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อาศิรวาทราชสดุดี

	 มหาฤกษ์มหาราชล�้า	 	ฉลองเฉลิม

สืบสิทธิ์ศักดิ์ศรีเสริม	 	สง่าแคว้น

พลิกด้าวแผ่นดินเผดิม	 	ผดุงสุข

ทุกทิศไทยแม่นแม้น	 	มิ่งฟ้ามาสมาน

	 บันดาลสยามภพพ้น	 	โพยภัย

ชูชาติพิลาสพิไล	 	เลือ่งหล้า

วาระรัชสมัย	 	เจ็ดสิบ	ฉน�าเฮย

ขอพระคงคู่ฟ้า	 	เพียบพ้นบารมี	ฯ

	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

	 ข้าพระพุทธเจ้า	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

 ประพันธ์โดย	วัฒนะ	บุญจับ

	 (ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	กรมศิลปากร)



คำาปรารภ
	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

เมือ่วันท่ี	๙	มถุินายน	๒๔๘๙	เปน็ตน้มาจวบจนปจัจุบนั	เปน็เวลา	๗๐	ปแีลว้ 

ท่ีปวงชนชาวไทยได้ประจักษ์ชัดแจ้งในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ทรง

ปฏิบัติ	 ภาพที่ทรงตรากตรำาพระวรกายเสด็จพระราชดำาเนินไปทั่วประเทศ	 

แม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลก็มิทรงย่อท้อต่อความยากลำาบากใดๆ	เพื่อทรง 

ขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร	 และสร้างความกินดี	 อยู่ดี	 

มคีณุภาพชวีติทีด่แีกป่วงอาณาประชาราษฎร	์นบัเป็นภาพท่ีสรา้งความประทับใจ 

ในพระราชจริยวัตรอันงดงาม	 และเป็นภาพที่ยืนยันถึงพระราชปณิธาน 

อนัแนว่แนใ่นพระปฐมบรมราชโองการทีไ่ดพ้ระราชทานไวเ้มือ่วนัที	่๕	พฤษภาคม	

๒๔๙๓	วา่	“เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแหง่มหาชน 

ชาวสยาม”	 โครงการพระราชดำาริหลายพันโครงการ	 รวมทั้งแนวคิดหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงท่ีไดพ้ระราชทาน	เพ่ือใหพ้สกนกิรนำาไปเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาตนเองและครอบครวัใหม้ภีมูคิุม้กนัทีม่ัน่คงในการดำาเนนิชวีติ

อยา่งมคีวามสขุ	ทีส่ำาคญัพระราชดำารสัและพระบรมราโชวาทในโอกาสสำาคญั

ตา่งๆ	มากมาย	ลว้นมุง่ใหพ้สกนกิรทกุหมูเ่หลา่ดำารงตนเปน็คนดทีัง้การคดิด	ี



พูดดี	ทำาดี	ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีวินัย	และ

มีความสามัคคีปรองดองกัน	 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มี

ความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป

	 หนังสือ	 “เทิด	 ๙	 ปกเกศ”	 เป็นบันทึกประมวลพระราชดำารัสและ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีคุณค่ายิ่ง	 เพ่ือให้ 

ประชาชนชาวไทยไดศ้กึษาดว้ยความภาคภมูใิจ	และสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม	 

ด้วยความจงรักภักดีโดยทั่วกัน	และน้อมนำาไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตและ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในสังคมไทยของเรา

	 	 	 		พลเอก

	 	 	 	 		(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 	 	 	 		นายกรัฐมนตรี



	 ๗๐	ป	ีแหง่การครองราชย	์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นต้นแบบของ 

พระราชจรยิวตัรท่ีงดงามและทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิโดยมคีณุธรรมเปน็ 

พื้นฐาน	ส่งผลให้พสกนิกรผูอ้ยู่ใต้ร่มพระบารมีมีคณุภาพชีวิตที่ดีและเป็นสุข

จวบจนปจัจบุนั	ชาวไทยทกุคนตา่งทราบกนัดวีา่	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ทรงงานหนกัในทกุ	ๆ 	ดา้นเพือ่ปวงชนชาวไทย	ทรงบำาเพญ็พระราชกรณยีกจิ

นานัปการ	ด้วยความวิริยอตุสาหะ	ทุม่เทตรากตรำาพระวรกาย	พระสตปิญัญา	

เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทย	 ทรงมีน้ำาพระราชหฤทัย 

เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธิคุณ	 ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ 

ท่ีมตีอ่สมเด็จยา่	ทรงเปน็กษตัรยิย์อดกตญัญทูีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ใีห้คนไทยได้

เจริญรอยตามพระองค์ท่าน	จะเห็นได้ว่า	พระราชกรณียกิจ	พระราชจริยวัตร

ของพระองคท์า่นเปน็แนวทางแบบอยา่งท่ีดี	ใหพ้สกนกิรนำาไปใชเ้ปน็แนวทาง 

ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างดี

คำาปรารภ



	 กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ	และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราช- 

สมบัติครบ	๗๐	ปี	๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	จึงได้จัดทำาหนังสือ	“เทิด	๙	ปกเกศ”	

โดยรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำารสั	จำานวน	๗๐	องค	์ทีเ่กีย่วกบั 

คุณธรรม	 ๕	 ประการ	 ได้แก่	 ซื่อตรง	 วินัย	 รับผิดชอบ	 พอเพียง	 และ 

จิตอาสา	เพื่อให้ประชาชน	นักเรียน	นิสิตนักศึกษาได้น้อมนำาพระราชดำารัส

และพระบรมราโชวาทใชเ้ปน็แนวคดิในการประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจำาวนั	

เพื่อให้เกิดความสงบสุขและสร้างสังคมคุณธรรม

 

	 	 (นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์)

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม



	 ศูนย์คุณธรรมตระหนักเสมอว่า	ต้นแบบและสัญลักษณ์ของคุณธรรม 

ความดขีองประเทศไทย	คอื	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว	เพราะพระองค์ทรงม ี

พระราชปณธิานอันแนว่แนท่ีจ่ะดำารงไวซ้ึง่คณุธรรมตามพระปฐมบรมราชโองการ 

ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

เป็นวาระแรกเริ่มและตลอด	๗๐	 ปี	 แห่งการครองราชย์	 พระองค์ทรงเป็น 

พระมหากษตัรยิข์องประชาชน	ทรงยดึมัน่ในคณุธรรมโดยคำานงึถึงประโยชนส์ขุ 

ของพสกนกิรเปน็หลกั	ทรงงานอยา่งหนกั	เสยีสละประโยชนส์ขุสว่นพระองค์

เพื่อให้พสกนิกรมีความสงบร่มเย็นและมีความอยู่ดีกินดี	

คำานำา



	 เพือ่เจรญิรอยตามเบือ้งยคุลบาทดังกล่าวขา้งต้น	ศนูยค์ณุธรรมจงึจดัทำา

หนังสือ	“เทิด	๙	ปกเกศ”	โดยรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส

ด้านคุณธรรม	๕	ประการ	คือ	ซื่อตรง	วินัย	รับผิดชอบ	พอเพียง	และจิตอาสา	

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และน้อมนำาพระบรมราโชวาทและ 

พระราชดำารัสเกี่ยวกับคุณธรรมอันประเสริฐไปปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นการถวาย 

ความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติบูชา	 เพื่อการสืบทอดให้สิ่งดีงามเหล่านี้ 

ธำารงอยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไป

	 	 (นายสิน	สื่อสวน)

	 	 ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)





ซื่อตรง
๑๔

รับผิดชอบ
๖๕

วินัย
๓๙

พอเพียง
๘๘

จิตอาสา
๑๐๙

สารบัญ



ซื่อตรง
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส





ซื่อตรง



หมายถึง	 ความซื่อตรง	 ความซื่อสัตย์สุจริต	
ยดึมัน่	ยนืหยดัในการรกัษาความจรงิ		
ความถูกต ้อง	 ความเป็นธรรม	
ทั้งปวง	 นอกจากตนเองจะเป็น	
คนซื่อตรงแล้ว	 ต้องกล้าปฏิเสธ	
การกระทำาที่ไม่ซื่อตรง	 ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอ่ืนที่จะทำาให้ส่วนรวม	
เกิดความเสียหาย









เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๒1	

	 ...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 เพราะ

คุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำาคัญท่ีจะยังความเจริญและ

ความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี 

กลมเกลียว	 ความซื่อสัตย์สุจริตที่ว่านี้	 หมายถึงความสุจริต

ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน	 ต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	 

มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ...
 

 

พระราชดำารัส	การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๓	พฤษภาคม	๒๔๙๖



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๒๒

	 ...ท่านทั้งหลายที่สำาเร็จการศึกษา	 และจะได้ออกไป

ประกอบการงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านนั้น	 ข้าพเจ้าขอ

ฝากคติไว้เป็นเครื่องกำากับใจ	มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำาคัญ	ซึ่ง

ท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	คือ	ความสัตย์สุจริต	

ประเทศบา้นเมอืงจะวฒันาถาวรอยูไ่ด	้กย็อ่มอาศยัความสตัย์

สจุริตเปน็พืน้ฐาน	ทา่นท้ังหลายจะออกไปรบัราชการกด็	ีหรอื

ประกอบกจิการงานสว่นตวักด็	ีขอใหม้ัน่อยูใ่นคณุธรรมทัง้	๓	

ประการคอื	สจุริตตอ่บา้นเมอืง	สจุริตตอ่ประชาชน	และสุจรติ

ต่อหน้าที่	ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชน

ทั่วไป...
 
 
พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1๒	มิถุนายน	๒๔๙๗



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๒๓	

	 ...ในการดำาเนินชีวิตของเรา	 เราต้องข่มใจไม่กระทำา 

สิง่ใด	ๆ 	ทีเ่รารูส้กึดว้ยใจจริงว่าชัว่ว่าเสือ่ม	เราตอ้งฝนืตอ้งตา้น

ความคิดและความประพฤติทุกอย่างท่ีรู้สึกว่าขัดกับธรรมะ	 

เราต้องกล้าและบากบ่ันท่ีจะกระทำาส่ิงท่ีเราทราบว่าเป็นความดี 

เป็นความถูกต้อง	และเป็นธรรม...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน 

ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ	 

ครั้งที่	1๒	ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์	ที่	1๒	ธันวาคม	๒๕1๓



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๒๔

	 ...ในการทำาราชการทุกด้าน	 ต้องพยายามที่จะปฏิบัติ

ด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็ง	 ท่ีสุจริต	 และประกอบด้วยความ

พิจารณาที่รอบคอบ	 เพราะว่าถ้างานใดประกอบด้วยความ

รอบคอบ	ด้วยวิชาการที่สูง	 และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว	

งานนั้นย่อมจะเป็นผลแก่ส่วนรวมอย่างยิ่ง...
 

 

พระบรมราโชวาท	เนื่องในโอกาส

พระราชทานยศนายตำารวจชั้นนายพล

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

วันศุกร์ที่	1๐	ธันวาคม	๒๕1๔



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๒๕	

 ...หากท่านตั้งความปรารถนาอันมั่นคงที่จะทำางาน	

ลงมือปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง 

มีสติควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลา	 พร้อมทั้งไม่ละทิ้งอุดมคติ

และหลักการเดิม	ที่จะทำางานด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ	 

เชือ่วา่ทา่นจะสามารถทำางานสำาเร็จจดุประสงคไ์ดท้กุประการ	 

และจะสามารถนำาพาชาติประเทศให้ก้าวถึงความมั่นคง

ปลอดภัย	ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นได้ดัง

ปรารถนา...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยการทัพอากาศ	

โรงเรียนเสนาธิการทหาร	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ณ	หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

วันพฤหัสบดี	ที่	11	ตุลาคม	๒๕1๖



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๒๖

	 ...ถ้าคนเรามีความยุติธรรมในใจแล้ว	 สามารถที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็น

ประโยชนแ์กต่นเอง	เพราะวา่ความยุตธิรรมนีก้ค็อืมคีวามคดิ 

ท่ีมเีหตผุล	คนเรามหีนา้ท่ีใด	มศีาสนาใดกต็าม	ถา้มเีหตผุลแลว้ 

สามารถที่จะปฏิบัติงาน	 ทำาให้งานนั้นสำาเร็จ	 และเป็น

ประโยชน์	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น...
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่	คณะผู้แทนองค์การศาสนา

และสมาคมต่าง	ๆ	ทางศาสนา	คณะนิสิตและนักศึกษา	

ในโอกาสที่เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายพระพรชัยมงคล

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา

วันอังคาร	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕1๖

 



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๒๗	

	 …การที่จะทำางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา	 คือ 

ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น	 จะอาศัยความรู้ 

แต่เพียงอย่างเดียวมิได้	 จำาเป็นต้องอาศัยความสุจริต	 

ความบริสุทธ์ิใจ	 และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย	

เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์	 ที่ทำาให้

ยวดยานเคล่ือนไปไดป้ระการเดยีว	สว่นคณุธรรมดงักลา่วแลว้	

เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ	ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาพา

ให้ยวดยานดำาเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี	 คือปลอดภัย 

จนบรรลถุงึจดุหมายท่ีพงึประสงค์	ดงันัน้	ในการทีจ่ะประกอบ 

การงานเพื่อตนเพื่อส่วนรวมต่อไปขอให้ทุกคนสำานึกไว้ 

เป็นนิตย์	โดยตระหนักว่า	การงาน	สังคม	และบ้านเมืองนั้น	 

ถา้ขาดผูม้คีวามรูเ้ปน็ผูบ้รหิารดำาเนนิการ	ยอ่มเจรญิกา้วหนา้

ไปได้โดยยาก	 แต่ถ้างานใด	 สังคมใด	 และบ้านเมืองใด 

ก็ตามขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว	 จะดำารงอยู่ 

มิได้เลย…
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันศุกร์	ที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๒๐



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๒๘

	 ...คนไม่มีความสุจริต	 คนไม่มีความมั่นคง	 ชอบแต่ 

มักง่าย	 ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำาคัญ 

อนัใดได	้ผูท้ีม่คีวามสจุรติและความมุง่มัน่เทา่นัน้	จงึจะทำางาน

สำาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำาเร็จ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี	ที่	1๒	กรกฎาคม	๒๕๒๒



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๒๙	

	 ...ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าความ

ตรงไปตรงมาต่อสิ่งทั้งหมดน้อยใหญ่	 ส่วนงานของราชการ	 

สว่นงานของตวัเองเปน็สว่นตวั	ทัง้หมดคอืความซือ่สตัยส์จุรติ	

และคำาว่าสุจริตนี้ก็มาจากคำาว่าการท่องเท่ียวของจิตในทาง 

ที่ดี	หรือคิดให้ดี	คิดให้สุจริต	ทั้งฉลาดด้วย	ทั้งไม่เบียดเบียน

ผู้อื่นหรือการงานของตัว	 ท้ังไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วย	 

จึงจะเป็นผู้สุจริต...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชา	อาจารย์	

และนายทหารนักเรียน	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	ชุดที่	๕๗	

ซึ่งเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศทั่วๆ	ไป	ทางภาคใต้	

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

ณ	ศาลาบุหลัน	ทักษิณราชนิเวศน์

วันอังคาร	ที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๒๒





เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๓1	

	 ...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ	 แม้จะมีความรู้น้อย 

ก็ย่อมทำาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก	

แต่ไม่มีความสุจริต	ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...
 

 

พระราชดำารัส	ในโอกาสที่คณะผู้อำานวยการ 

และอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนต่างๆ	ในเขตอำาเภอดุสิต	 

“กลุ่มจิตรลดา”	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงิน 

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

วันอังคาร	ที่	1๘	มีนาคม	๒๕๒๓

 
 

 ...ซือ่สตัยส์จุรตินีม้คีวามสำาคญั	เพราะถา้หากวา่แตล่ะคน 

มคีวามตัง้ใจแลว้	แตไ่มม่คีวามซือ่สตัยส์จุรติ	กไ็มม่เีปา้หมาย 

ที่แน่นอน	จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ที	ไม่มีทางที่จะสำาเร็จ 

ในงานการใด  ๆ	 ฉะนั้น	 การที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น 

มคีวามสำาคญัอยู	่อนัดบัแรกกค็อืการใหรู้จ้กัเปา้หมายของงาน	

คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ...
 

 

พระราชดำารัส	ในโอกาสที่	ฯพณฯ	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	นายกรัฐมนตรี	 

นำาคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

วันจันทร์	ที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๒๖



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๓๒

	 . . .การบำาเพ็ญประโยชน์จะต้องทำาที่ตัวเองก่อน	 

ด้วยการประพฤติดี	 เป็นต้นว่า	 รักษาระเบียบวินัย	 รักษา

ความสัตย์สุจริต	 ขยันหมั่นเพียร	 ปฏิบัติกิจการงานด้วย 

ความเข้มแข็งหนักแน่น	 ให้จนติดเป็นนิสัย.	 ผลของการทำาดี	 

ที่เป็นตัวประโยชน์	 ก็จะงอกงามขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติอย่าง 

เต็มเปี่ยม	 แล้วจะสะท้อนออกถึงผู้อื่น	 พลอยให้ผู้อื่นและ 

ส่วนรวมได้รับผลดีด้วย...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม	

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ	สนามศุภชลาศัย	สนามกีฬาแห่งชาติ	

วันอาทิตย์	ที่	1	กรกฎาคม	๒๕๒๗



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๓๓	

	 ...การทำาความดีนั้น	 โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส

ความพอใจและความต้องการของมนุษย์	 จึงทำาได้ยาก	 และ

เห็นผลช้า	 แต่ก็จำาเป็นต้องทำา	 เพราะหาไม่	 ความชั่ว	 ซึ่งทำา 

ได้ง่าย	 จะเข้ามาแทนที่	 แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ทันรู้สึกตัว...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

แก่ว่าที่ร้อยตำารวจตรีที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตำารวจ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๘	พระราชทาน

ประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๒	

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำากับการ	รุ่นที่	๗	

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่

ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจ	ชุดที่	๘	

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	

วันจันทร์	ที่	1๐	มีนาคม	๒๕๒๙



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๓๔

	 ...อุปสรรคสำาคัญของการทำางานก็คือ	 ความท้อถอย

และความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอน

ความสามารถในตนกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่าง

ร้ายกาจ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก ่

ว่าที่	ร้อยตำารวจตรีที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ	

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๓1	พระราชทานประกาศนียบัตรเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์	

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๖,	๗	

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

อบรมหลักสูตรผู้กำากับการ	รุ่น	1๒,	1๓	และพระราชทานประกาศนียบัตรกับ

เข็มพิทักษาธิปัตย์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจ	รุ่นที่	11	

ณ	อาคารใหม่สวนอัมพร

วันอังคาร	ที่	1๘	เมษายน	๒๕๓๒



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา ๓๕	

	 ...ในการนี้	 ท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคล 

ทัง้ปวงดว้ยความสจุรติจรงิใจ	ตอ้งรูจ้กัประมาณคา่ของตนเอง

อย่างถูกต้องเที่ยงตรง	 คือไม่ให้สูงเกินไป	 จนกลายเป็น 

เย่อหยิ่งจองหอง	ทั้งไม่ให้ต่ำาเกินไป	จนทำาให้ถูกสบประมาท

เหยียดหยาม.	 ทางที่ถูก	 ควรวางตัวให้พอเหมาะพอสม 

กับฐานะหน้าที่	 พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้

เหนียวแน่นสม่ำาเสมอ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์	ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๓๔



เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา๓๖

	 ...หลักการอย่างแรกก็คือต้องปฏิบัติงานให้ประสาน

สอดคล้องและดำาเนินก้าวหน้าไปด้วยกัน	 เสมอกัน	 

พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย	 โดยมิให้ล้ำาหน้าหรือล้าหลังกว่ากัน	 

อันจะเป็นเหตุให้งานชะงักงัน	 หรือเสียขบวน	 และเสียผล.	 

หลักการอย่างที่สอง	 คือต้องพยายามประสานงานกับ 

ทุกหน่วยงานด้วยความสมัครสมานและความเข้าใจอันดี 

ต่อกัน.	 ประการสำาคัญ	 คือจะต้องระมัดระวังปฏิบัติการ 

ทุกอย่างด้วยความสุจริตเที่ยงตรง	ให้สมควรและถูกต้องด้วย

หลักวิชา	กฎหมาย	ความชอบธรรม	โดยไม่มีอคติ.
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทาน

แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ	1๐๐	ปี

วันพุธ	ที่	1	เมษายน	๒๕๓๕







วินัย
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส



วินัย 



หมายถึง	 การยดึมัน่และรบัผดิชอบในหน้าที่
ของตน	 ทั้งวินัยต่อตนเองในการ
ผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า	 วินัยต่อ
องค์กร	สังคม	ปฏบัิติตามจรยิธรรม	
จรรยาบรรณ	และเคารพต่อกฎหมาย



รอรูป สวนสนาม



รอรูป สวนสนาม





๔๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ประเทศไหนประชาชนพลเมือง	 มีความสามัคคี 

กลมเกลียวกันดี	 มีระเบียบวินัยดี	 ประเทศนั้นก็เจริญและ 

อยู ่ในฐานะดี	 ย่ิงมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมาก 

ก็ยิ่งเจริญมาก	 จึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

ในระหว่างคนในชาติ	 และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัย 

นีแ้หละย่อมเป็นปัจจยัสำาคญัอนัหนึง่	ทีจ่ะช่วยนำาประเทศชาต ิ

สู่ความวัฒนาถาวร...
 

 

พระราชดำารัส	เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินออกให้ประชาชนเฝ้า	ฯ

ณ	พระที่นั่งอนันตสมาคม	

วันที่	1๙	มกราคม	๒๕๐๔



๔๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การท่ีจะดำารงฐานะของประเทศชาติให้มั่นคง	 และ

เป็นเอกราชอยู่ได้ตลอดไปนั้น	ไม่มีอะไรจะสำาคัญยิ่งไปกว่า

การที่ท่านทั้งหลายจะต้องอยู่ในวินัยโดยเคร่งครัดมีความ

สมัครสมานสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	ปฏิบัติการตาม

หน้าที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประเทศชาติ...
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์

ในพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	

วันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๐๘



๔๗	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...วินัยนี้	ในปัจจุบันมีคนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะ 

มีความหมาย	 นึกว่าเป็นสิ่งที่สมมติตั้งขึ้น	 โดยปราศจาก

เหตุผลที่อิสรชนจะยอมรับได้เต็มที่	 แท้จริง	 ไม่ว่าวินัยทหาร

หรือวินัยโดยทั่วไป	 เป็นของจำาเป็นอย่างยิ่งยวด	 เพราะเป็น 

ต้นเหตุสำาคัญที่ทำาให้ระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่มีอยู่สำาหรับ

ความเรียบร้อยเป็นปรกติของบุคคล	ของการงาน	ของสังคม 

และบา้นเมอืง	ไมเ่ปน็หมนั	นบัวา่เปน็ปจัจยัและพลงัส่วนหนึง่	 

ซ่ึงทำาให้การทุกอย่างดำาเนินไปได้โดยดี	 โดยสะดวกและ 

บรรลุผลอย่างถูกต้อง

	 ผลเสียหรืออันตรายของวินัยจะมีอยู่ได้บ้าง	 ก็ต่อเมื่อ

นำาไปอ้างในทางท่ีผิดหรือไร้เหตุผล	 ไม่ใช้ความคิดพิจารณา

ควบคุมไว้ให้มั่นคง	 เพราะถ้าอ้างวินัยอย่างรู้ฉลาดหรือ 

โดยความเขลา	 อาจก่อความเสียหาย	 เบียดเบียนกัน	 หรือ 

ถ่วงความเจริญ	ทำาให้เสียงานก็ได้...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี่	ปริญญาบัตร	

และประกาศนียบัตร	แก่นักเรียนนายร้อยผู้สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ณ	หอประชุมกิตติขจร

วันพุธ	ที่	๒๔	เมษายน	๒๕1๗



๔๘ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ในการปฏิบัติงานนี้	 ต้องมีความอดทนหนักแน่น 

ให้มาก	ทั้งด้วยกายด้วยใจ	ต้องรักษากฎหมาย	ระเบียบวินัย	 

และระเบียบปฏิบัติให้เที่ยงตรง	 ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง

ด้วยความรวดเร็ว	 เด็ดขาด	 โดยประกอบด้วยปัญญาอัน

สุขุมรอบคอบ	 ด้วยความถูกต้องยุติธรรมและความเมตตา

มุ่งบำาเพ็ญกรณียกิจและบำาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ 

สว่นรวมใหม้ากทีส่ดุ	แมจ้ะมปีญัหาและอปุสรรคใด	ๆ 	ทีอ่าจ 

เกิดขึ้นได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	 ก็ต้องไม่หวั่นไหวและ

ย่อท้อ...
 
 
พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 

แก่ว่าที่ร้อยตำารวจตรีที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕1๙

ณ	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

วันศุกร์	ที่	๘	เมษายน	๒๕๒๐



๔๙	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การที่แต่ละคนมีอิสระมากในการเล่าเรียนนั้น	ทำาให้

พลาดพลั้งเสียผลในการศึกษาและอื่น	 ๆ	 ได้ง่ายที่สุด	 ยิ่งมี

อสิระมากขึน้เทา่ใด	กต็อ้งมกีารขม่ใจ	บงัคบัใจมากขึน้เท่านัน้	

หาไม่แล้วจะมาเป็นบัณฑิตอย่างนี้ไม่ได้	 การข่มใจบังคับ

ตนเอง	ให้ขะมักเขม้นเรียนอยู่ด้วยความหมั่นขยันนั้น	ที่จริง 

กค็อืการตัง้ระเบยีบขอ้บงัคับ	หรือการกำาหนดวนิยัทีด่ใีหแ้กต่น 

นั่นเอง	 จึงเห็นได้ว่าอิสรภาพกับวินัยซึ่งดูเผิน	ๆ	 เหมือนกับ

เป็นสิ่งตรงข้ามกันนั้น	แท้จริงเป็นของคู่กัน	ทั้งจำาเป็นจะต้อง

ใช้ควบคู่กันเพื่อให้ควบคุมกันอยู่เสมอ	มิฉะนั้น	จะหวังผลที่ดี

อันพึงประสงค์ไม่ได้...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	

วันอังคาร	ที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๒๐



๕๐ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การท่ีจะร่วมมือกันทำาให้งานราบรื่น	 สำาเร็จ	 และ

ดำาเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้น	 นักปฏิบัติงานทุกคน

จะต้องมีวินัยสำาหรับใช้กับตนเอง	คือ	ต้องไม่ประมาทปัญญา	

ต้องรักษาความจริงใจ	 ต้องสลัดท้ิงความคิดจิตใจที่ต่ำาทราม

อ่อนแอ	 และต้องทราบตระหนักในความสำารวม	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	

ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงาน	 และให้ชีวิตมั่นคง

เป็นสุข...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ณ	สวนอัมพร

วันพุธ	ที่	๒1	มิถุนายน	๒๕๒1



๕1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...วนักอ่น	ขา้พเจา้ไดพ้ดูถงึการไมป่ระมาทปญัญาและการ

รักษาความจริงใจ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวินัยสำาคัญในชีวิตและในการ

ทำางาน	วันน้ีจะพดูถงึวนิยัขอ้ตอ่ไป	คอืการสลดัทิง้ความคดิจติใจ

อันต่ำาทราม

	 จิตใจอนัต่ำาทรามนัน้คอืจติใจทีอ่อ่นแอ	ไมก่ลา้และไมอ่ดทน 

ที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดีและความสำาเร็จ

ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม	 หากแต่เห็นแก่ความสะดวก	 เอาแต่

ง่ายเข้าว่า	โดยไม่คำานึงถึงคุณความดี	จิตใจเช่นนี้จึงทำาให้บุคคล

เป็นคนมักง่าย	 ยอมเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งเลวทรามและทุจริต	 

ไม่ว่าจะทำาการส่ิงใดก็หาแต่ทางท่ีง่ายท่ีต่ำา	เพราะเห็นไปว่าจะได้ผล 

โดยสะดวกรวดเร็วด้วยวิธีการอย่างนั้น	 ซึ่งความจริงหาเป็น 

เช่นนั้นไม่	คนมักง่าย	ผู้เห็นแต่กับความสะดวกนี้	 ยิ่งทำางานไป

ก็ยิ่งก่อปัญหา	 เพราะไม่เคยชินกับงานที่ยากลำาบาก	 ไม่เคยฝึก

เผชิญกับความอดทน	กบัความจริง	และการแกป้ญัหาในทางทีถ่กู 

ผลท่ีสุดจะเอาตัวไม่รอด	 จะต้องจมอยู่ในตมคือความต่ำาทราม 

น่ันเอง	งานท่ีตนทำาก็ต้องพลอยทรุดต่ำาลงไปด้วย	จึงใคร่จะให้ทุกคน 

ลองคิดพิจารณาดู	 หากผู้ใดมีความคิดจิตใจดังกล่าวอยู่	 จะได้

ละทิ้งเสียแต่ต้นมือ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ	สวนอัมพร	

วันศุกร์	ที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒1



๕๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

พระบรมราโชวาท

สำาหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก 

ประจำาปี	๒๕๒๓

 

	 เด็กต้องเรียนความรู้ 	 อบรมความดี	 ฝึกหัดวินัย 

ให้มีพร้อมแต่ เยาวัย	 จึ งจะมีความสุขความเจริญได้	 

ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า.
 

 

  พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

	 	 วันที่	1๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๒





๕๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...วินัย	 แท้จริงมีอยู่สองอย่าง	 อย่างหนึ่งคือวินัย 

ตามที่ทราบกันและถือกัน	 อันได้แก่ข้อปฏิบัติท่ีบัญญัติไว้ 

เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ให้ถือปฏิบัติ	 

อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง	 ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้น

สำาหรบัควบคมุบงัคบัใหม้คีวามจรงิใจ	และใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ

ตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง	 มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐาน	

หรอืการตัง้สตัยส์ญัญาใหแ้กต่วั	วนิยัอย่างนีจ้ดัเปน็ตวัวนิยัแท	้ 

เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ	

ทั้งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็น

บทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรง	 ถูกต้อง	 สมบูรณ์เต็มเปี่ยม 

ตามเจตนารมณ์...
 

 
พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี่	และปริญญาบัตร	

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

โรงเรียนนายเรือ	และโรงเรียนนายเรืออากาศ	

วันพุธ	ที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๒๔



๕๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...คนทีม่รีะเบยีบมวีนิยันัน้เปน็ผูท่ี้เขม้แขง็	เปน็ผูท้ีห่วงัดี

ตอ่ตวัเอง	เปน็ผูท้ีจ่ะมคีวามสำาเรจ็ในอนาคต	อนันีเ้ปน็ระเบยีบ

อยา่งหนึง่	เปน็วินยัอย่างหนึง่	คือวา่ถ้าคนใดมรีะเบยีบมวีนิยั

ในร่างกาย	 คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท	

ทำาให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา	 จะหาความรู้ก็ได้	 

หาอะไรก็มีความสำาเร็จ	 คือหาสิ่งที่ตัวกำาลังมุ่งที่จะปฏิบัติ	 

การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบมีวินัย	 การปฏิบัตินั้นสำาเร็จ	 

อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง	 ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าว

เมื่อตะกี้	 ก็คือระเบียบในใจ	 ในใจนั้นก็คือการกระทำาอะไร	

เราต้องคิด	 เมื่อมีระเบียบในความคิด	 คือมีเหตุผล	 สิ่งใด 

ที่คิดก็คิดออก	 สมมุติว่าเราคิดเร่ืองหนึ่ง	 แล้วก็ไปคิดถึง 

อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง	 แล้วไปคิดถึงเรื่องท่ีสาม	 เรื่องท่ีส่ี	 

เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำาเร็จแน่นอน	 เพราะว่ามัน 

ฟุ้งซ่าน	 ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด	 ที่เรียกว่าระเบียบ

ในใจหรือวินัยในความคิด...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตภาคใต้	จังหวัดสงขลา

ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กันยายน	๒๕๒๔



๕๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...แต่นอกจากวิชาความรู้แล้วยังมีอีกส่ิงหนึ่งซึ่งทุกคน

จำาเป็นต้องมี	 คือวินัย	 เพราะวินัยนั้นเป็นพ้ืนฐานรองรับ

วิชาความรู้	 ช่วยให้บุคคลทรงคุณความรู้อยู่ได้	 และส่งเสริม

ให้สามารถนำาความรู้มาปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ได้.	 

หากขาดวินัยแล้ว	 ถึงมีวิชาอยู่ก็อาจไม่นำามาใช้	 หรือหาไม่	 

ก็อาจนำาไปใช้อย่างไม่ได้ประโยชน์.	 วินัยที่กล่าวนี้	มุ่งหมาย

ถึงวินัยในตนเองหรือวินัยประจำาใจตนเอง	 ซึ่งตนเองจะต้อง

กำาหนดขึ้นเป็นแบบฉบับสำาหรับประพฤติปฏิบัติ	 ด้วยการใช้

ทัง้สตทิัง้ปญัญาขบคิดพจิารณากล่ันกรองอยา่งรอบคอบทัว่ถงึ	

จนประจักษ์ในเหตุในผลแน่แท้แล้วว่า	ความประพฤติปฏิบัติ

อยา่งน้ัน	ๆ 	เป็นแบบปฏบิตัทิีด่ท่ีีถกูตอ้งเปน็สจุรติธรรม	และ

จำาเป็นต้องประพฤติปฏิบัติ	เพื่อประคับประคองรักษาตัวและ

นอ้มนำาตวัไปสูค่วามสวสัดแีละความสขุความเจรญิอนัแทจ้รงิ

มั่นคง...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๕

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันจันทร์	ที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๒๗





๕๘ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันอาทิตย์	ที่	1	เมษายน	๒๕๒๗

	 คนทำางานดีคือคนมีระเบียบ	ได้แก่ระเบียบในการคิด

และในการทำา.	 ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้	 ถึงจะมีวิชา	 มีเรี่ยวแรง	 

มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร	ก็มักทำางานให้สำาเร็จดีไม่ได	้ 

เพราะความคดิอ่านสบัสนว้าวุ่น	ทำาอะไรกไ็มถ่กูลำาดบัขัน้ตอน	 

มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง	 ทั้งในความคิด	 ทั้งในการ 

ปฏบิตังิาน.	ขา้ราชการจงึจำาเปน็ตอ้งฝกึระเบยีบในตนเองขึน้.	 

ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ทำาตน 

ทำางานได้ดีขึ้น	และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ.

  พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

	 	 วันที่	๒๖	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๗



๕๙	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 …การปฏิบัติงานแต่ละสิ่งละอย่างนั้น	 ทุกคนจะต้อง

อาศัยความรู้ความสามารถอยา่งสูง	ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ	

กับทั้งต้องยึดถือหลักการ	 ความถูกต้อง	 ระเบียบวินัย	 และ

ประโยชน์ที่ชอบธรรม	อย่างเคร่งครัด.	ทหารจึงต้องพยายาม

ฝึกฝนและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ	 ให้แน่นหนา 

ถึงขนาดและก้าวหน้าอยู่เสมอ	 โดยไม่หยุดนิ่ง	 แล้วมุ่งมั่น

ปฏิบัติภารกิจทุกสิ่ง	ทุกระดับ	ด้วยความฉลาดรู้คิดพิจารณา

อย่างรอบคอบ	 ถูกต้องตามเหตุผล	 และด้วยความมีสติรู้

ระมัดระวังตัวทุกเมื่อ	เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย	

โดยไม่บกพร่องผิดพลาด...
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์	

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

วันอาทิตย์	ที่	๓	ธันวาคม	๒๕๓๒



๖๐ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...การงานทุกอย่างทุกอาชีพ	 ย่อมจะมีจรรยาบรรณ 

ของตนเอง.	จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร

หรือไม่ก็ตาม	 แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม	 

ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ.	 หากผู้ใดล่วงละเมิด 

ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล	 หมู่คณะ	 และ 

ส่วนรวมได้...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันศุกร์	ที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๔๐



๖1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...วินัยนี้เป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนบุคคลและ 

ในส่วนรวม.	 กล่าวคือ	 ในส่วนบุคคล	 วินัยจะทำาให้บุคคล

สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประพฤติตนปฏิบัติงาน

ได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์.	 ในส่วนรวม	 วินัยนั้นจะทำาให้

หน่วยงาน	 สังคม	 ตลอดจนชาติบ้านเมืองมีความแข็งแกร่ง	

สามารถปฏบิตักิารตา่ง	ๆ 	ร่วมกนัไดอ้ย่างเปน็เอกภาพ.	วนิยั

จึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างสำาคัญ	 ในการสร้างสรรค์ความ

เป็นปรกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและ

ส่วนรวม...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานกระบี ่

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

โรงเรียนนายเรือ	และโรงเรียนนายเรืออากาศ

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันพุธ	ที่	๗	มิถุนายน	๒๕๔๓



๖๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ชาติบ้านเมืองประกอบขึ้นด้วยนานาสถาบัน	 ซึ่งมี

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มีอาชีพการงานต่าง	ๆ 	กัน.	 

บุคคลท้ังหลายน้ีแต่ละคน	 แต่ละกลุ่ม	 แต่ละอาชีพ	 มีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบที่จะประพฤติตนให้สมควรแก่ฐานะหน้าที	่

และปฏิบัติกิจการงานตามกำาลังปัญญาความสามารถให้

ประสานสอดคล้องกัน	เพื่อผลการปฏิบัตินั้นจักได้ประกอบ

พร้อมเข้าด้วยกัน	และเกื้อกูลส่งเสริมกัน	ให้เกิดความเจริญ

และความมั่นคงของชาติ.	 ความพร้อมเพรียงของทุกฝ่าย 

ทุกคนที่มีความสำานึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบ	และ 

ตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี ้

จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่ง	 ซึ่ งเป็นความสามัคคี 

ในชาติ...
 

 

พระราชดำารัส	ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	ปีพุทธศักราช	๒๕๔๕

ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันพฤหัสบดี	ที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๕







รบผิดชอบ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส



รบผิดชอบ



หมายถึง	 ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง	 หมู่คณะ	 และสังคม	 ด้วย
ความเพยีรพยายามอย่างรอบคอบ	
เพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จอย่างดีที่สุด	
ไม่ละเลย	ทอดทิ้ง	หลีกเลี่ยงหน้าที่
ของตน	 และต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
งานของบุคคลอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมด้วย









๗1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ความเจรญิทางจติใจนัน้	เราจะซือ้ดว้ยเงนิ	เปน็จำานวน

เทา่ใด	ๆ 	ไมไ่ด	้ความเจรญิทางจติใจนี	้จึง่เปน็สิง่สำาคญัยิง่นกั	

เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน	ที่จะต้องทำาตัวของตนเองให้ดี	

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในวันพิธีสวนสนาม	และพระราชทาน

ธงชัยประจำากองโรงเรียนตำารวจภูธร	ภาค	๔

วันที่	1๓	ตุลาคม	๒๔๙๖



๗๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ในโอกาสท่ีท่านท้ังหลายจะออกไปรับหน้าท่ีครูต่อไปน้ี	 

ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ท่านว่า	 การสอน 

ให้นักเรียนมีความรู้ดี	 เป็นสิ่งสำาคัญมาก	 แต่มีส่ิงท่ีสำาคัญ 

ยิ่งกว่านั้นอีก	 คือจะต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา	 

นำาวิชาความรู้นั้นไปใช้ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่งาน 

ได้ด้วย	 การศึกษาที่ให้ท้ังวิชาการและวิธีใช้วิชาโดยถูกต้อง 

เช่นนี้	 จึงจะเป็นการศึกษาที่ดี	 ที่ทำาให้บุคคลและการงาน 

ของเขาเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในงานพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา	

ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ถนนประสานมิตร	

วันพฤหัสบดี	ที่	1๕	ธันวาคม	๒๕๐๙



๗๓	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...จงซื่อตรงต่อวิชาชีพของท่าน	 ต่อผู้ป่วย	 และต่อ 

ผู้ร่วมงาน	หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความชำานาญ	ให้เกิด

ความกา้วหนา้อยูเ่สมอเปน็นติย	์กจิสำาคญัอกีประการหนึง่	ซึง่

จะตอ้งนับเป็นหน้าที่ของแพทยด์้วยในสถานการณป์ัจจุบนันี้	

คือการเข้าถึงประชาชน	 ท่านจะต้องช่วยบำาบัดบรรเทาทุกข์ 

ให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึง	 ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นใดและ 

กาลเวลาใด	 ขอให้เตรียมจิตใจให้พร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้	 

และจงเช่ือม่ันว่า	การทำาประโยชน์และความเจริญแก่ส่วนรวมน้ัน 

ย่อมเป็นประโยชน์และความเจริญของตนด้วยเสมอ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคาร	ที่	๗	มีนาคม	๒๕1๐



๗๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ในชีวิตของเรานั้น	 เราต้องมีความรับผิดชอบและ

หน้าที่ผูกพันอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมาก	 ที่สำาคัญที่สุด	 ก็คือ 

ชาติบ้านเมือง	 ซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัย	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะได้ชื่อว่า 

มคีวามสำาเรจ็ในชวีติอย่างแท้จริง	จงึควรจะไดส้รา้งประโยชน	์

ทั้งส่วนตนและส่วนรวม	ให้สมบูรณ์...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี	ที่	๒1	ธันวาคม	๒๕1๐



๗๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม	 

ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำาของคนทั้งชาติ	 

ถือได้ว่า	 ทุกคนแบ่งหน้าท่ีกันทำาประโยชน์ให้แก่ชาติ	 

ตามความถนดัและความสามารถ	และตา่งคนตา่งกไ็ดเ้กือ้กลู

กันและกัน	 ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำางานให้แก่ประเทศชาติ 

ได้โดยลำาพังตนเอง...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันศุกร์	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕1๓



๗๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...หน้าที่ของทุกคนทั่วโลกก็เปลี่ยนไป	ผู้ที่เยาวัยก็ย่อม 

ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะมีจำานวนมากขึ้น	 การที่ 

ทกุคนตัง้ใจทีจ่ะปฏิบตังิานของตนในฐานะเปน็มนษุย	์ยอ่มม ี

ความรับผิดชอบเร็วขึ้น	 อายุน้อยก็มีความรับผิดชอบแล้ว	

ฉะนัน้	ขอใหท้กุคนพยายามคิดใหร้อบคอบ	แลว้เมือ่จะปฏบิตัิ

งานอะไร	ๆ	ของตน	ก็ให้ทำาด้วยความพิจารณา...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะอาจารย์	

ครู	และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์	ที่	๙	ตุลาคม	๒๕1๓



๗๗	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...คนไทยเรานั้น	 แท้จริงมีนิสัยจิตใจดี	 เป็นนักต่อสู้	 

เป็นคนซื่อตรง	 ขยันขันแข็งและอดทน	 เป็นคนรักเผ่าพันธุ์ 

พวกพ้องและบ้านเกิดเมืองนอน	 แต่ละคนจะต้องหยิบยก 

เอาคุณสมบัติเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในตัวขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผล	 

โดยถอืวา่ทกุคนลว้นมคีวามสำาคัญตอ่ประเทศชาตอิยูด่ว้ยกนั 

ทั้งนั้น	 จะต้องทำาหน้าที่ของตน	 ๆ	 ให้พร้อมเพรียงกัน	 

เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวม	 หากทำาได้เช่นนี้	 ก็จะ

สามารถแก้ไขความบกพร่องต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่	 และจะสามารถ

รว่มแรงกนัสรา้งความเปน็ปกึแผน่มัน่คง	พรอ้มทัง้ความเจรญิ

รุดหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราได้อย่างแน่นอน...
 
 

กระแสพระราชดำารัส	พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 

ในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕1๔

วันพฤหัสบดี	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕1๓



๗๘ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การจรรโลงประเทศเป็นหน้าที่ของคนทุกคน	 แต่ 

ผูม้กีารศกึษาสงูมคีวามรูส้งู	ยอ่มมหีนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

เปน็พเิศษ	ทา่นท้ังหลายจะตอ้งใชว้ชิาความรูใ้หเ้กดิประโยชน์

เพื่อสร้างสังคม	ซึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคน	ให้เป็นสังคม 

ที่มีความเจริญ	มั่นคง	และก้าวหน้า...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดี	ที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕1๔



๗๙	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...กฎหมายบ้านเมืองนั้น	 โดยหลักการ	 มีไว้สำาหรับ 

รักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน	 

ด้วยการจัดสรรอำานวยสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยถ้วนหน้า 

และเสมอหน้า	 แต่ตามความจริงที่ เป็นอยู่ปรากฏว่า	 

ในบางเรื่องบางกรณี	 การใช้กฎหมายมักไม่ได้ผลสมบูรณ์ 

ตรงตามหลักการอันเป็นเจตนาที่แท้นัก	 อาจนำาไปสู่ความ 

ยุ่ งยากและความร้าวฉาน	 ซึ่ ง เป็นความเสียหายและ 

เป็นอันตราย	 ผู้มีหน้าที่ในด้านกฎหมาย	 จะต้องคิดอ่าน	

กระทำาการ	 ให้กฎหมายได้เป็นปัจจัยผดุงความเท่ียงธรรม 

และสงบสุขอย่างแท้จริง...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร	

ของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย

วันเสาร์	ที่	๗	สิงหาคม	๒๕1๔



๘๐ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...นักเขียน	 นักแสดงความคิด	 ไม่ใช่นักแสดงละคร	

นักแสดงความคิดออกมานั้นมีความสำาคัญมาก	 เพราะว่า 

มอีทิธพิลตอ่ชวีติของมวลมนษุย์	และโดยเฉพาะประชากรและ

สังคมในประเทศของเรา	 ถ้าเราเขียนอะไรออกมา	 เขาอ่าน 

ไปแล้วทำาให้เกิดความคิดที่อาจคล้อยตามไปได้	 และถ้า 

การเขียนนั้นเขียนดี	 ก็ย่ิงคล้อยตามกันมาก	 ฉะนั้นท่าน 

ก็เกิดความรับผิดชอบมาก	 ท่านเป็นผู้ท่ีจะป้ันความคิดของ

ประชาชนในปัจจุบันและในอนาคตได้...
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่	 

คณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์	ที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕1๕



๘1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่า	มีปัญหาเยาวชนในบ้านเมือง

มากขึ้น	 เนื่องจากเหตุหลายกระแส	 ความจริง	 เยาวชนมิได้

ตอ้งการทีจ่ะทำาตวัใหยุ้ง่ยากแตอ่ยา่งใด	แตโ่ดยเหตทุีไ่มไ่ดร้บั 

ความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร	 และขาดที่พ่ึง	 ขาดผู้ที่จะให้ 

ความรูใ้หค้ำาแนะนำาทีถู่กตอ้งเหมาะสม	เขาจงึตอ้งกลายไปเปน็ 

บุคคลที่เป็นปัญหาแก่สังคม

	 เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย	 ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ 

เป็นผูบ้ริหารการศกึษาทีจ่ะตอ้งชว่ยเหลอืเขาดว้ยหลกัวชิาและ 

ความสามารถ	ทุกคนได้เรียนวิชาการแนะแนวมาแล้ว	ควรจะได้ 

นำาหลกัการมาปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ยาวชนไดร้บัประโยชนอ์นัแทจ้รงิ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ	

ซ่ึงสำาคัญมาก	 ขอให้เพียรพยายามปลูกฝังความรู้ความคิด

ที่ปราศจากโทษให้แก่เขาโดยเสมอหน้า	 แนะนำาอบรมด้วย

เหตุผลและด้วยความจริงใจ	ประกอบด้วยความเมตตาปรานี	

สงเคราะหอ์นเุคราะหแ์ละนำาพาไปสูท่างทีถ่กูทีเ่จรญิ	เยาวชน

กจ็ะเกดิมคีวามมัน่ใจและมกีำาลงัใจทีจ่ะทำาความด	ีเพ่ือจกัไดม้ี

อนาคตที่มั่นคงแจ่มใสในวันข้างหน้า...	
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	พิษณุโลก

วันพฤหัสบดี	ที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕1๕





๘๓	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การจะทำางานให้มีประสิทธิผลและให้ดำาเนินไปได้

โดยราบร่ืนน้ัน	จำาเปน็อยา่งยิง่จะตอ้งทำาดว้ยความรบัผดิชอบ 

อย่างสูง	 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่ 

แท้จริงของงาน	 สำาคัญที่สุด	 ต้องเข้าใจความหมายของคำาว่า	

“ความรับผิดชอบ”	ให้ถูกต้อง	ขอให้เข้าใจว่า	“รับผิด”	ไม่ใช่

การรับโทษ	หรือถูกลงโทษ	“รับชอบ”	ไม่ใช่รับรางวัล	หรือ

รับคำาชมเชย	 การรู้จักรับผิด	 หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาด 

เสียหาย	 และเสียหายเพราะอะไร	 เพียงใดนั้น	 มีประโยชน์

ทำาให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง	ยอมรับความผิดของตนเอง

โดยใจจริง	 เป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้	 และให้รู้ว่า

จะตอ้งปฏบิตัแิกไ้ขใหม	่สว่นการรู้จกัรับชอบหรอืรูว้า่อะไรถกู	 

อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย	 ถูกตามหลักวิชา	 ถูกตาม 

วิธีการนั้น	มีประโยชน์ทำาให้ทราบแจ้งว่า	จะทำาให้งานสำาเร็จ

สมบูรณ์ได้อย่างไร	จักได้ถือปฏิบัติต่อไป...

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์	ที่	1๖	กรกฎาคม	๒๕1๙



๘๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...งานใด	ๆ 	กต็าม	ถา้ไมท่ำาดว้ยใจและดว้ยอาการทีส่งบ

สำารวม	ความรีบร้อน	ฟุ้งซ่าน	หลงผิด	และอคติทุก	ๆ	อย่าง	

กจ็ะเขา้ปดิบงัหนทางทีจ่ะนำาปญัญามาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ

จนหมดสิ้น	 และเมื่อนำาปัญญามาใช้ไม่ได้	 ก็ยากที่จะทำางาน 

ให้ถกูต้องได้	ความผดิพลาดและความเสยีหายนานาประการ

กอ็ยูใ่นวสิยัทีจ่ะเกดิขึน้ไดท้กุเมือ่	จงึใคร่จะใหบ้ณัฑติแตล่ะคน

ศึกษาพิจารณาความสงบสำารวมนี้	 ให้เห็นถึงประโยชน์และ

ความสำาคัญโดยถ่องแท้...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ	สวนอัมพร

วันอังคาร	ที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๒1



๘๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 …การรู้จักรับผิด	 คือการยอมรับรู้ว่าสิ่งที่ตนทำามีข้อใด

ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย	และเสียหายไปเพราะเหตุใด.	ข้อนี้	

มีประโยชน์	 ทำาให้รู้จักพิจารณาการกระทำาของตนพร้อมท้ัง 

ข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจัง	 เป็นทางที่ช่วยให้สามารถ 

คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำาและความผิดพลาดต่าง	 ๆ	 

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้.	 ส่วนการรู้จักรับชอบนั้น	 คือรู้ว่า 

สิ่งที่ตนทำา	 มีส่วนใด	 ที่ใด	 ถูกต้องแล้ว	 คือถูกตามความ

มุ่งหมาย	 ตามหลักวิชา	 ตามวิธีการ	 ตามสถานการณ์แล้ว.	 

ข้อนี้	 มีประโยชน์ทำาให้ทราบชัดว่า	 ตนจะทำางานให้ดี	 

ใหส้ำาเร็จสมบรูณ	์ไดอ้ยา่งไร	จกัไดถ้อืเปน็แนวทางทีจ่ะปฏบิตัิ

และพัฒนางานที่ทำาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป…
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๘	

ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี	ที่	๓1	กรกฎาคม	๒๕๒๙



๘๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 

	 ...การตั้งต้นงานนี้สำาคัญที่สุด	 คำาว่า	 “ตั้ง”	 นั้นก็มีไว้	

เพราะว่าสำาหรับทำางานใด	ๆ	ก็จะต้องมีความตั้งใจ	ตั้งใจนั้น 

กค็อืเอาใจตัง้ในงาน	หรืออีกอย่างเอางานมาตัง้ไวข้า้งหนา้ใจ 

เมื่อเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจ	 หรือเอาใจตั้งไว้ในงานนั้น	 

เชื่อว่างานก็คงจะสำาเร็จลุล่วงไปได้โดยดี...
 

 

พระราชดำารัส	ในโอกาสที่นายกรัฐมนตร ี

นำาคณะรัฐมนตรีเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ก่อนเข้ารับหน้าที่	ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอาทิตย์	ที่	1๖	ธันวาคม	๒๕๓๓





พอเพียง
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส





พอเพียง



หมายถึง	 ความพอเพียงในการดำาเนินชีวิต
แบบทางสายกลาง	 มีเหตุมีผล		
ใช้ความรู ้ในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ	 มีความพอประมาณ	
พอดี	 ไม่เบียดเบียนตนเอง	 สังคม	
และสิ่ งแวดล ้อม	 ไม ่ประมาท		
สร ้ างภูมิคุ ้ มกันที่ ดี 	 รู ้ เท ่ าทัน	
การเปลี่ยนแปลง









๙๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันน้ี	 

ข้าพเจ้าใคร่จะได้กล่าวถึงความสำาคัญของการประหยัด	 ซึ่ง

รัฐบาลได้ชักชวนให้แต่ละคนปฏิบัติ	คงจะได้ตระหนักอยู่แล้ว 

ทั่วกันว่า	 การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น	 จะเป็นหลักประกัน

ความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว	 ช่วย

ปอ้งกนัความขาดแคลนในวนัขา้งหนา้	การประหยดัดงักลา่วนี ้

จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น	 ยังจะเป็นประโยชน์

แก่ประเทศชาติด้วย...
 

 

กระแสพระราชดำารัส	พระราชทานแก่

ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสขึ้นปีใหม่	๒๕๐๓	

วันที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๐๒



๙๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้น.	 

ต้องสร้างพื้นฐาน	 คือความพอมีพอกิน	 พอใช้ของประชาชน

ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	 โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ 

ที่ประหยัด	 แต่ถูกต้องตามหลักวิชา	 เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง

พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริม 

ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สู งขึ้นโดยลำาดับ 

ต่อไป...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วันพฤหัสบดี	ที่	1๘	กรกฎาคม	๒๕1๗



๙๗	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ทั้งน้ี	 คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา	 จะว่าเมืองไทย 

ลา้สมยั	วา่เมอืงไทยเชย	วา่เมอืงไทยไมม่สีิง่ทีส่มยัใหม	่แตเ่รา 

พออยู่พอกิน	 และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้ 

เมอืงไทยพออยูพ่อกนิ	มคีวามสงบ	และทำางานตัง้จติอธษิฐาน

ปณิธาน	 จุดมุ่งหมายในแง่นี้	 ในทางนี้	 ที่จะให้เมืองไทยอยู่

พออยู่พอกิน	 ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอด	 แต่ว่าการพออยู่พอกิน 

มีความสงบนั้น	ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ถ้ารักษา

ความพออยู่พอกินนั้นได้	เราจะยอดยิ่งยวด...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคม	

องค์การเกี่ยวกับศาสนา	ครู	นักเรียนโรงเรียนต่าง	ๆ	

นักศึกษามหาวิทยาลัย	ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย

วันพุธ	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕1๗



๙๘ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น	 หมายถึงความสุข 

ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม	 

ทัง้ในเจตนาและการกระทำา	ไมใ่ชไ่ดม้าดว้ยความบงัเอญิ	หรอื 

ด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น	 ความเจริญท่ีแท้นี้ 

มลีกัษณะเปน็การสรา้งสรรค์	เพราะอำานวยประโยชนถ์งึผูอ้ืน่

และส่วนรวมด้วย	 ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม	 

ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล	 

ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำาลายล้าง	 เพราะให้โทษบ่อนเบียน

ทำาลายผู้อ่ืนและส่วนรวม	 การบ่อนเบียนทำาลายนั้น	 ที่สุด 

ก็จะกลับมาทำาลายตน	 ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกทำาลาย 

เสียแล้ว	 ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้	 จะต้องล่มจมลงไป 

เหมือนกัน...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

และอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕1๘



๙๙	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว	ที่บ้านเมืองของเรา 

มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดทั้งในวิถีทางดำาเนินของ 

บ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป	 เป็นเหตุให้เราต้อง 

ประคับประคองตัวมากเข้า	 เพื่อให้อยู่รอดและก้าวต่อไป

ได้โดยสวัสดี	 ตามแนวทางที่เป็นมาแล้ว	 น่าจะเชื่อได้ว่า

เราจะต้องประคองตัวกันต่อไปอีกนาน	 ดังนั้น	 ทุกคนจึง 

ควรจะรับรู้ความจริงท้ังนี้	 แล้วเอาใจใส่ปฏิบัติงานปฏิบัติตัว

ให้เป็นระเบียบและขะมักเขม้นยิ่งขึ้น	 พร้อมกับระมัดระวัง 

การดำาเนินชีวิตให้เป็นไปโดยประหยัด	 จักได้ไม่เกิดความ

ตดิขดัเดือดร้อนขึน้เพราะความประมาทและความรูไ้มเ่ทา่ทนั 

สถานการณ์...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	

ในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๒๒

วันอาทิตย์	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๒1



1๐๐ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น	 จะต้อง 

สร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้ ง ส้ิน	 

ถ้าพื้นฐานไม่ดี	หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว	ที่จะเพิ่มเติม 

เสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักท่ีจะทำาได้	 จึงควรจะ 

เข้าใจให้แจ้งชัดว่า	นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว	ยังจะ 

ต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆ	 กัน

ไปด้วย...
 
 
พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕๒๓



1๐1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 …คนเราท่ีฟุ้งเฟ้อ	 ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อน 

ความฟุ้งเฟ้อได้	ความฟุ้งเฟ้อน้ีเป็นปากหรือเป็นสัตว์ท่ีหิวไม่หยุด	 

ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา	จะป้อนไปเท่าไร	ๆ 	ก็ไม่พอ	 

เมือ่ปอ้นเทา่ไร	ๆ 	ไมพ่อแลว้	กห็าเท่าไร	ๆ 	กไ็มพ่อ	ความไมพ่อนี ้

ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้	 ฉะนั้น 

ถ้าจะตอ่ตา้นความเดอืดรอ้น	ไมใ่ชว่า่จะตอ้งประหยดัมธัยสัถ	์

จะตอ้งปอ้งกนัความฟุง้เฟอ้	และปอ้งกนัวธิกีารทีม่กัจะใชเ้พือ่

ที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้	 คือความทุจริต	 ฉะนั้นการที่จะ

ณรงคท์ีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ใหค้นมธัยสัถแ์ละประหยดันัน้กอ็ยูท่ีต่วัเอง	 

ไม่ใช่อยู่ที่คน	 เมื่ออยู่ที่ตนเอง	 ไม่อยู่ที่คนอื่น	 การณรงค์ 

โดยมากมกัออกไปขา้งนอก	จะไปชกัชวนคนโนน้ชกัชวนคนนี้ 

ให้ทำาโน่นทำานี่	 ท่ีจริงตัวเองต้องทำาเอง	 ถ้าจะใช้คำาว่าณรงค์ 

ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง	 ต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ	

ถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้…
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน

ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จฯ	

กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร

ณ	สนามบินดอนเมือง	

วันอาทิตย์	ที่	๒	ธันวาคม	๒๕๒๗



1๐๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 …เราไม่เป็นประเทศร่ำารวย	 เรามีพอสมควร	 พออยู่ได้.	

แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก.	 เราไม่อยากจะ

เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก.	 เพราะถ้าเราเป็นประเทศ

ก้าวหน้าอย่างมาก	 ก็จะมีแต่ถอยหลัง.	 ประเทศเหล่านั้น	 

ที่เป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมก้าวหน้า	 จะมีแต่ถอยหลัง	 

และถอยหลังอย่างน่ากลัว.	 แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบ

เรียกว่าแบบ	 “คนจน”	 แบบที่ไม่ติดกับตำารามากเกินไป	 

ทำาอย่างมีสามัคคีนี่แหละ	 คือเมตตากัน	 ก็จะอยู่ ได้ 

ตลอดไป…
 
 
พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	

ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต

วันพุธ	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๓๔



1๐๓	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำาคัญ.	 สำาคัญอยู่ที่ เรามี

เศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ.	แบบพอมพีอกนินัน้หมายความวา่	 

อุ้มชูตัวเองได้	 ให้มีพอเพียงกับตัวเอง.	 อันนี้ก็เคยบอกว่า 

ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้อง 

ผลิตอาหารของตัว	 จะต้องทอผ้าใส่เอง.	 อย่างนั้นมันเกินไป	 

แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำาเภอ	 จะต้องมีความพอเพียง 

พอสมควร.	บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ	 

ก็ขายได้	แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่	ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง

มากนัก...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	

ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	

วันพฤหัสบดี	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๐



1๐๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ในการสร้างตวัสร้างฐานะนัน้จะตอ้งถอืหลกัคอ่ยเปน็

ค่อยไป	 ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะ

พอดี	ไม่ทำาเกินฐานะและกำาลัง	หรือทำาด้วยความเร่งรีบ.	เมื่อ

มีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริม

ความเจริญกา้วหนา้ในระดบัท่ีสงูขึน้	ตามตอ่กนัไปเปน็ลำาดบั.	

ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน	 มีหลักเกณฑ์	 เป็นประโยชน์แท้ 

และยั่งยืน...
 
 
พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี	ที่	1๘	ธันวาคม	๒๕๔๐



1๐๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง.	 

ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน	 ก็ใช้ได้.	 ย่ิงถ้าทั้งประเทศพอมี 

พอกนิกย็ิง่ด	ีและประเทศไทยเวลานัน้	กเ็ริม่จะไมพ่อมพีอกนิ.	 

บางคนก็มีมาก	 บางคนก็ไม่มีเลย.	 สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน 

มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน.	 จึงต้องมีนโยบายท่ีจะทำา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้.	 ให้ 

พอเพยีงนีก้ห็มายความวา่	มกีนิมอียู	่ไมฟุ่ม่เฟอืย	ไมห่รหูรา

ก็ได้	แต่ว่าพอ...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	

ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	

วันศุกร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔1



1๐๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก	 คือ

คำาว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง.	 คนเราถ้าพอ

ในความต้องการ	 ก็มีความโลภน้อย	 เมื่อมีความโลภน้อย	 

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.	 ถ้าทุกประเทศมีความคิด	 -	 อันนี ้

ไม่ใช่เศรษฐกิจ	 -	 มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง	

หมายความว่า	 พอประมาณ	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภอย่างมาก	 

คนเราก็อยู่เป็นสุข.	 พอเพียงนี้อาจจะมีมาก	 อาจจะมีของ

หรูหราก็ได้	 แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น.	 ต้องให้ 

พอประมาณตามอัตภาพ	พูดจาก็พอเพียง	ทำาอะไรก็พอเพียง	

ปฏิบัติตนก็พอเพียง...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	

ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	

วันศุกร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔1







จิตอ�ส�
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส



จิตอ�ส�



หมายถึง	 การเป็นผูท้ีใ่ส่ใจต่อสงัคมสาธารณะ	
และอาสาลงมอืทำาอย่างใดอย่างหนึง่		
อันมใิช่หน้าที่ของตน	ด้วยความรัก		
ความสามคัค	ีเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่		
ของสงัคม	ของประเทศชาต	ิโดยมไิด้	
หวังผลตอบแทน	 ทำาความดีเพื่อ
ความดี	เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม	
ทำาอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นนิสัย



11๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา



11๓	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา



11๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา



11๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...อันสถานะการณ์ของโลกทั่วไป	และของบ้านเมืองเรา 

เป็นอย่างไร	 ก็ย่อมเป็นท่ีทราบกันอยู่แล้ว	 ทางที่จะช่วยให้ 

ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบัติ	 มีความวัฒนาถาวรไปได้ 

กโ็ดยทีเ่ราชาวไทยทกุคนมนี้ำาใจรกัชาตอิยา่งแท้จรงิ	ไมถ่อืเอา 

ประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียว	 มุ่งบำาเพ็ญ

กรณียกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต	 ขยันหมั่นเพียร	 เพ่ือ 

คณุประโยชนส์ว่นรวมของประเทศชาต	ิและพรอ้มทีจ่ะเสยีสละ

ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม...
 

 

กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวันปีใหม่	

พ.ศ.	๒๔๙๕	



11๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า	 บุคคลใดประกอบความดี 

คุณความดีนั้นย่อมต้องสนองตอบ	 ข้าพเจ้าจึงขอชักชวน

แต่ละท่าน	ให้พยายามบำาเพ็ญความดีด้วยน้ำาใจอันบริสุทธิ	์

แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้าง	ก็จงมานะอย่าท้อถอย	

จงสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดี	 ทั้งนี้เพื่อ

ความสุขสวัสดีของท่าน	 และเพื่อความวัฒนาถาวรของ

ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย...
 
 
พระราชดำารัส	ในโอกาสขึ้นปี	พุทธศักราช	๒๔๙๗

๓1	ธันวาคม	๒๔๙๖



11๗	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...การปดิทองหลงัพระนัน้	เมือ่ถงึคราวจำาเปน็กต็อ้งปดิ	 

ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนัก	

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น	 แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง 

แต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย	 พระจะเป็นพระ 

ที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	

วันที่	๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖



11๘ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดท่ีอาศัย	 ทุกคน 

จะมคีวามสขุความเจรญิไดก้เ็พราะบา้นเมอืงเปน็ปรกตมิัน่คง	 

ผู้ที่ทำางานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์

เป็นส่วนของตนด้วย	 ผู้ที่ทำางานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน

ประโยชน์ส่วนรวม	 ย่อมบั่นทอนทำาลายความมั่นคงของ

ประเทศชาติ...
 

 

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

ประกาศนียบัตร	และอนุปริญญาบัตร	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

สาขาวิชาและวิชาต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่	1๖	มกราคม	๒๕1๒



11๙	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 หลักการสำาคัญคือต้องร่วมกันทำางานเพื่อชาติ	 นี่เป็น

หลักสำาคัญสำาหรับทุกคนในประเทศไทย	 ที่จะต้องร่วมกัน

สรา้งความมัน่คงของสว่นรวมดว้ยความขะมกัเขมน้	ดว้ยความ

ตั้งใจ	และด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม...
 
 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่ผู้แทนมูลนิธิทั่วราชอาณาจักร	

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕1๒



1๒๐ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เรา 

จะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด	การช่วยเหลือให้เขาได้รับ 

สิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำาเป็นอย่างเหมาะสม	จะเป็น 

การช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด...
 
 
พระราชดำารัส	ในพิธีเปิดการประชุม 

การสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	ครั้งที่	๕	

ณ	ห้องประชุมศาลาสันติธรรม	

วันอาทิตย์	ที่	๖	เมษายน	๒๕1๒



1๒1	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...การที่ขอให้ทำาเพื่อส่วนรวมนี้	 ก็ไม่ใช่ว่าแต่ละคน 

จะต้องสละทุกอย่างให้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเพื่อสิ่งที่เรียกว่า 

ส่วนรวม	 มิใช่อย่างนั้น	 แต่หมายว่าสละสิ่งใดที่สละได้ 

เพื่อที่จะให้ส่วนรวมอยู่ได้	 โดยจุดประสงค์ที่จะส่วนบุคคล 

อยู่ได้เหมือนกัน	 เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้	 ส่วนบุคคล 

ก็อยู่ลำาบาก	นอกจากจะเป็นผู้ท่ีเอาตัวรอดโดยแท้	และลงท้าย 

ผู้ท่ีเอาตัวรอดเหล่านั้นก็จะนับว่าเอาตัวไม่รอด	 เพราะว่า 

ไม่มีเกียรติไม่มีความภูมิใจในตัว	 ฉะน้ันก็ขอร้องให้สมาชิก 

ท้ังหลายพยายามที่จะพินิจพิเคราะห์ในการกระทำาในการ 

เสนอข่าวเสนอบทความ	 ให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์	 

เป็นไปในทางที่จะทำาให้ส่วนรวมเป็นปึกแผ่น	 ให้ส่วนรวม 

มีความเจริญก้าวหน้า	มีสิ่งที่ดีงาม...
 

 

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่คณะกรรมการ

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันอังคาร	ที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕1๕



1๒๒ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...เวลามีเหตุอะไร	 ทุกคนก็ได้ช่วยกันเพ่ือให้ระงับเหตุ	 

อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำาให้บ้านเมืองของเราแม้จะมีความ 

ปั่นป่วนได้กลับคืนสู่สภาพปรกติได้	 และอย่างท่ีอธิบดีได้ 

กล่าวว่านานาประเทศได้มีความยุ่งยาก	แต่ประเทศไทยแม้จะมี 

ความยุ่งยากก็ยังอยู่ได้	 มั่นคงได้	 อันนี้เป็นความลับ	 ฉะนั้น

ทุกคนจะเป็นนักเรียน	 จะเป็นนักศึกษา	 จะเป็นครูใน 

สถาบันใดก็ตาม	 ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็จะต้องสำานึก 

ถึงข้อนี้ซึ่งสำาคัญ	 คือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด	 

มีศาสนาใด	 มีอาชีพใด	 ย่อมต้องช่วยซึ่งกันและกัน	 ช่วยกัน

อุ้มชูชาติบ้านเมืองคือส่วนรวมให้อยู่ได้...
 

 

กระแสพระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่นักเรียน	

นักศึกษา	ครู	และอาจารย์	ในโอกาสเข้าเฝ้า	ฯ

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันเสาร์	ที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕1๖





1๒๔ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 ...ประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ด้วยทุกคน	ทุกฝ่ายสามัคคีกัน	 

ความสามัคคีนั้นได้พูดอยู่เสมอว่าต้องมี	แต่อาจจะเข้าใจยาก 

ว่าทำาไมสามัคคีจะทำาให้บ้านเมืองอยู่ได้	 สามัคคีนี้ก็คือ 

การเห็นแก่บ้านเมือง	 และช่วยกันทุกวิถีทาง	 เพ่ือท่ีจะสร้าง

บ้านเมืองให้เข้มแข็ง	 ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	 

และทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ต้องส่งเสริมงานของ 

กันและกัน	 และไม่ทำาลายงานของกันและกัน	 มีเรื่องอะไร 

ใหไ้ดพ้ดูปรองดองกนั	อยา่เรือ่งใครเรือ่งมนั	และงานกท็ำางาน

อย่างตรงไปตรงมา	นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทาน

ในพิธีประดับยศนายตำารวจชั้นนายพล	

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

วันพฤหัสบดี	ที่	1๕	มกราคม	๒๕1๙



1๒๕	เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

 ...การทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์

มากกว่าทำาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว	และบอกได้ว่าคนไหน

ทำาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้	ๆ	ล้วน	ๆ	เชื่อว่าประโยชน์นั้น

จะไม่ได้	 เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว	แบกเอาไว้ 

ตลอดเวลา	 ซึ่งก็ไม่สบาย	 ก็หนัก	 ก็เหนื่อย	 แต่ถ้าผู้ใด 

ทำาเพื่อส่วนรวม	ยิ่งมาก	ยิ่งดี	ยิ่งเบา	ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว	

และยิ่งมีความสุข...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่นักศึกษา	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

วันพฤหัสบดี	ที่	11	กันยายน	๒๕๒๓



1๒๖ เทิด	๙	ปกเกศ	๗๐	คุณธรรมนำาประชา

	 …ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 

กับความรักใคร่ เผื่ อแผ่ช่ วย เหลือกันฉันญาติพี่น้ อง	 

สองประการนี้	คือคุณลักษณะสำาคัญของไทย	ที่ช่วยให้ชาติ 

บ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ	 และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบัน...
 

 

พระราชดำารัส	พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	

ในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๓๒

วันเสาร์	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๓1





หน้า

พระราชดำารัส	 การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๒๓	พฤษภาคม	๒๔๙๖

๒1

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1๒	มิถุนายน	๒๔๙๗

๒๒

พระราชดำารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม 

ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ	ครั้งที่	1๒	 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

วันเสาร์	ที่	1๒	ธันวาคม	๒๕1๓

๒๓

พระบรมราโชวาท	 เนื่องในโอกาสพระราชทานยศนายตำารวจชั้นนายพล 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์	ที่	1๐	ธันวาคม	๒๕1๔

๒๔

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประกาศนียบัตร 

และเข็มวิทยฐานะ	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร	วิทยาลัยการทัพอากาศ	โรงเรียนเสนาธิการทหาร 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	

และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

ณ	หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วันพฤหัสบดี	ที่	11	ตุลาคม	๒๕1๖

๒๕

ประมวลพระราชดำารัส
และพระบรมราโชวาทภายในเล่ม



หน้า

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่	คณะผู้แทนองค์การศาสนาและสมาคมต่าง	ๆ 

ทางศาสนา	คณะนิสิตและนักศึกษา	ในโอกาสที่เข้าเฝ้า	ฯ	

ถวายพระพรชัยมงคล 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา 

วันอังคาร	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕1๖

๒๖

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร 

วันศุกร์	ที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๒๐

๒๗

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๒	กรกฎาคม	๒๕๒๒

๒๘

พระราชดำารัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชา	อาจารย์	และนายทหารนักเรียน	 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	ชุดที่	๕๗	ซึ่งเดินทางมาศึกษา

ภูมิประเทศทั่วๆ	ไป	ทางภาคใต้	 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ณ	ศาลาบุหลัน	ทักษิณราชนิเวศน์	 

วันอังคาร	ที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๒๒

๒๙

พระราชดำารัส ในโอกาสที่คณะผู้อำานวยการและอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียน

ต่างๆ	ในเขตอำาเภอดุสิต	“กลุ่มจิตรลดา”	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	 

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร	ที่	1๘	มีนาคม	๒๕๒๓

๓1



หน้า

พระราชดำารัส	 ในโอกาสที่	ฯพณฯ	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	 

นายกรัฐมนตรี	นำาคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที ่

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันจันทร์	ที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๒๖

๓1

พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม	เนื่องในงานวันคล้าย 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

ณ	สนามศุภชลาศัย	สนามกีฬาแห่งชาต ิ

วันอาทิตย์	ที่	1	กรกฎาคม	๒๕๒๗

๓๒

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำารวจตร ี

ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ	 

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๘	พระราชทานประกาศนียบัตร 

กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร 

การบริหารงานตำารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๒	พระราชทาน

ประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรผู้กำากับการ	รุ่นที่	๗	และพระราชทาน

ประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจ	ชุดที่	๘ 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร 

วันจันทร์	ที่	1๐	มีนาคม	๒๕๒๙

๓๓



หน้า

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตรแก่	ว่าท่ี	ร้อยตำารวจตรี 

ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ	 

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๓1	พระราชทานประกาศนียบัตร

เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร

การบริหารงานตำารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๖,	๗	พระราชทาน

ประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรผู้กำากับการ	รุ่น	1๒,	1๓	และพระราชทาน

ประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจ	รุ่นที่	11	 

ณ	อาคารใหม่สวนอัมพร 

วันอังคาร	ที่	1๘	เมษายน	๒๕๓๒

๓๔

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันเสาร์	ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๓๔

๓๕

พระบรมราโชวาท	 พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ	1๐๐	ป ี

วันพุธ	ที่	1	เมษายน	๒๕๓๕

๓๖

พระราชดำารัส	 เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินออกให้ประชาชนเฝ้า	ฯ 

ณ	พระที่นั่งอนันตสมาคม 

วันที่	1๙	มกราคม	๒๕๐๔

๔๕

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์

ในพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	

วันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๐๘

๔๖



หน้า

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่	ปริญญาบัตร	และประกาศนียบัตร	

แก่นักเรียนนายร้อยผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 

ณ	หอประชุมกิตติขจร 

วันพุธ	ที่	๒๔	เมษายน	๒๕1๗

๔๗

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำารวจตรี

ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕1๙ 

ณ	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

วันศุกร์	ที่	๘	เมษายน	๒๕๒๐

๔๘

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	 

วันอังคาร	ที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๒๐

๔๙

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

ณ	สวนอัมพร 

วันพุธ	ที่	๒1	มิถุนายน	๒๕๒1

๕๐

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ	สวนอัมพร 

วันศุกร์	ที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒1

๕1

พระบรมราโชวาท	 สำาหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก	ประจำาปี	๒๕๒๓ 

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันที่	1๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๒

๕๒



หน้า

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานกระบ่ี	และปริญญาบัตร	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	โรงเรียนนายเรือ	 

และโรงเรียนนายเรืออากาศ	 

วันพุธ	ที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๒๔

๕๔

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

วิทยาเขตภาคใต้	จังหวัดสงขลา 

ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กันยายน	๒๕๒๔

๕๕

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๕ 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	 

วันจันทร์	ที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๒๗

๕๖

พระบรมราโชวาท	 พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน	เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน

วันอาทิตย์	ที่	1	เมษายน	๒๕๒๗

๕๘

พระบรมราโชวาท	 พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์	 

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 

ของทหารรักษาพระองค ์

วันอาทิตย์	ที่	๓	ธันวาคม	๒๕๓๒

๕๙

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร 

วันศุกร์	ที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๔๐

๖๐

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	โรงเรียนนายเรือ	และ

โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร 

วันพุธ	ที่	๗	มิถุนายน	๒๕๔๓

๖1



หน้า

พระราชดำารัส	 ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธ ี

เฉลิมพระชนมพรรษา	ปีพุทธศักราช	๒๕๔๕ 

ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

วันพฤหัสบดี	ที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๕

๖๒

พระบรมราโชวาท	 ในวันพิธีสวนสนาม	และพระราชทานธงชัยประจำากอง 

โรงเรียนตำารวจภูธร	ภาค	๔ 

วันที่	1๓	ตุลาคม	๒๔๙๖

๗1

พระบรมราโชวาท	 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 

ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ถนนประสานมิตร	 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๕	ธันวาคม	๒๕๐๙

๗๒

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วันอังคาร	ที่	๗	มีนาคม	๒๕1๐

๗๓

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วันพฤหัสบดี	ที่	๒1	ธันวาคม	๒๕1๐

๗๔

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันศุกร์	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕1๓

๗๕

พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะอาจารย์	ครู	และนักเรียนโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษา 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์	ที่	๙	ตุลาคม	๒๕1๓

๗๖



หน้า

กระแส 

พระราชดำารัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	

พุทธศักราช	๒๕1๔ 

วันพฤหัสบดี	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕1๓

๗๗

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันพฤหัสบดี	ที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕1๔	

๗๘

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำานักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย 

วันเสาร์	ที่	๗	สิงหาคม	๒๕1๔

๗๙

พระบรมราโชวาท	 พระราชทานแก่	คณะกรรมการสมาคมนักเขียน 

แห่งประเทศไทย	 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันศุกร์	ที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕1๕

๘๐

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	พิษณุโลก 

วันพฤหัสบดี	ที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕1๕

๘1

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันศุกร์	ที่	1๖	กรกฎาคม	๒๕1๙

๘๓

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ	สวนอัมพร 

วันอังคาร	ที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๒1

๘๔



หน้า

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๒๘	 

ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วันพฤหัสบดี	ที่	๓1	กรกฎาคม	๒๕๒๙

๘๕

พระราชดำารัส	 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำาคณะรัฐมนตรีเฝ้า	ฯ	 

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่	 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอาทิตย์	ที่	1๖	ธันวาคม	๒๕๓๓

๘๖

กระแส 

พระราชดำารัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสขึ้นปีใหม่	๒๕๐๓	 

วันที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๐๒

๙๕

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันพฤหัสบดี	ที่	1๘	กรกฎาคม	๒๕1๗

๙๖

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคม	องค์การเกี่ยวกับศาสนา	

ครู	นักเรียนโรงเรียนต่าง	ๆ	นักศึกษามหาวิทยาลัย	 

ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย 

วันพุธ	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕1๗

๙๗

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕1๘

๙๘



หน้า

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสขึ้นปีใหม่	

พุทธศักราช	๒๕๒๒ 

วันอาทิตย์	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๒1

๙๙

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๐	กรกฎาคม	๒๕๒๓

1๐๐

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน 

ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ในโอกาสเสด็จฯ	กลับจากแปรพระราชฐาน 

จากจังหวัดสกลนคร 

ณ	สนามบินดอนเมือง 

วันอาทิตย์	ที่	๒	ธันวาคม	๒๕๒๗	

1๐1

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	 

วันพุธ	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๓๔

1๐๒

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	 

วันพฤหัสบดี	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๐

1๐๓

พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๘	ธันวาคม	๒๕๔๐

1๐๔



หน้า

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	 

วันศุกร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔1

1๐๕

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดาฯ	พระราชวังดุสิต	 

วันศุกร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔1

1๐๖

กระแส 

พระราชปราศรัย

แด่ประชาชนในวันปีใหม่	พ.ศ.	๒๔๙๕ 11๕

พระราชดำารัส ในโอกาสขึ้นปี	พุทธศักราช	๒๔๙๗ 

๓1	ธันวาคม	๒๔๙๖

11๖

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 

วันที่	๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖

11๗

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประกาศนียบัตร	และ

อนุปริญญาบัตร	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่าง	ๆ	

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วันพฤหัสบดี	ที่	1๖	มกราคม	๒๕1๒	

11๘

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่ผู้แทนมูลนิธิทั่วราชอาณาจักร	 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	 

วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕1๒

11๙

พระราชดำารัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	ครั้งที่	๕ 

ณ	ห้องประชุมศาลาสันติธรรม	 

วันอาทิตย์	ที่	๖	เมษายน	๒๕1๒

1๒๐



หน้า

พระบรมราโชวาท	 พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ ์

แห่งประเทศไทย 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันอังคาร	ที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕1๕

1๒1

กระแส

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่นักเรียน	นักศึกษา	ครู	และอาจารย์	 

ในโอกาสเข้าเฝ้า	ฯ 

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร 

วันเสาร์	ที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕1๖

1๒๒

พระราชดำารัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำารวจชั้นนายพล 

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	 

วันพฤหัสบดี	ที่	1๕	มกราคม	๒๕1๙

1๒๔

พระราชดำารัส พระราชทานแก่นักศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตาน ี

วันพฤหัสบดี	ที่	11	กันยายน	๒๕๒๓

1๒๕

พระราชดำารัส	 พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสขึ้นปีใหม่	

พุทธศักราช	๒๕๓๒ 

วันเสาร์	ที่	๓1	ธันวาคม	๒๕๓1

1๒๖



แนะนำาองค์กร
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

	 ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์การมหาชนในกำากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 

และเป็นองค์การมหาชนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่	๓	บริการสาธารณะทั่วไป

วัตถุประสงค์

1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม	 และประสาน 

	 ความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่น	จดัประชมุสมชัชาคณุธรรมแห่งชาตทิีส่อดคล้องกบัแนวทาง 

	 หรือกรอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ตามระเบียบ 

	 สำานกังานนายกรฐัมนตร	ีวา่ดว้ยการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	เพือ่พฒันา 

	 คุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

๒.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย		ค้นคว้า	พัฒนาองค์ความรู้		สร้างองค์ความรู้ใหม่	 

	 รวบรวมองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 บริหารจัดการความรู้	 เผยแพร่องค์ความรู้ 

	 ด้านคุณธรรมความดี	 และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดี 

	 ของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

๓.	 ส่งเสริม	สนับสนุน	และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	 

	 และภาคประชาชน	ในการดำาเนนิการเพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็ทางวชิาการและนวตักรรม 

	 ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ

๔.	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	 และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม	 

	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี



วิสัยทัศน์ 

	 “เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับอาเซียน	 และเป็นองค์กรกลาง 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

เป้าหมาย 

1.	 ประชาชนมีจิตสำานึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

และประเทศชาติเพิ่มขึ้น	ปลูกฝังคุณธรรมสำาคัญ	๕	เรื่อง	ได้แก่	ซื่อตรง	วินัย	รับผิดชอบ	

พอเพียง	จิตอาสา

๒.	 องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์

1.	 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒.	 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม

๓.	 พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๔.	 สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๕.	 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรมกับนานาชาติ

๖.	 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
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