเปนวิธีการที่อาจเปนไปทางตรงขามกับที่สากลเขานิยมก็ได   คือคนไหน
มีความรูทั้งทางวิชาชีพและวิชาการ  ก็จะสามารถที ่จะหางานโดยมีประกาศนียบัตร        
เปนเครื่องประกัน  ประการน้ีก็อาจเฟอไปก็ได  อยางตางประเทศ  มีปริญญาโทในทางวิชาชีพ     
ถือวาเปนปริญญาทางวิชาชีพแท ๆ  การตัดเสื ้อก็ตามหรือการแตงผมหรืออะไรก็ตาม      
เปนปริญญา  อันนี้ก็เปนเรื ่องที่ทานทั้งหลายวาจะวินิจฉัยวาควรจะเปนไปทางนั้นหรือไม    
เพราะวาจุดสําคัญของการตั้งวิทยาลัยก็คือใหเอกชนสามารถที่จะมีสวนรวมในการแกปญหาของ
การศึกษาของประเทศไทยถือวาการที่ทางฝายผูตั้งวิทยาลัยเอกชนเกิดมีความรับผิดชอบ
อยางมาก รับผิดชอบดานหนึ่งก็คือตองทําตามที่สัญญา   หมายถึงวาตามที่มีพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยเอกชน   เพ่ือใหคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนเปนไปตามความประสงคของทางราชการ 
 

  

(๓) ศาสตราจารยสมทบ  สุวรรณสุทธิ 
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๕๙ 
 

และความประสงคของผูตั้ง  แตยังมีหนาที่ที่หนักยิ่งกวา  คือการพิจารณาวาการศึกษาควรจะ
ไปในดานไหนควรจะนําไปทําอะไร  และควรจะพยายามที่จะไมทําลายโรงเรียนวิชาชีพอื่น  
เพราะโรงเรียนวิชาชีพอื่นก็มี  แตวาจะตั้งชื่อวาเปนวิทยาลัยหรือเปนขั้นอุดมศึกษาไมได  
ตองเปนโรงเรียนการชางโดยตรง   ปญหาการศึกษาปจจุบันนี้ทั้งในเมืองไทยทั้งในตางประเทศ 
ก็คือการที่เรียกวาชักคะเยอ  หรือขัดแยงระหวางการศึกษาในดานวิชาชีพกับในดานอุดมศึกษา          
ถาวิทยาลัยเอกชนสามารถที่จะเปนสื่อ   หรือเปนผูที่อยูกลางระหวางการศึกษาภาควิชาการกับ
ทางการศึกษาทางวิชาชีพได ก็นับวาจะไดทําหนาที่ของผูที่แกปญหา   และปรารถนาที่จะ
แกปญหาการศึกษาในประเทศไทย   นโยบายอันนี้ก็นับวาเปนนโยบายที่ลอแหลม  และ    
ก็ยากที่จะปฏิบัติเหมือนกัน  แตวาทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทําดวยใจบริสุทธิ์เพื่อสวนรวม        
ก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได 
 ปญหาของวิทยาลัยเอกชนก็มีอยูวา  การตั้งวิทยาลัยเอกชนนั้นก็เปนนัยวาเปน    
การคา เพราะวาถาไมมีรายได ก็ไมสามารถขยายงานใหเหมาะสม  ไมสามารถที่จะจัด
การศึกษาใหเหมาะสม แตในมุมกลับ ถาจัดการศึกษาใหดี ใหมีชื่อเสียงดี ก็จะมีผูที่สนใจ
มากขึ้น ผูที่จะมาบํารุง หรือผูที่มาเรียนในวิทยาลัย ก็จะยินดีบํารุงในรูปที่เปนคาบํารุงวิทยาลัย 
ทั้งจะมีผูที ่เลื ่อมใสและจะชวยทางอื ่นใหความชวยเหลือในทางการเงินและสิ ่งของให
วิทยาลัยนั้น ๆ เจริญยิ่งขึ้น  ฉะนั้นหนาที่อีกอยางหนึ่งก็คือการจัดการศึกษาจัดระเบียบใหดี  
ใหมีชื่อเสียงที่ดี ทั้งในดานการสรางคนดี  คือฝกฝนลูกศิษยหรือนักศึกษาที่เขามาเรียน      
ใหสามารถหาและมีความรูไดมาก  ใหเปนคนที่มีสมรรถภาพสูง  ทั้งเปนคนดี  เปนคนที่มี
ศีลธรรมที ่ส ูง  เปนกําลังของสวนรวมได  ถาจัดการศึกษาใหมีวิชาดีชื่อเสียงก็ดี  ถาจัด
การศึกษาและบริหารใหนักเรียนนักศึกษาที่เขามาเรียนไดรับการฝกอบรมใหเปนคนดี   เปนคน
ที่เปนประโยชนตอบานเมืองไดตอไป  นอกจากวิชาการ  ใหมีศีลธรรมที่ดี  มีไหวพริบ             
มีความคิดริเริ่มที่ดี วิทยาลัยนั้นก็จะมีชื่อเสียง     เมื่อมีชื่อเสียงก็ยิ่งเจริญ    ยิ่งทําใหวิทยาลัย
เปนไปตามที่เราปรารถนา  การตั้งวิทยาลัยนั้นก็นอกจากที่จะสรางใหเจริญ  ใหใหญโต  ใหมีเงิน
และอุปกรณ  มาประกอบการงาน  ก็จะสรางอีกอยางหนึ่ง  คือความพอใจของผูบริหาร  ผูได
ริเริ่มต้ังและผูบริหารก็จะไดชื่อเสียง  ไดความเขาใจวาเปนผูที่ฉลาด เปนผูที่สามารถที่จะชวย
สวนรวมใหเจริญกาวหนา  ฉะนั้นการตอบแทน สิ่งตอบแทนที่ตรงตามที่ปฏิบัติงาน  ที่จะไดมา 
ก็คือชื่อเสียง   และความพอใจในงานที่ไดผลงานสําเร็จเรียบรอย แลวการที่จะขอพรอยากให
เจริญก็อยูในขอเหลานี้   อยูที่ตัวเรา ถาเราสามารถที่จะทําตามอุดมคติที่จะสรางคนใหดี       
ก็เชื่อวาวิทยาลัยแตละแหงก็จะเจริญงอกงาม  สวนที่มาขอแนวทาง  ก็อยูที่การตั้งจิตใจที่จะ
สรางความเจริญแกวิทยาลัยและแกบานเมือง และก็จะเปนแนวทางที่เหมาะสมอีกอยางหนึ่ง
นอกจากแนวทางที่มีอยูแลวในพระราชบัญญัติดวย  แตละคนที่ไดตั้งและไดบริหารวิทยาลัย 
ก็นับวาไดมองเห็นจุดประสงค   ก็ขออยาละทิ้งจุดประสงค   ถาไมละทิ้งจุดประสงคก็จะเปน
แนวทางที่เหมาะสมและจะเปนพรแกตัวเองอยูแลว   ฉะนั้นการที่จะบอกวาขอพรหรือ       
ขอแนวทางนโยบาย  ถามาพิจารณาดูใหดีแลว  ก็จะไดรับทั้งสองอยาง  อันนี้ถาพิจารณา   
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๖๐ 
 

โดยรอบคอบและดวยความสม่ําเสมอ และถามีปญหาใด ๆ ก็ชวยกันคิดดวยความเขมแข็ง
ดวยความสุจริตใจแลว  ก็จะสามารถฟนฝาอุปสรรคได   ที่ดีใจที่ไดเห็นวิทยาลัยเอกชน
เกิดขึ้นก็เพราะวา เปนความคิดที่มีมาอยูหลายปแลววา เปนการแกปญหาการศึกษา แตท่ีมี
อุปสรรคอยูหลายปก็เพราะวาไมมีหลัก   เมื่อตั้งแลว   ก็ยังมีปญหามากมาย  และจะตอง
พิสูจนวาความคิดนี้เปนไปได ใหทางราชการไวใจได 

ขอใหทุกคนไดสามารถปฏิบัติงานที่ไดตั้งไวเปนจุดประสงค  เปนจุดหมาย  ขอให
สําเร็จตามความประสงคเพื่อความเจริญกาวหนาของบานเมือง   ของการศึกษา   และความพอใจ
ของแตละคน  ที่ไดตั้งปณิธานที่แนวแนไว  เกิดปญหาอะไรก็ขอมาชวยกันคิดมาสาธิตกันอีก. 
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พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะขาราชการที่รับผิดชอบตอการศึกษาฝกหัดครู 
และขาราชการกรมการฝกหัดครู (๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓  

 
*********** 

 
 ที่ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการฝกหัดครูนั ้น    
ก็เปนการดี   และที่ไดทําเปนประจําทุกป  ก็เปนการทําใหผูที่จะเขาการฝกหัดครูสามารถที่จะ
ติดตอกันและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในสถานการณปจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ปญหาของครูและการฝกหัดครูนี้มีมาเสมอ  ไมใชเฉพาะในประเทศไทย   แตทุกประเทศ   
เมื่อสองสามวันนี้มีครูมาจากสหรัฐอเมริกา   เขายืนยันวาปญหาของครูก็มีมาก  ในประเทศสหรัฐ   
จํานวนของครูมีนอย   จํานวนของนักเรียนมากขึ้นทุกที   ฐานะของครูฝดเคือง  มีความลําบาก 
ในการปกครอง  คือเด็กไมคอยจะวานอนสอนงาย  ทุกสิ่งทุกอยางนี้ก็เปนปญหา  ไดเคยนึกถึง
ปญหานี้และก็เคยไดพูดไวที ่วิทยาลัยวิชาการศึกษาในเรื ่องวา ครูจะตองสอน  นักเรียน
จะตองเรียน   ขอนี้รูสึกวาเปนสิ่งที่ไมนาจะพูด   เพราะวาเปนการพูดตามตัวหนังสือ  ตามคํา
จํากัดความของคําวาครูและนักเรียนอยูแลว  แตสมัยนี้ก็ชอบพูดกันวาครูตองเรียนจากนักเรียน   
ซึ่งเทากับนักเรียนตองสอนครู  และโรงเรียนที่มีอยูคือ โรงเรียนสาธิต  ก็เปนโรงเรียนที่ไมใช
สําหรับสอนนักเรียน  แตวาสําหรับเลี้ยงนักเรียน เอาไวดูเพื่อที่จะใหเปนการแสดงเปนสวนสัตว  
อันนี้ก็เคยพูดไว แตก็มีความเขาใจผิดอยูบางเหมือนกัน   บางคนก็บอกวาครูตองเรียนจาก
นักเรียน  และนักเรียนจะตองแสดงตนเปนผูที่มีความคิดริเริ่ม ไมใชเชื่อฟงครู  ตองปฏิวัติครู
อยูเสมอ คนที่ปฏิวัติครูเปนเด็กที่ฉลาด   เปนเด็กที่นารัก  เปนเด็กที่เปนอนาคตของชาติ  
เด็กตองมีเสรีภาพในการแสดงตน และปฏิวัติครูได  ขอนี้เปนการคานกันระหวางเรื่องของ
ฐานะของครูผู ที ่เปนผู ใหวิชาและตองรับความเคารพจากนักเรียน   กับความคิดที่วา
นักเรียนจะตองมีอยางที่เรียกวาสปริต มีความดื้อ  มันขัดกัน  โดยมากก็บอกวาเด็กฉลาดตองดื้อ 
 
 

  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นําขาราชการ     

ที่ร ับผ ิดชอบตอการศึกษาฝกหัดคร ู พร อมดวยขาราชการกรมการฝกหัดคร ู  จํานวน ๘๔ คน เข า เฝ า  ฯ               
รับพระราชทานพระบรมราโชวาท ขาราชการเหลานี้สวนใหญเปนผูอํานวยการ อาจารยใหญ และผูชวยฝายวิชาการ   ซึ่งมา
เขารวมในการสัมนา  ครั้งที่ ๑๓ ตามโครงการสัมมนาผูอํานวยการอาจารยใหญและผูชวยฝายวิชาการของสถานศึกษา   
ฝกหัดครู  กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ระหวางวันที่ ๒๒ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๑๓  ณ กรุงเทพฯ  
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ขอนี้ขอฝากความคิดเพิ่มเติมวา ครูตองสอน  และก็ขอยืนยันวาครูตองสอน  ไมใชครูเรียนจาก
นักเรียน  เด็กนักเรียนจะตองเรียนจากครูดวยความเคารพ   ไมใชสอนครู  แตมีขอสําคัญ
อยางหนึ่งวา  ครูยอมตองเรียนจากนักเรียนบาง   ในดานที่วาจะหาความรูที่จะเรียนจะสอน
นักเรียนอยางไร   เราจะตองศึกษาวาเด็กเปนอยางไร   ซึ่งเราก็เรียนจากเด็กเหมือนกัน    
สวนเด็กก็ตองมีความคิดริเริ่ม อาจขัดกับครูบาง   สงสัยครูบาง   ก็เปนการฝกสมองของตน    
แตที ่ว าครูตองสอนและนักเรียนตองเรียนจากครูดวยความเคารพนั ้นยังคงตองมีอยู   
เพราะเหตุวา  ยืนยันไดวาเด็กที่เคารพครูและเรียนรูวิชาจากครูดวยความเคารพเปนเด็กฉลาด   
มีขอพิสูจนอยูวาความรูสึกอยางนี้มีประโยชน   มีนักศึกษาที่ไปตางประเทศไปเรียนความรูชั้นสูง   
เวลาเขากลับมาไดถามเขาวาเขาไดความรูมากหรือเปลา   ครูเปนอยางไร   เขาบอกวาเขาได
ความรูมาก  แลวก็บอกวา   ที่เขาไดความรูมากเพราะครูเอาใจใสเขาดีมากที่สหรัฐอเมริกานั่น   
ลงทายซักถามไลเลียงไปวาทําไมจึงเปนเชนนั้น   นักเรียนที่มาจากประเทศอื่นทําไมไมไดความรูเทา   
เขาก็พูดออกมาวาครูเอ็นดูเขา  ก็สันนิษฐานไดวาเพราะวานักศึกษาคนนั้นมีจิตใจเคารพครู  
ครูจึงมีกะจิตกะใจท่ีจะแบงความรูใหอยางมากที่สุดที่จะทําได   หมายความวานักศึกษาผูนั้น
เปนผูฉลาด  เคารพครู  ไมใชเคารพงอกอ  แตวาเคารพเพราะวาครูมีความรูและอยากได
ความรูเต็มท่ีจากครู  อยางน้ีก็เปนตัวอยางของนักศึกษาที่ฉลาด   นักเรียนและครูในเมืองไทย 
ก็ควรจะเปนเชนเดียวกัน   เราตองถือวาเด็กที่เคารพครูเพราะอยากไดความรูเปนเด็กฉลาด  
ในดานของครู ครูท่ีฉลาดจะทําอยางไร  แตโบราณกาลมาครูไดรับการเคารพกราบไหวอยางเต็มที่  
เพราะวาเปนผูที่ใหความรู  มาปจจุบันนี้ครูสวนมากถือการสอนเปนอาชีพสําหรับหาเงิน 
เพราะวาถูกสถานการณตาง ๆ บังคับ  คือตองมีอยูมีกิน  อันนี้ก็ขัดกัน  แตถึงอยางไร  
ก็ยังรูสึกวาครูจะสามารถสอนอยางเกาได   โดยที่ครูตางทําตัวใหเปนครูที่นาเคารพ  แมจะ
ฝดเคืองก็ยังกัดฟนสอนและแจกจายความรูออกไป    ดังนี้ก็จะไดความเคารพจากลูกศิษย
และการสอนก็จะงายขึ้น  แตวาตองวางตัวใหเปนครูที่แท   การฝกหัดครูจะตองย้ําในขอนี้วา 
ถาครูทําตัวเปนครูจะทําใหนักเรียนใหลูกศิษยนับถือเปนทุน   แตวาถาทิ้งความเปนครูโดยที่
ทอใจ โดยที่ยอมแพสถานการณ   ก็ทําใหลูกศิษยมีความเคารพไมได   และสอนไมได    
ในปจจุบันนี้  ถาพูดอยางนี้กับผูที่เปนปญญาชน  เขาก็บอกวาไมดี  ไมกาวหนา  ไมสมัยใหม   
ถอยหลังเขาคลอง   แตขอยืนยันวานโยบายนี้ไมถอยหลังเขาคลอง   เพราะวาเราอยูในแมน้ําแลว   
ก็ทําอยางที่เขายุใหทํา  คือแตละคนหากินของตัว   สมัยใหมนั่นนะจะไม ถอยหลังเขาคลอง  
จะพุงเขาไปในคลอง  จะเดินหนา  ขอนี้ขอใหพิจารณาวา  เราจะยอมฟงความคิดที่เรียกวา
สมัยใหมแตไมเขาเรื่องกระนั้นหรือ  เราจะตองทําอยางนั้น  เพราะมิฉะนั้นเราจะถูกหาวาเปน
คนครึ   เปนคนเกา   เปนคนแก   เปนคนที่ถอยหลังเขาคลองกระนั้นหรือ  จึงไดขอวา 
ในเรื่องที่สัมนากันตามวิชาการฝกหัดครูซึ่งก็คงไดถกกันหลายขอแลวนั้น   ขอใหพิจารณา
ดวยวาจิตใจหรือศูนยกลางของการเปนครู   การสอนถายทอดความรูนั้นอยูที่ ไหน  
ถาพิจารณาดวยก็จะแกปญหาไดหลายอยาง   จะแกปญหาที่พูดกันอยูเสมอวาเราอยูในระยะ
พัฒนา   มีประชาชนเพิ่มขึ้นมา   เด็กนักเรียนทวมมาก   โรงเรียนไมพอ ครูไมพอนั้นไดเปน
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อยางดี  ปญหาทั้งหมดนี้ ถาเรามาพิจารณาถึงแกนก็อาจจะแกปญหาได  คือวาตองมีความ
เด็ดเด่ียว  ความกลาหาญที่จะเผชิญกับสถานการณ   ที่วาตองมีความกลาหาญเพราะวา 
เรากําลังถูกบุกอยูเสมอ  ถูกดูถูกวาครูนี่เปนคนโง  ทําไมมาเปนครู   เงินเดือนก็นอย  แตวา
ถาเราทําไดอยางเต็มที่ไมทอถอย   ลงทายตัวจะเปนวีรบุรุษ   เปนผูที่รักษาบานเมือง   รักษามนุษย  
และรักษาโลกมนุษย  พูดถึงบานเมืองไมคอยไดแลวสมัยนี้ เพราะวาเขาบอกวาเดี๋ยวนี้ความรู
อะไรตาง ๆ  ไมมีพรมแดน   บานเมืองไมมี   คนที่รักบานเมือง  รักชาติ  เปนคนที่ลาสมัย  แตวา
ถาไมรักชาติ  ไมรักบานเมือง  ไมรักมนุษยชาติ เราจะทําอะไร  เราจะรักอะไร  จึงวาเราตองยอม  
แมเขาจะวาวาเราทําอะไรที่ไมถูกตอง เราก็ตองคิดวาการที่เขาวาเรานั้นเพราะอะไร  เพราะ
ปมดอยนั่นเอง  เราทําถูกแลว   เขาตองวาเพราะเขาทําตามอยางเราไมได  
 ก็ขอใหทุกคนพยายามรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของการเปนครู  แลวถายทอดใหแกครู  
ที่ฝกหัดอยูเทาที่จะทําได  เพื่อใหบานเมืองเปนบานเมืองใหประชาชนพลเมืองเปนคน คือมี
ความรูและมีจิตใจที่สูง ไมเบียดเบียนกัน  จะทําใหสวนรวมอยูไดเปนปกแผน  ทั้งครูทั้งหลาย
ก็จะนับวาไดทําหนาที่อยางกลาหาญ  อยางฉลาด  และจะเปนความดีเปนสวนรวมของ 
คณะครู  ขอใหทุกคน  ทั้งครู  ผูอํานวยการ  และเจาหนาที่ทั้งปวง   ไดพิจารณาในหนาที่
ของครู  หนาที่ที่ไมใชหนาที่ราชการหรือหนาที่ไดรับเงินเดือนตอบแทน   แตหนาที่ในฐานะ
มนุษยชน  เมื่อทําแลวจะมีความพอใจไดใชชีวิตในทางที่ถูก  ก็การใชชีวิตในทางที่ถูกนั้นอาจ
ไมรวย     แตจิตใจรวย  ไดทําอะไรที่เปนปกเปนแผน    ไดทําอะไรที่เปนประโยชนตอตนเอง           
ตอบานเมือง   และตอโลกมนุษย   จะมีความพอใจ  มีความสุขวาไดทําส่ิงที่ควร 

ขอทุกคนใหมีจิตใจเขมแข็งเด็ดเดี่ยว   ไมหยอนที่จะแพตอสิ่งที่เปนศัตรูตอจิตใจ    
จะไดพาสวนรวมไปสูความเจริญเปนปกแผน  ขอใหทุกคนมีกําลังใจกําลังกายที่พรอมเพรียง
เพื่อปฏิบัติหนาที่   และก็ถาทําใหดีอยางนี้   จะประสบแตความเจริญ  ความพอใจ  ขอทุกคน   
จงแข็งแรงเพื่อตนเองและเพื่อบานเมือง. 
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พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (๒) 

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๓  

 
*********** 

 
 ขอบใจที ่นักศึกษาไดชวยกันจัดงานการแสดงและภาพยนตเพื ่อเก็บเงินสมทบ      
ในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในคราวนี้ นับวาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง     
และทําใหคิดถึงวา  ในเมืองไทยนี้  เหลานักศึกษาทําประโยชนใหมากหลาย  เปนการคาน
ระเบียบการของนักศึกษาทั่วโลก  ที่พากันถือวานักศึกษาจะตองวุนวายตอสูเพื่อที่จะทําลาย
สิ่งที่มีอยู  
 การท่ีนักศึกษาท่ัวโลก  โดยเฉพาะในพวกมหาอํานาจ   พยายามที่จะแสดงตนวา
จะตองทําลายสิ่งที่มีอยูนั้น  เปนการแสดงถึงอํานาจถึงกําลังของเยาวชนของผูที่กําลังอยู     
ในวัยศึกษาที่แสดงออกอยางเขมแข็งและอยางไดผล    ในเมืองไทยเราก็มีอิทธิพลเชนนี้     
มายุแหย ใหผูที่เปนนักศึกษาใหแสดงตนเปนปฏิปกษตอสวนที่เปนที่เรียกวา  “สิ่งที่มีอยู”  
หรือ  “สถาบัน”  แตก็ไมใครจะสําเร็จ   การที่ยุแหยไมใครจะสําเร็จนี้  ก็นับวาเปนเกียรติ
อยางยิ่งของเยาวชนและนักศึกษาของไทย  เพราะแสดงวาเยาวชนและนักศึกษาไทยมีหัว   
ของตัวเอง ไมใชเปนทาสของความคิดที่เฮโลไป   พวกที่อยากยุแหยใหนักศึกษาเฮโลไป       
ก็ประนามพวกเราวาเปนคนหัวออน เปนคนที่ตามความคิดของผูใหญ  เปนคนที่เปนทาสของ
ประเพณี  อันนี้ ถาทุกคนไดพิจารณาดูอยางรอบคอบแลว  ก็จะเห็นวาใครเปนทาสแน      
ใครเปนคนโงแน  ถาพิจารณาแงหน่ึงวา   ผูที่อยูในวัยศึกษาจะตองแสดงความคิดของตนเอง
อยางถูกตอง   อยางที่ไดตั ้งไวสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่วา “เด็กจะทําอะไร 
ก็ทําไป ครูดุไมไดตีไมได” แลว ก็ไดเห็นผลแลว จึงตองเปลี่ยนระเบียบในโรงเรียนสาธิต  
ทานอดีตรัฐมนตรี (๓)  ก็ไดเห็นผลมาแลว  จึงตองคอย ๆ เปลี่ยนใหโรงเรียนสาธิตมีระเบียบ
มากขึ้น   หมายความวา  การที่จะใหเด็กที่ตองเรียนแสดงความคิดออกมาอยางเปะปะ ทําให
เสียหายตอเด็ก เมื่อถึงวัยศึกษาในขั้นอุดมศึกษา  ก็จะไดรับการยุแหยวาพวกนักศึกษา 
ถูกศาสตราจารยตาง ๆ กดขี่ และ บังคับใหคิดในทางที่โบราณในทางที่เปนการกดหัว 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให หมอมหลวงปน  มาลากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นําคณะอาจารยและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  ๘๓ คน  เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูล
รายงานกิจการและทูลเกลา ฯ ถวายเงินรายไดจากการแสดงกิจกรรมและฉายภาพยนต  โดยเสด็จพระราชกุศลชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย 

(๓) หมอมหลวงปน  มาลากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ในเมืองไทย   ความจริงไมเปนเชนนั้น   ตามประเพณีของเรา  ผูที่อยากไดความรู
ยอมจะตองไปหาอาจารย   ใหอาจารยสอนหรือถายทอดวิชาให   เมื่อเปนเชนนั้น   ถาผูที่จะ
เปนลูกศิษยเขาไปหาอาจารยแลวดาอาจารย   อาจารยอาจมีอุเบกขา   ไมโกรธ   วางเฉยเสีย 
แตถาเรามาคิดอยางเรียกวาผูใหญ อยางผูท่ีฉลาด อยางผูที่รูจักจิตวิทยาของมนุษย ผูท่ีตอง
วางตัวเฉย และมีอุเบกขา ยอมตองมีอุเบกขาในทุกดาน หมายถึงวาระงับโกรธในการดา คือ
ระงับโกรธในดานที่ถูกโจมตี    แตก็อาจระงับความเมตตาที่จะแผความรูใหแกลูกศิษยดวย 
ลงทายก็จะทําใหลูกศิษยผูนึกวาตัวฉลาด  นึกวาตัวแข็ง  เกง  เขาไปดาอาจารยก็ไมได    
ความรูอะไรเลย    จึงเห็นวานักศึกษาในเมืองไทยมีความเฉลียวฉลาดกวาผูที ่ทําตัวเปน
ปฏิปกษตอสถาบัน  เพราะวาเวลาเรียน  เราอาจไมชอบอาจารยก็ได  เราอาจไมชอบของ
โบราณก็ได แตเราก็ทําใหอาจารยสามารถที่จะถายทอดความรูใหเรา  อันนี้สิฉลาด   และจะ
ยิ่งฉลาดขึ้น เพราะมีวิชาความรูประดับตัว และเมื่อมีวิชาความรูประดับตัวแลว เมื่อเรียน
เรียบรอย    เมื่อมีประสพการณ   เราจะทําอะไรตอไปดวยความเฉลียวฉลาดไหวพริบดวย
วิชาการ  จะพลิกแผนดิน ๆ ก็ไมแตก  ตอไปเมื่อมีหนาที่  ก็มีหนาที่จะปฏิบัติใหบานเมือง
เจริญกาวหนา  ขอแตใหปฏิบัติเมื่อพรอม  เมื่อมีความรูทุกอยางมาจากอาจารย  แมแตเรา
เกลียดอาจารย  เราก็ตองพยายามหาทางหาความรูจากอาจารย 
 หลักนี้เปนหลักที่เคยคิดมาหลายครั้งหลายคราวแลว  จึงขอถือโอกาสมาฝากไวให
ไปพิจารณา  ใหไปคิดดูวาความฉลาดของผูที ่เปนนักศึกษาในการเดินขบวนและทําลาย     
ส่ิงของ  แบบที่มหาประเทศเขาทํา  แบบประเทศที่เขาเรียกวาเจริญแลวเขาทํา  เราจะทําตาม    
ดีหรือไมดี  จะดูโกหรือไมโกสําหรับนักศึกษาในเมืองไทย  ที่พูดนี้  ไมใชสําหรับมาตอวา
นักศึกษา  หรือตองการจะใหนักศึกษาตองหงอกลัวผูใหญที่เปนอาจารย  หรือกลัวผูใหญ  
หรือยกยองสถาบัน   แตวาเพ่ือท่ีจะเอาไปพิจารณาวาผูที่ฉลาดทําอยางไร   และถาเห็นดี     
ก็ขอใหปฏิบัติ 
 ที่ฝากความคิดไวอยางนี้  เพราะเห็นวาเปนโอกาสเหมาะ  ที่ทานทั้งหลายไดปฏิบัติ
กิจกรรมที่นับวาดี  ถูกหลักเหตุผล  และถูกหลักของการปกครองในบานเมืองของไทย  ซึ่งใน
เวลานี้มีผูประสบอุทกภัยมากหลาย  โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สมควรที่ผูที่ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยางปรกติสุขจะชวยผูที่ประสบอุทกภัย   เพื่อใหผูที่กําลัง
ประสบอุทกภัยนั้นพนจากทุกขไดพอสมควร  เหตุผลมีอยูวา  ในบานเมือง  ถามีผูที่ตกทุกข
ไดยาก   ก็ตองชวย  เพราะมิฉะนั้นก็จะเกิดอลวน  เพราะวาผูท่ีตกทุกขไดยากมีอะไรก็ตอง
ควากอน   อาจไปควาผิดควาถูกทําใหเกิดเรื่องยุงยากเขา   ทั้งในแงความเมตตา  ก็เปน     
การแสดงเมตตาจิตของคนที่มีความคิด  ผูที่มีความคิดที่ดี  จะตองใชความคิด  และเฉยเมยไมได   
จะตองพูด 
 ตองขอชมเชยนักศึกษาทั้งหลายที่ไดปฏิบัติถูกหลักของความเมตตา   ถูกหลักของ   
ผูที่เจริญ  และนับวาเปนสวนหน่ึงของการเปนบัณฑิต  ขอใหทุกคนประสบแตความกาวหนา 
ประสบผลสําเร็จทุกประการตามความตองการ  หมายถึงวาสําหรับขณะนี้ก็คงตองนึกถึงวา 
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๖๖ 
 

ใหการศึกษาสําเร็จสมปรารถนา   ใหสําเร็จเรียบรอย   เพื่อที่จะมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามในอนาคต  เพ่ือประโยชนของตนและเพื่อประโยชนของสวนรวม  
ขอใหทุกคนจงมีกําลังทั้งกายและใจ. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ถนนประสานมิตร 
วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

 
*********** 

 
ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี  ที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของวิทยาลัย

วิชาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมดวย  กับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ    
ทุก ๆ สาขา 

ทานทั้งปวงผูสําเร็จการศึกษาแลว  สวนใหญจะเขารับงานทางดานการศึกษา ซึ่งเปน
งานท่ีสําคัญ  จึงควรจะทําความเขาใจในหนาที่ใหทราบชัดเสียแตตน  เพื่อจักไดปฏิบัติใหเปน
ผลตรงตามวัตถุประสงค 

การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มตั้งแตเกิด ขึ้นตน ก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและ
ประสาทสวนตาง ๆ ตองคอยควบคุมฝกหัด  จนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนนั้น ๆ     
ทํากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได  เมื่อสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมา ก็ตองสอนใหรูจัก
ทําการตาง ๆ ใหรูจักแสวงหาสิ่งตาง ๆ ตามที่ตองการ ใหไดมากขึ้น เพื่อทําใหชีวิตมี      
ความสะดวกมีความสบาย การใหการศึกษาขั้นนี้  ไดแก การฝกกายใหมีความคลองแคลว        
ชํานิชํานาญ และสามารถในการปฏิบัติ  ประกอบกับการสอนวิชาความรูตาง ๆ อันเปน
พื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว  การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง  คือการสอน       
และฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป  พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญา
และหาหลักการของชีวิต  เพ่ือใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามทั้งทางกายและ     
ทางความคิดผูทํางานดานการศึกษาจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ  และไดรับความยกยองเปน
อยางสูงตลอดมา  ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจ  ตลอดจนความเจริญทุกอยางแกอนุชน  

บัณฑิตทางการศึกษาจงรักษาคุณคาและความสําคัญในงานของทานไวจักได       
เปนเกียรติเปนความสําเร็จของตัวทานเอง  และเปนประโยชนเพิ่มพูนกําลังความสามารถ      
ของประชาชาติไทยเราตอไป 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุงเรืองในหนาที่
การงานทั้งปวง  และขอใหทุกคนที่มารวมพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน. 
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พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม (๒)  

ณ ภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม 
วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๑๕ 

 
*********** 

 
 วันนี้ที่ไดเชิญทานทั้งหลายมารวมพบปะกันในที่นี้ ก็มีเหตุผลที่งายดายคือ เราผานไป
ผานมาหนาแถวมหาวิทยาลัยบอย ๆ แลวก็ไดเห็นวานักศึกษาพรอมทั้งคณาจารยก็ไดเสี่ยง
อันตรายท่ีจะถูกรถชน มาชุมนุมทุกครั้งตามโอกาสและตามเวลาที่เหมาะสม  เวลาไมมี 
การเรียน แตบางทีสังเกตดูวาเวลามีการเรียนก็อาจไดพบเหมือนกัน แตขอสําคัญก็คือ
เพราะวาทุกคนก็ไดมีความเอาใจใสซึ่งกันและกัน เมื่อคนเรามีความเอาใจใสซึ่งกันและกันแลว 
ก็ควรจะมีโอกาสที่จะไดพบปะกันใหใกลชิด ใหไดมีโอกาสพูดหรือไดแลกเปลี่ยนความเห็นกันบาง 
ทั้งทางผูที่เปนหัวหนาของฝายนักศึกษาทั้งหลายก็ไดขอโอวาทใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
อันนี้ก็เปนสิ่งที่ยากเหมือนกันที่จะใหคําแนะนํา เพราะวาแตละคนก็ศึกษาในแขนงตาง ๆ กัน 
มีวัยและมีเพศตางกัน แตก็มีที่จะพูดเปนกลาง ๆ ไดวา ผูที่เปนนักศึกษาอยูในวัยที่กําลังมี
ความคิดมาก  สิ่งที่เปนขอพิสูจนอยางหน่ึงวามีการคิดมากก็คือการเขามหาวิทยาลัยในชีวิต  
แตละคนเกิดขึ้นมาก็ตองเรียนรูมาตลอดตั้งแตเกิด เรียนรูที่จะรูจักหาที่จักดํารงชีวิตได   
ตอนแรก สวนมากก็มีพอแมไดสอนใหเดิน ใหพูด ใหใชอุปกรณที่เกิดมาพรอมกับตัวคือมือ 
ของตัวใหหยิบของได และที่จะชวยชีวิตของตัวเปนเบื้องตน  ขั้นตอมาก็ไดเขาโรงเรียน ไดเลาเรียน
เก่ียวของกับวิชาตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในชีวิต เมื่อถึงอายุขั้นหนึ่ง แลวผานโรงเรียนมา
จากขั้นอนุบาลกอน แลวจึงประถมศึกษา มัธยมศึกษา แลวก็มาถึงทางแยกอยางหนึ่ง คือวา
หลังจากมัธยมศึกษาแลว ก็สามารถที่จะไปทํางานทําการที่จะเลี้ยงชีพตนเองไดทางหนึ่ง  
แตผูท่ีเห็นวาความรูนี้ยังไมพอ อยากจะแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือที่จะฟนฝาอุปสรรคในชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น ก็พยายามที่จะเขามหาวิทยาลัย ฉะนั้นทุกคนที่ไดเขามหาวิทยาลัยก็จําเปนตองมี
ความหมายในชีวิตวาจําตองมีความรูเพิ่มเติมเพื่อดํารงชีวิตและเปนประโยชนตอสวนรวมได  
มีอีกขอหนึ่งที่สําคัญคือการเขามหาวิทยาลัยนี้ก็ไมใชการงาย เพราะวาสถานศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยก็จํากัดอยู ไมใชวาทุกคนที่มีปรารถนาที่จะเขามหาวิทยาลัยจะสามารถเขาได 
   
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ลงยังบริเวณสระเก็บน้ําภูพิงคราชนิเวศน 

พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จ  
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นักศึกษา และอาจารย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน ๑,๘๖๒ คน เฝา ฯ รับพระราชทานพระบรมราโชวาทและรับพระราชทานเลี้ยงอาหารวาง 
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ทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเขาไดก็คือไปขยันหมั่นเพียรสอบไลใหดี และพยายามที่จะสอบเขา ชิงกัน
เขาใหไดที่เรียน และขอนี้ก็เปนขอหนึ่งที่นาคิดวา คนไหนที่เขามหาวิทยาลัยไดก็ไดพึ่งตัวเองแลว 
ไดพึ่งความสามารถของตน และมีโชคดีที่ไดเขามหาวิทยาลัย เปนโอกาสที่จะสรางสรรคให
ตนเองมีความรู ความเขมแข็ง ความแข็งแกรงเพิ่มเติม จนกระทั่งถาเรียนดี ๆ และถามีความ
หมั่นเพียร อดทน ก็ผานอุปสรรคตาง ๆ คือขั้นตาง ๆ ของการเรียนในมหาวิทยาลัย การสอบ 
สอบไลไดดี และไดรับสิ่งที่เปนขอพิสูจนวาไดผานมหาวิทยาลัยและไดเรียนดวยความ
เรียบรอย คือ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  สําหรับใหไดบรรลุถึงจุดหมายเหลานี้ ก็ตอง
มีความอดทนและมีความตั้งใจอยูตลอด ไมละสักเวลาเดียวหรือวินาทีเดียว จะตองตั้งใจทํา
เชนนั้น การเขาและการเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีความมุงหมายที่จะสะสมความรูเพื่อสราง
ความรูของตน สําหรับนักศึกษาทั่ว ๆ ไปทั่วโลกก็คงจะเปนเชนนั้น แตเกิดมีความคิดขึ้นมา
อยางหนึ่งวา นักศึกษามีหนาที่ตาง ๆ คือชื่อวานักศึกษาตองมีหนาที่ อันนี้ก็เปนความจริง 
อยางท่ีกลาวไววานักศึกษาอยูในวัยที่มีความคิด นักศึกษามีพลัง แตวาโดยมากนักศึกษา 
ที่ทั่วโลกพูดถึงวามีพลังน้ัน เราไมทราบวาพลังอะไร สวนมากเปนพลังที่ทําใหเห็นมีขาววา 
จะทําใหเกิดความหายนะมากกวาความพัฒนา  อันนี้ก็เปนปญหาทางหนึ่งที่ทุกคนที่อยูในวัย
ศึกษาข้ันมหาวิทยาลัยจะตองเผชิญ คนเขามาบอกวานักศึกษามีพลัง ตองไปทําโนนทํานี่ อันนี้
ขอใหทุกคนท่ีกําลังศึกษาไดหยุดพิจารณาสักครูก็อาจพอทราบ  การที่จะชักจูงใหทําอะไร
ขอใหพิจารณากอนวา ที่ชักจูงน้ันมีสาระหรือไม ขอนี้เปนขอที่เมื่อกี้ขอแนวทาง คือใครมา
บอกวานักศึกษามีพลัง ตองยอมรับวามีพลัง เมื่อมีพลังแลวใหใชพลังนั้นในทางที่พัฒนา ไมใช
ในทางที่หายนะ ก็จะเปนทางที่ดีที่สุดสําหรับบานเมืองและตนเอง ที่จะทําใหตนเองมีความ
เจริญรุงเรืองไดตอไป  จุดสําคัญหัวใจของการเปนนักศึกษาคือฝกฝนใหตนเองมีความคิด
พิจารณาที่รอบคอบ ไมใหใครมาชักจูงในทางที่เราพิจารณาไดแลววาผิด  ถาทําแคนี้แลว 
ก็พอใจ  และนับวาไดทําหนาที่ของนักศึกษาโดยสมบูรณแลว เพราะวาถาพิจารณาถูกตอง 
ทุกส่ิงทุกอยางก็มาพรอมกัน คือความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจ การปฏิบัติสิ่งที่เปนไป
ในทางพัฒนาและความเจริญรุงเรืองของสวนรวม  ชื่อเสียงดีของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงดีของ
ทองถ่ินของตน ของประเทศของตน ถาทําเชนนี้แลวก็ไมมีอะไรที่จะตองมาแนะนําเพิ่มเติม 
 ถาฟงคําพูดนี้ ก็อาจเสียใจวาขอใหพูดแลวก็พูดแคนี้ อยากใหพูดมากกวา ใหลึกซึ้ง  
แตวาไมมีทางที่จะพูดใหมากกวานี้ เพราะวาความลึกซ้ึงไมใชอยูที่คนอื่นพูด ความลึกซึ้งตอง
อยูในสมองของแตละคน และขุดลงไปในความคิดของตัว พิจารณาตัวใหดีแลวก็จะพบคําตอบ
ของปญหาทุกอยาง ก็ไมมีอะไรอื่นที่จะไดมาพิจารณา มีแคนี้ และสมควรแกเวลาที่จะมายุติ
การพูดในทางที่จะเปนที่เรียกวาโอวาท  แตวาการยุติโอวาทนี้ ก็ไมไดหมายความวายุติการ
พิจารณาของแตละคน การพิจารณาของแตละคนจะตองตอไปจนแกตนจนเฒาจนตาย 
 เหตุผลอีกอยางหนึ่งที่ไดใหทานทั้งหลายมาชุมนุมก็เพราะวา นอกจากที่เห็นผานไป
มาดวยความเร็ว อาจเปนสูงบางต่ําบาง สวนมากก็คงไมทราบวาใครเปนใครในรถดวย
เพราะวานั่งกันไมถูกระเบียบ ในรถที่ผานไปก็มีพลขับ พลขับเปนรอยโทนั่งขางคนขับ นั่งหนารถ
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ก็เปนพันเอก และน่ังทายรถเปนพลวิทยุ พลวิทยุนี้ อยางแตงกายวันนี้ ไมใชเปนพลวิทยุใน
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือตํารวจ ชุดนี้ไมใชชุดทหารหรือตํารวจ แตเปนชุด
จะวาพลเรือนก็ไมใชพลเรือน เปนชุดอะไรก็ไมทราบ คงสงสัยวาทําไมแตงชุดนี้มา และมี
เครื่องหมายเสียดวย  ถามีใครมีสายตาที่ดี ๆ อาจอานตัวหนังสือบนนี้ได ถาอานตัวหนังสือ
บนนี้ ก็จะเขาใจวาชุดนี้คืออะไร แตวาอาจเห็นตัวหนังสือยาก รูปเครื่องหมายนี่ก็เปนหัววัว  
หัววัวนี้อาจไปนึกวาเปนเครื่องหมายของแตกอนนี้ “พระราชวัง”  รถที่จะเขาวังจะตองมี
หนาวัวทุกคัน  คลาย ๆ เปนบัตรเขาวังได หนาวัวก็เปนเครื่องหมายของพระราชวัง  
แตหนาวัวอันนี้ซึ่งลอกแบบมาจากหนาวัวพระราชวัง ไมใชหนาวัวพระราชวัง  ชุดนี้เรียกวา 
ชุดซื้อวัว (เสียงฮา) เปนชุดซื้อวัวสําหรับชวยเหลือประชาชน ก็ถาเรียกชุดนี้วาชุดพัฒนาก็ได  
แลวก็เพิ่งใสชุดนี้ครบถวนในวันนี้เองเปนวันแรก คือเสื้อและก็กางเกง รองเทา  วันกอน ๆ นี้
ไปขอยืมรองเทาจากทางทหารบาง ตํารวจบาง หรือทางนักกีฬาบาง  ใสแลวก็ไมเขาชุดแต
วันนี้เขาชุดครบถวนบริบูรณ ขาดแตหมวก ไมไดใสหมวก เพราะวันนี้เปนวันคลาย ๆ วาเปน
อุทยานสโมสร เขาไมใสหมวกกัน (เสียงหัวเราะ) ก็นี่ที่หัวรอก็เพราะวามองดูวามีใครใสหมวก
คนหนึ่ง (เสียงหัวเราะ) นี้ตองชี้แจงอธิบายวามิใชเครื่องแบบ ที่ใสหมวกและใสชุดที่ดูจะเปน
ชุดจะบุกดอยอินทนนทที่อากาศหนาวเย็นมากก็เพราะวาเปนหวัด  แลวก็ถาใครจะเรียกรอง
ใหพูดไมโครโฟนนี้ ทางดานผูที่ควบคุมไมโครโฟนจะตองบิดปุมไปในทางใหเสียงแหลมขึ้นไป 
(เสียงหัวเราะ) เพราะวาถาหันปุมไปทางเสียงทุมก็จะไดยินแตเสียงอูอ้ี  อันนี้ก็กลายเปนพูด
เรื่องหมวก มาพูดถึงเรื่องสําคัญ ชุดซื้อวัวนี่ทําไมเปนซื้อวัว ยังไมไดอธิบายใหฟง และก็คง
สงสัยดวยวาทําไมซ้ือวัว และทําไมเปนชุดซื้อวัว  เมื่อตนปที่แลวมีวาตภัยทางภาคอีสาน 
และก็มีพายุ มีฟาผา ทําใหชาวบานไดรับความเสียหาย ฟาผาลงมาที่บาน ทําใหคนไดรับ
อันตรายถึงชีวิตก็มี และวัวที่เขาเลี้ยงใชงานซึ่งเปนการทํามาหากินของเขาก็ไดตายลงไป   
จึงไดใหผูที่ไปชวยเหลือเขา คือ ทางราชประชานุเคราะหไปปฏิบัติการ แลวก็เมื่อออกไป  
ทางราชประชานุเคราะหเขาก็มีเครื่องแบบ แตวาผูที่สงไปก็บังเอิญเปนตํารวจและอดีตตํารวจ 
ถาแตงเครื่องแบบตํารวจไป ก็กลายเปนเจาหนาที่ไป เลยคิดขึ้นมาวา ควรจะมีเครื่องแบบ
อะไรที่สะดวกสบายและเหมาะสม ผู น้ันก็เลยคิดคนเครื่องแบบชุดนี้ และพัฒนาขึ้นมา
จนกระทั่งเปนมีรูปปจจุบันนี้  ลงทายก็เลยบอกวาชุดนี้คือชุดซื้อวัว และมีเครื่องแบบวัวอยูบนนี้ 
เครื่องหมายที่เขียนไวบนนี้ก็คือ “เราไมละทิ้งประชาชน” ใสชุดเครื่องแบบนี้จึงไมมีใครวาได  
เราก็ไมละทิ้งประชาชน และก็พัฒนาไปเรื่อย  เราแตงเครื่องแบบนี้มาใหทานดูทุกคน ก็คือ  
มาโยงอีกทีกับผูที่เปนนักศึกษาและผูที่สนใจในดานการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ใหทราบวา
จุดหมายสําคัญปลายทางก็คือเราตองไมละทิ้งประชาชน เราไดมีโอกาสศึกษาวิชาการตอไป 
หรือในปจจุบันกําลังศึกษาวิชาการ ก็ไมละทิ้งประชาชน เราตองชวยอยูเสมอ ดังที่คณะ
นักศึกษาหลายคณะไดไปชวยประชาชนไดหลายครั้งหลายคราวแลว ก็เปนทางที่ถูก ไมใชทาง
ที่ผิด และไมใชเรื่องที่จะตองชักจูงเคี่ยวเข็ญใหทํา  เพราะทําอยูแลว  จึงไมไดอยูในสวนของ
โอวาทที่ขอรอง  แตขอชมเชยวาการที่นักศึกษาไดไปปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ
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ประชาชน ก็เปนสิ่งที่เหมาะสม ในการเตรียมกายเตรียมใจ ที่จะปฏิบัติงานของตนตอไป     
ในชีวิตอนาคต การพัฒนานี้ก็ เปนการชวยใหบานเมืองมีความเจริญรุ ง เรือง และ           
ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองน้ีเปนทางเดียวที่จะทําใหบานเมืองเรารอดไปไดเปนเอกราช 
และมีความกาวหนาเจริญมีความมั่นคงในชาติบานเมือง และในแตละบุคคลดวย  อันนี้ก็
กลับมาที่เดิมแลว ก็ขอยุติการพูด ถาจะมีขอสงสัยใดก็ขอใหเรียก และอาจมาชี้แจงใหทราบ
ตามคําถามที่จะมีตอไป  ถาอยากใหตอบคําถาม  อันนี้ไมใชวาจะเปดเพรสคอนเฟอเรนซ     
แตวาบางคนอาจมีอะไรที่จะมาคุยกันได แลวก็หาวาพูดแตผูเดียว อยากออกความคิด
อะไรบาง หรือจะเห็นวาควรที่จะสมันากันก็เชิญ 

ตอนนี้ก็ขอยุติ และถาพูดมากจะหิวกัน วันนี้เตรียมอาหารใหเลี้ยงใหทั่วถึง หวังวาพอ 
ถาไมพอก็รองข้ึนมา อาจไปหามาจากที่อ่ืนมาไดอีก ถาไมหมดก็โกรธเหมือนกัน เพราะ
หมายความวาไมรับเชิญ ตอไปนี้ก็เปนรายการแยกยายกันไปทํามาหากินกันตามรานตาง ๆ 
แลวก็พบกันใหมอีกตอไปในโอกาสหลัง หมายความวาอีกสัก ๑๕ นาท.ี 
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พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะกรรมการของสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย (๒) 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
 

*********** 

ขอขอบใจสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทยที่ไดจัดงานสาธารณกุศล  และทั้งได    
นําเงินมาเพื่อชวยกันสรางสารานุกรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

สารานุกรมนี้ก็มีจุดประสงคที่จะรวบรวมความรูตาง ๆ สําหรับให เยาวชน           
ในบานเมืองของเราไดทราบถึงวิชาการทุก ๆ ดาน  และใหทราบวาวิชาการในดานตาง ๆ นี้   
มีความสัมพันธกัน  แตสารานุกรมนี่เปนงานที่ใหญ  และตองการความรูจากผูเช่ียวชาญที่มี
ความรูตาง ๆ ที่จะสรางขึ้นมา  และนอกจากนี้ก็ยังตองการใชทุนสรางอีกไมนอยสําหรับงานนี้ 
ฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายชวยในการนี้ดวย  ก็นับวาชวยใหงานเพื่อการศึกษาของประเทศชาติ
เจริญกาวหนาขึ้น  ซึ่งจะทําใหอนุชนรุนหลังมีความรูในวิชาการ มีความรูในความเปนอยู   
และการวางตัวในอนาคตดวย  ก็ขออนุโมทนาในจิตใจกุศลที่ทานทั้งหลายไดมี  ขอใหทุกทาน
จงประสบแตความดีงาม  ความเจริญรุงเรืองทุกประการ. 

 

 

 

 

 

 

 

   
(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทใหนายประเวทย  วิชชุประภา  นายกสมาคมคาทอลิก  

แหงประเทศไทยนําคณะกรรมการของสมาคม ฯ และผูแทนองคการคาทอลิก  จํานวน ๒๑ คน เฝา ฯ ทูลเกลา ฯ  
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสรางสารานุกรมสําหรับเด็กไทย 

 
 

 
พระบรมราโชวาท (๑) 

พระราชทานแกคณะกรรมการของสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย (๒) 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
 

*********** 

ขอขอบใจสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทยที่ไดจัดงานสาธารณกุศล  และทั้งได    
นําเงินมาเพื่อชวยกันสรางสารานุกรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

สารานุกรมนี้ก็มีจุดประสงคที่จะรวบรวมความรูตาง ๆ สําหรับให เยาวชน           
ในบานเมืองของเราไดทราบถึงวิชาการทุก ๆ ดาน  และใหทราบวาวิชาการในดานตาง ๆ นี้   
มีความสัมพันธกัน  แตสารานุกรมนี่เปนงานที่ใหญ  และตองการความรูจากผูเช่ียวชาญที่มี
ความรูตาง ๆ ที่จะสรางขึ้นมา  และนอกจากนี้ก็ยังตองการใชทุนสรางอีกไมนอยสําหรับงานนี้ 
ฉะนั้น การที่ทานทั้งหลายชวยในการนี้ดวย  ก็นับวาชวยใหงานเพื่อการศึกษาของประเทศชาติ
เจริญกาวหนาขึ้น  ซึ่งจะทําใหอนุชนรุนหลังมีความรูในวิชาการ มีความรูในความเปนอยู   
และการวางตัวในอนาคตดวย  ก็ขออนุโมทนาในจิตใจกุศลที่ทานทั้งหลายไดมี  ขอใหทุกทาน
จงประสบแตความดีงาม  ความเจริญรุงเรืองทุกประการ. 

 

 

 

 

 

 

 

   
(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทใหนายประเวทย  วิชชุประภา  นายกสมาคมคาทอลิก  

แหงประเทศไทยนําคณะกรรมการของสมาคม ฯ และผูแทนองคการคาทอลิก  จํานวน ๒๑ คน เฝา ฯ ทูลเกลา ฯ  
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสรางสารานุกรมสําหรับเด็กไทย 
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พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกคณะบัณฑิตอาสาสมัครจากสถาบันตาง ๆ (๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันจันทร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

 
*********** 

 
โครงการที่จะไดทําใหผูที่มีความรูและใฝความรูไปปฏิบัติการในเขตตาง ๆ นั้น        

ก็นับวาเปนโครงการที่นายกยองและนาสนใจ  นาจะมาพิจารณาดูวา การออกไปปฏิบัติของ
นักศึกษาเพื่อไปพัฒนาประชาชนและเพื่อการศึกษานั้น  จะมีอะไรที่จะสัมพันธกันบางหรือ
ขัดกันบาง 

ที่ไดรายงานวาจะไปปฏิบัติการในดานการสอนและรักษาอนามัยแกนักเรียนนั้น        
ก็เปนสิ่งที่ตองทํา  และเปนงานที่มีความจําเปน  ท่ีมีความตองการมาก ที่นักศึกษาไดศึกษา
มาในมหาวิทยาลัยแนวทางของการศึกษาสวนมากก็ไมไดเปนการสอนในโรงเรียนหรือ        
การแนะนําอนามัย  ฉะนั้นก็นาคิดอยูวาประโยชนที่จะได จะไดอยางไร  ก็เขาใจวา         
การออกไปจะไปชวยในฐานะบุคคล  และพยายามใชความรูที่ไดเรียนมาไปปฏิบัติ  ในการ
ปฏิบัตินี้เองก็มีความแตกตาง  มีการขัดกันอยูวา การสอนในโรงเรียนกับที่ไดเรียนมาระดับ
ตางกัน คือ การสอนในโรงเรียน  จะตองไปสอนเด็ก ไปสอนผูที่ยังมีความรูนอยใหมีความรู
มากขึ้นเล็กนอย เพราะวายังเยาว ฉะนั้นการที่จะสามารถใชความรูที่ไดเรียนมาชั้นสูงไป
ปฏิบัติก็อาจดูเหมือนวาเสียแรง  แตถาดูอีกแงหนึ่ง  คนเราที่เรียนสูงเทาไร ๆ ก็มีความจําเปน
ที่จะสนใจในปญหารากฐานของมนุษยนี่เอง  เพราะวาคนที่มีความรูสูงปานใด  ก็ไมพนเปน
คน เปนมนุษย ซึ่งตองอาศัยสิ่งที่เปนรากฐานเชนจตุปจจัย  ซึ่งทุกคนไมมีใครหลีกเลี่ยงได  
จะตองอาศัยจะเปนคนที่มีปริญญายืดยาวหรือไมมีปริญญาใดก็ตองอาศัยทั้งนั้น  ฉะนั้นคนที่มี
ปริญญา หรือคนที่มีความรูมาก  หรืออางวามีความรูมาก หรือจะใฝที่จะมีความรูมาก จําเปน
ที่จะเริ่มตนที่จุดรากฐานนี้  และวากันสวนมาก  ผูที่เรียนมาก  ผูที่อยากจะรูวิชามากนั้น  
คอนขางจะลืมในหลักสําคัญของชีวิตอันนี้  การที่ทานทั้งหลายออกไปปฏิบัติในภูมิประเทศ  
คือที่ในที่ที่ถือวาไมมีการพัฒนาพอ  ไปชวยใหประชาชนผูที่ไมมีโอกาสที่จะหาความรูที่สูงขึ้น 

  
(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายสัญญา  ธรรมศักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร พรอมดวยคณะอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  นําบัณฑิตอาสาสมัครที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งไดรับการอบรมและปฏิบัติงานมาเปนเวลา ๑ ป จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
รวม ๓๘ คน เฝา ฯ รับพระราชทานพระบรมราโชวาท กอนที่จะออกไปปฏิบัติงานในชนบท 
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มาไดก็เปนประโยชนทั้งในดานประชาชนทั้งในดานตนเอง  ซึ่งกลับไปดูสิ่งที่เปนรากฐานแท ๆ 
ของชีวิต  และโดยที่กลับมาตองมาทําสารานุกรมเพื่อไดรับปริญญานั้น  ก็หมายความวา
จะตองไดสังเกตชีวิตของคนวาเปนอยางไร  และปญหาของคนทั่วไปมีอะไรบาง  ไมใชเฉพาะ
วาอานในตําราจะสงเสริมในดานเศรษฐกิจหรือในดานวิศวกรรม  แตวาจะใชไมได  เพราะวา
ประชาชนเปนอยางที่วาวามีความรูและฐานะไมถึงที่จะรับประโยชนจากแผนเศรษฐกิจ
หรือแผนการทางวิศวกรรม  ที่เปนเชนนี้ก็เขาใจวาจะเปนประโยชน เพราะวาทําใหสนใจใน
ปญหารากฐาน  และเขาใจวาจะเปนประโยชนในดานพัฒนาดวย  ขอที่ควรจะระมัดระวังก็
คือ การพัฒนาชวยประชาชนและการศึกษาเพื่อปริญญานั้นอาจขัดกันไดเหมือนกัน  
เพราะวาถาอยากจะศึกษาเพ่ือปริญญา  ก็อาจไปถือวาประชาชนเปนหนูตะเภามากเกินไป  
ซึ่งตองระวัง ถาใชประชาชนเปนหนูตะเภา  ก็หมายความวาเราไมไดไปชวยประชาชนโดยแท  
เพราะวาจะถือเอาประโยชนในทางที่จะเปนตัวอยาง  เปนเครื่องมือสําหรับทดลองเทานั้นเอง 
ซึ่งเคยสังเกตมาเหมือนกันวาผูที่มีความรูและพยายามท่ีจะหาความรูเพิ่มเติมอาจขาด
ความรูสึกที่จะชวยประชาชนโดยแท  มัวแตจะหาความรูเทานั้นเอง  ฉะนั้นก็ขอใหระมัดระวังบาง 
แตวาถาจะไปชวยประชาชนทั้งหลาย  อยางที่เคยไปแลวและที่จะไปนี่  ก็จะไดประสบ  เวลา
เราชวยประชาชน  บางทีตองละท้ิงหลักวิชาไปบางเหมือนกัน  เพราะวาถาใชแตหลักวิชาก็จะ
ทารุณ  แลวก็ตองมีความรูสึกที่จะชวยเหลือเขาดวยจิตใจ  อันไมใชดวยวิชา  ซึ่งขอนี้จะทําให
ดอยในทางการคนควา  สองอยางที่ขัดกันอยางยิ่งนี้  ไมนาจะขัดกัน  เพราะวาการศึกษาก็เปน
สิ่งที่ดีที่เลิศ ที่นาจะปฏิบัติ การพัฒนา หรือพูดงาย ๆ การชวยประชาชนใหมีฐานะดีก็เปนผล
เปนขอที่ควรจะปฏิบัติ  แตวาคอนขางขัดกันอยางนี้  จึงตองใชดุลยพินิจอยางดีและพยายาม
ที่จะแบงสวนที่จะตองการทําใหดี 

พูดถึงโครงการตามเจตนาที่จะทําก็ดูดีมาก  มีประโยชนหลายอยางทั้งในดาน
การศึกษา  ทั้งในดานการปฏิบัติเพื่อพัฒนาประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศและการศึกษา 
แตก็ตองมามีขอสังเกตวาตองระมัดระวังในการปฏิบัติอยางยิ่ง  โครงการนี้จะดีก็โดยที่         
ผูปฏิบัติทั้งฝายอาจารยทั้งฝายลูกศิษยจะมาพิจารณาเองวาควรจะทําประโยชนอยางไร      
ในทางไหน  เพราะวาโครงการใด ๆ ที่มีความสําคัญอยางเชนโครงการนี้ยอมมีหลายทาง   
ผลที่จะออกมาออกมาไดหลายอยางแลวแตผูปฏิบัติ  ถาผูปฏิบัติใชการพิจารณาที่รอบคอบ
และพยายามที่จะสรางสรรค  พยายามที่จะแกไขโครงการหรือเสริมโครงการใหดี  โครงการก็จะดีขึ้น 
แตก็อาจมีเจตนาไมดี  หรือมีการปฏิบัติไปในทางที่จะทําใหโครงการนี้เปนอันตรายหรือ     
เสียหายไป  หรือทําใหโครงการนี้เกิดอันตรายใด ๆ ก็เปนไปไดเหมือนกัน  ฉะนั้น ก็ขอฝาก  
ทั้งครูอาจารยทั้งผูที่เปนนักศึกษาในโครงการนี้  ใหระวังสังวรในขออันตรายที่โครงการจะมีได
ตอตนเองและตอสวนรวม  ขอใหทุกคนไดปฏิบัติดวยความระมัดระวัง  ดวยความตั้งใจที่ดี
เพื่อประโยชนสวนรวมและเพ่ือประโยชนสวนตัว  แลวจะไดผลดี  และจะเปนสิ่งที่นําชื่อเสียง
ที่ดีแกสถาบันท้ังหลายท่ีทานศึกษามาและแกโครงการ  และโดยเฉพาะจะเปนชื่อเสียงที่ดี  
เปนที่ไวใจของประชาชนทําใหประชาชนมีความภูมิใจวา  ผูที่มีการศึกษาสูง  ผูที่มีโอกาส
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เรียนเขาขั้นมหาวิทยาลัยสนใจในการพัฒนาประชาชนโดยแท  ตั้งแตรากฐานขึ้นมา  
จนกระทั่งถึงวิชาการขั้นสูง  อันนี้ก็จะเปนทางที่จะสงเสริมความไวใจซึ่งกันและกันระหวาง
ประชาชนในประเทศ  และก็เปนชื่อเสียงที่ดีสําหรับคนไทยในสายตาชาวตางประเทศวาเรา
ชวยกันจริง ๆ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเราใชมาตลอดตั้งแตโบราณกาล  ที่คนไทยดวยกันชวยสงเสริม
ซึ่งกันและกันมาดีจนกระทั่งชาติไทยไดดํารงไวอยูจนปานนี้  ฉะนั้นความรับผิดชอบที่มีก็คือ
ทั้งครูอาจารย  ทั้งผูที่เปนนักศึกษามีความรับผิดชอบอยางยิ่งในโครงการนี้ 

ขอใหสามารถที่จะเห็นความสวางในเปาหมาย  และมีความแข็งแรงในทางจิตใจและ
รางกาย  เพื่อที่จะปฏิบัติตามจุดประสงคที่ไดแจงเอาไว  ขอใหการปฏิบัติงานของทุกคนใหมี
ผลที่สมบูรณตามที่ไดตั้งใจเอาไว  และสามารถที่จะชวยใหบานเมืองมีความปกแผนเพิ่มขึ้น  
ทั้งในดานการพัฒนา  ทั้งในดานชื่อเสียง  ก็จะทําใหทุกคนปลาบปลื้มใจ ผูที่เกี่ยวของที่ได
กอตั้งโครงการ  ทั้งผูที่ปฏิบัติโครงการ  ทั้งผูที่ไดผานโครงการนี้ในฐานะเปนนักศึกษาและ
สําเร็จเรียบรอยไป  จะไดปลาบปลื้มกันทั้งนั้น  และเห็นวาไดทําประโยชนแกสวนรวมจริง ๆ 
แตความปลาบปลื้มนั้นก็ไมไดจํากัดอยูในวงการของโครงการ  ผูที่ไดรูไดเห็นก็จะพลอย     
ปลาบปล้ืมไปดวย  และเห็นประโยชน  ก็ขอทุกคนจงประสบความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่
ปรารถนา  ขอใหเปนผลสัมฤทธิ์ทุกประการ. 
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๗๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ณ หอประชุมศูนยมหาวิทยาลัยตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 
 

*********** 

ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี  ที่ไดมามอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  
รุนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ โอกาสนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ  และขอขอบใจมหาวิทยาลัยที่ใหปริญญากิตติมศักดิ์แก
ขาพเจา 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลวเปนรุนแรก  นับวา
เปนผลสําเร็จท่ีสําคัญและมีความหมายอยางยิ่งสําหรับประชาชนคนไทยทุกคน  เพราะทําให
เห็นวาความพยายามของเราท่ีจะขยายการศึกษาขั้นอุดมออกไปใหถึงจังหวัดภาคใต             
ไดบรรลุผล  และผลน้ัน  ยอมคาดหมายไดวา  จะมีมาถึงการพัฒนาประเทศในสวนรวมตอไป
อยางแนนอน 

บัณฑิตทั้งหลายยอมทราบไดดีถึงกําลังความสามารถของตน ๆ วาอาจนําออกใชให
เกิดประโยชนแกประเทศชาติไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง  จึงควรจะไดถือเปนหนาที่ที่จะตอง
รับผิดชอบในสถานภาพและความมั่นคงของสวนรวมเปนพิเศษ  ควรจะไดใชความรูความคิด
และความสามารถที่มีอยูโดยเต็มภาคภูมิ  เพื่อสงเสริมปรับปรุงงานของบานเมืองที่แตละคน    
มีสวนรวมกระทําอยูใหพัฒนาขึ้นมา  ดวยความสํานึกวา  งานทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญ
อยูดวยกัน  และจําเปนตองกระทําไปพรอมกัน  เมื่อผูมีความรูรวมกันพัฒนาอยางจริงจังดวย
หลักการ  งานตาง ๆ ทุกดาน  ตั้งแตระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด  จะดําเนินและ
กาวหนาไปไดโดยราบรื่นและรวดเร็ว  ความกาวหนาที่เกิดขึ้นทั่วถึงพรอมมูลนั้น  จะกอกัน
เปนรากฐานอันกวางใหญแข็งแรง  และจะค้ําชูสงเสริมฐานะความเจริญของชาติบานเมืองให
ตั้งมั่นอยูโดยถาวรปลอดภัยไดเปนท่ีแนนอน  ขาพเจาขอฝากถอยคําทั้งหมดนี้ใหทุกคนได
นําไปพิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติ  ในการที่จะสรางความสําเร็จความเจริญของตนของชาติ
สืบไปในวันขางหนา 

ขออนุโมทนาในเจตนาอันเปนกุศล  ของผูที่เอ้ือเฟอเก้ือกูลกิจการของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรทุกฝายทุกคน  ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีพลังอันสมบูรณทั้งในกายและ 
ในจิตใจ  สามารถประกอบกิจการงานตาง ๆ ไดโดยมีประสิทธิภาพเต็มเปยม  ทั้งใหประสบ
ความสุข  ความสําเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกคน. 
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๗๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเขาเฝา ฯ 

รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
 

*********** 
ขาพเจายินดีมาก  ที่ไดพบกับคณะครูอาวุโสและไดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให

ในโอกาสเดียวกันนี้ 
ทานทั้งหลายควรภาคภูมิใจไดอยางยิ่ง ที่ไดปฏิบัติหนาที่ของครูเปนผลสําเร็จ 

มาไดเปนอยางดี  ความสําเร็จของทานนี้อาจวัดไมไดดวยยศศักดิ์และดวยความร่ํารวย  แตก็
เปนความสําเร็จอันแทจริงที่จะเปนของทานตลอดไป  ไมมีผูใดจะแยงชิงจากทานไปได           
และเมื่อใดทานรําลึกถึงความสําเร็จน้ี  ทานจะบังเกิดความสุขความอ่ิมใจไดเต็มเปยมเมื่อนั้น  
ท้ังนี้เพราะทานเปนผูที่ไดใชแตวิชาความรูและคุณความดีมาตลอดชีวิต  ไดตั้งใจอยางมั่นคง 
ที่จะนําเอาความรูความดีท้ังปวงท่ีมีในตน  ออกเผยแผและปลูกฝงลงในคนทั่วไป  ดวยความอุตสาหะ 
พยายาม  ดวยความเสียสละอดทนอยางสูง  ดวยความเมตตากรุณา  และดวยเจตนาที่จะให
บังเกิดผลเปนประโยชนเปนความสุขอันยั่งยืนแกเพื่อนมนุษย 

บัดน้ี  แมจะพนหนาที่ตามทางการแลว  แตทุกทานก็ยังทรงความเปนครูอยูอยาง
สมบูรณพรอมทั้งกายทั้งจิตใจ  ขอใหคิดวาสังคมยังเคารพยกยองทานอยูเสมอมิไดเสื่อมคลาย
และทุกคนยังปรารถนาอยางยิ่ง  ที่จะไดเห็นทานบําเพ็ญประโยชนบําเพ็ญความดีเพื่อ
สวนรวมอีกตลอดไป  ใหเปนนิมิตหมายที่ครูรุนหลังไดยึดเหนี่ยวเปนแบบฉบับ  ในอันที่จะ
รวมกันดํารงความบริสุทธิ์สะอาด  ความมีศรีสงาและความศักดิ์สิทธิ์ของครูไวใหคงอยูคูกับ
ชาติไทย 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ทานไดรับมอบไปในวันนี้  ถึงหากเปนสิ่งเล็กนอยเพียงใด  
ก็ขอใหถือวามีคาสูงทางดานจิตใจ  และเปนของขวัญที่ประชาชนพรอมกันมอบใหทาน 
ดวยความนิยมยกยองและดวยความกตัญูรูคุณ 

ขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุขความสวัสดี  เปนที่เคารพระลึกถึงประจําอยู
กับจิตใจของบรรดาผูที่เคยไดรับความเมตตากรุณาของทานเสมอไป. 
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๗๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร 

แกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันจันทร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๖ 
 

********** 
 

ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจมากที่ไดทราบรายงานกิจการทุก ๆ ดาน      
วาไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นดวยประการตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยยังไดเรงรัดปรับปรุงการปฏิบัติ
อยางจริงจัง ทั้งในงานปรกตแิละงานสนาม 

ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิ และกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษา 

เมื่อทานทั้งหลายเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ เชื่อแนวาทุกคนไดทราบตระหนัก
แลววา การเรียนวิชาแพทยและวิชาท่ีเกี่ยวกับการแพทยทั้งหมดนั้น คือการเลาเรียนวิชาเพื่อ
ประโยชนของผูอื่นยิ่งกวาของตน เพราะโดยฐานะหนาที่ที่จะมีมา ทานจะตองใชความรู 
ความชํานาญทั้งหมดที่มีอยู สงเคราะหอนุเคราะหผูอื่น มีผูปวยเจ็บเปนสําคัญ และจะตอง
อุทิศตน อุทิศเวลา แมกระทั่งความสุขสวนตัว เพื่อปฏิบัติการเชนนี้อยูตลอดชีวิต  หมายความวา
ทานท้ังหลายตองมีอุดมคติ และมีจรรยาอันสูงและหนักแนนในหนาที่และวิชาชีพของตน     
จึงจะทําไดสําเร็จ ดวยเหตุนี้ ทางราชการและเอกชน จึงไดทุมเททุนรอนเปนอันมากเพื่อ
การศึกษาดานการแพทย ทั้งเพื่อสนับสนุนสงเสริมผูศึกษาวิชาการดานนี้ใหไดมีโอกาสไดศึกษา 
และไดมีความเจริญกาวหนาอยางเต็มที ่

บัดนี้ ทุกคนก็ไดอุตสาหเลาเรียนฝกฝนตนจนสําเร็จ และถึงคราวที่จะปฏิบัติการงาน
ตามที่ไดตั้งความมุงหมายไวแลว ควรจักไดทําความมั่นใจในหนาที่ของตน ใหแนนแฟนอีกครั้งหนึ่ง 
พยายามรักษาความสามารถและอุดมคติไวใหมั่นคง และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตน ๆ  
จนเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเขมแข็งอดทน พรอมทั้งความเมตตากรุณา เพื่อใหภารกิจ
ทุกอยางสัมฤทธิผลที่บริสุทธิ์และบริบูรณ บังเกิดเปนคุณเปนประโยชนแกสาธารณชน 
ตลอดจนประเทศชาติ ใหเปนเกียรติ เปนความเจริญแกตัวทาน แกวิชาการของทานยั่งยืน
สืบไป 

ขออวยพรใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล มีพลังอันสมบูรณ สามารถทําประโยชน
เก้ือกูลสวนรวมไดเต็มภาคภูมิ และใหประสบความสุขความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา        
ทุกประการ. 
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๗๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๑๗ 
 

*********** 
 

ในวัยเด็ก คนมีความวองไวทางสมองสูง สามารถรับทราบและจดจําไดรวดเร็ว        
ถาพยายามเลาเรียนวิชาความรู พยายามสังเกตพิจารณาส่ิงตาง ๆ พยายามฝกหัดตน         
ใหมีเหตุผล มีระเบียบ มีความดี ก็จะติดเปนนิสัย และสามารถนําออกมาใชไดโดยถูกตอง 
ชวยใหเกิดความสุข ความสําเร็จ และความรุงเรืองแกตนไดอยางแนนอนในวันขางหนา. 

 
 

                                                        พระตําหนักจติรลดารโหฐาน    
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ 
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๘๐ 
 

กระแสพระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย ในโอกาสเขาเฝา ฯ (๒) 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันเสาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

 
********** 

 
ขาพเจามีความยินดีที่ไดมีโอกาสพบปะกับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย ผูเปนผูแทน

ของนักเรียนและนักศึกษาอีกมากหลาย และทราบดีวาในระยะนี้มีความสะเทือนใจมาก     
โดยไดมีเหตุการณเกิดขึ้นที่ทําใหมีความรูสึกเปนพิเศษ เรื่องที่ไดผานมานี้ยอมเปนสิ่งที่ 
นาสะเทือนใจมากจริง ๆ แตวาถาเราทุกคนจะพิจารณาดูแลวก็จะตองถือวาเปนบทเรียน และ
เปนส่ิงท่ีจะเปนรากฐานสําหรับอนาคตได ฉะนั้นเหตุตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงตองรับการพิจารณา
อยางรอบคอบ ในเบื้องตนก็ขอแสดงความชื่นชม แมวาอยูในสถานการณที่นาหนักใจปานใด 
แตความรวมมือของเหลานักเรียนนักศึกษาก็ทําใหสามารถกลับคืนสูสภาพปรกติในไมชา 
ในเวลาอันสั้น ที่เห็นไดชัดอยางยิ่งก็เชนการจราจร ซึ่งในเวลาที่ปนปวน มีเหลาลูกเสือไดมา
ชวยอํานวยความสะดวก ซึ่งทําใหสถานการณเบาบางลงไปอยางยิ่ง นอกจากนี้เวลามีเหตุ
อะไร ทุกคนก็ไดชวยกันเพ่ือใหระงับเหตุ อันนี้เปนเหตุผลที่ทําใหบานเมืองของเราแมจะมี
ความปนปวนไดกลับคืนสูสภาพปรกติได และอยางที่อธิบดีไดกลาววานานาประเทศไดมี 
ความยุงยาก แตประเทศไทยแมจะมีความยุงยากก็ยังอยูได มั่นคงได อันนี้เปนความลับ 
ฉะนั้นทุกคนจะเปนนักเรียน จะเปนนักศึกษา จะเปนครูในสถาบันใดก็ตาม ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปก็จะตองสํานึกถึงขอนี้ซึ่งสําคัญ คือคนไทยทุกคนไมวาจะอยูในวัยใด   
มีศาสนาใด  มีอาชีพใด ยอมตองชวยซ่ึงกันและกัน  ชวยกันอุมชูชาติบานเมืองคือสวนรวม 
ใหอยูได ขอนี้ไดพูดมาเสมอและคงไดยินจากหลายคนท่ีใหคําแนะนําใหโอวาทวาทุกคนตอง
นึกถึงสวนรวมเปนที่ตั้ง ที่ตองเห็นแกสวนรวมเปนที่ตั้งนั้นก็เพราะเหตุวา แตละคน  แตละ
บุคคลตองอาศัยสวนรวมเปนที่อยูอาศัย ถาสวนรวมอยูเย็นเปนสุขแตละบุคคลก็อยูเย็นเปน
สุข ฉะนั้นทุกคนมีหนาท่ีที่จะสรางใหสวนรวมมีความมั่นคงและความสงบ 

เพื่อการนี้ก็ตองพิจารณาตอไปวาจะทําอยางไร แตละคนมีหนาที่และไดรับคําบอก 
อยูเสมอวานักเรียนก็มีหนาที่ที่จะเรียน อันนี้อาจนารําคาญบาง แตวาเหตุผล คือแตละคนมีพลัง
ของตัวสรางขึ้นมา และรวมพลังก็เปนพลังแรง พลังนี้มีหลายชนิด พลังกายและพลังใจ  ทั้งพลังความรู 
 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายพงศศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิบดี

กรมอาชีวศึกษา นํานักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และสามัญศึกษา 
เฝา ฯ รับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
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ถาไดรวบรวมพลังกายไดแลวก็เปนสิ่งอยางหนึ่งที่นาชื่นชม  เพื่อใหพลังกายนี้ไดเปน
ประโยชนแกสวนรวมไดมากยิ่งขึ้น ตองพยายามที่จะสรางพลังวิชาความรูและพลังใจใหมีขึ้น 
พลังจิตใจนี้ถาพูดโดยสวนรวมแลวเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะรวมทั้งเกี่ยวของกับเรื่องที่จะทราบวา 
ส่ิงใดควรสิ่งใดไมควร ทั้งทําใหสามารถที่จะคิดดีชอบเพื่อใหตนไดสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน 
เพื่อตนเองและเพื่อสวนรวมไดดี ยกตัวอยางเวลาเรามีความโกรธแคน เราก็มีกําลังกายมาก 
แตวากําลังกายน้ันอาจมีไมไดเต็มท่ี คือไมไดรับการควบคุมจากวิชาความรูหรือสิ่งที่ดีที่อยู 
ในตัวได อาจเปะปะไปบาง ฉะน้ันความโกรธนั้นก็เปนผลทําใหเราไมสามารถที่จะใชกําลังกาย
โดยเต็มเปยม เหตุผลก็คือเวลาเรามีความโกรธ จิตใจของเราไมสวาง มีสิ่งที่มาครอบอยูทําให
มืดมนไมเห็นทางเราจึงอาจเปะปะ และมิใชเฉพาะความโกรธ  ความเศราก็ทําใหมืดก็ได  
หรือแมแตความดีใจก็ทําใหมืดก็ได ฉะนั้นทุกคนจึงมีหนาที่ที่จะควบคุมจิตใจ ทั้งจิตใจทาง
โกรธ ทางเศรา หรือทางดีใจเพื่อใหทุกคนสามารถที่จะมีความสวางในใจ 

ในวันนี้เพื่อที่จะใหขจัดความเศราหรือความโกรธหรือความดีใจเพื่อใหมีความสวาง 
จึงไดมีการสวดมนตของพระทั่วราชอาณาจักร เพื่อที่จะใหมีความสวางไสวในใจของประชาชน 
ทุกคน การสวดมนตครั้งนี้ก็เปนทางหนึ่งที่จะทําใหระลึกถึงสิ่งที่ดีที่งาม และทําใหบุคคล 
แตละคนสามารถที่จะหาความสวาง  ที่สวดมนตวันนี้ก็เปนการสวดมนตทางพุทธศาสนา 
แตศาสนาอื่น ๆ ก็ไดมีการสวดมนตเหมือนกัน ประชาชนในประเทศไทยก็มีศาสนาตาง ๆ นานา 
แตละคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะยึดและมีความดีที่จะยึด ฉะนั้นควรที่จะพยายามที่จะยึดสิ่งที่ดี
เพื่อความสวางของตน 

คราวนี้มาวาถึงวิธีที่จะทําใหมีความสวาง สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ดีที่งาม และ
สามารถที่จะสรางกําลังใจและกําลังวิชาใหแกตน คือแตละคนที่มาในวันนี้ก็เปนผูที่กําลัง
ศึกษาวิชาความรูในดานตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในวันขางหนาเพื่อสรางตน สรางบานเมือง
ใหมีความเจริญ ใหสามารถที่จะใชวิชาความรูใหเปนประโยชนแกสวนรวมและแกสวนตัว     
ถาแตละคนพากเพียรที่จะศึกษาในวิชาการ จะเปนวิชาการใดก็ตามอยางเครงครัดและ 
อยางขะมักเขมน ก็จะแกปญหาในการสรางบานเมืองไดอยางยิ่ง เพราะเหตุวาถาขาดวิชา
ความรูก็เทากับไมสามารถที่จะใชกําลังของตนเพื่อใหเปนประโยชนไดเต็มที่ เมื่อมีโอกาสเรียน 
ก็จะทําใหสรางเสริมตนเองใหมีสามารถสูง ทําใหมีทางที่จะชวยสวนรวมมากขึ้น  ตัวเอง
เทากับเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง เครื่องมือทุกชนิดถาเราไมสามารถที่จะใช ก็ไมเกิดประโยชน
ใด ๆ เครื่องมือมีเครื่องมือที่งาย ๆ และมีเครื่องมือที่คอนขางจะมีกลไกที่ยุงยากและสับสน 
กลไกที่ยุงยากสับสนน้ัน ถาทุกคนจะใชก็ตองพยายามเรียนรู แตกลไกที่งาย ๆ หรือเครื่องมือ
ที่งาย ๆ ก็ตองเรียนรูเหมือนกัน ใหยกตัวอยางที่งายที่สุดคืออยางไมบรรทัดที่แตละคนตองใช
ทุกวิชาเขาก็ใชไมบรรทัดตีเสน โดยเฉพาะวิชาอยางชางกอสรางเขาก็ใชไมบรรทัดสําหรับขีดเสน      
ถาหากเราใชไมเปนก็ถือวาเปนไม แลวก็เทาที่ไดเห็น บางทีเคยเห็นเขาถือไมบรรทัดไวเปน
สําหรับตีหัวคน ไมใชสําหรับมาใชเพ่ือท่ีจะวัดสวนและขีดเสน การใชไมบรรทัดมาตีหัวคนนั้น
ก็มีประโยชนเหมือนกัน แตวาประโยชนของไมบรรทัดก็จํากัดในขอนั้น ใชไมอื่น ๆ ก็ยังได    



69

๘๒ 
 

แตถามาใชประโยชนอยางเต็มที่ของไมบรรทัด ก็จะทําใหสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดี แลวก็เปน
ประโยชนมากขึ้นตามลําดับ ไมบรรทัดนั้นสวนมากก็มีขีดเอาไววามีเซนติเมตร บางอันที่มี
มากกวา อาจมีเปนมุมฉากหรือเปนมุมตาง ๆ ถาเรามาใชประโยชนจากไมบรรทัดนี้ เราก็จะ
สามารถจะสรางตึกรามที่ใหญโต เขียนแบบเขื่อนหรือสรางถนนได เปนประโยชนแกสวนรวม
แกตนเองไดมาก  ฉะนั้นการใชเครื่องมือก็ยอมตองเรียนรูวิชาใหใชเปนประโยชนใหใชเต็มที่   
แตละคนมีสมอง มีกาย ก็ตองเรียนรูที่จะใชใหถูกตองเพื่อที่จะเปนประโยชนแกตน ประโยชน
แกสวนรวม จึงขอวิงวอนใหนักเรียน นักศึกษาทั้งหลายใหพยายามที่จะสรางตนเองดวย 
การขะมักเขมนในการเรียน การเรียนน้ีเขาอาจวาไดวาที่บอกใหเรียนเถิดนั้น อาจนึกวาให
เรียนเพราะวาไมอยากใหมากอความวุนวาย ถามาถามวาเปนเชนนี้จริงหรือเปลา ก็ขอตอบวา
จริงสวนหนึ่ง เพราะวาคนที่มีความรูจะสามารถที่จะกอความวุนวายในทางที่มีประโยชน     
ถาเรากอวุนวายทั้งที ก็ขอใหกอวุนวายที่เปนประโยชน ในระยะเวลาที่ผานมาก็เปนเวลา
หลายปอยูก็เห็นวามีการแสดงความวุนวายที่เปนประโยชนบางไมเปนประโยชนบาง แตที่ 
ไมเปนประโยชนก็มากอยู ไอไมเปนประโยชนนี้แหละท่ีหนักใจ ถึงขอใหทุกคนพิจารณาในการ
หาความรูวิชาการและหาความรูในทางจิตใจ เพื่อท่ีจะใหความวุนวายที่ไมเปนประโยชนนั้น    
เปนประโยชนขึ้นมา ความวุนวายที่จะไมเปนประโยชนนั้นเปนส่ิงท่ีมีขอเสียหายหลายอยาง
เสียหายตอตนเอง คือแตละคน  แตละนักเรียน แตละนักศึกษา และเปนขอเสียแกบานเมือง 
คือขอเสียแกแตละคน และแกชื่อเสียงของสถาบันของตน จะเปนโรงเรียน จะเปน
มหาวิทยาลัย จะเปนวิทยาลัยก็ตาม เสียหายเพราะวาทําใหคนเขาเสื่อมความนับถือ ถากอ
ความวุนวายที่ไรประโยชน ทําใหเสื่อมความนับถือ ก็ทําใหเสื่อมกําลังของตนเองดวยซ้ํา
เพราะวาคนก็ระแวงคนก็ดูถูก ฉะนั้นที่ขอวิงวอนใหเรียนและไมใหกอวุนวายนั้น ไมใชเพราะ  
ผูพูดวิงวอนเพ่ือผูพูด แตวาวิงวอนเพ่ือตัวของทานเองทุกคน เพื่อใหมีชื่อเสียงที่ดี  เมื่อมี
ชื่อเสียงที่ดีแลว กําลังของแตละคนจะเพิ่มขึ้นมา จะมีคนทั่วไปเขาเกรงใจเขานับถือความคิดที่ด ี
ซึ่งทุกคนก็เชื่อมั่นวามีความคิดท่ีดี ท่ีจะสรางงาน สรางบานใหเจริญ ใหไมเหมือนนานา
ประเทศท่ีเขาลมจม ไมเหมือนนานาประเทศที่เขาประสบเหตุราย ใหเปนเมืองไทยเปนประเทศ
ไทยที่คงอยู ที่มีเกียรติและมีความมั่นคง ก็ขอใหทุกคนพยายามสรางตนเพื่อที่จะสรางบานได 
ขอที่ไดกลาวเหลานี้ก็ยินดีที่ทราบวาแตละคนคิดอยูเสมอคิดมาอยูตลอด และเชื่อวาทุกคน 
ก็พยายามคิดยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ เพราะวาเหตุการณของบานเมืองคับขัน ถาทุกคนพยายาม 
ที่จะขะมักเขมนในหนาท่ีของตน คือศึกษาวิชาความรู  ศึกษาใจของตัว ศึกษาสิ่งที่ดีที่งาม 
และปรองดองกัน ใชกําลังของตัวในทางที่สรางสรรคในทางที่จะเปนประโยชน หรือสราง
เกียรติของตน ซึ่งเทากับสรางเกียรติของบานเมือง เราแนใจไดวาบานเมืองของเราจะอยู  
ทุกคนจะมีเสรีภาพ ทุกคนจะมีที่อยูอยางสบายอยางกาวหนาไดแน ไมตองใหใครมากดหัวขี่ 
และประชาธิปไตยท่ีทุกคนปรารถนาก็จะเกิดข้ึนโดยแท 

ในขอสุดทายก็ขอพูดถึงวาทุกสิ่งทุกอยางที่พูดนี้ คือการสรางสรรคตนเอง การสราง
บานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลาตองใชความเพียร ตองใชความอดทน
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เสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น 
ทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําใหดีไมครึ
ตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตนในความเพียรของตน     
ตองถือวาวันนี้เราทํายังไมไดผล อยาไปทอบอกวาวันนี้เราทําแลวก็ไมไดผล พรุงนี้เราจะตอง
ทําอีก วันนี้เราทํา พรุงนี้เราก็ทํา อาทิตยหนาเราก็ทํา เดือนหนาเราก็ทํา ผลอาจไดปหนา 
หรืออีกสองปหรือสามปขางหนา แตวาถาสมมติวาวันนี้เราทําแลวบอกวาไมมีประโยชน 
เพราะวาพรุงนี้ไมไดผล เลิกเสีย พรุงนี้ไมไดผลแน เปนสิ่งที่แนนอน แตวาพรุงนี้เราจะอยู
หรือไมอยูก็ไมทราบ ก็เชื่อวาอยู แตวาปหนาเราจะอยูหรือไมถาเราหยุดทําสิ่งที่ดี ฉะนั้น 
ความไมยอทอ ความเพียร ความเพียรนี่หมายความวาไมใชความเพียรในการทํางานเทานั้นเอง 
หมายถึงความเพียรที่จะขมใจตัวเองดวย ความกลาหาญที่จะขมใจตัวเองใหอดทน ไมใช
อดทนแลวก็เหมือนวาใครทําก็ทําไป เราทนเอาไว เทากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไมใชอดทน
ท่ีจะยังไมเห็นผล อดทนที่จะทราบวาสิ่งใดที่เราทําตองใชเวลา ถาเราอดทน หรือถาพูด 
ตามธรรมดาวา “เหนียว” ไว อดทนในความดี ทําใหดี เหนียวไวในความดีแลว ภายภาคหนา
ไดผลแน 

เคยพูดมาหลายแหงแลวหลายเรื่อง อยางเชนความเลวตาง ๆ ที่มีอยูในเมืองไทย
ความทุจริตคอรัปชั่นนั้นมี ถาแตละคนมีปณิธานที่จะไมคอรัปชั่น ที่จะไมทุจริต และสะสม
กําลังของตน สรางตัวเองใหมีความรู ใหมีความแข็งแกรง และรักษาความรูนั้น รักษาความ
แข็งแกรง ความมีปณิธานที่จะสรางความดีสําหรับสวนรวมและสําหรับสวนตัว ถารักษา
เหนียวไวในความดีนี้ภายภาคหนาความดีนั้นเกิดขึ้น เราก็ตองรักษาความดีนั้นไปตลอด  
คนท่ียังมีอายุนอยมีกําไรเพราะวาสามารถที่จะถึงในภายหนาในอนาคตได ถาเรารักษาความดี
วันนี้จริง ๆ คือรักษาความดีที่สุจริต บริสุทธิ์แท ๆ รักษาไวได สิบปขางหนาทานทั้งหลายเปน
ผูที่มีหนาที่สําคัญ งานการสําคัญ ผูที่อยูในหนาที่ในงานการสําคัญจะเปนคนสุจริต จะเปน 
ที่ไมคอรัปชั่น เปนที่มีวิชาความรูก็สรางบานเมืองได มีอิทธิพล ยิ่งยี่สิบปขางหนาคนที่มี 
ความบริสุทธิ์ใจที่รักษาไว ที่เหนียวไวจะมีมากขึ้น แลวคนเลวก็ตองถอย เมืองไทยก็จะมี 
แตคนที่บริสุทธิ์ใจ แตก็เปนความหวัง จึงขอวิงวอนเปนครั้งสุดทายวา ตองเรียนตองหาวิชา
ตองสรางตัวเอง มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ และเหนียวไวในความดีบริสุทธิ์จึงจะทําให
งานที่ทํา ปณิธานที่ตั้งไวในระยะนี้เปนผล เกิดเปนประโยชน ก็ขอพูดแคนี้ ขอใหการที่ทุกคน
ไดมีความสามัคคี มีความตั้งใจที่ดี มีความเขมแข็ง ชวยซึ่งกันและกัน  ชวยสวนรวมเชนนี้ 
เปนผลทําใหประสบความสําเร็จที่แทจริง ที่บริสุทธิ์ และขอใหทุกคนมีกําลังใจ กําลังกาย
ตอเนื่องไปเวลานาน ประสบแตความที่ดี ความที่งาม ประสบความสําเร็จ ทั้งในการศึกษา  
ทั้งในกิจการเพื่อความเจริญรุงเรืองของสวนรวม และความเจริญรุงเรืองของแตละคน  
ขอจงมีความสุขความเจริญทุกประการ. 
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๘๔ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง 

ท้ังมีความพอใจที่ไดทราบรายงานวากิจการของวิทยาลัยดําเนินมาไดเปนอันดี มีความ
เจริญกาวหนา ทั้งในดานวิชาการและดานการบริหาร ขอแสดงความช่ืนชมดวยกับผูท่ีไดรับ
ความสําเร็จในการศึกษาทุกระดับและทุกคน 

การใหการศึกษา คือการแนะนําและสงเสริมบุคคลใหมีความเจริญงอกงามในการ
เรียนรู คิดอาน และการกระทําตามอัตภาพของแตละคน โดยจุดประสงคในที่สุด ใหบุคคล
สามารถนําเอาความสามารถตาง ๆ ที่มีในตัว ออกมาใชใหเปนประโยชนเก้ือกูลตน  เกื้อกูล
ผูอื่นอยางสอดคลอง ไมขัดแยงเบียดเบียนแกงแยงกัน เพื่อสามารถอยูรวมกันเปนสังคม    
เปนประเทศได ดังนั้น ในแงของเจาหนาที่จัดการศึกษา  ซึ่งสวนใหญจะมีบัณฑิต เชน 
ทานทั้งหลายนี้เปนผูนําอยู จึงควรจะไดทราบจุดหมายของการศึกษาโดยชัดแจง ท้ังควรถือ
เปนหนาที่จําเปนจะตองปฏิบัติวา ผูใหการศึกษาระดับใด สาขาใดก็ตาม รวมทั้งผูบริหาร
การศึกษาดวย ตองปฏิบัติงานดวยความเขาใจกัน มีความสัมพันธรวมมือกันอยางใกลชิด 
และกวางขวาง สนับสนุนสงเสริมงานของแตละสาขา แตละระดับขึ้นมาเปนขั้น เวนจากความ
ขัดแยงและเบียดเบียนกันโดยเด็ดขาด ความเจริญทางการศึกษาของชาติที่ทุกคนตองการ     
จึงจะมีประสิทธิผลข้ึนมาได 

ขาพเจาขออวยพรใหบัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณดวยกําลังกายใจ พรอมทั้ง
กําลังสติปญญาและความพรอมเพรียง ใหสามารถจัดการศึกษาของชาติ ใหดําเนินลุลวง 
ไปสูความสําเร็จไดอยางบริสุทธิ์บริบูรณ ทั้งประสบความเจริญกาวหนาและความสุขในชีวิต
ครบทุกประการโดยทั่วกัน. 
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๘๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ 

 

********** 
 

 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมาเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
พรอมกับมามอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา อีกวาระหนึ่ง และมีความยินดีที่ไดทราบ
รายงานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยวาไดพยายามใหบริการดานการศึกษาแกชุมชนดวยหลายอยาง 
ซึ่งเชื่อวาจะเปนประโยชนมาก 

 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหมทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี ้
 ขาพเจาไดกลาวในที่ประชุมบัณฑิตทางการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้วา การใหการศึกษานั้น 
คือการแนะนําสงเสริมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน การกระทํา
ตามอัตภาพของตน ๆ โดยมีจุดมุงหมายในที่สุดใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัว 
ออกมาใชใหเปนประโยชนเกื้อกูลตน เกื้อกูลผูอ่ืนไดโดยสอดคลอง ไมขัดแยงเบียดเบียนกัน 
เพื่อที่จะไดอยูรวมกันเปนสังคม เปนประเทศได ทานทั้งหลายผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกอนุชน
โดยตรง ควรจะวางหลักปฏิบัติงานใหถูกตองวา ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลที่มุงหมายไวนั้น
สําเร็จได 
 ขาพเจาขอใหขอคิดแกทานทัง้หลายวา การปฏิบัติงานตาง ๆ นั้น เทาที่สังเกตเห็นมา 
มีอยูสองลักษณะ ลักษณะหน่ึง คือทําโดยมิไดเขาถึงจุดประสงค เชนมุงแตจะสอนนักเรียน 
เพียงใหสอบไลได แตมิไดเนนวานักเรียนจะนําวิชาการไปใชไดอยางไร หรือทํางานใหเสร็จ 
ไปตามเรื่อง โดยไมเขาใจวาทําไปเพื่อประโยชนอะไร อีกลักษณะหนึ่งนั้นตรงกันขาม ไมวาจะ 
ส่ังสอนหรือทําสิ่งใด ก็ทราบถึงความมุงหมายอยางแจงชัด เมื่อรับภาระสิ่งใดมากระทําแลว  
ก็นํามาพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ไมตื่นตระหนกหรือวูวาม แลวพยายามปฏิบัติ 
โดยเต็มความสามารถ ใหสมเหตุสมผล คํานึงถึงวัตถุประสงคตลอดจนผลดีหรือผลราย 
ที่จะเกิดตามมาภายหลังเปนสําคัญ ลักษณะการทํางานสองประการนี้ พิจารณาดูแลว  
ทุกคนยอมทราบไดวาควรเลือกเอาลักษณะใด เพราะฉะนั้น ในการที่จะไดรับตําแหนงหนาที่ตอไป 
ขอใหพยายามฝกฝนตนเองและอบรมส่ังสอนศิษย ใหทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานที่ถูก 
ท่ีแทไวเสมอตลอดเวลา จักไดสามารถทําตัวและทําการงานโดยมีประสิทธิภาพเต็มเปยม  
สมกับที่ไดรับการศึกษาขั้นสูงมาแลว 
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๘๖ 
 

ขาพเจาขออวยพรใหบัณฑิตทางการศึกษาทุกคน สมบูรณดวยกําลังกายใจ พรอมทั้ง
กําลังสติปญญาและความพรอมเพียง ใหสามารถจัดการศึกษาของชาติ ใหดําเนินลุลวง 
ไปสูความสําเร็จไดอยางบริสุทธิ์บริบูรณ ทั้งประสบความเจริญกาวหนาและความสุขในชีวิต
ครบทุกประการโดยทั่วกัน. 
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๘๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกครูใหญโรงเรียนและนักเรียนที่สมควรไดรับพระราชทานรางวัล 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา ๒๕๑๕ 
และครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามภาคใต 

ณ หอประชุมคุรุสภา 
วันเสาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

 

********** 
 

 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดีมาก ที่ไดพบกับคณะครูและนักเรียนจากจังหวัด
ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล ซ่ึงพรอมกันมาประชุมและรับรางวัล รวมกันกับบรรดา
โรงเรียนและนักเรียนผูไดรับรางวัลเลาเรียนดี ประจําปการศึกษาที่แลว 

 ขอชมเชยที่แตละโรงเรียนพยายามจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพสูง     
และที่นักเรียนแตละคนไดพยายามเลาเรียนจนไดผลอันเลิศ 

 ความรูทางวิชาการและทางปฏิบัติที่สอนในโรงเรียน เปนทั้งรากฐานและปจจัย       
ที่สําคัญยิ่งของคนทุกคน เพราะบุคคลไดอาศัยความรูเปนกําลัง ที่จะนําพาตัวใหกาวไปสู
ความสําเร็จ ความสุขและความเจริญทั้งปวง และความรูดังกลาวนี้ไมขัดกับศาสนา ไมวา
ศาสนาใด ตรงขาม กลับสนับสนุนกัน กลาวคือ ความรูชวยใหเรียนรูศาสนาไดโดยกวางขวาง 
และศาสนาชวยใหเรียนความรูไดโดยลึกซึ้งและชัดแจง เพราะฉะนั้นทั้งวิชาและศาสนา       
จึงดําเนินควบคูกัน เปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตดวยกัน ผูใดมีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนา      
ยอมดําเนินถึงความสําเร็จในชีวิตไดไมพลาดพลั้ง เพราะสามารถพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดโดย
ละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุมดวยเหตุผล การพิจารณาส่ิงตาง ๆ โดยนัยนี้ ทําใหทราบและ
เห็นความจริงของส่ิงน้ัน ๆ และปฏิบัติตอสิ่งนั้น ไดโดยถูกตองพอเหมาะพอดี จะทําการสิ่งใด
ก็ยอมไดผลท่ีสมบูรณ เพราะฉะน้ัน โรงเรียนก็ดี นักเรียนแตละคนก็ดี ควรจะไดปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตนใหไดครบถวนทั้งโดยหลักวิชาการและหลักเหตุผล เพื่อจักไดประสบความสําเร็จ    
ที่พึงปรารถนาไดโดยแทจริง 

 สําหรับครู โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ที่ ได เขามาประชุมสัมมนา              
ในกรุงเทพมหานครน้ัน ขอใหรวมมือรวมใจกันปฏิบัติกิจกรรม และพิจารณาปญหาตาง ๆ     
ใหไดผลและขอยุติ ที่จะนําไปปฏิบัติไดจริง  พรอมทั้งตั้งใจศึกษาสังเกตสิ่งที่ไดรับฟงและ      
พบเห็นบรรดาที่เปนคุณประโยชน แลวนําไปคิดพิจารณาเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู และนําไปใช
ประกอบการปรับปรุงกิจการโรงเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
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ขอใหการประชุมสัมมนาของครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ประสบผล       
สมความมุงหมาย  ใหคณะครู นักเรียน พรอมทั้งเจาหนาที่ทุกคน มีความสุขทั้งดวยกายและ
ดวยใจ มีพลานามัยอันสมบูรณ สามารถกระทําหนาที่ใหเกิดความมั่นคงและความกาวหนา
แกตนเอง แกสวนรวมไดสมตามความตั้งใจทุกประการ. 
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พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกนิสิตปริญญาโทและปริญญาตรีของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (๒) 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗ 

 

********** 
 

 ในโอกาสที่ไดมอบทุนใหแกทุกคน และยินดีที่ไดขอใหใหโอวาท ก็ขอใหถือเสียวา
โอวาทที่จะใหนั้นไดผลก็ เปนโอวาทที่ ใช ได  เพราะวาเคยพูดถึงวาผูที่ศึกษาในวิชา            
ดานการศึกษา โดยเฉพาะวิชาครูนั้น เปนหนาที่ที่สําคัญ และเปนหนาที่ที่หนักและเหนื่อย 
ฉะนั้น ก็สมควรที่จะไดรับการสนับสนุน ทั้งในดานการศึกษาและในทางทรัพย และ
โดยเฉพาะความเห็นใจที่จะตองมีการสนับสนุนอยางยิ่ง และเคยพูดมาหลายปมาแลววา     
ครูนั้นมีหนาที่สอน ในเวลาที่ลูกศิษยมีหนาที่ที่จะเรียน คําพูดเชนนี้ดูจะเปนสิ่งที่ลาสมัยไป    
มีคนพูดอยู เสมอวา เ ด๋ียว น้ี ไมมีนาย ไมมีบ าว ไมมีครู  ไมมีลูกศิษย  เพราะวา เปน 
สมัยประชาธิปไตย ก็ขอย้ําในขอนี้วาความจริงครูกับลูกศิษยนั้นก็ยังคงมี ไมใชวาไมมีเพราะ
เปนประชาธิปไตย  ยิ่งเปนประชาธิปไตยยิ่งตองมีครูและลูกศิษย แตวามองดูอาจคนละแง  
แงที่เรียกโบราณก็คืออาจารยหรือครูจะตองเปนผูที่เหนือหัว หรือผูที่มีสิทธิ์ขาดเหนือลูกศิษย     
ผูท่ีไดรับทุนน้ีก็อยูในฐานะลูกศิษย ไมไดอยูในฐานะครูโดยแท ก็รูสึกวาอาจไมคอยชอบนัก 
แตตอไปก็มีหนาที่เปนครูแลวจะมีลูกศิษย ก็อาจเรียกวาชอบก็ควรจะชอบ แตวาไมใชชอบ
เพราะวาเปนผูที่อยูเหนือหัวลูกศิษย ดวยเจตนาที่จะเขกหัวเขาเปลา ๆ แตวาเพราะเพื่อที่จะ
ทําหนาที่ครูที่ตองมีความนับถือจากลูกศิษย และความจริงลูกศิษยก็ควรจะนับถือครูเพราะวา
เปนหนาที่ของเขาหนึ่ง  และเปนผลประโยชนของเขาหนึ่ง 

เคยไดพูดมาแลว จําไมไดวากี่ปแลว ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ประสานมิตร        
ในทํานองนี้ แลวก็ไดเคยถูกโจมตีมาวาเปนคนลาสมัย วาไมถูกตอง ทําใหความคิดริเริ่มของ
เด็ก ๆ หรือผูที่ไดเปนลูกศิษยหมดไป ทําใหผิดการเปนประชาธิปไตย แตถายอนไปดูคําพูดนั้น
และพิจารณาดูจริง ๆ ก็ยังพอใชไดเดี๋ยวนี้ เพราะวาไดพูดไววาลูกศิษยที่ฉลาดยอมจะตอง 
 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ศาสตราจารยสุดใจ  

เหลาสุนทร อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา นํานิสิตปริญญาโทและปริญญาตรีของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รวม ๑๘ คน   
เฝา ฯ เพื่อรับพระราชทานทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทชวยเหลือการทําปริญญานิพนธ หรือการวิจัยระดับปริญญาโท ๗ ทุน 
และประเภทชวยเหลือการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๑ ทุน จากเงินที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทาน 
ไวแกวิทยาลัยวชิาการศึกษาเพื่อตั้งเปนทุน “ภูมิพล” 
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ประจบเรียกวาประจบครู ประจบไมใชในทางประจบสอพลอ แตประจบคือสรางความรู 
ของครูใหมีสภาพจิตที่ดีสําหรับการสอน มีสภาพจิตที่จะใหทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในตัวใหแกลูกศิษย 
แทนความรูความสามารถตาง ๆ ที่ตนมีใหแกลูกศิษย ลูกศิษยจึงจะไดรับวิชาไดมากที่สุดที่จะได 
ในสวนของครูนั้น เมื่อไดรับการประจบนั้น คือหมายความวาทําใหสภาพจิตของตนสบาย  
ก็ตองพยายามท่ีจะแผความรู น้ันให เต็มเหนี่ยวเต็มที่   ไมปดวิชาของตนแกลูกศิษย 
ที่มีความสามารถในดานใดก็ใหความรูในดานนั้น อันนี้เปนหลักและเปนหลักจิตวิทยาซึ่ง 
ไมลาสมัย และจะตองขอใหไปพิจารณาวาการที่พูดกันเดี๋ยวนี้วาควรจะมีความเคารพซึ่งกันและ
กัน ครูก็ตองรับความเคารพจากลูกศิษย และลูกศิษยก็จะตองรับความเคารพจากครู อยางใน
ภาษาของลูกศิษยครู ครูลูกศิษย ถาเผื่อเปนเชนนี้แลว จะทําใหทุกสิ่งทุกอยางที่เปนปญหา 
ในปจจุบันน้ีคล่ีคลายลงไป อาจไมหายไปแตคลี่คลาย หลังจากที่จะพิจารณาหนาที่และ 
แนวปฏิบัติของแตละคน ไมใชวาเอะอะอะไรบอกวาหามไมใหสั่งสอนกัน เพราะวาถาเราไมมี
การส่ังสอนกัน โลกมนุษยจะไมมีทางที่จะมีชีวิตตอไปได พูดถึงวาเกือบไมพัฒนาหรือไม
กาวหนา จะถอยเพราะวาวิชาตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้มีมาก ทั้งในดานวิทยาการคือเทคนิค   
ทั้งในดานปรัชญาหรือธัมมะ มีมากเกินที่จะเปนหนาที่จะเปนความสามารถของคนคนหนึ่ง 
คนเดียวท่ีจะทําดวยตนเองตลอดไปทุกอยาง ฉะนั้นตองมีการถายทอดวิชาใหแกกัน โดยเฉพาะ 
ผูที่มีความรูมากกวามีประสบการณมากกวา จะตองถายทอดใหแกผูเยาวกวาทั้งในอายุ 
และในความรู ฉะนั้น การที่จะบอกวาทุกคนเทาทัดเทียมกันในสิทธิก็ถูกตองแลว แตวาใน
ฐานะความรู ก็ไมทัดเทียมกัน และเมื่อเปนเชนนี้ จึงจะตองมีครูมีลูกศิษย ถามีคําวาครู และ 
มีคําวาลูกศิษย ยอมเห็นไดชัดเจนวา สองคนสองบุคคลไมเหมือนกัน เพราะคนหนึ่งชื่อครู  
คนหนึ่งชื่อวาลูกศิษย ถาหากวาอยากใหทัดเทียมกัน หรืออยากใหเสมอภาค หรือ
ประชาธิปไตยแบบที่เขาโฆษณากัน ก็จะตองใหบอกวาคน เริ่มอีกคนหนึ่งวาเปนคนไมเปน
มนุษย ฉะนั้น ครูก็ไมมีประโยชนเพราะไมมีชื่อครู ลูกศิษยก็ไมมีประโยชนเพราะวาไมมีชื่อลูกศิษย 
แตละคนก็จะเกิดข้ึนมา แลวก็เปนเพียงตนหญา แลวก็...ตอไปก็ไมมีการเติบโตขึ้นมา เปนสิ่งที่
มหัศจรรย คือคนที่มีความรู ฉะนั้นก็ยังตองมีครูและตองมีลูกศิษย เมื่อมีคําวาครูแลวก็ตองให
สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ คือใหความรูแกลูกศิษย ในการที่ครูใหความรูแกลูกศิษยนี้ ถาครูมี
อภิสิทธิ์กัน ถือวาไมประชาธิปไตยแลว ถือวาเปนคนที่วางตัวสูงกวาแลวผิดหลักของ
ประชาธิปไตยที่วางไวทุกวันนี้ ฉะนั้น ขอใหพิจารณาเพียงขอนี้ ยังมีอีกมากจะพูดไดเปนวัน ๆ 
แลวก็ที่พูดอยางนี้     ก็ไมไดหมายถึงวาไมควรจะมีประชาธิปไตย แลวก็ไมหมายความวาจะ
ไมควรจะมีความกาวหนา แตวาเพ่ือความกาวหนานี้ตองอาศัยผูที่มีความรูใหความรูแกอนุชน
รุนหลัง สถาบันครูก็มีอยู แลวก็ทานทั้งหลาย รวมทั้งผูที่ไดรับทุนคือเปนผูที่ศึกษาอยู ทั้งผูที่
เปนคณาจารย เปนผูที่ใหความรูอยู ทั้งหมดนี้จะตองทําความเขาใจ และทําจิตใจที่เขมแข็ง
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เพื่อหาความจริง เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่จริง ที่สมควรที่จะปฏิบัติ และก็วางตัวใหถูกตอง ซึ่งเชื่อวา
ทุกคนเขาใจและทุกคนก็มีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติตามปณิธาน ตามอุดมคติของตนที่มีอยู 
 ฉะน้ัน ก็ไมตองขยายความไปอีกมากมาย ใหชวยกันคิดวาธัมมะของครูมีอะไรบาง 
แลวธัมมะของลูกศิษยมีอะไรบาง ใหพยายามที่จะใหปฏิบัติตามธัมมะนั้นใหถูกตอง จะทําให
บานเมืองอยูรอด และบานเมืองกาวหนาได  ยังมีอีกนิดหนึ่ง ไดอานดู เขาพูดถึงสมัยกอนนี้วา 
ตองมีการกดขี่ ตองมีความไมเสมอภาค สมัยนี้ตองมีเสมอภาค การนับถือไมใชนับถือผูใหญ
แตเปนการนับถือสิทธิของผูอื่น คําพูดแคนี้ดูเผิน ๆ ก็คลาย ๆ วาประชาธิปไตย แตวาลืมอยู     
อันเดียว เคารพสิทธิของผูอื่นนี่นะคือถูกตองแลว แตวาลืมอยูอยางเดียววาทุกคนมีเสรีภาพ 
และเสรีภาพนี้ก็จํากัด ก็จํากัดโดยเสรีภาพของผูอื่น อันนี้เปนหลักสําคัญที่จะตองพิจารณา
เหมือนกัน แลวก็ควรคอย ๆ พิจารณา มีแตมาบอกวาใหมี เสรีภาพเต็มที่ถึงจะเปน
ประชาธิปไตย เสรีภาพไมเคยมีเต็มที่ มีเต็มที่ไมได ไมใชเพราะครูหรือผูใหญ หรือผูที่เปน
ผูใหญผูโตจะมาจํากัดเสรีภาพของตน แตแตละคนมีเสรีภาพในขอบเขตของเสรีภาพของผูอื่น 
ขอตาง ๆ นี้ก็ขอใหถือวาเปนสิ่งที่นาคิด แลวก็ถาคิดในเรื่องเหลานี้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เปนเรื่อง
ของชีวิต ก็จะทําใหสามารถปฏิบัติงานของตนไดดี และจะมีผลดีในการศึกษาและผลดี        
ในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 

ขอใหทุกคนมีกําลังใจ กําลังกาย พรอมสมบูรณที่จะปฏิบัติหนาที่งานการ และ       
ใหบรรลุผลตามที่ปรารถนาทุกประการ. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

 
*********** 

 
ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึง และท่ีไดทราบรายงานวากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินมาดวยดี 
เปนที่นาพอใจ 

ขอแสดงความชื่นชมกับผูที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และที่ไดรับความสําเร็จ         
ในการศึกษาระดับตาง ๆ โดยทั่วกัน 

การศึกษาขั้นอุดม กลาวโดยยอ คือการฝกฝนสรางเสริมความสามารถและ 
ความเจริญงอกงามในวิทยาการสวนหน่ึง ในวิธีใชความคิดสวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันเขาแลว 
จะยังผลใหบุคคลมีความสามารถเต็มที่ อาจนําเอาวิทยาการทั้งปวงไปใชไดอยางถูกตอง และ
บังเกิดประโยชนอันสมบูรณ วิทยาการกับความคิดจึงเปนปจจัยสําคัญคูกัน จําเปนตองใช
ประกอบกัน และหากจะพิจารณาใหลึกลงไป ก็จะเห็นไดวา ความคิดเปนตัวนําวิชาการ 
เพราะตองมีความคิดกอนจึงจะใชวิชาการได  ดังนั้น จะตองใชความคิดโดยอิสระ           
อยางกวางขวาง จึงจะทํางานไดสุดฝมือ 

อันการคิดโดยเปนอิสระนั้น ทุกวันนี้ คนบางสวนมักเขาใจวาคือการคิดใหผิดแปลก
แตกตางจากคนอื่น ๆ ความเขาใจเชนนั้นยังไมถูกแท จุดประสงคสําคัญโดยตรงของการคิด 
คือคิดใหออก คิดใหเห็นชัดแจงวาอะไรเปนอะไร สมมติวาจะคิดหาทางปฏิบัติสําหรับการหนึ่ง
การใด ก็ตองคิดใหแยบคายอยางละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผล จนเห็นแจงถึง
จุดมุงหมายอันถูกตองเที่ยงตรงของการที่จะทํานั้น รวมทั้งวิถีทางปฏิบัติครบทุกขั้นทุกตอนดวย 
เปนความจริงที่การคิดดังนี้อาจเปนการซ้ํากับของผูอื่นบาง แตเชื่อวาจะชวยใหบรรลุประโยชน
อันพึงหวังไดแนนอน สวนวิธีคิด ที่มีจุดมุงหมายจะใหแปลกแตกตางจากผูอื่นเปนที่ตั้ง 
แตอยางเดียวน้ัน ก็ทําไดเหมือนกัน แตเกรงวาจะไมทําใหเกิดประโยชนอื่นใดขึ้นมา นอกจาก
ความแปลกประหลาดที่มุงหมายไวแตตนนั้นประการเดียว ขาพเจาจึงใครขอใหบัณฑิต 
ไดพินิจพิจารณาดูจงดี วาจะควรใชวิธีคิดอยางไร ในการที่จะออกไปทําหนาที่เพื่อประเทศชาตติอไป 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีความเจริญมั่นคงในหนาที่การงานและในชีวิต ขอให      
ทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีทั่วหนากัน. 
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๙๓ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน 

ครูและนักเรยีนโรงเรียนราชวินติ (๒) 
ณ พระตําหนักจติรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๗ 

 
*********** 

 
เปนที่นายินดีที่โรงเรียนราชวินิตไดดําเนินมาดวยดีในทุกทาง ในดานนักเรียน ก็มีทาง

ที่จะมีความรูถึงวิชาการ และมีชีวิตซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับอนาคต สําหรับผูที่เปนครู ก็ได
ดําเนินงานมาดวยดี คือมีความตั้งอกตั้งใจที่จะใหความรูนี้แกนักเรียน ทั้งไดมีความเมตตา  
ตอเด็ก ๆ ผูที่เกี่ยวของจัดการ ก็ไดทําไปไดดวยดี ทั้งมีผูสนับสนุนใหกําลังใจแกนักเรียน 
ทั้งหมดนี้ก็คือท่ีกิจการนี้ดําเนินไป 

เราจะตองมาทบทวนดูวาความหมายของการศึกษานี้มีอยางไร และควรที่จะทํา 
ดวยความแนวแน โดยปฏิบัติดวยความเขมแข็งอยางไร และแนะแนวควรแกไขอยางไร 
ปญหาในปจจุบันน้ีมีอยูมาก อยางนักเรียนเพิ่มขึ้นมากทั่ว ๆ ไป ทั้งในโรงเรียนราชวินิตเอง 
ก็เพ่ิมจํานวน และทั่ว ๆ ไปโรงเรียนอื่น ๆ สรางขึ้นอีกไมพอ และครูจึงมีความขาดแคลน 
ปญหาที่เกิดนี้ก็สะทอนไปสูเปาหมายของการใหการศึกษา การศึกษาคือการใหความรู 
ในทางวิชาการ เพื่อใหความหมายนี้ขยายขึ้นมา และความรู ในทางชีวิตหรือความรู 
ในการวางตัวประพฤติตน วางวิธีคิดเพื่อที่จะใหไปอยูรอดในโลก 

เม่ือมีจํานวนเยาวชนมากขึ้น ผูที่มีอายุมาก โดยเฉพาะอยางครูก็เทากับนอยลง 
วิธีการจัดการศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลงไปบาง ถามานึกดูวาการเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกลาวนี้
เปนสิ่งที่ยอมไมได ก็เปนความคิดที่ไมถูก แตถาคิดอีกอยางหนึ่งวา เมื่อเยาวชนมีมากขึ้น 
เยาวชนจะตองเปนผู เดินการศึกษาเอง ก็จะทําไมได เพราะวาทางฝายเยาวชนไมมี
ประสบการณพอที่จะมีวิชาที่จะมาเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ สรุปแลวก็ควรที่จะดัดแปลง
การศึกษา วิธีการศึกษาใหสอดคลองกันโดยอาศัยซึ่งกันและกัน และใหผูใหญที่มีความรู  
ในทางดานที่เรียกวาการวิชาการศึกษาสนใจในปญหานี้ และหาทางแกไข 

 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใหนายเกรียง กีรติกร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นําคณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต ครู นักเรียน และ 
ผูบริจาคเงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล จํานวน ๔๒ คน  เฝา ฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา รับพระราชทานเข็มที่ชวยเหลือสวนรวมดีและความประพฤติเรียบรอย รับพระราชทานโลที่ปฏิบัติงาน
ดีเดน และทูลเกลา ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
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๙๔ 
 

โรงเรียนราชวินิตน้ีเปนโรงเรียนที่ทําใหมีความปลาบปลื้ม เพราะวาดําเนินการศึกษา
มาดวยดี ไดผลดี มีจํานวนนักเรียนมากขึ้นทุกป มีระเบียบเรียบรอย และวิชาการก็ดีขึ้น 
ฉะนั้นก็ขอใหชวยกันทําใหโรงเรียนนี้เปนตัวอยางที่ดีสําหรับโรงเรียนอื่น ครูและผูจัดการ
การศึกษาในโรงเรียนนี้ ก็ขอใหมีกําลังใจที่จะปฏิบัติ เพราะเปนหนาที่สําคัญ และนักเรียน      
ก็ขอใหพยายามศึกษาเลาเรียนใหดีอยางนี้ตลอดไป เพื่อประโยชนของตนเองในปจจุบัน 
และอนาคต 

ขอใหทุกฝายไดพยายามดวยความเขมแข็งและดวยความตั้งใจที่จะใหโรงเรียนนี้       
มีช่ือเสียงดีตลอดไป เปนประโยชนแกชนรุนหลัง ขอบใจและชมเชยทุกฝายที่รวมมือกัน       
คือ  ผูท่ีสนับสนุนในทางกําลังใจและปจจัย ก็ไดชวย ผูที่จัดการก็ชวย ทั้งครูอาจารยที่สอน 
ก็ชวยอยางยิ่ง รวมทั้งนักเรียนดวยที่ไดชวยกันรักษาสภาพที่ดี ทุกฝายควรไดรับความชมเชย
และขอรองใหปฏิบัติดวยความเขมแข็งอยางนี้ตลอดไป ขอใหทุกคนประสบความเจริญ        
มีความสุขทุกประการ. 
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๙๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเขาเฝา ฯ 

รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
 

*********** 
 

ขาพเจายินดีมาก ที่ไดพบกับคณะครูอาวุโส และไดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให
ในโอกาสเดียวกัน 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ เปนเครื่องหมายแสดงความสําเร็จ ความอุตสาหะ 
พยายามของทาน ในการที่ไดทํางานครูมาดวยความมั่นคงไมยอทอ ถือหนาที่ไวเหนืออื่นใด
จนไดบรรลุผลที่งดงาม ทานทั้งหลายจึงควรภาคภูมิใจที่ไดรับ 

การปฏิบัติบริหารงานทุกอยาง จําเปนตองมีโครงการ มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะ   
ที่ถูกตองวางไวอยางเรียบรอยครบถวน งานจึงจะเจริญกาวหนาไปได การจัดการศึกษา        
ก็เชนเดียวกันจะตองจัดวางแผน วางระเบียบปฏิบัติใหมั่นคงพรอมมูล ทั้งในระดับชาติและ
ระดับรองลงมาทุกระดับ ทุกวันนี้สถานการณตาง ๆ ในโลกและในบานเมืองของเรา
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ยอมทําใหมีความคิดความเห็นและหลักการอยางใหมเกิดขึ้นมามาก 
การจัดวางหลักการ วางระเบียบปฏิบัติในการบริหารและดําเนินการศึกษา ก็จําตองกระทําให
สอดคลอง ใหถูก ใหเหมาะกับสภาพที่เปลี่ยนมาดวยเพื่อที่จะไดกาวหนาไปในทางเจริญ 
ดังนั้นผูบริหารก็ดี ครูและเจาหนาที่ทุกระดับก็ดี จึงไมควรปฏิเสธความคิดความเห็นอยางใหม 
หากแตตองกลารับฟงไวดวยใจหนักแนนไมหวั่นไหว แลวนําความคิดความเห็นทั้งนั้นมา
พิจารณาวิเคราะหโดยละเอียดถี่ถวนกวางขวาง ใชกําลังความรู ความเพงพินิจ ความศรัทธา 
ความมีเหตุผล ความเพียรพยายาม แยกแยะ นําเอาสวนที่ถูกที่ดีมาใชปฏิบัติ เพื่อใหงาน    
ของแตละคน แตละสวน ซ่ึงรวมกันเขาเปนของชาติ ไดบรรลุผลที่แทจริงซึ่ งเปนที่ 
ควรปรารถนา 

ทานทั้งหลาย แมจะพนหนาที่ตามทางการแลว แตก็ยังมีความเปนครูอยูสมบูรณ    
ท้ังกายใจ ทั้งไดประสบความสําเร็จในงานอันยากยิ่งมาแลว เชื่อวาไดเคยพิจารณาวิเคราะห
ปญหาตาง ๆ มากมายมาไดดวยดี ขอใหรวมกันชวยงานการศึกษาของชาติตอไป เทาที่จะ
สามารถทําได อยางนอยก็ขอใหเปนแบบอยางแกครูรุนหลัง ที่จะยึดถือตอไป ทั้งในการ
ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ทั้งในการรักษาความบริสุทธิ์สะอาดและความศักดิ์สิทธิ์       
ของความเปนครูไว ใหคงอยูคูกับชาติบานเมืองของเรา 

ขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุขความสวัสดี เปนที่เคารพระลึกถึงในใจ      
ของบรรดาผูที่ไดรับความเมตตากรุณาจากทานอยูเปนนิตย. 
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๙๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
 

*********** 
ข าพเจ าและพระราชินีมีความยินดี   ที่ ไดมาร วมในพิธีมอบปริญญาบัตร             

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  ในโอกาสนี้  และมีความพอใจที่ไดทราบ
ตามรายงานวา  นอกเหนือจากหนาที่โดยปรกติ  มหาวิทยาลัยยังไดเอาใจใสและถือเปนภาระ     
ท่ีจะปฏิบัติการทุกวิถีทาง  ในอันที่จะเขาถึงประชาชนทุกหมูทุกเหลา  เพื่อสรางความเขาใจ
อันดีตอกันในระหวางผูรวมชาติ  ซึ่งที่สุดจะเปนผลใหเกิดความมั่นคงทั่วทั้งประเทศ 
โดยไมเสื่อมคลาย 

การที่จําเปนตองสรางและเสริมความมั่นคงทั้งประเทศ  ก็เพื่อที่จะธํารงรักษาชาติ
รักษาแผนดิน  รักษาจิตใจ  พรอมทั้งความสุขความรมเย็น  ซึ่งเปนจุดมุงหมายที่แทจริง     
ของชีวิตไว  ใหเราทุกคนมีชีวิตอยูไดอยางมีความหมาย  มีความสําคัญ  มีความเปนอิสระ  
และการรูซึ้งถึงจุดมุงหมายของชีวิตน้ี  จะทําใหมีพลัง ทั้งทางใจทางกาย  ที่จะทําการงาน 
ของตนของชาติใหลุลวงได 

การทํางานดานการศึกษาน้ัน  ขาพเจาไดเคยกลาวไวแลววา ปจจุบันนี้มีแนวความคิด
และทฤษฎีทั้งเกาและใหม  สําหรับใหเลือกปฏิบัติอยูมากมาย  นักการศึกษาจําเปนจะตองศึกษา  
วิเคราะหวิจัยทฤษฎีเหลานั้นอยางละเอียดสุขุมและมีเหตุผล  ใหเห็นสวนที่เปนประโยชน 
และสวนที่มิใชประโยชน  เพ่ือเลือกเฟนสวนที่ดี  ที่ถูกตอง  นํามาประกอบกัน ใชการใหไดผล
อันสมบูรณที่พึงประสงค  ทั้งตองระวังไมนําทฤษฎีมาใชเพื่อผลแหงทฤษฎีเพียงประการเดียว  
เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายไดโดยงาย  การปฏิบัติตนปฏิบัติงานนั้น  ยังจะตองมี 
ความเพียรพยายามที่มั่นคงโดยไมขาดสายดวย  ความสําเร็จในภารกิจ  ทั้งปวงจึงจะบังเกิดขึ้น
โดยบริสุทธิ์บริบูรณแทจริง 

ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมดวย กับบัณฑิตทุกคน และขออวยพรใหประสบ
ความสําเร็จทุกประการในหนาที่การงาน  มีความสุขสวัสดีและความกาวหนารุงเรืองในชีวิต
โดยทั่วกัน. 
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๙๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามภาคใต 

ในโอกาสที่ไดเขาเฝา ฯ รับพระราชทานเงินรางวัล ประจําปการศึกษา ๒๕๑๗ 
ณ เรือนรับรอง ทักษิณราชนิเวศน 

วันเสาร ที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๘ 
 

*********** 
 

 ขาพเจายินดีที่ไดพบกับคณะครูของโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม จากจังหวัด
ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล ซ่ึงพรอมใจกันมาพบ และมารับรางวัลประจําปการศึกษา 
๒๕๑๗ 
 ขอชมเชยแตละโรงเรียน ที่ไดพยายามจัดการเลาเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น การจัดโรงเรียนใหดี และอบรมสั่งสอนนักเรียนใหไดผลครบตามจุดประสงคนั้น จะตอง
อาศัยกําลังใจและความตั้งใจที่แนวแนอยางมาก จึงจะทําได ผูท่ีทําไดสําเร็จจึงสมควรไดรับ
การยกยองสนับสนุน 
 วิชาการตาง ๆ และความเปนพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้นเปนสิ่งที่
สําคัญอยางยิ่งสําหรับนักเรียน ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่และ
ความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเลื่อมใสเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวา    
ใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวน ซึ่งจะไดผลดีแกเยาวชนของเราอยางมาก ความรู
วิชาการนั้น จะทําใหศึกษาศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง และสนับสนุนการประพฤติ
ปฏิบัติตามศาสนาใหแนนแฟนมั่นคง สามารถทําใหอนุชนเปนพลเมืองที่ดีและศาสนิกที่ด ี
ไดโดยสมบูรณ 
 สําหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามนั้น ก็ขอใหรวมมือกัน
ใหแข็งแรงทั้งฝายราชการและฝายโรงเรียน พยายามรวมกําลังกาย กําลังใจ และความคิด
สติปญญาที่มีอยูใหพรอมเพรียง  ชวยกันขจัดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหหมดส้ินไป        
จักไดสามารถสรางอนุชนของชาติใหเปนคนที่มีความสามารถ มีคุณภาพ เหมาะที่จะเปน
กําลังของบานเมืองในวันขางหนา 

ขอใหคณะครูและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
ตามความมุงหมาย พรอมท้ังมีพลานามัยอันสมบูรณ เพื่อที่จะสามารถสรางความมั่นคง     
และกาวหนาแกตนเอง  แกสวนรวมไดสมตามความตั้งใจทุกประการ. 
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๙๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกวาระหน่ึง และมีความพอใจที่ไดทราบรายงานกิจการของ
มหาวิทยาลัยวามีโครงการท่ีจะปรับปรุงงานทุกดาน ใหดําเนินกาวหนาและเปนประโยชน
ยิ่งขึ้นตอไป 
 ขอแสดงความชื่นชมดวย กับผูทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จครั้งสําคัญในชีวิต 
 ขาพเจายินดี ที่มหาวิทยาลัยทราบตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตรพื้นฐาน
ทั่วไป ซึ่งมุงใหความรอบรูและทัศนะอันกวางไกลแกนักศึกษา เพราะสิ่งที่มหาวิทยาลัยสมควร
และจําเปนจะตองทําเพื่อนักศึกษานั้น คือสรางความรูพื้นฐานทางวิชาการใหนักศึกษา 
อยางแนนแฟนและเพียงพอ ซึ่งหมายความวาตองใหทุกคนเรียนรูกลไกของแตละวิชา 
ใหทั่วถึงและแจมแจง เริ่มตนตั้งแตรูวาวิชาการนั้น ๆ เกิดขึ้นมาอยางไร เพื่อใชการอะไร  
แลวมีความเปลี่ยนแปลงเปนลําดับมาอยางไรตามสภาพและความจําเปน ในปจจุบันมี
ลักษณะอยางไร  มีความสําคัญ มีความตองการใชในการใดเพียงใด แมในอนาคตจะมี
แนวโนมไปทางใด ก็ควรคาดคะเนได ทั้งนี้เพื่อจักไดสามารถนําไปใชใหถูกตองกับงาน  
กับปญหา สถานการณ และความจําเปน ซ่ึงจะตองประสบในเวลาปฏิบัติงาน หากไมเรียนรู
ลักษณะและกลไกของวิชาการโดยตลอดอยางคลองแคลวเจนจัดแลว ก็ยากนักที่จะใช
วิชาการปฏิบัติงานใหไดผลอยางพอเพียงได ยิ่งในเวลาที่สถานการณของโลกทุก ๆ ดาน 
เปล่ียนแปลงโดยรวดเร็ว อยางที่รายงานวา “เปนที่นาวิตก” เชนปจจุบันนี้ ถาหากไมมีพื้นฐาน  
ทางวิชาการที่มั่นคงแลว ก็ดูจะเหลือวิสัยที่จะปฏิบัติงาน และแกไขปญหาทั้งปวงใหบรรลุผล
อันพึงประสงคได 
 จึงใครขอใหทุกคนสังวรระวังตัวในการที่จะตองรับภาระปฏิบัติงานของชาติในเวลา
ตอไป สมควรอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองแมนยําในหลักวิชา และพยายามตั้งใจใชวิชาการ        
ใหไดผลมากที่สุดเทาที่จะทําได 

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนเปนผูมีพลังกายพลังใจ และพลังความรูอันสมบูรณ 
สามารถปฏิบัติภาระหนาที่ทุกประการไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มเปยม ทั้งประสบความสุข 
ความสําเร็จ  ความเจริญกาวหนาในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกประการ. 
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๙๙ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเขาเฝา ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

 
*********** 

 
 ขาพเจายินดีมาก ที่ไดพบกับคณะครูอาวุโส และไดมอบรางวัลกับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
ซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงถึงความสําเร็จในการเปนครู คือการเพียรพยายามที่จะรักษา     
และต้ังอยูในความดีเพื่อประโยชนของสวนรวมและชาติบานเมือง 
 ทุกคนที่ทํางาน ยอมตองหวังประโยชน เชน เงินทอง ยศศักดิ์ อํานาจ ความร่ํารวย 
เปนสิ่งตอบแทน สําหรับครูที่รักการเปนครูแทจริง มีโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่ล้ําคา
ยิ่งกวานั้น แตเปนประโยชนที่เปนไปในทางจิตใจยิ่งกวาทางวัตถุ กลาวคือ ครูตามแบบฉบับ
มักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพย ดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพลนัก หากแตบริบูรณ
ดวยสมบัติทางคุณธรรม เชนความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปรานี ความเสียสละ ซึ่งเปนเหตุ
ทําใหสามารถผูกพันจิตใจผูเปนศิษยใหรักใคร ไวใจ และเคารพเชื่อฟงไดแนนแฟน และ
สามารถท่ีจะสั่งสอนถายทอด ทั้งวิชาความรู ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดีใหแกศิษยไดพรอมมูล 
ทําใหศิษยมีความฉลาดรอบรู  มีความนอบนอม ซึ่ งมิใชนอบนอมเพียงแตกับผู ใหญ          
หากรวมถึงนอบนอมนับถือในกันและกัน อันจะทําใหเขาใจกันและเอื้อเฟอสนับสนุนกัน 
เพื่อใหงานสวนรวมดําเนินไปไดสะดวก ทั้งรูจักสรางสรรคสังคมที่ดีตอไปได ดังนั้น           
ถาพิจารณากันใหลึกซึ้ง จะเห็นวาประโยชนดังกลาวแลวเปนประโยชนที่แนนอน ยั่งยืน     
และทําใหเกิดความสุขสบายไดดียิ่งกวาทรัพย ยศ และอํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ หมด 
 แตเดี๋ยวนี้ ความนิยมหวงใยในสมบัติของครูดูจะเรียวลง อาจทําใหผูเปนครูไมไดรับ
ความสุขความอิ่มใจในการเปนครูเต็มภาคภูมิ อาจทําใหครูไมสามารถสอนศิษยใหมีคุณสมบัติ
ดีพรอมดังแตกอน ซึ่งที่สุดยอมทําใหสังคมเสื่อมลง ยุงยาก คลอนแคลน และไปไมรอด     
ทานทั้งหลาย ถึงแมปจจุบันนี้จะพนจากหนาที่การงานไปแตก็ไดประสบความสําเร็จในการ
เปนครูมาแลว และยังมีความเปนครูอยูในตัวอยางสมบูรณ  ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง      
ที่จะใหชวยกันปองกันรักษาความเปนครูกับทั้งสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทย
ไวมิใหเสื่อมคา อยางนอยที่สุดดวยการทําตัวเปนครูตอไปใหตลอด ก็จะไดผลานิสงสอันสูงยิ่ง 

ขออวยพรใหทานประสบความผาสุกสวัสดี มีความสุขความรมเย็นในกายในใจทุกเมื่อ
โดยทั่วกัน. 
  

(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายนิพนธ ศศิธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมดวยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา 
นําครูอาวุโสประจําป ๒๕๑๗ เฝา ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินชวยเหลือของมูลนิธิชวยครูอาวุโส 
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๑๐๐ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (๒) 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ 

 
*********** 

 
ทุกคราวที่มามหาวิทยาลัยขอนแกนนี้ก็ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงกาวหนาของอาคาร

มหาวิทยาลัย คือมีความสะดวกและสิ่งที่ใหความรูจากหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย      
ไดสะดวกขึ้น และขอใหทุกคนเห็นวาความกาวหนาทั้งนี้ทําใหพวกเราสามารถที่จะทํางาน   
ทําการและเลาเรียนไดดีข้ึน สะดวกขึ้นอยางมาก 
 หนาที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอยูเปนสําคัญ คือตามคําวา “นักศึกษา” นี้      
คือ นักเปนผูที่ศึกษา เปนผูที่หาความรูใสตัว ความรูนี้จะเปนประโยชนไดอยางไรก็แลวแตที่
จะนําไปใช แตขอพูดวาความรูนี้มีอะไรบาง ความรูนี้มีวิทยาการในแขนงตาง ๆ ที่แตละคน   
ไดเลือกและไดเรียนเพ่ือที่จะใหไดมีความแตกฉานนั้น เปนความรูในดานวิทยาการ ความรู   
อีกอยางหนึ่งที่จะไดก็คือ วิธีที่จะใชความรูนั้น คือความสามารถ ความฉลาด และปญญาใน
ที่สุด ถามีวิทยาการดีแลวและมีปญญาที่จะรูวาวิทยาการนั้นคืออะไร ก็เชื่อวาจะเปน
ประโยชนตอตนและสวนรวมไดอยางยิ่ง ตามที่ไดรายงานวามีกิจกรรมตาง ๆ นั้น กิจกรรม
เหลานั้นนาจะไดผลดี เปนประโยชนตอสวนรวมและเปนประโยชนตอตนเองอยางมาก วิธีที่
จะหาวิทยาการ ความรูในทางวิชาการ ก็คือตองไดฟงคําบรรยายและทองหนังสือ และ
พยายามเขาใจในตัวหนังสือที่มีอยูและวิชาการวิทยาการนั้น แตในดานที่จะฝกปญญาของตัวนั้น 
เขาใจวาหายากที่จะมีตําราหรือแมแตสอนจากผูอื่นก็ยาก ตองสอนตนเอง สอนตนเองใหรูจัก
ถึงเหตุและผล ถาคนไหนทราบถึงเหตุและผลจะไมยากที่จะเขาใจถึงวิธีการใชความรูนี้ คือ
ขอใหเขาใจวาเมื่อมีเหตุ มันตองเกิดมีผล และเมื่อเกิดเหตุนั้นแลวผานไปแลว ไมใชวาผลจะไม
เกิดข้ึน ขอใหพิจารณาเพียงแตวาถา.....ตอนนี้ไมมี แตวาถา (๓) .......... การโยนนี้เปนเหตุ เมื่อ
โยนเสร็จแลวขาพเจาก็สบายดี เพราะวาโยนดวยกําลังแรงพอสมควรไมไดเมื่อยนัก ผล...ชางมัน 
โยนไปแลวใหสูงพอสมควร แลวก็หันไป ออกไปเลย ไมไดนึกถึงผล แตวาจะตองมีผลแนนอน 
ผลคนหนึ่งคนใดตองรับกอนหินนั้นตกลงบนหัว ถาไมเชื่อลองก็ได....(เสียงหัวเราะ)....  
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จ 

พระเจาลูกเธอทั้งสองพระองค ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๑๗-๒๕๑๘ และทรงวางศิลาฤกษโรงพยาบาลศูนยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
กับพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จังหวัดขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๓) บันทึกพระสุรเสียงไมติด 
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อันนั้นเปนผล  ขาพเจาไมไดทํา กอนหินมันตกลงมาเอง แลวก็หัวมันไปวางอยูตรงนั้นเอง    
แตถาดูตามเหตุและผลจะเขาใจไดวาขาพเจาทํา เหตุคือโยนหินนั้นขึ้นไป แลวผลคือหิน 
ก็จะตองทะยานขึ้นฟาตามกําลังที่ใสเขาไว และจะตองตกลงมาดวยแรงดูดของแผนดิน  
ซึ่งเปนวิทยาศาสตร เปนวิชาการชั้นสูงเหมือนกัน ซึ่งทานทั้งหลายก็ตองเรียนมาในทางฟสิกส
วาส่ิงท่ีมีน้ําหนักเพราะเหตุใด แลวถาปลอยลงมามันก็ตกลงมา นั้นก็เปนเหตุใหหินกอนนั้น
แทนที่จะลอยไปบนฟาอยูเฉย ๆ ก็ตองตกลงมา ดวยกําลังที่ใสเขาไว และกําลังดึงดูดของโลก
ก็ตอง ตกลงมาในระยะไมใกลไมไกล พอดีบนหัวของคนคนหนึ่งที่ ไดมานั่งอยูตรงนี้  
เปนเหตุใหหิน  ถูกเปาหมาย เมื่อหินถูกเปาหมายแลวเปนเหตุใหเกิดผลใหหัวโน แลวเมื่อหัว
โนแลวก็อาจจะสลบไปถาแรงพอ หรืออาจจะเปนแผล ไมสบายอยางยิ่งและจะตองนําไป
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่กําลังจะสรางใหม........ (เสียงหัวเราะ) .......  ทั้งนี้เปน
ขบวนการของเหตุและผล เหตุเกิดขึ้นมาผลก็ตามมา มาเปนผล ผลนั้นก็มาเปนเหตุตอไป 
จนกระทั่งแมแตขาพเจาไดโยนหินนั้นไปนานแลว แลวไมรูสึกวาจะเปนอะไรเลย สบายดี  
จะเปนผลใหขาพเจาไมสบายเพราะวาผูที่ถูกกอนหินนั้นก็รูดวยความสามารถวาหินนั้น 
มาจากไหน แลวก็จะเกิดเหตุขึ้นมา เปนผลใหขาพเจาหัวโน เพราะผูนั้นก็คงโกรธ คงไมพอใจ
ท่ีจะไดรับกอนหินวางอยูบนหัว ไมใชวาง ตกลงมาบนหัวดวยกําลังแรงและทําใหเจ็บปวด 
และเพื่อนฝูงที่อยูรอบดานก็คง     ไมคอยพอใจนัก ก็อาจจะบอมขาพเจา ขาพเจาก็อาจจะ
เจ็บตัวเปนผลของการโยนกอนหินน้ัน มันไมนาจะเปนไปไดเลย แตก็เปนผล ที่บรรยายเชนนี้
ก็อาจจะแปลกหนอยเพราะแถวน้ีก็คงรูตัว ทุกคนรูตัวกันดีวาถามีกอนหินอาจจะไปหยิบเอา
กอนหินนั้นมาโยนเอาจริง ๆ เลยไมมีเลย เก็บไวหมดเลย.....(เสียงหัวเราะ) ..... หาไมได แตวาขอวา
ที่พูดเชนนี้เอาไปคิดอยางอื่นในเรื่องอื่น ในเรื่องอาจจะไมใชอัปมงคลอยางนี้ ในเรื่องที่ดีก็เปน
ทางที่จะใชปญญา ใชเหตุและผลไปในทางที่สรางสรรค และถาสมมุติวาอยากจะทําอะไรดังที่
ไดบรรยายในทางที่ไมคอยจะเปนมงคล ในทางที่จะทําใหเกิดเสียหาย ขอใหพิจารณาตามเหตุ
และผลวา อะไรดี อะไรชั่ว เมื่อมีอะไรดีก็ตอความคิดไปดวยเหตุและผล และออกมาดีแน 
จงทํา จงปฏิบัติ อยางไมตองยอทอ อะไรที่รูวาไมดีดวยเหตุผล ดวยปญญา ดวยวิชาการ   
ก็ควรจะระงับ บางทีไมใชงาย ๆ เพราะบางทีเหตุหนึ่งมันมีผลหลายผล ผลที่จริงและผลที่ไม
จริง เขาใจวาเหตุนี้ทําใหมีผลนี้ แทจริงเหตุนี้อาจจะมีผลโนนก็ได อยางที่ขาพเจาไดบรรยาย
วาหยิบกอนหินขึ้นมาแลวโยนไป นึกวาสบายดีเพราะวาออกกําลังกายหนอยไดมีการฝกการ
โยนอะไรอยางน้ันเปนผลดี ไมไดนึกถึงผลราย แตถามาแยกแยะใหดี  ก็จะทราบวาอะไรมีผลดี 
อะไรมีผลราย ทําใหเราอยูดีกินดี ทําใหเราอยูมีความสุขความสงบได และเราอยูอยางไร เราจะ
แกไขเปลี่ยนแปลงอะไรไปอยางไร มีอะไรดีมีอะไรเสีย แบงดูและชั่งดูวาอะไรจะดีอะไรจะไมดี
มากกวากัน เมื่อพิจารณาแลวดวยปญญาก็ไมตองตักเตือน ไมตองบังคับ ไมตองสั่ง ไมตอง
อะไร แตละคนก็สามารถที่จะปฏิบัติไดทันที 

ฉะนั้น เมื่อบอกใบอยางนี้ไปแลวก็ไมตองพูดอะไรเพิ่มเติม แมจะใหพรสําหรับ 
การสอบไลก็เกือบจะตองบอกวาไมตองให เพราะวาเปนตามเหตุผล ผูที่ตั้งใจเรียนยอมมีหวัง
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สอบไลไดดีกวาผูที่ไมตั้งใจเรียน ผูที่มีความสังเกตดีฝกฝนปญญาของตนใหดียอมมีหวัง
มากกวา  แตอยางไรก็ตาม ถาเห็นวาตองการ คือตองการอาศัยพร ตองอาศัยส่ิงอ่ืน ถาผูใด
อยากอาศัยก็จงอาศัย ขอใหทุกคนที่ตั้งใจหาความรูดวยความขะมักเขมน ดวยความตั้งใจที่
แนวแน ขอใหทุกคนจงสอบไลได และไดดีดวย และมีความสําเร็จ ความสุข ความเจริญ 
ทุกประการ. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมามอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน       
ในความสําเร็จของทาน 
 เมื่อวันวาน ขาพเจาไดกลาวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เปนความวา การจะนําเอา    
หลักวิชาไปใชใหไดผลในการปฏิบัติงานใด ๆ จําเปนจะตองศึกษางานนั้นใหทั่วถึง ดวยเหตุ
ดวยผล ดวยความสุขุมรอบคอบ ดวยความคิดความเห็นท่ีกวางขวางและเปนธรรม จึงจะเห็นทาง
ที่จะนําหลักวิชามาใชปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลตามประสงคได 
 ทานทั้งหลายควรจะตองทราบวา วัตถุประสงคของการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น 
มิใชมาศึกษาเพียงเพ่ือใหไดรับปริญญาบัตร โดยสําคัญวาตัวปริญญาบัตรคือตัวความรู เพราะ
ถาสําคัญดังนั้น คงจะไมไดรับความรูแนนแฟนนัก และคงจะตองประสบกับความลําบาก 
ในการงานตอไป 
 ความจริงความรูที่ศึกษามา ซึ่งเปนความรูทางทฤษฎี นั้น คือรากฐานและตนทุน
สําคัญสําหรับที่จะนําไปปฏิบัติงานการ ความรูทางทฤษฎีนี้  จําเปนที่จะตองทบทวน
เสริมสรางอยูเสมอ และนํามาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรูทางทฤษฎีมาประสม
ประสานปรุงแตงกับความรูจากการปฏิบัติ อยางสอดคลองเหมาะสมแลว งานที่ทําก็จะ
บรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจไดสมปรารถนา 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงาน มีความสุขสวัสดี
และความสมประสงคในสิ่งที่ดีงามทุกเม่ือทุกประการ. 
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พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (๒) 

ณ โรงเรียนจิตรลดา 
วันเสาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๙ 

 
*********** 

 
 โอกาสงานวันนี้ ที่เปนวันใหประกาศนียบัตร และรางวัลแกนักเรียน เปนโอกาสที่
สําคัญสําหรับแตละคนในโรงเรียนจิตรลดา ความสําคัญนั้นแสดงออกมาเปนผลวา ผูที่ไดเรียน 
ไดรับรางวัลและไดรับประกาศนียบัตร แสดงใหเห็นวาไดเรียนรูความรูตาง ๆ เพื่อเปน
เครื่องมือ เพื่อเปนปจจัยที่จะฟนฝาชีวิตตอไปได เพราะเหตุวาชีวิตนั้นเต็มไปดวยอุปสรรค     
จึงตองมีเครื่องมือ และมีโรงเรียน เพ่ือที่จะใหทุกคนสามารถที่จะรับความรูวิทยาการใสตัว 
เพื่อที่จะดําเนินชีวิตได 
 ตามที่ครูใหญไดรายงานวากิจการโรงเรียนจิตรลดาไดดําเนินมาโดยดี มีการสอน
วิทยาการตาง ๆ มีการกลอมเกลาจิตใจและนิสัยใหมีความเปนคนที่สามารถนั้นก็เปนที่
นาชื่นชมยินดี และที่นักเรียนที่จะพนจากสภาพเปนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาไปฟนฝาชีวิต
ตอไปนั้นก็ตองทราบวา ความรูความสามารถและจิตใจที่กลอมเกลาในโรงเรียนนี้ยังไมสิ้นสุด 
จะตองหาอยูเรื่อย เพื่อที่จะใหมีความสามารถฟนฝาอุปสรรคได ที่ไดแสดงที่ไดแจงมา 
ใหทราบวา ทําอะไรบางนั้น เปนสวนหนึ่งของการฝกตน ยังมีอีก และสวนนี้สําคัญยิ่งคือ
จะตองทําใหตัวเองครบเปนคน ดวยหลักอยางหนึ่งที่สําคัญที่สุด คือ หลักของเหตุผล ไดพูดถึง
หลักของวิชาการ ไดพูดถึงหลักของเมตตากรุณา พูดถึงหลักของความเผื่อแผ และความ
ขยันหม่ันเพียร แตหลักของเหตุผลนั้นเปนหลักที่สําคัญยิ่ง และจะตองขัดเกลาอยูตลอดเวลา 
มิฉะนั้น จะมีวิชาความรูเทาไหรก็ตาม ก็ไมสามารถนําไปเปนประโยชนแกตัว แกสวนรวม 
 ฉะนั้น หลักนี้เปนสิ่งที่จะตองสงเสริมและทําความเขาใจ ที่จะสงเสริมและใหทํา
ความเขาใจนั้น ใหทุกคนทองหนังสือหรือเรียนเปนหมูเปนคณะนั้น จะไมพอ แตละคนจะตอง
ทําความเขาใจดวยตนเองโดยครู และเพื่อนชวยกัน เพื่อที่จะหาหลักของเหตุผลที่แทจริง  
เมื่อตะกี้ก็กลาวถึงสามัคคี ก็เปนทางหนึ่งที่จะชวยกันฝกฝนซึ่งกันและกันได แตหลักของเหตุผล
นี่นะ ที่ขอยํ้าและขอช้ีแจงเพ่ิมเติมวา คืออะไร คือหลักการวา ถามีสิ่งใดที่เราจะตองเผชิญ 
ตองพบ ตองมีเหตุผลทั้งนั้น เหตุผลนั้นเปนหลัก คํานี้มี ๒ คํา เหตุคือตนของสิ่งที่เราเผชิญ 
  
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทาน

ประกาศนียบัตร และรางวัลแกนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ณ โรงเรียนจิตรลดา 
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๑๐๕ 
 

และผลเปนสิ่งท่ีตอเน่ืองจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นแกเรา ถาเราเผชิญสิ่งใดและเราพิจารณาดวยเหตุผล
ตอไป เราก็จะเผชิญส่ิงที่ถูกตอง ถามาพูดอีกอยางหนึ่ง หลักเหตุผลนั้น คือ หลักของกรรม 
กรรมนั่นนะ คือการกระทํา ถากระทําอะไรก็ตามในเวลานี้ ยอมจะเกิดเปนผลตอไป และ
โดยมากเรานึกวาอนาคตจะเปนอยางไร เราไมทราบ ความจริงเราทราบถาเราพยายามที่จะมี
หลักเหตุผล และปฏิบัติดวยหลักเหตุผล การกระทําใด ๆ ในเวลานี้ ขอใหนึกวาจะมีผล และ
ผลนั้นคืออนาคตของเรา ถาเราประสงคจะมีอนาคตที่ดีที่แจมใส ที่มีความสุขความสบาย 
จะตองทํากรรมที่ดี คือปฏิบัติสิ่งที่ดีในปจจุบัน ดวยหลักของเหตุผลนี้ เราจะไดรับความสุข
ความสบายตอไป    หลักนี้จึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง และจะตองเขาใจแท ๆ ดวยตนเอง และ
เขาใจอยางลึกซึ้งแทจริง 
 ท่ีเตือนอยางสังเขป อยางคราว ๆ อยางนี้ ก็เพราะวาเปนหวงวา ถามัวแตเรียนและ
ไมไดพิจารณาถึงหลักนี้ในเวลาเดียวกัน การเรียนนั้นจะไรประโยชน จะเปนอันตรายดวยซํ้า 
เพราะเหตุวา วิชาการตาง ๆ ก็เหมือนสิ่งที่วิเศษ สิ่งที่มีอานุภาพมาก ถาใชสิ่งที่มีอานุภาพ     
มีกําลังมากดวยความไมสํานึกวาเปนอะไรก็จะเกิดความเดือดรอน จะเกิดอันตรายได 
ตอตนเอง และตอสวนรวมไดอยางมาก ถาเราเอาวัตถุระเบิดมาไวในมือหรือเผาดวยไฟ         
ยอมทราบไดดีวาจะระเบิด แตวาถาไมทราบเหตุผลวา เดี๋ยวนี้มันไมระเบิดจึงไมเปนอันตราย      
ก็สําคัญผิด ถาทราบดีดวยหลักของเหตุผลวา ถาเราทําอะไรเดี๋ยวนี้ เชน จุดไมขีดไฟมาลน
ระเบิด วัตถุระเบิดน้ันจะระเบิดขึ้นมาในอนาคตอันใกล และในอนาคตอันใกลเราจะไดรับ
ผลรายจากการระเบิดนั้น ดวยตนเองหรือผูอื่นก็จะพลอยรับอันตรายไปดวย ฉะนั้น จึงตอง
พิจารณาใหดีกอนที่จะกระทําอะไรดวยวัตถุที่มีอานุภาพ วิชาการตาง ๆ ที่ไดเรียนก็เปน 
สิ่งที่มีอานุภาพมาก ถาไมไดใชในทางที่ดีก็อาจจะระเบิดก็ได จึงขอใหชวยกันพิจารณา 
อยางรอบคอบ ถึงเหตุผล และวิธีที่จะใชวิทยาการ วิธีที่จะใชความรู ไมใหระเบิดใสหนา 
 ก็ขอเตือนเพียงเทานี้วา ความรูที่ไดรับในโรงเรียนนี้ เปนความรูที่อาจจะระเบิดได    
ถาไมพยายามที่จะพิจารณาดวยเหตุผลอยางดี และความรูที่ไดรับนี้ยังนอยนัก จะตอง
พิจารณา และเรียนรูตอไป เพื่อที่จะใหครบถวนและเปนประโยชนจริง ๆ ไมเปนอันตราย 
สําหรับผูที่เรียนจบโรงเรียนน้ีแลว ท่ีไดลาเมื่อตะก้ี  และไดปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมนั้น ก็ขอใหโชคดี จงประสบสิ่งที่เปนมงคลทั้งหลาย แตก็ขอเตือนดวย
เหมือนกันวา จะประสบสิ่งที่ เปนมงคล สิ่งที่ เปนความดีนั้น ก็จะตองฝกฝนในเหตุผล  
และระมัดระวังใหดี ใหใชประโยชนจากสิ่งที่ไดรับจากโรงเรียนนี้อยางเต็มที่ดวยหลักเหตุผล 
และไปในทางที่ถูกตอง ไมทําใหเปนคนที่หลงทางดังที่ปฏิญาณวาไมยอมหลงทาง แตวา 
ถาไมทราบทางไปทางไหนก็หลงอยูดี ฉะน้ัน ก็ขอใหพิจารณาใหรอบคอบใหดี ใหระมัดระวัง
ดวยความต้ังใจจริงจะไมหลงทาง 

ก็ขอใหคณะครูและนักเรียนทั้งหลายของโรงเรียนจิตรลดา ตลอดจนผูปกครอง
ทั้งหลาย จงประสบความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาทุกประการ สิ่งใดที่ประสงคก็ขอให      
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๑๐๖ 
 

จงสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่  และไดอยู เปนประโยชนตอสวนรวม และเกิดความดีแกตัว         
เปนประโยชนแกตนเองดวย ขอจงประสบความสําเร็จความเจริญทั่วกันทุกอยาง. 
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พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๒๑ 
 

*********** 
 

เด็ก ๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคนมีระเบียบ และคนที่มี
ระเบียบดีแลว จะสามารถเลาเรียนและทําการงานตาง ๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนที่
จะสรางความสําเร็จและความเจริญใหแกตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน 

  

 
                  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

           วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
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๑๑๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกครูใหญโรงเรียนและนักเรียนที่สมควรไดรับพระราชทานรางวัล 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา ๒๕๑๙ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
 

*********** 
 

 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมอบรางวัลประจําปแกโรงเรียนและนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
ขอชมเชยโรงเรียนตาง ๆ ที่พยายามจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนดี ทั้งขอแสดงความ
ชื่นชมกับนักเรียนแตละคนที่ตั้งใจพากเพียรเลาเรียนดวยความหมั่นขยัน จนไดรับผล 
อันนาภูมิใจยิ่ง 
 เปนที่ทราบตระหนักในทุกวันนี้แลววา นักเรียนจําเปนตองเรียนรูวิชาการตาง ๆ 
อยางกวางขวาง มิฉะนั้นจะไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่การงานและการดํารงชีวิต 
ในสมัยปจจุบัน เพราะปจจุบันนี้ โลกเรากําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี อีกเหตุหนึ่งที่
นับวาสําคัญ คือวิชาการทั้งปวงนั้น ถึงจะมีประเภทมากมายเพียงใดก็ตาม แตเมื่อนํามาใช
สรางสรรคสิ่งใด ก็ตองใชดวยกัน หรือตองนํามาประยุกตเขาดวยกันเสมอ อยางกับอาหาร 
ท่ีเรารับประทาน กวาจะสําเร็จรูปขึ้นมาใหรับประทานได ตองอาศัยวิชาประสมประสานกัน
หลายอยาง และตองผานการปฏิบัติมากมายหลายอยางหลายตอน ดังนั้นผูจัดการศึกษา     
จึงตองถือเปนกิจสําคัญ ที่จะสอนใหนักเรียนไดเห็นไดเขาใจซึมทราบวาวิชาตาง ๆ             
มีความสัมพันธถึงกัน และมีอุปการะแกกัน ทั้งฝายวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไมมีวิชาใด 
ที่นํามาใชโดยลําพังตัวหรือเฉพาะอยางไดเลย ครูทุกคนจะตองสามารถนําวิชาการในหลักสูตร
มาสอนใหสัมพันธกันใหได และในการใหนักเรียนเรียนรูนั้น วิชาใดที่เรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติได ก็จะตองใหนักเรียนปฏิบัติ เพราะการเรียนรูดวยประสบการณจากการปฏิบัติ      
จะทําใหรูจริงและแมนยํา อาจหยิบยกขึ้นมาใชไดเสมอดวยความเคยชินชํานาญ ผิดกันอยาง
ตรงกันขามกับการสอนใหรูโดยมิไดลงมือปฏิบัติใหเห็นจริง ซ่ึงมักจะกลายเปน “การเรียนรู
เพียงใหสอบได” หรือ “เรียนรูเพื่อนําไปลืมทิ้ง” เสียโดยมาก 
 สวนนักเรียนท้ังหลายท่ีไดรับรางวัลเรียนดีนั้น แสดงวาแตละคนมีความพอใจในวิชา
ความรู ความดี และความกาวหนา จึงไดพยายามเลาเรียนและพัฒนาตนเองใหเจริญขึ้นมา
เปนลําดับ ขอใหจําจงขึ้นใจวา วิชาความรูตาง ๆ ที่จะชวยตัวได มีมากหลาย ดังนั้น ทุกคน
จะตองขวนขวายศึกษาเลาเรียนใหกวางขวาง ทั้งวิชาตามหลักสูตรและความรูรอบตัวทั่ว ๆ ไป 
พรอมทั้งตองฝกฝนใหสามารถท่ีจะนําความรูมาปฏิบัติใหเปนประโยชนไดจริงดวย ชีวิตจึงจะ
เจริญกาวหนา และสามารถสรางสรรคความเจริญวัฒนาใหแกประเทศชาติตอไปในวันหนาได 
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ขออวยพรใหคณะครู นักเรียน และเจาหนาที่ทุกคน มีความสุขสวัสดี และความ
สมบูรณดวยกําลังทั้ง ๕ ประการ คือ กําลังความศรัทธา ความเพียร ความมีสติ ความตั้งใจ 
และความรู จักไดสามารถกระทําหนาที่ของตน ๆ ใหบังเกิดประโยชนอันพึงประสงคแกตน
และชาติบานเมืองไดเต็มที่. 
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๑๑๓ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒) 

ณ วิทยาเขตสงขลา 
วันจันทร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑ 

 
*********** 

 
 นักศึกษาปจจุบันนับวามีความเพียรและมีความอดทน ที่ ไดคอยเปนเวลา        
หลายช่ัวโมง เพ่ือที่จะไดพบ และเมื่อไดพบหนากันก็มืด ยังดีวาฝนไมตก เคยเหมือนกัน       
มาพบกันอยางนี้แลวฝนก็ตก เลยไมรูจะพูดวากระไร เพราะวาพูดแลวก็ไมคอยไดยินกัน 
เพราะวาสั่นสะทานกันจนกระทั่ง (๓) ..... แตขอกลาวอยูที่คํา ๒ คํานี้ คําวาเพียรและคําวา
อดทน วาเปนคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่จะตองปฏิบัติ โดยเฉพาะผูที่กําลังศึกษาเพื่อการศึกษา 
เพราะวาการศึกษานี้ หมายความวาการเรียน การหาความรูของผูที่ศึกษา ก็เปนสิ่งที่
ยากลําบาก จึงตองมีความเพียรความอดทน 

การศึกษาวิชาการศึกษา ก็เปนวิชาที่ยากลําบาก จึงตองมีความเพียรและความ
อดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะสําหรับผูที่กําลังศึกษา ยิ่งตองมีความเพียรมาก ตองมีความ
อดทนมาก เพราะวากําลังศึกษาการศึกษา พูดอยางนี้อาจจะหาวาเลนคํา ถาหาเรื่องวาเลนคํา
ก็หัวเราะไป หรือคิดนึกในใจวาพูดอะไรก็ไมรู แตเปนสิ่งที่สําคัญที่จะมาพิจารณา ที่จะมาคิด
วาการศึกษาน้ี คําวาการศึกษา คําวาเรียนนี้มีความหมายวากระไร มิฉะนั้นการเรียน
การศึกษา หรือการศึกษาการสอนนั้นจะไมมีประโยชนอะไรเลย ตรงขามจะเปนโทษ จะทําให
เสียหาย เราก็ตองมาพิจารณากอนวาคําวาศึกษาหรือเรียน หรือสอน มีคําในภาษาไทยนี ้   
มากหลาย เชนคําวาสอน เรียน รู ศึกษา หัด ฝก ยังมีอีกมากที่มีความหมายคลาย ๆ กัน     
แตวาตองใหเขาใจวาการเรียนหรือการสอนนั้น จะตองทําดวยความฉลาด ดวยการพิจารณา 
และดวยเหตุผลที่ตรงไปตรงมา มิฉะนั้นเปนอันตราย และอาจจะไมเปนประโยชนก็ได หรือ
เปนประโยชนก็อาจจะไมมีเกียรติก็ได คําวาหัด หัดทําอะไร หัดแปลวาผูที่กําลังหัดหรือกําลัง
ฝกท่ีจะเปนที่จะทํา หรือหัดคือสอน ใชคําเดียวกัน เชนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ เขาหัดลิงใหเปนมนุษย
อวกาศหรือจะเรียกวาวานรอวกาศมากกวา ก็หัดใหโยกคันโยกโนน คันโยกนี้ แตวาปญหามีวา
ลิงท่ีหัดคันโยกโนนคันโยกน้ี เขาทําดวยความฉลาดหรือเขาทําดวยสัญชาตญาณหมายความวา 
  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ จากทักษิณราชนิเวศน           
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา 

(๓) บันทึกพระสุรเสียงไมติด 
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๑๑๔ 
 

หัดใหเขารูจักหนาที่ของตน หรือยัดใสหัว หรือทําอยางไรที่จะทําใหลิงนั้นทําหนาที่มนุษยหรือลิง 
หรือวานรอวกาศได ความจริงเมื่อศึกษา ตอนนี้ศึกษา ศึกษาวิธีการที่เขาหัดลิงสําหรับเปน
วานรอวกาศนั้น ก็เห็นไดวาเขาหัด เขาเอาการจี้ไฟฟา เวลาทําสัญญาณไฟฟาอยางหนึ่ง แลวก็
ลิงทําถูกก็ใหอาหารเปนรางวัล แตถาทําผิดก็จี้ดวยไฟฟา ลิงก็รองเจี๊ยก เจี๊ยก นี่ภาษาลิงนะ 
เปนอันวาหัดลิงใหรูจักทําหนาที่อันมีเกียรติที่จะเปนวานรอวกาศนั้น เปนการหัด ไมไดใช
ปญญาของลิง อาจจะใชปญญาหรืออาจจะเรียกวาความรูวิชาการของผูที่เปนนักวิทยาศาสตร
สอนลิง แตวาในฝายของลิงนั้น ทําเพราะกลัวถูกจี้ กลัว กลัวที่จะถูกไฟฟาดูด แลวก็จะตอง
รองเจี๊ยกออกมา ภาษาลิงในเมืองไทยเขารองเจี๊ยก แตวาในตางประเทศที่เขามีการทดลองนั้น  
ลิงจะรองเจี๊ยกภาษาฝรั่งอยางไรไมทราบ ไมไดไปถาม แตอยางไรก็ตาม ใหเห็นวาการหัด      
มีหลายวิธี เราเปนคน เราเปนนักศึกษาหรือนักเรียน หรือแมจะไมใชนักเรียนนักศึกษาก็เรียน
อยูเสมอ ศึกษาอยูเสมอ อยาเรียนแบบลิงเจี๊ยก คือลิงนั้นเขาทําอะไรไมได เขาไมมีทางเลือก 
ลิงนั้นเขาจับมาจากในปา แลวก็สงไปตางประเทศ เขาไปในหองทดลอง ไปฝกไปหัดใหโยกคัน
โยกตาง ๆ นี้ เขาทําอะไรไมได เขาอาจจะมีความคิด แตภาษาของเขาก็มีแตเพียงบอกวาเจี๊ยก  
แตคนเราเรามีปญญา ควรจะมีปญญา ปญญานี้ขอโทษหมายความวามีความเขาใจ เขาใจดวย
เหตุผลได รูจักใชเหตุผล รูจักเลือกสิ่งที่ดีที่งาม ไมใชปญญานั้นไมเหมือนของลิง ลิงมันจําวา
ถาโยกผิดมันถูกไฟฟา มันจําแคนั้น แตคนเรารูดวยปญญา รูวาอันนี้ดี อันนี้ไมดี ถูกตอง
หรือไมถูกตอง ไมใชเพราะวาเราทําอยางนี้จะถูกไฟฟาดูดหรือถูกตี หรือถูกวา หรือถูกจับ 
หรือถูกทําโทษ แตรูวาทําในส่ิงน้ัน ๆ เปนที่ดีที่เจริญ ที่กาวหนา กาวหนาในทางฐานะ ในทาง
จิตใจของตน และเมื่อกาวหนาในทางฐานะในทางจิตใจของตนก็มีคนนับถือยกยอง 
 สําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาตาง ๆ ก็ตองเรียนแบบลิงบางเล็กนอย เพราะวา 
มีหลักสูตรทําอยางอื่นไมได ก็ตองสอบไล ก็ตองติ๊ควาอันนี้ถูกอันนี้ผิด ตองไดคะแนนเพราะวา
ตองทดสอบวาความรูรับเขาไปเทาไร แตวาสิ่งสําคัญสําหรับผูที่ศึกษา โดยเฉพาะผูที่ศึกษา
เพื่อการศึกษา คือเรียนแลวใหไดคะแนนก็อยางหนึ่ง ไดคะแนนดีก็ดี แตวาตองฝกตัวเอง 
ใหรูจักใชเหตุผล รูจักใชปญญาที่แท เพื่อที่จะสรางตัวใหพรอมที่จะปองกันตัวเองในชีวิต และ
พรอมที่จะนําความรู นําความดีที่ไดคนดวยตนเองไปถายทอดใหแกอนุชนรุนหลังตอไปเมื่อ
สําเร็จการศึกษา เมื่อไปทําหนาที่ตามที่ไดปรารถนา และตามที่ เมื่อศึกษาเสร็จแลว            
รับปริญญาเสร็จแลว ไดปฏิญาณตน ผูที่กําลังศึกษานี้ยังไมไดปฏิญาณตน แตขอใหปฏิญาณตน
ในใจตั้งแตตน ปฏิญาณตนวาจะทําตัวใหสมที่เปนครู บางคนก็ไมไดไปปฏิบัติทําหนาที่เปนครู
เมื่อจบแลว บางคนเปนนักวิชาการ บางคนก็ไปประกอบการคาก็มี บางคนก็ไมไดทําอะไรก็มี  
บางคนไปทําอาชีพอื่น ๆ ซ่ึงไมไดถือวาเปนครูโดยตรง แตวาความเปนครูนั้น  จะตองมีอยูใน
ทุกคน หมายความวา ตองรูจักใชความคิดของตัว มีเพื่อนมีฝูง มีลูกมีหลาน จะไดสามารถ 
ที่จะถายทอดไดความดีนี้ที่มีอยูในตัวใหอนุชนรุนหลัง ก็นับวาเปนครูอยูดี ฉะนั้นทานทั้งหลาย
ท่ีไดมาประชุม ผูที่ เปนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเฉพาะ  
ขอพูดโดยเฉพาะตอนน้ี มีโอกาสดีที่จะไดศึกษา ฝกปญญาของตนเพื่อที่จะไดเปนที่พึ่งของตน 
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๑๑๕ 
 

ที่พึ่งของคนอื่นในอนาคต ก็ขอใหไดฉวยโอกาสนี้ ที่ดีที่งาม เพื่อที่จะตั้งตัวใหเปนที่พึ่งได  
ทั้งแกตน ทั้งแกผูอื่น อยาใหยอมเปนเพียงลิงอวกาศ 

ก็ขอจบอยางน้ี เรื่องท่ีจะใหศีลใหพร อยูกับแตละคน ถามตัวเองวาอยากเปนลิงหรือ
อยากเปนคนเทานั้นเอง ขอใหตัดสินใจใหถูกและเปนพร. 
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๑๑๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ณ อาคารใหม  สวนอัมพร  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และมีความพอใจ ที่ไดทราบรายงานวามหาวิทยาลัยไดพยายามอยางเต็มที่ ในอันที่จะดําเนิน
กิจการใหกาวหนาและเปนผลดีใหครบถวนทุก ๆ ดานเพื่อประโยชนของนักศึกษา ขอแสดง
ความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา
ครั้งนี้ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดโอกาสใหนักศึกษาเลาเรียนวิชาตาง ๆ อยางกวางขวาง
และอิสระมาก จึงเปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองระมัดระวังควบคุมตัวเองเปนพิเศษ        
ใหไดรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหโดยสมบูรณ การศึกษาในมหาวิทยาลัย กลาวตาม
หลัก ควรจะไดแกการสรางเสริมความสามารถและความเจริญงอกงามของบุคคล ในทาง
วิชาการสวนหนึ่ง ในทางความคิดอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะทําใหบุคคลมีพละกําลัง 
สามารถนําไปใชปฏิบัติงานใหญ ๆ ของสวนรวมใหสําเร็จได วิชากับความคิดนี้ ถาพิจารณาดู
จะเห็นวา ความคิดเปนตัวนําวิชา คือความคิดจะตองเกิดขึ้นกอน จึงจะนําเอาวิชามาใชได    
แตการคิดนั้นอาจคิดไดหลายอยาง จะคิดใหวัฒนะ คือคิดแลวทําใหเจริญงอกงามก็ได จะคิด
ใหหายนะ คือคิดแลวทําใหพินาศฉิบหายก็ได การคิดใหเจริญจึงตองมีหลักอาศัย หมายความวา
เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใด ตองตั้งใจใหมั่นคงในความเปนกลาง ไมปลอยใหอคติอยางหนึ่งอยางใด
ครอบงํา ใหมีแตความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและเปนธรรม ซึ่งจะทําให
หยั่งทราบถึงจุดมุงหมายและประโยชนที่แทจริงของภารกิจที่จะทํา พรอมทั้งวิถีทางที่จะ 
ทําการนั้นโดยถูกถวนแนนอน และเมื่อความคิดเชนนี้เกิดขึ้นแลว ก็จะสามารถนําเอาวิชาการ
มาใชสรางสรรคประโยชน ความสําเร็จ และความเจริญใหสําเร็จไดอยางสมบูรณและ 
มีประสิทธิภาพเต็มเปยม บัณฑิตจึงควรจะไดศึกษาพิจารณาเรื่องความคิดใหแจมแจงเสีย 
แตวาระนี้ เพ่ือประโยชนอันยั่งยืนของตนและของประเทศชาติในกาลเบื้องหนาตอไป  

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีความเจริญมั่นคงในหนาที่การงานและในการครองชีวิต 
ทั้งขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้   มีความสุขความสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๑๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

 
*********** 

  
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมอบรางวัลประจําปแกโรงเรียนและนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

ขอชมเชยโรงเรียนตาง ๆ ที่พยายามจัดการเรียนการสอนใหดี มีคุณภาพ พรอมกับนักเรียน
ทุก ๆ คนที่ต้ังใจเลาเรียนดวยความขยันหมั่นเพียร จนไดรับผลสําเร็จที่นาภูมิใจ 
 การศึกษาท่ีดีดานวิชาการเปนท้ังรากฐานและปจจัยสําหรับการสรางสรรค แตการที่
จะนําเอาวิชาการมาสรางสรรคใหสําเร็จไดนั้น จําเปนที่สุด ที่จะตองอาศัยการศึกษาที่ดี     
ดานอื่น ๆ เขาประกอบอุดหนุนดวย การศึกษาดานอื่น ๆ นั้น หมายถึงการศึกษาอบรมทุก ๆ อยาง 
ทั้งทางความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ อันเปนตัวสําคัญในการฝกฝนขัดเกลา 
ใหบุคคลมีความคิดความฉลาด หนักแนนในเหตุผลและความสุจริต ละเอียดรอบคอบ รูจัก   
รับผิดชอบ รูจักตัดสินใจตามทางที่ถูกตองเปนธรรมและสําคัญอยางยิ่ง ก็คือมีความ
ขยันหม่ันเพียร อุตสาหะขวนขวายที่จะลงมือทําการทุกอยางไมวาเล็กใหญ งายยาก         
ดวยตนเอง ดังนั้น ผูทําหนาที่ใหการศึกษาจึงตองสํานึกตระหนักอยูเสมอ ที่จะตองให
การศึกษาที่ดีแกเยาวชนใหครบถวนทุก ๆ ดาน ไมปลอยใหขาดตกบกพรอง นักเรียนทั้งหลาย
ก็จะตองเขาใจวา การที่อุตสาหเลาเรียนดวยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น เทากับแตละคน
ไดฝกฝนความขยันหมั่นเพียรเพ่ือสรางความเจริญและความสําเร็จของชีวิตไวสวนหนึ่งแลว 
เพราะฉะนั้น สมควรอยางยิ่งที่จะตองพยายามกาวหนาตอไปดวยดีใหตลอด อยายอมทอถอย
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ชีวิตจักไดรุงเรืองมั่นคง คือสามารถดํารงตนใหเปนหลัก เปนที่อาศัยของ
สวนรวมไดในวันขางหนา 

ขออวยพรใหคณะครู นักเรียน และเจาหนาที่ทุกคน มีความสวัสดี มีความเขมแข็ง
สมบูรณดวยกายดวยใจ  สามารถกระทําหนาท่ีของตน ๆ ใหบังเ กิดประโยชนแท             
อันพึงประสงคแกตน แกชาติบานเมือง ไดสมตามความปรารถนา. 
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๑๑๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

 
*********** 

  
ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และที่ ไดทราบรายงานความกาวหนาของกิจการของ
มหาวิทยาลัยทุก ๆ ดาน ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและผูสําเร็จการศึกษาทุกคน    
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือวาเปนการศึกษาเพื่อมุงใหมีความรูความสามารถ
เปนพื้นฐานสําหรับการประกอบการงานในชีวิตนั้น เปนการศึกษาในระบบ สวนใหญ ผูศึกษา
ไดรับความรูถายทอดจากครูบาอาจารย และจากการศึกษาคนควาเปนสําคัญ แตมิไดเรียนรู
จากการกระทําหรือการพบเห็นดวยตนเองโดยตรง ครั้นเมื่อออกไปทําการงานและดําเนิน
ชีวิตดวยตนเองแลว จึงประสบเหตุการณและสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนปญหาใหตองขบคิด ทําใหเกิด
ความรูความเขาใจอันชัดเจนแจมแจงในสิ่งทั้งปวงที่ เกี่ยวกับชีวิตของแตละคนยิ่งขึ้น          
อีกชั้นหนึ่ง ประสบการณในชีวิตนี้เปนบอเกิดแหงความรูความจัดเจนที่สําคัญ ซึ่งถาได      
รูจักนํามาใชดวยความรูเทาถึงเหตุและผลอยางแทจริงดวยความบริสุทธิ์ใจ และดวยความ
ตั้งใจแลว จะยังประโยชนใหแกตนเองและสังคมไดอยางวิเศษสุด 
 ดังนั้น การศึกษานอกระบบภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษา หรือการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสําคัญมาก ในการที่จะสรางเสริมใหผูผานการศึกษาในระบบ
มาแลว เกิดความรู ความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม และสามารถ
ดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมั่นคงเปนสุข บัณฑิตทุกคน ซึ่งมีสวนในการสรางประสบการณใน
ชีวิตรวมกันตอไป จงไดทราบตระหนักแลวจงตั้งใจพยายามใชสติปญญาความสามารถที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ ควบคูกับความรูความสามารถทางวิชาการที่มีอยู ประคับประคอง
รักษาสิ่งดีสิ่งเจริญและสถานภาพของบานเมืองไว พรอมกับปรับปรุงแกไขใหวิวัฒนา         
ไปตามลําดับขึ้นดวยความมั่นคง ชาติของเราก็จะอยูรอด และดําเนินกาวหนาไปในโลก       
ไดดวยความปลอดภัยเปนอิสระ 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุข ความสําเร็จ และความเจริญรุงเรือง      
ทั้งในการดําเนินชีวิตและหนาที่การงาน   ทั้งขอใหทุกทานที่มาชุมนุนพรอมกันในพิธีนี้         
มีความสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๑๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๒๓ 
 

*********** 
 
 เด็กตองเรียนความรู  อบรมความดี  ฝกหัดวินัยใหมีพรอมแตเยาวัย  จึงจะมี
ความสุขความเจริญได  ทั้งในวันนี้และวันขางหนา. 
 
 

พระตําหนักจติรลดารโหฐาน 
วันที่ ๒๕๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช  ๑๘  
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๑๒๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ อาคารใหม สวนอัมพร 

วันพุธ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๓ 
 

*********** 
 

 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีกวาระหนึ่ง และที่ไดทราบรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย วาดําเนินกาวหนามา
ดวยดี เปนที่นาพอใจทุก ๆ ดาน ขอแสดงความชื่นชมกับทานผูทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิต   
ทุก ๆ คน ท่ีไดรับเกียรติและไดรับความสําเร็จอันงดงาม ณ โอกาสนี้ 
 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปนสาขาใดก็ดี คงจะถือไดวาเปนผูที่
จะมีหนาที่การงานเกี่ยวของอยูกับการศึกษาในวันขางหนา เพราะฉะนั้น จึงควรจะพูดกับ
ทานเร่ืองการศึกษา ซึ่งเปนงานหลักของแตละคนตอไป การศึกษานั้น ไมวาจะศึกษาเพื่อตน 
หรือจะใหแกผูอื่น สําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําใหไดตรงตามวัตถุประสงค จึงจะไดผลเปนคุณ
เปนประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทําใหเสียเวลาและเสียประโยชน
ไปเปลา ๆ วัตถุประสงคของการศึกษาน้ันคืออยางไร กลาวโดยรวบยอด ก็คือการทําใหบุคคล
มีปจจัยหรือมีอุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งในสวนวิชาความรู สวนความคิด
วินิจฉัย สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถ      
ในอันที่จะนําความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง ๆ เพื่อสามารถดํารงชีพอยู
ไดดวยความสุขความเจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตาม
ควรแกฐานะดวย 
 นักการศึกษาทั้งหลายแตละทาน จะทําหนาที่ใดระดับไหนก็ตาม ควรจะไดทราบซ้ึง
และสํานึกตระหนัก ท่ีจะใหการศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงค และถาพยายามตั้งใจทําให
บรรลุผลถูกตองและครบถวนตามเปาหมายแลว เชื่อมั่นวาปญหาสารพัด ที่เกิดขึ้นจากความ
บกพรองในการให จะคลี่คลายเบาบางลงและดีขึ้นไดไมเนิ่นนานนัก 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีกําลังกายกําลังใจสมบูรณแข็งแรง ที่จะประกอบกรณียกิจ
เพื่อกุลบุตรกุลธิดาและชาติบานเมืองตอไป และขอใหประสบความสุข ความสําเร็จ         
ความสวัสดี มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดทุกเมื่อสมดังประสงค. 
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๑๒๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันจันทร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในโอกาสนี้  และที่ไดทราบรายงานวามหาวิทยาลัยไดพยายามปรับปรุงงานทุก ๆ ดานให
กาวหนาเปนประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้น  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผูไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษาทุกคน 
 ความรูน้ันสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความ
เจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนความรู 
แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไมชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวน  
ไมรูจริงแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด “ความฉลาดรู”  
คือรูแลว  สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความ
ฉลาดรู มีขอปฏิบัติท่ีนาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ  ประการแรก เมื่อจะศึกษา 
สิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนรูแตเพียง
บางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม  อีกประการหนึ่งซึ่งจะตองปฏิบัติ
ประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่น
เปนปรกติ และเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนํา 
ของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท 
หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตาง ๆ จะนําไปใชให 
เปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได  บัณฑิตทั้งหลายไดชื่อวาเปนผูมีปญญา  
เปนนักศึกษาคนควา ขอใหมีหลักในการเรียนรู อยางนอยก็ตามที่ไดกลาว คือจะศึกษาสิ่งใด  
ก็พิจารณาศึกษาใหหมดจดทุกแงทุกมุม ดวยจิตใจที่เที่ยงตรงเปนกลาง จึงจะไดรับประโยชน
จากการศึกษาคนควาสมบูรณบริบูรณดังที่พึงประสงค 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรือง
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มารวมประชุมในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๒๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
อีกวาระหน่ึงเปนคํารบที่สี่  ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาบัณฑิตทุก ๆ คน ที่ไดรับเกียรติ
และความสําเร็จในการศึกษา 
 เมื่อคราวกอนไดพูดแกที่ประชุมน้ีถึงการศึกษาใหเกิดความรูความฉลาด ท่ีสามารถ
นําไปใชสรางสรรคประโยชนไดแทจริงโดยปราศจากโทษ วา จะตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ 
คือตองพิจารณาเรื่องที่ศึกษาใหถูกถวนทุกแงทุกมุม ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ
เที่ยงตรงเปนกลาง และลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรูนั้น มีอยูสามลักษณะ ไดแก
เรียนรูตามความรูความคิดของผูอื่นอยางหนึ่ง เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองให
เห็นเหตุผลอยางหนึ่ง กับเรียนรูจากการปฏิบัติฝกฝนจนประจักษผล และเกิดความ
คลองแคลวชํานาญอีกอยางหนึ่ง 
 การเรียนรูทั้งสามลักษณะนี้ จําเปนจะตองกระทําไปดวยกัน ใหสอดคลองและ
อุดหนุนสงเสริมกันจึงจะชวยใหเกิดความรูจริง พรอมทั้งความสามารถ ท่ีจะนํามาใชทําการ
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพได กลาวคือ การเรียนความรูทุกอยางนั้น จะตองเรียนตามความรู
ของผูอ่ืนกอนเปนเบื้องตน เมื่อรูแลว จึงนําพิจารณาดวยเหตุผลใหเห็นแจมชัดละเอียดลงไป
อีกชั้นหนึ่ง ใหถึงเนื้อหาสาระ อันจะอางอิงอาศัยเปนหลักฐานได มิใหเปนการรูอยาง 
เลื่อนลอย แตแมถึงขั้นที่สองน้ีแลว  ก็ยังถือวาจะนํามาใชการใหไดผลแนนอนจริง ๆ ไมได  
ยังจําเปนตองนําความรูนั้นมาปฏิบัติฝกฝนอีก ใหเกิดผลประจักษแจง และเกิดความ
คลองแคลวชํานิชํานาญขึ้นพรอมกันไปดวย จึงจะนําไปใชปฏิบัติงานใหสําเร็จผลไดไมขัดของ 
ขอใหบัณฑิตพิเคราะหดูใหดีในเรื่องการเรียนรูดังกลาวนี้ แลวเพียรพยายามเรียนรูใหได
ครบถวนทั้งสามลักษณะพรอมกัน เมื่อกระทําไดครบถวนจริง ๆ แลวก็จะชวยใหแตละคน
สามารถประสบความสําเร็จในการงานทั้งปวงได สมตามที่มุงประสงค 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตการงาน มีความกาวหนา 
รุงเรืองในภาระหนาที่ และขอใหบรรดาทานที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดี
ทั่วหนากัน. 
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๑๒๓ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกคณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน 
สมาคมผูปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต  

ในโอกาสที่เขาเฝา ฯ รับพระราชทานทุน เข็มเกียรติคุณและโล 
ประจําปการศึกษา ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
 กิจการของโรงเรียนราชวินิตไดดําเนินมาดวยดี มีความกาวหนา ก็ตองอาศัยผูที่
เกี่ยวของทุกฝายไดพยายามปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนอยางดีท่ีสุด ดวยความต้ังใจแนวแน 
 โรงเรียนนี้ก็ประกอบดวยนักเรียน ผูท่ีเขามาหาความรูฝกฝนตนเองใหมีความ 
สามารถ และมีความประพฤติดี เพ่ือใหเปนทุนสําหรับสรางชีวิตในอนาคตตอไป อีกสวนหนึ่ง
ก็คือคณะครู ผูมีหนาที่ที่จะถายทอดความรูพร่ําสอนใหนักเรียนไดรับความรูอยางดีที่สุดและ
รูจักวางตัวประพฤติตนใหดี อีกสวนหนึ่งก็คือผูบริหารโรงเรียน ผูที่จัดใหโรงเรียนมีระเบียบการ 
และรักษาตามระเบียบการ เพ่ือใหสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางตามจุดประสงคของการมี
โรงเรียน และสวนที่ ๔ ก็ไดแก  ผูปกครองผูเปนบิดามารดา  ผูปกครองบุตรธิดา ซึ่งตาม
หนาท่ีของผูปกครองนั้นก็ตองเมตตาเอ็นดูลูกหรือผูอยูในปกครองของตน เพื่อที่จะใหเด็กได
เติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี สามารถที่จะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ใหมีอนาคตที่แจมใส ไมตองเปน
หวงสําหรับชีวิตที่จะมาในอนาคต การที่ท้ัง ๔ สวนของโรงเรียนนี้ไดรวมมือกันอยางใกลชิด  
ก็นับวาเปนทางหนึ่งที่จะทําใหเปาหมายของโรงเรียนไดเปนสิ่งที่บรรลุไดงาย ถาหากวาสวนใด
บกพรองก็จะทําใหโรงเรียนไมสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางดี 

การที่วางระเบียบใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษาในการเรียนดีในการประพฤติดีนั้น 
ก็นับวาเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนมีกําลังใจ  ผูที่ไดรับทุน  ผูที่ไดรับรางวัล  ผูที่ไดรับ 
ชมเชยนี้ยอมมีกําลังใจ เพราะวาคนเราเวลาปฏิบัติอะไรและทําดีก็จะตองรับการชมเชยบาง 
เพราะวาจะไดแนใจวาการที่ทําเชนนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองแลว การใหรางวัลหรือชมเชยนั้นจึงมี
คุณประโยชนมาก  เพราะผูที่ไดรับรางวัลนั้นยอมตองถือวาเปนผูที่ขยันหมั่นเพียรเปนผูที่ 
มีระเบียบวินัย เปนผูที่ฉลาด เปนผูที่มีกําลังใจที่จะทําดี และรูวาอะไรดีอะไรเปนผลประโยชน
สําหรับตัวเอง ผูที่ไมไดรับรางวัลก็จะมองเปนตัวอยางวา เขาไดรับรางวัลเราก็อยากจะ 
รับรางวัลบางเหมือนกัน เราก็จะตองทําตามเขา ฉะนั้น ผูที่ไดรับรางวัลนั้นนอกจากจะเปน 
 

  

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
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๑๒๔ 
 

ความภูมิใจของตน ยังเปนตัวอยางสําหรับผูอื่น เปนกําลังใจสําหรับผูอื่น อยางนี้ก็จะเปน
ประโยชนมาก  ผูที่ไดรับรางวัลนั้นควรจะภูมิใจที่ไดทําดี ไมใชมีความอวดดีวา ตัวเรียนดี  
ตัวเกง แตควรจะภูมิใจวา ตัวเปนตัวอยางที่ดีสําหรับผูอื่น ทําใหผูอื่นมีตัวอยางที่จะตาม  
และเปนตัวอยางที่ดี หมายความวาผูที่เรียนดีสรางตัวเองและสรางผูอ่ืนดวย สําหรับผูที่ไมได
รับรางวัลก็ควรจะดู และก็ชื่นชมดวยกับผูที่ไดรับรางวัล  ไมใชอิจฉาเขา ไมจําเปนที่จะตอง
อิจฉาเขา เพราะวาผูท่ีไดรับรางวัลน้ันเขาก็ไดทําดีของเขา เขาไดทําดวยน้ําพักน้ําแรงของเขา 
เราทํางานดวยความต้ังใจแนวแนเขมแข็งก็จะไดรับรางวัลในวันขางหนา 
 สําหรับผูปกครองที่ไดมารวมงานอยางใกลชิดนั้น ก็นับวาเปนปจจัยอยางหนึ่งที่จะทํา
ใหโรงเรียนนี้บรรลุเปาหมายไดโดยดี เพราะดังที่กลาวไวแลววา ผูปกครองมีหนาที่ที่จะอุมชู
บุตรหลานของตัวใหกาวหนา และมีอนาคตที่แจมใส เมื่อบุตรหลานมาโรงเรียน  มิใชวา
โรงเรียนจะทําทุกอยางได จะตองอาศัยผูปกครองมาชวยกันกับโรงเรียน มาชวยกับครู 
เพื่อที่จะใหบุตรหลานไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ฉะนั้น การที่โรงเรียนราชวินิตไดบริหารในแบบ
ชวยกันทํา คือรวมกันทําใหบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ ก็นับวาเปนสิ่งที่ดีทุกฝาย ทุกคนควรจะ
ไดรับการชมเชย และนับวาเปนกําลังใจสําหรับทุกคนรวมกัน ในกิจการใด ๆ ทุกสิ่งทุกอยาง
จะบรรลุผลไดก็ดวยการรวมมือกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถาทําเชนนี้ทุกกิจการ เชื่อวา
กิจการตาง ๆ ก็จะกาวหนาบรรลุผลสําเร็จทุกกิจการ  ฉะนั้น โรงเรียนราชวินิตนี้ นอกจากจะ
เปนผลที่จะทําใหนักเรียนไดเรียนจริง ๆ และไดผลจริง ๆ มีอนาคตที่แจมใส ก็ยังเปนตัวอยาง
สําหรับโรงเรียนอื่น ๆ และเปนตัวอยางสําหรับกิจการอื่น ๆ ทุกคนควรจะภูมิใจในโรงเรียน
ราชวินิต และควรจะอุมชูสนับสนุนใหโรงเรียนนี้ไดกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นตอไป 

ก็ขอใหทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนราชวินิต มีกําลังกายใจสมบูรณ เพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จ และขอใหทุกคนไดมีแตความเจริญรุงเรือง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีอนาคตที่
แจมใสทุกคน. 
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๑๒๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันนี้ และมีความพอใจ ที่ไดทราบรายงานวากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนา 
มาดวยดีทุก ๆ ดาน 
 ขอแสดงความชื่นชมดวย กับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษา 
 การศึกษาวิทยาการทุกอยาง ยิ่งศึกษาคนความากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งจําเปนตองกระทํา
ใหละเอียดเฉพาะลงไปเทานั้น และผูที่ไดผานการศึกษาระดับนี้มาแลว ยอมจะถือตัววาเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา จะไมกาวกายกับวิชาที่มิไดอยูในขอบขายของตน แตในการใชวิชาการ
ปฏิบัติงานนั้น แมเพียงงานเล็กนอยอยางหนึ่งอยางใดแตเพียงอยางเดียว ก็จําเปนตองอาศัย
หลักวิชาหลาย ๆ สาขา นํามาเปนเครื่องชวยปฏิบัติ จึงจะสําเร็จผลท่ีดีได ผูทรงคุณวุฒิหรือ
นักวิชาการทุกคนจึงไมควรจะลืมวา วิชาการทั้งปวงนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันและ
ตางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู จะตองนํามาใชประสมประสานกันใหถูกตองพอเหมาะ
พอดีอยูเสมอ เพราะอาจพูดไดวาวิทยากรใด ๆ ก็ตาม จะใชใหเปนประโยชนแตลําพังอยาง
เดียวมิได เปนหนาที่ของนักวิชาการที่จะตองทําความเขาใจใหชัดแจงแนนอนวา นอกจาก 
แตละคนจะตองเชี่ยวชาญในวิชาเฉพาะของตนแลว ยังจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดตาเปดใจ
ใหกวางขวางสวางไสว เพื่อเรียนรูใหทั่วถึง และเพื่อประสานกับนักวิชาการอื่น ๆ และคนอื่น ๆ 
ใหไดโดยสอดคลองดวย ประการสําคัญที่สุด ในเมื่อปฏิบัติงานอันใดกับผูใดแลว จะตอง
พยายามรวมกันพิจารณาปรึกษาทําความเขาใจกันใหได พรอมกับระมัดระวังปฏิบัติการ 
ใหเก้ือกูลสงเสริมกันโดยตลอด งานที่ทําจึงจะบรรลุผลเลิศ และเกิดประโยชนที่สมบูรณตาม
ความมุงประสงคได 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรือง
ในหนาที่การงาน และขอใหทุก ๆ ทานที่มารวมประชุมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๒๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล ฯ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันจันทร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมอบรางวัลประจําปแกโรงเรียนและนักเรียนระดับตาง ๆ 
อีกครั้งหนึ่ง ขอชมเชยโรงเรียนแตละโรงเรียน ที่พยายามจัดการเรียนการสอนใหดีมีคุณภาพ
และนักเรียนแตละคน ที่ตั้งใจเลาเรียนดวยความขยันหมั่นเพียร จนไดรับผลสําเร็จ 
อันนาภาคภูมิใจ 
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน
ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด  
ผูมีหนาที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงตองถือวา ตัวของทานมีความรับผิดชอบตอชาติบานเมือง
อยูอยางเต็มที่ ในอันที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณโดยเต็มกําลัง  
จะประมาทหรือละเลยมิได เพราะถาปฏิบัติใหผิดพลาดบกพรองไปดวยประการใด ๆ ผลราย
อาจเกิดขึ้นแกสวนรวมและประเทศชาติไดมากมาย ทุกฝายจะตองรวมกันสรางเสริมรากฐาน
ชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณใหแกเยาวชน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความรูความฉลาด  
สําคัญที่สุด จะตองฝกฝนอบรมใหรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักตัดสินใจดวยเหตุผล และรูจัก
สรางสรรคตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม 
 สําหรับนักเรียนทั้งหลายที่ไดรับรางวัลเรียนดี จะตองเขาใจวา การที่อุตสาหเลาเรียน
ดวยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น แทจริงคือการสรางรากฐานและแนวทางแหงความ 
สําเร็จในชีวิตใหแกตนเองนั่นเอง เมื่อเริ่มตนไดดีแลว ขอใหดําเนินใหดีตอไปจนถึงที่สุด  
อยายอมยอหยอน ชีวิตจักไดเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และสามารถดํารงตนใหเปนหลัก  
เปนที่อาศัยของสวนรวมไดในวันขางหนา 

ขออวยพรใหคณะครู นักเรียน และเจาหนาที่ทุกคน มีความเขมแข็งสมบูรณ 
ท้ังดวยกายดวยใจ สามารถกระทําหนาที่ของตนใหบังเกิดประโยชนอันพึงประสงคแกตน 
แกชาติบานเมือง ไดสมตามความปรารถนา. 
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๑๒๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา ๒๕๒๓ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔ 
 

*********** 
 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกวาระหน่ึง  และที่ไดทราบรายงานวามหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินกิจการใหกาวหนามาดวยดีตามแผนพัฒนาทุก ๆ ดาน 
 ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษา 
 “บัณฑิต” ตามที่ เขาใจกัน หมายถึงผูมีคุณความรูสูงและกวางขวางเพราะ             
มีการศึกษาหรือไดเรียนรูมามาก ที่จริง “บัณฑิต” ควรมุงถึงคนที่มีปญญายิ่งกวาอื่น         
และ “ปญญา” หรือ “ความมีปญญา” น้ันอธิบายไดมาก แตก็มีความหมายสําคัญรวบยอด
อยูประการหน่ึง คือหมายถึงความสามารถเขาใจไดอยางถูกตอง ถองแท และตรงจุด  
ไมมีความลังเลสับสนหรือยึดติดอยูกับสิ่งที่มิใชสาระ เมื่อจะพิจารณาหรือเรียนรูเรื่องใดสิ่งใด 
ก็มุงเขาถึงสาระของเรื่องนั้นสิ่งนั้นไดทันทีโดยกระจางชัด ดวยเหตุที่ไดฝกหัดกระบวนการคิด
พิจารณาไวดีแลวจนเที่ยงตรงเปนระเบียบ ดังนี้ ผูมีปญญา หรือผูมีความเขาใจจะแกไข 
ปญหาอันใดก็ลุลวงเรียบรอย จะรวมมือรวมงานกับผูใดก็ราบรื่น จะทําการสิ่งใดก็สําเร็จ
สมบูรณมีประสิทธิภาพ จัดวาเปนผูมีความสามารถแท เหมาะแกงานสรางสรรคทุก ๆ อยาง 
 ทานทั้งหลายไดสําเร็จการศึกษาระดับสูงถึงเพียงนี้แลว ควรอยางยิ่งท่ีจะตองทําตัว
ทํางานอยางผูมีปญญา โดยนัยดังกลาว จักไดสามารถสรางสรรคประโยชนอันพึงประสงค 
ใหเกิดแกการงานของตน ๆ โดยสมบูรณ  และสามารถประสานประโยชนกันใหเกิดเปน 
ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไดยืนยาวตอไป 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญรุงเรืองใน
หนาท่ีการงาน และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๒๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานรางวัลแกอิหมามที่ปฏิบัติงานดีเดน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา ๒ 
ณ สนามโรงพิธีชางเผือก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ 
 

*********** 
 

ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่มีโอกาสมารวมในพิธีมอบรางวัลแกบรรดา
อิหมาม และครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ผูปฏิบัติงานดีเดน ขอแสดงความช่ืนชม
กับทุก ๆ คน ที่ไดรับเกียรติในครั้งนี้ 

ศาสนาอิสลามมีคําสอนที่สมบูรณครบถวน ทั้งสวนที่เปนขอธรรมะ ทั้งสวนที่เปน 
ขอปฏิบัติอันดีงามในการครองชีวิต และการอยูรวมกันโดยผาสุกเปนระเบียบของมวลมุสลิม 
อิหมามเปนผูที่ไดศึกษาคําสอนอันประเสริฐนั้นโดยถองแท แลวนํามาแนะนําสั่งสอนอิสลามิก 
บริษัทใหไดเรียนรูและประพฤติตามโดยถูกถวนเหมาะสม ทําใหแตละคนรูจักความผิดชอบ 
ชั่วดี รูจักหนาที่ ขยันขันแข็งเปนระเบียบ มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีในระหวางกัน ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป ยังผลใหสามารถประสบความสุข
สวัสดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต ดังนี้ อิหมามจึงไดชื่อวาเปนบุคคลสําคัญและมีเกียรติ  
ในฐานะที่เปนผูจรรโลงรักษาศาสนา และเสริมสรางความเปนปกแผนมั่นคงใหแกสังคม 
รวมถึงชาติบานเมืองโดยสวนรวมดวย ผูเปนอิหมามทั้งหลายไดตระหนักในฐานะหนาที่ 
ฉะนี้แลว ควรจะมีความภาคภูมิใจ  ทั้งมีความตั้งใจอันแนวแนในอันที่จะกระทําหนาที่ 
ของตน ๆ ใหหนักแนนยิ่งขึ้น ดวยความวิริยะอุตสาหะ โดยสุจริตและเขมแข็ง ไมยอทอ  
ใหบังเกิดความกาวหนาผาสุกเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป 

สําหรับผูมีหนาที่ใหการศึกษาในโรงเรียนทั้งหลาย ใครขอย้ํากับทานอีกครั้งหนึ่งวา
การศึกษาท่ีสมบูรณครบถวน ท้ังสวนวิชาการและสวนศีลธรรมจรรยานั้น เปนสิ่งสําคัญ 
อยางย่ิง เพราะเปนรากฐานและปจจัยเครื่องสงเสริม ใหบุคคลสามารถพัฒนาตัวเองไดอยาง
แทจริง คือ เมื่อทุกคนมีความรู พรอมทั้งมีศีลธรรมอันดีงาม ยอมสามารถทํางานหาเลี้ยงชีพ
และดํารงชีวิตอยูโดยสวัสดีและมั่นคงได และผูที่ตั้งตัวไดมั่นคงเชนนี้ ยอมสามารถสรางฐานะ
และความอยูดีมีสุขใหแกตัวและครอบครัวไดดีขึ้นเปนลําดับ ยิ่งกวานั้นยังจะสามารถเผื่อแผ 
ความดีความเจริญของตัว ใหเปนประโยชนถึงสวนรวมไดอีกดวย ทานทั้งหลายจึงควรที่จะ
รวมมือรวมความเพียรพยายามกัน  ดําเนินงานดานการศึกษาตอไปโดยเต็มกําลัง เพื่อพัฒนา
อนุชนของเราใหไดผลอยางแทจริง ชาติบานเมืองจักไดเจริญมั่นคงอยูตลอดไป 
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๑๒๙ 
 

ขอใหทุกคนมีกําลังเขมแข็งพรอม ทั้งดวยกายดวยใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ 
เพื่อประเทศชาติรวมกันไดอยางพรอมเพรียง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และขอจงประสบแต
ความสุขความสวัสดี มีความเจริญกาวหนาในชีวิตและหนาท่ีการงานจงทุกเมื่อ. 
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๑๓๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันจันทร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

อีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  
ที่ไดรับเกียรติและไดรับความสําเร็จในการศึกษา 

ตามท่ีรายงานใหทราบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาไดรับความสําเร็จ 
อยางงดงามมาก  ในการดําเนินโครงการคนควาวิจัยทางเทคโนโลยี และการคนคิดประดิษฐ
และผลิตอุปกรณการทํางานอันมีคุณภาพสูงออกสูประชาชน ความสําเร็จทั้งนี้เห็นไดวา 
เปนประโยชนอยางสําคัญ ในการที่จะชวยใหบานเมืองของเรามีเครื่องมือที่ดี ที่มีคุณคาจริง 
ใชกันอยางทั่วถึง นอกเหนือไปกวาประโยชนที่กลาวนั้น วิธีและแบบแผนการปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน ยอมปรากฏชัดแกผูมีสวนรวมปฏิบัติ คือนักศึกษา นําใหนักศึกษาของสถาบันนี้
ประจักษวา การปฏิบัติทุกอยาง จําเปนตองคิดคนจากหลักเทคโนโลยีที่เรียนมา แลวนํามา
พัฒนาดัดแปลงดวยความคิดริเริ่มและความเฉียบแหลมวองไว ใหสําเร็จเปนผลเปนประโยชน
ที่ตองการ เมื่อแตละคนไดนอมนําเอาแนวทางนี้ไปปฏิบัติดวยตนเองในงานของตน ๆ  
จนบรรลุเปาหมายแลว ก็จะพลอยใหสวนรวม คือบานเมือง ไดรับประโยชนดวย บัณฑิต
ทั้งหลายไดเรียนรูแบบแผนการทํางานอันถูกแท และมีประสิทธิภาพอยางสูงมาแลว  
ควรอยางยิ่งที่จะไดพยายามขวนขวายทํางานที่จะมีมา ใหเต็มกําลังความรูความสามารถ 
ดวยความตั้งใจจริง ดวยความริเริ่ม และดวยความคิดคนอยางชาญฉลาด ใหสมกับความที่มี
คุณลักษณะดีพรอมอยูในตัว ชาติไทยของเราจักไดจําเริญกาวหนาไปในโลกไดอยางปลอดภัย
และม่ันคง 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญรุงเรือง 
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มารวมประชุมพรอมกันอยู ณ ที่นี้  มีความผาสุกสวัสดี
จงทั่วกัน. 
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๑๓๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกครูอาวุโส รุนที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันศุกร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดีที่ไดพบกับคณะครูอาวุโส  พรอมกับไดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

และทุนอุดหนุนให  ขอแสดงความชื่นชมดวยอยางมาก ที่แตละทานไดรับเกียรติเชิดชูในครั้งนี้ 
ทานทั้งหลายไดทําหนาที่ครูกันมาเปนเวลานานป  บางคนอาจเกินกวาสี่สิบปก็ได 

บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแลว ที่จะไดพักผอนจากภาระอันหนักนั้น แตถึงอยางไร หลายทาน 
ก็คงจะยังมีความอาลัยหวงใยงานที่เคยทําอยู และอีกหลายทานคงกําลังคิดทบทวนอยูวา 
ตนเองไดทําประโยชนอะไรไวแกสวนรวมบาง งานครูนั้น วาถึงฐานะ ตําแหนง ตลอดจน
รายได ดูออกจะไมทัดเทียมงานอื่นหลาย ๆ อยาง แตถาวาถึงผลอันแพรหลายยั่งยืนแลว 
จะตองถือวาอยูเหนือกวางานดานอื่นท้ังหมด  ทั้งนี้เพราะครูเปนผูใหความรู ความดี และ
ความสามารถนานาประการแกศิษย  เปนสมบัติอันประเสริฐติดตัวศิษยไป  สําหรับที่จะนําไป
สรางสรรคประโยชนตาง ๆ ทั้งแกตัวเองและแกสวนรวม  และครูแตละคนนั้นตางได 
แผความเมตตาสั่งสอนศิษยนับจํานวนพันจํานวนหมื่น  ทําใหเขาเหลานั้นสามารถประกอบ 
การงานอาชีพตาง ๆ ไดทุกระดับ ทุกสาขา  ใหเปนประโยชนตอแผนดิน จึงพูดไดเต็มปากวา
ครูมีผลงานการสรางสรรคอยางสูง  พรอมทั้งมีเมตตากรุณาตอคนท้ังหลายอยางกวางขวาง 
ไมมีประมาณ เปนเหตุใหคนไทยเคารพยกยองครูอยางยิ่ง ถือเปนบุพการีชนที่แทจริง  
เปนที่สองรองแตบิดามารดาเทานั้น ทานทั้งหลายมีโชคดีไดมาเปนครู และไดปฏิบัติหนาที่
สําเร็จสมบูรณดีแลวทุกอยางเชนน้ี  นาจะมีความภาคภูมิใจ ทั้งมีความยินดีพอใจ ที่จะปฏิบัติ
บําเพ็ญคุณธรรมความดีของครูใหเพียบพรอมยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ 
ของความเปนครูไว ใหเปนแบบฉบับแกคนรุนหลัง สําหรับประพฤติปฏิบัติตอตามกันสืบไป
ตลอดกาลนาน. 
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๑๓๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๒๕ 
 

*********** 
 

เด็ก ๆ จะตองรูวาความสุขความสบายมิใชจะไดมางาย ๆ เปลา ๆ. จะเกิดขึ้นได 
ก็ดวยการประกอบการงานและความดีตาง ๆ ซึ่งตองพากเพียรกระทําอยูตลอดเวลา. คนที่ 
ทําตัวไมดีไมหมั่นทําการงาน จะหาความสุขความสบายไมได.  เพราะฉะนั้น เด็กทุกคน
จะตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนความรูความดีไวใหเต็มที่ สําหรับชวยตัวเองใหไดดีมีความสุข 
ความเจริญตอไป. 

 
 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
   วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 121

๑๓๓ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกคณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล 

ในโอกาสเขาเฝา ฯ รับพระราชทานรางวัล 
ณ พระราชวังไกลกังวล 

วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
 

*********** 
 
 วันน้ีเปนวันดี เปนวันสําคัญสําหรับครู นักเรียน และทุก ๆ คนที่มีสวนอุปการะ
เกี่ยวของอยูกับโรงเรียนวังไกลกังวล เพราะเปนวันเปดอาคารใหม คือหอประชุม
อเนกประสงค และอาคารหลวงปูโตะ พรอมกับเปนวันแจกรางวัลประจําปของโรงเรียน.  
การมีอาคารใหมเกิดขึ้น เปนผลของการปรับปรุงกิจการโรงเรียน ที่เริ่มมาตั้งแตป ๒๕๒๒  
ซึ่งหลายฝาย ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจังหวัด ทั้งผูมีเมตตาปรารถนาดีไดชวยกันสงเสริม
และบํารุงใหเกิดความเจริญกาวหนาข้ึนทันตาเห็น นับวาเปนเรื่องที่นานิยมยินดีและ
อนุโมทนาอยางยิ่ง.  สวนการแจกรางวัลนั้น ก็เปนงานที่สําคัญ เพราะเปนโอกาสที่นักเรียน 
ครู ผูบริหาร ไดมาชุมนุมรับทราบผลของการเลาเรียนและการปฏิบัติงานของตนเองในรอบป. 
 ขอขอบใจทุกทานทุกฝาย ที่เสียสละเกื้อกูลโรงเรียนวังไกลกังวลดวยกําลังงาน กําลัง
ทรัพย กําลังปญญา โดยประการตาง ๆ และขอแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลเรียนดี 
ทั่วกัน. 
 รางวัลที่นักเรียนแตละคนไดรับ เปนเครื่องหมายแสดงถึงความดีของตัว ที่ไดตั้งใจ
และอุตสาหะพยายามเลาเรียนหาความรูใสตัว. การหาความรูใสตัวนั้นสําคัญมาก เพราะวา
ตอไปในชีวิต ถาขาดความรู ความคิด จะไมอาจเลี้ยงตัวใหรอดตลอดได. นักเรียนจึงควรตอง
พยายามศึกษาเลาเรียนใหเต็มกําลัง.  ถึงแมจะมิไดเปนผูที่ไดรับรางวัล ก็ตองมีความพยายาม 
เพราะถามีความเพียรพยายามแลว วันหน่ึงขางหนาก็จะไดรับรางวัลเปนแนนอน. รางวัลนั้น
ไมใชรางวัลอยางที่แจกใหวันนี้  หากแตเปนรางวัลสําหรับชีวิต อันไดแกความสําเร็จ  
ความเจริญกาวหนา และอนาคตที่มั่นคงสุขสบาย.  สําคัญอยูที่วา ทุกคนจะตองทําใจใหแนวแน
และเขมแข็ง พรอมที่จะเรียนรูวิชาดวยความเชื่อฟงและออนนอมเคารพ. และจงจําใสใจ 
ไวดวยวาการเชื่อฟงเคารพครูนั้นสําคัญยิ่งนัก เพราะเปนเหตุชวยใหครูสามารถใหความรู
ไดมากที่สุด และนักเรียนเองก็จะเรียนรูไดดีที่สุดดวย. 
 สําหรับครูน้ัน ก็จะตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ ทั้งในวิชาความรู
และวิธีสอน เพ่ือสามารถสอนวิชาทั้งปวงไดโดยถูกตอง กระจางแจง และบริบูรณครบถวน. 
อีกขอหนึ่ง จะตองมีเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจริต ความสุภาพ ความเขมแข็งอดทน  
ซึ่งจะตองแสดงแกศิษยใหประจักษชัดดวยเสมอเปนนิตย. ศิษยจักไดเห็น ไดเขาใจในคุณคา
ของความรู  ในความดี และในตัวครูเองอยางลึกซึ้ง แลวพากันยึดถือเอาเปนแบบอยาง.  



122 ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

๑๓๔ 
 

การใหการศึกษาท่ีอุตสาหทุมเทลงทุนลงแรงกันไปมิใชนอยนั้น จึงจะผลิดอกออกผลใหตามที่
ตองการได. 

ขออวยพรใหครู  นักเรียน พรอมทั้งผูบริหาร และผูมีสวนชวยเหลือกิจการ 
ของโรงเรียน มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๓๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในงานวันคลายวันสถาปนา 

คณะลูกเสือแหงชาติ 
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
 

*********** 
 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ  
ณ ทามกลางสันนิบาตของคณะลูกเสือแหงชาติ อีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจมาก  
ท่ีไดทราบตามรายงานของสภานายก วากิจการลูกเสือทุก ๆ ดานดําเนินกาวหนามาดวย
ความมั่นคง และกอใหเกิดประโยชนสวนรวมอยางกวางขวาง แสดงวาคณะลูกเสือ 
มีความตั้งใจจริงและพรอมเพรียงกัน  ในการที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติหนาที่ใหบังเกิดผลตาม 
อุดมคติและความมุงหมายที่ตั้งไว 
 การจัดใหนักเรียนเขามารับการฝกอบรมเปนลูกเสือและเนตรนารีนั้น เปนกิจที่สําคัญ
และมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะเยาวชนที่กําลังเลาเรียนวิชาการตาง ๆ อยูในโรงเรียน 
จําเปนจะตองไดรับการฝกหัดขัดเกลาทั้งทางรางกายและจิตใจอยางถูกตองเหมาะสม  
พรอมกันไปดวย เพื่อใหรางกายและจิตใจที่ไดรับการฝกหัดขัดเกลาใหแข็งแรง คลองแคลว 
สะอาดหมดจด ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตา และเปนระเบียบแลวนั้น ไดเปนรากฐานอันมั่นคง
สําหรับรองรับความรูความสามารถทางวิชาการตอไป และจะอุดหนุนสงเสริมใหแตละคน
สามารถตัดสินใจใชวิทยาการทําประโยชนชวยตน ชวยสวนรวม ไดอยางถูกถวน หลักการ
และกิจกรรมของลูกเสือมีจุดประสงคเพ่ือการอบรมดังกลาวโดยตรง ดังนั้น การที่ลูกเสือและ
เนตรนารีทั้งหลายเขามารับการฝกหัดนี้ จึงชื่อวาไดกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควรที่สุดแลว ถาตั้งใจ
ศึกษาและฝกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของลูกเสือใหแนวแนตอไป  
ก็จะบรรลุถึงความสําเร็จ ความดี ความเจริญในชีวิตอยางสูงไดเปนแนนอน และจะสามารถ
จรรโลงประเทศชาติของเราใหถาวรวัฒนายิ่งขึ้นตอไปไดในที่สุด 

ขออวยพรใหงานของคณะลูกเสือแหงชาติดําเนินไปดวยความราบรื่นและสวัสดี  
ทั้งใหสําเร็จผลสมตามความมุงประสงคทุกประการ ขอใหลูกเสือ ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร 
และทุก ๆ ทานที่มาชุมนุมอยูในพิธีนี้ประสบแตความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 
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๑๓๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมใหญ 
ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๐ 

วันเสาร ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
 

*********** 
 
 ขอแสดงความชื่นชมยินดีดวย ที่บรรดาสมาชิกของพุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
และพุทธสมาคมเครือทั่วราชอาณาจักร มาประชุมพรอมกันอีกวาระหนึ่ง เปนครั้งที่ ๓๐  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทางธรรมะ เพื่อปฏิบัติการสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
พรอมกับสรางเสริมศีลธรรมจรรยาและจริยธรรมของประชาชน. 
 ขาพเจาไดพูดกับทานทั้งหลายถึงแนวทางที่ควรปฏิบัติในการสงเสริมทํานุบํารุง 
พระศาสนาและศีลธรรมจรรยามาแลวหลายคราว.  คราวนี้ขอปรารภกับทานถึงแนวทาง 
ที่เห็นวาสําคัญควรที่จะนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่ง  คือการศึกษาธรรมะและศีลธรรม
จรรยาอยางถูกถวน.  พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะเพื่อใหประสบผล 
ที่แทจริงแนนอนไววา บุคคลจะตองศึกษาทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติประกอบพรอมกันไป 
โดยกระทําใหหนักแนนไดสัดสวนกันทั้งสองดาน จึงจะเกิดปฏิเวธ คือไดรับและไดเห็นผลของ
ธรรมะนั้น ๆ เปนที่ประจักษตาประจักษใจ.  โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรูแตไมประจักษในผล  
ก็เรียกวาบุคคลยังเรียนไมสําเร็จ ยังไมไดประโยชนจากธรรมะอยูตราบนั้น และจะนําธรรมะ
ไปแนะนําสั่งสอนหรือเผยแผแกใครไมไดจริง.  ธรรมะขั้นใดระดับใดก็ตาม จําตองศึกษา 
ใหทราบดวย ตองนําไปปฏิบัติดวยกาย วาจาใจใหไดรับผลปฏิบัติดวย ผูศึกษาจึงจะเกิด
ปญญารูชัดแจงในธรรมะนั้นได.  เพราะฉะนั้น นอกจากจะศึกษาธรรมะอยางนักวิชาการ 
หรือนักปริยัติแลว ทานทั้งหลายควรจะไดศึกษาอยางนักปฏิบัติอีกสถานหนึ่งพรอม ๆ กันไป 
จักไดเขาถึงธรรมะจริง ๆ จักไดรูไดเชื่อมั่นในธรรมะอยางแนวแน สมควรแกหนาที่ผูเผยแผ
ศีลธรรมจรรยาและสงเสริมทํานุบํารุงพระศาสนาอยางแทเท่ียง. 

ขออวยพรใหการประชุมครั้งนี้ดําเนินไปไดโดยเรียบรอยบรรลุประโยชนที่มุงหมาย
ทุกประการ  และขอใหทุกทานที่มารวมชุมนุมประสบแตความสุขสวัสดีจงทุกเมื่อ. 
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๑๓๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๒๗ 
 

*********** 
 
 วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต.  เด็ก ๆ  
จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักไดมีความฉลาดรอบรู  วาอะไรคือความดี และอะไรคือ 
ความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟนหยิบยกเอาแตสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ  
ใหเปนทางนําชีวิตของตนไปสูความสุขความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ. 
 
 
        พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

          วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ 
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๑๓๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจําปการศึกษา ๒๕๒๕ 
ณ อาคารใหม สวนอัมพร 

วันจันทร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗ 
 

*********** 
 
 ขาพเจามีความยินดี ท่ีไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษารุนแรกของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวาระน้ี และที่ไดทราบรายงานของอธิการบดีวามหาวิทยาลัย
ดําเนินงานทุก ๆ ดาน บรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางนาพอใจ. ขอขอบใจที่ยกยองใหปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุก ๆ คน ที่ไดรับเกียรติ ไดรับ
ความสําเร็จในการศึกษา. 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดประสงคสําคัญอยางหนึ่ง วาจะสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคล ใหแตละ
บุคคลสามารถสรางความเจริญมั่นคงแกตนเอง สังคม และบานเมือง ใหยิ่งขึ้น. ดังนี้ บัณฑิต
ของสถาบันนี้ยอมจะตองเขาใจแนตระหนักถึงคุณคาของวิชาความรู หรือศิลปวิทยาการ 
ทั้งปวง วาคือปจจัยสําคัญที่สุดในการสรางความเจริญ. แตนอกจากวิชาความรูแลวยังม ี
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจําเปนตองมี คือวินัย เพราะวินัยนั้นเปนพื้นฐานรองรับวิชาความรู  
ชวยใหบุคคลทรงคุณความรูอยูได  และสงเสริมใหสามารถนําความรูมาปฏิบัติการใหเกิด
ประโยชนได.  หากขาดวินัยแลว ถึงมีวิชาอยูก็อาจไมนํามาใช หรือหาไม ก็อาจนําไปใช 
อยางไมไดประโยชน. วินัยที่กลาวน้ี มุงหมายถึงวินัยในตนเองหรือวินัยประจําใจตนเอง  
ซึ่งตนเองจะตองกําหนดขึ้นเปนแบบฉบับสําหรับประพฤติปฏิบัติ  ดวยการใชทั้งสต ิ
ทั้งปญญาขบคิดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบทั่วถึง จนประจักษในเหตุในผลแนแท 
แลววา ความประพฤติปฏิบัติอยางนั้น ๆ เปนแบบปฏิบัติที่ดี ที่ถูกตองเปนสุจริตธรรม               
และจําเปนตองประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือประคับประคองรักษาตัวและนอมนําตัวไปสูความสวัสดี
และความสุขความเจริญอันแทจริงมั่นคง. ทานทั้งหลายมีวิชาความรูที่สรางเสริมขึ้นดีแลว 
ควรอยางยิ่งที่จะไดปลูกฝงบํารุงวินัยในตนเองใหงอกงามหนักแนนขึ้น ควบคูเทาเทียมกับ
ความรู. จักไดเปนคนดีแท ที่มีความรูความสามารถ มีระเบียบแบบแผนที่ดีในกายในใจพรอม 
ผูจะนําพาตนเองและประเทศชาติไปสูความวัฒนาผาสุกอันถาวรไดในวันขางหนา. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาอันเขมแข็งสมบูรณ  
และใหประสบความสุข ความสําเร็จ พรอมทั้งความเจริญรุงเรืองทุกประการในชีวิต.  
ขอใหผูที่มารวมประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๓๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ท่ีไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสน้ี  และที่ไดทราบรายงานวากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยดี 
ทุก ๆ ดาน. 
 ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกระดับทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษา. 
 การมีภูมิรูสูงถือวาเปนประโยชนเชิดชูบุคคลอยางสําคัญอยางหนึ่ง อยางเชนที่ทาน
ทั้งหลายไดรับเกียรติเปนบัณฑิตในคราวนี้เปนตน. แตเชื่อวาทุกคนคงจะไมพอใจปรารถนา
เพียงเทานี้ คงจะปรารถนาความเจริญกาวหนาและถาวรยืนยาวยิ่งขึ้นตอไปในภายหนาดวย. 
ทานจะชวยตัวเองใหสมปรารถนาไดอยางไร. มีทางปฏิบัติที่ใครจะแนะนําอยูสองประการ. 
ประการแรก ทานตองไมทอดท้ิงหรือหยุดยั้งการศึกษาคนควาทางวิชาการ หากแตจะตอง 
เอาใจใส ขวนขวาย และพยายามศึกษาคนควา ใหมีความรูกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแมนยํา 
จัดเจนยิ่งขึ้น.  ประการท่ีสอง ทานจะตองนําวิทยาการนั้นออกปฏิบัติงานใหไดผล ทั้งในสวน
เปนประโยชนของตน ทั้งในสวนที่เปนประโยชนของประเทศชาติ. ทั้งนี้โดยยึดหลักประจําตัว
ประจําใจวา ถาบัณฑิตพยายามรักษาความรูของตนใหมั่นคง เพิ่มพูนความรูของตนใหพัฒนา
กาวหนา พรอมกับพยายามใชความรูน้ันเพื่อประโยชนสรางสรรคอยูเสมอแลว วิชาความรู 
ก็จะเชิดชูตัวของบัณฑิตมิใหตกต่ําลงได. ยิ่งพยายามเรียนรูและใชความรูใหเปนประโยชน
กวางขวางยิ่ งขึ้นเพียงใด ก็จะเชิดชูตนใหยิ่ งสูงขึ้นและถาวรมั่นคงยิ่ งขึ้นเพียงนั้น .  
จึงใครขอใหทุก ๆ คนตั้งใจใหแนวแน ที่จะรักษาภูมิรูของตนไวใหดี และพยายามนํามา 
ใชประโยชนใหไดจริง จักไดสามารถทําตนใหเปนคนที่มีคาและมีประโยชนตอชาติบานเมืองได 
สมตามที่ต้ังใจปรารถนา 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสําเร็จทุก ๆ ประการในชีวิต และมีความสุข 
ความสวัสดี ความเจริญมั่นคงในกาลทุกเมื่อ. 
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๑๔๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันศุกร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ท่ีไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความช่ืนชมกับผูที่ไดรับเกียรติ ไดรับรางวัล และไดรับความสําเร็จ 
ในการศึกษาทุกคน. 
 เมื่อวันวาน ขาพเจาไดพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เปนใจความวา การศึกษาสําเร็จ
เปนบัณฑิตไดยอมเปนเกียรติแกบุคคลอยางสําคัญประการหนึ่ง. แตบัณฑิตควรจะปรารถนา
ประโยชนและความเจริญกาวหนาที่สูงและยั่งยืนกวานั้น ซ่ึงแตละคนยอมจะสรางและเสริม
ใหแกตนเองได ดวยการศึกษาคนควาวิทยาการของตนใหกาวหนายิ่งขึ้นประการหนึ่ง  
พรอมกับนําเอาวิทยาการน้ันออกปฏิบัติการ ใหบังเกิดประโยชนแกตนแกสวนรวม 
อีกประการหนึ่ง. 
 วันนี้ จะพูดถึงแนวทางศึกษาอันพึงประสงคสําหรับทาน. ในฐานะที่ทานทั้งหลาย 
ไดศึกษาวิทยาการขั้นปริญญามาแลว ยอมเรียกไดวาเปนนักวิชาการ ซึ่งโดยปรกติจะทําตัว 
ใหหยุดนิ่งลาหลังไมได.  ดังนั้น การศึกษาที่สําคัญและจําเปนเปนอันดับแรกของทานจึงตอง
เปนการศึกษาทางแนวลึก อันไดแกการศึกษาคนควาวิชาเฉพาะของทาน ใหลึกซึ้ง จัดเจน  
แนนหนา และกาวหนาอยูเสมอ. พรอมกันนั้น ในฐานะผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองใชวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานและแกปญหาตาง ๆ รวมกับผูอ่ืนฝายอ่ืนอยูโดยตลอด ก็จําเปนท่ีจะตองมี
ความรูดานกวางอยางเพียงพอดวย จึงจําเปนตองศึกษาทางแนวกวางอีกทางหนึ่งคูกันไป. 
การศึกษาตามแนวกวางน้ียอมครอบคลุมถึงวิทยาการทั่วไปทุก ๆ สาขา ตลอดจนความรูและ
ประสบการณอันเกี่ยวกับสภาพความเปนไปของบานเมือง ของสังคม และของประชาชน 
ทุกแงมุม เพื่อใหมีความรูดานกวางอยางเพียงพอ สําหรับชวยตัวใหสามารถเขาใจปญหา 
ตาง ๆ อยางถูกถวน และสามารถคิดหาวิธีและแนวทาง ที่จะนําวิชาการของทานมาประสาน
กับวิชาการอื่น ๆ ไดโดยสอดคลองและถูกตองเหมาะสม. ในวาระสําคัญกอนที่ทานทั้งหลาย
จะออกไปเริ่มตนชีวิตการงานนี้ จึงใครขอฝากขอแนะนําทั้งนี้ไวใหนําไปพิจารณาปฏิบัติ   
ใหบังเกิดประโยชนอันพึงประสงคทั้งแกตน ทั้งแกชาติบานเมืองอยางแทจริงตอไป. 
 ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืน 
ในหนาที่การงานและขอใหทุกทานที่มารวมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๔๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานชุมนุมประจําป 

ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ในเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาขอแสดงความชื่นชมยินดีดวย ท่ีสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันไดจัดใหมีการชุมนุมประจําปขึ้นอีกวาระหนึ่ง เพื่อใหนักเรียนไทยและคนไทย 
ไดมีโอกาสพบปะวิสาสะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นที่เปนประโยชนแกกัน. 
 คนไทยเรานั้นจะไปอยูในแหงหนใดก็ตาม ก็ตองถือวาเปนคนไทย. การกระทํา 
ความประพฤติทุกอยาง แมในส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ยอมจะมีผลตอชื่อเสียงเกียรติภูมิของคนไทย
และประเทศชาติเปนสวนรวมอยางหลีกเลี่ยงไมได. ดังนั้นผูที่มาอยูในตางประเทศควรจะได
สังวรระวังใหมาก ท้ังในการรักษาช่ือเสียงเกียรติภูมิของคนไทย ทั้งในการประพฤติปฏิบัติตน 
ใหเปนประโยชนแกตนเองและชาติบานเมือง กลาวคือ จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหดี  
ใหเจาของประเทศเขายอมรับนับถือไดวาคนไทยเปนผูเจริญ มีอิสรภาพ มีคุณธรรม และ
วัฒนธรรมไมดอยกวาชาติอื่น. และจะตองเอาใจใสศึกษาหาความรูโดยเต็มกําลังความสามารถ. 
หมั่นพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็นโดยรอบอยูเปนนิตย เพื่อใหบังเกิดปญญาอันแตกฉาน  
ซึ่งจะนํามาปรับปรุงใชใหบังเกิดประโยชนและความเจริญอันแทจริงแกตนเองและ
ประเทศชาติตอไป. 
 ขออวยพรใหการชุมนุมครั้งนี้สําเร็จประโยชนที่มุงหมายทุกประการ และขอใหทุกทาน
มีความสุข ความเจริญ และความสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๔๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก 

ประจําป ๒๕๒๘ 
 

*********** 
 
 คนทุกคนมีภาระตองทํา. แมเปนเด็ก ก็มีภาระอยางเด็ก คือศึกษาเลาเรียน. 
หมายความวาจะตองเรียนใหรูวิชา ฝกหัดทําการงานตาง ๆ ใหเปน อบรมขัดเกลาความประพฤติ
และความคิดจิตใจใหประณีต ใหสุจริต แจมใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักไดเติบโตขึ้น
เปนคนที่มีความรูความสามารถและมีประโยชนตอชาติบานเมือง. 
 
 
          พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
              วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ 
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๑๔๓ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
มหิดลอีกครั้งหนึ่ง และที่ไดทราบวากิจการทุก ๆ ดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนา 
มาดวยดี. ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทั้งหลาย ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยมหิดลเปนอยางมากดวย ที่มอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกขาพเจา. 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยถือวาเปนการศึกษาคนควา ใหมีความรูวิชาการดานใด 
ดานหนึ่งในระดับสูง สําหรับนําไปปฏิบัติงานสรางความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและ 
ชาติบานเมือง. แตการจะนําวิชาความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น มิใชจะทําไดงายนัก.  
คนที่จะใชวิชาความรูใหเกิดประโยชนได  จําเปนตองมีหลักการที่ดีทั้งในการเรียนรูและ 
ในการปฏิบัติประกอบกันหลายอยาง. ที่สําคัญประการแรก จะตองเรียนรูวิชานั้น ๆ ใหแตกฉาน 
คือรูอยางถูกตองและแจมแจงทั่วถึงโดยตลอด ท้ังในหลักทฤษฎีและในสวนละเอียด รวมถึง
สวนที่จะตองประสานกับวิชาอื่น ๆ ที่จะนํามาใชเกื้อกูลสงเสริมวิชาของตนดวย. ประการ 
ท่ีสอง จะตองรูจักพิจารณาวินิจฉัยงานที่ทําวาจะมีผลในทางใด และมุงกระทําแตเฉพาะงาน 
ท่ีเปนการสรางสรรค ไมทํางานที่มีผลขางลบ หรือที่มิไดอํานวยประโยชนอันพึงประสงค. 
ประการท่ีสาม กอนจะทํางานใด ๆ จะตองศึกษางานนั้นใหทราบอยางถองแท ทั้งในจุดประสงค 
ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติ.  ประการที่สี่ จะตองมีความตั้งใจ บริสุทธ์ิใจและมีความ
อุตสาหะพรักพรอมอยูเสมอ ที่จะกระทํางานของตนใหจนสําเร็จประโยชนตามที่มุงหมาย.  
เมื่อมีหลักการประกอบพรอมแลวดังน้ี จึงจะแนใจไดวาจะสามารถใชวิทยาการที่มีปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมาย และจะบรรลุผลอันพึงประสงคโดยสมบูรณพรอมทุกสวน.  
ขอใหทานทั้งหลายผูมีวิชาความรูพรอมอยู พยายามดําเนินงานของทานดวยหลักการตามที่
กลาวแลวอยางละเอียดรอบคอบ  เพ่ือจักไดสามารถสรางสรรคความเจริญวัฒนาใหแกตนเอง
แกบานเมืองไดสําเร็จตามปรารถนา 
 ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนารุงเรือง
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวสัดีจงทั่วกัน. 
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๑๔๔ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม (อิหมาม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา ๒ 
ณ ศาลาบุหลัน  ทักษิณราชนิเวศน 

วันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ 
 

*********** 
 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดพบกับบรรดาอิหมามและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามพรอมกัน ในโอกาสเดียวกันน้ี.  ขอแสดงความชื่นชมดวยอยางมากกับทุก ๆ คน และ
ทุก ๆ โรงเรียนที่ไดรับรางวัลชมเชยในการปฏิบัติงานดีเดน. 
 อิหมามนั้น ถึงแมทางราชการจะยกยองวาเปนผูนําทางศาสนาอิสลามในระดับ
ทองถิ่น แตโดยฐานะหนาที่อันแทจริง ดูเหมือนจะมีความสําคัญและมีเกียรติที่ยิ่งกวานั้น  
โดยเหตุที่อิหมามเปนบุคคลพิเศษ ผูมีความรู  ความฉลาดสามารถในคดีโลกคดีธรรม  
และทําหนาที่เปนครูบาอาจารย เปนที่พึ่งที่ปรึกษา เปนผูสงเคราะหอนุเคราะหแกศาสนิก 
อยางใกลชิด ทั้งในดานศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในดานการดําเนินชีวิต เพื่อให 
แตละคน แตละครอบครัวประสบสุขสวัสดี และเจริญมั่นคงเปนปกแผน.  อิหมามทั้งหลาย 
จึงควรจะยินดีในเกียรติคุณที่มีอยู ทั้งมีความสํานึกตระหนักในฐานะหนาที่ของตน ๆ อยูเปนนิตย
แลวตั้งใจพยายามบําเพ็ญกรณียกิจแตละอยางแตละดานใหสมบูรณหนักแนน ดวยความ
เขมแข็งและเที่ยงตรงจริงใจ โดยเต็มความสามารถ. ผลงานของทาน ที่ปฏิบัติบําเพ็ญมาดวยดี
โดยบริสุทธิ์บริบูรณนั้น  นอกจากจะยังประโยชนคือความสุขสวัสดีแกศาสนิกถวนหนาแลว 
ยอมจะกอใหเกิดความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยรมเย็น และความเปนปกแผนมั่นคง   
แกประชาคมและผืนแผนดินอันเปนที่เกิดท่ีอาศัย  คือประเทศชาติไทยของเราโดยสวนรวมดวย. 
 ในสวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น จําไดวาเมื่อปกอนไดพูดขอกับ
กระทรวงศึกษาธิการไว ใหชวยสงเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพใหมากขึ้น  
เพราะวิชาทั้งสองสวนน้ันเปนปจจัยหลักสําหรับการสรางและพัฒนาฐานะของบุคคล.  ปนี้ 
ไดยินรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรายงานวา ไดดําเนินการในเรื่องที่ขอใหแลว. ก็ตอง
บอกวาพอใจ และตองขอกําชับผูบริหารโรงเรียนทั้งหลาย ใหพรอมแรงพรอมใจกันรับการ
สนับสนุนนั้นใหไดเต็มที่  พรอมกับตองพยายามขวนขวายท่ีจะปฏิบัติสงเสริมในแตละ
โรงเรียนโดยเต็มความสามารถ ใหจนบรรลุผลตามจุดหมาย.  การศึกษาในโรงเรียนของทาน 
ซึ่งไดพัฒนามาเปนลําดับสวนหนึ่งแลว  จักไดเจริญรุดหนาครบทุกสวน ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่ง แกเยาวชนผูจะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคความวัฒนาสถาพรใหแกชาติ
บานเมืองของเราในวันขางหนา. 
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๑๔๕ 
 

 ขอใหทุกคนทุกฝายมีกําลังแข็งแรงพรอม ทั้งในกายในใจ เพื่อจะไดสามารถรวมกัน
ปฏิบัติภารกิจในการปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการ ทั้งทางจิตใจทั้งทางการศึกษา ใหประสม
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได อยางสอดคลองพอเหมาะพอดี.  และขอจงประสบ 
แตความสุขความสวัสดี มีความเจริญรุงเรืองในชีวิตและในหนาที่การงานยิ่ง ๆ ข้ึนไป. 
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๑๔๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีเปดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ณ จังหวัดนครนายก 
วันอังคาร ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ 

 
*********** 

 
 วันนี้ขาพเจามีโอกาสดียิ่ง ที่ไดมาทําพิธีเปดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
และมารวมพิธีสวนสนามของเหลานักเรียนนายรอย ทามกลางผูบังคับบัญชาทหารชั้นสูง
พรอมท้ังครูบาอาจารย และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของโรงเรียน. 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลาขึ้น ดวยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะใหประเทศของเรามีสถาบันการศึกษา
ทางทหารระดับสูง สําหรับอบรมบุคคลที่ไดรับคัดเลือกวามีคุณสมบัติท่ีดีเปนพื้นฐานแลวให
เปนนายทหารที่มีความรู มีสติปญญาความสามารถ ไวใหเปนผูบังคับบัญชาหนวยงานทหาร
ในกองทัพ. และก็เปนที่นายินดี ที่สถานศึกษานี้ไดรับความเอาใจใสปรับปรุงตอมาดวยดี 
โดยตลอดจนมีความเจริญมั่นคงอยางแทจริง และมีกัลยาณเกียรติปรากฏแพรหลาย เปนที่ 
ยกยองเชิดชูทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ. 
 บัดน้ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไปอีกกาวหนึ่ง 
โดยยกยายออกมาตั้งในที่ที่เหมาะอยางยิ่งแกการศึกษาอบรมทางวิทยาการและยุทธการ 
ทุกดาน ทุกรูปแบบ ซึ่งจะเปนอุปการสงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาอบรมและฝกหัด
อยางสมบูรณครบครันที่สุด เพราะปจจุบันนี้ นายทหารจําเปนจะตองมีความรูความสามารถ
สูงและกวางขวาง  ในการสรางความมั่นคงทุกดานทุกแบบใหแกประเทศ.  ความกาวหนา 
ครั้งสําคัญน้ี มิใชจะกอใหเกิดประโยชนและความภาคภูมิใจแกกองทัพแกสถาบันทหาร
เทานั้น แตยอมจะกอใหเกิดความพอใจและอุนใจแกประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาดวย. 
 ขอใหผูบังคับบัญชาทหารและผูมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสถาบันนี้ โดยเฉพาะ
นัก เรี ยนนายรอยทุกรุ นทุกคน สํ า นึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงพระปรีชาญาณเห็นการณไกล ถึงประโยชนที่จะบังเกิด 
แกบานเมือง จากการตั้งโรงเรียนนายรอยขึ้น แลวจงตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตัวใหดี  
ใหตรง สังวรระวังในวินัยและหนาที่  พรอมใจพรอมกําลังกันธํารงรักษาและพัฒนา
สถานศึกษาของตนใหมั่นคงกาวหนา ดวยความรู ดวยสติปญญาความฉลาดรอบคอบ  
และดวยความบริสุทธิ์จริงใจเสมอเปนนิตยตลอดไป อยาใหเสื่อมถอย. 

ในวาระอันเปนมงคลนี้ ขออวยพรใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสถิตเสถียร
ถาวร สมบูรณบริบูรณดวยชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และพัฒนาไปสูความกาวหนา 
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๑๔๗ 
 

ทุก ๆ สถาน ทั้งขอใหผูรวมอยูในพิธีนี้ทุกคน มีความเจริญรุงเรืองในตําแหนงหนาที่  
และประสบความสุข ความรมเย็นสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน. 
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พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม (อิหมาม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา ๒ 
ณ ศาลาบุหลัน  ทักษิณราชนิเวศน 
วันอังคาร ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๙ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดพบกับบรรดาอิหมามและครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามพรอมกันอีกครั้งหน่ึง ในโอกาสนี้.  ขอแสดงความชื่นชมดวยอยางมาก 
กับทุก ๆ คนและทุก ๆ โรงเรียน ที่ไดรับรางวัลชมเชยในการปฏิบัติงานดีเดน. 
 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ยกยองกันทั่วไป วาประกอบดวยคําสอนอันสมบูรณ
ครบถวน ทั้งสวนที่เปนบทบัญญัติทางศาสนาแท ๆ และสวนที่เปนบทบัญญัติทางระเบียบ
สังคม ซึ่งเอื้ออํานวยใหอิสลามิกชนสามารถครองตนอยูไดในความสุจริต และครองชีวิต 
อยูรวมกันไดโดยผาสุกมั่นคง. และผูนําคําสอนอันประเสริฐนี้มาสั่งสอนเผยแผแกศาสนิก
บริษัทโดยถูกตองเหมาะสม ใหไดรับประโยชนแพรหลายตอเนื่องตลอดกันมานั้น ก็คือผูนํา
ระดับตาง ๆ ของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนอิหมามอยางทานท้ังหลายนี้เอง.  
ดังนั้น คนท่ัวไปตลอดจนทางราชการจึงยกยองวาอิหมามเปนบุคคลสําคัญและมีเกียรต ิ
เพราะเปนผูจรรโลงสืบทอดศาสนา และเสริมสรางความเจริญเปนปกแผนใหแกสังคม  
แกทองถิ่น และแกชาติบานเมืองโดยสวนรวม. ทานทั้งหลาย ซึ่งไดรับคัดเลือกวามีผลงาน
ดีเดน ควรจะยิ่งมีความภาคภูมิใจในตนเอง พรอมทั้งมีความสํานึกตระหนักถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่มีอยูตอสวนรวมใหมากขึ้นเปนพิเศษ แลวตั้งใจพยายามปฏิบัติตัว
ปฏิบัติงานทุกดานใหถูกตองและสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้นดวยความวิริยะอุตสาหะและความสุจริต
บริสุทธิ์ใจเสมอทุกเมื่อตลอดไป. 
 สวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น สังเกตเห็นไดวาปนี้หลายโรงเรียน 
มีสภาพเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นอีกมาก. ย่ิงมาไดยินรายงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ วาไดพยายามสงเสริมใหโรงเรียนตาง ๆ ปรับปรุงตัวเองใหครบทุกดาน ท้ังดาน
การบริหารโรงเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่ ดานจริยธรรม และดานการรวมมือ 
กับชุมชนดวยแลว ก็ยิ่งพอใจและดีใจ. จึงขอกําชับผูบริหารโรงเรียนทั้งหลายใหรับ 
การสนับสนุนของทางราชการใหไดเต็มที่. พรอมทั้งพยายามขวนขวายที่จะปฏิบัติสงเสริม 
ดวยตนเองโดยพรอมเพรียงเต็มความสามารถ.  การศึกษาในโรงเรียนของทานซึ่งไดพัฒนา 
มาดวยดีแลว จักไดเจริญรุดหนาไปอีกพรอมทุกสวน และเปนตัวอยางแกโรงเรียนอื่น 
ในการใหการศึกษาเพ่ือประโยชนของเยาวชน ผูจะเปนกําลังสรางเสริมความวัฒนาสถาพร
ใหแกประเทศชาติของเราในวันขางหนา. 
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ขอใหทุกคนทุกฝายมีกําลังแข็งแรงพรอม ท้ังในกายในใจ เพื่อสามารถรวมมือ 
รวมแรงกันปฏิบัติภารกิจในการปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการทุก ๆ ดานในเยาวชนใหประสม
ประสานกันโดยสอดคลองสมสวนลวนพอเหมาะพอดี .  และขอจงประสบความสุข  
ความรุงเรืองสวัสดีในหนาที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 
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๑๕๐ 
 

พระบรมราโชวาท (๑) 
พระราชทานแกคณะกรรมการและผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๐ 

 
*********** 

 
 นี่สําหรับหมอที่จะไป รุนพ่ี ๆ ก็กลับมาแลว รุนนองก็ตามไป แตวาขอสําคัญผูที่ได 
รับเลือกเปนนักเรียนทุนของมูลนิธินี้ก็ถือวาเปนผูมีความสามารถ แลวมูลนิธิก็เห็นสมควร
สนับสนุนใหไดรับความรูขั้นสูง จุดประสงคของการสงไป คือเมื่อมีผูมีความสามารถ มีความ
เฉลียวฉลาดครบถวน รวมทั้งมีความคิดที่ตรง ก็สมควรที่จะสนับสนุนเพื่อใหมีความรูที่สูงขึ้น  
แลวก็เปนความหวังวาตอไปเมื่อเรียนไดดีแลวก็สามารถจะกลับมาทําหนาที่ทั้งสอน ทั้งปฏิบัติ 
ทั้งคนควา นี่เปนโดยตรง เปนจุดประสงค แตจุดประสงคที่กวาง ก็คือเราเลือกคนที่มีความรู
และมีความคิดที่ดี ความคิดท่ีดีก็หมายความวาความคิดท่ีตรง ความคิดที่อยากที่จะสรางสรรค 
นี่เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง แลวก็รูวิชาของตนและตองรูวิชาใกลเคียงดวย 

มูลนิธิอานันทมหิดลนี้ก็ตั้งขึ้นมาดวยการสงแพทยไปเปนคนแรก ก็เปนแพทยแลวก็
คนที่สองก็เปนแพทย พอดีปนั้นมีสองคนที่ เขาเกณฑของทุน ตอนนั้นยังไมตั้งมูลนิธิ  
ก็มีนายแพทยจรัส สุวรรณเวลา และนายแพทยประเวศ วะสี สองคน ปแรกเราสงไปคนเดียว  
ปที่สองโดยที่ยังไมมีก็เลยสงไปคนเดียว ตอนหลังจากนั้นมีคนเดียว ปตอไปนั้นไมมีก็เลย
สงกลับคืนกองทุน ตอนนั้นก็ทานก็คงจําไดวามูลนิธิยังไมไดตั้ง เปนทุนที่ใชเงินจากที่มีกองทุน
การกุศล แลวก็ยกใหเปนทุนเรียกวาทุนอานันทมหิดล ฉะนั้น เมื่อตั้งมูลนิธิดวยจุดประสงคที่
จะสงนักเรียนแพทยที่มีความสามารถ จากมูลนิธิที่มีกองทุนสองหมื่นบาท แลวก็มีนักเรียนทุน 
๒ คน ก็หมายความวาเมื่อเริ่มแรกก็แรนแคนพอสมควร แตวารับรองวาตอไปก็จะหาเงิน  
แลวเงินก็ไหลมาจริง ๆ ก็มีแพทยตอไป แลวตอไปก็ไดตั้งเปนทุนสําหรับนักวิทยาศาสตร  
แลวก็มีหลายคณะ ก็มีทางดานเกษตร ทางดานเกษตรสหกรณ แลวตอไปก็เปนวิศวกรรม 
แลวก็ธรรมศาสตร ก็ขยายขึ้นไปตามกําลังเงิน แลวก็ตองทํางานมาหลายปกวาจะสรางคณะ
เหลานี้ขึ้น ก็จากจํานวน ๒ ทานนั้น เดี๋ยวนี้ก็เปนจํานวนเกือบถึงหนึ่งรอย เลขเกาสิบเกา 
ก็หมายความวาเกือบรอยแลว นับวาเปนคนที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถทั้งนั้น ขอสําคัญ 
ที่ไดตั้งมูลนิธินี้แลวก็สงกลับมาเปนสาขาวิชาตาง ๆ คือผูที่ไดรับทุนนี้ก็ถือวาเปนคนที่มีสมอง
ยอดเย่ียมในเมืองไทย สมองยอดเยี่ยมน้ีก็หมายถึงความเฉลียวฉลาดสามารถเรียน เมื่อเรียนแลว
ก็มีความสามารถดีดานหน่ึง อีกดานหน่ึงมีสมองยอดเยี่ยมในทางที่มีจิตใจที่ดีงาม จิตใจ 
 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
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ท่ีสรางสรรค ความเมตตา แลวก็เปนประโยชนสวนรวม ดานการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 
ใหไดสามารถที่จะสรางวิชาการใหสูงขึ้น และอันหนึ่งซึ่งสําคัญมาก สรางวิชาการนี้ดวยความดี
มีเหตุผล แลวก็มีความที่จะทําใหสังคมของประเทศนี้นาอยู มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีหลัก
ของศีลธรรม ฉะนั้นนักเรียนทุนที่ไปเรียนตองรูมากทั้งในดานวิชาเฉพาะ ตองเรียนตองรู 
ทั้งวิชาใกลเคียง คืออยางศัลยแพทย วิชาแพทยอื่น ๆ ก็ตองรูเหมือนกัน และมิใชเทานั้นตองรู
วิชาอื่น ๆ อีก เพราะวิชาการแพทยก็ตองอาศัยวิทยาศาสตรเปนพื้น ก็ตองรูเหมือนกัน แลวก็
นอกจากวิทยาศาสตร ตองรูสังคมวาคนอยูกันอยางไร เพราะวาไมใชวา ถาหากวาเราอยูคนเดียว  
ตั้งใจที่จะทําในวิชาของตัว ทําคนเดียวไดอยางไร ตองมีคนที่มีความรูในดานวิชาอื่น ๆ ดวย   
ก็เคยพูดถึง ดูเหมือนหมอสวัสดิ์ฯ เคยพูดถึงวาถาเราสรางโรงพยาบาลที่หรูหราใหญโต 
มีเครื่องมือเต็ม แตไมไดสนับสนุนทางเกษตรเปนตน เราจะมีคนไขเต็มโรงพยาบาล แตก็จะ
เปนคนไขท่ีเปนโรคขาดอาหาร จะเต็ม คนไขจะแย หรือถาไมสนับสนุนแมแตในทางอาวุธ 
ทางกองทัพ โรงพยาบาลน้ันสรางโกหรูแลวอยูไมกี่วัน ผูอื่นมารุกรานแลวก็ถูกทําลายพัง อันนี้ 
ถึงวาตองมีความรูรอบตัว แลวก็รูจักที่จะประสานความรูนี้กับผูรวมงานในวิชาของตัวหรือวิชา
ใกลเคียงและทางดานสังคมใหมาก ประเทศไทยก็จะเอาตัวรอดได 
 ทุกคนที่ไปเรียนก็ไดรับทราบนโยบายนี้ แลวก็เมื่อเรียนแลวก็รูสึกวาจะเปนคนที่
ครบถวนไมขาดตกบกพรอง เพื่อการนี้คนที่ไดรับทุนก็ตองถือหลัก การรับทุนนั่นนะก็ตองถือ
วาเรียกวาเปนบุญของตัว เปนเกียรติของตัว แตก็เปนความรับผิดชอบของตัวที่จะตองกระทํา  
แตในดานมูลนิธิก็ถือวาไมใชเปนนักเรียนทุน ไมคอยชอบ ชอบจะใชคํา “เปนผูรวมงานของ
มูลนิธิ” จะทําใหมูลนิธินี้มีความสําเร็จได คือรวบรวมคนที่มีความรูสูง ไมใชรวบรวมมา
สําหรับเปนพรรคการเมือง รวบรวมมาสําหรับเปนผูที่รักวิชา ผูที่รักสวนรวม ผูที่รักมนุษย  
ผูที่รักความเจริญ คนที่ไดรับเลือกเปนนักเรียนทุนนี้ซึ่งเปนผูรวมงาน แลวก็ทานผูใหญที่เปน
กรรมการหรือเปนครูบาอาจารย เดี๋ยวน้ีก็เปนผูใหญที่จะชวยและนอกจากนั้นเรียกวาเปน 
ผูรวมชาติดวย รวมชีวิต รวมงาน ตั้งแตเปนนักเรียน ทานที่กลับมาแลวทานก็เปนพี่เพราะวา
เรียนจบ แตวาจบไมไดหมายความวาจะไมเรียนอีก ตองเรียนตอไป แตก็เปนผูรวมงาน  
อยางคุณหมอมานิตยนี่ก็เปนนักเรียนทุนไปเรียนกลับมา แลวเดี๋ยวนี้ก็มารวมเปนกรรมการ
ของมูลนิธิเหมือนกัน หมอประเวศคนนี้ก็มารวมกัน รวมงานกัน เทากับสรางสังคมหรือผูที่มี
ความรูสูงที่จะมารวมกันสรางสังคมใหดียิ่งขึ้น คือวาเวลาไปเรียน ไปเรียนที่ตางประเทศนี่เปน
สิ่งยาก ตอนแรกพวกทานที่ไปก็คงหนักใจเหมือนกัน เพราะวาความเปนอยูตางกัน ตอนแรกก็
ตองงง แมแตวาจะถือวาเราฉลาด เราเกง เรามีความรูดี ไปถึงมันก็ตองงง แตวาไมไดเปนของ
ที่เสียเปรียบอะไร มันตองงง เปล่ียนท่ี แตก็เชื่อวาดวยความเฉลียวฉลาด ดวยความคิด 
ที่รอบคอบก็สามารถที่จะเอาความรูได ก็ไมเดือดรอนอะไรเทาไหร  ถาเผื่อเดือดรอนอะไร 
ก็ปรึกษา ปรึกษาผูท่ีเปนกรรมการเปนครูบาอาจารยก็ได ปรึกษาผูที่เปนรุนพี่ก็ได ปรึกษากับ
คนท่ีอยูตางประเทศท่ีกําลังเรียนอยู ก็ปรึกษาหารือกันไดถามีปญหา สําหรับอยางนี้ทางมูลนิธิ
ก็ทําชื่อเสียงมาดวยดี เพราะวานักเรียนไทยสวนมากสวนใหญก็ทําใหครูบาอาจารยเขานับถือ 
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ถึงทําใหผูที่ไปนี่ไปเลือกที่ที่ดีได เพราะวาเขารัก เขารักเปนลูกศิษย ก็เชื่อวาทุกคนไดรับ
ความรูจากครูบาอาจารยอยางเต็มที่ เพราะวาเขาเขาใจวาเราพึ่งเขา 
 อีกขอหนึ่งไมใชเรื่องของมูลนิธิ เปนเรื่องของคนไทย มีครูบาอาจารยท่ีมาเมืองไทย
มาเลาใหฟงวา ลูกศิษยที่เปนคนไทยเขารักมาก เขาบอกวามารยาทดี และเปนคนที่ดี  
แปลกมาก มันก็แปลก เพราะวานักเรียนที่ไปตางประเทศในมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน 
ของเขามีหลายชาติ ชาติตาง ๆ มีหลายชาติเรียนแลวไมกลับ ไมกลับบาน ไมมีความ
รับผิดชอบในตัวเอง จะเอาแตไดทาเดียว เขาเห็นวาคนไทยสวนใหญไปแลวก็ไปเรียน 
ไดกลับมาทํางานพัฒนาประเทศ อันนี้เขานับถือ เมื่อมีความนับถือก็มีความรักมีความเอ็นดู 
ใหความรูโดยจริง  อันนี้เปนขอสําคัญ คือเรื่องลูกศิษยกับครูมีความสําคัญอยางยิ่ง เราตอง
ฉลาด ครูเขารูมากกวาเรา เพราะวาเขาไดเรียนมามากและก็ไดประสบมามากไดปฏิบัติมา
มากเขาจึงเปนอาจารย เขาเห็นมามากกวาเราเขาจึงสอนได ถาเขาไมมีความรูเขาจะสอนได
อยางไรเขาก็สอน ถาเขาอยากสอนก็เปนภาคความรูนั้น แตถาเขาไมอยากสอน เขาก็ไมไดรับ
เงินเดือนรับเงินคาจาง ใหสอนก็สอนไป พูดไป บอกวาเหตุนี้เปนอยางนั้น ๆ แตมันไมไดเต็มที่ 
ฉะนั้นนักเรียนตองฉลาดที่จะทําใหครูและอาจารย เขามีความรูสึกวาอยากเปนครู  
อยากจะสอน เหมือนสมัยโบราณของเรา ลูกศิษยก็ตองไหวครู ครูก็เอ็นดูลูกศิษย ใชคําวา 
ลูกศิษยหมายความวาเปนคนที่เอ็นดูจริง ๆ เขาจึงใหความสําคัญ ฉะนั้นเราก็ตองถาใช 
คําภาษาฝรั่งก็ตอง “คอนดิชั่น” อาจารยตองสรางใหอาจารยเขาเปนคนที่อยากที่จะสอน  
จะเรียกวาประจบประแจงก็ไมใช คลาย ๆ ประจบประแจง แตวานักเรียนที่ฉลาดตองสราง
ความเปนครูแลวเราก็มีความเปนลูกศิษย เขาใหหมด ก็เชื่อวาทุกคนไดรับความรูจากอาจารย
อยางดีที่สุด ดวยเหตุผลสองอยาง ก็เพราะวาชื่อเสียงของมูลนิธิ  ขอสองเพราะวาตัวเองได
สรางความเปนครูใหครูบาอาจารย เขาก็ใหเยอะ อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญในการไปเรียนวิชาการ 
ถาครูเขาดี แตเขาไมมีกระจิตกระใจที่จะสอนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันที่จะสอน ก็ทราบกันดี  
นี่ก็เปนอาจารยทั้งนั้น มันเหนื่อยที่จะสอน 
 อีกปญหาหนึ่ง ในดานที่จะตองศึกษาตอ ไปตางประเทศมันไมเหมือนกัน อาหาร 
การกินก็ดี ความเปนอยูของเขาก็ดี ของเขาก็มีของดีเราจึงไป แตก็ไมไดหมายความวา
เมืองไทยไมมีของดี ของเขาอาจจะดีกวาเรา เลวกวาเรา แตอยูในเมืองเขาเราตองรูภาษาเขา 
รูความเปนอยู อยางประเทศรอนเราจะใสเสื้อหนาว หรือเส้ือเฟอรเสื้ออะไรก็ชอบกลเพราะวา
มันรอน แตไปเมืองนอกอากาศหนาวอากาศเย็น เราบอกเราเปนคนไทยเราใสเสื้อบาง ๆ 
อยางนี้ก็พอแลวก็ไมได เราก็ตองทําเหมือนเขา เราก็ตองใสเสื้อที่หนาหนอยจะไดอุน ไมใชเขา
ดีกวาเราหรือเขาเลวกวาเรา แตตองใหเขากันได ถาไปโนนไปพูดกับฝรั่ง ไปพูดภาษาไทย 
เขาก็งงทันที เพราะวาเขาไมเขาใจ เราก็ตองพูดภาษาฝรั่ง ไมใชวาเราเหอฝรั่ง เราก็ตองพูด
ภาษาฝรั่งได ไปตางประเทศเคยไป อยางไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด ตอนที่ขึ้นไปสปค 
เราแกลงทํา เราแกลงพูดภาษาไทย คนที่อยูที่นั่นตั้งพันคนได เอาแลวนั่งสบาย แลวก็นอน 
เสร็จแลวก็หลับตา ก็หมายความวาติดตอไมได เมื่อพูดไป ๒-๓ คํา เสร็จแลวก็พูดภาษาฝรั่งวา 



๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 141

๑๕๓ 
 

ที่พูดไปเม่ือตะกี้นี้ภาษาไทย ที่พูดภาษาไทยเพราะวาใหรูวาเปนคนมาจากเมืองไทยก็ตองพูด
ภาษาไทย  พูดเมื่อตะกี้นี้แปลวาอยางไร ตอนนี้เขาก็ตื่น เขาก็ฟง ก็หมายความวาเมื่อไป 
เมืองเขาพูดภาษาไทยเขาไมรูเรื่องเขาก็ปดสวิตซ แตวาถาพูดใหรูเรื่องก็ตองเปดสวิตซ  
เขาก็ฟง ถาเราพูดดีเขาก็ปรบมือ ถาเราพูดไมดีเขาก็ตําหนิ แตวาเชื่อวาอยางที่นักเรียน 
ท่ีไปเรียนก็ฉลาดพอที่จะพูด อันนี้หมายความวาไปประเทศไหนเราก็ตองทําตาม เขามี
ประเพณีอะไร ๆ ก็ตองดูเขา ตองรูใหหมด ทําไมเขาเปนอยางนั้น ทําอยางนั้น เขามีประเพณี
ของเขา เขามีประวัติศาสตรของเขา คนไทยเราก็มีประวัติศาสตรของเรา เรามาอยางไร  
เปนอยางไร เราก็ไมเหมือนเขา รูปรางหนาตาเราก็ไมเหมือนเขา เมื่อคืนนี้ดูหนังเรื่องเด็ก 
คนหนึ่ง เขาเปนฝรั่ง แตวาแมเขาเปนแขกโพกผาโพกหัว มาอยูในเมืองที่เปนฝรั่งทั้งนั้น  
ถูกเหยียด ถูกอะไร เพราะหนาตาไมเหมือนเขา นั่นมันก็ตัวอยางจากนวนิยาย เราไปหนาตา
เราไมเหมือนกัน เขาอาจจะดูถูก แตกอนนี้ไมเคยรูจักคนไทย เขาก็ตองบอก “เจก”  
เขาบอก แตเขาถูก ดูถูกหมายถึงวาเขาเหยียดหยาม เราเปนนักเรียนอาจจะเปนผูสราง
สัมพันธไมตรี สรางความหวัง ความนิยม ความสนใจตาง ๆ นักเรียนอาจจะเปนประโยชนใน
ดานการทูต สวนหนึ่ง เดี๋ยวนี้คนไทยท่ีไปอยูในตางประเทศ อยางประเทศอเมริกาหรืออังกฤษ
จํานวนเยอะ แตเราเปนคนดีเปนคนยอดเยี่ยมในจําพวกนั้น เราก็จะตองมีหนาที่ไปเปนผูแทน
ของประเทศ และโดยเฉพาะผูแทนของผูที่เรียนในกลุมที่เรียกวานักศึกษา และโดยเฉพาะ 
ในดานการแพทย ซ่ึงเมืองไทยนี้การแพทยกาวหนามากมาเปนเวลาหลายปแลว ก็นับวา 
ไดมาตรฐาน เรียกวาไดมาตรฐานในโลก แลวก็ในการแพทย ทั้งนายแพทยประเวศ และ
นายแพทยจรัส เปนแพทยที่ระดับโลกทีเดียว ไปตางประเทศไหนเขาก็รูจัก ก็หมายความวา
เดี๋ยวนี้เขารูจักเมืองไทยคนไทยงายขึ้น แตก็ตองรักษามาตรฐาน ถารักษามาตรฐานไดก็จะ
เปนประโยชน นี่เปนขอสําคัญวาที่พูดนี้มีหนาที่ที่มอบไว คือในการที่จะไปเรียน ขอสําคัญ 
เพื่อการนี้ นอกจากความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ อันนี้ก็เครียดแลว ยังมีอีก ถาฟงไมไหวก็ตอง
ไปเรียน ตองไปเรียนใหไดดี เดี๋ยวเครียดใหญ ตั้งใจเกินไปก็ยิ่งเครียด คนเราเครียดเกินไป
มักจะไมดี รางกายก็จะทรุดโทรม จิตใจก็ทรุดโทรมเหมือนกัน ตองมีเหตุผล เวลาเรียนก็เรียน 
ถึงเวลาพักผอนหยอนใจก็หยอนใจไปดูหนังไปดูละคร ก็เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
หมายความวาตองใหครบสวน รางกายตองแข็งแรง อาหารการกินอะไรตาง ๆ ตองระวัง  
ตองดูแลรางกาย และจิตใจใหแข็งแรง เพื่อที่จะไดมากที่สุดตามจุดประสงคที่วางไว  
คือไดความรู ไดเปนผูที่มีความรูรอบตัว และเปนผูที่แสดงวาคนไทยก็ทําใหเกิดความ
สัมพันธไมตรีที่ดี อันนี้ก็หนาท่ีเยอะแยะ ดังนั้นอันนี้ก็ตองระวัง คือตองระวังใหมาก ก็เปนสิ่งที่
ทุกคนและแตละคนไดทํามาแลว คือผูที่กลับมาก็มาเปนครูบาอาจารย เปนผูที่ปฏิบัติงานดวย
ความเสียสละและอดทน มีความรูรอบทั้งในดานลึก และในสาขาวิชาดานอ่ืน เรื่องอ่ืน  
ที่ไมเกี่ยวของวิชาแพทยเลย อื่น ๆ เอาทั้งนั้น เพราะวาเดี๋ยวนี้มูลนิธิอานันทมหิดลก็มีชมรม  
ผูท่ีไปเรียนมาตั้งเปนชมรมและก็ไดทําประโยชน คือในทางปฏิบัติการก็มีบทความ บทความที่
เปนประโยชนแกประชาชนทั่ว ๆ ไป ทั้งในดานการแพทย และในดานวิชาการชั้นสูง นี่ก็เปน
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๑๕๔ 
 

การสรางวิชาการและความรูรอบตัว อยางนายแพทยจรัสก็เปนคนแรก นายแพทยจรัสเดี๋ยวนี้
ก็เปนใหญเปนโตในดานการปกครอง การบริหารชั้นสูง และนอกจากนั้นก็ไดปฏิบัติแลว 
ก็ไดไปซอกแซกตามหมูบานตาง ๆ ก็ไดทําประโยชนมาก ฉะนั้นผูที่กลับมาก็เชื่อวาจะทํา
ประโยชนไดเต็มที่ แลวผูที่ไปเรียนไปเอาความรู แมแตระหวางเรียนก็ตองศึกษาไปดวย  
นี่เปนเรื่องที่อยากจะใหเขาใจ 
 อีกขอหนึ่งที่อยากจะใหเขาใจ ทานกรรมการจะไดเขาใจดวย คือวาทําไมเลือกคนที่
เรียนจบปริญญาตรีแลวยังไมทันฝก ไมไดเปนผูที่ทํางานมาเปนเวลา ๑๐ ป แลวก็สงไป 
เรียนตอ เลือกคนที่จบปริญญาตรีเพราะอายุยังนอยแตมีความสามารถ เพราะเมื่อเรียนจบ
ปริญญาตรีแลว ก็ทราบแลว มีแววแลว อยางคนที่ไปมา ก็อายุเวลาไปเรียน กลับมาก็อยูอายุ
ราว ๆ ถึง ๓๐ ตั้งแตอายุ ๓๐ ขึ้นไปถึงเกษียณก็ไดทํางานไปอยางนอยได ๓๐ ป แตถาไป
เลือกคนที่มีความเชี่ยวชาญ เกง คนนี้นานับถืออยางยิ่ง ควรจะสนับสนุน เขากวาจะสรางตัว
ขึ้นมาก็อายุ ๔๐ ไปเรียนอีก ๕ ป ๔๕ ป กลับมาทํางานได ๑๕ ป ก็เรียกวาที่ทํางานในชั้นสูง 
ก็เวลาไมพอที่จะแสดงความสามารถ ถึงไดเลือกผูที่จบปริญญาตรีแลวก็มีความสามารถ  
แลวก็เห็นแลววาเปนผูใหญ ผูใหญแลวอายุยังไมมาก ทีหลังก็ทํางานไดยอดเยี่ยม ไมใชวา 
อายุ ๖๐ แลวก็หมดนะ ทานทั้งหลายก็มีอายุมากก็ยังเขมแข็ง แตวาหมายถึงวาตามของทาง
ราชการ ๖๐ ปก็เกษียณ ระหวาง ๓๐-๖๐ ปนี่ทําไดอยางยอดเยี่ยม อันนี้ถึงอธิบายใหทาน
กรรมการตาง ๆ ไดทราบวาเพราะอะไรทําไมเลือก ซึ่งอาจจะเปนการเสี่ยง ทําไมเลือกผูที่ 
ยังไมไดพิสูจนตัววาคนนี้เขาเกงจริง หรือวาเขาดีจริง ก็มีบางคนไปแลวก็ไปเลยแตสวนนอย 
คือไปแลวไปจริง ไปเลย เราไมวาอะไร เพราะเขาไดประโยชนของเขา แลวเขาก็อาจจะมี
เหตุผลสวนตัวของเขา มีเหมือนกันเรียนแลวกลับมาทํางาน ขอไมทํางาน บางคนกลับมา 
ไมรับราชการ อยางแพทยไปทํางานอยูโรงพยาบาลเอกชน ไมเห็นเปนไรไปโรงพยาบาล
เอกชนก็ทํางานเหมือนกัน ทํางานโรงพยาบาลเอกชนก็ทํางานเพื่อสวนรวม แมแตบางคนเขา
ทนไมไดเหมือนกัน ถามาทํางานเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย มันก็ลําบาก ไปโรงพยาบาล
เอกชนสะดวกกวา 

แตขอหนึ่งตองเขาใจ กลับมาอยากจะคนควาอะไร เมืองไทยนี่เราอยูในขั้นพัฒนา 
เมื่ออยูในขั้นพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ มันก็ยังไมครบ ไมเหมือนตางประเทศหองแลป
อะไร ๆ ของเขาดี แตตองทน ถึงยังตองพูดถึง กลับมาอยางหมอประเวศ มีสถาบัน ตั้งสถาบัน 
คือ สรางตึก เขาก็ไดสรางตั้งแตไมมีอะไรเลยขึ้นมา แลวคนที่จะทํางานตอไป เขาเหยียบ 
เปนขั้นบันได แลวก็อยางหมอประเวศก็ไมถือเลย เพราะวาก็ตองเปนผูบุกเบิก ผูบุกเบิกก็ตอง
ใหยกใหเขา เดี๋ยวนี้การแพทยเมืองไทยกาวหนาขึ้นเยอะ สมัยใหมเครื่องมืออาจจะ 
ยังขาดแคลน แตมานึกดูวาถาเราไปทํางานอยูที่ที่เขามีเครื่องมือเยี่ยม ชั้นหนึ่ง เราเปนเยี่ยม  
ซึ่งบางคนก็ไดขึ้นสูง แตวาเมืองไทยแมแตขั้น...(๑)  หรือทํางานไมสูง เราเปนผูบุกเบิก 

 
(๑) บันทึกพระสุรเสียงไดไมชัดเจน 
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๑๕๕ 
 

 

การแพทยเมืองไทยที่ทํามาโรงพยาบาลศิริราชจะ ๑๐๐ ปแลว คนที่ทํางานนี้ครั้งเมื่อ ๑๐๐ ป
ลําบากยากเย็นแคไหน ไมมีอะไรที่ตั้งขึ้นมาหรือแมแตหมอ อยางหมอสวัสดิ์คนที่ปฏิบัติ 
ครั้งกอนนั้นมันก็ยังไมมีอะไร ตองสรางขึ้นมาทุกอยาง แพทยใหมนี้เรียกวามีเครื่องมือ 
เครื่องใช อะไรตาง ๆ ครบถวน แตกอนนี้ไมมี แตเดี๋ยวนี้มี ครั้งกอนทานผูใหญไมรังเกียจเลย 
ทานผูใหญเห็นวาผูที่เรียนแพทยในปจจุบันนี้มีเครื่องมือมีอะไรดีขึ้นแลวก็กาวหนาเรียกวา
ความรูสูงกวา จะเรียกวาเปนเหมือนอภิชาตบุตรก็ได พอแมที่มีอภิชาตบุตร ปลื้มปลาบปลื้ม
มาก มีความรูมากกวา แตน้ีเปนของธรรมดาเปนความกาวหนา แตบางคนกาวหนาขึ้นไปแลว
ก็เหยียบหัว เหยียบหัวอยางนั้นไมดี แตเหยียบขั้นตอนขึ้นไปแลวอยูสูงก็ตองไมเคยดูถูก  
พอแมครูบาอาจารย เมืองไทยนี้ยังถือเปนพิเศษ สําคัญวาผูที่เปนครูบาอาจารยเดี๋ยวนี้จะไปสู
ลูกศิษยท่ีไดฝกไดโอกาสก็ไมไดในวิชาการ เดี๋ยวนี้เหมือนวาพนสมัยไป แตไมนอยใจ ปลื้มใจ 
ปลื้มใจเพราะวามีสวนยกทานผูรู เพราะถาเราไมไดยกขึ้นทานผูรูก็จะลําบาก อันนี้ตองมอง 
ใหดี แลวทานผูรูก็ไมดูถูก อันนี้เปนสองฝาย ก็แบบเดียวกันเหมือนลูกศิษยกับครู ครูตอนแรก
ก็มีความรูมากกวา ให ๆ ครูไมไดเสียหายอะไร แตลูกศิษยเกงอาจมีความรูดีกวา แตเราไมมี
วันที่จะเหยียดหยามครูเพราะวาทานเปนผูชวย อันนี้ก็ใชไดสําหรับผูที่สําเร็จแลว เปนเรื่องที่
อยากพูดมานานแลว เพราะวาอยางบางทีไมใชวาไมนอยใจ บางทีก็นอยใจเหมือนกัน  
แตเพราะวาความเปนผูใหญเราก็ตองเขาใจ แลวก็สวนมากนะดี สวนนอยที่บกพรอง ก็อยาก
ใหผูท่ีเรียนเรียบรอยแลวกลับไปเรียนใหสวนมากที่ดีนี่ใหเพิ่มขึ้น ใหสวนนอยที่บกพรอง 
ก็มีบาง แลวก็ไมเสียทีเดียว พวกที่บกพรองก็ไมไดเสียทีเดียว 

ขอสําคัญของมูลนิธินี่แตละคนที่ไปไมตองเซ็นสัญญา  ทุนตาง ๆ เขาบอกตอง 
เซ็นสัญญา ตองกลับมาใชหนี้ ตองมารับราชการเทานั้น ๆ ป หรือถาไมก็ตองชดใชเงิน 
กอนใหญ  มูลนิธิฯ ไมเอาเพราะเราถือวาเปนผูใหญ เปนผูใหญทั้งอายุ เปนผูใหญทั้งวิชาการ 
คือวาไมตอง ทานทั้งหลายนี่ก็กลับมา เปนสิ่งที่สําคัญ ทุนรัฐบาลก็เหมือนกัน เพราะวาเงิน 
ท่ีสงไปก็เปนเงินงบประมาณ เงินของมูลนิธินี่ก็เงินของประชาชนเหมือนกัน เขาบริจาค แตวา
เมื่อเขาบริจาคแลว เราก็บริหารแบบสมาคม แลวทุกคนก็เปนสมาชิกรับผิดชอบเรื่องนี้. 
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๑๕๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันเสาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ 
 

*********** 
 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อีกวาระหนึ่ง และที่ไดทราบรายงานวากิจการทุก ๆ ดานของมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา   
มาดวยความมั่นคง. ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทั้งหลาย ที่ไดรับเกียรติ
และความสําเร็จในการศึกษา. 
 ผูที่มุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะตองไมละเลยการศึกษา. ความรู   
ที่จะศึกษามีอยูสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุผล
ความเปนจริง ซ่ึงแตละคนควรเรียนรูใหครบ เพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงานและ
แกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ. อีกประการหนึ่ง จะตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ 
ไมวาในการงาน ในผูรวมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอง 
ทุกอยาง เพราะความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่ง ในการผดุงและสรางเสริมความมีสมานฉันท 
ความประสานสามัคคี และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม. ประการที่สาม จําเปนตอง
สํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวพยายามปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอย
ใหเจริญเติบโตทําความเส่ือมเสียแกการกระทําและความคิด.  ประการที่สี่ ตองฝกฝนใหมี
ความสงบหนักแนน ทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบหนักแนนเปนเครื่องผอนปรน
ระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกันไดทุกกรณี. โดยเฉพาะความสงบ
หนักแนนในจิตใจนั้น  ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงชวยใหสามารถขบคิด
วินิจฉัยเรื่องราว ปญหา และกระทํา ไดถูกตอง พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล. 
 หลักปฏิบัติที่กลาว เปนขอที่ทานทั้งหลายพึงรับไวศึกษาพิจารณาใหเห็นกระจาง 
และนําไปใชเปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติ เพื่อนําพาตนใหบรรลุถึงความเจริญมั่นคง 
ที่มุงหมาย. 
 ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุข ความสําเร็จ พรอมทั้งความกาวหนารุงเรือง 
ในชีวิต สมประสงคทุก ๆ ประการ. 
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๑๕๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
อีกวาระหนึ่ง.  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา  
และขอขอบใจมหาวิทยาลัยที่ใหปริญญากิตติมศักดิ์แกขาพเจา. 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเปดสอนวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมากมายหลายสาขาหลาย
หลักสูตร พรอมทั้งสงเสริมการคนควาวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเนนการวิจัยในลักษณะ 
สหวิชา เพื่อใหการวิจัยครบวงจร นั้น เปนสิ่งที่นานิยมยินดีอยางยิ่ง. นอกจากจะสงเสริม 
ใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ยังสนับสนุนใหนักวิชาการ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของวิชาการทั้งปวงโดยตระหนักดวย. 
 สําหรับบัณฑิตทั้งหลาย ขาพเจามีขอแนะนําสําคัญที่จะฝากแกทานวา ภูมิความรู
และปริญญาเปนประโยชนเชิดชูตัวทานมาก อยางนอยก็ชวยใหไดทํางานที่ดี มีคนยกยอง.  
แตทั้งนี้ ทานจะตองรูจักรักษาและพัฒนาความรูนั้นใหกาวหนาและเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา 
พรอมกับตองรูจักนํามาใชใหถูกใหเกิดประโยชนอยางแทจริง. การใชวิชาความรูใหถูกตอง
เปนประโยชน มีหลักสําคัญพึงยึดถือดังนี้.  ประการแรก ในฐานะผูมีวิชาการและวิชาชีพ
ระดับสูง จะตองซ่ือตรงบริสุทธิ์ใจตอวิชาการและวิชาชีพระดับสูง จะตองซื่อตรงบริสุทธิ์ใจ 
ตอวิชาการและวิชาชีพของตน หมายความวาแตละคนจะตองพยายามควบคุมความคิดจิตใจ
ใหมั่นคง หนักแนน และรอบคอบในหลักการ ไมใหมักงาย ไมใหประมาทเลินเลอ แลวนํา
วิทยาการซึ่งเปนของสูง ไปใชอยางผิดพลาด เพราะการกระทําดังนั้นเปนการทําลายวิชาและ
ทําลายเกียรติภูมิของตนโดยตรง ทั้งยังอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมากมายขึ้นได
อยางคาดไมถึง.  ประการท่ีสอง จะตองเขาใจใหถูกวาการซื่อตรงบริสุทธิ์ใจตอวิชาการนั้น 
มิไดหมายถึงการยึดตําราหรือยึดทฤษฎีจนเหนียวแนนอยางเอาหัวชนฝา. หากมุงหมายให 
ทุกคนตระหนักวา หลักวิชาทั้งหลายจําเปนตองประยุกตใชดวยวิจารณญาณ ใหถูกเหตุถูกผล  
ใหถูกสัดถูกสวน และใหประสานสอดคลองกับวิชาการอื่น ๆ อยางพอเหมาะพอดี. ผูฉลาด
ยอมจะตองคํานึงถึงผลอันพึงประสงคตามเปาหมาย และพยายามพิจารณาใครครวญอยาง
ละเอียดรอบคอบกอนท่ีจะนํามาใชเสมอทุกครั้ง. จึงหวังวาทานทั้งหลายจะไดนําขอแนะนํานี้
ไปขบคิดใหเปนประโยชนเปนความเจริญแกตนเองแกผูอื่นตอไป.   
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๑๕๘ 
 

 ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบแตความสําเร็จทุกประการในชี วิต มีความ
เจริญรุงเรืองและมั่นคงในหนาที่การงาน. ขอใหทุก ๆ ทานที่มารวมประชุมในพิธีนี้  
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 
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๑๕๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครบ ๑๐๐ ป 
ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
 

*********** 
 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาเยี่ยมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และมารวมใน
พิธีสวนสนามของนักเรียนนายรอยอีกครั้งหนึ่ง  ในวันครบรอบรอยปของสถาบันการศึกษา
แหงนี้. 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายรอยขึ้น ใหเปน
สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง สําหรับอบรมบุคคลที่ไดรับคัดเลือกวามีคุณสมบัต ิ
เปนพื้นฐานอยู ใหเปนนายทหารที่ดี  ที่มีความรู และมีสติปญญาความสามารถพรอมสมบูรณ  
เพื่อใหเปนผูบังคับบัญชาหนวยทหารในกองทัพ.  ดังนี้ นักเรียนนายรอยทุกคนจะตองทราบ
ตระหนักถึงฐานะของตน วาตนเองจะตองรับภาระที่สําคัญตอบานเมือง และจะตองเปนหลัก
ของทหารทั้งปวงตอไป.  จึงควรจะไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนรับการฝกหัดอบรมโดยเต็มกําลัง.  
สําหรับโรงเรียนนายรอยซึ่งเปนสถาบันที่ใหการศึกษานั้น ก็จะตองใหการศึกษาที่ดี ที่ถูกตอง 
แกนักเรียนแตละคนใหครบถวน คือใหมีวิชาการที่แนนหนามีความรูรอบตัวและประสบการณ
ที่กวางขวางทั่วถึง.  สําคัญที่สุด จะตองใหทุกคนมีวิชาและความสามารถจัดเจน ทั้งในดาน
ยุทธการและในดานการสรางสรรคความเปนอยูที่ดีของประชาชนควบคูกัน เพราะทหาร 
มีภารกิจหลักอยูที่การปองกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชน 
ทั้งสองประการ. 
 ขอใหทุกฝายทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติหนาที่ใหถูก ใหตรง ใหครบถวน 
ใหเรียบรอยดวยความรู ความคิดพิจารณา ความเขมแข็งเสียสละ  และความอุตสาหะอดทน
ไมเส่ือมถอย เพ่ือความสําเร็จและความเจริญกาวหนาของตน ของสถาบัน ของชาติบานเมือง
ของเรา. 
 ในวาระสําคัญน้ี ขออวยพรใหทุกคนมีกําลังกายกําลังใจพรอมสมบูรณ สามารถ
ประกอบกรณียกิจของตน ๆ ใหบรรลุผลเลิศ และประสบแตความสุขความสวัสดีตลอดกาล
ทุกเมื่อไป. 
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พระบรมราโชวาท 
พิธีพระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม (อิหมาม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา ๒ 
ณ ศาลาบุหลัน  ทักษิณราชนิเวศน 
วันพฤหัสบดี ที ่๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดพบกับกรรมการอิสลาม อิหมาม และครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามพรอมกันอีกครั้งหน่ึง. ขอแสดงความชื่นชมดวยอยางมากกับทุก ๆ คน
และทุก ๆ โรงเรียน ที่ไดรับรางวัลชมเชยในการปฏิบัติงานดีเดน. 
 การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการรายงาน นับวาไดผลนาพึงพอใจ ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคบาง ทุกฝาย 
ก็พยายามแกไขใหลุลวงไปอยางเหมาะสม  ดวยความรูความสามารถและความรวมมือ 
พรอมเพรียงกัน. ทําใหการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร หลักสูตร และการเรียนการสอน
ในแตละโรงเรียนเขาระบบ ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ. 
 สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งซึ่งไดรวมกันทําอยางจริงจัง ก็คือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เพื่อใหนักเรียนและประชาชนในทองถ่ินอานออกเขียนไดโดยทั่วถึง. การรูภาษาและอานเขียน
ไดนี้เปนประโยชนมาก.  ประการหนึ่ง ทําใหมีความสะดวกในการติดตอ เชนติดตอการงาน
กับทางราชการ หรือติดตอประสานกับผูที่มาปฏิบัติงานพัฒนาตาง ๆ ซึ่งถาติดตอพูดจากันได
ไมติดขัด ก็จะมีความเขาอกเขาใจกัน และสามารถรวมมือกันทํางานสรางความสุขความเจริญ
ใหเกิดขึ้นได.  อีกประการหน่ึง การอานเขียนหนังสือไดจะชวยใหมีโอกาสเรียนรูวิทยาการ
และเทคโนโลยีใหม ๆ ตาง ๆ ไดมากมาย. และความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้ สามารถ
นํามาใชในทางสรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนตามที่ตองการไดเปนอยางดี. นอกจากนี้ภาษา
ยังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดความรู ความคิด รวมทั้งคุณธรรมความดีทุกอยาง. 
ผู ท่ี เปนครูและเปนผูนําทางศาสนา จึงจําเปนตองมีความรูทางภาษาอยางแตกฉาน  
เพื่อนําไปใชในการสอนวิชา การอบรมศีลธรรมจรรยา ตลอดจนการอธิบายหลักธรรม 
ในศาสนาใหไดผลสมบูรณตามภาระรับผิดชอบของแตละคน. ความสามารถจัดเจนในภาษานี้ 
ยิ่งมีสูงเทาใด ก็จะอํานวยประโยชนใหกวางขวางมากขึ้นเทานั้น. ทานท้ังหลายจึงควรจะนํา 
สิ่งที่พูดในวันนี้ ไปคิดพิจารณาใหเห็นชัด. 
 ขออวยพรใหคณะกรรมการอิสลาม อิหมาม พรอมทั้งผูแทนและครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามทุกฝายทุกคน มีความสมบูรณพรอมดวยกําลังกายกําลังใจ ที่จะรวมมือ
รวมแรงกันปลูกฝงสรางเสริมความรูความฉลาดและความดีความเจริญใหเกิดขึ้นพรอม  



๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 149

เพื่อความผาสุกมั่นคงของทองถิ่นและบานเมืองของทาน.  ทั้งขอใหประสบความสุข  
ความรุงเรืองสวัสดีในชีวิตตลอดทุกเมื่อจงทั่วกัน. 
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๑๖๕ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง
และไดทราบรายงานวากิจการทุกดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยความมั่นคง.  
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ไดรับเกียรติพรอมทั้งความสําเร็จในการศึกษา และขอขอบใจ
มหาวิทยาลัยที่ใหปริญญากิตติมศักดิ์แกขาพเจา  ทั้งขอขอบใจที่บัณฑิตทั้งหลายและคณะ
มหาวิทยาลยัมหิดลไดใหพรเปนพิเศษในโอกาสรัชมังคลาภิเษกนี้.   

พิธีรับปริญญาบัตรมีความหมายสําคัญมากแกบัณฑิตท้ังหลาย เพราะเปนการ
ประกาศรับรองวิทยฐานะของแตละคนใหปรากฏ วาเปนผูมีความรู ความคิด ความสามารถ 
พอเพียงที่จะยกยองไววางใจ ใหประกอบการงานอันเปนประโยชนสรางสรรคที่สําคัญ ๆ ได. 
ดังนี้ บัณฑิต จึงมีหนาที่ผูกพันและความรับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานใหสมควรแกวิทยฐานะ  ทั้งใหตรงตามสัจสัญญาที่กลาวปฏิญาณแลวนั้นดวย.  
หมายความวาแตละคนจะตองสรางความสําเร็จใหแกตนเองใหสมบูรณ ทั้งดานงานอาชีพ    
ทั้งดานเกียรติคุณความดี และดานบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลสวนรวมและชาติบานเมือง.      
การสรางความสําเร็จดังกลาวจําตองอาศัยปจจัยประกอบพรอมกันอยางนอยสามสวน.      
สวนแรก ไดแกความรูความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเปนปจจัยหลักสําหรับนํามาใช
ปฏิบัติงาน.  สวนที่สอง ไดแกจิตใจที่มีสุขภาพสมบูรณ และมีความเขมแข็งหนักแนน         
ในเหตุผล ในความสุจริตถูกตอง ในหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนปจจัยสวนพื้นฐาน  
ที่จะรองรับวิชาความรูและความคิดอานทั้งปวงไวใหมั่นคง มิใหหวั่นไหวและผันแปรไป 
ในทางเส่ือมเสียหาย.  สวนที่สาม ไดแกความรอบรู และความคิดอานที่กวางไกลมีหลักเกณฑ 
กับทั้งความเฉลียวฉลาดคลองตัวในการติดตอประสานงานประสานประโยชนกับทุก ๆ ฝาย 
ซึ่งเปนปจจัยสวนที่จะสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจทุกดานไดโดยราบรื่น รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ.  ปจจัยทั้งสามสวนนี้ เมื่อประกอบพรอมกันไดครบถวน ยอมบันดาลให      
การงานทั้งปวง ไมวาเล็กใหญงายยาก สําเร็จผลที่พึงประสงคไดทุกอยาง.  จึงใครขอให
บัณฑิตผูมีปญญา และมีความปรารถนาอันสูง  ไดนําเอาเรื่องการสรางสรรคความสําเร็จ 
ที่กลาวไปคิดพิจารณาใหเห็นกระจาง. และในโอกาสนี้ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุข 
ความสําเร็จ พรอมท้ังความเจริญรุงเรืองในชีวิตตามที่มุงประสงคไวทุก ๆ ประการ. 
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๑๖๖ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และไดทราบรายงานวากิจการของมหาวิทยาลัยทุกดานดําเนินกาวหนามาดวยดีอยางนาพอใจ.    
ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ.        
ขอขอบใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แกขาพเจา. 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตสวนใหญคงจะไดทํางานท่ีตองใชวิชาการเปนหลัก
ตลอดไป.  ตัวทานกับวิชาการจึงแยกจากกันไมได หมายความวาแตละคนจะตองติดตาม
ศึกษาวิทยาการที่พัฒนากาวหนาอยูเสมอ อยางใกลชิด.  ทางที่ดีที่สุดในการศึกษาเพิ่มเติม   
ก็คือการตั้งกฎหรือวินัยใหแกตนเอง วาจะตองปฏิบัติศึกษาอยางสม่ําเสมอเปนกิจวัตรจนเคยชิน
เปนนิสัย เพื่อใหรูสึกวาการศึกษานั้นมิไดเปนภาระ หากแตเปนสิ่งนาสนใจ กระทําได
สะดวกสบาย ดวยความสนุกเพลิดเพลินและพึงพอใจ. การศึกษาที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ครบถวน จะสงเสริมใหภูมิรูและความสามารถสูงขึ้น ใหความคิดอานกวางขวาง ลึกซึ้ง  ซึ่งจะใช
เปนเครื่องตัดสินแกไขปญหาตาง ๆ ได ไมจนปญญา ทั้งสามารถเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น   
ไดชัดเจน ทําใหรวมงานประสานประโยชนกับทุกคน ทุกฝาย ไดอยางราบรื่น. อีกประการหนึ่ง  
ในการปฏิบัติงานนั้น  มีสิ่งสําคัญที่จะตองกระทําอยางสม่ําเสมออยูอยางหนึ่ง คือการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองราวปญหา ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของดวย.  การพิจารณาจําเปนตอง
กระทําอยางละเอียดรอบคอบทุกแงมุม ดวยหลักวิชาและความรอบรูที่ถูกตอง ดวยเหตุผล 
ที่ครบถวนและหนักแนน และสําคัญที่สุด ดวยความคิดจิตใจที่สุจริต ตั้งมั่น เปนกลาง  
ไมถูกอคติเหนี่ยวนํา จึงจะชวยใหเขาใจปญหาทุกดาน และบุคคลทุกคน ไดกระจางแจมแจง 
ทั้งในแงดีแงเสีย และสามารถนําขอมูลตามที่เปนจริง มาเทียบเคียงและวินิจฉัย การปฏิบัต ิ
ทุกสิ่งไดโดยไมผิดพลาด.  บัณฑิตผูปรารถนาความเจริญมั่นคงในชีวิตและการงาน  จึงควรจักได
พยายามศึกษาเพิ่มพูนความรู  และฝกอบรมความคิดพิจารณาใหสมบูรณ บริบูรณตามที่
กลาวแลวทั้งสองประการ. 

ขออวยพรใหทุกคนมีความสุข ความสําเร็จ ความรุงเรืองในชีวิตสมความปรารถนา 
และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน. 
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๑๖๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๓๓ 
ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
 

*********** 
 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อีกวาระหนึ่ง และไดรับทราบรายงานวากิจการทุก ๆ ดานของมหาวิทยาลัยดําเนินมาดวย
ความมั่นคง.  ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จ. 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาแลว  ยอมมีความรับผิดชอบอยางยิ่งอยู  ที่จะตองใช
วิชาความรูปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน.  ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรูที่ถูกตอง      
แนนหนา และแมนยําชํานาญ ซึ่งนํามาใชการไดทันที.  และนอกจากจะใชความรูดานลึก   
คือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยแลว ยังตองอาศัยความรูดานกวาง  
หรือวิชาการอยางอื่น ๆ ที่เรียกวาความรูรอบตัวเปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย  
ทั้งนี้เพราะวิชาการทั้งปวงนั้นมีสวนสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยูไมมากก็นอย.  ถาขาดความรู
ดานกวาง  จะทําใหบุคคลมีความรูความคิดจํากัดคับแคบ ทําการงานไดไมคลองตัว.  บัณฑิต
จึงจําเปนตองพัฒนาความรูใหกาวหนาทันการณทันงานอยูตลอดเวลา.  อีกประการหนึ่ง    
การใชวิชาความรูนั้นก็สําคัญ  ตองปฏิบัติใหถูกหลักจึงจะเกิดประโยชนที่พึงประสงค.        
ขอแรก  ผูมีวิชาตองใชวิชาของตนดวยความสัจจริงและเที่ยงตรง คือสัจจริงและเท่ียงตรงตองาน 
ตอเหตุผลความถูกตอง และตอหลักวิชา  ไมบิดเบือนใชหลักวิชาเพื่อหาประโยชนที่มิใช
เปาหมายของกิจที่กระทํา.  ขอที่สอง ตองมุงปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะและ    
เพงพินิจ  ใหงานบังเกิดผลและกาวหนาตอไปโดยไมชักชา  จนบรรลุจุดหมาย. ขอที่สําคัญ
ที่สุด ตองพยายามใชความคิดใครครวญ ความเฉลียวฉลาด เปนเครื่องชวยวิจัยวิจารณ 
ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเสมอ.  พรอมกันนั้น ก็ตองพยายามประสานงาน
ประสานประโยชนกับทุกคนและทุกฝายที่สัมพันธเกี่ยวของดวย  โดยสอดคลองทั่วถึง.      
งานที่ทําจึงจะสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนที่พึงประสงคอยางแทจริง คือ เปนประโยชนแกงาน 
แกตัวผูปฏิบัติ และแกสวนรวม  พรอมทุกสวน. จึงขอใหบัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา      
ใหเขาใจ  เพื่อใชเปนแนวทางประกอบกรณียกิจตอไป. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมมีความเขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา 
สามารถปฏิบัติหนาที่การงานทั้งปวงใหบรรลุผลสําเร็จ ทั้งขอใหมีความสุข ความเจริญมั่นคง 
และความกาวหนารุงเรืองในชีวิตทุกประการ. 
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๑๖๘ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้ง

หนึ่ง และไดทราบรายงานวากิจการทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนามาอยางมั่นคง.  
ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทั้งหลาย  ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ    
ในการศึกษา  ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแกขาพเจา. 

ผูมุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต  จะตองไมละเลยการศึกษา.  ความรู   
ที่จะศึกษามีอยูสามสวน  คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุผล
ความเปนจริง ซ่ึงแตละคนควรเรียนรูใหครบ  เพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงาน  และ
แกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ.  อีกประการหนึ่งจะตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
ไมวาในการงาน  ในผูรวมงาน  หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม  ความถูกตอง
ทุกอยาง  เพราะความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญในการผดุงและสรางเสริมความมีสมานฉันท 
ความประสานสามัคคี และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม. ประการที่สาม จําเปนตอง
สํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวพยายามปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว           
ไมปลอยใหเจริญเติบโต ทําความเส่ือมเสียแกการกระทําและความคิด.  ประการที่สี่   
ตองฝกฝนใหมีความสงบหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบหนักแนนเปน
เครื่องผอนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกันไดทุกกรณี.  
โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น  ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล   
จึงชวยใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราว  ปญหาและกระทํา  ไดถูกตอง  พอเหมาะพอดี  
มีประสิทธิผล. 

หลักปฏิบัติที่กลาว เปนขอที่ทานทั้งหลายพึงรับไวศึกษาพิจารณาใหเห็นกระจาง 
และนําไปใชเปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติ  เพื่อนําพาตนใหบรรลุถึงความเจริญมั่นคง 
ที่มุงหมาย. 

ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุข  ความสําเร็จ  พรอมทั้งความกาวหนารุงเรือง  
ในชีวิต  สมประสงคทุก ๆ ประการ. 
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๑๖๙ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน      

อีกวาระหนึ่ง  และไดทราบวากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยดีทุกๆ ดาน.      
ขอแสดงความช่ืนชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จใน
การศึกษา 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนใหบุคคลมีความรูความสามารถดานวิชาการเปน
พื้นฐานสําหรับการประกอบการงานในชีวิตนั้น ถือวาเปนการศึกษาในระบบ.  ผูศึกษา       
จะไดรับความรูถายทอดจากครูบาอาจารย และจากการศึกษาคนควาทางตํารับตํารา 
เปนหลัก.  ตอเมื่อไดออกไปทํางาน ไดประสบเหตุการณและปญหาตางๆ ใหตองขบคิด
มากมายแลว  จึงเกิดความรูความเขาใจที่ถองแทในสิ่งทั้งปวง  ที่เรียกวาประสบการณในชีวิต 
เพิ่มขึ้น.  ประสบการณในชีวิตนี้เปนบอเกิดแหงความรอบรูและความฉลาดจัดเจนที่มีคา   
ซึ่งถาไดรูจักนํามาใชดวยความรูเทาถึงเหตุผล และดวยความรอบคอบระมัดระวังแลว  
จะยังประโยชนใหแกตนเองและสังคมอยางวิเศษสุด. 

ดังน้ัน การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาภายหลังสําเร็จจากมหาวิทยาลัย จึงมี
ความสําคัญยิ่งยวด ในการสรางเสริมผูผานการศึกษาในระบบมาแลว  ใหมีปญญาและ
ความสามารถ ที่จะปรับตนใหเขากับสภาวะแทจริงของชีวิต พรอมทั้งดํารงตนใหอยูในสังคม
อยางเปนสุขและเจริญมั่นคงได.  บัณฑิตทุกคน ผูจะไดมีสวนสรางประสบการณชีวิตรวมกัน
ตอไปในวันขางหนา ควรจะไดทราบตระหนักในหลักความจริงขอนี้ แลวตั้งใจพยายามใช
ปญญาความสามารถจากประสบการณ ควบคูกับความรูความสามารถทางวิชาการที่มีอยู  
ประคับประคองรักษาสิ่งดี สิ่งเจริญ และสถานภาพของบานเมืองไว พรอมกับคิดอาน
ปรับปรุงแกไขใหวิวัฒนาไปตามวิถีทางที่ถูกตอง เพื่อประเทศชาติของเราจักไดมีความเจริญ
มั่นคง และดําเนินกาวหนาไปในโลกไดดวยความปลอดภัยเปนอิสระ. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุข ความสําเร็จ ความกาวหนารุงเรืองในชีวิต
และหนาที่การงาน ท้ังขอใหทุกทานที่มาชุมนุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 
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๑๗๐ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

 
*********** 

 
ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อีกวาระหนึ่ง.  ขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ         
อันนาภาคภูมิใจ.   

เมื่อวานนี้ ขาพเจาไดกลาวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้วา งานพัฒนาตามโครงการ     
ตาง ๆ นั้น ก็เพ่ือปฏิบัติแกไขปญหาในทุกๆ สวนของประเทศใหดีขึ้น และไดยกตัวอยาง
ปญหาการขาดแคลนอาหารของนักเรียนในชนบทหางไกล ซ่ึงตองแกไขดวยโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันสําหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร เพื่อชวยเหลือนักเรียน
แหลงนั้นใหสามารถชวยตัวเอง ใหมีอาหารบริโภคอยางเพียงพอ. 

วันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทานทั้งหลายอีกวา การปฏิบัติงานพัฒนา หรือการ
กระทําทุกสิ่งอัน ยอมจะมีผลตอเน่ืองออกไปอีกหลายอยางได. เชน การที่นักเรียนปฏิบัติตาม
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  นอกจากจะไดผลโดยตรง คือใหอิ่มทอง ก็จะทําใหเด็ก ๆ 
เจริญเติบโตขึ้นอยางสมบูรณพรอมทั้งรางกายและสติปญญา  สามารถศึกษาเลาเรียน  และ
สรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและประเทศชาติตอไปได.  ผลดีอีกประการหนึ่งของ
โครงการนี้ ท่ีหลายคนอาจมองไมเห็น ก็คือเปนการฝกฝนใหเด็กนักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรู
วิชาการตาง ๆ อยางกวางขวาง ทั้งดานการเกษตร การชลประทานและโภชนาการ รวมท้ัง 
ใหรูจักพึ่งตนเอง รูจักทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางใหญยิ่งในภายภาคหนา.  
นอกจากนี้ ครูและผูปกครองก็จะเกิดความรู ความคิด ที่จะนําไปปรับใชใหบังเกิดผลดีแกการ
ประกอบอาชีพของตน และเมื่อผูอื่นไดเห็น ก็จะนําไปปฏิบัติตาม.  ผลจากการปฏิบัติตาม
ตัวอยาง  ก็จะยิ่งกอเกื้อประโยชนขยายออกไปทั่งทั้งชุมชน.  นักวิชาการผูปฏิบัติงานพัฒนา
ตามโครงการตาง ๆ ไมควรจะละเลยมองขามความสําคัญของกิจกรรมแมเล็กนอย หากจําเปน
จะตองพิจารณาใหลึกซ่ึงรอบคอบ  และละเอียดถี่ถวน. ใหทราบวา ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น
จะมีขอบเขตตอเนื่องกวางไกลเพียงใด จักไดสามารถวางแผนงานใหสอดคลองตองกัน    
ทุกสวนทุกขั้นตอน  เพ่ือใหเกิดผลเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสวนรวม 
ใหไดมากที่สุด.  ขอใหบัณฑิตนําหลักการนี้ไปพิจารณาโดยถี่ถวนรอบคอบ  จักไดปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานไดถูกตองใหเปนประโยชนแกการพัฒนาประเทศชาติตอไป. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุข ความสวัสดี และความสําเร็จในสิ่ง        
อันพึงประสงคจงทุกเมื่อทั่วกัน. 
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๑๗๑ 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต 

และผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เขตการศึกษา ๒, ๓ และ ๔  

ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดพบกับกรรมการอิสลาม อิหมาม และครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม พรอมกันอีกครั้งหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมดวยอยางมากกับทุกคนและ
ทุก ๆ โรงเรียน ที่ไดรับโลเกียรติคุณและรางวัลในการปฏิบัติงานดีเดน. 
 ขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่สงเสริมสนับสนุนงาน    
ของกรรมการอิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ
พัฒนางานไดผลกาวหนามาดวยดีโดยลําดับ. 
 งานของคณะกรรมการอิสลามกับของผูบริหารโรงเรียนนั้น มีความเก่ียวพันกันมาก 
ยากจะแยกจากกันได เพราะมีจุดมุงหมายตรงกันอยูที่จะสรางเสริมคุณภาพของบุคคล และ
ความเจริญมั่นคงของบานเมือง.  เหตุนี้ กรรมการอิสลามก็ดี ผูบริหารโรงเรียนก็ดี จึงชอบที่
จะปฏิบัติหนาที่ใหประสานกันโดยใกลชิด และสงเสริมสนับสนุนกันอยางจริงจัง ทั้งทํา
ความคิดความเห็นใหชัดเจนตรงกันวา การใหการศึกษาอบรมวิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชา
สามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพราะเปนปจจัยพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบกิจการงาน. นอกจากนั้นยังชวยใหบุคคลมีความรูความคิด
พัฒนางอกงาม มีความฉลาดรูเหตุผล ความถูกตอง ความเหมาะสมพอควร ซึ่งยอมจะสงเสริม
ใหมีความเจริญกาวหนา ทั้งสามารถศึกษาศาสนาไดลึกซึ้งกวางขวางและแจงชัด เกื้อกูล    
การประพฤติปฏิบัติตามศาสนบัญญัติใหถูกตองมั่นคง เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ และ   
เปนพลเมืองดี ที่เปนหลักเปนกําลังของประเทศชาติไดแทจริง. 

ขออวยพรใหคณะกรรมการอิสลาม อิหมาม ผูแทนโรงเรียนและครูทุกคนมีความ
เขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา พรอมที่จะรวมมือรวมแรงกันปลูกฝง
สรางเสริมความรู ความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นพรอมแกเยาวชนและบานเมือง ทั้งขอใหมี
ความสุขสวัสดี และความรุงเรืองมั่นคงในชีวิตจงทั่วกัน. 
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๑๗๒ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

 
*********** 

 
 ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนในวันน้ี และไดทราบวากิจการทุกดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยดี.  
ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ  
ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แกขาพเจา. 
 บัณฑิตทั้งหลายนับวาไดศึกษาอบรมมาสมบูรณรอบดาน เปนที่คาดหวังของคนทั่วไป   
วาจะเปนผูนําหลักวิชาไปสรางสรรคความเจริญและแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกสังคมไดโดย
ถูกตอง. การจะนําวิชาการไปใชใหบังเกิดประโยชนตามที่ตองการนั้นมิใชงายนัก เพราะวิชาที่
เรียนรูมาเปนความรูที่หนักไปทางหลักทฤษฎี ยังไมอาจนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันที. นอกจากนี้ วิชาการหรือทฤษฎีบางอยางที่เรียนมาสวนมากเปนของตางประเทศ ไมอาจ
ใชกับกิจการและสภาพการณในบานเมืองเราไดทั้งหมด.  ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ศึกษาเพิ่มเติมใหกวางขวาง และแกไขดัดแปลงใหเหมาะสมตามสภาพการณ. จะทําการอันใด  
ควรคิดพิจารณาใหถวนถี่และทั่วถึง วางานที่จะทํานั้นมีจุดมุงหมายอยางไร มีขอบเขต 
เพียงไหน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและเหตุปจจัยอะไรบาง และเมื่อทําไปแลวจะกอใหเกิด
ประโยชนหรือโทษเสียหายประการใด.  ถาแตละคนไดคิดใหรอบคอบ คิดใหกวางขวาง และ
คิดใหครบถวนดังนี้ ก็เชื่อวาจะสามารถนําหลักวิชามาใชปฏิบัติงานและแกไขปญหาตาง ๆ  
ใหบรรลุประโยชนที่พึงประสงค และสามารถนําพาตนเองและประเทศชาติใหกาวหนาไปสู
ความเจริญและมั่นคงไดอยางแนนอน. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความกาวหนารุงเรือง
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีท่ัวกัน. 
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๑๗๓ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในวันนี้ และไดทราบรายงานวากิจการทุก ๆ ดานของมหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนามาอยาง   
นาพอใจ. ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ
ความสําเร็จ. 
 ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ไดชื่อวาเปนผูมีภูมิรูและสติปญญาสูง. ในโอกาสนี้
ขาพเจาจึ งใครจะปรารภกับทุกทานถึงเรื่อง ปญญา.  ปญญา แปลวาความรูทั่ ว มีอยู   
๒ ลักษณะ ดวยกัน คือปญญาท่ีเกิดจากการเลาเรียนจดจํามาอยางหนึ่ง กับปญญาที่เกิดจาก
การศึกษาสังเกตและนํามาขบคิดพิจารณาจนรูชัดอยางหนึ่ง. บัณฑิตแตละคนในที่นี้เชื่อวา
ตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี  แตในดานการศึกษาสังเกตนั้นอาจยัง     
ยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมากนัก. ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษา
เรื่องราว บุคคล และสิ่งตาง ๆ ท่ีแวดลอมและเกี่ยวของกับตัวเองใหมาก.  อยาละเลยหรือ
มองขามแมสิ่งเล็กนอย เชนตนหญา ซึ่งถาศึกษาพิจารณาใหดีก็จะกอใหเกิดปญญาได.       
หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝกซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไปตรง ๆ ทําใหอุมน้ํา
และยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา ทําใหดักตะกอนดินและรักษา    
หนาดินไดดี. คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดยเปลาประโยชนและบุคคลที่มีชีวิต
อยูอยางมีคุณคา. ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศสําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงให
เปนคติในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซึ่งอยู ณ ที่ใด 
ก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั้น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก     
ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชนและความมั่นคงเปนปกแผนใหแกตนและแกแผนดินอันเปน 
ที่อยูอาศัย. 

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนมีความเจริญมั่นคงในหนาที่การงานและในการครองชีวิต 
ทั้งขอใหทุกทานที่มาชุมนุมพรอมกันในพิธีนี้   มีความผาสุกสวัสดีท่ัวกัน. 
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๑๗๗ 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 
*********** 

 
 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ในวาระนี้ และไดทราบวามหาวิทยาลัยไดพยายามอยางเต็มที่ ในอันที่จะดําเนินงานทุกดาน
ใหกาวหนาไปดวยดี. ขอแสดงความชื่นชมกับผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติ
และความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แกขาพเจา. 
 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาแลว ยอมมีความรับผิดชอบอยางยิ่ง ที่จะตองใชวิชา
ความรูปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน. ความรูที่ใชไดผลเปนประโยชนแทจริงนั้นตองเปนความรู
ที่ถูกตอง แนนหนา และแมนยําชํานาญ ซึ่งนํามาใชการไดทันที. ดวยเหตุนี้ บัณฑิตแตละคน
จําเปนตองศึกษาคนควา เพ่ิมพูนความรูความสามารถของตนอยูตลอดเวลา. กลาวคือจะตอง
ศึกษาฝกฝนวิชาเฉพาะของตน ซึ่งเปนปจจัยหลักในการปฏิบัติงาน ใหยิ่งแตกฉานลึกซ้ึงและ
กาวหนาทันการณทันสมัย พรอมกันนั้นก็ตองพยายามเรียนรูถึงวิทยาการสาขาอื่น ๆ 
ตลอดจนความรูรอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบานเมืองและของโลกในทุกแงทุกมุม     
เพื่อชวยใหมองเห็น ใหเขาใจปญหาตาง ๆ อยางชัดเจน  จักไดสามารถนําวิชาการเฉพาะ   
ดานของตน ประสานเขากับวิชาการดานอื่น ๆ ไดโดยสอดคลอง ถูกตอง และเหมาะสม.      
ในวาระสําคัญ ที่ทานทั้งหลายจะออกไปเริ่มตนชีวิตการงานนี้ จึงขอฝากขอแนะนําตามที่
กลาวใหนําไปคิดพิจารณาและปฏิบัติใหบังเกิดประโยชนอันพึงประสงค ทั้งแกตน ทั้งแกชาติ
บานเมือง โดยสวนรวมตอไป. 

ขออวยพรใหบัณฑิตใหมประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืน 
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกทานที่มารวมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 

 
 
 
 
 
 
 
 



170 ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

๑๗๘ 
 

พระราชดํารัส (๑)  
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

วันจันทร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
*********** 

 

 ขอขอบใจนายก (๒) ที่ไดอวยพรในนามของทุก ๆ ทาน  และไดชมวาไดทํางานมา
เปนเวลากวาหาสิบปความสามารถ. ความจริงกวาหาสิบปนี้ ก็พยายามทําตามที่มี
ความสามารถที่จะทําและมานึกดู การทํางานอะไรก็ตามจะทําคนเดียวไมได. ทานที่มาในที่นี้ 
ทั้งขางนอกขางในตามรายงานมีถึงหมื่นหกพันคน ก็ไดเห็นโดยตรง และคนที่อยูขางนอก     
อยูที่ขางนอกวัง ขางนอกกรุง ก็ยังมีถึงประมาณกันวาหกสิบลาน ทุกคนก็มีความสามารถ
ทั้งนั้น หรือควรที่จะมี ความสามารถ. เมื่อหาสิบกวาปกอน ประเทศไทยมีประมาณ 
ยี่สิบลานคน เดี๋ยวนี้มีหกสิบลานคน ประเทศชาติควรจะเจริญเพราะวามีบุคลากรมาก  
แตก็ไดบนกันวาเดี๋ยวนี้ไมคอยดี ไมดีเทาที่ควร. จะทําอยางไรสําหรับใหดีขึ้น แตละคนควรจะ
พิจารณาวาอะไรเปนปจจัยสําคัญ.  

กอนลงมานี้ ไดดูรายการโทรทัศนของฝรั่ง เก่ียวของกับการศึกษา. เขาพูดถึง
การศึกษาของเด็ก แลวเด็กเหลานั้นตอไปก็จะเปนผูใหญ. ทุกคนที่อยูในที่นี้ก็เคยเปนเด็ก 
เมื่อหาสิบหาปกอน สวนใหญก็เปนเด็ก บางคนก็ยังไมเกิด. จึงมานึกดูวา ถาไดปฏิบัติอยางที่
เขาปฏิบัติ อาจจะมีความเจริญมากกวานี้. ตอนนี้จะยังไมเลาใหฟงวา เขาสอนอยางไร หรือที่
เขาศึกษาเด็กตั้งแตอายุหนึ่งขวบถึงอายุสี่ขวบ เขาทําอยางไร. ความจริงเด็กเหลานั้นเขาไดรับ
การสอน แตสวนใหญไดสอนตัวเขาเอง ก็เลยไมทราบวาทานจําไดหรือเปลาเมื่ออายุสี่ขวบ 
วาสอนตัวเองวาอยางไร. ก็จะเดาตอไป.  

แตตอนนี้ขอพูดอีกเรื่อง ไปคนละเรื่อง เนื่องจากนายกไดพูดถึงน้ําทวม. น้ําทวมนั้น 
ทวมหนักที่ทางภาคใตและโดยเฉพาะที่หาดใหญ และภายในไมกี่วัน ไดรับขาวโดยตรงจาก 
ผูที่ไป และมารายงาน ทําใหทราบวาควรจะไดทําอะไร. ที่ใชคําวาไดทําอะไร หมายความวา 
ที่ควรจะทํากอนน้ําทวม. การมีภัยธรรมชาติหรือมีภัยอะไรก็ตาม มีปญหาอะไรก็ตาม ถาไมได
เตรียมการแกไขมากอน ภัยธรรมชาติหรือภัยอื่น ๆ ก็จะดูรุนแรง. เขาพูดวามีความเสียหายถึง
พันลาน ความจริงคะเนวามากกวาพันลาน มากกวามาก. แตคะเนวา ถาไดทํามากอน คือ
ปองกันมากอน  การปองกันน้ันไมถึงพันลานแน. นึกดูวาอาจจะเปนประมาณหารอยลาน. 
ฉะนั้น ถาหากไดทํามาแลวกอน ที่ลงทุนนั้นกลับคืนมาหลายเทาตัวแลว. 
   
(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว  
(๒) นายชวน หลีกภัย 
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ที่ทวมครั้งกอนที่รุนแรงที่สุดเปนป ๒๕๓๑ และครั้งนั้นก็เสียหายมาก. ไดเคยไปที่นั่น
และไดศึกษาทั้งในที่และทั้งในแผนที่ วาควรจะทําอยางไร แตวาไมทราบเพราะอะไรเหมือน
เขาบอกวามันแพง. ก็อยางที่วา มันแพงจริงแตวาจะคุม. อยางไรก็ตาม มาเมื่อไมกี่วันนี้ ก็ได
พบทานผูใหญ แลวทานผูใหญก็บอกวา ทําแน ควรจะทํา. ก็ดีใจ เพราะวาในอนาคตอาจจะมี 
ความเสียหายนอยลง. ที่ไดรับรายงานก็เห็นชัดวา โครงการที่วางมาไวแลวสิบสองปกอนนี้ 
ควรจะไดทําเหมือนตามที่ไดแจงวาควรจะทํา. ที่เขาทําในครั้งเมื่อสิบสองปก็ทํานิด ๆ หนอย ๆ 
มิหนําซ้ํายังไปสรางอะไรที่ทําใหน้ําทวมนั้นรายขึ้น ทําใหหาดใหญทวมในตัวเมือง. ทีแรก 
ไมเชื่อ แตวาก็เห็นในรายงาน ทวมถึงสามเมตรก็มี เปนความจริง. ทําไมทวมอยางนั้น  
ก็เพราะวาจากแรงคน. แทนที่จะไปทําเขื่อนที่อื่น เพื่อที่จะเก็บน้ําเอาไว หรือปองกันน้ําทวม 
หรือเก็บน้ําสําหรับมาทําการเพาะปลูกในหนาแลง กลับไปทําเขื่อนกั้นน้ํา ทําใหเมืองหาดใหญ
จมลงไปในนํ้า. เวลาสรางเขื่อนที่ไหนเขาก็รองโวยวายวาทําใหทวม ทําใหเสียหาย ขอชดเชย
ตาง ๆ. ตอนน้ีเอาแลว เปนความจริงแลว ก็ชดเชย ตองชดเชยเปนพันลาน เพราะวาไปสราง
ถนนใหน้ําลงไมไดจนกระทั่งเมื่อนํ้าลงมาแลว น้ําก็เออขึ้นมา. นอกจากนี้ควรจะไดทําพนัง  
ก็ใชถนนเหมือนกัน แตอีกสายหนึ่ง ก็ไมไดทํา. ถนนที่ควรจะเปนพนังนั้น ก็ทําเตี้ย. ถนนที่เปน
เขื่อนนั้นทําสูงและไมทําชองใหน้ําผาน. ก็คือแสดงใหเห็นวาหลักวิชาไมไดอยูในสมองของ 
ผูปฏิบัติ. เลยทําใหนึกวา คนที่เปนผูเชี่ยวชาญหรือแมจะไมใชผูเชี่ยวชาญ ทุกคนควรจะมี
ความรู มีความคิดที่จะปองกันได และสามารถที่จะแจงใหผูที่ควรจะมีความคิด หรือให 
ผูที่มีหนาท่ี ไดทํา.  

เมื่อป ๓๖ ไดเคยพูดวา คนที่เราเลือก เรา คือประชาชน เลือกใหเปนผูแทนจะเปน 
ผูท่ีพูดแทนเรา. เมื่อ ๔ ธันวา ๓๖ ไดบอกวาผูที่เลือก เราเลือกใหพูดแทนเรา คือเปนผูแทน 
ของเราและพูดแทนเรา. มาบัดนี้ไมมี ก็เลยไมมีใครพูดแทน. ตัวเองก็ไมพูด คนที่พูดแทนก็ไมมี. 
แตวาเมื่อตะกี้เมื่อเขามานี้มีคนพูดแทน ก็หวังวาจะเปนการพูดแทนของประชาชนจริง ๆ.  
เขาบอกวา เขาพูดในนามของประชาชนคนไทย วาจะทําตามเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระเจาอยูหัว. อันน้ีไมทราบวาเขารูเรื่องดีอยางไร วาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว 
คืออะไร. แตก็ควรจะรูหรืออยางนอยที่สุดทานผูใหญที่นั่งอยูขางในนี้ก็นาจะรู นาจะเขาใจ 
เพราะวาคนจํานวนมาก สวนใหญก็ไดฟง พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมมาหลายตอ
หลายครั้ง และไมไดคัดคานวาใชไมไดทําไมได. มีบางคนพูดบอกวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้       
ไมถูก ทําไมได ไมดี. มีคนเขาพูด แตวาสวนใหญบอกวาดี. แตพวกสวนใหญที่บอกวาดีนี้ 
เขาใจแคไหนก็ไมทราบ. จะอยางไรก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจและ
ความประพฤติ ที่ทําอะไรเพ่ือใหเกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุ. ถาทําเหตุที่ดี 
ถาคิดใหดี ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุ เชนการกระทํา ก็จะเปนการกระทําที่ดี และ 
ผลของการกระทํานั้นก็จะเปนการกระทําที่ดี. ดี แปลวามีประสิทธิผล. ดี แปลวามีประโยชน.    
ด ีแปลวาทําใหมีความสุข. 
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คราวนี้ก็ขอกลับมาอีกเรื่อง ที่พูดตะกี้วาใครตอใครก็บอกวา พูดถึงทุกวันใหเลือกคนดี 
แลวไมอธิบายวาคนดีเปนอะไร คนดี. ไมรูวาการวิเคราะหศัพทวาดีนั้นแปลวาอะไร แตขอให
เปนคนดี. คนดีนี้ โดยมากก็นึกถึงวาคนไหนมีความสุข คนไหนรวย ก็เปนคนดี เพราะวาเขาทําเกง. 
อันนี้ก็สงสัยไดเหมือนกัน. นี่ไมใชพูดกระทบกระทั่งใคร แตอาจจะนึกวากระทบกระทั่งเขา. 
คนไหนที่นึกวากระทบกระทั่ง ก็อาจจะไมใชคนดี (เสียงหัวเราะ).  

นึกถึงการพูดกอนลงมานี่ ไดคิดวาเราอยูในที่ลําบาก เพราะวาถาพูดอะไรก็ตาม  
คนก็ถือเปนพระราชดํารัส ถือวาเปนความจริงหรือเปนสิ่งที่ควรจะทําตาม. นี้แหละที่
เดือดรอน เพราะวาที่พูดนี้มิไดเตรียมการมาเลยสักนิดเดียว ไมไดจด แมจะคิดก็คิดเมื่อตะกี้. 
กอนลงมาดูทีวี ดูโทรทัศนตางประเทศ พูดถึงวาเด็กสองขวบสามขวบเขาเลนกัน. เด็กที่ 
โตหนอยคืออายุสี่ขวบ เขาจะรีดผา. เขาจะเอาเตารีดผาซึ่งทําดวยพลาสติก ไมแข็งนัก.  
เขามาเจอเด็กอีกคนขึ้นไปน่ังบนโตะรีดผา เขาก็ไลลงไป. เด็กอีกคนก็ไมลง ทําหนาเฉย ไมลง  
ดื้อบอกวาน่ีเปนที่ของผมไลลงไมได. เขาก็เลยเอาเตารีดผานั้นนะ ตีหัว (เสียงหัวเราะ) ปอก ๆ 
(เสียงหัวเราะ). ลงทายเด็กคนน้ันก็รองไหหนีไป ไปฟองครู. คนที่เคาะหัวนั้นก็รีดผาได
ผลสําเร็จ หมายความวาเขาปฏิบัติตัวถูกตอง. เขาถูกตองเพราะวาที่ตรงนั้นสําหรับรีดผา 
ไมใชสําหรับนั่ง. คนท่ีนั่งบนนั้นผิด ถูกไลไปก็ไมตองเอาใจใสตอไป. อันนี้เขาโชวใหดู เขาแสดง
ใหดู เขาก็ตั้งใจที่จะใหดูวาเราควรจะทําอยางไร. ของเราก็มี ไมใชเด็กสี่ขวบ เด็กสี่สิบขวบ 
(เสียงหัวเราะ) ไปไลคนโนน ไลคนนี้ มาฟองมารอง แลวอีกคนก็นั่งอยู บอกวาไมไป  
(เสียงหัวเราะ). ทําไมเปนอยางน้ันก็เพราะวาไมไดสั่งไมไดสอน วาอะไรเปนผลเปนประโยชน
ของประเทศชาติ. คนที่มานั่งบนโตะรีดผา นั้นเขาก็มีสิทธิ์ เขาอยูในหองนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะนั่ง
บนโตะรีดผา. คนที่จะมารีดผาก็มีสิทธิ์ที่จะรีดผา. อันนี้เปนปญหาโลกแตก แตทําอยางไร
สําหรับใหทั้งสองคนปรองดองกันได ไมทะเลาะกันและปฏิบัติอะไรที่จะทําใหทั้งสองฝายไดมี
ความสุข ไดมีที่นั่ง ไดมีที่รีดผา.  

ที่เลาใหฟงนี่เพราะวาทึ่งมาก ดูวิธีเขาสอน หรือวิธีที่เขาแสดงใหเห็นวาเด็กมีปญหา. 
ที่นี่ไมมีเด็กสี่ขวบ แตวาก็เคยมีอายุสี่ขวบกันมาแลว. ฉะนั้น แตละคนอาจจะจําไมได เพราะ 
สี่ขวบนี้เด็กมาก. ตัวขาพเจาเองจําได เขาใจวาสี่ขวบก็จําได แตวาเลือนราง. ถาถือวาเมื่อ 
ส่ีขวบเปนครูใหตัวเองก็อาจจะไมมีประโยชนมากนัก เพราะวาจําไมคอยได. แตวาเมื่ออายุถึง
เจ็ดสิบสามจะเจ็ดสิบสี่เต็มพรุงนี้ ก็นึกกลับคืนกลับไปในอดีต ใหถึงประมาณวาสักสิบขวบ 
หรือเจ็ดขวบแปดขวบ ก็เรียนรูไดเหมือนกัน. มีสิ่งที่เราผานมา เอามาใชได ไมใชวาผานไปแลว 
ก็ผานไป. เมื่อวานน้ีเราทําอะไร วันนี้ก็เปนประโยชน. เมื่อชั่วโมงที่แลว ดูอะไรทําอะไร  
ก็มีประโยชน. หมายความวา ตองคิด แตละทานก็คิดไดเหมือนกัน. 

ที่พูดอยางนี้วนไปวนมา จากเรื่องของเด็กมาถึงผูใหญ จากเรื่องน้ําทวมมาถึง 
การสรางเข่ือน ก็เพราะอยางที่พูดตะกี้วา กลุมใจ. ลงมาพูดตอหนาชุมนุมนี้ ถาพูดอะไรที่ 
ไมเขาเร่ืองก็ถูกวากลาววาพูดไมรูเรื่อง. ถาพูดอะไรที่ดี แตไปเขาใจผิด ก็อาจจะเสียหาย. 
อยางเคยพูดแลว คนก็บอกวาพระเจาอยูหัวพูดอยางนี้ ๆ ความจริงไมไดพูดอยางนี้ หรือพูด 
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แตเขาใจผิดวาเปนอีกอยาง. แมจะผูใหญ ไดรับคําสั่งหรือคําขอรอง เสร็จแลวรีบไปทํา  
ทําผิดก็มี. ฉะนั้น การฝกตัวเองใหฟง ใหถาม ใหเขาใจ เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคน. แมจะอายุ
เจ็ดสิบสามก็ตองฝก. มากกวาเจ็ดสิบสาม แปดสิบก็ยังตองฝก. แปดสิบนั่นนะ มีทานผูอายุ
แปดสิบก็นาชื่นชม. ทานเดินตรง แลวก็ทําอะไรเปนเรื่องเปนราว ก็หมายความวาทานคิด 
ทานคิดรอบคอบ.  

มีทานผูหนึ่งในที่นี้ ทานบอกวาจะตายแลว. เราก็บอกกับทานวาอยาเพิ่งตาย  
(เสียงหัวเราะ) ถาตายก็ไมมีประโยชน แลวก็ใหพรไปขอใหอายุยืน. ทานก็อายุแปดสิบกวาแลว 
ทานก็รับคําสั่ง ทานรับคําสั่งดวยความฉลาด วาคนเราตองมีชีวิตอยู. ถาไมมีชีวิตอยูก็ทํางาน  
อะไรไมไดเปนประโยชนตอสวนรวมไมได. ทานก็เลยเดินมา เดินมานั่งอยูที่นี่แลวฟง  
แลวพยักหนาวาถูกแลว (เสียงหัวเราะ). ทําอยางนี้มาสองครั้ง ไมใชครั้งนี้ครั้งเดียว. ครั้งกอน
ทานบอกวาจะตาย ไมไหว จะตาย. เลยเตือนบอกวา ไมใหตาย แลวพูดภาษาแขกดวย  
ไปบอกทาน มีคําสั่งภาษาแขกใหอายุยืน ทีฆายุโก โหตุ (เสียงหัวเราะ). ทานก็รับคําสั่ง  
แลวทานก็เดินมาประชุม เดินมาประชุมแลวก็บอกวา พระเจาอยูหัวสั่ง ไมใหตาย (เสียงหัวเราะ) 
เราก็ตองไมตาย.  

นี่คราวนี้เหมือนกัน ทานลืมหรืออยางไรไมทราบวาไดรับคําสั่ง หรือคําสั่งนั้น 
มันหมดอายุแลว (เสียงหัวเราะ). ทานนะจะหมดอายุ ถาทานไมไดมาบอกวาหมดอายุแลว  
ไมดี. คราวกอนนี้ทานบอกวาทานหมดอายุ แลวคราวหลังนี่ทานแย งอกแงก ๆ ๆ จนกระทั่ง
ลุกขึ้นมาไมได. มีคนมาฟองวาทานจะไมยอมอยูแลว เราก็ไมรูละ เรื่องของทานเอง ถาทาน
อยากจะตายก็ตายไป (เสียงหัวเราะ) แตคนเขาก็ออนวอน สั่งใหทานไมตาย. มาครั้งนี้ก็พูด
ภาษาแขกอีกนะ ไมใหตาย ใหอายุยืน. ทานก็มาได แลวทานก็ไปประชุม แตวาทานก็บอก 
ขอทํางานนอยลงไปหนอย เพราะก็แกแลว. ก็เลยยอม คนอ่ืนไปทํางานแทน. เมื่อคนอื่น
ทํางานแทน เอาผลงานของคนอื่นมาตรวจงานอะไรตาง ๆ มาดู เอะ ทําไมมันเปนอยางนี้ มันมีผิด 
ก็เลยใหแก. แกเสร็จแลวก็สงที่แกกลับมา เอะ มันก็ยังผิดอีก เลยชักเหนื่อย. เลยนึกวาคราวนี้
สงคืนไป คงตองใหทานผูที่จะตายตรวจงานอีกที. ที่ตรวจงานทีนี้ ก็บอกรายละเอียดใหไดวา 
มีประมุขประเทศในยุโรป ซึ่งควรจะใสอยูในงานนี้ วามีวันพระสมภพ จะเรียกวาสมภพ
เพราะวาทานเปนผูครองนคร ทานสละราชสมบัติแลว แลวก็พระโอรสเปนประมุขขึ้นมา  
ไมยักบอกในบัญชี. ก็หมายความวาจะตองแก ใหเปลี่ยน. สวนผูที่ลาแลว ก็ไมมีหนาที่
ตําแหนงที่จะเปนประมุข จึงตองแกไขในบัญชีนั้น. อันนี้ฝากเอาไวใหลองตรวจดู. นี่ไมได
เกี่ยวของกับทานทุกคนทั้งหลายนอกจากทานผูเฒา (เสียงหัวเราะ). 

กลับมาเรื่องน้ําทวมที่หาดใหญ กอนลงมาประชุมของราชประชานุเคราะห พอดี
ไดรับรายงานประมาณสิบหานาทีกอนที่จะลงมา ก็มาเลาใหชุมนุมราชประชานุเคราะหทราบ. 
คราวนี้เชนเดียวกัน สิบหานาทีกอนลงมานี้ ก็ไดรายงานจากชุมพร. ชุมพรนั้นไดมาอวดวา 
สี่ปแลว น้ําไมทวม. ตอนที่ยังไมไดรายงานยังกลัวเหมือนกันวาชุมพรน้ําอาจจะทวม เพราะปนี้
ฝนตกหนัก แตปรากฏวาฝนตกหนักไมไดทําใหน้ําทวมในเมืองอยางที่เคย. นี่เอารายงานมา 
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ตามปรกติไมเอากระดาษอะไรลงมาเลย ลืมก็ลืมไป แตอันนี้ลืมไมได ก็ตองเอากระดาษมา 
เพราะวาเขาเพ่ิงยื่นเอามาให. มีตั้งแตป ๒๕๓๒ พายุเกย ฝนตกมาแลวน้ําทวมหนัก นี่พูดถึง
ในเมือง. ตอมาอีกหาป ป ๓๗ น้ําก็ทวม ๓๘ น้ําก็ทวม ๓๘ น้ําทวมซ้ํา ๔๐ พายุซีตา น้ําทวม
หนักมาก. ถึงไดไปพิจารณาตอไปวา ทําไมป ๔๑ น้ําฝนลงมาหนัก น้ําไมทวม. พายุลินดา     
คงไดยิน. ในปเดียวกัน ป ๔๑ หรือไงนี่ ในเดือนธันวา วันที่ ๖ ธันวา ฝนตกหนักมาก  
น้ําไมทวมเพราะวาไดขุดคลองหัววัง - พนังตัก เสร็จเรียบรอย. ป ๔๓ นี้ ฝนตกหนักน้ําไมทวม. 
๒๗ พฤศจิกายน เมื่อไมกี่วันนี่ ท่ีหลังจากหาดใหญทวมแลวก็กลัวกันวาชุมพรจะทวม  
แตไมทวม. ฝนที่ลงมาเปนมิลลิเมตร พายุเกยรอยยี่สิบสองมิลลิเมตร พายุซีตาสามรอย 
เจ็ดสิบสามมิลลิเมตร น้ําทวมหนัก แตมาถึงลินดา น้ําไมทวม รอยหกสิบสามมิลลิเมตร.  
มาถึงป ๔๑ สี่รอยสิบหก มิลลิเมตร น้ําไมทวม.  

ก็หมายความวา ที่ทําโครงการอยางที่เลาใหฟงวันกอนนี้วาใชเงินสามสิบลานกวา ๆ 
ก็สําเร็จ. ที่จริงก็ไมแพง ทําใหความเสียหายเปนพันลาน เหลือสามสิบลาน. สามสิบลานนี่ 
ไมใชเงินของรัฐบาลเลย. เงินของรัฐบาลคือเงินของประชาชน ก็หมายความวาเงินสามสิบลาน
นี่ไมใชเงินของประชาชน แตก็เปนประชาชนอยูเหมือนกัน เพราะวาเปนเงินของราชประชานุ
เคราะห เปนเงินบริจาคของประชาชน. ก็หมายความวา ประชาชนจะสามารถปกครอง
ประเทศเหมือนกัน ถาพยายามทําใหถูกตอง แลวประหยัดดี. ถารัฐบาลทําก็อาจจะกวา
สามสิบลาน. นี่ไมใชวารัฐบาล (เสียงหัวเราะ) คือรัฐบาลนี้ไมใชรัฐบาลแลว เปนรัฐบาล
ช่ัวคราว เขาก็วาอยางน้ันใชไหม (เสียงหัวเราะ) แตวานี่ไมอยากแขวะ คือถาหากวาทําอยางที่
ประชาชนทํา ราชประชานุเคราะหทํา มันก็ควรจะถูกกวา เพราะวาราชประชานุเคราะห 
แปลวา ราชะ กับประชา อนุเคราะหซึ่งกันและกัน ก็มีความเอ็นดูกัน. ประชาชนก็เอ็นดู
พระราชา พระราชาก็เอ็นดูประชาชน. ถาทําอยางนี้ก็จะตอง ประหยัด เพราะวาประชาชนก็
สงสารพระราชา ถาตองเสียเงินมากก็จะทําใหเดือดรอน พระราชา ก็ไมอยากใหประชาชน
ตองเสียเงินมาก เพราะจะมีความทุกข จึงทําใหถูก ราคาถูกและไดผล. สวน ขอโทษเถอะ
รัฐบาล (เสียงหัวเราะ) ไมใชรัฐบาลนี้ รัฐบาลทั่วไป (เสียงหัวเราะ) เขาก็บอกวา เงินทองอะไร
ของเรา ไมใชเงินทองของรัฐบาล เปนเงินทองของประชาชน. ที่จริงเราก็เปนประชาชน  
ทุกคนก็เปนประชาชน ก็ตองเสียภาษีทั้งนั้น. ก็ตองถือวาคนที่เรียกวารัฐบาล หรือขาราชการ 
หรือเจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ หรือใครก็ตาม ก็เปนประชาชนทั้งนั้น มีหนาที่ที่จะประหยัดเงิน
ของประเทศชาติ ของประชาชน เพ่ือที่จะใหบานเมืองมีความปลอดภัย มีความสุข  
ในขอบเขตของความร่ํารวยของประเทศ คือรวมกันทั้งหมด. ถาทําอยางนี้ได ก็เชื่อวาประเทศ 
คือประเทศไทยจะอยูได มิใชวารัฐบาลนี้อยูได. รัฐบาลนี้จะเปลี่ยน หรือจะเขามาใหม  
หรืออะไร ไมใชประเด็น แตวาประเทศจะอยูไดเพราะวาปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพ  
น้ําไมทวม และประหยัด.  

ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง. เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลว 
ย้ําอีกแปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economy. ใครตอใครก็ตอวาวา ไมมี 
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Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ได คือหมายความวาประหยัด แตไมใชขี้เหนียว 
ทําอะไร ดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง แลวทุกคน
จะมีความสุข. แตเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด เพราะวาคนหนึ่งนั่งอยูที่นี่  
อีกคนหนึ่งอยากจะน่ังเกาอี้ เดียวกัน นั่งไดไหม. นี่เคยพูดมาหลายปแลว แตละคนก็สั่นหัววา
นั่งไมได เพราะวาเดือดรอน เบียดเบียน. แตคนที่อยูขางหลังโนน อยากมานั่งขางหนานี้  
ก็ไมได ไปอยูขางหลังโนนก็ไมคอยเห็น ผูพูด. ผูพูดก็ไมเห็น (เสียงหัวเราะ) เห็นแตหัวขางบน
นิดหนอย (เสียงหัวเราะ). มาอยูขางหนานี้เห็น เห็นทั้งหนาทั้งตัวทั้งไมเทา (เสียงหัวเราะ)  
ก็เห็นหมด แตวาตองยอม. จะใหทานที่ถือไมเทาไปอยู ขางหลังโนน ก็คอนขางจะทารุณ
เพราะวาทานอยากเห็น. ทานไมเห็นมานานแลวเพราะทานปวย ก็ใหทานเห็น เปนอันวาเมตตา 
ซึ่งกันและกัน.  

ที่พูดนี่ไมใชพูดสําหรับสั่งสอนหรือใหมีอะไรที่นาสนใจ แตใหไดมานั่งอยูดวยกัน 
เพราะวาทานทั้งหลายไดมาใหพร. เมื่อใหพร มันก็ตองมี เออ จะเรียกวาอะไร ที่ใหจิตใจมัน
ถึงกันได. ถามาถึง มานั่ง มาถวายพระพร แลวเราก็บอก ขอบใจ ลากอน (เสียงหัวเราะ)  
มันก็ไมมีความอบอุน ความครึกครื้น ความสุข. ไมมีความสุข มันก็เสียเปลา ๆ. ทานก็เสียเวลา
มามาก เสียน้ํามันรถยนต ซึ่งแพง. เราก็เสีย เสียน้ํามันรถยนตที่แลนมา. อุตสาหใชรถคันเล็ก ๆ 
(เสียงหัวเราะ) ไมคอยเปลือง น้ํามัน. เราไมใชรถโบราณ. รถสมัยใหมกินน้ํามันนอยหนอย  
แตน้ํามันสมัยใหมมันแพง (เสียงหัวเราะ) ไมรูทําไมมันแพง (เสียงหัวเราะ). แตยังไงสมัยนี้
อะไร ๆ ก็แพงขึ้นทุกที จะใหน้ํามันถูกลงมาก็ลําบาก นอกจากหาวิธีที่จะทําน้ํามันที่ราคาถูก 
ซึ่งก็ทําไดเหมือนกัน ถูกกวานิดหนอย คือแทนที่จะใชน้ํามัน ที่มีอ็อกเทน ๙๕ ก็ใชอ็อกเทน 
๙๑ แลวก็เติมกอฮอลเขาไปนิดหนอยได ๙๕ ก็มีวิธีทําได. อาจจะเปนไดวา รถจะวิ่งไมเร็ว.  
ก็ดีเหมือนกัน รถไมวิ่งเร็วเกินไป จะไดไมชนมากเกินไป ก็จะได ประหยัด. ทั้งหมดนี่เปน
ความคิดที่ใหพอเพียง. ถาทําอะไรที่อยากใหดีที่สุด มีรถคันนี้วิ่งไดสามรอยกิโลเมตรตอชั่วโมง 
แลวไปหาถนน ถนนท่ีไหนมันจะแลนสามรอยกิโลเมตรตอชั่วโมงได. ถนนที่วิ่งไดเร็วมาก  
วิ่งสามรอยไมถึง ถึงที่ (เสียงหัวเราะ). เขาก็เลยไมวิ่งสามรอย. ถามเขาวิ่งเทาไร เขาวิ่งรอยสี่สิบ
รอยหาสิบ. มันก็มากแลวรอยสี่สิบรอยหาสิบ. วันกอนนี้มีคนเขาแลนรถจากกรุงเทพ  
ไปหัวหิน. รถเล็กกวาคันอื่น ก็วิ่งรอยหาสิบกิโลเมตรตอชั่วโมง ใชน้ํามันเติม ก็ของสวนจิตรนี่นะ 
ก็ใชได. คือทดลองดู วิ่งได เครื่องก็ไมเสีย แลวก็วิ่งไดเร็ว กินน้ํามันก็ไมมากกวาเดิม และตรงขาม 
ทําใหเครื่องดีข้ึน สะอาด ไมมีมลพิษ. 

กาซโซฮอลนี่ ทํามาหลายปแลว สิบปได ก็ใชได แตวาที่ยังไมเผยแพรมาก เพราะ 
เหตุวา ถาทํากอฮอลจะตองเสียภาษี. ลงทายน้ํามันกาซโซฮอลนี่จะแพงกวาน้ํามันสิบเจ็ดบาท 
จึงยังไมบอกวาควรจะใช. ถาใชได ไมจําเปนที่จะเก็บภาษีมากนัก แตเขากลัวกันวาถาไมเก็บ 
ภาษีมาก เดี๋ยวแทนที่จะใสรถ จะเอาไปดื่ม (เสียงหัวเราะ) ไปบริโภค. คําวาบริโภคนะ  
เอาน้ํามัน กาซโซฮอล เอากอฮอลใสในรถก็เปนการบริโภคเหมือนกัน แตการบริโภคนั้นก็
ไดผลวารถมันแลน ก็บริโภคการคมนาคม. แตวาบริโภคใสในปากก็เปนการบริโภคเหมือนกัน. 
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บริโภคใสในปากแลวก็ไปใสในรถ บริโภคใสในรถใหแลนไป มีหวังถึงที่ (เสียงหัวเราะ) 
เหมือนกัน. ฉะน้ันก็เลยยังไมแนะนําใหใชกอฮอลบริโภคเปนเชื้อเพลิงใสในปาก. แตถาสมมุติ
วากอฮอลท่ีทําแลวบริโภคโดยใสในรถ แลวแลนได ก็ไมตองเก็บภาษีใหมันแพง. แตวา 
นักเศรษฐกิจทานบอกวา กอฮอลตองเก็บภาษี ถาไมเก็บภาษีไมใชกอฮอล เราก็ยังไมเขาใจ  
ไมคอยเขาใจเศรษฐศาสตรนัก. แตอยางไร ทานไปคิดนะ.  

ขอสําคัญที่สุด กอฮอลนี้ถาดีจริง ๆ สามารถที่จะผลิตในประเทศ. ผลิตในประเทศ 
ก็ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ. แตไมทราบวาทําไม นักเศรษฐกิจนักการคลังทานชอบ  
ตองซื้อเงินตราตางประเทศ ไมยอมซ้ือเปนเงินบาท. แตอยางไรก็ขอแนะนําวา ถาสมมุติวาใช
กอฮอลผลิตในประเทศ การปลูกก็ตองใหดี ตองใหทางกระทรวงเกษตรและกระทรวง
อุตสาหกรรมรวมมือกัน ใหผลิตกอฮอลได ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ. ถาไมตองเสีย
เงินตราตางประเทศแลว เศรษฐกิจของเราควรจะดีกวา หรืออาจจะไมดีเพราะวาเงินดอลลาร
ไมเดินสะพัด. อันน้ีพูดแบบคนไมรูเรื่องการคลังการเศรษฐกิจ แตเรานึกดูวา ถาสมมุติวาใช
ส่ิงของท่ีทําในเมืองไทย ในประเทศเอง แลวทําไดดี ก็มีมาก. ออยที่ปลูกที่ตาง ๆ เขาบนวา 
มีมากเกินไป ขายไมได ราคาตก เราก็ไปซื้อในราคาที่ดี พอสมควรมาทํากอฮอล แลวผูที่ 
ปลูกออยก็ไดเงิน ผูที่ทํากอฮอลก็ไดเงิน เปนเงินบาทนะ อยาใหเปนเงินดอลลารหรือยูโร  
เราก็จะสามารถใชนํ้ามัน ใชเชื้อเพลิง ที่ไมตองเสียดอลลารหรือยูโร. แตคนเขาก็อาจจะวา  
วาเราไมสมัยใหม เพราะวาคนที่ไมใชดอลลารไมใชยูโร รูสึกวาเปนคนจน. แตเดี๋ยวนี้คนจน
เขาก็ใชเงินดอลลารทั้งนั้น อะไร ๆ ก็ซื้อดอลลาร.  

ไมทราบวายังไง เดี๋ยวนี้ดู ๆ อยางในกรุงหรือแมแตในชนบท คนซื้อของที่มาจาก 
ตางประเทศทั้งน้ัน ไมใชประหยัด. เขาบอกซื้อของในเมืองไทย ของในเมืองไทยนี้ราคาแพง. 
ทําไมจะไมแพง ก็เพราะเงินบาทนี้มันไปซื้อดอลลาร. เทาไรแลวเดี๋ยวนี้ มันเกือบจะหาสิบ 
แลวนะก็หมายความวามันแพง. แตถาเปนดอลลาร ก็ถูกนะ แทนที่จะเปนหาสิบบาท เออ  
สี่สิบใชไหม สี่สิบสามบาท สี่สิบสามบาทก็เปนหนึ่งดอลลารเทานั้นเอง. เราซื้ออะไรที่ราคา 
ส่ีสิบสามบาท ถาใช เปนเงินดอลลารมันหนึ่งดอลลารเทานั้นเอง. ที่จริงมันมากกวา 
หนึ่งดอลลารเพราะวาตองเดินทางมา สมมุติดอลลารครึ่ง ๑.๕ ดอลลาร ดูมันนอย เพราะวา 
ส่ีสิบสามมันมาก. อันนี้ที่ไมเขาใจ ที่ดีคือสั่งของอีกหนึ่งดอลลาร ก็เก็บภาษีได เก็บภาษีขาเขาก็ได. 
อันนี้พูดชักยุง เพราะวาถาพูดมากไป เดี๋ยวทานรัฐมนตรีโกรธ (เสียงหัวเราะ) ปลัดกระทรวงก็โกรธ 
อธิบดีก็โกรธ ทานผูวาการธนาคารทุกธนาคารก็โกรธทั้งนั้น. อยาโกรธ นึกดูวาทําอยางไรจะ
ใหพอเพียงได ก็คงจะดีข้ึน. 

อยางพอเพียงน่ีเราก็ทํา เราเขียนเรื่องทฤษฎีใหม เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราก็
เขียนเองไมใหคนอื่นเขียน ใชคอมพิวเตอร. คอมพิวเตอรที่ซื้อมาราคาแพง แตวาซื้อมา       
สิบสองปแลว ก็ยังใชอยู ยังใชคอมพิวเตอรที่อายุกวาสิบสองสิบสามปแลว. ซื้อมา ตอนนั้น 
หารอบไดคอมพิวเตอรมา. มาถึงหกรอบ ก็คอมพิวเตอรอันเดียวกันนะ ก็ใชอยู. ตนป ๔๓ นี่ 
เขาโวยวายกันใหญวาจะมีวายทูเค. ตอนแรกก็ไมเขาใจ วายทูเคคืออะไร. แตแทจริงวายทูเค 
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ก็พูดปที่แลว กอนวายทูเคนิดหนึ่งวา นากลัว เดี๋ยวคอมพิวเตอรมันพัง. วันนั้นเมื่อปที่แลว กอนป
ใหม นิดเดียว ไดพูดถึงวายทูเค. วันน้ันคงเสียงสั่น เพราะกลัวคอมพิวเตอรจะพัง. วันปใหม
ตั้งใจ จะมาจองคอมพิวเตอร (เสียงหัวเราะ) จะจองคอมพิวเตอร ผานสองยามคอมพิวเตอร
จะวาอยางไร (เสียงหัวเราะ). พอดีมีการเลี้ยง. การเลี้ยงมันก็ไมถูก ไมไดประหยัด แตที่จริง
เลี้ยงก็ไมไดฟุมเฟอย อะไร. ก็อุมคอมพิวเตอรไป (เสียงหัวเราะ) ไปไวขาง ๆ โตะที่รับประทาน
อาหาร. ทางโนนเขาเลน ดนตรีชิ้งชาง ๆ ๆ รองเพลง ก็บอกเงียบ ๆ หนอย เงียบ ๆ หนอย  
มันเกือบสองยามแลว คอมพิวเตอร อยากพูดบาง (เสียงหัวเราะ). คอมพิวเตอรมันพูดทุกนาที 
ทุก ๆ นาทีวา สบายดี. แลวก็มาถึงสองยาม กดจึ๊ง ขอเดชะ ขอพระราชทานถวายพระพร 
แฮปปนิวเยียร เซอร (เสียงหัวเราะ). เออ ก็ตกใจนะ วันนี้วันที่ ๑ มกรา สองศูนยศูนยศูนย  
เอ มันก็ทํางานนี่. ทีหลังก็กดอีกทีวา เวลา ๐๐.๐๑ ก็หมายความวาใชได คอมพิวเตอรนี่ 
มันผานไปได. คอยชั่วโมงหนึ่ง มันก็ยัง แฮปปนิวเยียรอยูนั่นนะ ใชได.  

วันรุงขึ้นก็บอกวันนี้วันที่ ๒ มกรา สองศูนยศูนยศูนย นี่ก็ตองใชปฝรั่ง. เราก็แขวะวา
ทําไมไมใช ๒๕๔๓ เขาบอกวาคอมพิวเตอรเขาบอก ผมเปนคอมพิวเตอรฝรั่ง ผมก็ตองพูด 
เปนปฝรั่ง. ก็เอา แตวาทําไปทํามา ใครตอใคร ตั้งแตทานนายกลงมาถึงคนเดินถนน เออ  
ทานก็ เดินถนนนะ (เสียงหัวเราะ) ก็เดี๋ยวนี้เปนปสองศูนยศูนยศูนย อีกไมกี่วันก็จะเปน 
สองศูนยศูนยหนึ่งก็ใชอยางนี้เพราะวามันเกิดเปนสหัสวรรษใหม. เดี๋ยวนี้เรายังอยูใน
สหัสวรรษเกาน่ีของฝรั่งนะ. ของไทยก็เปนสหัสวรรษเกาเหมือนกัน ถึงวันที่ ๑ มกราก็เปน
สหัสวรรษใหม. เดี๋ยวนี้เลยพูดไมไดปพุทธศักราชเทานั้น ๆ มีแตทางราชการที่เขียน
พระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกาอะไรตาง ๆ เปนปพุทธศักราช ๒๕๔๓ ๒๕๔๔. แตอยางไร 
เราก็ยอมแพ. ปที่แลวเราก็แขวะวาไมใช สหัสวรรษใหม แตลงทายถึงยอมแพ วาเขาก็เรียกวา
เปนสหัสวรรษใหม และเดี๋ยวนี้เรายอมแพราบคาบ เพราะวามีคนเขาเอาแซกโซโฟนมาใหใหม 
เมื่อไมกี่วันนี้นะ เอาแซกโซโฟนให แซกโซโฟน มิลลิเนียม (เสียงหัวเราะ) แซกโซโฟนสองพัน 
โมเดลสองพัน. เราก็ตองเลน โมเดลสองพันจะวาโมเดล ๒๕๔๓ หรือ ๔๔ อะไรก็ไมได.  
เขาสรางในเมืองนอก เขาเรียกวาแซกโซโฟน โมเดลมิลลิเนียม สองศูนยศูนยศูนย เราก็เลย
ตองยอมแพ. แตวาอยางไร ๆ ปนี้มันก็ยังเปนป ๒๕๔๓ แลวก็ปหนาก็เปน ๒๕๔๔ ก็เลยทําให
รูสึกวามีสองอยาง อะไรเปนฝรั่ง อะไรเปนไทย ไมเขากันนะ ไมเขากัน. 

แลวก็อีกกี่ปนะ สองป ทานรัฐมนตรีจะกลายเปน WTO ทานก็บอกวาการคา 
ตองเสรี. คนเดี๋ยวนี้มีการคาเสรีนี่แย เราเสียเปรียบ ตองอธิบายนะ ตองอธิบายใหประชาชน
ทราบวาทําอยางไรดี ไมงั้นเขาถูกตางประเทศเอาเปรียบ. เดี๋ยวนี้ตางประเทศเขาก็เอาเปรียบ
กันเอง ไมใชเราดวย. ไมใชเขา เอาเปรียบเรา เขาเอาเปรียบกันเอง เขาทะเลาะกันเองทั่วโลก. 
ท่ีเราทะเลาะกันในเมืองไทย ไมใชเปน ของแปลก ปรกติธรรมดา (เสียงหัวเราะ). ในโลกนี้เขา
ทะเลาะกันหนักมาก เขาฆากันตายอยางหนัก ระหวางประเทศเราบางพวก แลวก็ทะเลาะกัน. 
เราอยาเอาอยาง. ถาเราเอาอยางแลว เราสมัยใหม อยางไมดี. ฉะนั้น ก็ขอฝากวา การปฏิบัติ
ระหวางประชาชนทุกอายุทุกอาชีพ ใหปรองดองกัน.  
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กลับมาถึงรายการโทรทัศน วาเด็ก ๆ เขาปลอยใหทะเลาะกัน แตในที่สุดเขาก็
ชวยกัน. ครูไมไดสอน แตวาเด็ก ๆ สี่หาคนเขาชวยกันสรางบาน. เขาวาอยางไรนะ  
คบเด็กสรางบานแลวก็คบอะไรสรางเมืองก็ไมรู. นั่นนะเขาคบเด็กสรางบาน (เสียงหัวเราะ) 
เขายกบานขึ้นมา เขาไป แลวก็ยายบานไป. เขาทําเอง หมายความวามนุษยตั้งแตเด็กเล็ก ๆ 
เขามีสัญชาตญาณที่จะตองชวยกัน มีสัญชาตญาณที่จะตีหัวกัน อยางที่เลาใหฟง. แตวาเมื่อ 
ตีหัวแลวรูวาไมไดผล หรือไดผลทําใหเขารองไห ก็กลับมารวมมือกันสรางบาน. เขาคบกันเอง 
สรางบาน. คือนาดูรายการนั้นนะ. ทีนี้ ไมกลับ ไปตอ.  

เดี๋ยวนี้ทานทั้งหลายก็ทราบวาเราเลี้ยงสุนัข. เขาอยากเรียกวาสุนัขพอเพียง แตที่จริง 
ไมพอเพียง เปนสุนัขประหยัด แลวทานผูวาพระนครก็รับรอง วาเลี้ยงสุนัขประหยัดดี.  
ทานเล้ียงแมว เราเลี้ยงหมา (เสียงหัวเราะ) มีประโยชนมาก. สุนัขนี้มีลูกมาก เกาตัว. ชุดแรก
เม่ือสองปสุนัขประหยัดตัวแรกออกลูกมาเกาตัว. และแลวเมื่อสี่เดือน สุนัขอีกตัวหนึ่งออกลูก
มาอีกเกาตัวเปนสิบแปด. แลวก็เมื่อสองเดือน สุนัขอีกตัวออกลูกมาอีกเกาตัว (เสียงหัวเราะ) 
เปนมงคลอยางยิ่ง (เสียงหัวเราะ) เปนยี่สิบเจ็ด (เสียงหัวเราะ). แตหลังนี่ ที่สองเดือนนี่เปนครู
ก็อันนี้. ชุดแรกเกาตัวแรก ไดแจกไปใหคนที่ตองการไปเจ็ดตัว เหลือสองตัว. ชุดที่สอง เกาตัว
ที่สอง แจกไปสามตัว เหลือหก. ชุดที่สามนี่เกาตัว ไมแจก เปนครู. เมื่อวานนี้เอง ไปที่คอก  
มีตัวหนึ่ง เปนตัวที่แปด ชื่อทองอัฐ. ทองอัฐเปนขนมนะไมทราบวาใครเคยกินขนมทองอัฐ. 
เกาตัวนี้เปนขนมทั้งนั้น เปนชื่อขนมทั้งนั้น เพราะวารุนแม หางมวน แลวก็บอกวาลูกนะ
จะตองชื่อทองมวน (เสียงหัวเราะ). มีอีกตัว นองของทองแดง เราจะใหชื่อวาทองมวนไมได 
นองของทองแดง คือทองเหลือง (เสียงหัวเราะ). ทองเหลืองนี่ ก็ใหคนอื่นเขาไปเลี้ยง. ลูกนะ
จะใหชื่อวาทองเหลือง ปรากฏวาตัวแรกที่ออกมาเปนตัวเมีย. ตัวเมียใหชื่อทองเหลืองไมได 
แข็งเกินไป เลยชื่อวาทองชมพูนุท (เสียงหัวเราะ). ทองชมพูนุท (เสียงหัวเราะ) เปนขนม
เหมือนกัน ขนมทองชมพูนุท. ตัวที่สองเปนผูชาย จะใหชื่อวาทองมวน ก็ไมไดเพราะวามีขนม
ชื่อทองเอก เอกตองมากอน. ตัวที่หนึ่ง ทองชมพูนุท. ตัวที่สอง ทองเอก ก็เปนขนม. ตัวที่สาม 
เปนทองมวน. ตัวที่สี่ เปนทองทัต. เดือดรอนเหมือนกันเพราะวามีคนชื่อ ทองทัต (เสียงหัวเราะ) 
แตวายังไงก็ บางคนเขาใหชื่อ ก็ใหชื่อคน เขานับถือใครก็ใหชื่อ. นี่ไมได ตั้งใจที่จะดูหมิ่นวา 
คนท่ีชื่อทองทัต. ทองมวนก็มี วันกอนนี้มีคนชื่อทองมวนมา ชมพูก็มี ชื่อบุคคล คนที่ชื่อเอกก็มี 
ก็ทองทัต. ตัวตอไป ชื่อทองพลุ คงไมมีชื่อคน ชื่อพลุ ไดชื่อทองพลุ. ตอไป ก็ชื่อ ทองหยิบ 
(เสียงหัวเราะ). แลวตัวที่เจ็ด ชื่อทองหยอด (เสียงหัวเราะ). ตัวที่แปด ชื่อทองอัฐ อัฐฐะ หรืออัฐ. 
ตัวที่เกา ชื่อทองนพ แลววงเล็บวา คุณ (เสียงหัวเราะ). ทองนพคุณ ก็เปนขนมนะ  
อยาไปนึกวาเปนชื่อคน. ชื่อคนก็มีนพคุณเยอะแยะ แตวานี่เปนชื่อขนมทองนพคุณ  
ขนมทั้งเกาตัว.  

นี้จะเลาใหฟงวา ที่ชื่อทองอัฐ อันธพาลมาก (เสียงหัวเราะ) มันกรูไปขูตัวโนนตัวนี้. 
แมเห็นอยางนั้นก็กัด กัดแบบสั่งสอน สั่งสอนทองอัฐ. นั่นก็ รองเองนิดหนึ่งแลวก็รูตัววาตัวผิด. 
ทองแดงก็สอน แหม ยิงฟน เขี้ยวใหญเลย. ลงทายทองอัฐก็เชื่อฟง แลวก็เปนเด็กดี เปนหมาดี 
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๑๘๗ 
 

ไมไปขูคนอื่นเลย น่ังอยูอยางสงบเสง่ียม. แสดงใหเห็นวา เด็ก จะเปนคนหรือเปนหมาก็ตอง
ส่ังสอน. ถาสั่งสอน ถาฉลาด ก็เชื่อฟง. แลวตองทําใหดี ไมอยางนั้นจะยุงมาก. เกาตัวอยูใน 
ที่เดียวกัน กัดกันเรื่อย ก็เลยทําใหไมมีความสงบสุขในที่นั้น เชนเดียวกันในประเทศชาติ 
ถากัดกันมากเกินไป (เสียงหัวเราะ). เคยพูดวาคนกัดกัน คนบอกวาทารุณ พูดอยางนี้ 
พูดหนักเกินไป. ความจริง หมามันกัดกัน แตคนก็กัดเหมือนกัน ที่เคยบอกนั่นนะ คนกัดกันนี่ 
คนท่ีมาฟงบอกวาพูดหยาบคาย. ที่จริงไมไดหยาบคาย ทะเลาะกันนะหยาบคายกวากัดกัน 
เพราะกัดกันมันนอย. ทะเลาะนะ มันหยาบคาย กัดกันมันตรงไปตรงมา (เสียงหัวเราะ).  
ถากัดกันอยางไมรุนแรงเกินไป ในที่สุด ก็เขาใจกัน ก็มีความสุข มีความสงบ. นี่ไดแกตัวนะ 
เอะ กี่ปแลวที่พูดวาคนกัดกันนะ ไมทราบ ใครจําได. อยางไรก็ตาม ที่พูด ถึงกลัวเวลาพูดมัน
หลุดปากออกไป เดี๋ยวหาวาหยาบคาย เดี๋ยวหาวา พูดแรงเกินไป เดี๋ยวหาวาพูดผิด. ถาฟง
แลวดี ก็มีความสุข.  

ทานมาใหพร เราก็ใหพรกับทุกทานที่อยูในที่นี้วา ใหมีความสงบ ความสุข ความเจริญ 
ความพอใจ. พอใจอยางที่รูวาคนอื่นเขาพอใจดวยเหมือนกัน ไมใชพอใจแลวคนอื่น ไมพอใจ. 
อันนี้ขอติงไววา การทําใหตัวเองมีความพอใจโดยที่ใหคนอื่นเขาเสีย คนอื่นเขาไมพอใจ คนอื่น
เขาเสียใจ อันนี้ไมดี ไมใหพร. ถามีความพอใจแลวก็สามารถใหคนอื่นมีความพอใจ อันนี้ดี  
ใหพร. ฉะน้ันก็คงพอแลว ก็ขอใหพรใหทุก ๆ ทานไดรับพรอยางที่ทานทั้งหลายก็ได มาใหพร. 
แลวก็ขอบใจ แลวก็ขอใหทานขอบใจดวย ที่ไดรับพร และทุกคนก็ใหพรซึ่งกันและกัน. ก็ขอให
จงมีความเจริญ. 
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๑๙๑ 
 

กระแสพระราชดํารัส 
กับประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีในโครงการกองทุนการศึกษา 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
 

*********** 
 
“ใหรวมกันสรางคนดีใหแกบานเมือง”  โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวน

พระองคพระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน  มีความประพฤติดี ไดมีโอกาส 
เลาเรียนจนประกอบอาชีพได สรางความพรอมดานกายภาพใหแกโรงเรียน พัฒนาความรูแกครู 
ใหสวัสดิการครู สรางจิตสํานึกใหครูรักศิษย  ศิษยรักครู พระราชทานชื่อโครงการวา 
“โครงการกองทุนการศึกษา” ดังนี้  

๑. นักเรียน  ชวยเหลือใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน  พระราชทาน
ทุนการศึกษา สรางหอพักนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  สงเสริมคุณภาพชีวิตดานโภชนาการ และ
ความพรอมดานสื่อการเรียนการสอน 

๒. ครู  พัฒนาครูและดูแลชวยเหลือครู สรางจิตสํานึกใหครูรักศิษย ศิษยรักครู 
สอนนักเรียนใหมีน้ําใจกับเพื่อน  คนเรียนเกงชวยสอนเพื่อนที่เรียนออน  จัดกิจกรรมให
นักเรียนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 

๓. โรงเรียน สงเสริมใหเปนโรงเรียนคุณธรรม  โดยการขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้ง
โรงเรียน  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศดานการเรียนการสอนสูการมีงานทํา  
พัฒนานักศึกษาใหมีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนแกสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา



๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 187

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๘  พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชเก่ียวกับศาสนาและศีลธรรม. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๕  พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน : ๑๑๙ ป วันคลายวันสถาปนา

กระทรวงศึกษาธิการ ๑ เมษายน ๒๕๕๕.  กรุงเทพฯ 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๕๕๕  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับ
การศึกษา.  กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม 

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครอบ ๕๐ ป จัดพิมพเปนท่ีระลึกเนื่องใน
มหามงคลสมัย ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป พุทธศักราช ๒๕๓๙.  ๒๕๔๐. ในหลวง
กับการศึกษาไทย : หาทศวรรษ  สิริราชสมบัติ. กรุงเทพฯ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 

พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท ใน www.ohm.go.th  สืบคน ๒๑ ตุลาคม – ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. ๒๕๓๙  ประมวลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๓ – 
๒๕๓๙.  กรุงเทพฯ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ : ศูนยโรงเรียนคุณธรรม. (แผนพับ) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  ๒๕๕๐  ประมวลพระบรมราโชวาท  ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ  และรายช่ือสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน. 
กรุงเทพฯ  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ๒๕๓๑  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช กับการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ. 

สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี โครงการกองทุนการศึกษา (แผนพับ) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒๕๔๙.  ๖๐ ป พระมหาบารมีเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย.  

กรุงเทพฯ 
  ๒๕๕๕. แนวพระราชดําริดานการศึกษา ๙ รัชกาล.  กรุงเทพฯ 
สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๔๑  ประมวลพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท ท่ี

พระราชทานในโอกาสตาง ๆ ป พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ 





188 ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา




