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ส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี

พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ของแผ่นดินไทย

คำาที่พ่อสอนจักเป็นดั่งแสงนำาทางที่มีคุณค่ายิ่ง

ต่อปวงชนชาวไทยในการน้อมนำาไปปฏิบัติ

เพื่อความผาสุกร่มเย็นของชาติตลอดไป

คำ�สอนของพ่อ



4

สารบัญ

ความซื่อสัตย์สุจริต

ตั้งจุดหมาย

ความอุตสาหะ

เป็นที่พึ่งแก่ตน

ทางแห่งความเจริญ

การใช้ถ้อยคำา

การใช้จ่ายโดยประหยัด

น้ำาหนึ่งใจเดียว

ประโยชน์ของส่วนรวม

ชีวิตที่เจริญ

ประเพณี

ทางที่ถูก

ปิดทองหลังพระ

ความละอายต่อบาป
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ความตั้งใจจริง

เครื่องช่วยความรู้

ความสุขความร่มเย็น

ไม่เบียดเบียน

พิจารณาด้วยปัญญา

สัมพันธ์กับงานของคนอื่น

ศัตรูที่มีอยู่ในตัว

ให้เขามีพอกิน

แจกจ่ายความรู้
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การเป็นผู้ใหญ่
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สารบัญ

ใช้ปัญญาใช้ความคิด

ทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การชนะใจ

ฝึกนิสัยใจคอ

เรียนหลักวิชา

รักษาความเป็นไทย

สร้างสังคมที่น่าอยู่

พยายามฝึกหัดตน

ศรัทธาความเชื่อ

การถ่ายทอดความรู้

ความอิ่มใจ

ใจบริสุทธิ์เป็นกลาง

ทำานุบำารุงเกษตรกรรม

จริงใจต่อผู้อื่น

ฝึกใจให้เข้มแข็ง

จิตใจมั่นคง

มีตำาแหน่งสำาคัญ

การทำาดี

ตั้งใจศึกษา

การหาความรู้

กตัญญูกตเวที

การสร้างวินัย

การสื่อสารของชาติ

การสร้างสรรค์

การรับใช้พระสงฆ์

มีระเบียบ

ค้นคว้าวิทยาการ

และเทคโนโลยี

ได้ประโยชน์คุ้มค่า

ปราศจากอคติ
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สารบัญ
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การเลือกทางเดิน

สุภาพอ่อนโยน

ขยันอดทน

เกียรติและความสำาเร็จ

ค้นคิดเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม

สิ่งที่เป็นสาระ

การพัฒนาสังคม

ความรักใคร่เผื่อแผ่

รู้ประโยชน์แท้จริง

ใช้ให้พอดี

จุดหมายที่แท้

อบรมให้ดี

การทำาหน้าที่

เพิ่มคุณค่าทรัพยากร

ส่วนที่ดีก็ควรจะรักษาไว้
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ชัดเจน ถูก ตรง

ทุกคนมีหน้าที่

ทำานุบำารุงบ้านเมือง

มีสติรู้ตัว

การทำางาน

กับการเล่าเรียน

ศึกษาค้นคว้า

พร้อมทุกเวลา

รับผิดชอบร่วมกัน

ความเป็นไทย

แก้ไขด้วยเหตุและผล

การพูดดี

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

ประโยชน์อันยั่งยืน

ผลมาจากเหตุ

พอเพียง
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ความซื่อสัตย์สุจริต

…จงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต 

ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำาคัญ

ที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม

เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว…”

“

พระราชดำารัส
การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖
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ตั้งจุดหมาย

…นอกจากความรู้และความสุจริตประจำาตัวแล้ว 

ท่านควรมีหรือตั้งจุดหมายให้แน่วแน่

ในการงานที่จะกระทำานั้น

แล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำาอะไรบ้าง  

กิจการที่กระทำาหรือดำาเนินอยู่นั้น

จึงจะเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์งอกงามยิ่งขึ้น…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘

”

“
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ความอุตสาหะ

…การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น

ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร

และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำาคัญ

ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำาเพ็ญประโยชน์

ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙

”

“
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เป็นที่พึ่งแก่ตน

…การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น

ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง

ในการที่จะได้ดำาเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า

ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา

ประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์

เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชม

แก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๐๐
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ทางแห่งความเจริญ

…ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณา

การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจ

ก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป

เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน

ถ้าหากทำาสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว

ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์

บังเกิดความประมาทขึ้น

อันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆ ได้…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑
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การใช้ถ้อยคำา

…มีการใช้ถ้อยคำาออกจะฟุ่มเฟือย

และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ  

ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี

ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้

ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม

ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง

เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว

เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน

จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒
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การใช้จ่ายโดยประหยัด

…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข

ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า

การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี

ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น

ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย

ทั้งนี้ โดยที่ประชาชนแต่ละคน

เป็นส่วนประกอบของประเทศชาติ

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง…”

“

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
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นำ�หนึ่งใจเดียว

…ความเจริญของบ้านเมืองนั้น

ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่

ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว

เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา 

และอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง

จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

้
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ประโยชน์ของส่วนรวม

…เรามีเสรีภาพในการคิด การทำา

แต่การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ต้องมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ

คือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้

เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง

ที่จะทำาให้ประเทศชาติทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ

ผลสุดท้ายก็เท่ากับเป็นประโยชน์ของแต่ละคน…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓ สิงหาคม ๒๕๐๔
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ชีวิตที่เจริญ

…บรรดาผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจ

ที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า

แต่ขอเตือนว่าการดำาเนินชีวิตโดยใช้วิชาการ

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี

แต่ขาดความยั้งคิด นำาความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๘ กันยายน ๒๕๐๔
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ประเพณี

…การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใดๆ

หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น

ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า  

เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้ว

จะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร

ความรอบคอบเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕
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ทางที่ถูก

…ความรู้กับดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง

ดวงประทีปเป็นไฟที่ส่องแสงเพื่อนำาทางไป 

ถ้าใช้ไฟนี้ส่องในทางที่ถูก

ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย

แต่ถ้าไม่ระวัง ไฟนั้นอาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้ 

ความรู้เป็นแสงสว่างที่จะนำาเราไปสู่ความเจริญ

ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้

ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน

จะทำาลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ล่มจมได้…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕ ตุลาคม  ๒๕๐๕
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ปิดทองหลังพระ

…การปิดทองหลังพระนั้น

เมื่อถึงคราวจำาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว

คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก  

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น

แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า

ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย

พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
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ความละอายต่อบาป

…หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูง

แต่ขาดหิริโอตตัปปะ

คือไม่มีความละอายต่อบาป

นำาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบ

ก็จะทำาให้สังคมเดือดร้อน…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖

”

“
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ผู้มีใจเป็นนักกีฬา

…การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนาน

และความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว

ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย

นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว

ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว

มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย

และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย 

ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม

และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำาปี ๒๕๐๗

ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๐๗

”

“
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ความตั้งใจจริง

…นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริง

เสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้

จะช่วยกำาจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ

และความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง

จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร

และความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัย

และนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้

จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า

จะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

และจะช่วยให้มีความสำาเร็จ

และความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต…”

“

พระบรมราโชวาท
ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

และพระราชทานรางวัลนักเรียน
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๐๘
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เครื่องช่วยความรู้

…บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ

เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น

ความรู้นั้นเป็นหลักของการงาน

ผู้ที่จะทำางานอย่างใดจำาต้องมีความรู้

ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น

ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้

คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง

เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด

เมื่อมีความรู้สำาหรับงาน มีความคิด

สำาหรับใช้พิจารณาใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้ว

ย่อมทำางานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากที่จะผิดพลาด

ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘
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ความสุขความร่มเย็น

…แต่ละศาสนามีวิธีการปฏิบัติต่างๆ กัน

ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว 

การขึ้นสวรรค์หรือการสำาเร็จ

ก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเอง

แต่ในการดำาเนินถึงขั้นสูงสุดยังมีขั้นอื่นๆ

ซึ่งสำาคัญมากอยู่ระหว่างทาง ได้แก่ความสุข

ของส่วนรวม ของสังคม รวมทั้งการปกครองประเทศ 

การปกครองส่วนรวม และการปกครองส่วนตัว

ในชีวิตธรรมดาๆ ทุกวันๆ…”

“

พระบรมราโชวาท
ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา

เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาผกาภิรมย์
๔ ธันวาคม ๒๕๑๑
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ไม่เบียดเบียน

…แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตน

ด้วยความเข้มแข็งที่สุดโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใด

ที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปราม

หรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง

มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัว

แล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบาย

หรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น…”

“

พระราชดำารัส
ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย

๘ ธันวาคม ๒๕๑๑
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พิจารณาด้วยปัญญา

…ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น

ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ 

ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต

ถือเอาประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดประสงค์สำาคัญ

จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ

ให้สำาเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้… ”

“

พระราชดำารัส 
ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำาจังหวัดน่าน

๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
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สัมพันธ์กับงานของคนอื่น

…แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำา ต้องทำาให้ดีที่สุด  

แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องนึกด้วยว่า

งานของตัวจะต้องสัมพันธ์กับงานของคนอื่น

เพราะถ้าไม่สัมพันธ์กับงานของคนอื่น

งานที่ตัวทำาอาจเปล่าประโยชน์ก็ได้

หรือถ้าไปปีนเกลียวกับหน่วยอื่น

ก็อาจเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นไปอีก…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒
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ศัตรูที่มีอยู่ในตัว

…การต่อสู้ศัตรูซึ่งๆ หน้าอาจไม่ยาก

เท่ากับต่อสู้ศัตรูที่มีอยู่ในตัว

ที่จะทำาให้มีการเสียหายได้

เพราะว่าความเสียหายที่ล่อใจนี้

อาจดูเหมือนไม่สำาคัญ แต่ก็ขอให้ทุกคน

ระลึกถึงว่า ความเสียหายแม้แต่เล็ก

ทำาให้เสียหายได้มากแก่บ้านเมือง

เพราะความเสียหายขยายตัวขึ้นมาเสมอ…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ กองพลอาสาสมัครผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๒
ซึ่งเดินทางไปผลัดเปลี่ยน กำาลังพลผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๒

ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา
ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒
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ให้เขามีพอกิน

…การช่วยผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำามาหากินได้ 

เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัว 

สามารถทำามาหากินต่อไปได้

และก็เป็นการช่วยในการป้องกันประเทศด้วย  

เพราะว่าถ้าประชาชนมีพอที่จะกิน

หรือมีผู้ที่ไปช่วยให้เขามีพอกินแล้วตั้งตัวได้

ก็ทำาให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซึม

และการยุแหย่อย่างหนัก…”

“

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเศรษฐการ และคณะราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๘ มกราคม ๒๕๑๓
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แจกจ่ายความรู้

…ชาติใดที่มีความเป็นอยู่ที่สบาย แต่ละคนมีพอกิน

แต่ละคนก็จะอยู่ในความสงบ

และแต่ละคนจะได้รับความสุข

ไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียน จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด

ที่จะให้คนที่มีทุนทรัพย์หรือมีกำาลัง

ได้แบ่งและไปช่วยผู้ที่ขาดทุนทรัพย์หรือกำาลัง

ทุนทรัพย์นั้นจะไปแจกจ่ายมากมายเท่าไรๆ

ก็อาจไม่มีประโยชน์ จึงสำาคัญที่จะต้องไปแจกจ่ายความรู้

ที่จะให้ประชาชนที่ขาดแคลนเหล่านั้น

ได้สามารถตั้งตัวด้วย…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานกาชาด ผู้แทนกระทรวง

ทบวงกรม บริษัทและห้างร้านซึ่งเฝ้าฯ และรับพระราชทาน
เลี้ยงน้ำาชา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

๘ มกราคม ๒๕๑๓

”

“
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ศิลปะกับวัฒนธรรม

…ศิลปะกับวัฒนธรรมไทยนี้คู่กันไปเสมอ

เพราะเหตุว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศิลปะ  

มีวัฒนธรรม และถ้าเรารักษาศิลปะวัฒนธรรม

และความดีของเราไว้

ก็ทำาให้บ้านเมืองอยู่ดีได้ มีเกียรติได้…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์ จากกรมศิลปากร

ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย
ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๓
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การเป็นผู้ใหญ่

…การศึกษานี้มีไว้สำาหรับสร้างคนที่มีอายุน้อย

ก็ต้องเรียนและสร้างตนเองขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆ 

เป็นผู้ใหญ่นี้หมายความว่ามีความรู้ในวิชาการ

และมีความรู้ในการวางตัวให้เหมาะสมแก่กาละเทศะ

อันนี้คือเป็นการเป็นผู้ใหญ่

คนที่มีความรู้ในทางวิทยาการมาก

และมีความรู้ในทางศีลธรรมความประพฤติ

วางตัวให้ดี ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เร็ว…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในงานวันปิดภาคของโรงเรียนจิตรลดา

ปีการศึกษา ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
๒๘ มีนาคม  ๒๕๑๓
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ความร่วมมือ

…การที่จะทำางานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น

มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำาหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น

จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กัน

ระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย

เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีลดหลั่น

จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำางานในหน้าที่อย่างเต็มที่

และมีการประสานสัมพันธ์กันให้ดี

เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน

ไม่ใช่ทำาลายกัน…”

“

พระบรมราโชวาท
ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓
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รู้จักประเมิน

…ความสำาเร็จในชีวิตและการงานนั้น

นอกจากอาศัยวิชาความรู้และความตั้งใจจริงแล้ว  

บุคคลยังต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบ

และความคิดพิจารณาด้วยเสมอไป

การกระทำาใดๆ ก็ตาม ถ้ารู้จักประเมินผลดี

และผลเสียของการกระทำาให้เหมาะแก่กรณีแล้ว 

ย่อมจะให้ผลดีทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม…”

“

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖ สิงหาคม ๒๕๑๓
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ต้องกล้าและบากบั่น

…เราต้องข่มใจไม่กระทำาสิ่งใดๆ

ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม

เราต้องฝืนต้องต้านความคิด

และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ 

เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำาสิ่งที่เราทราบ 

ว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม

ถ้าเราร่วมกันทำาเช่นนี้ให้ได้จริงๆ

ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ

ก็จะช่วยค้ำาจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป

และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำาดับ…”

“

พระราชดำารัส
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน

ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓
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ปัญญาชน

…คนที่ศึกษาในทางวิชาการ

และศึกษาในทางธรรมะก็ต้องมีปัญญา

แต่ผู้ที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการทางเดียว

และไม่ใช้ความรู้ในทางธรรมะ

จะนับว่าเป็นปัญญาชนมิได้

เพราะว่าปัญญานี้เป็นแรง เป็นพลัง

ไม่ใช่ความคิดเป็นพลังอย่างหนึ่ง

ที่จะมาทำาให้สามารถหาวิชาในทางวิทยาการ

และสามารถที่จะมองชีวิตได้ด้วยความแจ่มใส

และนำาความสว่างมาให้แก่ชีวิตของเรา…”

“

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓
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ใช้ปัญญาใช้ความคิด

…มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องหัด ต้องเรียน

ทั้งในทางกายทั้งในทางใจ

เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรู้ที่จะดำารงชีพได้

มนุษย์นี้ต่างกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ก็โดยที่ได้ใช้ปัญญาใช้ความคิด ใช้สมอง

มาทำาให้ความก้าวหน้าไกล

มากไปกว่าสภาพที่เกิดมาเป็นกายคน…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ

ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๑๔
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ทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

…แต่ละคนก็ต้องทำาหน้าที่ทั้งนั้น

หน้าที่นี้จะต้องทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หมายความว่าทำาแล้วนึกถึงประโยชน์ของงาน

ไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนัก

เพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำาให้งานเสีย

และลงท้ายส่วนรวมเสีย ส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกัน 

ถ้านึกแต่ส่วนรวม ส่วนตัวไม่มีวันเสีย

เพราะว่าถ้าทำาส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดี…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน
คณะกรรมการของมูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๕ ธันวาคม ๒๕๑๔
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การชนะใจ

…เมื่อลงสนามเพื่อการต่อสู้ในการกีฬานี้ 

ก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ดีที่สุด

เพื่อให้ได้ชัยชนะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์

ทั้งเวลาลงสนาม ทั้งเวลานอกสนาม

ก็ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา

รู้จักวางตัวให้ดีเพื่อให้ชนะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น 

ยิ่งใหญ่กว่าการกีฬาด้วยซ้ำา

คือการชนะใจของผู้ที่ต้อนรับเรา

และผู้ที่เราจะไปพบทั้งหมด…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียน

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจะเดินทางไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
ประเพณีประจำาปี กับโรงเรียนต่างๆ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕
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ฝึกนิสัยใจคอ

…คนเราต้องเตรียมตัว

เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต

แต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย

มีการฝึกนิสัยใจคอของตน

ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย

สิ่งที่สำาคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต

คือ ต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวกำาลังทำาอะไร

รู้ว่าตัวต้องการอะไร…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ 

เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖
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เรียนหลักวิชา

…การที่เรียนหลักวิชานั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญ

สำาหรับทุกคน เพราะว่าถ้าขาดความรู้

ชีวิตอนาคตก็จะลำาบาก จะมีความยุ่งยาก

อยู่ในใจและในการดำารงชีพอย่างยิ่ง

แต่ถ้าพยายามที่จะหาความรู้

อุปสรรคใดๆ ที่มีในชีวิตเบื้องหน้า

ก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล
๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๑๖
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รักษาความเป็นไทย

…ความเป็นไทยนั้น เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่า

ประดับโลกอยู่ ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำาลายเสีย  

เพราะจะทำาให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป

คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด

ดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากไทย  

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด

คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ  

ทั้งทางวัตถุ ทั้งทางจริยธรรมและปัญญา…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ ๖๐
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖
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สร้างสังคมที่น่าอยู่

…การทำางานใดๆ มีทั้งงานประจำา

มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุง

ขอให้ใช้สมองพิจารณา เรามีสมอง

อยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน และมีสิทธิ์

ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง

เพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดีใส่ตัว  

เพื่อสร้างความดี และเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า

เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดที่รอบคอบ 

เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในโอกาสเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖
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พยายามฝึกหัดตน

ในวัยเด็ก คนมีความว่องไวทางสมองสูง  

สามารถรับทราบและจดจำาได้รวดเร็ว

ถ้าพยายามเล่าเรียนวิชาความรู้ พยายามสังเกต

พิจารณาสิ่งต่างๆ พยายามฝึกหัดตนให้มีเหตุผล  

มีระเบียบ มีความดี ก็จะติดเป็นนิสัย

และสามารถนำาออกมาใช้ได้โดยถูกต้อง

ช่วยให้เกิดความสุข ความสำาเร็จ

และความรุ่งเรืองแก่ตน

ได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า

พระบรมราโชวาท
สำาหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก”

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑ ตุลาคม ๒๕๑๖
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ศรัทธาความเชื่อ

…ศรัทธาความเชื่อนั้น กล่าวได้ว่ามีสองอย่าง  ได้แก่

ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำา กับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเอง 

ศรัทธาอย่างไหนก็ตาม อาจให้ผลได้ทั้งทางดี

และทางเสื่อม ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้น

ถ้าสักแต่ว่าเชื่อ ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว

ก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้น อาจเกิดโทษก็ได้ 

จำาเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผล พิจารณา

วิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อน ว่าเรื่องใด

สิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่ว

แล้วปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดี

จึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยม…”

“

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบรรดาพุทธสมาคมในเครือทั่วราชอาณาจักร 
จะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๒

ณ หอประชุมวัดโสธรฯ อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๑๗
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การถ่ายทอดความรู้

…ผู้ที่เกิดก่อน ผ่านชีวิตมาก่อน

จะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลัง

ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดี

และประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวง

ให้ด้วยความเมตตาเอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ให้เขาทราบ ให้เขาเข้าใจ  และสำาคัญที่สุด

ให้เขารู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริง

ด้วยตนเองได้ในความเจริญและความเสื่อม…

พระราชดำารัส
พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล 

๑ มกราคม  ๒๕๒๒

”

“



57



58



59

ความอิ่มใจ

…ถ้าทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม

ประโยชน์แก่คนอื่นนั้น มีประโยชน์ที่ได้

แก่ส่วนตัวอย่างมาก อย่างหนึ่งคือความอิ่มใจ 

ความอิ่มใจนั้นคนเขาก็บอกว่ามันอิ่มใจ

แต่ไม่อิ่มท้อง ถ้ามีความอิ่มใจแล้ว

เชื่อว่าจะทำาให้อิ่มท้องได้ง่าย

เพราะว่าคนที่อิ่มใจจริงๆ

คนที่ทำางานอย่างผ่องใสจริงๆ

มีความสามารถมากกว่า

และก็จะสามารถทำามาหากินเพื่อให้อิ่มท้องได้…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๑ กันยายน ๒๕๒๓

”

“
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ใจบริสุทธิ์เป็นกลาง

…การตั้งใจให้ถูกนั้น คือทำาจิตใจให้สงบ

หนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติต่างๆ

เข้าครอบงำาได้โดยง่าย ฝึกหัดคิดพิจารณา

เรื่องราวและปัญหาทั้งปวงด้วยความละเอียด

รอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์เป็นกลางเสมอ

ทุกครั้งให้เป็นนิสัย อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญา

สามารถคิดวินิจฉัยได้โดยกระจ่างแจ่มแจ้ง

และปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๒๔
๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓

”

“
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ทำานุบำารุงเกษตรกรรม

…บ้านเมืองไทยของเรานี้ ถึงจะมีรายได้
ทางอื่นอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่าเลี้ยงตัวอยู่ด้วย
การเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นตลอดไป

ที่จะต้องทำานุบำารุงเกษตรกรรมทุกสาขา  
พร้อมกับเกษตรกรทุกระดับ ให้พัฒนาก้าวหน้า

อยู่เสมอ เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น
โดยไม่ผลาญทรัพยากรให้เปลืองเปล่า
หากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัว

และจำาหน่ายได้ดี มีรายได้ทวีขึ้นจึงจะช่วยให้เกษตรกร
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่และเป็นกำาลังสำาคัญ

ของประเทศ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใสแล้ว
ทำาให้ประเทศชาติสุขสมบูรณ์ขึ้นได้…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ
ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

”

“
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จริงใจต่อผู้อื่น

…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำาคัญมาก

สำาหรับผู้ที่ต้องการความสำาเร็จและความเจริญ  

เพราะสามารถกำาจัดปัญหาได้มากมาย

โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ 

เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจต่อผู้อื่นนั้น

ย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจ

ร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยู่เสมอ

จะทำาการสิ่งใดก็สำาเร็จและราบรื่น…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
๑๔ มีนาคม ๒๕๒๔

”

“
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ฝึกใจให้เข้มแข็ง

…การฝึกใจให้เข้มแข็งนี้ 

ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยาก

แต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำาเสมอ

ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำาดับ

ไม่ช้านานก็จะเกิดกำาลังแข็งแรง

เกิดความชำานาญคล่องแคล่ว

จนสามารถทำาความดีได้ง่ายขึ้น

ไม่เหนื่อยยากเลย…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔

”

“
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จิตใจมั่นคง

…ความมีจิตใจมั่นคงในผลสำาเร็จของงาน

จะทำาให้มุ่งมั่นที่จะกระทำาต่อเนื่องไปโดยไม่ลดละ

จนบรรลุผลเลิศ ส่วนความมั่นคงในคุณธรรมนั้น

จะสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มากมาย  

เช่นว่า จะทำาให้เป็นคนสุจริต ไม่ทำา ไม่พูด

ไม่คิดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ความต่ำาทรามทุกอย่าง

ทำาให้มีความจริงใจในกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ

สำาหรับกำาจัดความกินแหนงแคลงใจ บาดหมาง

แตกแยกกัน และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒๓ มีนาคม ๒๕๒๔

”

“
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มตีำาแหน่งสำาคัญ

…ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ มีตำาแหน่งสำาคัญ

ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ผลงานที่สำาเร็จขึ้นจากความร่วมมือ

และจากความบริสุทธิ์ใจ

จักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง

ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้น

ได้ตามที่ปรารภปรารถนา

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๒๔

”

“
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การทำาดี

…การทำาดีนั้นทำายาก และเห็นผลช้า

แต่ก็จำาเป็นต้องทำา

เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำาได้ง่าย

จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยไม่ทันรู้สึกตัว…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำารวจตรี

ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๓ และพระราชทานประกาศนียบัตร

และเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตำารวจที่สำาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจ รุ่นที่ ๒

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
๖ สิงหาคม ๒๕๒๔

”

“
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ตั้งใจศึกษา

เด็กๆ จะต้องรู้ว่าความสุขความสบาย

มิใช่จะได้มาง่ายๆ เปล่าๆ จะเกิดขึ้นได้

ก็ด้วยการประกอบการงานและความดีต่างๆ

ซึ่งต้องพากเพียรกระทำาอยู่ตลอดเวลา

คนที่ทำาตัวไม่ดีไม่หมั่นทำาการงาน

จะหาความสุขความสบายไม่ได้

เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที่

สำาหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี ๒๕๒๕

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔
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การหาความรู้

…การหาความรู้ใส่ตัวนั้นสำาคัญมาก

เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้าขาดความรู้ ความคิด

จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้…

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
ณ พระราชวังไกลกังวล
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕

”
“
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กตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดี

และยินดีที่จะกระทำาความดีโดยศรัทธามั่นใจ

คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำาลายความดี

และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำาความดีมาก่อน…

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวที

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ
ที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที และเชิญออกเผยแพร่แก่ประชาชน

เป็นแนวทางปฏิบัติ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๘ เมษายน ๒๕๒๖

”

“
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การสร้างวินัย

…การสามัคคีกันทำาการหรือทำาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน

แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือนร้อนเสียหาย

จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี

และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน

ต้องกระทำาด้วยความเพ่งพินิจ

อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ

มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๒๖

”

“
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การสื่อสารของชาติ

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย

ของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน 
ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ย่อมมีความสำาคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน
ดำาเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง

สำาคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการ
และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง

แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอน
มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสม

กับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา
เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่

และสามารถอำานวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม
และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระราชดำารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี

ของการสื่อสารของชาติ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖
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การสร้างสรรค์

…การสร้างสรรค์ความก้าวหน้านั้น

ต้องเริ่มที่การศึกษาของเดิมก่อน

เมื่อทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้ว

จึงรักษาส่วนที่ดีที่เจริญที่มีอยู่ให้คงไว้

แล้วพยายามสร้างและเสริมให้มั่นคง

และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

ด้วยหลักวิชาและความคิดพิจารณา

อันประกอบด้วยเหตุผลความรอบคอบ

ตามความเหมาะสม ตามกำาลังความสามารถ

และกำาลังเศรษฐกิจของเรา…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๕ กันยายน ๒๕๒๖

“

”
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การรับใช้พระสงฆ์

…การรับใช้พระสงฆ์นั้นขอให้ถือหลักว่า

การรับใช้ช่วยเหลือพระสงฆ์

เพื่อให้ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติ

ตามสมควรแก่สมณสารูปได้

เป็นจุดหมายสำาคัญและแท้จริงสำาหรับพุทธมามกชน

จะพึงกระทำาถวายพระภิกษุสงฆ์...

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่

ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๑
๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

“

”
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มีระเบียบ

คนทำางานดีคือคนมีระเบียบ

ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำา

ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง

มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร

ก็มักทำางานให้สำาเร็จดีไม่ได้

เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น

ทำาอะไรก็ไม่ถูกลำาดับขั้นตอน

มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง

ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน…

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๒๗

“

”
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…งานสื่อสารที่พึงประสงค์นั้น

จะต้องมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม รวดเร็ว

ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา

จึงจำาเป็นที่จะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าวิทยาการ

และเทคโนโลยี อันก้าวหน้าให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง 

และรู้จักพิจารณานำาส่วนที่ดีมีประโยชน์แท้มาใช้  

ด้วยความริเริ่มและความเฉลียวฉลาด

เพื่อให้งานที่ทำาพัฒนาอย่างเต็มที่

และอำานวยประโยชน์สร้างเสริมเสถียรภาพ

ของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระบรมราโชวาท
เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๖๐ ปี

ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗

“

”

ค้นคว้าวิทยาการ

และเทคโนโลยี
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ได้ประโยชน์คุ้มค่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญ

ในการสร้างความเจริญทุกระดับ

แต่ปัจจัยนี้จำาเป็นต้องใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า

กล่าวคือให้ได้ผลสมบูรณ์ให้สิ้นเปลืองน้อย

ให้มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด

การใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยความเฉลียวฉลาด

และความรอบคอบระมัดระวังอย่างสูง

พระราชดำารัส
เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗
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ปราศจากอคติ

การทำางานให้สำาเร็จ

ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำาคัญ

คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง

สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง

ทั้งสองประการนี้ต้องดำาเนินคู่กันไป

และจำาเป็นต้องกระทำาด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ

ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ  

และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย

จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมาย

และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๒๘
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การเลือกทางเดิน

…การเลือกทางเดินนี้

บางทีก็ไม่อาจเลือกทางที่ใกล้ที่สุด ลัดที่สุดได้เสมอไป

เพราะทางที่ใกล้นั้นอาจมิใช่ทางสะดวกและปลอดภัย

จึงจำาเป็นต้องเลือกทางที่อ้อมที่ไกลกว่า

บางทีเลือกเดินทางหนึ่งแล้ว

ต่อมาพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางที่ถูกต้อง

จำาต้องย้อนกลับมาขึ้นต้นใหม่จึงจะถูก

ก็ต้องทำา มิฉะนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมาย…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘

”

“
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สุภาพอ่อนโยน

เด็กต้องหัดทำาตัวให้สุภาพอ่อนโยน

หมั่นขยัน เอาการเอางาน

เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ

ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี

มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๒๙

ภูพานราชนิเวศน์
๑ ธันวาคม ๒๕๒๘
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ขยันอดทน

เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว

ยังต้องหัดทำาการงานและทำาความดีด้วย

เพราะการทำางานจะช่วยให้มีความสามารถ

มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้

และการทำาดีนั้น

จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ

ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำา

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๓๐

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๐ มกราคม  ๒๕๓๐
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เกียรติและความสำาเร็จ

เกียรติและความสำาเร็จ

เกิดจากผลการปฏิบัติงาน

 และปฏิบัติตัวของแต่ละคน

ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

ให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์

และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง

พอควรพอดีแก่ตำาแหน่งหน้าที่ที่ดำารงอยู่

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑ เมษายน ๒๕๓๑



86

ค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง

เราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง

ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไร

 ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำาไปใช้

ในงานต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น

พระราชดำารัส
พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

และครบรอบ ๑๒๐ ปี หว้ากอ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
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สิ่งที่เป็นสาระ

…“ผู้ใดเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ

และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ

ผู้นั้นมีความดำาริผิดเป็นโคจร

จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระได้เลย”

ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นพุทธภาษิตข้อสำาคัญ

ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรทราบ

ควรศึกษาให้เข้าใจชัด

และควรสำาเหนียกตระหนักอยู่ตลอดเวลา…

พระบรมราโชวาท
สำาหรับเชิญไปอ่านเนื่องในการเปิดประชุมใหญ่

ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๕
ณ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี

๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

”

“
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การพัฒนาสังคม

…สังคมใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้เป็นไป

ถ้าปล่อยให้เป็นไปโดยไร้จุดหมาย 

ปราศจากการควบคุมดูแลและการปรับปรุงให้เข้าระเบียบ

อันเหมาะสม ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่เสื่อม

และวุ่นวายสับสนได้ จึงเป็นการจำาเป็นที่บุคคลในสังคม

จะต้องช่วยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้ถูก

ให้ดี ให้เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมประคับประคอง

การเปลี่ยนแปลงนั้นให้พัฒนาไปอย่างมีระเบียบ

และหลักเกณฑ์ สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

คือความผาสุก ความมั่นคง และความก้าวหน้า

ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกว่าการพัฒนาสังคม…

พระบรมราโชวาท
เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมนาเรื่อง “วิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนาสังคม”
ณ สำานักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำาพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

”

“
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ความรักใคร่เผื่อแผ่

…ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง 

สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำาคัญของไทย

ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ

และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาความเป็นไทยนี้ไว้ได้

ชาติบ้านเมืองก็จะดำารงมั่นคงอยู่ตราบนั้น

ความเป็นไทยจึงเป็นสมบัติล้ำาค่า

ที่ชาวเราต้องถนอมรักษาไว้เป็นนิตย์ตลอดไป…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๒

๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑

”

“
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รู้ประโยชน์แท้จริง

ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย

เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก

เด็กจักได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรง

และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์

ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๓๒

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๔ มกราคม ๒๕๓๒
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ใช้ให้พอดี

…การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ

ในบ้านเมือง จึงจำาเป็นจะต้องใช้ให้พอดี

และสอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศทุกๆ ด้าน  

เพื่อให้ผลหรือประโยชน์อันจะเกิดขึ้นนั้น

บังเกิดขึ้นพร้อมทุกด้านโดยสมบูรณ์

และได้สมดุลย์ทั่วถึงกัน…

พระราชดำารัส
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒

”

“
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จุดหมายที่แท้

เมื่อทำางาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน  

งานจึงจะสำาเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน

ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำา

ถ้าทำางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ

เช่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำาเร็จ

แต่ทำาให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๓๒
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อบรมให้ดี

…นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย

ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม

คือทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นกำาลังของบ้านเมือง

กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัย

และพลังสำาหรับการสร้างสรรค์

ให้ความดีเป็นปัจจัย

และพลังประคับประคองหนุนนำาความเก่ง

ให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่ควร...

พระราชดำารัส
ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ของ ๕ สถาบัน
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

”

“
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การทำาหน้าที่

…ขอให้ทำาหน้าที่เพื่อหน้าที่ 

อย่านึกถึงบำาเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก 

ขอให้ถือว่าการทำาหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล

และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำาให้บ้านเมืองไทย

ของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๓๓

”

“
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เพิ่มคุณค่าทรัพยากร

การเพิ่มพูนค่าทรัพยากรของชาติ

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อควรคำานึง

ประการหนึ่งว่า การพัฒนาสร้างเสริมคุณค่า

ของสิ่งใดก็ตาม ควรมุ่งหมายให้สัมฤทธิ์ผลเลิศ

ที่สามารถสนองความประสงค์ได้สมบูรณ์

ไม่บกพร่อง การนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาใช้เพิ่มคุณค่าทรัพยากร จึงต้องรวมหลักวิชา

และเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกัน

ให้ประสานสอดคล้อง

และส่งเสริมกันอย่างถูกต้องพอเหมาะพอดี

พระราชดำารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๓๓
๑๘ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๓
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ส่วนที่ดีก็ควรจะรักษาไว้

…โดยมากผู้ที่ไปต่างประเทศ ไปเห็นต่างประเทศ

เขาดีหรือไม่ดี เมื่อมากเกินไป เห็นดีเกินไปก็มี

เห็นไม่ดีมากเกินไปก็มี ไม่เข้าใจว่าแต่ละประเทศ

เขาก็มีดีมีไม่ดี และเมืองไทยก็มีดีมีไม่ดี

ส่วนที่ดีก็ควรจะรักษาไว้ ส่วนที่ไม่ดีก็ควรจะแก้ไข

คือจิตใจอย่างนี้ที่จะต้องรักษาและจะต้องอบรมไว้  

ถึงจะได้ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้าหากว่าเอาหลักวิชา

มาเอาชนะกันก็ทำาให้ความเป็นอยู่ส่วนรวม

ต้องเสียไปมากกว่าได้…

พระราชดำารัส
ในโอกาสที่ประธานชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พร้อมด้วยคณะเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๔ กันยายน ๒๕๓๓

”

“
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ชัดเจน ถูก ตรง

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น 

กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด

คือทำาให้สำาเร็จทันการ

และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว

ซึ่งจะทำาได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ

และมีปัญญาความรู้คิดพิจารณา

เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง

พระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๓๔
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ทุกคนมีหน้าที่

คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำา

แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน 

หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา

ฝึกหัดทำาการงานต่างๆ ให้เป็น

อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิด

จิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด

มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้

 ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๓๕

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
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ทำานุบำารุงบ้านเมือง

…การทำานุบำารุงบ้านเมืองนั้น

เป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็นธรรมดาอยู่เอง

ที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง

จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน

ตลอดทุกๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย

เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคน

จึงควรจะคำานึงถึงจุดประสงค์ร่วมกัน

คือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นข้อใหญ่…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช ๒๕๓๕
๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔

”

“
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มีสติรู้ตัว

…จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำาคัญมาก

เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็น

ทำาให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง

มีวิจารณญาณ ละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด 

ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้

มีศักยภาพสูง อาจนำาไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์

สิ่งที่จะอำานวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า

ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ

อันเป็นสิ่งปรารภปรารถนา

ของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช ๒๕๓๖
๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

”

“
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การทำางานกับการเล่าเรียน

…การทำางานกับการเล่าเรียนนั้น

ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การเรียนก็เป็นงานอย่างหนึ่ง

คืองานสร้างสมความรู้ความคิด

ให้เพิ่มพูนและพัฒนางอกงามขึ้นในตนเอง 

จัดเป็นกิจขั้นต้นที่แต่ละคนต้องทำาเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว  

ส่วนการทำางานนั้น เป็นการนำาวิชาความรู้

และความคิดที่มีอยู่ไปประกอบการ

ให้สำาเร็จประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖

”

“
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ศึกษาค้นคว้า

…การศึกษาในระบบ ผู้ศึกษาจะได้รับความรู้

ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ และจากการศึกษาค้นคว้า

ทางตำารับตำาราเป็นหลัก ต่อเมื่อได้ออกไปทำาการงาน

ได้ประสบเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ

ให้ต้องขบคิดมากมายแล้ว

จึงเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในสิ่งทั้งปวง

ที่เรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น

ประสบการณ์ในชีวิตนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความรอบรู้ 

และความฉลาดจัดเจนที่มีค่า ซึ่งถ้าได้รู้จักนำามาใช้

ด้วยความรู้เท่าถึงเหตุผล และด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวังแล้ว จะยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง

และสังคมอย่างวิเศษสุด…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

”

“
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พร้อมทุกเวลา

…เหตุไม่ปรกติทั้งนี้ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลาย

ได้ข้อคิดสำาคัญประการหนึ่ง

ว่าวิถีชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตราย

มีอุปสรรค และเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนืองๆ

ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้

ทุกคนจำาเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา

ที่จะเผชิญและต่อสู้แก้ไขความไม่ปรกติ

เดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชา

ความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  ๒๕๓๗

๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖

”

“
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รับผิดชอบร่วมกัน

…ความเจริญและความเสื่อมของบ้านเมืองนั้น  

ขึ้นอยู่กับผลงานการกระทำาอันเป็นส่วนรวม

ของคนทั้งชาติ ซึ่งต่างมีหน้าที่แบ่งปันกัน

ทำาตามความรู้ความสามารถ ตามโอกาส

และความถนัดของแต่ละบุคคล

ดังนั้น ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติมีประเทศ

เป็นที่พึ่งที่อาศัย ก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ในการทำางานส่วนรวมของชาติให้ดี

เพื่อธำารงรักษาประเทศชาติไว้…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๔ มกราคม ๒๕๓๗

”

“
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ความเป็นไทย

…ความเป็นไทยนั้น

ก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่

ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำาลายเสีย

เพราะจะทำาให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป

คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด

ดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด

คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ

ทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรม และภูมิปัญญา...

พระบรมราโชวาท
พระราชทานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสามัญประจำาปี
ณ ห้องประชุมสมาพันธ์เยาวชนญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

”

“
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แก้ไขด้วยเหตุและผล

…คนจำานวนมากย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไป

ตามพื้นฐานภูมิรู้และภูมิธรรมของแต่ละคน

ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำางาน

ก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ทุกคนชอบที่จะทำาความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน 

ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผล

ตามเป็นจริงบนพื้นฐานอันเดียวกัน

ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรง

ถูกต้อง และเหมาะสม…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗

”

“
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การพูดดี

…การพูดดี คือดีด้วยเนื้อหาสาระ

พอดีกับกาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะ

และบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป คนฟังสบาย

จับเรื่องราวได้ชัดและถูกต้องตามความประสงค์ 

เมื่อพูดจาสื่อสารกันได้ไม่ติดขัด 

ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกัน

และสามารถร่วมมือกันทำางานสร้างสรรค์

 ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้

ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากจะเกิดขึ้นบ้าง

ก็สามารถพูดจาทำาความเข้าใจกันได้โดยไม่ยากนัก…

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๔ มกราคม ๒๕๓๘

”

“
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เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

สังคมใดก็ตาม

ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…

พระราชดำารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

”

“
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ประโยชน์อันยั่งยืน

งานที่ทำาเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน

ของแผ่นดินอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็น

หรือยกย่องสรรเสริญก็ตาม แต่ผลของงาน

ที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น

เป็นสิ่งที่ผู้กระทำาจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อ... 

พระราชดำารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ ๘๔ ปี
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

๕ มีนาคม ๒๕๓๙

”

“
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ผลมาจากเหตุ

…เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำาว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจ

และความประพฤติ ที่ทำาอะไรเพื่อให้เกิดผล

โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุ ถ้าทำาเหตุที่ดี 

ถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุ

เช่นการกระทำา ก็จะเป็นการกระทำาที่ดี

และผลของการกระทำานั้นก็จะเป็นการกระทำาที่ดี

ดี  แปลว่ามีประสิทธิผล

ดี  แปลว่ามีประโยชน์

ดี  แปลว่าทำาให้มีความสุข...

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

๔ ธันวาคม ๒๕๔๓

”

“
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พอเพียง

…พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพอ

คือว่าไม่ได้หมายความว่าให้ทำากำาไรเล็กๆ น้อยๆ  

เท่านั้นเอง ทำากำาไรก็ทำา

ถ้าเราทำากำาไรได้ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้มันพอเพียง 

คือถ้าเอากำาไรหน้าเลือดมากเกินไป

มันไม่ใช่พอเพียง…

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

”

“
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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ขาพระพุทธเจา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เทิดไว�เหนือเกล�า
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