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คำนำ

 ดว้ยความจงรกัภกัดแีละสำนึกในพระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว  
อย่างหาท่ีสุดมิได้  ท่ีพระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพ่ือบำบัดทุกข์ 
บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด 

 ดว้ยมุง่มัน่ปรารถนาจะเผยแผพ่ระมหากรณุาธคิณุ พระปรชีาสามารถ และพระเกียรตคิณุ 
ให้ปรากฏแผ่ไพศาล กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดพิมพ์หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและ 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๕๕๖) ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับการเผยแพร ่
แก่หน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาชนท่ัวไป ในการนำความรูแ้ละแงค่ดิท่ีไดร้บัพระราชทาน 
ไปปฏิบัติเพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าของบุคคล องค์กร และประเทศชาติต่อไป

 กระทรวงยุติธรรมขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพร- 
ชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน 
พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลบำรุง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ 
ปกเกศปกเกล้าชาวไทยไปตราบกาลนิรันดร์

 กระทรวงยุติธรรม

พุทธศักราช ๒๕๕๖
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สารบัญ
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๙ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๕๐๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ๑๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ๑๑
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ๑๒

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๑๕ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๑๐ 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ๑๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ๑๗
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ๑๘
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ๑๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ๒๒
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ๒๓
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ๒๔
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒๕

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๗ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๒๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒๘
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ๒๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ๔๘
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ๕๒
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ๖๕
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ๗๑
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ๘๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ๘๓
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ๘๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ๙๐

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๙๓ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑-๒๕๓๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ๙๔
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ๙๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ๑๐๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ๑๐๗
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑๑๑
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑๑๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ๑๒๑
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ๑๓๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ๑๓๖

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๑๔๑ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๔๐ 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ๑๔๒
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๑๔๗
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๑๕๓
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๕๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๕๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ๑๖๓
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ๑๖๗
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ๑๘๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๘๑
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๘๔

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๑๘๙ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑-๒๕๕๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑๙๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๙๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๙๗
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒๐๒
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๑๒
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๒๐

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๒๓ 
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๒๔
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๓๒
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๓๘
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๐
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๖๑
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 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ท่านทั้งหลายได้มีไมตรีจิตมาร่วมชุมนุมต้อนรับข้าพเจ้า 

อย่างพร้อมเพรียงกัน

 การศาลยุติธรรมนั้น มีความสำคัญยิ่งประการหนึ่ง  เพราะเป็นหลักประกันความปลอดภัยและ 

ความเที่ยงธรรมของคนทั้งประเทศ  และเป็นอำนาจอธิปไตยส่วนหน่ึงตามรัฐธรรมนูญ ประเทศชาติจะ 

เจรญิกา้วหนา้ไปไดก้ต็อ่เมือ่มคีวามยตุธิรรมสมำ่เสมอ เปน็หลกัอนัคนทัง้ปวงพงึยดึถอืเปน็ทีพ่ึง่ไดเ้นอืงนติย ์ขา้พเจา้ 

รู้สึกเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือส่งเสริม  ให้การประสาทความยุติธรรมเจริญรุ่งเรืองสมควรแก่กาลสมัย

 ข้าพเจ้ามีความพอใจในประวัติของกระทรวงยุติธรรมและช่ือเสียงของศาลยุติธรรมที่ได้เป็นมา  และ 

ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นสมานฉันท์ของบรรดาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม  ส่วนเนติบัณฑิตยสภาน้ันเล่า   

หากข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเป็นแหล่งหนึ่งของผู้ผดุงรักษาอารยธรรมก็จะไม่เป็นการกล่าวเกินความเป็นจริง  ฉะนั้น 

การท่ีทา่นทัง้หลายพรอ้มใจกนัเชญิใหข้า้พเจา้เปน็เนตบิณัฑติกติตมิศกัดิ ์ กบัทัง้ใหไ้ดร้บัเสือ้ครยุเครือ่งหมายของ 

สมาชิก  จึง่ทำใหข้้าพเจา้มคีวามยนิดเีปน็อยา่งยิง่ในเกยีรตยิศอนันี ้ ไมตรจีติและความเอือ้อารขีองทา่นทัง้หลาย 

จะทำใหข้า้พเจา้รูส้กึรกัใกลช้ดิสนิทสนมกับทา่นยิง่ขึน้  และตอ่แตน้ี่ไปการงานใดอนัเปน็ของสภานี ้ ขา้พเจา้กย็อ่ม 

ถือว่ามีส่วนร่วมด้วย

 ข้าพเจา้หวังใจว่าทา่นทัง้หลายจะไดต้ัง้ใจชว่ยกนัพทิกัษร์กัษาอารยธรรม ความยตุธิรรม  และความผาสกุ 

ของประเทศชาติสืบไป ไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่เป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ  หรืออาชีพอื่นใด ขอให้ช่วยกัน 

ทำประโยชน์ยิ่ง ๆ ให้แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา

 ขา้พเจา้ขอขอบใจทา่นทัง้หลายอกีครัง้หน่ึง  ขอให้ทา่นมีความสุขกายสบายใจจงทกุขณะ  และมพีละกำลงั 

ประกอบกิจเป็นผลสำเร็จสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ.

พระราชดำรัสตอบ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินเหยียบกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรม
และพระดุลยพากษ์สุวมัณฑ์ นายกกรรมการเนติบัณฑิตยสภา

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญให้
ดำรงตำแหน่งเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์แห่งบัณฑิตยสภา

ณ กระทรวงยุติธรรม
วันเสาร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๙๕

๑๐
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 ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความช่ืนชมยินดี แก่บรรดานักเรียนนายร้อยตำรวจที่ได้สำเร็จการศึกษา   

ออกรบัราชการเปน็นายตำรวจ และมารบักระบีใ่นวนัน้ี และขอแสดงความหวงัวา่ทกุทา่นผูไ้ดผ้า่นการศกึษา ทัง้ใน 

ดา้นวชิาการ และการอบรมสัง่สอนในทางวนิยัและความประพฤตมิาดว้ยดฉีนีแ้ลว้ คงจะพยายามบำเพญ็กรณยีกจิ  

เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของตำรวจไทย โดยดำรงตนให้สมกับเป็นผู้มี 

หน้าที่พิทักษ์รักษาความสงบ  บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของอาณาประชาราษฎรสืบไป  จงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีของ 

ตำรวจ  คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และหน้าที่การงาน มีความเมตตา ปราณี  และให้ความยุติธรรมแก่ 

ทุกฝ่าย โดยไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด แต่เข้มแข็งเที่ยงธรรม ในการปราบปรามผู้กระทำผิดและพร้อมที่จะ 

เสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือรับใช้ประชาชนแม้ในสิ่งเล็กน้อย ถ้าท่าน 

พยายามบำเพ็ญตน และช่วยกันอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติได้ตามคุณธรรมเหล่านี้  ความผาสุกก็ย่อมจะ 

บังเกิดแก่ประเทศชาติ และเป็นทางเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติคุณของตำรวจไทย  และตัวท่านเองด้วย

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้แก่บรรดานายตำรวจ ที่ออกรับราชการใหม่นี้ จงประสบความก้าวหน้าด้วยดี 

ในหน้าที่ราชการสืบไป และขอความสุขสวัสดี  จงมีแก่ทุกท่านทั่วกัน.

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานกระบี่นายร้อยตำรวจ

วันที่  ๒  เมษายน  ๒๔๙๖

๑๑
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 วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ  ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับบรรดาท่านที่ได้มารับเกียรติในคราวนี้

 ในโอกาสที่ท่านจะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากข้อเตือนใจให้สำนึกถึง 

ความรบัผดิชอบของทา่น   ในฐานะผูพ้ทิกัษสั์นตริาษฎรใ์ห้จงหนัก   ตำรวจมีหน้าทีบ่ำบดัทกุขบ์ำรงุสขุแกป่ระชาชน   

เป็นผู้ที่ทางราชการเชื่อถือไว้วางใจ เช่น ในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย  ก็อนุญาตให้ถืออาวุธเพื่อปฏิบัติ 

หนา้ท่ีได้ นบัว่าตำรวจเป็นผู้ไดร้บัเกยีรตอิย่างสูงเหนือพลเมืองสามัญ เม่ือเปน็เชน่น้ี ตำรวจจงึตอ้งสำนกึถงึเกยีรต ิ

สงวนเกียรติ  มีความสังวรณ์ระมัดระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่มิบังควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็น ต้องวางตน 

ใหเ้ปน็ตำรวจท่ีดีมจีติใจสงู มคีวามซือ่สัตยสุ์จรติตอ่หนา้ทีแ่ละเปน็มติรทีด่ตีอ่ประชาชน ดำรงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม 

มีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเสมอ  

หากทา่นไดบ้ำเพญ็ตนและอบรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของทา่นตามนัยทีก่ล่าวมาน้ี   สวสัดภิาพและสนัตสิขุกจ็ะบงัเกดิ 

มีแก่ประชาชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา และความสุขความเจริญก็จะบังเกิดมีแก่ท่านด้วย

 นบัตัง้แตบ่ดันีไ้ป ทา่นต้องออกไปปฏบิตัริาชการตามลำพงั ปราศจากคร,ู อาจารยแ์นะนำสัง่สอน  ทา่นตอ้ง 

มีสติสัมปชัญญะก่อนที่จะปฏิบัติกิจการใด ๆ ลงไป เพราะกฎหมายย่อมคุ้มครองและเป็นคุณแก่เจ้าพนักงาน 

ผู้ปฏิบัติการโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ตรงกันข้ามย่อมลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย แม้จะเป็นเจ้าพนักงาน 

ผู้รักษากฎหมายก็ตาม  ดังนั้นท่านควรฝึกฝนตนเอง  บำเพ็ญตนให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย  ประเพณี  ศีลธรรม  

และกฎหมายเสมอ

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปรับราชการและข้าราชการตำรวจ 

ทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน.

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ  พ.ศ.  ๒๔๙๗

๒ เมษายน  ๒๔๙๗

๑๒
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๑๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มีการประกอบพิธีมอบกระบี่ แก่ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีซึ่งได้สำเร็จการศึกษา 

ชั้นสูงสุด  จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อีกวาระหนึ่ง  และขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย กับท่านทั้งหลายที่ได้มา 

รับเกียรติในวันนี้

 ในการที่ท่านทั้งหลายจะออกรับราชการ เป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ขอให้ท่านจงระลึกอยู่เสมอว่า ภารกิจ 

ของตำรวจ  คอืการบำบดัทกุขบ์ำรงุสขุ ใหแ้กป่ระชาชน  ทา่นทัง้หลายจกัตอ้งรบัผดิชอบตอ่ภารกจินัน้  ในการปฏบิตั ิ

หน้าที่ขอจงได้สังวรระวัง ที่จะไม่ใช้อำนาจในการที่เกินขอบเขต ก่อนที่จะปฏิบัติการใด ๆ จงใคร่ครวญยั้งคิดถึง 

ทางไดท้างเสยีใหร้อบคอบ  เพราะกฎหมายย่อมกำหนดลงโทษผูก้ระทำผดิกฎหมายแมผู้น้ัน้จะเปน็พนกังานรกัษา 

กฎหมายกต็าม  ขอใหพ้ยายามปฏบิตัแิตใ่นทางทีช่อบดว้ยกฎหมาย และระเบยีบประเพณรีกัษาวนิยัโดยเครง่ครดั 

ยดึศีลธรรมเปน็หลัก มคีวามซือ่สัตยสุ์จรติตอ่หนา้ที ่เปน็มติรทีด่ขีองประชาชน ดำรงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม มเีมตตา 

ปราณีเป็นที่ตั้งพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่เสมอหากท่านทั้งหลาย 

ได้บำเพ็ญตน และอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กล่าวมาน้ี ก็จักเป็นทางให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน และ 

แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๓

๑๖
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 ขา้พเจา้มคีวามยนิดทีีไ่ดม้าประกอบพธิมีอบกระบีแ่กว่า่ทีน่ายรอ้ยตำรวจตร ี  ซึง่ไดส้ำเรจ็การศกึษาข้ันสงูสดุ 

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่ได้รับเกียรติในวันนี้

 ในการที่ท่านทั้งหลาย จะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจให้ท่าน 

จงระลึกอยู่เสมอว่าภารกิจของตำรวจ  คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ขอให้สังวรระวังที่จะไม่ใช้ 

อำนาจในทางที่ไม่ควรหรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็น ต้องวางตนให้เป็นนายตำรวจที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 

กฎหมายและระเบยีบประเพณี  รกัษาวนิยัโดยเครง่ครดั ยดึศลีธรรมเปน็หลกั  มคีวามซือ่สตัยส์จุรติและยตุธิรรม 

พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ หากท่านได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

พรอ้มกนัไปตามทีก่ลา่วมาน้ี สวสัดภิาพและสันตสุิข กจ็ะบงัเกดิแกป่ระชาชน และประเทศชาตอินัเปน็ทีร่กัของเรา  

และตัวท่านเองก็จะประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

 ในทีส่ดุนี ้ขออวยพรให้นายตำรวจทีอ่อกรบัราชกาลใหม่น้ีตลอดบรรดาทา่นทีไ่ดม้ารว่มในพิธจีงมคีวามสขุ 

ความเจริญโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด  

ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหน่ึง ในโอกาสน้ีขอแสดงความช่ืนชมด้วยกับบรรดาท่านที่ประสบ 

ความสำเร็จครั้งนี้นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญแห่งชีวิตราชการของท่าน

 ทกุ ๆ  คราวทีข้่าพเจา้  ไดม้โีอกาสมาในพธินีี ้ ไดเ้คยยำ้แกน่กัเรยีนนายรอ้ยตำรวจทีส่ำเรจ็การศกึษาทกุรุน่ วา่  

ภารกจิอนัเปน็หนา้ทีส่ำคญัของตำรวจนัน้ คอืการบำบดัทกุขบ์ำรงุสขุใหแ้กป่ระชาชน และขอใหน้ายตำรวจเหลา่นัน้  

หมั่นระลึกเป็นประจำ  เพื่อจะได้สังวรและระวังการใช้อำนาจหน้าที่  ในทางที่ชอบที่ควร ให้ปฏิบัติหน้าที่  

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดมั่น อยู่ในศีลธรรมอันดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

และยุติธรรม พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ รวมความว่า ให้ทุกคนประพฤติตน 

ให้เป็นนายตำรวจที่ดีสมกับความมุ่งหมายของกรมตำรวจ

 สำหรบัทา่นทัง้หลายทีจ่ะขอไปรบัราชการเปน็ตำรวจรุน่น้ี ขา้พเจา้มีความปรารถนาให้ทกุคนไดบ้ำเพญ็ตน  

และอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามที่กล่าวมานี้ เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันหน้าที่ของตำรวจในการสอดส่อง 

บำบัดทุกข์แก่ประชาชน เป็นภาระที่หนักมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ได้ปั่นป่วนขึ้นทุกวัน  

ภยนัตรายอาจเกดิขึน้ตอ่บา้นเมืองได ้ จงึขอให้ทกุคนจงพยายามปรบัปรงุ  เพือ่ผจญกบัเหตกุารณใ์หพ้รอ้มไวเ้สมอ  

เพื่อความสงบสุขของประชาชนและชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรา

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจท่ีออกรับราชการใหม่นี้ ตลอดบรรดาท่านที่ได้ร่วมในพิธี  

จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕

๑๘
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด  

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๕ อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับท่าน 

ที่ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจในครั้งนี้

 ภารกจิอนัเปน็หนา้ทีส่ำคญัของตำรวจนัน้ ทา่นทัง้หลายกค็งทราบดอียูแ่ลว้วา่ คอืการบำบดัทกุขบ์ำรงุสขุ 

ให้แก่ประชาชน ฉะนั้น เมื่อท่านออกไปรับราชการ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นระลึกถึงเรื่องนี้ และขอให้สังวร 

ระวังในการใช้อำนาจหน้าที่ อย่าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้ใช้อำนาจในทางที่ชอบ กับปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด จงยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย ์

สจุรติและยตุธิรรม พรอ้มทีจ่ะเสียสละทุกอย่างเพือ่ประชาชนและประเทศชาต ิอนัเปน็หนา้ทีโ่ดยตรงของผู้พิทกัษ์ 

สันติราษฎร์

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖

๑๙
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลฎีกา ที่สร้างขึ้นใหม่ในวันนี้

 การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างสถิตยุติธรรมขึ้น  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ และเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตรามาทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองนั้น นับเป็น 

การกา้วหนา้ครัง้สำคัญของราชการศาลยตุธิรรม แสดงใหเ้หน็ถงึพระราชปรารถนา ทีจ่ะทะนบุำรงุสง่เสรมิกจิการ 

ในทางศาลให้เจริญรุ่งเรือง เพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของประชาราษฎร ทางราชการได้ใช้สถานที่น้ีมาเป็นเวลาถึง  

๘๑ ป ีรฐับาลปจัจบุนัเหน็ว่า  อาคารดงักลา่วนีอ้ยูใ่นสภาพทีเ่กา่แก ่ชำรดุทรดุโทรมเปน็อนัมาก จงึไดส้รา้งทีท่ำการ 

ศาลแพ่งและศาลฎีกาขึ้นแทนศาลสถิตยุติธรรมหลังเดิม  เป็นอาคารที่กว้างขวางใหญ่โตงดงาม ดังที่เห็นอยู่นี้นั้น  

เป็นความดำริที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

 ศาลเป็นสถาบันอันสูงส่งและศักด์ิสิทธิ์ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในบรรดาประเทศประชาธิปไตยท้ังหลาย  

ผู้พพิากษาทุกท่านคงจะได้ระลกึถงึความสำคญัในหนา้ที ่ทีจ่ะใหค้วามยตุธิรรมแกป่ระชาชนเปน็อยา่งดทีีส่ดุอยูแ่ลว้  

และในเวลาเดียวกันกเ็ปน็ทีห่วงัว่า ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของศาล  จะไดช้ว่ยกนัสง่เสรมิใหผู้้พิพากษาไดม้อิีสระ 

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีหลักประกัน และได้รับความคุ้มครองในสิทธิ 

และเสรีภาพ  โดยความยุติธรรมทั่วหน้ากัน

 บัดนี้ ได้เวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดอาคารหลังนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการศาลแพ่งและศาลฎีกาต่อไป.

พระราชดำรัส
ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลฎีกา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๖

๒๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาในพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   

ในวันนี้

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเช่ียวชาญรอบรู้ในทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เป็นอย่างดียิ่ง ได้ทรงปรับปรุงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแก้ไขราชการศาลสถิตยุติธรรม ให้มี 

ความเจรญิก้าวหนา้ จนเปน็ผลใหป้ระเทศตา่ง ๆ  ยอมรบันบัถอืศาลยตุธิรรมของเรา นอกจากนีย้งัไดท้รงวางรากฐาน 

การศึกษาวิชากฎหมาย มเีนตบิณัฑติขึน้ เปน็เหตใุหจ้ดัตัง้เนตบิณัฑติยสภา เพือ่ส่งเสรมิวชิากฎหมายและควบคมุ 

ความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพในทางกฎหมาย บังเกิดความม่ันคงและมีเกียรติ  เป็นที่นิยมนับถือของ 

ประชาชนจนทุกวันนี้ นับว่าได้ทรงประกอบคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

 การที่ท่านทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน พร้อมใจกันปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนถึงร่วมใจ 

สร้างพระรูปขึ้นไว้ เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณนั้น สมควรอย่างยิ่งแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม 

อันควรสรรเสริญ  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วย

 อนสุาวรยีท์ีไ่ดส้รา้งข้ึนน้ี นอกจากจะเปน็ทีเ่ทดิทนูสักการะแล้ว ยังจะเปน็อนุสรณเ์ตอืนใจใหท้า่นทัง้หลาย 

ดำรงตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ  มีความยุติธรรมประจำใจในการประกอบอาชีพอันมีเกียรติ  ซึ่งจะเป็นผลอำนวย 

ความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎรทั่วหน้ากัน

 บดันีเ้ปน็มงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจา้ขอเปดิอนุสาวรย์ีพระรปู พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงราชบรุดิีเรกฤทธิ ์ 

ขอให้อนุสาวรีย์นี้สถิตสถาพร เป็นที่เคารพสักการะชั่วนิรันดร.

พระราชดำรัส
ในพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระรูป  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๐๗

๒๒
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

 ในการที่ท่านทั้งหลายจะเข้ารับราชการต่อไป ขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องหน้าที่ของท่านให้ถ่องแท้ 

เสียก่อน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจน้ัน นอกจากจะเป็น 

การบำบัดความเดือดร้อน และอำนวยความผาสุกให้แก่ประชาชนแล้ว  ยังเป็นการป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจาก 

ภัยรุกราน ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ทั่วไปในขณะน้ีด้วย  หน้าท่ีของตำรวจจึงเป็นหน้าท่ีสำคัญ ที่ต้องรับผิดชอบต่อ 

สว่นรวมอยา่งมาก และเปน็ภารกจิอนัหนกั ทีต่อ้งใชค้วามสามารถ ทัง้ทางสตปิญัญาและทางการปฏบิตัปิระกอบกบั 

ความเที่ยงตรง ตามหลักแห่งกฎหมาย  และหลักแห่งศีลธรรมด้วย จึงจะปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ได้  

เมื่อท่านทั้งหลายสมัครเข้ารับราชการเป็นตำรวจแล้วเช่นน้ี ขอให้ระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ไว้เสมอ 

จะได้เป็นเครื่องเตือนตนเอง ให้สังวรระวัง ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม และ 

ด้วยความเสียสละ เพื่อให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากทางราชการและประชาชน ให้ทำหน้าที่อันสำคัญ 

และมีเกียรตินี้

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จ และความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และ 

ขอให้ทุก ๆ ท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๗

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๘

๒๓
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตร ี ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ  อีกรุ่นหนึ่ง  ในโอกาสนี้

 ขอแสดงความยินดีด้วย กับนายร้อยตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและได้รับความสำเร็จ 

ในการศึกษา ต่อจากน้ีไป ท่านท้ังหลายจะต้องเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจ จึงควรจะได้ตระหนักในความสำคัญ 

ของหน้าที่ของท่าน ว่าเป็นหน้าท่ีสำคัญท่ีต้องรับผิดชอบต่อประชาชน และประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของ 

ประเทศด้วย งานของตำรวจ นับเป็นภาระอันหนัก ที่ต้องอาศัยความสามารถ ทั้งทางด้านการปฏิบัติ และ 

ทางด้านสติปัญญา ประกอบด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม จึงจะปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ได้  ขอให้ท่าน 

ระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ของท่านดังกล่าวแล้วน้ีอยู่เสมอ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริงพยายามให้ 

ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่หน้าที่อย่างเต็มที่ มีความอดทน เสียสละ รอบคอบและยุติธรรม  

และสังวรระวังมิให้มีความประมาท ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม เพื่อให้สมกับที่มีเกียรติ และได้รับ 

ความไว้วางใจของทางราชการ และประชาชน ให้กระทำหน้าที่อันสำคัญนี้

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ผู้ที่มา 

ร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๙

๒๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกรุ่นหนึ่ง ในวันนี้ 

 ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและจะเข้ารับราชการ 

เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป งานของตำรวจเป็นงานสำคัญ และต้องรับผิดชอบอย่างมาก   

ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้  นอกจากจะเป็นผู้ รักษาความสงบสุขของประชาชนแล้ว  ตำรวจยังเป็น 

กำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศอีกด้วย หน้าที่ของตำรวจจึงเป็นหน้าที่หนัก  ที่ต้องใช้ 

ความรู้ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติมาก ท่านท้ังหลายจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจจริง  

มีความอดทนเสียสละตั้งมั่นในความสุจริตและยุติธรรม ละเว้นความประพฤติต่าง ๆ  ที่จะนำมาเพื่อ 

ความเสื่อมเสีย ท้ังในทางส่วนตัว และทางระเบียบวินัย เอาใจใส่สอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้ปลอดภัย 

จากโจรผู้ร้าย และผู้ก่อการร้าย และจงระลึกไว้เสมอว่าตำรวจผู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือย่อหย่อนในหน้าที่น้ัน  

จะกลายเป็นเครื่องมือของผู้บ่อนทำลายโดยมิได้ตั้งใจ

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และขอให้ 

ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๐

๒๕
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๒๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกครั้งหนึ่ง ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและจะได้เข้ารับราชการ 

ในหน้าที่อันสำคัญต่อไป ท่านทั้งหลายย่อมทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ความมั่นคงของประเทศและความสงบสุข 

ของประชาชน เป็นจุดหมายที่ฝ่ายผู้รุกรานมุ่งทำลาย ฉะนั้น งานและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตำรวจ  

จงึเพิม่มากขึน้ สำคญัและหนกัย่ิงข้ึน ในสถานการณ์ปจัจบุนั   ในวาระทีจ่ะเข้ารบัตำแหนง่เปน็ครัง้แรกนี ้ขอเตอืนให ้

ทกุคนตระหนกัในหนา้ที ่ ทีม่อียูต่อ่ราชการ ตอ่ประเทศ และตอ่ประชาชน ขอใหพ้ยายามใชค้วามรูค้วามสามารถ  

ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง เสียสละ  

และอดทน ตั้งมั่นในความสามัคคี สุจริต และยุติธรรม และระลึกไว้เสมอว่า  ถึงแม้ต่อไปท่านจะมีงานในหน้าที่ 

แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม  ท่านก็มีจุดหมายในการปฏิบัติงานเป็นอย่างเดียวกัน  คือสร้างความปลอดภัยมั่นคง 

ของชาติบ้านเมือง

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ 

ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย

วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑

๒๘

56-06-074_001-139_X.indd  28 9/6/13  8:49:41 PM



 ข้าพเจ้ามีความช่ืนชม ที่ได้มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเนติบัณฑิต และได้มามอบประกาศนียบัตร  

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดี 

กับเนติบัณฑิตผู้ได้รับเกียรติ และความสำเร็จในครั้งนี้ทุกคน

 เนติบัณฑติไทย ได้รบัความนิยมยกย่องเปน็อย่างมากทกุวงการ ในคณุวุฒแิละความสามารถในการรกัษา 

ความเที่ยงธรรม ตามกฎหมายบ้านเมือง เนติบัณฑิตพึงตระหนักในเกียรติคุณของสถาบันของท่าน และพึงภูมิใจ 

ที่จะบำเพ็ญกรณียกิจของท่านให้สมบูรณ์โดยตลอดไป  ในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่ง  ขอให้ร่วมกันผดุง 

ความยตุธิรรมในแผน่ดนิเพือ่ช่วยให้บา้นเมืองมีข่ือมีแปอนัม่ันคง ในฐานะทีเ่ปน็นักกฎหมาย  ขอใหส้ง่เสรมิความรู ้

ความเข้าใจอันเที่ยงแท้ถูกต้องในทางกฎหมาย ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการรักษาอำนาจตุลาการ ขอให้ทำตน 

เป็นผู้ช่วยเหลือและที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และประการสำคัญที่สุด  ขอให้นำความยุติธรรมในจิตใจ 

ของท่าน พร้อมทั้งความคิดพิจารณาที่รอบคอบมาใช้ในการปฏิบัติงานทุก ๆ อย่าง เพ่ืองานของท่านจักได้ 

บังเกิดผลเป็นคุณแก่ราชการแก่ประเทศชาติและประชาชนเต็มบริบูรณ์

 ขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งหลายที่แสดงต้อนรับข้าพเจ้า และขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ทุกท่าน  

ประสบความสำเร็จในชีวิต  มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  สมตามปณิธานปรารถนาทุกประการ.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ เนติบัณฑิตยสภา

วันจันทร์ ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

๒๙
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 ได้ทราบวา่มรีายได้จากการจดังานไดน้ำไปใชเ้ปน็ประโยชน์   นอกจากนัน้กไ็ดน้ำมาใชส้ำหรบัชว่ยครอบครวั 

เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการป้องกันประเทศ  การที่ได้นำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือต่าง ๆ นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

เพราะในเมอืงไทยนีม้คีวามรูใ้นดา้นกฎหมายของประชาชนทัว่ไปยงัมนีอ้ยเกนิไป     หลกัของตา่งประเทศทีว่า่ประชาชน 

ทกุคนยอ่มทราบกฎหมายนัน้ เรารบัมาเปน็หลักปฏบิตัใินการปกครองของบา้นเมือง แตถ่า้จะถอืหลกันีโ้ดยอาศยั 

ความรู้ของประชาชน ก็เป็นไปไม่ได้

 กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน และในกฎหมาย ก็มีช่องโหว่มิใช่น้อย เพราะเราปรับปรุง 

กฎหมายและการปกครองอยา่งโดยอาศยัหลกัการของตา่งประเทศโดยมไิดค้ำนงึถงึความเปน็อยูข่องประชาชน 

ว่าในที่ใดเป็นอย่างไร ร้ายกว่าน้ันก็ไม่คำนึงถึงว่าการปกครองของทางราชการบางทีไปไม่ถึงประชาชนด้วยซ้ำ   

จึงทำให้ประชาชนต้องต้ังกฎหมายของตนเอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเลว เป็นแต่มีบางสิ่งบางอย่างขัดกับ 

กฎหมายของทางบ้านเมือง เช่นอย่างทางแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีสองปีมานี้  มีเจ้าหน้าที่เข้าไปใน 

หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้ขอบป่าสงวน  

คือเรียกว่าล้ำเข้าไปในป่าสงวนบ้าง คนเหล่านั้นเข้ามาทำมาหากินและอยู่กันด้วยความเรียบร้อย หมายความว่า 

ได้มีการปกครองหมู่บ้านของตนเอง ไม่มีโจรไม่มีผู้ร้าย มีการทำมาหากินที่เรียบร้อย  ขาดแต่อย่างเดียวคือ 

นายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นประชาธิปไตย ซึ่งแท้จริงเขาเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าที่จะเอานายอำเภอมา 

ปกครองเขาเสียอีก แต่ว่าเมื่อขาดนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่เป็นประชาธิปไตย  และปรากฏว่าเขา 

กลายเป็นผู้ร้ายจวน ๆ จะเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน   นิติศาสตร์จุฬา”(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอุกฤษ  มงคลนาวิน  อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำคณะกรรมการจัดงานวัน  นิติศาสตร์จุฬา ฯ”  จำนวน ๔๐ คน เฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน   
 ซ่ึงเป็นรายได้ส่วนหน่ึงในการอภิปรายหัวข้อ  ความมั่นคงของชาติ”  เมื่อ ๑๐ มกราคม  ๒๕๑๒  เพ่ือพระราชทานเป็น 
 ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้เสียชีวิตในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
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 เราไม่ได้ปรารถนาเลยที่จะให้มีผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์ในประเทศไทย แต่เราก็สร้างข้ึนมาเอง 

โดยไปช้ีหน้าชาวบ้านท่ีเขาปกครองตัวเองดีแล้ว เรียบร้อยแล้ว เป็นประชาธิปไตยอย่างดีอย่างชอบแล้ว ว่าบุกรุกเข้ามา 

อยูใ่นปา่สงวน และขับไล่ใหเ้ขายา้ยออกไป คนเหลา่นัน้เขาทำการงานเขม้แขง็ ทำงานดตีลอดเวลาหลายปมีาแลว้ 

จากนครศรีธรรมราช ไม่เคยทำลายป่า แต่บังเอิญกฎหมายบอกว่าป่าสงวนนั้นใครบุกรุกไม่ได้  เขาจึงเดือดร้อน  

ป่าสงวนนั้นเราขีดเส้นบนแผนที่ เจ้าหน้าที่จะไปถึงได้หรือไม่ได้ก็ช่าง และส่วนมากก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 

ไมไ่ดไ้ป ดังนัน้ ราษฎรจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ทีท่ีเ่ขาเขา้มาอาศยัอยูเ่ปน็ปา่สงวน และเมือ่เราถอืวา่เขาเปน็ชาวบา้น  

ก็ไปกดหัวเขาว่าเขาต้องทราบกฎหมาย แต่กฎหมายอย่างนี้เป็นแค่เพียงขีดเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมายแท้ ที่เป็น 

กฎหมายก็เพราะพระราชบญัญัตปิา่สงวนเปน็กฎหมาย ซึง่จะใหเ้ขาทราบเองเปน็ไปไมไ่ด้ เพราะทางฝา่ยปกครอง 

ไมไ่ด้นำเอากฎหมายนัน้ไปแจ้งแกเ่ขา สมยัโบราณจะให้ทราบเรือ่งอนัใดเขาตอ้งตกีลอง มาสมยัผูใ้หญ่ลก็ียงัตกีลอง  

แตว่า่นีไ่มม่ผีูใ้หญล่จีะตกีลอง ประกาศดว้ยปากหน่อยเดยีว กเ็หมือนยังไม่มีกฎหมาย จงึไมใ่ชเ่รือ่งทีจ่ะไปวา่เขาวา่ 

ไมท่ราบกฎหมาย ประชาชนยอ่มทราบแตว่า่การปกครองไม่ดี และโดยประการน้ีจงึทำให้เกิดการปะทะกันระหวา่ง 

ประชาชนกบัเจา้หนา้ทีก่ฎหมายเพราะตา่งคนตา่งมีผดิมีถกูดว้ยกนัอยู่ ทางกฎหมายกว่็ามกีฎหมายแลว้ก็มอีำนาจ 

เจา้หนา้ที ่ทางประชาชนก็ว่าการเขา้มาทำกนิเปน็กฎหมาย ทนีีเ้มือ่ขดักนักเ็กดิความเดอืดรอ้นทัง้สองฝา่ย จงึเปน็ 

หน้าที่ของผู้รู้กฎหมายที่จะต้องไปทำความเข้าใจ คือไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด แต่ไปทำให้ต่างฝ่าย 

เขา้ใจวา่เราอยูร่ว่มประเทศเดยีวกนัตอ้งอยู่ดว้ยกนัดว้ยความอะลุม้อลว่ยไม่ใชก่ดขีซ่ึ่งกนัและกนั เมือ่ไมก่ีว่นัมานี ้

ไปทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตรไ์ปพดูถงึคำพอสมควรว่าเปน็หวัใจของประชาธปิไตย อธบิายวา่คนเรามสีทิธเิสรภีาพ   

แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย  

คนเราจึงมีสิทธิเสรีภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้  ต้องมีพอสมควร เสรีภาพ ต้องมีจำกัดจะว่าไม่จำกัดไม่ได้   

ในสังคมหรือในประเทศ เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น จึงเห็นได้ว่า “พอสมควร”  

เป็นสิ่งที่สำคัญ

 สำหรับนิติศาสตร ์ รัฐศาสตร์  พอสมควร” ก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราจะปกครองหรือช่วยให้บ้านเมืองมีข่ือ 

มีแป เราจะปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ เพราะถ้าเราดูกฎหมายอย่างเช่นเม่ือวานน้ีได้ดูกฎหมาย 

การพิมพ์ มาตรา ๓๖ ที่ว่า เมื่อมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์  ซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจขัดต่อความสงบ 

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นต้น เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอำนาจเรียกตัวผู้ โฆษณา 

มาตักเตือน สั่งให้เสนอเรื่องที่จะพิมพ์ให้ตรวจก่อนหรือกระทำอย่างอื่นต่อไปอีกจนถึงลงโทษจำคุก ทั้งนี้  

แล้วแต่จะตีความว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เพียงไร ดังนี้เราจึงเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ที่ตราขึ้น  

เพือ่ใหก้ารพมิพข์อ้ความตา่ง ๆ  เปน็ไปโดยเรยีบรอ้ยไมเ่บยีดเบยีนศลีธรรมของประชาชนไมเ่บยีดเบยีนความมัน่คง 

ของประเทศนั้น  เมื่อนำมาปฏิบัติ  ย่อมขึ้นอยู่กับการตีความทั้งสิ้น
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 นักกฎหมายทั้งหลายรวมทั้งนักกฎหมายในอนาคตด้วย จะต้องทราบว่ากฎหมายนั้นมีไว้สำหรับให้มี 

ช่องโหว่ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะทำได้ตรงไปตรงมาตามตัวบท จำต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่เสมอ จึงต้องมี 

ศาลไว้ถึงสามศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไปจนศาลฎีกา และแม้ถึงศาลฎีกาแล้วก็ยังถวายฎีกาได้อีก  

ถ้ากฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติได้เหมือนกดปุ่มเครื่องจักร เราก็ไม่ต้องมีศาลฎีกาไม่ต้องถวายฎีกา  เพราะว่า 

ทุกสิ่งเรียบร้อยและยุติธรรม อันนี้เป็นข้อสนับสนุนว่าการที่ได้ตั้งศูนย์การให้ความรู้ในตำรากฎหมาย 

ใหค้ำแนะนำ ในทางกฎหมายเปน็ส่ิงสำคญัย่ิง แตเ่พือ่ให้บรรลุผลจรงิ ๆ  ทุกคนจะตอ้งคดิพิจารณาและต้องสำนกึวา่ 

กฎหมายไมใ่ชเ่ครือ่งจกัรแท ้ ทีเ่รยีกวา่กลไกของกระบวนการยุตธิรรม  ไม่ใช่กลไกแตเ่ปน็สิง่ทีต่อ้งใชส้มองคดิ และ 

สมองนีอ้อกจะยดืหยุน่ไดม้าก จงึตอ้งพจิารณาให้รอบคอบและพยายามถา่ยทอดการพจิารณาอนัรอบคอบนัน้ให้ 

เป็นหลักวิชาที่เป็นที่เข้าใจแก่ประชาชนและแก่ตนเอง  ในด้านกฎหมายก็ขอฝากความคิดนี้ไว้

 ในด้านอื่น ๆ นั้น ผู้ศึกษาในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็จะมีหน้าที่ต่าง ๆ ต่อไป ในด้านการศาลและ 

ในทางการปกครอง หมายความวา่ถา้ไม่นับผูท่ี้จะไปทำอาชีพอสิระนับเฉพาะผูท่ี้จะทำราชการ ก็จะมีหนา้ทีร่าชการ 

ท่ีจะต้องปฏิบติัเก่ียวข้องกับประชาชนในดา้นตลุาการและดา้นการปกครอง     ในดา้นการปกครองนัน้ก็สำคญัทีจ่ะใช้ 

หลักกฎหมาย ข้อน้ีจะต้องใช้คำที่ไม่ค่อยดี คือความยืดหยุ่น ต้องขอให้พิจารณาคำนี้ให้รอบคอบสักหน่อย  

ได้เห็นมามากเหมือนกันว่าถ้าปกครองด้วยหลักที่แข็งแกร่งแล้ว  แม้ว่าจะสุจริตเท่าไร ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังหมด   

จึงต้องมีความยืดหยุ่น คือยืดหยุ่นในทางที่ดี เพราะความยืดหยุ่นน้ีถ้าใช้ในทางดีก็ดี แต่ถ้าใช้ในทางยืดหยุ่น 

ตามใจตวักอ็าจกลายเปน็ทจุรติไป  จึงใช้ลำบากย่ิงนัก ย่ิงตวัมีความกดดนัตา่ง ๆ  อยู่กจ็ะเปน็ความทจุรติไปไดง้า่ย ๆ   

เมื่อสามวันมานี้ไป(๑) จังหวัดน่าน ได้เห็นความลำบากในการปกครอง เพราะที่จังหวัดน่านการคมนาคมยัง 

ไมส่ะดวก ทอ้งทีบ่างสว่นเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปไม่ถงึ อยา่งอำเภอทุง่ชา้ง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปวั  ซึง่เตม็ไปดว้ยภเูขา  

เวลาที่บินผ่านไปที่หุบเขาข้างล่าง ก็กำลังมีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างตำรวจพลร่มจากค่ายนเรศวรและ 

ตำรวจจากบ้านด่านกับผู้รุกรานที่เขาเรียกว่าพวกก่อการแม้ว ซึ่งรุกเข้ามาจากทางด้านเหนือในเขตประเทศลาว 

ใกล้แม่น้ำงึม  หมายความว่าแถวนั้นพวกที่มาจากต่างประเทศซึ่งไม่ได้มาด้วยความเป็นมิตรแต่เข้ามารุกรานน้ัน  

เดินเข้าเดินออกได้ง่าย ๆ อย่างสบาย  กฎหมายสำหรับประชาชนท่ีอยู่แถบน้ันจะถือกฎหมายไทยได้อย่างไร  

(๑)  เสด็จฯ  ไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒
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เพราะเจ้าหน้าที่ของเราไม่กล้าไป ไปอยู่ก็โดนตีโดนยิง โดนยิงก็ไม่ใช่ยิงด้วยปืนลูกซอง แต่เป็นปืนกล ปืนครก 

รวมท้ังปนืท่ีรา้ยแรงต่าง ๆ  อย่างทีใ่ชใ้นสงคราม  เม่ือเจา้หน้าทีข่องเราไม่สามารถเขา้ไปถงึเชน่นัน้จะมกีารปกครอง 

ได้อย่างไร  จะเรียกว่าเป็นป่าสงวนได้อย่างไร  ดูจะไม่มีทางและก็พวกแม้วหรือพวกชาวเขาที่น่ัน  เราจะให้เขา 

ทำตามกฎหมายของไทยเราได้อย่างไร เป็นปัญหาอยู่

 ในด้านการปกครอง ส่ิงเหล่าน้ีจะพาไปสู่ปัญหาท่ียุ่งยากย่ิงข้ึน ขอให้ทุกคนเรียนให้สำเร็จแล้วมาพิจารณาว่า 

ต่อไปควรจะทำอะไรอย่างไร  แต่หลักใหญ่ที่ได้ทำกันมาแล้วจนถึงวันนี้ก็คือรวมกลุ่มกันขึ้นมา  แล้วจัดให้ 

มงีานโดยมอีาจารยท์ีห่วงัดทีีเ่ข้าใจกนัมาช่วยจดังานสรา้งศนูย์  ศนูย์กลางท่ีช่วยให้ประชาชนไดร้บัความสะดวกทีด่ ี  

ในการติดต่อกับประชาชนกข็อใหเ้ปน็การชว่ยส่วนตวั และเมือ่พดูถงึหนา้ทีข่องตนกไ็มใ่ชใ่นทางรบัหนา้ทีร่าชการ  

เพราะหน้าที่ราชการจะต้องไปสังกัดโน่นสังกัดนี่  มีผู้บังคับบัญชา  มีผู้อยู่เหนือตัว  แล้วต่อไปก็มีผู้ที่อยู่ใต้ตัว  

ขอให้พูดในฐานะที่เป็นนักศึกษา ในฐานะที่ตัวเป็นคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความรู้ 

น้อยกว่า ให้ความสะดวกเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขกันได้  ซึ่งจะเป็นการดีมาก  และต่อไปก็จะต้องใช้สิ่งนี้รักษาสิ่งนี้ 

ไว้เท่าที่จะทำได้ เพื่อที่บ้านเมืองของเราอยู่ด้วยการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ตามจุดประสงค์  

ตามหัวใจของประชาชนทั่วไป ไม่ใช่ตามตัวหนังสือ

 เมือ่มโีอกาสช่วยได้ดงัน้ีกข็อให้ทำตอ่ไป ขอให้รกัษาอดุมคตริกัษาความตัง้ใจไวใ้หต้ลอด  ขอขอบใจทีไ่ดม้ี 

เจตนาทีด่ใีนการทำงานนี ้แล้วกเ็ปน็ท่ีน่าพอใจอกีอย่างหน่ึงท่ีรว่มแรงรว่มใจกนัเพือ่ทำประโยชนใ์นฐานะพลเมอืงด ี

และในฐานะทีเ่ปน็พลเมอืงทีแ่สวงหาความรูเ้พือ่ความเจรญิของตนเองและของประเทศชาต ิก็ขอใหส้ำเรจ็กิจ  ใหม้ ี

น้ำใจบริสุทธิ์  ตัดสินปัญหาชีวิตถูก  รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี.
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคนที่ได้รับความสำเร็จ และจะได้เข้ารับ 

ตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติในราชการต่อไป

 ปจัจบุนันี ้ตำรวจต้องทำหนา้ทีเ่พิม่ขึน้กวา่แตก่อ่นมาก รวมทัง้ราชการสนามปราบปรามผูก้อ่ความไมส่งบ  

ซ่ึงกำลังเป็นท้ังภาระและปัญหาเฉพาะหน้าอันหนักอยู่น้ันด้วยทุกคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วน้ีย่อมทราบดี และ 

เช่ือว่าต่างได้ฝึกฝนตนให้พรอ้มเพือ่หนา้ทีอ่นัยากลำบากนัน้แลว้    ในโอกาสทีจ่ะเขา้รบัหนา้ทีใ่หม ่ขอฝากขอ้คดิไวว้า่  

การจะทำงานใด ๆ  ให้สำเร็จ  จะต้องทำด้วยความมั่นใจและด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่  อย่าลังเลและท้อถอย และ 

จงระลึกไว้เสมอว่า ถ้าได้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนได้สมบูรณ์ดีโดยทั่วถึงแล้ว ก็จะเป็นทางดีที่สุด  

สำหรับป้องกันบรรเทาเหตุร้ายเนื่องจากการแทรกซึมบ่อนทำลายที่ต้องปราบปราม

 ขอให้ทุกคนตั้งใจและพยายามสอดส่องป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายและการกระด้างกระเดื่อง    

ใชค้วามรูค้วามสามารถใหเ้ปน็ประโยชน์ในการปฏบิตังิานและในการสรา้งเสรมิปญัญาความรูข้องทา่นใหม้ากทีส่ดุ   

ยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาคนยุติธรรม มีความยินดีที่จะ 

สละประโยชน์และความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์และความสุขของส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อความเจริญยั่งยืนใน 

ตำแหน่งหน้าที่ และเกียรติยศของท่าน และเพื่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติไทยของเรา

 ข้าพเจ้าขออวยพร ให้นายตำรวจใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการ  

และขอให้ท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ประจำปี  ๒๕๑๑
วันอาทิตย์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
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 การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้จึงสมควรได้มาสัมมนา  

มาปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  และการสัมมนาก็ควรเป็นทางวิชาการ  เพื่อให้ทราบว่าควรจะทำอย่างไร  ปัญหา 

ในการพฒันาชนบทนีต้อ้งนกึถงึวา่ทำทำไม ทำอย่างไร และทำทีไ่หน เม่ือไร คำถามเหลา่นีเ้ปน็คำถามสำหรบัทกุสิง่ 

ทุกอย่างที่เราจะทำ เราควรต้องตั้งปัญหาหรือคำถามที่เรียกว่า  “พื้นฐาน”  เป็นเบื้องต้นก่อน เพราะโดยมากเวลา 

มาพูดกันในทางวิชาการ มักชอบแต่พูดกันแต่ในทางรายละเอียด ซึ่งที่จริงจะต้องพิจารณาในส่วนรวมก่อน

 ทำเม่ือไรน้ันตอบได้ง่ายท่ีสุด เพราะว่าเป็นการเร่งรัดพัฒนา จึงต้องบอกว่าทำเด๋ียวน้ี ทำท่ีไหน ก็อยู่ในช่ือ 

ของพัฒนาชนบทแล้ว ทำตามชนบท ทำอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่ยังมีปัญหามาก ทำทำไม อันนี้เป็นเรื่องต้องคิด  

ตามปรกติสำหรับเราซึ่งเป็นผู้ท่ีจะต้องปกครองและจะต้องให้ความเจริญแก่บ้านเมือง “ทำไม” นี้  ไม่ควรจะ 

มีปัญหานัก แต่ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าการที่นำความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบท หมายถึงไปสู่ประชาชน 

ในชนบทนั้น มีเหตุผลหลายประการ เหตุผลใหญ่ที่สุดข้อแรกก็คือมนุษยธรรม ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ 

ที่อยู่ร่วมประเทศกับเรา  ซึ่งถ้าพูดถึงทางหนึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชาติ  ถ้าพูดอีกทางหนึ่งก็เป็นผู้ที่เรารู้ว่าอยู่ใน 

ความแร้นแค้น ก็ถ้าเรามีเมตตาแล้ว จำเป็นที่ทางราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีกว่า  

ควรจะไปช่วย แต่มนุษยธรรมน้ันกินกันไม่ได้ และก็ออกจะเรียกว่าเป็นอุดมคติช้ันสูงมาก จะไปขอให้ทุกคน 

ทำทุกอย่างด้วยมนุษยธรรมเท่านั้นเองอาจไม่ได้ ทั้งเจ้าหน้าที่ไทยทั้งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มาเร่งรัดพัฒนานั้น 

กท็ำด้วยมนษุยธรรม แต่วา่กท็ำดว้ยหนา้ทีข่องตัวดว้ย  อยา่งเจา้หนา้ท่ีตา่งประเทศท่ีมาชว่ยเราในขณะนี ้ ก็เพราะวา่ 

เปน็นโยบายของรฐับาลของเขาทีจ่ะมาชว่ยการพฒันาประเทศของเราโดยทีเ่หตผุลทางการเมอืงและในทางการปกครอง  

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด(๒)

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพ่วง สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าประชุมสัมมนาผู้บริหารงาน 
 เร่งรัดพัฒนาชนบทระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
 ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่อำนวยการ  ร.พ.ช.  และที่ปรึกษา ร.พ.ช.  จากยูซ่อมจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
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รัฐบาลเขาต้องมาช่วยเราเพราะเขาถือว่าเราเป็นพันธมิตร  และถ้าเรามีความหายนะเขาจะเดือดร้อนไปด้วย   

จงึเป็นนโยบายของรฐับาลเขาทีจ่ะชว่ยเรา นโยบายของรัฐบาลไทยก็เชน่เดยีวกนั  ถา้เราไมไ่ปช่วยพัฒนาในชนบท   

ประเทศไทยก็ต้องหายนะ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปพัฒนา อันนี้เป็นเหตุผลแรกของทำไม เหตุผล 

ที่สองที่จะต้องพัฒนาชนบทน้ันก็คือ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองเพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจาก 

มนุษยธรรม เพราะว่าถ้าบ้านเมืองเรามีความเจริญ  มีความมั่นคง  ก็ทำให้เราอยู่ได้ ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงทั้งอยู่ในเมือง  

ทั้งผู้ที่มีฐานะดี หรือฐานะปานกลางก็อยู่ได้  เมื่อประเทศมีความสงบสุข มีความมั่นคง ความมั่นคงที่เป็นปัจจัย 

สำคญัคอืความมัน่คงของประชาชนทัว่ไปในชนบท  เพราะประชาชนในชนบทเปน็ประชาชนสว่นใหญ ่เปน็ประชาชน 

ส่วนรวม และประชาชนส่วนรวม  หรือประชาชนท้ังหมดน้ันคือชาติ  เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติคือให้ประชาชน 

ในส่วนรวมมีความมั่นคงเพื่อเราจะอยู่ได้  นี่เป็นเหตุผลที่สองที่เราจะต้องพัฒนา

 นโยบายของรฐับาลทีจ่ะพฒันากค็อืนโยบายของรฐับาลทีจ่ะรกัษาประเทศ  นโยบายทีจ่ะรกัษาประเทศนัน้ 

เป็นหน้าที่สำคัญอันหนึ่งหรืออันเดียวของรัฐบาล  รัฐบาลเป็นผู้ที่รักษาส่วนรวมให้ดำรงอยู่ด้วยวิธีต่าง ๆ ถ้ามี 

การรกุเขา้มาดว้ยอาวธุเรากต้็องรบ  ถา้รกุเข้ามาดว้ยการแทรกซึมเราตอ้งทำให้บา้นเมืองมัน่คง  คอืทำใหบ้า้นเมอืง 

มัน่คงด้วยการพฒันาชนบท ดว้ยการพฒันาใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความอยูด่กีนิดมีคีวามมัน่คง  ตอ้งทำจงึจะสำเรจ็ 

ประโยชนส์ำเรจ็จุดประสงคน์ี ้วธิทีีจ่ะทำนัน้คอือยา่งไร อนันีเ้ปน็ปญัหาสำคญั ทีเ่หน็แผนพุทธเจดยีน์ัน้กส็วยดวีา่ 

เป็นเจดีย์ (๑)  รูปร่างเป็นเจดีย์มั่นคงดี  พื้นฐานกว้างแล้วยอดแหลมขึ้นไป  นำมาเปรียบเทียบกับงานพัฒนาก็ด ู

รูส้กึวา่ทำใหน้า่เลือ่มใสด ี  แตว่า่วธิกีารทีจ่ะทำบางทจีะเอามาเปรยีบเทยีบงา่ย ๆ  อยา่งนัน้ไมไ่ด ้ เชน่ถา้ยกตวัอยา่ง 

ในแผนตอนพืน้ฐานนัน้มตีวัอย่างวา่จะตอ้งสรา้งถนน  สรา้งชลประทานสำหรบัให้ประชาชนใช ้ สำหรบัใหเ้จา้หนา้ที ่

ได้เข้าไปปฏิบัติการได้ คือไปช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือในทางที่จะพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัย 

แข็งแรง ด้วยการให้การศึกษา  และการรักษาอนามัย  ขั้นที่สามถึงยอดนั้นก็คือการให้ประชาชนในท้องที่สามารถ 

ทำการเพาะปลูกหรือทำการงานและค้าขายได้  สามขั้นนี้อาจต้องกลับหัวกันบ้างก็ได้ เพราะว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ไม่เหมือนกัน  แล้วแต่ท้องที่แล้วแต่บุคคลที่เราจะไปช่วย  จะยกตัวอย่างเช่นว่า  การสร้างถนนนั้นอาจไม่ใช่เป็น 

วิธีการพืน้ฐานทีจ่ะทำ  เพราะวา่ไดเ้คยประสบมาแลว้วา่การสรา้งถนนกอ่นแลว้ไมไ่ดน้ำสิง่ของทีอ่ยูบ่นยอดเจดยี์ 

ไปให้ทันทีจะกลับทำให้ได้ผลตรงกันข้าม  ในภาคอีสานมีบุคคลหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศที่มีความรู้ดี  ได้ไปเยี่ยม 

ตามชนบทแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่สร้างถนนเสียดีกว่า  เพราะว่าสร้างถนนแล้วแทนที่จะเอาความเจริญไปให้เขา 

(๑)  แผนภูมิการพัฒนาของ ร.พ.ช. ทำเป็นรูปเจดีย์
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กลับไปดูดจากเขาออกมา  จึงทำให้เกิดการก่อการร้าย  ข้อนี้ฟังเขาพูดแล้วก็อาจไม่เชื่อ  เพราะว่าไม่น่าเชื่อว่า 

สร้างถนนแล้วจะไม่ดี  สร้างถนนแล้วก็ควรจะทำให้เราสามารถเข้าไปแนะนำทำให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างในสามารถ 

นำสินค้าออกมาขายได้ราคาดีขึ้น  ข้อนี้อาจจริงแต่ว่าก็มีข้อสำคัญซึ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทันทีจะเกิดหายนะจริง ๆ  

เหมือนกัน  ได้เห็นด้วยตัวเองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีว่า  ถ้าสร้างถนนเข้าไป  ถนนนั้นทำให้ 

ชาวบ้านที่อยู่ข้างในสามารถขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น  หมายถึงว่าได้กำไรสำหรับการผลิตของเขามากข้ึนจริง   

แตใ่นเวลาเดยีวกนักม็สีิง่อืน่ทีเ่ขา้ไปดว้ยคอืความปัน่ปว่น  มผีูท้ีม่อีทิธพิลมเีงนิหรอือาจเปน็ผูท้ีเ่ปน็ฝา่ยกอ่การรา้ย 

เขา้ไปซือ้ทีด่นิไปซือ้ทีข่า้งถนน  และไปซือ้ในราคาทีช่าวบา้นอาจพอใจ  แต่ลงทา้ยกท็ำให้ชาวบา้นน้ันตอ้งมทีางออก 

เป็นสองทาง  ทางหนึ่งคือทำงานให้แก่ผู้ที่เป็นนายทุน  รับจ้างทำงานเป็นวัน ๆ ซึ่งกลับเป็นการถอยหลังเข้าคลอง  

หรือมิฉะนั้นก็เร่ร่อนไปที่อื่นด้วยเงินที่ขายที่ดินได้มาโดยหวังว่าจะไปทำกินที่อื่น คือเข้าไปลึกเข้าไปในป่า  

ไปถากถางทีแ่ล้วทำมาหากินตอ่ไป ทีม่หีวงัจะเปน็ไปดว้ยดกีม็บีา้ง แตว่า่จะมหีวงัเปน็ไปดว้ยไมดี่เสยีมากกวา่  เพราะ 

การทำมาหากินจะแร้นแค้นยิ่งข้ึน  เงินทองก็หมดไป  ท้ังเกิดปัญหายุ่งยากอื่น ๆ ด้วย ที่ยกตัวอย่างนี้ก็ที่เห็น 

เมือ่ไปหวัหนิ  การสรา้งถนนของตำรวจพลรม่คา่ยนเรศวร  ไดส้รา้งดว้ยความรว่มมือของกรมทางเขา้ไปถงึหมูบ่า้น 

ชื่อห้วยมงคล และต่อไปแยกไปที่หนองพลับ ก็มีคนที่ขายที่ดินแล้ว พวกที่ขายที่ดินต้องไปหาที่ดินต่อไปเข้าไป  

ข้ามภเูขาไป เข้าไปทีต้่นแมน่ำ้ปราณ กท็ีบ่รเิวณตน้แมน่ำ้ปราณน้ันมกีะเหรีย่งอยู ่ เราพยายามจะใหก้ะเหรีย่งทีอ่ยู่ 

ที่นั่น ให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานไม่เร่ร่อน ไม่กลายเป็นเครื่องมือของผู้ก่อการร้าย  ก็มีครอบครัวจากข้างนอก 

ห้าครอบครัวเข้าไป  ไม่ได้เข้าทำความยุ่งยากอย่างเปิดเผย ไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่กะเหรี่ยง กะเหรี่ยงนั้น 

ก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเขาจ้างกะเหรี่ยงให้ไปทำไร่บ้างให้ไปมุงหลังคาให้บ้าง แต่ในการจ้างนั้น ขอให้ทราบว่า 

ไม่ได้จ้างด้วยเงิน ให้เหล้าเถื่อน ให้ไปพนัน ให้ไปทำสิ่งที่เป็นอบายมุขต่าง ๆ นำความอลวนมาสู่กะเหรี่ยงและ 

บริเวณนั้น ซึ่งก็อาจกลายเป็นบริเวณก่อการร้ายอย่างร้ายแรงท่ีสุดไปก็ได้ ผลก็คือต้นแม่น้ำปราณซึ่งเป็น 

ป่าสงวนนั้นก็จะกลายเป็นสนามรบ ซ่ึงอาจต้องไปท้ิงระเบิดปูพรม อย่างท่ีคนบางคนเขาอยากให้ทำ 

แก่ผู้ก่อการร้ายจะทำให้เกิดเสียหายในบริเวณน้ัน ไม่เป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร โครงการแม่น้ำปราณที่กำลัง 

ทำอยู่ก็อาจล้มเหลวไป เดี๋ยวนี้ก็อาจช้าไปมากแล้ว  นี่แหละผลของความไม่เรียบร้อยสะท้อนไปไกล

 ทนีีก้ม็าพดูถงึวา่การให้ความตอ้งการพืน้ฐาน  อย่างทีว่า่ให้ถนนหรอืชลประทานเปน็เบือ้งตน้นัน้อาจทำให้ 

เสียหายก็ได้ นึกถึงกะเหรี่ยงแล้วก็บอกได้ว่าได้คัดค้านเอาไว้แล้ว เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้บอกว่าควรจะสร้างถนน 

จากหนองพลับข้ามภูเขาเข้าไปหากะเหรี่ยงซึ่งก็นับว่าเป็นทางที่พอจะทำได้ คือพอที่จะนำแทรกเตอร์ 

เข้าไปถากถางให้กะเหรี่ยงได้ในท่ีที่สมควรจะทำเป็นไร่ ท่ีคัดค้านไม่ให้ทำถนนและคัดค้านไม่ให้ขนแทรกเตอร ์
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เขา้ไปเพราะมเีหตผุลหลายอย่าง   ไม่สรา้งถนนเพราะวา่   แม้จะไม่ไดส้รา้งถนนครอบครวัหา้ครอบครวัก็เขา้ไปแลว้  

ถ้าสรา้งถนนก็จะเข้าไปเต็ม ทีไ่มใ่หท้ำถนนเพือ่ทีจ่ะนำแทรกเตอรเ์ขา้ไปกม็ผีูเ้สนอใหข้อทางฝ่ายกองทพัอเมรกินั 

นำเฮลิคอปเตอร์มายกเข้าไป เพื่อที่จะเข้าไปถากถาง แล้วที่คัดค้านนั้นเพราะว่าทราบดีว่ากะเหรี่ยงไม่รู้จัก 

แทรกเตอร์ดีนัก  ถ้านำแทรกเตอร์เข้าไปแม้จะได้ผลดีก็จะทำให้พวกกะเหรี่ยงจะเห็นว่าแทรกเตอร์นี้ดี   มือของ 

ตวัเองนัน้ไมด่ลีงทา้ยจะไมท่ำงานดว้ยมือของตวั   ท่ีเข้าไปท่ีปา่ละอน้ัูนนำจอบเสียมไปใหแ้ก่กะเหรีย่ง   ใหก้ะเหรีย่ง 

เหลา่นัน้รูจ้กัใชม้อื   รูจ้กัใชจ้อบเสยีมกอ่น    จรงิอยูใ่นการเรง่รดัพฒันามโีครงการวา่ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืทุน่แรงทีท่นัสมยั  

แต่ว่าจอบเสียมนั้นก็อย่าให้ถือว่าพ้นสมัยแล้ว เพราะว่าคนเราทุกคนจะมีรถแทรกเตอร์ไม่ได้นอกจากนายทุน  

แลว้นายทนุทีเ่ขา้ไปนัน้เขาไม่คำนึงถงึชาวบา้นธรรมดา  คนท่ีอา้งวา่คำนึงถงึชาวบ้านธรรมดา ก็เพียงแตอ้่างวา่จะมา 

ปลดแอกชาวบา้น ลงทา้ยชาวบา้นกท็ำอะไรไม่ได ้การทีไ่ม่ให้เอาแทรกเตอรเ์ข้าไปแตเ่อาจอบเสยีมไปใหแ้ทนนัน้ได ้

พสิจูนว์า่เปน็วธิทีีถ่กูตอ้ง  เมือ่ไปอกีแห่งหน่ึงคอืหมู่บา้นในอำเภอเขาย้อย  เข้าไปถามผูใ้หญบ่า้นและกำนนัวา่ทำไม 

ไมท่ำการเพาะปลกูหมนุเวยีน คอืหมายถงึวา่หมนุเวยีนทีด่นิ ไมใ่ชห่มนุเวยีนพชืพนัธุ ์  ปนีีท้ำแหง่หนึง่ปตีอ่ไปยา้ย 

ต่อไปอีกแห่งหนึ่ง อีกปีย้ายไปอีกแห่งหนึ่ง ปีที่สามกลับมาที่เดิม เขาบอกว่าปลูกข้าวปีนี้ที่นี่แล้วปีหน้าปลูกไม่ได้ 

เพราะมีหญ้าข้ึน ก็ถามเขาว่าทำไมไม่ถอนหญ้าไม่ปราบหญ้าเพื่อที่จะปลูกอย่างอื่นได้เขาบอกว่าพวกเราคนจน 

ไมม่ปีญัญาทีจ่ะถอนหญา้ คำตอบนีห้มายความวา่อะไร คำตอบนีห้มายความวา่เขานกึวา่การถอนหญา้นัน้ตอ้งใช ้

แทรกเตอร ์เพราะวา่เขาเหน็ท่ีไรส้่มท่ีอยู่ใกล้ ๆ  กโิลเมตร สองกโิลเมตรเขาใช้แทรกเตอร์ ชาวบา้นเขาไมม่แีทรกเตอร ์

เพราะว่าเขาเป็นคนจนเขาก็เลยไม่มีปัญญาที่จะไปถอน เพราะเขานึกว่าการถอนหญ้านั้นต้องใช้แทรกเตอร์มาไถ  

ชาวบา้นเหล่านัน้ ซ่ึงเปน็กะเหรีย่งเหมอืนกนั เขาเหน็ความกา้วหนา้ของการพฒันาวา่ ถา้เจ้าหนา้ทีอ่ยากใหเ้ขาพฒันา  

ถา้เจา้หนา้ทีอ่ยากใหเ้ขากา้วหน้าแผนใหม่ ตอ้งเอาแทรกเตอรม์าให้เขา กเ็ลยไปทีไ่รเ่ขาบอกวา่ยงัสงสยั  ขอคดัคา้น 

นดิหนอ่ย  สงสยัว่า ถ้าขยนัไปถอนหญา้แลว้กป็ลกูอยา่งอืน่เรากจ็ะหายจนไปไดเ้หมอืนกนั  ไมใ่ชเ่พราะเปน็คนจนถงึ 

ถอนหญ้าไม่ได้ แต่เพราะว่าขี้เกียจ  เพราะว่าไม่สามารถที่จะหอบร่างของตัวไปที่ไร่แล้วไปจับหญ้านั้นถอนขึ้นมา  

เขากท็ำหนา้ประหลาดแลว้กร็อ้งแหะ ๆ  ไมท่ราบวา่เขาจะทำหรอืไมท่ำตอ่ไป  แตเ่ช่ือวา่ถา้เอาแทรกเตอรเ์ขา้ไปในทีท่ี ่

ไม่เคยมีแทรกเตอร์  ทำถนนเข้าไปในที่ที่ไม่มีถนน  อาจเกิดผลร้ายก็ได้ ถ้าไม่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมด้วย  

การจดัสรรทีดิ่นซึง่อยูใ่นขัน้สงูกวา่การสรา้งถนนน้ันตอ้งทำกอ่น    เพราะวา่ทีเ่ขายอ้ยนัน้มคีนถวายฎกีา   แลว้กไ็ดเ้หน็เอง 

ด้วยว่าเมื่อถอนสภาพจากป่าสงวนแล้วมีโฉนดปาฏิหาริย์ขึ้นมา  คือนายทุนได้ไปไล่ชาวบ้านที่เคยอยู่ที่นั่นมาเป็น 

ชั่วคน ๆ ไปบอกว่าที่นี่มีโฉนดแล้วหรือมีใบสำคัญแล้วให้ออกไปจากที่นั้น คราวนี้ก็เป็นปัญหาว่า เขามีใบสำคัญ 

ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกให้ แต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมว่ามีคนอยู่ในน้ันมาแล้ว 

ตั้งแต่ชั่วปู่ข้อนี้เป็นข้อสำคัญ  ป่าสงวนเดิมก็เป็นป่า  คือมีต้นไม้  มีสัตว์ป่า  ซึ่งมีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายในการที่จะ 
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เข้าไปทำประโยชน์ แต่กฎหมายไม่ได้พูดถึงมนุษย์ที่อยู่ในป่า  ไม่ได้พูดว่ามนุษย์ที่เข้าไปทำมาหากินโดยท่ีไม่รู้ว่า 

มกีฎหมายคุ้มครองนัน้จะวา่อยา่งไร เวลายกสภาพจากปา่สงวนเปน็ทีเ่ปดิแลว้กห็มายความวา่เปดิใหจ้บัจองมนษุย ์

ด้วยเหมือนกัน  ก็ผิด  ผิดหลัก  แต่ว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมาย  เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดให้คนเข้าไปจองได้แล้วคนก็ไปจอง 

ไลค่นออกไป   ไปรงัแกเขาตา่ง ๆ  อยา่งนีก้เ็กดิเปน็การกอ่การรา้ย  ทีเ่ขายอ้ยนัน้ หมูบ่า้นทีเ่ราไป  หวัหนา้ผูก้อ่การรา้ย 

คนหนึง่มาจากปา่มาอยูท่ีห่มูบ่า้นนัน้  เราเขา้ไปกน็บัวา่ไปในดงของผูก้อ่การรา้ย  แตว่า่คนนัน้ออกไปเพราะวา่ถกูรงัแก  

ถกูยดึทีด่นิ  อนันีเ้ราจะไปชว่ยในทางกฎหมายอย่างไรกช่็วยไม่ได ้ เพราะวา่ทีด่นิน้ันเปน็ทีด่นิวา่งเปลา่จรงิ ๆ  เพราะ 

วิธีของชาวบ้านที่ปลูกปีน้ีแห่งหนึ่ง ปีหน้าอีกแห่งหนึ่ง ปีต่อไปอีกแห่งหนึ่ง แล้วก็กลับมาที่เดิมในปีที่สาม ที่อีก 

สองแปลงทีไ่มไ่ดท้ำอยูน้ั่นจงึวา่ง ตามกฎหมายกว็า่วา่งเปล่าเพราะไม่ไดท้ำประโยชน์อะไร  แตส่ำหรบัชาวบา้นทีน่ัน่ 

เขาถอืวา่เปน็ทีข่องเขาทีเ่ขาตอ้งใช้อย่างน้ัน  มิฉะน้ันดนิมันจดื  มิฉะน้ันปราบหญ้าไม่ไหว  ปราบหญา้หลงัจากสามป ี

ปราบงา่ยกวา่  เขาเผางา่ยกวา่น่ีเป็นปัญหาตา่ง ๆ  ซ่ึงอยู่ในกฎหมายบา้งไม่ไดอ้ยู่ในกฎหมายบา้ง  เปน็หนา้ทีผู่ท้ีส่นใจ 

ในเรือ่งเรง่รดัพฒันาทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหลา่นี ้เคยไปบอกใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ทัง้นายอำเภอ ทัง้ตำรวจ ใหเ้จา้หนา้ที ่

ต่อต้านการใช้กฎหมายสนับสนุนผู้ที่จะไปเบียดเบียนประชาชน ด้วยการใช้หลักของมนุษยธรรมแท้ ๆ หลักของ 

เมตตา หลักของการปฏิบัติเพื่อส่วนรวมจริง ๆ

 แต่ว่าปัญหาสำคัญที่สุดในการพัฒนาชนบทก็คือเรื่องเครื่องมือ เครื่องมือจำนวนมหาศาลนี้ต้องใช้ให้ 

ถกูตอ้ง  ทัง้เครือ่งมือทุน่แรงทัง้วิธกีารทีก่า้วหนา้  ถา้นำไปใชถ้กูหลกัถกูตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละหลกัของมนษุยธรรม 

ของเมตตา ก็ไมเ่ปน็ไร แต่บางทเีพราะงานเรง่รดัพฒันานีเ้ปน็งานทีเ่รยีกวา่  “แหวกแนว”  และใหม ่กฎเกณฑต์า่ง ๆ   

จึงไม่ชัด  อาจไม่รู้ว่าจะใช้กฎเกณฑ์ท่ีไหน แล้วก็ผิดพลาดไป   การทำผิดพลาดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับด้วยเจตนาดีน้ันไม่ว่า 

แตบ่างทมีคีนทีอ่า้งวา่เพราะโงเ่ขลาเบาปญัญาจงึทำผดิกฎเกณฑไ์ปทำนัน้ถา้ใหเ้สยีหายตอ่สว่นรวมกล็ำบากหน่อย 

เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามโครงการตามแผนของเร่งรัดพัฒนานั้น ก็นับว่าเป็นท่านที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ  

ไม่ควรจะโง่เขลาเบาปัญญาถึงปานนั้น

 ขอ้สำคญัอกีอยา่งหนึง่น้ันคอืจะตอ้งทำดว้ยความบรสุิทธ์ิใจ  เพราะวา่เรง่รดัพฒันานีอ้ยา่งวา่ไวม้กีฎเกณฑ์ 

ทีแ่หวกแนว บางทกีต็อ้งทำผดิหลักของระเบยีบของทางราชการ  บางอย่างเพือ่ความเรว็และเรง่รดั  บางทก็ีผดิแผน  

แต่แม้จะผิดแผนก็ต้องทำ บางเวลาก็ต้องใช้หลักมนุษยธรรม  ใช้หลักเมตตากับใช้หลักความบริสุทธิ์ใจแท้ ๆ  

ถึงจะทำงานได้ดี  การทำผิดพลาด  ถ้าทำความผิดพลาดด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ดี  ถ้าไม่ทำด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

กเ็ปน็ผูท้รยศตอ่ชาต ิ เพราะวา่ถา้การเรง่รดัพฒันาเปน็งานสำคญัทีถ่งึจดุถงึประชาชน  ถา้ทำเสยีเทา่กบัฟนัรัว้ทิง้ไป   

ทำให้ศัตรูเข้ามาในบ้านได้  ทำให้บ้านเมืองล่มจมได้  เราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำให้การเร่งรัดพัฒนาล้มไป  ผู้ใดทำให้ 

๔๐
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การพัฒนาทั่ว ๆ  ไปล้มลงมาผู้นั้นเป็นผู้ทรยศ การที่พูดนี้อาจเรียกว่ารุนแรงไปหน่อย  ทำไมผู้ที่คัดค้านการพัฒนา 

เปน็ผูท้รยศ  กเ็พราะวา่ในเวลาน้ีบา้นเมืองของเราอยูใ่นทีค่บัขนั  ถา้เราทำอะไรให้เปดิชอ่งใหผู้ท้ีก่อ่การรา้ย  ผูท้ีม่า 

แทรกซึมเข้ามาได้  เราก็ทำผิดต่อบ้านเมือง  ถ้าเราสร้างรั้วขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนาทั้งคนทั้งวัตถุให้ดีให้มีความสุข 

ให้มีความพอใจ  เราไม่มีวันที่จะเรียกว่าเสียบ้านเมือง  ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญยิ่งกว่า

 การพัฒนาชนบทเป็นงานที่สำคัญ เป็นงานที่ยาก เป็นงานที่จะต้องทำให้ได้ด้วยความสามารถ   

ด้วยความเฉลียวฉลาด คือท้ังเฉลียวท้ังฉลาด ต้องทำด้วยความบริสุทธ์ิใจ มิใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใด ๆ   

ใครอยากหากินขอใหล้าออกจากตำแหนง่  ไปทำการคา้ดกีวา่  เพราะวา่ถา้ทำผดิพลาดไปแลว้บา้นเมอืงเราลม่จม   

และเมื่อบ้านเมืองของเราล่มจม แล้วเราอยู่ไม่ได้  ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง  ขอพูดอย่างนี้แล้วก็ให้ไปพิจารณา   

พยายามที่จะให้การสัมมนาที่ทำมาได้ประโยชน์ เพราะว่าเรื่องที่สัมมนาเป็นหลักวิชาที่จะต้องปฏิบัติ  แล้วก็ 

ขอให้นำวิชาต่าง ๆ นี้ไปแจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายพิจารณาว่าจะทำอย่างไร 

ให้ดีที่สุด ไม่ใช่เพื่อประจบผู้ใหญ่  แต่ว่าสำหรับประจบตัวเอง สำหรับสร้างที่ให้ตัวเองอยู่ได้  เพราะว่าเป็น 

งานของตัวเองทั้งนั้น

 ขอใหท้กุคนมกีำลังใจกำลงักายทีจ่ะปฏบิตังิาน  ใจแขง็พอทีจ่ะเสยีสละ  ใจแข็งพอทีจ่ะตอ่สูก้บัการแทรกซมึ 

ซึ่งมาในทุกวิถีทาง  ไม่ใช่แทรกซึมด้วยปืน  ไม่ใช่แทรกซึมด้วยการจัดค่ายมรณะ  แต่แทรกซึมในสมองของ 

แต่ละคน เขามาบอกว่าทำไมทำงานเกือบจะตายแล้วไม่ได้อะไร  ได้ซิ  ได้ความมั่นคงของบ้านเมือง  สิ่งเหล่าน้ี 

ก็ขอให้ไปพิจารณา  เมื่อพิจารณาแล้วให้นำไปฝากไปให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วทุกแห่งทุกจังหวัด  เพื่อที่จะให ้

งานเร่งรัดพัฒนาเป็นส่วนรวมได้ก้าวหน้าจริง ๆ และม่ันคงจริง ๆ เพื่อให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้ ขอให้มี  

กำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญด้วยความสามัคคี  ด้วยความเฉลียวฉลาด  ด้วยความตั้งใจ 

อันบริสุทธิ์.

๔๑
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 ขอขอบใจสมาคมทนายความที่ได้จัดงาน “วันทนายความ” และได้นำรายได้มาให้สำหรับมูลนิธิ ซ่ึงเป็น 

มูลนิธิเพื่อการศึกษา และก็โดยเฉพาะนำเงินนั้นมาให้สำหรับสถานศึกษา โดยสมาคมได้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  

นอกเหนือจากนี้หลายอย่าง เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ได้ทำงานในด้านการแนะนำหัวข้อปฏิบัติแก่ประชาชน ซ่ึงเป็น 

ทางหนึ่งที่สำคัญ ที่ผู้ที่มีอาชีพทนายความและผู้ที่มีหน้าที่ในทางกฎหมายจะช่วยประชาชนได้ เพราะกฎหมายนี้ 

มีไว้สำหรับให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ทุกส่ิงทุกอย่างจึงต้องมีกฎเกณฑ์ ถ้าประชาชนคือบุคคลที่ 

ประกอบชาตินี้ มีความรู้พอในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้วางเอาไว้ดี ก็จะทำให้การปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย  

มีความสงบตามตัวบทกฎหมาย ความรู้นี้ได้บ่งเอาไว้ในหลักการว่า บุคคลทุกบุคคลย่อมทราบในกฎหมาย แต่ว่า 

ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ประชาชนทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่ได้เรียนรู้ทางกฎหมาย ก็ย่อมไม่ทราบกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของ 

ผูท้ีม่คีวามรูท้ีจ่ะตอ้งพยายามหาทางช่วยให้ทกุคนไดมี้ความรูใ้นสิทธิและหน้าทีข่องแต่ละบคุคล เพ่ือใหบ้้านเมือง 

อยู่เย็นเป็นสุข มีระเบียบเรียบร้อย และมีข่ือมีแป ฉะน้ัน งานท่ีแต่ละคนได้พยายามทำให้ประชาชนมีความรู้ 

ในด้านกฎหมายนี ้จงึเป็นงานสำคญัของชาต ิแตล่ะคนกม็หีนา้ทีง่านการของตวัตามอาชพีของตวั แตง่านนอกเหนอืนี้ 

เปน็งานทีส่ำคัญทีส่ดุ เพราะวา่แตล่ะคนก็เป็นคนไทยด้วยกนั เราก็จะตอ้งปรารถนาใหบ้า้นเมอืงอยูเ่ยน็มคีวามสงบ  

ทางกฎหมายนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อยได้ จึงขอให้ปฏิบัติงานตามอาชีพของท่าน 

ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้งานนั้นลุล่วงไปโดยเรียบร้อย และงานอีกด้านหนึ่งที่พูดได้ว่าเป็นงานนอกเหนือ 

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๒

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายมารุต  บุนนาค  นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย 
 คณะกรรมการของสมาคม รวม ๑๕ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการแสดงละครการกุศลเรื่อง  
 “เปาบุ้นจิ้น” เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และเงินรายได้จากการจัดงานสาธารณกุศล วันทนายความ เพื่อโดยเสด็จ 
 พระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล  สาขานิติศาสตร์ ๔๐,๐๐๐ บาท และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  
 ๘๐,๐๐๐ บาท
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จากอาชพีของตวั หมายถงึงานจะแพรค่วามรูใ้นทางกฎหมาย   กข็อให้ทำอยู่ดว้ย   เพราะวา่จะเปน็ประโยชน์   งานนี ้

ทำในฐานะเป็นคนไทยคนหน่ึง ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชาติไทยและเป็นผู้มีความรู้ผู้มีพลังที่จะปฏิบัติ 

ในด้านนี้ และก็ขอให้ปฏิบัติต่อไป

 ขอขอบใจสมาชิกทุกคนของสมาคม  ที่ได้ปฏิบัติงานของตัวด้วยความเข้มแข็ง  ด้วยความตั้งใจจริง  

ด้วยความสุจริต เป็นการสนับสนุนให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป และเมื่อมีขื่อมีแปแล้ว บ้านเมืองก็จะอยู่ได้ด้วย 

ความเจรญิและดว้ยความเรยีบรอ้ย ทกุคนทีอ่าศยัอยูก่จ็ะมคีวามปลอดภยัได ้จงึนบัวา่ทกุคนมสีว่นในการรกัษา 

ประเทศไว้ เพื่อที่จะให้อยู่ยงไม่ล้มเหลวไป ขอให้ทุกคนจงมีกำลังใจกำลังกาย เพื่อปฏิบัติงานที่สำคัญนี้ ขอให้ 

ทุกคนประสบแต่ความรุ่งเรือง ความเจริญ ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในงานการ.

๔๓
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 ขอขอบใจเหล่าเนติบัณฑิตที่มีงานและก็จัดหารายได้มาเพื่อการกุศล เงินจำนวนนี้ก็จะได้ใช้ 

ในทางการศึกษาต่อไป

 เมื่อเนติบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ก็ถือได้ว่าได้ผ่านการอบรมที่ต้องใช้ปัญญา  

ใช้หลักวิชา ใช้ความพยายาม เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้มาประกอบอาชีพต่อไป ก็นับว่าได้ผ่านการศึกษา 

ที่หนักมาแล้ว ต่อไปก็จะได้ทำหน้าท่ีในทางกฎหมายโดยตรงและจะเป็นผู้ที่ เป็นหลักสำหรับประเทศ  

ในการบรหิารงานในทางรกัษาความสงบ ประเทศแตล่ะประเทศ ตอ้งมีหลักกฎหมายเพ่ือทีจ่ะรักษาไวซ้ึง่ความสงบ 

เรียบร้อย เป็นขื่อเป็นแปของบ้านเมือง การจัดงานนี้เป็นงานที่ลำบาก และบางทีถ้าไปนึกในแง่นี้แง่เดียวก็อาจทำ 

ไม่สำเร็จ อย่างที่เมื่อเร็ว ๆ  นี้มีการประชุมว่า จะให้มีสันติภาพในโลกโดยที่ใช้กฎหมาย ก็ทำให้เกิดความคิดในทาง 

ที่อาจไม่ดีนักในใจว่า พวกนักกฎหมายทั้งหลายนึกว่า นำเอากฎหมายมาใช้อย่างเดียว ก็จะทำให้เกิดมีสันติภาพ 

ในโลกได้จริง ถ้าทุกคนทำตามกฎหมาย และถ้ามีกฎหมายที่เรียบร้อยแล้ว คนในโลกก็มีความสงบได ้ เพราะว่า 

ถ้ากฎหมายที่ตั้งขึ้นมาเป็นกฎหมายท่ีเหมาะสม ทำตามกฎหมายเหล่าน้ันแล้วก็ย่อมเกิดความสงบ แต่ปัญหา 

ที่สำคัญคือว่ากฎหมายจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรือเปล่า เพราะว่าคนเราที่อยู่ในโลก หรืออย่าพูดว่าในโลกเลย  

เพียงแต่ว่าในประเทศ ต่างคนก็มีผลประโยชน์ต่างกัน ผลประโยชน์ต่างกันน่ีแหละทำให้ต้องกระทบกัน  

ถ้าผลประโยชน์กระทบกันแล้ว คนที่เป็นผู้พิพากษาก็จะต้องปวดหัวอย่างยิ่งที่จะเข้าตามเหตุผลได้ เพราะบางที 

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่เนติบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาทางกฎหมาย
จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๐(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประภาศน์ อวยชัย เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 นำเนติบัณฑิตสมัยที่ ๒๐ จำนวน ๒๑ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคในโอกาส 
 ที่ได้จัดให้มีการฉลองประกาศนียบัตร เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

๔๕
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ในชีวิตของเราต้องการเหตุผล ทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลที่ดี เพราะว่าคนเราก็มีความต้องการเหมือนกัน เท่ากัน  

ถ้าฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะอยู่ในที่แห่งหนึ่ง อีกฝ่ายก็อยากอยู่ในที่เดียวกันนั้น แม้จะเรียกว่ามีเสรีภาพที่จะอยู่ใน 

ที่เดียวกันก็อยู่กันไม่ได้ เพราะว่า ตามหลักของธรรมชาติ คนจะอยู่ในที่เดียวกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

นอกจากเป็นผี เป็นผีจึงจะรวมกันเข้าไปได้ แต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ อยู่ท่ีเดียวกันไม่ได้ ก็ต้องตั้งหลักกฎหมายว่า  

ต้องปรองดองกัน ต้องหลีกทางให้แก่กัน ซ่ึงบางทีอาจทำให้ท้ังสองฝ่ายไม่พอใจ และลงท้ายอาจบอกว่า 

กฎหมายนี่ไม่ดี เพราะว่าไม่เข้าข้างตัวก็จะต้องล้มลงไป รวมความแล้วจะแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยกฎหมาย 

ก็รู้สึกว่าไม่ได้  พวกที่เรียนในทางกฎหมายโดยตรง  แล้วจะมาปฏิบัติตามกฎหมายโดยตรง  โดยความบริสุทธิ์ใจ  

ก็ต้องยอมรับว่า ต้องมีอย่างอื่นนอกเหนือจากกฎหมาย ต้องนับถือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องนับถือกฎเกณฑ์ 

ของวิชาอื่น เช่นจิตวิทยา หรือแม้แต่วิชาการเมือง ก็จะต้องนำมาประกอบด้วย ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในทาง 

กฎหมาย  มอีาชพีในทางกฎหมาย  ตอ้งพยายามทีจ่ะหาความรูใ้นทางอืน่  ๆ   ทีไ่ม่ใชใ่นทางกฎหมายดว้ย  เพือ่ทีจ่ะให้ 

อาชีพที่ตนเลือกได้ผลมากที่สุด ที่พูดเช่นน้ีเพราะว่าเคยเห็นท่านนักกฎหมายใหญ่ ๆ ที่มีอายุแล้ว ที่ได้ผ่านงาน 

ในทางกฎหมายมาดีแล้วท่านไมไ่ดค้ดิอะไรนอกเหนอืจากเรือ่งกฎหมาย เพราะไมว่า่งานจะเปน็ทางพพิากษาหรอื 

ทางกฎหมาย ก็เป็นงานหนักงานใหญ่ เลยไม่มีเวลาที่จะพิจารณาดูทั่ว ๆ ไปในด้านอื่น

 สำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภา ก็จะเท่ากับเริ่มชีวิตในทางปฏิบัติ ขอให้พยายาม 

ปฏิบติัใหต้รงตามหลักวิชาทีไ่ดเ้รยีนมา แตว่า่ใหน้กึถงึวา่ชวีติในโลกนีป้ระกอบดว้ยวชิาอืน่ ๆ  ดว้ย ถา้สามารถทีจ่ะ 

ค้นคว้าขวนขวายหาความรู้ในทางอื่นมาช่วยด้วยแล้ว   จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน   ในวันที่สำเร็จ  

ท่ีไปในงานท่ีเนติบัณฑิตยสภาน้ันไม่ได้พูดเช่นน้ี เพราะรู้สึกว่าถ้าพูดเช่นน้ีจะกลายเป็นการกระทบกระเทือน 

ท่านผู้ใหญ่มากเกินไป เพราะท่านไม่รู้ ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่อง แต่ว่ามานึกดูในสมัยนี้และในสมัยที่จะมาต่อไป 

ในอนาคต ทุกคนจะต้องมีความรู้รอบตัวมากข้ึน เพราะว่าในสมัยน้ีแต่ละคนแต่ละบุคคลที่มีวิชาความรู้  

ออกจะมีความรู้จำกัดลงไปทุกทีเพราะว่าต้องรู้สูงมาก จึงต้องจำกัดไม่ให้รู้มากจนเกินไป เลยเป็นห่วงว่าอนาคต 

จะไม่แจ่มใสสำหรับทั้งประเทศไทย สำหรับโลก ถ้าเราจะมุ่งในทางหนึ่ง จะเป็นคนฉลาดมากเกินไป จึงต้องมี 

คนทีม่คีวามรูร้อบตัวเพือ่ทีจ่ะประสานใหง้านเฉพาะตา่ง ๆ  นีไ้ปได ้ ใหม้เีหตผุล แตว่า่การทีจ่ะไปพูดในงานมนัยาก  

คนมากประเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ มาพูดเฉพาะกับกรรมการก็อาจพอที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ว่า มีปัญหานี้เอาไว้เตือน  

เพราะว่าถ้าเราอยากให้มีประโยชน์แก่ชีวิตต่อไป เราจะต้องคิดถึงว่า งานที่เราทำนี้คนอื่นเขาทราบหรือเปล่า  

งานที่เราทำนี่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่า สอดคล้องกับชีวิตที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบันหรือเปล่า ถ้าคิดจะทำ 

แค่นี้ก็เป็นการดีอยู่แล้ว นี่เป็นข้อคิดหัวข้อหนึ่งที่ขอให้ไปช่วยกันพิจารณาต่อไป เพราะว่าอยากจะให้ผู้ที่มีหน้าที่ 
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สำคัญ ๆ ต่อไปได้สามารถระลึกในทางนี้ เพื่อที่จะเข้าไปพร้อมกับด้านอื่นด้วย เพราะว่าพูดกันว่าส่วนตุลาการ 

ก็ตุลาการ ไม่เห็นใจฝ่ายอื่น ๆ ส่วนปกครองก็ไม่เห็นใจทางอื่น ๆ ด้วย ฝ่ายทหารเขาก็จะให้ทหารเป็นใหญ่  

ฝ่ายการเมืองเขาก็อยากให้พรรคเป็นใหญ่ ฝ่ายค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าต้องการห้องทดลอง  

ทำไมเอางบประมาณไปให้ทางโน้นทางนี้ยุ่งกันใหญ่ ซึ่งเป็นของธรรมดา แต่ถ้าเราสามารถที่จะคิดให้ออก เราอาจ 

ไปมีเพื่อนที่มีวิชาในสาขาอื่น ๆ ไปพูดกับเขาในฐานะบุคคลแล้ว ก็อาจทำให้ส่วนรวมมีความสงบเรียบร้อย  

ดกีวา่ทีเ่ปน็อยูเ่ด๋ียวนี ้  แลว้ก็ดกีวา่ทีจ่ะเปน็อยู่ตอ่ไป   กเ็คยพดูอยู่กบัทา่นผูใ้หญ่ทางตลุาการเมือ่หลายปมีาแลว้วา่  

ถ้างานบางอย่างไม่เรียบร้อยแม้จะในทางตุลาการ ในทางผู้พิพากษา ควรที่จะพูดคุยกันในฐานะผู้มีความรู้  

ท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ พูดอย่างน้ีก็ต้องขออภัยต่อท่านว่า ท่านผู้ใหญ่ผู้น้ันท่านเป็นคนดีมาก แต่ว่าท่านเห็น 

แต่เพียงหน้าที่ในทางตุลาการของท่าน เลยบอกท่านว่าขอให้พิจารณาในฐานะคนมีความรู้ดี เป็นผู้เชี่ยวชาญใน 

ทางกฎหมาย พบเพือ่นฝงูทีเ่ปน็ผูพ้พิากษาดว้ยกนั หรอืนักกฎหมายช้ันสูงดว้ยกนั กค็ยุกันวา่วธิพิีจารณาคดใีนศาล 

จะทำอย่างไรสำหรับให้เรียบร้อย เราน่าจะเปลี่ยนกฎหมายหรือน่าจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการอย่างไร 

บา้ง แล้วก็ในฐานะทีเ่ปน็คน ไมใ่ชผู่แ้ทน หรอืเปน็ผูอ้ยูใ่นสภานติบิญัญตั ิแตใ่นฐานะทีเ่ปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้เปน็พลเมอืงด ี 

อาจมาพูด  หรือเรียกว่าปาฐกถาให้คนอื่นฟังว่า  กฎหมายจะแก้ไขได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย  นี่เหมือนกัน  

ทุกคนก็เรียนมาดี ถ้ามีอะไรที่น่าจะแก้ไขได้ พิจารณาดูแล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน แล้วอาจเสนอในฐานะไม่ใช่ 

ผู้พิพากษาหรือในทางตุลาการ แต่ในฐานะเป็นพลเมืองดีผู้ มีความรู้ สูง อาจเสนอให้ประชาชนทราบ  

ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ ให้ทางนิติบัญญัติหรือทางกรมกฤษฎีกา ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้าสภานิติบัญญัติ  

แล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑใ์นกฎหมายไดเ้ปน็ผลสำเรจ็จะทำใหก้ารดำเนนิคดเีรยีบรอ้ยขึน้ มคีวามยตุธิรรมมากขึน้  

นีย่กเปน็ตัวอยา่งใหค้ดิวา่ ตวัเปน็ผูม้คีวามรูใ้นทางกฎหมายสว่นหนึง่ มหีนา้ทีใ่นทางนีส้ว่นหนึง่ แตว่า่การมหีนา้ที่ 

ในทางเป็นพลเมืองซึ่งเป็นส่วนย่ิงใหญ่กว่าด้วย อันนี้ก็ขอให้ไปพิจารณา แล้วก็อาจเกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ต่อส่วนรวม

 ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไป  ให้มีกำลัง มีจิตใจแข็งแรง  สามารถพิจารณาสิ่งที่ด ี

ที่ชอบ แยกจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ดี  แล้วก็ปฏิบัติในทางที่เหมาะสมที่สุด  ให้มีพลังกายที่แข็งแรง  เพ่ือที่จะ 

ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีความเจริญทั่วทุกคน.
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 ขอขอบใจท่ีได้นำเงินมาสมทบทุนการศึกษาทางนิติศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาแขนงท่ีสำคัญมากสำหรับบ้านเมือง

 ผู้ท่ีมีอาชีพทางกฎหมายนับว่าเป็นหลักของบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองได้มีการปกครองที่เรียบร้อย  

และทำใหก้ารปกครองของบา้นเมืองเปน็ไปตามหลักของยุตธิรรม  ทกุคนกไ็ดเ้รยีนมาในวชิานี ้และไดเ้ขา้ทำงานเก่ียวขอ้ง 

กับงานแขนงนี้โดยตรง งานของกฎหมายในประเทศอย่างประเทศไทยนี้มีปัญหาอยู่มาก เพราะว่าหลักวิชา 

นิติศาสตร์ของเราเป็นหลักวิชาท่ีเราได้ศึกษามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก การนำมาปฏิบัติการในประเทศ 

ของเรา น่าจะได้พิจารณาให้เห็นความเป็นอยู่ของบ้านเมืองมาประกอบด้วยแต่ก็เป็นการยากลำบากที่จะเอา 

หลักวิชาโดยแท้โดยตรงมาประกอบมาปฏิบัติในประเทศของเรา เพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกับต่างประเทศ  

โดยเฉพาะทางประวตัศิาสตรแ์ละทางการปกครองทีม่มีา   หลกัใหญท่ีไ่ดเ้คยปรารภมาหลายปแีลว้กับทางผูเ้ชีย่วชาญ 

ในดา้นกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัทิางกฎหมายกมี็อยู่วา่ นักกฎหมายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีว่างเอาไว ้ 

แต่ว่าการปกครองบางทีไม่ได้ปกครองตามกฎเกณฑ์เพราะเหตุการณ์ไม่อำนวย เหตุการณ์ที่ไม่อำนวยนี้ ไม่ใช่จะ 

พูดถึงภัยคอมมิวนิสต์หรือพูดถึงการปฏิวัติ แต่ว่าพูดถึงการปกครอง ในเมืองไทยนี้ ถ้าสังเกตดูวิธีการปกครอง  

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไปถึงจังหวัด ถึงอำเภอ ถึงตำบลต่าง ๆ จริง แต่ว่าบางทีบางหมู่บ้านที่อยู่ในที่ลึก 

ในป่าในภูเขาเจ้าหน้าท่ีปกครองไม่ได้ไปถึง  ชาวบ้านพวกนั้นเขาก็อยู่ของเขาโดยดี มีกฎเกณฑ์ของเขาเอง  

แต่ว่าไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองอย่างที่เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ในการปกครองของส่วนกลาง ถ้ามีการผิดหรือ 

มีการทำอะไรผิดหลักของกฎหมายเขาก็ไม่ทราบ 

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์รำลึก” ครั้งที่ ๒(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายประภาศน์  อวยชัย  นำคณะกรรมการจัดงาน  “นิติศาสตร์รำลึก”  ครั้งที่ ๒  
 จำนวน ๒๔ คนเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ  
 “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์.
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 ในทีเ่ช่นนัน้หลกัใหญข่องกฎหมายทีว่า่ ประชาชนทกุ ๆ  คนจะตอ้งทราบถงึกฎหมายนัน้ จะมาใชก้ารไมไ่ด ้ 

เพราะว่าประชาชนในท่ีบางส่วนน้ันไม่ทราบถึงกฎหมาย ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองไม่ได้มีโอกาส 

ไปชี้แจง และประชาชนเหล่าน้ันก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าเราวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ ่

ที่จะให้ปกครองหรือความเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ ก็ต้องนำความรู้ไปถึงประชาชน และเม่ือประชาชนยังไม่มีความรู้  

จะไปบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้ ความจริงประชาชนท่ีอยู่ในป่าหรืออยู่ในที่ท่ีการปกครองไม่ได้เข้าไปถึง เขาก็มี 

กฎเกณฑ์ของเขา เขาอยู่อย่างมีความสุขของเขามาเป็นเวลาหลายสิบหลายร้อยปี ทุกคนที่มีหน้าที่และมีการงาน 

เก่ียวข้องกับทางกฎหมายก็นา่จะนกึถงึขอ้นีเ้หมอืนกัน เพือ่ทีจ่ะไดช้ว่ยกนัคดิวา่จะควรทำอยา่งไรทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

กฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อที่จะให้การปกครองโดยกฎหมายสำเร็จตามจุดประสงค์

 ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะนึกถึงปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินว่า กฎเกณฑ์ใดจะทำให้ผู้ใดจะมีกรรมสิทธิ์ แล้วก็ 

ไมเ่บียดเบยีนกัน และกฎหมายจะเขา้ไปตดัสนิอยา่งไรวา่ใครมสีทิธิก์ต็ามหลกันัน้วา่ ผูท้ีม่ใีบสำคญัจงึจะเปน็เจา้ของ 

ที่ดินได้ แต่ตามความจริงเดี๋ยวน้ีคนท่ีทำงานในท่ีดินเป็นเวลาเป็นสิบ ๆ ปี ได้ทำให้ดินนั้นเป็นประโยชน์ขึ้นมา 

โดยไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น เป็นคนไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีใบอะไรอย่างหนึ่งที่แสดงกรรมสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ไปที่อำเภอ 

แล้วไปขอใบสำคัญในเรื่องที่ดิน แล้วนายอำเภอบอกว่าที่ดินว่างเปล่า จองได้ เป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์ หรือถ้ายังจอง 

ไม่ได้เพราะว่าเป็นป่าสงวน เมื่อป่าสงวนยกเลิกไปก็ผู้นั้นมีสิทธิ์ก่อน ไม่ได้นึกถึงคนที่อยู่ข้างในเพราะ 

ไม่เคยเห็น อย่างนี้ใครจะเป็นผู้คุ้มครองประชาชนที่ทำงาน ที่เชื่อได้ว่าเป็นคนมีความสุจริตที่ไปบุกเบิก 

ที่โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นป่าสงวน หรือไปบุกเบิกก่อนที่ป่านั้นถูกสงวนไว้ตามกฎหมาย จึงเป็นปัญหาสำคัญว่า  

ความยุติธรรมนั่นเองจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาได้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ 

เกิดตีรันฟันแทงกัน ลงท้ายก็ต้องขึ้นโรงศาล ต้องลงโทษกันโดยมิเป็นธรรม แต่พวกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ก็บอกว่า  “ต้องทำตามตัวบทกฎหมาย ตามตัวหนังสือ”  บางคนที่ปฏิบัติการในด้านกฎหมายก็คงได้เห็น 

เหมือนกันว่า มีคดีบางคดีที่เรารู้ได้ว่าตามความเป็นธรรมเขาควรจะชนะความ แต่ตามยุติธรรม ตามตัวหนังสือ  

เขาต้องแพ้ ก็ขอฝากความคิดนี้ให้ช่วยกันคิดพิจารณา และก็ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ อาจทำให้ 

มีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกฎหมายได้บ้าง เพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยธรรมและยุติธรรมแท้ ๆ  

ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความยุติธรรม สร้างความเป็นไปที่มีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขอให้ทุกคน 

จงมีกำลังใจกำลังกายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามจุดประสงค์ และประสบความเจริญ.
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 ขอขอบใจทุกคนที่ได้จัดงานของสมาคมเพื่อพบปะกันและรื่นเริงและแลกเปลี่ยนความคิดกัน แล้วได้นำ 

รายได้มาเพื่อช่วยสมทบทุนในมูลนิธิอานันทมหิดลสาขาต่าง ๆ มาเป็นเวลาหลายปีที่ตั้งออกมา

 ตามที่ได้มีสมาคมขึ้นมา แล้วก็ได้มีการสังสรรค์ ก็นับว่าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอันมาก  

เพราะว่าประชาชนย่อมต้องอาศัยกฎหมายเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อให้งานพิจารณาความเป็นอยู่ต่าง ๆ  

ใหเ้ข้าอยูใ่นระเบยีบของกฎหมาย สำหรบัประเทศไทยมกีรณพีเิศษหลายอยา่ง เพราะวา่ประชาชนมคีวามเป็นอยู ่

แตกตา่งกนัไป ทัง้กฎหมายทีน่ำมาใช้ปจัจบุนัน้ีกเ็ห็นวา่เปน็หลักกฎหมายทีไ่ดม้าจากตา่งประเทศ จงึตอ้งใหค้วามรู้ 

แก่ประชาชนในวิธีท่ีเรียกได้ว่า ใช้กฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติดีชอบ และเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้ 

ผู้ที่จะปฏิบัติในทางที่ผิดได้ทำให้เดือดร้อนแก่ส่วนรวม ในการนำหลักการของกฎหมายไปปฏิบัติน้ัน ก็ย่อมแล้ว 

แต่สถานท่ี แล้วแต่บุคคล และแลว้แตค่วามเปน็อยู่ของประชาชน ฉะน้ัน ทีท่า่นทัง้หลายไดพ้ยายามทีจ่ะใหค้วามรู้ 

แก่ประชาชนโดยมบีทความทางวทิยบุา้ง  มกีารแนะนำโดยตรงบ้าง  กเ็ปน็ทีช่อบแลว้  เป็นการชว่ยใหป้ระชาชนได้ 

มีความรู้และสามารถใช้กฎหมายเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ขอให้ทุกท่านพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ  

เหล่านี้ต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  เพื่อความมั่นคงปึกแผ่นและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง  

ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาการใช้กฎหมายในสถานการณ์จริง เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายอีกที และก็ขอให้ทุกท่านได้สามารถปฏิบัติงานโดยเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

แก่บ้านเมือง ขอให้ทุกคน ๆ ได้มีพลังใจและกำลังความสามารถที่จะปฏิบัติงานทุก ๆ อย่าง.

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๓

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
 คณะกรรมการของสมาคม ฯ จำนวน ๑๑ คน  เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันทนายความ  
 ปี ๒๕๑๓” โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล สาขานิติศาสตร์

๕๐
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 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้นำเงินมา เพื่อการกุศลและช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนี้  

ที่ได้จัดงานเพื่อรวบรวมพวกทั้งนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ในทางนิติศาสตร์ให้ได้พบปะกัน และได้ทำสิ่งที่เป็น 

ประโยชนน์ัน้ กน็บัวา่เปน็สิง่ทีน่า่สรรเสรญิอยา่งยิง่ ตามทีอ่าจารยบ์อกวา่ ผูท้ีแ่มจ้ะสำเรจ็พน้สภาพจากนกัศกึษา 

แล้วก็ต้องสนใจ ก็ต้องประหลาดใจเหมือนกัน เพราะว่านักศึกษาก็ศึกษาวิชาเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ เมื่อสำเร็จ 

การศึกษาวิชาแล้วก็ควรจะเปน็เวลาทีน่ำมาใชเ้ปน็ประโยชนน์ัน้ นา่จะพดูผดิไปนดิหนึง่วา่ เวลาพน้จากเปน็นสิติแลว้ 

ก็ยังมาร่วมกับนิสิตเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยดีได้ ก็ขออนุโมทนา

 การทีส่นใจในดา้นกฎหมายเปน็สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุสำหรบับา้นเมอืง   เพราะวา่บา้นเมอืงทีม่รีะเบยีบเรยีบรอ้ย 

และมกีฎเกณฑก็์ต้องทำตามกฎหมาย  ในสมยันีเ้ราเหน็ไดว้า่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  เปน็เวลาทีก่ฎหมาย 

รู้สึกว่าอ่อนแอลงไปมาก เพราะว่าความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาทุกวัน ปัญหาว่าทำไมกฎหมายแทนที่จะเจริญขึ้น 

กลับเสื่อมตามหลังไปในโลกน้ี ก็จะต้องดูว่ามีเหตุผลอะไร เหตุผลอันหน่ึงก็คือจำนวนพลเมืองของโลก 

เพิ่มข้ึนและการศึกษาไม่ก้าวทันกับความเจริญของการเพิ่มจำนวนพลโลก อีกข้อหนึ่งความเจริญในด้านต่าง ๆ  

ไม่ก้าวหน้าไปโดยสม่ำเสมอ คือมีความรู้สึกว่ามนุษย์ปัจจุบันดูจะเพ่งเล็งความก้าวหน้าในทางกิจการ  

วิทยาการมากกว่าในทางการดำเนินชีวิตจริง ๆ คือนิยมความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และในทาง 

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอุกฤษ มงคลนาวิน อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “วันรพี” นำ คณะกรรมการ ฯ และนิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์ 
 จำนวน ๖๕ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขานิติศาสตร์ และนำ 
 คณะผู้จัดทำหนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน จำนวน ๑๑ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือปัญหา 
 กฎหมายสำหรับประชาชน

๕๒

56-06-074_001-139_X.indd  52 9/6/13  8:53:16 PM



วิทยาการต่าง ๆ โดยที่ลืมว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาใช้ทุกวัน ถ้าความก้าวหน้า 

เช่นนี้ผิดส่วนกับความก้าวหน้าทางเรื่องของชีวิตของทุกวัน คือ  การดำเนินชีวิต  วิธีดำเนินชีวิตต่าง ๆ  

ก็ทำให้.........จะขอให้คำว่าขาดทาง คือจะยืนไม่อยู่ เพราะว่าความก้าวหน้าในทางวิทยาการก็นำไปสู่พระจันทร ์

ซึ่งกำลังดำเนินอยู่เดี๋ยวนี้ ส่วนความก้าวหน้าในทางความรู้ในทางชีวิตน้ันก็อยู่กับดินพอใช้ คือเป็นชีวิตทุกวัน ๆ  

และไม่ค่อยหรูหรานัก ก็เมื่อทางมันไปอย่างนี้เราก็หกคะเมน พลโลกก็หกคะเมน ถ้าอยากที่จะให้โลกไม่แตก 

หรือเราไม่หกคะเมนตกเหว ก็จะต้องพยายามที่จะนำวิทยาการมาใช้ในชีวิตทุกวัน แล้วที่ทำแล้วที่พิมพ์ 

หนังสือนี้ ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้วิทยาการมาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกวัน และก็ตามจำนวน 

ที่ว่าพิมพ์ได้เดือนละห้าพันเล่มนั้น พลเมืองในเมืองไทยก็มีตั้งสามสิบกว่าล้านแล้วเดี๋ยวนี้  คนที่จะอ่าน  

แม้จะเขียนไว้ง่าย ๆ หรือจะอ่านให้เป็นประโยชน์ก็ยังมีน้อย  เพราะว่าการศึกษาในทางเบ้ืองต้นก็ยังไม่พอ   

ฉะนั้นที่ทำก็เป็นความพยายามที่ถูกต้อง ที่น่าสรรเสริญ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีจะต้องสนใจมากขึ้นและที่จะสนใจจริง  ๆ ทั้ งเวลาเป็นนักศึกษาทั้งเวลาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

จะไปเป็นอาจารย์ หรือจะไปเป็นทนาย จะไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรก็ตามในทางอาชีพที่เลือกแล้ว  

ก็ให้พิจารณาดู จะทำอย่างไรเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อยและกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมือง

 เทา่ทีเ่คยได้ไปดูตามทอ้งทีต่า่ง ๆ  เหน็วา่มสีิง่ท่ีสำคญัคอืความรู้ในทางทีจ่ะอา่นหนงัสอืรูห้นังสอื ความสนใจ 

ที่จะหาความก้าวหน้าของประชาชน โอกาสที่จะเรียนหนังสือและหาความก้าวหน้ายังขาดมาก ยังมีน้อย แต่ว่า 

จติใจท่ีจะหาความรูไ้มข่าด ตอ้งการมากทีห่มู่บา้นในแดนทรุกนัดารแห่งหน่ึงซึง่อยู่ไกลหา่งจากบา้นเมอืงทีม่คีวาม 

ที่เรียกว่าเจริญ ต้องเดินทีละห้าชั่วโมงจึงจะไปได้ถึง ก็มีความต้องการการศึกษา ถึงขนาดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น 

เข้าหุ้นกันไปจ้างครู เขาจ้างครูแล้วก็มาสอนตามเพิงที่สร้างเอาไว้ เมื่อไปเยี่ยมเขาจึงให้เงินไปส่วนหนึ่ง ไม่มากนัก  

สำหรบัสรา้งโรงเรยีน อันนีก้แ็สดงถงึความตอ้งการของประชาชนทัว่ ๆ  ไปทีจ่ะหาความรู้  หาความกา้วหนา้ในชวีติ  

ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายนักศึกษาและอาจารย์ผู้ที่สนใจในทางวิชาการได้พยายามที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ทราบถึง 

กฎหมายต่าง ๆ  ก็เป็นการดี แต่ว่าก็อยากให้สำนึกและก็รู้ว่ากฎหมายไม่ใช่มีครบทั้งหมด ก็เพราะว่าคนที่มีความรู้ 

ในทางกฎหมายมาทำกฎหมาย  มาตรากฎหมายใหห้รหูราใหม้กีฎเกณฑต์า่ง ๆ  มากมาย ยงัไมไ่ดต้ราไมไ่ดท้ำทัง้หมด  

จะต้องให้กฎหมายเหล่านี้ไปมีผลบังคับได้จึงจะเป็นประโยชน์ ถ้าทำกฎหมายแล้วก็ทำให้บังคับให้เกิดผลขึ้นมา 

ไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีกฎหมาย หรือยิ่งร้ายกว่านั้นเพราะมีคนที่รู้ มีคนที่เขาฉลาด เขาใช้กฎหมายไปต้มคนที่มี 

ความรู้ในทางกฎหมายน้อยกว่า แล้วก็คำที่ว่าทุกคนในบ้านเมืองย่อมต้องทราบถึงกฎหมายก็ไม่เป็นความจริง  

และเป็นความจริงไม่ได้ เพราะเป็นความผิดของทางปกครองด้วยที่จะต้องแจ้งให้คนทราบถึงกฎหมาย  

๕๓
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เป็นความผิดของนักกฎหมายด้วยที่สร้ างกฎหมายที่ ไม่ เหมาะกับสภาพของภูมิประเทศ ฉะน้ัน  

การที่นึกถึงว่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยต้องขอให้สนใจในหลักของกฎหมาย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ขอให้สนใจ 

ถึงว่าใครเป็นจุดหมาย หรือใครเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมาย ก็คือคน อย่างกฎหมายบ้านเมือง 

เมืองไทยก็คนที่อยู่ในเมืองไทยซ่ึงจำนวนไม่ใช่น้อยไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายเลย ด้วยการไม่รู้ 

เพราะไม่มีการศึกษา อีกอย่างหนึ่งด้วยการไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ประกาศป่าวร้องว่ามีกฎหมาย อีกอย่างหนึ่ง 

ด้วยการที่กฎหมายจะไปใช้บังคับในท้องที่เหล่านั้นและในสภาพนั้นไม่ได้ และยังมีปัญหาอีกมากหลาย 

เก่ียวข้องกับการบังคับกฎหมายที่ทำไม่ได้ เช่นการที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจตรา ไปดูสภาพในท้องที่ไม่ได้  

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาว่ากฎหมายน้ีมีประโยชน์อย่างไร และจะทำอย่างไรสำหรับกฎหมายมีประโยชน์ 

ยิ่งขึ้น  โดยที่สนใจถึงชีวิตของกฎหมายและของคนในสภาพปัจจุบัน   ในสภาพจิตของคนปัจจุบัน ในสภาพของ 

บ้านเมืองในปัจจุบัน จึงจะได้ทำหน้าที่ของผู้ที่สนใจในทางกฎหมาย ใช้คำว่าผู้ที่สนใจในทางกฎหมาย 

ก็เพราะว่าทั้งผู้ที่กำลังศึกษาโดยตรงเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังผู้ท่ีสนใจเพราะเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ 

สนใจเพราะเรียนมา

 ก็ขอสรุปเพียงนี้  และต้องขอขอบใจอีกทีที่ท่านทั้งหลายที่ได้พยายามที่จัดทำกิจกรรมกฎหมายและ 

การศึกษาก้าวหน้าดี ขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จในกิจการท้ังหลาย และผู้ที่จะผ่านในขั้นที่ 

จะต้องสอบไล่ก็ให้สอบไล่ได้เป็นผลดี เพื่อให้เป็นทางที่จะทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง.
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 ขอขอบใจที่ได้ทำบุญ โดยนำเงินมาสำหรับช่วยทหารตำรวจที่กำลังปฏิบัติการอยู่ เจ้าหน้าที่เหล่านั้น 

ก็ต้องเสียสละมาก เพราะว่าบางทีก็ต้องมีความเดือดร้อน การที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันบริจาคเช่นนี้เป็น 

การทำบุญที่ทำด้วยการปฏิบัติ โดยการให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาคหรือแนะนำในทางกฎหมาย เป็นการทำ 

ด้วยตนเอง ด้วยความรู้ที่มีและด้วยกำลังของตนเอง ก็นับว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมอย่างมาก

 บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้อง 

ตามระเบียบของบ้านเมืองตามกฎหมาย แต่กฎหมายน้ี ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะว่าจะต้องมีความรู้ 

และต้องสามารถท่ีจะทำใหถ้กูตอ้ง   ซึง่จำเปน็ตอ้งไดร้บัคำแนะนำเพือ่ใหก้ฎหมายคุม้ครองได้   เทา่ทีไ่ดท้ราบแลว้  

กฎหมายอาจไม่เป็นสิ่งที่คุ้มครองบุคคลได้ ตรงกันข้าม อาจเป็นเครื่องมือที่จะกดขี่บุคคล ฉะน้ันการจะทำบุญ 

ในทางนี้ ซ่ึงจัดเป็นบุญแท้ ๆ ก็สมควรแล้ว ขอให้ท่านทุกคนและสมาคมได้ปฏิบัติการให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งต่อส่วนตัวและต่อส่วนรวม จะได้เป็นการช่วยบ้านเมืองให้มีระเบียบเรียบร้อยและเจริญ ถ้าบ้านเมือง 

มีความเจริญ มีความมั่นคง มีความเป็นระเบียบ มีข่ือมีแป ก็จะทำให้บุคคลอยู่ได้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย 

ทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีที่งาม สามารถที่จะปฏิบัติงานกิจการของตัวอย่างสะดวกและเป็นผลดี และมี  

ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขความสบายทุกประการ

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
 แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคม ฯ  รวม  ๒๕  คน  เข้าเฝ้า  ฯ   ทูลเกล้า  ฯ  ถวายเงินรายได้จาก 
 การจัดงาน   นิติสงเคราะห์บอล”  โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือทหารและตำรวจชายแดน
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 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง

 ขอแสดงความช่ืนชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย  

ซึ่งจะเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย  

และความปลอดภัยของประเทศและประชาชน

 ข้าพเจ้าเชื่อว่า ขณะนี้ท่านทั้งหลายต่างมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและมีจิตใจอันบริสุทธิ์ 

แน่วแน่ ที่จะเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ของผูพ้ิทักษ์สันติราษฎร์ดว้ยความเข้มแข็งเสียสละและเที่ยงตรง ให้ได้ผลดีที่สุด  

แต่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจให้บรรลุผลเลิศนั้น ความจริงมิใช่ง่ายนัก เป็นงานท่ีตรากตรำและต้องสู้ 

ดว้ยความลำบากยากยิง่ ทัง้มีอปุสรรคขัดขวางอยู่ตลอด อปุสรรคสำคญัทีค่อยขดัขวางการปฏบิตังิานและทำลาย 

ความเป็นตำรวจของท่าน ไดแ้กส่ิ่งลอ่ใจ ไดแ้กค่ำหวา่นลอ้มพรอ้มทัง้คำสบประมาทเยย้หยนั ซึง่อาจเปลีย่นแปลง 

จิตใจอันใสสะอาดให้เป็นมลทินและชักนำให้ค่อย ๆ ถลำลงไปในความชั่ว หันเข้าประพฤติทุจริตต่อหน้าที่  

ซึ่งเป็นความผิดและเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องสำรวมระวังตัว  

ต้องทำใจให้เข้มแข็งเด็ดขาด ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตำรวจไว้ ถ้าทุกคนต่อสู้เอาชนะได้ 

ก็จะประสบความสำเร็จในการงาน ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจที่แท้ จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้ผู้อ่ืนประพฤต ิ

ปฏิบัติตามมากข้ึน ๆ และที่สุดจะเป็นผลให้สถาบันตำรวจเป็นสถาบันที่ผุดผ่องมั่นคงอย่างยิ่ง เป็นที่เชื่อได้ 

แน่แท้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้โดยสมบูรณ์

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความแข็งแกร่งทั้งด้วยกายด้วยใจ เพ่ือจักได้สามารถปฏิบัติงาน  

สร้างเกียรติคุณและความสำเร็จให้แก่ตนและแก่การตำรวจไทย  ท้ังขอให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง 

ในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๓
ณ กระทรวงมหาดไทย

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๔
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 ขอขอบใจผู้ที่จัดงานวันนิติศาสตร์ที่ได้นำเงินมาเพื่อสมทบในทุนแขนงธรรมศาสตร์ของมูลนิธิอานันทมหิดล

 มูลนิธิมหิดลต้ังแขนงธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

และได้คะแนนยอดเย่ียมสมควรที่จะสนับสนุนในการศึกษาขั้นสูงขึ้นไป  การที่ได้ช่วยกันสมทบมาแล้ว 

และที่สำคัญที่สุด  ก็คือได้ทำให้สามารถส่งเสริมวิชาสำคัญแผนกต่าง  ๆ  ได้อีกมาก

 การที่ท่านทั้งหลายได้จัดงานนิติศาสตร์ก็เท่ากับเป็นประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้นำเงินมาเพื่อช่วย 

ในการศึกษานี้อย่างมากมาย ทำให้ได้มีเวลาที่จะได้สังสรรค์กัน ได้ปรึกษาหารือกันในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็น 

วิชาที่เป็นหลักของทางบ้านเมือง  ถ้าทุกส่ิงทุกอย่างในบ้านเมืองไม่มีความเรียบร้อย  มีกฎหมายที่ไม่มี 

ประสิทธิภาพ  ก็จะทำให้งานการส่วนมากไม่ก้าวหน้าได้  ถ้าได้ตั้งกฎหมายและเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติได้  

บ้านเมืองก็จะมีอย่างที่เรียกว่ามีขื่อมีแป แต่การที่จะตั้งกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นปัญหาใหญ่  

ซ่ึงผู้ที่เรียนทางกฎหมายมาแล้วก็คงได้ประสบว่า ตั้งกฎหมายไว้ดีแล้วแต่การปฏิบัติบางทีก็ทำไม่ได้จะหา 

ความผิดอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ เพราะว่ากฎหมายมีแล้วทำไมปฏิบัติไม่ได้ ก็ต้องพิจารณาที่สถานการณ์ 

และความเป็นอยู่ของประชาชน วิธีการปกครองที่ดี บุคคลที่ปกครองก็ดี ผู้ที่อยู่ในท้องที่ก็ดีก็เกี่ยวข้อง 

เหมือนกัน  ถ้าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันพิจารณาว่ากฎหมายเหมาะสมกับสภาพของประชาชน 

และของผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ก็อาจได้พบส่ิงที่ควรจะแก้ไขบ้าง ก็ขอให้ช่วยกันคิดพิจารณาว่า 

กฎหมายที่ตั้งเอาไว้เหมาะสมกับสภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือยัง  และถ้าอย่างไรก็อาจ 

แก้ไขได้บ้าง หรือแก้ไขในวิธีการปัจจุบัน

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดงานวันนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๑๕๑๓(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๑๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิจิตร ลุลิตานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 นำคณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๑๓ รวม  ๔๕ คน เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ 
 จากการจัดงานวันนิติศาสตร์ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล สาขาธรรมศาสตร์.

๕๘
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 ความคิดอันน้ีก็ขอฝากไว้กับท่านท้ังหลาย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีวิชาในทางนิติศาสตร์ท้ังน้ันถ้าได้ปฏิบัติมา 

โดยใช้หลักวิชาท่ีได้เรียนมา  ได้ใช้ความคิดพิจารณาท่ีรอบคอบท่ีเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์  

ก็จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสำหรับความเป็นอยู่ของบ้านเมือง  ซ่ึงเราทุกคนก็ย่อมต้องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข  

มีความเรียบร้อย  มีข่ือมีแป  และให้กลไกของกฎหมายสามารถเป็นประโยชน์ใช้การได้  ไม่ใช่เป็นหมัน  

ก็ขอให้ทุกคนท่ีมีความรู้  ใช้ความรู้ในทางท่ีดี  มีกำลังกายปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสำคัญน้ี  ขอทุกคนจงพร้อม 

ด้วยกำลังของปัญญา  กำลังของการพิจารณาให้รอบคอบเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานจงประสบความสำเร็จ 

ในส่ิงท่ีปรารถนาท่ีดีท่ีชอบ  และประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองท่ัวกัน.

๕๙
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 ข้าพเจ้ายินดีด้วยกับเนติบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

 ในโอกาสอันพเิศษนี ้ ใครข่อแสดงความคดิเหน็ฝากไวแ้กท่า่นทัง้หลาย ซึง่จะไดม้ตีำแหนง่หนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

กฎหมายเปน็สว่นใหญต่อ่ไปวา่ กฎหมายบา้นเมืองน้ัน โดยหลักการมีไวส้ำหรบัรกัษาความยตุธิรรมและความสงบ 

เรยีบร้อยในแผ่นดนิ ด้วยการจัดสรรอำนวยสิทธิเสรีภาพแกบุ่คคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหนา้ แต่ตามความจริง 

ท่ีเป็นอยูป่รากฏว่า    ในบางเรือ่งบางกรณ ีการใชก้ฎหมายมกัไมไ่ดผ้ลสมบรูณต์รงตามหลกัการอนัเปน็เจตนาทีแ่ทน้กั  

อาจนำไปสูค่วามยุง่ยากและความรา้วฉาน  ซึง่เปน็ความเสยีหายและเปน็อนัตราย ผูม้หีนา้ทีใ่นดา้นกฎหมาย จะตอ้ง 

คิดอ่าน กระทำการ ให้กฎหมายได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอย่างแท้จริง งานนี้เป็นงานหนัก 

และลำบากยากยิง่   จะทำสำเรจ็ไดก้ด็ว้ยความกล้าหาญอดทนและความเพยีรพยายาม   ทกุคนจะตอ้งเตรยีมกาย 

เตรียมใจให้พร้อมและม่ันคง ที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตน และที่จะรวมความคิดสติปัญญากัน ต่อสู้ 

เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง เพื่อดำเนินงานให้บรรลุจุดหมาย สำคัญที่สุด ขอให้ถือหลักเหตุผลและความจริง ซึ่งจะ 

นำมาปฏิบัติได้ เป็นหลักปฏิบัติงาน และสำนึกให้ตระหนักแก่ใจว่า กฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้เบียดเบียนกันได้  

มีอคติมิใช่มีความยุติธรรมเป็นรากฐาน การนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้  

เปน็ตน้เหตแุหง่ความเดอืดรอ้นแตกแยกในชาตแิละประชาชน บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะยงัความสงบเรยีบรอ้ย 

ให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและ 

การงาน ขอให้ท่านทั้งปวงที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสวัสดีโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔

๖๐
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 ขอขอบใจที่เนติบัณฑิตรุ่นที ่ ๒๑ ได้นำเงินเพื่อการกุศลมาให ้ และได้มาให้พรในวันนี ้ ขอนำเอาความคิด 

ซ่ึงในปัจจุบันนี้กำลังเป็นปัญหาและเป็นเรื่องของผู้ที่สนใจในทางกฎหมายและมีอาชีพในทางกฎหมายขึ้นมาว่า  

คืออาชญากรรมในปัจจุบันนี้มีมาก และก็มีผู้เสนอให้แก้กฎหมายในด้านการปราบปรามในขั้นศาล ซึ่งก็เข้าใจว่า 

มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการปรับปรุงมากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการลดโทษเม่ือผู้ต้องหาสารภาพ ข้อนี้ทาง 

ตุลาการก็คงแก้ไขได้โดยใช้ดุลยพินิจท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย เพราะว่าการรับสารภาพนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ 

การพิจารณาคดีอย่างมาก ถ้าจะลด ถ้าจะตัดการลดโทษเพราะสารภาพ ก็จะทำให้การดำเนินคดีต่าง ๆ ยุ่งยาก  

และการปราบปรามอาชญากรรมกอ็าจลำบาก   เพราะวา่จะทำใหย้ดืเยือ้   หรอืจะทำใหห้าผูต้อ้งหาทีเ่ปน็ผูท้ำผดิไมไ่ด ้ 

อาจได้ผลตรงข้ามกับที่ผู้ที่เสนอให้ตัดหรือล้มมาตราที่จะทำให้มีการลดหย่อนในกรณีสารภาพ แต่ว่าสำคัญที่สุด 

ก็อยูท่ี่การปฏิบติั ถ้าในด้านศาล   กจ็ะตอ้งมใีชดุ้ลยพินจิวา่การสารภาพนัน้ทำเมือ่ไร   เพราะเหตใุด   แลว้ก็มาพิจารณา  

เพราะว่ากฎหมายให้ไว้ว่าให้ลดโทษได้ถึงกึ่ง แต่ว่าไม่ได้บอกว่าลดโทษน้อยกว่ากึ่งหนึ่งไม่ได้ นั่นก็จะต้องให้ 

การลดโทษนี้อาจลดโทษส่วนหน่ึง แต่ว่าไม่ถึงครึ่งก็ยังได้ ข้อน้ีจะปฏิบัติและทำให้เกิดผลดีได้โดยที่ไม่ต้องแก้ 

กฎหมาย ที่มีกฎหมายก็มีอยู่ส่วนดีแล้ว แต่ว่าอาจไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายให้ไว้ จึงทำให้คนเข้าใจผิดว่า 

การรับสารภาพจะได้ลดโทษไปกึ่งหนึ่งเป็นอัตโนมัติ จนกระทั่งทำให้ดูเหมือนว่าศาลเข้าข้างผู้ที่กระทำผิด ซึ่งก็ 

เป็นที่แน่นอนว่าศาลไม่ได้เข้าข้างผู้กระทำผิด แต่ว่าปรารถนาท่ีจะให้ผู้กระทำผิดได้ถูกลงโทษเพ่ือให้เป็นผลดี 

แก่สังคม คือทำให้เห็นว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษ ข้อสำคัญก็จะต้องใช้กฎหมายให้ถูกต้อง 

และมีความรับผิดชอบ ฉะนั้นการที่มีการติเตียนผู้ปฏิบัติทางกฎหมายก็อาจทำให้เกิดความลำบากใจ แต่ทุกคน 

ก็จะต้องพยายามหาทางแก้ไข  ซึ่งมีดังที่กล่าวไว้ว่าดิ้นได้ อันนี้ก็เป็นผลจากผู้ที่สนใจในทางกฎหมายและปฏิบัติ 

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๑(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประภาศน์ อวยชัย เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 นำคณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๓ คนเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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ในด้านกฎหมาย ทุกคนที่จะสนใจและแก้ไขในขอบเขตของอำนาจที่มีอยู่ในด้านอื่น ๆ ก็มีอีกมากหลาย  

เช่นการปฏบิติัตามกฎหมายกบัผูท้ีไ่มรู่ก้ฎหมาย ความจรงิตามหลกัใหญข่องความยตุธิรรมและของกฎหมายนัน้ 

มีหลักไว้ว่า ประชาชนทุกคนต้องทราบถึงกฎหมาย  ใครที่จะอ้างว่าทำผิดเพราะไม่รู้กฎหมายนั้นไม่รับรู ้ หลักนี้ 

ก็ถูกต้องเหมอืนกัน  เพราะว่ากต็อ้งถอืวา่กฎหมายเปน็สิง่ทีต่ัง้เปน็หลกัเปน็เกณฑข์องการปฏบิตัขิองประชาชนทัว่ไป  

ก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่ถูกต้อง การทำดีก็ดี การทำไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ต้องปราบปราม แต่กฎหมายย่อมเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและตีความได้ การตีความน้ีจึงเป็นส่ิงสำคัญ เพราะว่าบางทีอาจเกิดจากความเหน็ดเหนื่อย 

หรือท้อใจ จึงไม่ตีความหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติไปโดยที่ไม่รอบคอบเต็มท่ี  

ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนท่ีสนใจเรื่องกฎหมายและปฏิบัติเรื่องกฎหมายอย่าได้ท้อใจ ขอให้มีกำลังใจอยู่ตลอดเวลา  

เพื่อที่จะให้กระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยตั้งขึ้นมาบนรากฐานความมั่นคง และมีผู้ที่มีความสามารถมีผู้ที่มี 

ความรู้ก็ขอให้ไปปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพสูง เพื่อความผาสุกของบ้านเมือง ให้สมกับได้เป็น 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายนี้

 ขอทุกท่านรวมทั้งสมาชิกรุ่นทั้งหลาย ตลอดจนเพื่อนฝูงทั้งหลายในรุ่นอื่นด้วยอย่าท้อใจ ทำงานด้วย 

ความเข้มแข็ง เพื่อให้อุดมคติของความยุติธรรมสำเร็จผลเป็นกำลังของบ้านเมือง  เพ่ือรักษาความมั่นคง 

และความผาสุกของประชาชนทั่วไป เพราะงานนี้ก็สำคัญมากและจะทำให้บ้านเมืองมีความก้าวหน้า 

ความเจริญโดยปลอดภัยได้ ขอทุกท่านจงมีพลังกายพลังใจเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ ขอทุกท่าน 

จงประสบความเจริญรุ่งเรือง.
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 ขอขอบใจทางสมาคมที่ได้นำเงินรายได้มาสำหรับสมทบในทุนอานันทมหิดล สาขานิติศาสตร์ ซึ่งท่านได้ 

สมทบมาแล้วหลายครั้ง เป็นจำนวนหลายหม่ืนบาท คงได้เป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการศึกษาคือวิชา 

นิติศาสตร์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสมาคมที่จะส่งเสริมการศึกษา

 ผลงานต่าง ๆ ของสมาคมกไ็ดเ้หน็ประจกัษห์ลายอยา่งแลว้ในดา้นการแนะนำกฎหมายแกป่ระชาชนและ 

ในการสง่เสรมิวิชาการทางด้านกฎหมาย  ทัง้ไดก้ระชบัไมตรรีะหวา่งผูท้ีม่อีาชพีเดยีวกนัอยา่งดี ขอใหส้มาชกิทกุทา่น 

ไดเ้ล็งเหน็ข้อหนึง่นอกจากการเผยแพรค่วามรูใ้นดา้นกฎหมายแกป่ระชาชน  คอืพยายามทีจ่ะพจิารณาเกีย่วดว้ย 

ลักษณะของกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในทางสังคมก็มีปัญหาอยู่เสมอ ทำให้มี 

ปญัหาอยูว่า่กฎหมายจะเปน็อย่างทีเ่ขาวา่ชราภาพหรอืไม่ กเ็ปน็ปญัหาสำคญัซ่ึงเปน็ปญัหาสำหรบัทกุคนประชาชน 

ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่สนใจหรือมีอาชีพทางกฎหมายก็ย่อมจะต้องสนใจเป็นพิเศษ เข้าใจว่ากฎหมายนั้นก็คงม ี

ชราภาพบ้าง มีไม่ชราภาพบ้าง แต่ส่วนมากคงพอใช้ได้ เพียงแต่อยู่ที่การปฏิบัติ ก็ขอให้พิจารณาถึงวิธีปฏิบัติของ 

กฎหมาย ท้ังในฐานะทนาย ทัง้ในฐานะผูท้ีม่คีวามรูแ้ละออกความเหน็วา่ควรจะแกไ้ขวธิกีารอยา่งไรบา้ง หรอืมวีธิ ี

ปฏิบัติอย่างไรโดยที่จะทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีประโยชน์ต่อสังคม ความจริงคำว่ากฎหมายนั้น 

สำหรับคนทั่วไปก็ออกจะน่ากลัว นึกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่กดหัว  เป็นหน้าที่ของผู้ท่ีมีวิชาน้ีท่ีจะอธิบายให้คนท่ัวไป 

ว่ากฎหมายมไีว้สำหรบัคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน  เพือ่ให้บา้นเมืองและสงัคมมีขือ่มแีปมคีวามสงบ 

เรียบร้อยและมีความมั่นคงได้ ฉะนั้นก็ขอร้องให้สมาชิกทั้งหลายได้พยายามเพ่งเล็งในทางนี้  ประกอบด้วยการ 

ช้ีแจงกฎหมายแก่ประชาชน  และหาวธิทีีจ่ะดดัแปลงและแกไ้ขกฎหมาย หรอืปฏบิตัทิางกฎหมายของตนและของ 

สว่นทีเ่ก่ียวข้องในนติิศาสตรน์ีด้ว้ย  จะเปน็ประโยชนม์ากแกส่งัคม และจะชว่ยใหบ้า้นเมอืงอยูเ่ยน็เปน็สขุสมเจตนา 

ของกฎหมาย คือ ความสงบสุขของประชาชน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีพลังทั้งกายทั้งใจแข็งแรงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 

สำคัญของท่าน ขอให้ท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการโดยทั่วกันทุกคน.

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย(๒)

ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายมารุต  บุนนาค  นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
 คณะกรรมการของสมาคมฯ จำนวน ๑๓ ราย เฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันทนายความ   
 ปี  ๒๕๑๔”  โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  สาขานิติศาสตร์
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 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้จัดงานวันรพี และนำรายได้มาสมทบเพื่อการกุศลเป็นเวลาหลายครั้งแล้ว  

ก็นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับการกุศล

 การจัดงานวันรพีนี้ ก็เป็นประโยชน์ในทางวิชาการทุกครั้ง ในเรื่องของประโยชน์ที่ผู้ที่กำลังศึกษาวิชา 

นิติศาสตร์นี้ทำได้ ก็คือการค้นคว้าและแลกเปล่ียนความคิด เพื่อให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในเรื่องของ 

กฎหมาย และโดยเฉพาะอยา่งปนีี ้ ไดม้กีารอภปิรายในเรือ่งทีค่นเขาวพิากษว์จิารณก์นัอยูเ่สมอ  และผลเปน็ประการใด 

ก็ไม่ทราบ แต่ว่าตามหัวข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป คือคนเราสงสัยอยู่เสมอในปัจจุบันน้ีว่า 

ทำไมอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวทั่ว ๆ ไป ว่ามีอาชญากรรมสูงมาก  

มากข้ึนทุกที และมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ที่ทำอาชญากรรมนั้นถูกจับมาก็ไม่เข็ดหลาบ ไม่สามารถที่จะลงโทษ 

ให้ถูกต้องเพื่อท่ีจะให้ผู้ท่ีจะเป็นอาชญากรต่อไปได้เข็ดหลาบและเกรงกลัวต่ออาญาบ้านเมือง ข้อนี้ก็เป็นข้อ 

ที่หนักใจแก่ประชาชนทั้งหลาย เพราะอาชญากรรมนั้นย่อมทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่บริสุทธิ ์ และทำให้ 

เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าท่ีท้ังฝ่ายปราบปรามท้ังฝ่ายปกครองด้วย เพราะว่าสะท้อนไปถึงบ้านเมืองเป็น 

ส่วนรวม ทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าพัฒนาไม่ได้ตามความประสงค์ ปัญหาน้ีก็รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่ลำบากมาก  

เพราะโดยมากลมืไปวา่การปราบปรามอาชญากรรม เพือ่มใิหผ้ดิกฎหมายเทา่นัน้ กฎหมายเปน็ระเบยีบการทีว่างเอาไว ้

เพื่อให้บ้านเมืองมีข่ือมีแป หมายถึงบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตน เป็นวินัยประจำบ้านเมือง และ 

เป็นทางที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขโดยที่ประชาชนที่ร่วมอยู่ในแผ่นดินเดียวกันไม่เบียดเบียนกันและกัน  

ที่จะบอกว่ากฎหมายชราภาพในโอกาสวันรพี ก็อาจเป็นการลบหลู่พระเกียรติขององค์ผู้ได้เป็นพระบิดา 

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอุกฤษ มงคลนาวิน อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  
 แผนกวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการจัดงาน  “วันรพี” จำนวน  ๓๒ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ  
 ถวายเงินรายได้จากการอภิปรายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสวันรพี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 
 สมทบทุนอานันทมหิดล สาขานิติศาสตร์
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แห่งกฎหมาย เพราะว่าทรงเป็นผู้วางรากฐาน ดูเผิน ๆ ก็อาจจริง เป็นเช่นนี้ แต่ในความจริงก็นับว่าอาจอยู่ 

ที่ว่าคำชราภาพนั้นเองที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น แต่ว่าตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้  

ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเปลี่ยนไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป  

จึงทำให้ดูเหมือนกฎหมายชราภาพ การที่ได้บอกว่ากฎหมายชราภาพ จึงเห็นว่าอาจมีมูลความจริง เพราะว่า 

เมื่อมีความเปล่ียนแปลงในสังคม ก็จะต้องเปลี่ยนคำ เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างหรือบทลงโทษ แต่ว่าถ้า 

พูดถึงหลักทั่ว ๆ ไปของกฎหมาย กฎหมายนั้นก็เป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะ ที่อยู่เป็นบ้านเมือง   

เป็นสังคม  ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยท่ีไม่เบียดเบียนกัน ข้อน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลง อยู่ท่ีวิธีการเท่านั้นเอง นี่ข้อหนึ่ง  

อีกข้อหนึ่ง กฎหมายที่วางเป็นรากฐานที่วางเป็นกฎเกณฑ์นั้น กฎเกณฑ์อาจไม่เปลี่ยนแปลง แต่การปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเคร่งครัดในวิชากฎหมายอย่างสำหรับในด้านตุลาการ ก็ต้องบอกว่ากฎหมายไม่มีหน้าที่จับ  

มีแต่หน้าที่ที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิด และเม่ือพิจารณาว่าถูกหรือผิดแล้วก็ให้วางลงโทษ ฉะนั้นที่จะชราภาพ 

ก็อยู่ที่การลงโทษเท่านั้นเอง การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับอาชญากรรมท่ีได้ประกอบขึ้นมา โดยเฉพาะเช่น 

การลงโทษโดยการปรับเงิน ค่าของเงินก็เปลี่ยนแปลง ถ้าเวลาล่วงไปเงินตราก็อาจเปลี่ยนราคาไป แต่ก่อนนี้มี  

๕ สตางค์ก็รู้สึกว่ารวยแล้ว เดี๋ยวนี้มี ๑๐ บาท ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได ้ อันนี้ก็เป็นสภาพ ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย  

แต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือการคลัง อันน้ีในด้านการลงโทษแต่ในด้านปราบปรามอย่างอ่ืนให้อาชญากรรม 

ลดลงไป กอ็ยูท่ีค่วามสามารถของฝา่ยปราบปรามคอืฝา่ยตำรวจ การท่ีจะให้สามารถท่ีจะจบัผูร้้ายมาลงโทษก็อยูท่ี ่

ตำรวจ ไมไ่ด้อยูท่ีค่ณะตลุาการหรอืทางกฎหมาย ถา้พดูถงึตำรวจ กย็งัมเีรือ่งราวของทางการเมอืงหรอืทางสภาพ 

ของสังคม ซึ่งก็ไม่ได้อยู่เรื่องนิติศาสตร์เลย ฉะนั้นการที่ได้อภิปรายว่ากฎหมายชราภาพน้ันก็เป็นครบถ้วนแล้วก็ 

ความคดิทีว่พิากษว์จิารณว์า่มีอาชญากรรมเพิม่ข้ึนเพราะวา่กฎหมายชราภาพ จงึเปน็ปญัหาทีไ่มค่รบถว้น และไมส่ามารถ 

ที่จะปฏิบัติเป็นผลใด ๆ เลย เพราะว่าคดีไม่ครบ จึงต้องถือว่าคดีนี้หรือการอภิปรายนี้ก็ไม่เกิดผลใด ๆ

 พดูถงึในดา้นกฎหมายวา่ชราภาพหรอืไมช่ราภาพ กส็รปุดวูา่พดูไมไ่ดว้า่ชราหรอืไมช่รา  ในดา้นอาชญากรรม 

อาชญากรนั้นก้าวหน้าหรือไม่ ก็คงก้าวหน้าไปตามสภาพของวิทยาศาสตร์และความรู้สึกที่ได้ถ่ายทอดมาในหมู่ 

อาชญากร ซ่ึงก็เข้าใจว่าพัฒนาขึ้น เพราะว่าแต่ก่อนน้ีใช้กำลังกายของตัวหรือใช้อาวุธที่ไม่ทันสมัย มาเดี๋ยวนี้ 

อาวธุทนัสมยัมาก และอาวธุในทางทีป่ระกอบดว้ยตนเอง ดว้ยวตัถทุีมี่อยู่ในทอ้งตลาดกส็ะดวกขึน้มาก จงึเหน็วา่ 

วิชาการของอาชญากรรมหรือฝ่ายอาชญากรก็คงก้าวหน้าจริง ๆ เพราะว่ามีความสะดวกสบาย วัสดุก่อสร้าง 

วัตถุระเบิดต่าง ๆ ก็มีมากขึ้น ทั้งมีสื่อมวลชน มีวิทยาทานทางวิทยุและโทรทัศน์อย่างมากมาย ที่จะแสดง 

วิทยาการอาชญากรได้มากขึ้น จึงสรุปได้เหมือนกันว่าอาชญากรเขาก้าวหน้า แต่ถ้าบอกว่าอาชญากร 
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เขาก้าวหน้า ในเวลาเดียวกันก็พูดได้ว่ากฎหมายล้าหลังลงไป  หรือตามศัพท์ว่าชราภาพลงไปได้  รวมความแล้ว 

ก็ที่อภิปรายนั้น  ก็ขอให้ถือว่าเป็นความรู้และเป็นความสนุกสนานในการลับสมอง แต่ว่าถ้าดูในด้านวิชาที่ท่าน 

ทัง้หลายเรยีนอยูก่อ็อกจะขา้งคมูาก   เปน็เรือ่งของความสนุกสนานและเปน็เรือ่งของการเอาใจการวพิากษว์จิารณ์ 

ของประชาชนทั่ว ๆ ไปเท่าน้ันเอง มิได้เป็นการอภิปรายหรือการค้นคว้าในหลักวิชาแท้ ๆ อย่างไรก็ตาม  

ทีไ่ด้ต้ังได้ทำการอภิปรายก็คงไดเ้ปน็ประโยชนอ์ยา่งหนึง่อยา่งใดสำหรบัลบัสมองแกผู่ท้ีไ่ดไ้ปฟงัและผูท้ีไ่ดป้ฏบิตั ิ

ในการอภิปราย ก็ขอให้ได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุดในการจัดงานนี้  ว่าความรู้ส่ิงใหม่ที่ได้จากอภิปรายนั้น 

ก็รับมาไว้พิจารณาได้ และขอให้พิจารณาในเรื่องว่า เม่ือศึกษาเม่ือร่วมเป็นผู้ที่ศึกษาในวิชานี้  ให้เห็น 

ความครบถ้วนของการอภิปราย และขอให้เกิดอภิปรายในสมองของแต่ละคนว่าปัญหาน้ีมีจริง เพียงแต่อาจ 

ไม่ได้แสดงออกมาด้วยคำพูดที่ถูกต้อง แต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่ากฎหมายมีความสำคัญสำหรับบ้านเมือง 

เพื่อที่จะรักษาความมีระเบียบเรียบร้อย และเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สำเร็จผลตามจุดประสงค์นี้   

คือจุดประสงค์ของวิชากฎหมาย ในเวลาที่ เรียนอยู่ก็ต้องสนใจในข้อน้ีอย่างเป็นเป้าหมายอันสำคัญ  

สิ่งที่ได้ฟังมาเห็นว่าเป็นหลักวิชา ก็ขอให้มาพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์อย่างไร

 ขอให้ทุกคนขะมักเขม้นในการค้นหาความรู้ในเม่ือมีโอกาสท่ีได้เรียน และเป็นทางที่จะเพิ่มเสริมสร้าง 

ความรู้ให้แก่ตัวเป็นพลังอันสำคัญ และขอให้ใช้ความพิจารณาที่รอบคอบในการปฏิบัติวางตัวในปัจจุบัน เมื่อได้ 

สำเรจ็การศกึษาออกทำหนา้ทีต่ามวชิาทีไ่ดเ้รยีนรูม้า กข็อใหร้กัษาจติใจทีจ่ะชอบคน้ควา้ จติใจทีจ่ะชอบพจิารณา  

วิจารณ์ วิจัยในตัวเองว่าจุดหมายของชีวิตมีอะไร จะทำให้บ้านเมืองและส่วนรวมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจาก 

แต่ละคน ซึ่งเป็นกำลังแท้ ๆ เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีขื่อมีแป มีความเรียบร้อยมั่นคง  

กข็อใหท้กุคนประสบแตค่วามสำเรจ็ทีด่ ีและสิง่ใดทีป่ระสงคท์ีด่ทีีเ่หมาะทีส่มทีพ่ฒันา ขอจงประสบแตค่วามสำเรจ็ 

ในสิ่งนั้น ขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความช่ืนชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และจะได้เข้ารับ 

ตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติในราชการต่อไป

 เป็นที่รับทราบกันอยู่ว่า ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน การรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศ 

และประชาชน มีปัญหาใหญ่และซับซ้อนอย่างยิ่งเกิดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ  

เนือ่งจากบา้นเมอืงของเรากำลงัถกูแทรกซมึบอ่นทำลายและคกุคามโดยอทิธพิลภายนอกประเทศอยูอ่ยา่งหนกั  

ดังนั้น ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน แต่ละคนจะต้องเข้าใจว่า ตนเองได้ตกลงตัดสินใจแล้วที่จะรับเอาภาระอัน 

ยากยิ่งมาเป็นหน้าที่ และจะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จ จะปล่อยให้พลาดพลั้งไม่ได้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

เพราะจะเป็นอันตรายถึงความเป็นความตายของชาติไทย

 สำหรับผู้เป็นตำรวจ การต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายต่าง ๆ ไม่มีวิธีการใดสำคัญและจำเป็น 

เท่ากับการรักษาความเที่ยงธรรมและความสุจริตที่ใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรักษาความสุจริตยุติธรรมไว้ได้  

ที่นั้น การยุยงก่อกวนทำได้ยากที่สุด แต่ถ้าที่ใดเจ้าหน้าที่ไม่เที่ยงธรรม การก่อการร้ายจะทำได้ง่ายดาย  

จะลุกลามรวดเร็ว และจะแก้ไขได้ยากที่สุด

 ขอจงมีความตั้งใจและมั่นใจในหน้าที่ จงใช้ความรู้ ความฉลาด และความสุขุมรอบคอบให้เกิดประโยชน์ 

แก่การปฏิบัติงานให้มากที่สุด จงกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง จงยินดีและภูมิใจ 

ที่จะรักษาความสุจริตและความยุติธรรมแล้วทุกคนจะเอาชนะอุปสรรคขวากหนามในการงานได้โดยปลอดภัย

 ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขและความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ผู้ที่มาประชุมพร้อมกัน 

ในพิธีนี้ มีความสวัสดีทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี ๒๕๑๔
ณ กระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๕
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 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาทุกคน

 ข้าพเจ้าใคร่ถือโอกาสอันพิเศษนี้ แสดงความคิดเห็นฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่จะได้มีตำแหน่ง 

และหน้าที่ ที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อธำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองว่ากฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อ 

ใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของ 

มหาชนสถานหน่ึง กบัใชเ้ปน็แม่บทในการพจิารณาตดัสินความประพฤตปิฏบัิตน้ัิน ๆ  ใหเ้ปน็ไปโดยถกูตอ้งเทีย่งตรง 

อีกสถานหนึ่ง

 โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญยิ่ง 

ไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณา 

พิพากษาอรรถคดีใด ๆ  โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึง 

ความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย และได้ผลที่ควรจะได้

 จึงใคร่ขอให้ทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจพร้อมทั้งสติและปัญญาไว้ให้มั่นคงเพื่อปฏิบัติงานอันสำคัญ 

ของแผ่นดิน ร่วมกันปกปักรักษาปวงชนให้ได้รับความเที่ยงธรรมและอยู่ได้โดยปรกติสุข ระมัดระวังป้องกัน 

อย่าให้ช่องโหว่ของกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้เพื่อเบียดเบียนกันและกัน ขอทุกท่านจงหมั่น 

ตรวจตราสอดส่องในการบริหารงานด้านกฎหมาย ให้มีผลใช้บังคับตรงตามสภาพชีวิตที่แท้จริงของพลเมือง 

และประเทศชาติอย่างแท้จริง

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิต 

และการงาน ขอให้ท่านทั้งปวงที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสวัสดีโดยทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ เนติบัณฑิตยสภา

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ  อีกวาระหนึ่ง

 ขอแสดงความช่ืนชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย  

ซึ่งต่อไปจะได้เป็นกำลังและเป็นผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมท้ังเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย  

และความปลอดภัยให้แก่ประเทศและประชาชน

 ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง และปราบปราม เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการปฏิบัติ 

หน้าที่  อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและสร้างโทษให้ได้เท่า ๆ กัน สุดแต่การใช้ ท่านทั้งหลายผู้มี 

ความปรารถนาและมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สำเร็จผลอันสมบูรณ์ 

ตรงตามอุดมคติ ควรจักได้พิจารณาด้วยเหตุผลให้เกิดปัญญาเห็นจริงในข้อนี้ สำรวมระวังกายใจให้แน่วแน่  

ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตแห่งหน้าที่และความจำเป็น  ไม่ยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตน  ทั้งไม่ยอม 

ตัวเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะบังคับหรือหลอกล่อให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม เมื่อทำได้ดังนี้ อำนาจ 

ของท่านจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทุกคนจะประสบความสำเร็จในการงานทุกอย่าง ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับ 

ของตำรวจที่แท้ และจะเป็นผลทำให้สถาบันตำรวจมีความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะอำนวยความสุขสงบ 

และความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์อย่างแท้เที่ยง

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสวัสดีในท่ีท้ังปวง มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยกายด้วยใจ  

เพื่อสามารถปฏิบัติงาน สร้างเกียรติคุณและความสำเร็จในแก่ตนและแก่การตำรวจไทย ทั้งขอให้ประสบ 

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕
ณ กระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖
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 ขอแสดงความยินดีที่คณะนิติศาสตร์ได้สามารถที่ให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ซึ่งประโยชน์นี้จะมีประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่โดยตรงเป็นอย่างยิ่ง

 อันกฎหมายนี้ก็เป็นส่ิงที่สำคัญมากสำหรับบ้านเมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันในชาติ 
บ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติได้สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรือง 
โดยไมเ่บยีดเบยีนกนั หนา้ทีข่องผูท้ีร่กัษากฎหมายและผูท้ีป่ฏบิตักิฎหมายกม็หีลายดา้น     ดา้นแรกก็คอืทีจ่ะให้บคุคล 
ต่าง ๆ สามารถท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย และถ้ามีเหตุใดก็ทำให้ปฏิบัติการในทางกฎหมายเป็นไปโดยยุติธรรม  
ไม่ทำให้ผู้ใดเสียเปรียบได้เปรียบกันมากเกินไป ในด้านนี้ก็จะต้องให้ประชาชนทั้งหลายมีความรู้ในข้อกฎหมาย 
ต่าง ๆ ซึ่งท่านได้ทำบริการชี้แจงเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนอยู่แล้ว นอกจากนี้จะต้องศึกษากฎหมายให้สามารถ 
ที่จะบริการประชาชนได้ดีที่สุด คือถ้ามีช่องโหว่หรือมีกฎหมายท่ีไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ ์ ก็จะต้องพยายาม 
ที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้ปรับปรุงให้ดี เราจะต้องพิจารณาในหลักว่า กฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุข 
ในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ 
กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงข้าม กฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมาก 
มีเสรี และอยู่ได้ด้วยความสงบ บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้มาจากต่างประเทศ เพราะว่าวิชา 
กฎหมายนี้ก็เป็นวิชาที่กว้างขวาง จึงต้องมีหลักอะไรอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
หรือท้องท่ีของเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับที่ดิน เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของประชาชน 
ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเราเอากฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นก็ไม่ได้  เพราะว่าเป็นความผิดของเราเอง  
เพราะการปกครองไมถ่งึประชาชนทีอ่ยูใ่นทีห่า่งไกล จงึไมส่ามารถทีจ่ะทราบถงึกฎหมาย ความบกพรอ่งกอ็ยูท่างฝา่ย 
ท่ีบังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายที่จะถูกบังคับ ข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือนกัน ฉะน้ันต้องหาวิธีที่จะ 
ปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ มีข้อกฎหมายเฉพาะอย่างหน่ึงที่ได้เคยประสบ อันนี้ก็เป็น 

กระแสพระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ้  นายอุกฤษ  มงคลนาวิน  
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” จำนวน ๕๑ คน เฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ  
 ถวายเงนิรายไดจ้าการจดัอภปิราย ณ หอประชมุจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่๗  สงิหาคม  ๒๕๑๕  โดยเสดจ็พระราชกศุล 
 สมทบทุนอานันทมหิดล สาขาวิชานิติศาสตร์
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กรณีเฉพาะ แต่ก็ขอมาเล่าให้ฟัง และถือว่าเป็นข้ออย่างหน่ึงท่ีเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ก็เกี่ยวข้องกับที่ดินอีก  
และเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ห่างไกล เช่นในป่าสงวนซ่ึงทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนก  
แต่ว่าเราขีดเส้นไว้ ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวน  
แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลังโดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดข้ึน ที่เม่ือขีดเส้นแล้ว  
ประชาชนท่ีอยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตรามาเป็น 
กฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่ 
อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุก 
กฎหมายบ้านเมือง ข้อนี้ก็เป็นปัญหาและเกิดวุ่นวายขึ้นมาหลายครั้ง เมื่อได้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกในป่าสงวน  
และขอ้นีก้เ็คยพดูมาแลว้   อาจฉงนวา่ทำไมมาพูดอกี   กเ็พราะวา่มคีวามคดิไปอกีขัน้หนึง่   บคุคลเหลา่น้ันผดิกฎหมาย 
บา้นเมอืง เมือ่ปา่สงวนนัน้ทางราชการเปดิใหเ้ปน็ปา่เปดิจบัจองได ้แตบ่คุคลทีอ่ยูใ่นน้ันกลบัเปน็ผูบ้กุรกุทีเ่จา้ของ 
อันนีก็้เป็นสิง่ท่ีมหศัจรรยอ์ยู่ เพราะวา่เม่ือเปดิแลว้ ผูท้ีอ่ยู่ในปา่และปฏบิตัดิำเนินชวีติอยา่งธรรมดาควรจะมสิีทธิ ์
ในที่นั้น แต่กลับมาเป็นผู้บุกรุก บุกรุกที่ดินที่มีเจ้าของ นี่ก็เพราะเหตุว่าเมื่อป่าสงวนนั้นเปิดออกมาเป็นป่าเปิด  
ก็มีผู้ไปจับจองทำกิน ผู้ที่ไปจับจองก็ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะไปที่อำเภอแล้วก็ไปขอจอง ผู้ที่เป็นเจ้าของ  
ที่ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไปขับไล่คนที่อยู่ในนั้น คนที่อยู่ในนั้นเดิมก็กลับเป็นจำเลยอีก เป็นจำเลย 
ในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่น อันนี้เห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง และกฎหมายที่มีอยู่เรื่องการจองที่ก็มีว่า ทุกคน 
สามารถท่ีจะไปจองท่ีท่ีว่างเปลา่หรอืทีว่า่งเปลา่ท่ีไม่หวงห้าม   แตว่า่ความยุตธิรรมอยู่ทีไ่หน เรือ่งนีก้พ็ยายามทีจ่ะ 
บอกให้เจ้าหน้าที่ทราบ หมายถึงเจ้าหน้าที่ปกครองว่าน่าจะมีทางหนึ่ง ถ้าเราเปิดป่าที่เป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนก  
ปา่อะไรทีไ่มใ่หป้ระชาชนเข้าไป ควรทีจ่ะหา้มไมใ่หจ้บัจอง หรอืหา้มไมใ่หจ้บัจองเปน็ระยะเวลา ๑ ป ีมกีำหนดบา้ง  
นีก็่เปน็เพราะกฎหมาย ซ่ึงต้องปรบัปรงุ ถา้เราทำเชน่นัน้กส็ามารถทีจ่ะปอ้งกนัไมใ่หพ้วกทีไ่ปจดชือ่เอาไวจ้ดัการเปดิ  
คล้าย ๆ ไปตั้งคิวอยู่ก่อนที่จะเปิด ผู้ที่ไปจับจองในลักษณะนั้นโดยมากก็รู้ล่วงหน้า ซึ่งก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้ว  
รู้ล่วงหน้าว่าจะเปิดป่านั้นไม่ให้เป็นป่าสงวน ก็ไปเซ็นชื่อหรือไปจองที่จะจอง ควรจะห้ามไม่ให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ 
ถ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นที่ที่ทางราชการหรือทางจังหวัด ขึ้นจังหวัดก็ได้ เป็นผู้ที่จะจัดสรรท่ีดินให้แก่ประชาชน 
ทีไ่มม่ทีีด่นิอยู ่หรอืแกป่ระชาชนทีอ่ยูใ่นนัน้แลว้ แลว้จดัสรรทีด่นิใหท้ำมาหากนิโดยสจุรติ จะแกป้ญัหาความวุน่วาย  
แมป้ญัหากอ่การรา้ยกจ็ะขจดัไปดว้ย  ฉะน้ันกต็อ้งมีการวิจยัหรือมีการแกไ้ขกฎหมายบางสว่น  ซึง่อาจบอกวา่ไมใ่ช ่
หน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ที่จะแก้ไขกฎหมายว่าถูกต้อง ต้องเป็นเรื่องของทางสภานิติบัญญัติที่จะแก้กฎหมาย  
แต่ว่าถ้าสภานิติบัญญัติซึ่งถ้าตามปรกติจะประกอบด้วยผู้แทนราษฎร ผู้แทนราษฎรนั้นอาจมีนักกฎหมายบ้าง  
แต่ส่วนมากก็เป็นผู้ท่ีเป็นผู้แทนราษฎรอาชีพ คือเป็นผู้ที่ไปลงหาเสียง แล้วก็ไปเข้าในสภาสังกัดพรรคการเมือง  
ไม่ได้เป็นนักวิชาการแท้ จะต้องอาศัยนักวิชาการ หมายถึงผู้ที่ศึกษากฎหมายโดยแท้ ถ้านักกฎหมายที่ศึกษา 
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ในทางกฎหมายโดยแท้ไมไ่ด้สนใจในปญัหาทีแ่ทจ้รงิ มวัแตม่าดเูพยีงทางทฤษฎขีองกฎหมายกจ็ะไมเ่กดิประโยชนไ์ด ้ 
แตถ่า้นกักฎหมายหรอืทีส่นใจกฎหมายไดไ้ปดขูอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ  กฎหมายจะชว่ยใหบ้า้นเมอืงมคีวามเรยีบรอ้ย กจ็ะ 
ทำให้ช่วยทางสภานิติบัญญัติชี้ทางให้สภานิติบัญญัติว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน

 ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าได้ไปประสบปัญหานี้ มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดิน  
และถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะทำงานเป็นทาสเขา ซ่ึงเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น ในเมืองไทยนี้ 
ที่ผ่านมาประชาชนแต่ละคนเป็นไทแท้ คือมีท่ีอยู่อาศัย มีอาชีพท่ีเป็นเอกเทศที่จะเลี้ยงตัวได้ แต่เวลานี้กำลัง 
เปล่ียนแปลงไปอย่างน่ากลัว คือประชาชนกำลังจะเป็นทาสที่ดิน ให้มีนายทุนมากด กดหัว ซึ่งข้อนี้ก็น่าคิดอยู่ 
เพราะว่าเมืองไทยซึ่งเคยโดนประนามจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศักดินาจักรวรรดิ์นิยม แท้จริงไทยแท้ของเรา 
อาจมีศักดินา แต่ศักดินาไม่ได้หมายถึงอย่างที่เขาตีความหมาย คือการกดหัว เรามีระบบว่าแต่ละคนมีที่ดิน 
ของตัว แต่ละคนมท่ีีอยูอ่าศยัของตวั มาเดีย๋วน้ีจะกลายเปน็ระบบทีเ่ขาประนาม คอืระบบแบบสมยักลางในยโุรป  
ซ่ึงเป็นระบบที่กดหัวต่อ ๆ กันมา จนกระทั่งใครที่จะแย่ ก็คือคนที่อยู่ติดแผ่นดิน ที่ได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่าเป็น 
หนอนแผ่นดินได้เห็นมาว่า คนที่เคยทำงานในที่ที่ตัวเห็นเป็นของตัวกลายเป็นหนอนติดแผ่นดิน เพราะว่า 
ความคับแค้น ความลำบาก แท้จริงตัวเคยทำงานในที่ที่เป็นของตัว หรือเป็นของตัวได้ แต่ว่ามีนายทุนมาขอซ้ือ 
ทีดิ่นจงึขาย  เพราะว่านกึว่าเงนินัน้จะด ีเงนินัน้จะนำความสขุมาให้แกต่วั  แทจ้รงิเมือ่เงนิหมดไปแลว้กต็อ้งรบัจา้งเขา  
รับจ้างเขาในราคาถูก และกลายเป็นทาสเขาในที่สุด แต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้ โดยเอาที่ดินจำแนกนี้มา 
จดัสรรอยา่งยตุธิรรม อยา่งท่ีมีการตัง้ จะเรยีกวา่นิคม หรอืจะเรยีกวา่หมู่หรอืกลุ่มหรอืสหกรณก็์ตาม ก็จะทำใหค้น 
ที่มีชีวิตที่แร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ แต่ต้องอาศัยกฎหมาย อาศัยระเบียบการที่เหมาะสม  
และอาจตอ้งปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบการให้ด ีฉะนัน้กข็อฝากความคดิแกท่า่นทัง้หลาย ทัง้อาจารย ์ทัง้นสิติวา่ม ี
ปัญหาในทางกฎหมายหลายด้าน ทั้งในด้านปฏิบัติกฎหมายซ่ึงจำเป็นต้องบริการประชาชน ชี้แจงให้ทราบถึง 
กฎหมาย แล้วก็ช้ีแจงให้บริการในทางช่วยเหลือ ทั้งมีปัญหาที่จะปรับปรุงกฎหมาย ไม่ใช่ปฏิวัติ แต่ปรับปรุงให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ กับท้องที่ กับบ้านเมืองของเรา สมมุติว่าถ้าเราเริ่มย้ายคน ถึงเวลาเริ่มย้ายคน ก็บอกว่า 
ครอบครัวที่อยู่ในเขตที่เรากำลังทำงานนี้ มีเท่านี้ครอบครัว แล้วก็คนที่อยู่ในเขตนี้ไปอยู่ไหน แล้วให้หนังสือพิมพ์ 
เห็นว่าไปอยู่ที่ไหน อยู่ที่เขาหาให้ ที่ที่ทำให้คนอื่นเขาอยู่ตลอดได้....... จะทำให้บ้านเมืองของเรามีความสามารถ 
ท่ีจะรกัษาความดี รกัษาความเปน็ปกึแผน่ รกัษาความเปน็เองของประชาชนกไ็ม่จำเป็นทีจ่ะเป็นทาสของความคดิ  
ซ่ึงเราอาจนกึวา่สมัยใหม ่ถา้เราคดิอะไรออกใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุแลว้ นัน่นะ่สมยัใหม่พอแลว้ ก็ขอฝากความคดิเหลา่นี ้ 
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดต่าง ๆ ที่มี ที่ดีที่งาม และผู้ที่ศึกษา 
ก็ขอให้สำเร็จการศึกษาโดยดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและส่วนรวม  
ขอจงประสบแต่ความดีความงาม ความเจริญทุกประการ.

๗๔

56-06-074_001-139_X.indd  74 9/6/13  8:55:32 PM



56-06-074_001-139_X.indd   75 9/6/13   8:55:38 PM



 ขอขอบใจที่นำเงินการกุศลจากงานที่ได้จัดเพื่อที่จะพบปะกันในระหว่างเนติบัณฑิตรุ่นที่ ๒๒ มามอบ  

ทำให้นึกถึงว่าท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาและมาคุยกันเพ่ือที่จะทำหน้าที่ในด้านกฎหมายโดยสมบูรณ์  

ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ทั้งได้แสดงปณิธานที่จะปฏิบัติงานอันสำคัญด้วยความตั้งใจและด้วยความรู้ในวิชาการ 

ที่ถูกต้องในกิจการ

 งานในด้านกฎหมายเป็นงานที่สำคัญสำหรับบ้านเมือง เพราะว่าบ้านเมืองของเราจะต้องมีกฎเกณฑ์  

มีระเบียบการที่แน่นแฟ้น เพื่อที่จะให้รักษาความยุติธรรมในหมู่ชน ความยุติธรรมนี้บางทีก็หายาก เพราะว่า 

พวกเราอยู่ในจำพวกที่ย่อมต้องนึกถึงผลประโยชน์ ผลประโยชน์จะต้องอยู่ในขอบเขต มิฉะนั้นจะมีการ 

เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน กฎหมายก็มีไว้สำหรับช่วยบรรเทาเท่านั้นเอง คือเมื่อความเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้ว  

ก็แกไ้ขเพือ่ไมใ่หค้วามเบยีดเบยีนนัน้ลกุลามไป ถา้เราสามารถทีจ่ะรกัษาความเปน็ระเบยีบและความยตุธิรรมได ้ 

โลกเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสงบ เป็นรากฐานสำหรับให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ตามความประสงค์

 การที่จะรักษาความเรียบร้อยนี้ก็เป็นงานที่จะต้องใช้สมอง ใช้ปัญญาที่เฉียบแหลมที่จะต้องร่วมมือกัน 

เพื่อสร้างความดีนี้ไว้ ผู้ที่มีวิชาเหมือนกันก็ย่อมต้องร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ก็จะต้องพยายามที่จะ 

ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาความดีตามอุดมคติ เม่ือสักครู่นี้มียุวพุทธิกสมาคมมา ก็เมื่อออกจากห้องนี้ไป  

ก็ได้ขอร้องให้ทำตามอุดมคติที่ยุวพุทธิกสมาคมได้วางเอาไว้ และได้ขอร้องให้ร่วมมือกับทางฝ่ายอ่ืน ที่จะสร้าง 

ความเรียบร้อย เช่นได้บอกไว้ว่าขอให้ร่วมมือในการอบรมและช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสบเคราะห์ร้ายในกิจการ 

กระแสพระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๒(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประภาศน์ อวยชัย  
 เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๒ รวม ๒๑ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จาก 
 การจัดงานเนติบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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อื่น ๆ ในที่นี้ก็ขอร้องกับท่านทั้งหลายและผู้ที่มีความรู้ในด้านกฎหมาย ให้ร่วมมือกับผู้อื่นที่เขามีความรู้ 

ในด้านน้ี และมีความต้ังใจในแนวอื่น ร่วมมือกันเพ่ือให้จุดประสงค์ซึ่งทุกฝ่ายมีอยู่ด้วยกัน คือ ความมั่นคง 

และความผาสุกของส่วนรวม ขอให้ร่วมมืออย่างดี และสร้างความยุติธรรม สร้างความก้าวหน้า ความมั่นคง  

ด้วยการร่วมมือในด้านวิชาการ และทั้งร่วมมือในทางอุดมคติ

 ฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติงานที่สำคัญของตน และขอให้ร่วมมือกับผู้อื่นในงานที่จะสร้าง 

ความเรียบร้อย สร้างความก้าวหน้าแก่บ้านเมืองต่อไป ขอทุกท่านจงประสบความสำเร็จในงานการในหน้าที่  

ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์พร้อม และประสบความสำเร็จ.
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 ข้าพเจา้และพระราชนิมีคีวามยนิดี ทีไ่ดม้ารว่มงานแจกประกาศนยีบตัรของเนตบิณัฑติยสภาอกีครัง้หนึง่  

และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาทุกคน

 ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ จะได้เป็นผู้นำในด้านกฎหมาย และผู้ประสาทความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป  

โดยอาชีพและหนา้ทีช่อบทีจ่ะถอืวา่งานของทา่นเปน็งานสำคญัพเิศษ  ซึง่ควรจะตอ้งกระทำดว้ยความระมดัระวงั  

อย่างละเอียดรอบคอบและเที่ยงตรงโดยสุดความสามารถ จะปล่อยให้ผิดพลาดบกพร่องไม่ได้เลยเป็นอันขาด

 ข้าพเจ้าจึงใคร่ฝากข้อพิจารณาไว้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติงานของแต่ละคนว่า กฎหมายทั้งหมด 

ซึ่งประกาศใช้บังคับแก่ประชาชนนั้น แม้จะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรมและครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วประเทศ 

อยู่ในตัว โดยหลักการแล้วก็ตาม แต่คดีความที่เกิดขึ้นน้ันก็ยังผิดแผกแปลกกันไปได้มาก ตามเหตุแวดล้อม  

สภาพการณ์ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น การใช้กฎหมายบังคับคดีต่าง ๆ จำเป็นต้อง 

ใช้วิจารณญาณอันถูกต้องของนักกฎหมายควบคู่ไปด้วยทุกกรณี จึงจะสามารถรักษาความยุติธรรมไว้ 

มิให้สั่นคลอนและขาดตกบกพร่องได้ นักกฎหมายทุกคนจะต้องตั้งใจใช้กฎหมายเพ่ือผดุงความเป็นธรรม  

ความผาสุกสงบ ความมั่นคงของมหาชนและประเทศชาติ ทั้งต้องเพ่งถึงการใช้วิจารณญาณอันถูกถ้วน 

ให้มากที่สุด ควบคู่กับการใช้กฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้นอาจไม่บรรลุผลตามที่ทุกคนมุ่งหวัง

 ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่าน ในการที่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าและพระราชินีและขออวยพรให้ 

เนติบัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุก ๆ ประการตาม 

ที่มุ่งประสงค์.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖
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 ขอขอบใจกรรมการเนติบัณฑิตท่ีได้นำเงินมาให้ และขอแสดงความยินดี ความดีใจ ที่ได้เห็นผู้ที่ได้รับ 

การอบรมได้กลับคืนไปรับหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีได้อบรมมา เข้าใจว่าจะเป็นผลดีแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นด้วย  

และจะทำให้วิทยาการทางด้านกฎหมายได้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน ทำให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

การทีค่นไดเ้รยีนมาและปฏบิตักิารดว้ยความตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะสนบัสนนุวชิาใหด้ขีึน้ กา้วหนา้และมคีวามยตุธิรรม  

ให้ดียิ่งขึ้นก็ได้ทำดังนี้

 เมือ่ได้ตกลงกันแล้ว และไดเ้ริม่ทำดงันี้ กไ็ดเ้หน็ถงึความจำเปน็ของบา้นเมอืงวา่มอีะไรบา้ง กข็อใหป้ญัหา 

ต่าง ๆ ที่ท่านทั้งหลายได้เผชิญและกำลังเผชิญอยู่นั้น ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ด้วยความฉลาด  

จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นได้ลดลงไปได้ ในปัจจุบันนี้ บ้านเมืองมีปัญหามาก มีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในด้านทั้ง 

การเมือง ทั้งการอาชีพ ทั้งความเป็นอยู่มากมาย ต้องการคนที่มีความรู้ มีความสามารถมาช่วยกันขจัด ถ้าทุกคน 

ไร้ความรู้ทั้งในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีความรู้และปัญญา ก็จะไม่สามารถขจัดปัญหา 

เหล่านั้นให้เบาบางลงไป ถ้าใช้ความรู้ประกอบด้วยปัญญาก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูง เพราะว่าที่เวลานี้ 

มีปัญหามากก็เพราะโดยมากใช้ความรู้ในทางวิชาการส่วนหน่ึงและใช้ปัญญาอีกส่วนหนึ่งแยกกัน ซึ่งวิทยาการ 

และปัญญานั้น แยกกันไม่ได้ ก็ขอให้ช่วยกันทำทั้งสองทาง ทั้งในด้านวิชาการและในด้านปัญญา ดังนั้นปัญญานี้ 

ไม่ได้หมายถึงความเฉลียวฉลาดเท่าน้ันเอง คือไม่ได้หมายถึงเฉลียวฉลาดในทางวิชาการแต่เฉลียวฉลาด 

ในทางธัมมะ คือมีความรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เห็นการไกล เกือบจะเป็นผู้ท่ีมีปัญญาเห็นทางสว่าง  

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ ๒๔(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้   ศาสตราจารย์ 
 ประภาศน์ อวยชัย เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นำคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่  ๒๔  
 จำนวน  ๓๒ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานเนติบัณฑิตสัมพันธ์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 
 ตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือรุ่นด้วย

๘๐
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แทบจะมองอนาคตได้ เพราะว่าใช้ปัญญาส่อง วิธีจะใช้ปัญญามาส่องทางของตนคืออาศัยเหตุผล ถ้าเรา 

ใช้ปัญญาในทางที่ถูกเท่ากับจะเห็นอนาคตได้ เพราะว่าเราเห็นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีกฎเกณฑ์อย่างไร  

แล้วก็คนมีความสามารถอย่างไร ปัญหาเป็นอย่างไร เราสามารถที่จะดูว่าต่อไปเป็นอย่างไร ตามธรรมดา 

ภาษาวิชาการเขาก็เรียกว่าวางแผน แต่ถ้าหากของเราเองก็พูดได้ว่า เมื่อวางแผนแล้วเราหวังตั้งแต่สมัยไหน 

เป็นต้น ถ้าวางแผนแล้วเราหวังว่าแผนนั้นจะลุล่วงไป แต่ถ้าใช้ปัญญาอย่างแท้จริง เราวางแผน เราหวังว่า 

แผนนั้นจะลุล่วง แต่ถ้าเรามีปัญญาจริง ๆ ส่องควานไปข้างหน้า เรารู้ว่าแผนนั้นจะลุล่วงได้เพราะเรารอบคอบ  

เราพิจารณาตัวเองได้ทุกอย่าง ฉะน้ัน ก็ขอให้ทุกคนมีความสามารถทางปัญญาอันนี้ที่จะเห็นอนาคต  

คือการวางแผนและใช้ความรอบคอบ และใช้เหตุผลท่ีแท้จริง จึงจะทำให้มีความสามารถอย่างยิ่ง พูดอย่างนี้ 

เหมือนพูดเป็นปรัชญาด้วย

 ปัญญานี้มีแรงมาก ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันปฏิบัติงานของตน และก็วางตัวทั้งในงานการ  

ทั้งในส่วนตัว ให้เหมาะสมกับเป็นผู้มีความรู้สูง มีจิตใจสูง และมีความปรารถนาสูง สามารถปฏิบัติเช่นนี้ 

ต่อไปได้.

๘๑
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 ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากกับเนติบัณฑิตทุกคน ผู้ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

 ทา่นทั้งหลายคงจะได้ใช้วชิาการด้านกฎหมาย ดำเนินอาชีพและการงานต่อไปในเบื้องหน้า และส่วนใหญ่ 

ก็คงจะได้มีตำแหน่งหน้าที่ ที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมือง อันจัดว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง 

อย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องกระทำอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งจะปล่อยให้บกพร่องผิดพลาดไม่ได้เลยเป็นอันขาด

 หน้าที่ของท่านนั้น กล่าวโดยสาระมีสองทางสำคัญ คือในฐานะผู้ปฏิบัติใช้กฎหมายทางหนึ่ง กับในฐานะ 

บุคคลผู้รู้กฎหมายอีกทางหนึ่ง ในฐานะผู้ใช้กฎหมาย ท่านจะต้องมั่นคงและเพียรพยายามอย่างที่สุด ทั้งใน 

ความเห็นทั้งในการปฏิบัติ ที่จะใช้กฎหมายเพื่อรักษาและผดุงความยุติธรรมโดยเคร่งครัด มิใช่เพ่ือผลพลอยได้ 

อย่างอ่ืน โดยสังวรระวังอยู่ตลอดเวลา ที่จะใช้ความถูกต้องเป็นธรรมควบคู่กันไปกับตัวบทกฎหมาย ให้ความ 

เป็นธรรมนั้นเป็นพื้นฐานรองรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่นำมาใช้ ในฐานะบุคคลผู้รู้กฎหมายนั้นท่านจะต้องมี 

ความสำนึกและความขวนขวายอยู่เสมอ ที่จะค้นคว้า ทั้งที่จะเอื้อเฟือช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ให้ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจในกลไกของการใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเบียดเบียนกัน และเพื่อ 

คุ้มครองรักษาความเที่ยงธรรมความสงบสุขในแผ่นดิน

 ข้าพเจ้าหวังอย่างย่ิงว่า  เนติบัณฑิตจะทราบตระหนักในหน้าท่ี  ทั้งนี้  จะเป็นผู้ขยันหมั่นสำรวจ 

ตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ  และจะประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดยเที่ยงตรงถูกต้อง

 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทั้งมีความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗

๘๒
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 คำปฏิญาณที่ได้กล่าวนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ให้ผู้พิพากษาที่จะออกไปปฏิบัติราชการ 

ครั้งแรกได้มีการปฏิญาณตน ตามความจริงนั้น คำปฏิญาณนี้ได้ทำไว้กับตัวตั้งแต่ครั้งแรกท่ีสำเร็จการศึกษา 

ในวิชาของตัวเอง ตลอดมาถึงคราวนี้ และสมควรที่จะพิจารณาให้ดีว่ามีความสำคัญอย่างไร ถ้าปฏิญาณกัน 

พร่ำเพรื่อก็อาจทำให้คำปฏิญาณหม่นหมองลงไป ควรที่จะสะสมความดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด  

หรอือยูท่ีใ่ด โดยเฉพาะผูพ้พิากษานัน้ ขอ้ความหรอืจดุหมายของคำปฏญิาณการแสดงตนทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ประโยชนส์ขุ 

ของประชาชนนัน้ มคีวามสำคญัมาก  เพราะเทา่กบัเปน็ความยตุธิรรม พงึมอียูข่องตนและถา้ทำงานดว้ยเจตนานี้  

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้แท้จริง และสร้างให้บ้านเมืองมีความเจริญและมีขื่อมีแปได้

 ฉะนั้น ควรที่จะพิจารณาอยู่เสมอว่า งานที่มีอยู่สำคัญเพียงใด และงานของผู้พิพากษา จะช่วยให้ 

บ้านเมืองมีความม่ันคงอยู่ได้เพียงไหน ในฐานะส่วนตัวผู้มีความรู้ต้องพยายามที่จะอุ้มชูผู้ที่อาจด้อย 

ความรู้กว่าตนอยู่เสมอ ฉะนั้น ขอให้พยายามปฏิบัติงานทั้งในด้านที่มีอยู่เป็นส่วนตัว และนอกหน้าที่ 

ให้สมกับที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้พิพากษา ผู้ที่รักษาความยุติธรรม งานที่ไม่ใช่ง่าย แต่ว่าถ้าทำแล้วจะมี 

การตอบแทนอยู่ที่ตัวเอง นับถือตัวเองได้ว่าเป็นผู้ที่สุจริต บริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ขัดเกลาตัวให้ประเสริฐขึ้นไป  

ให้มีความนับถือตัวเองอย่างแท้จริง  ไม่ต้องสงสัยตัวเองเลย

 ก็ขอใหไ้ด้สามารถปฏบิตังิานดว้ยความเรยีบร้อยตลอด เปน็เกยีรตแิกต่นเอง มคีวามสบายใจ มคีวามภูมใิจ  

ขอให้มีกำลังใจกำลังกายเข้มแข็ง ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศ ปฏิบัติตนให้ดีที่สุด เป็นประโยชน์ต่อตน  

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ขอจงประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้พิพากษา ฯ(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุธรรม ภัทราคม ประธานศาลฎีกา 
 นำ นายจารุ ชาลีวรรณ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป่า นายประชา ประสงค์จรรยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง  
 นายทวีสิทธิ์ คุณรัตนศิริ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประศาสน์ สิงฆมานันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง  
 เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
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 ขา้พเจา้ยนิดทีีไ่ดพ้บกบัคณะเนตบิณัฑติ และไดม้อบประกาศนียบตัรแกเ่นตบิณัฑติใหมใ่นโอกาสเดยีวกัน  

ขอแสดงความชื่นชมด้วย กับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จครั้งนี้ทั่วกันทุกคน

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่คงจะได้ใช้วิชาการด้านกฎหมายดำเนินการงานเป็นหน้าที่เพื่อรักษา 

ความยุติธรรมและประสาทความเป็นธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น โดยอาชีพและหน้าที่ ชอบที่จะถือว่าแต่ละท่าน 

ทำงานที่สำคัญพิเศษ ซึ่งจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบ มั่นใจ และเที่ยงตรงบริสุทธิ์  

ไม่ปล่อยให้ผิดพลาดบกพร่องด้วยประการใด ๆ

 การพิจารณาตัดสินอรรถคดีนั้น กระทำตามตัวบทกฎหมาย ตัวบทกฎหมายจึงสำคัญมาก และจะต้องมี 

บทบัญญัติอันถูกต้อง เป็นธรรม ปราศจากช่องโหว่ สำหรับกฎหมายไทย ได้ชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ดีทีเดียว  

มีความเป็นธรรมมากท่ีสุด และมีช่องโหว่น้อยที่สุด ความไม่เป็นธรรม หากจะเกิดขึ้นในการตัดสินอรรถคดี  

ไม่น่าจะอยู่ที่ตัวบทกฎหมายแต่อยู่ที่ตัวบุคคล ตราบใดที่ผู้ใช้กฎหมายมีความสุจริต มีจรรยาและมโนธรรมของ 

นักกฎหมายมั่นคงแล้ว ก็ไม่ควรจะเกิดความผิดพลาด

 เมือ่กฎหมายของเราดอียูแ่ลว้ จดุใหญท่ีส่ำคญัทีส่ดุในการธำรงรกัษาความยตุธิรรมในบา้นเมอืง จงึไดแ้ก ่

การสร้างนักกฎหมายท่ีดี  ที่จะสามารถวิเคราะห์และใช้กฎหมายได้ตรงตามจุดประสงค์  ข้าพเจ้าจึงปรารถนา 

อย่างยิ่ง  ที่จะให้ทุกคนสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีที่แท้  โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย  

พระบรมราโชวาท(๑)

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และคณาจารย์นำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗ เฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต.

๘๔
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คือกล้าที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไม่ปล่อยให้ภยาคติ  

คือความเอียงเอนไปด้วยความหวาดกลัวในอิทธิพลต่าง ๆ เข้าครอบงำ สำหรับเป็นกำลังส่งให้ทำงานได้ด้วย 

ความองอาจ มั่นใจ และมุมานะ อีกประการหน่ึงต้องฝึกให้มีความเคารพเช่ือม่ันในสัจธรรมคือความถูกต้อง 

ตามคลองธรรม ตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ไม่เห็นสิ่งอ่ืนใดว่ายิ่งไปกว่าความจริง  

สำหรับป้องกันมิให้ความอยุติธรรมและความทุจริตเกิดขึ้น นอกจากน้ัน ต้องฝึกให้มีความสุขุมถี่ถ้วน 

ในกระบวนการทำงานทุกขั้นทุกตอน  สำหรับประคับประคองป้องกันมิให้การงานบกพร่องผิดพลาด 

แม้ในสิ่งเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ทั้งนี้  เพื่อทุกคนจักได้เป็นนักกฎหมายที่แท้จริง  ที่จะขจัดช่องโหว่ในกฎหมาย 

ให้หมดไป และทำให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสูงที่มุ่งหมายไว้

 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน  

ขอให้ท่านทั้งปวงที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสวัสดีทุกเมื่อ

๘๕
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติ 

เป็นนายตำรวจไทย

 บ้านเมืองของเราเวลาน้ี เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย สภาพเช่นนี้ 

ทำให้เกิดภาระหนักและยากลำบาก ในการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดถึง 

ประเทศชาติ สาเหตุของความยุ่งยากนั้นเนื่องมาจากปัญหาสับสนซับซ้อน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วไปในโลก แล้วเรารับเอาอิทธิพลแห่งปัญหานั้น ๆ เข้ามาจึงพลอยกระทบกระเทือน 

เดือดร้อนไปด้วย แต่ถ้าหากเรารู้เท่าทันถึงสาเหตุว่ามาทางใด อย่างไรก็จะทำให้หาทางหลบหลีกแก้ไข 

ให้บรรเทาเบาบางไปได้ตามวิธีการของเรา

 ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในครั้งน้ี มีด้วยกัน ๑๒๗ คน เม่ือเทียบกับปริมาณงานของตำรวจ 

ที่มีอยู่  ก็ดูเป็นจำนวนไม่มาก  แต่ถ้าหากทุกคนมีจิตใจเป็นตำรวจแท้มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

อันสำคัญของตน  ด้วยสติปัญญาความสามารถ  ด้วยความเข้มแข็งอดทน  ด้วยอุดมคติและความบริสุทธิ์ใจแล้ว  

จำนวน ๑๒๗ คนนี้ ก็นบัวา่ไมน่อ้ย ทัง้มพีละกำลงัมาก และมคีวามหมายอยา่งยิง่ในอนัทีจ่ะเสรมิกำลงัทีม่อียูแ่ลว้  

ให้ปฏิบัติดำเนินงานทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายได้

 ด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนา ที่ตั้งใจจริงจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศ 

และประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน มีความสุข 

ความสวัสดีในที่ทุกสถาน มีพลังกายพลังใจ  พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตน  

แก่สถาบันตำรวจไทยให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๙

๘๖
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 คำให้สัตย์ปฏิญาณตนของผู้พิพากษาท่ีจะเข้ารับหน้าท่ีเป็นครั้งแรกน้ัน เป็นไปตามบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญ แต่คำเปล่งนั้นควรจะมาจากหัวใจของแต่ละคน ทั้ งมาจากความเป็นผู้พิพากษา คือ  

ความเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะต้องรักษาความยุติธรรมเป็นสำคัญ และคณะผู้พิพากษาที่เข้ามาในวันนี้  

ได้นำเงินมาเพื่อสมทบทุนในมูลนิธิสายใจไทยนั้น ก็แสดงซึ่งความห่วงใยต่อประเทศชาติอย่างเห็นประจักษ์  

ฝ่ายตุลาการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปกครองประเทศชาติ ในระบอบประชาธิปไตยหรือจะในระบอบใด 

ที่เห็นความสำคัญของความผาสุกของประชาชน ฉะน้ัน ท่านทั้งหลายมีหน้าที่สำคัญ ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่าง 

แรงกลา้ทีจ่ะปฏบิตัอิยา่งเข้มงวด อยา่งยตุธิรรม และอยา่งสจุรตินัน้ กเ็ปน็สิง่ทีน่า่ปลืม้ใจ และเชือ่วา่ประเทศชาต ิ

จะอยู่ได้ต่อไปอย่างแน่นอนและมั่นคง

 ที่ท่านนึกถึงเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และทุกฝ่ายที่เขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความมั่นคง 

ในการปอ้งกนัโดยตรงนัน้ กแ็สดงให้เห็นวา่ ทา่นกห่็วงใยประเทศชาต ิและห่วงใยผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่นัตรายเหลา่นัน้  

แต่ขอท่านถือว่า ที่ให้ที่บริจาคนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้ความมั่นคงของประเทศ อีกส่วนที่สำคัญยิ่ง คือ  

การปฏบิติัของทา่นเอง ถา้แตล่ะคนปฏบิตัหินา้ทีใ่หค้วามยตุธิรรม และไมใ่ชใ่หค้วามยตุธิรรมในหนา้ทีผู่พ้พิากษา 

อยู่ในโรงศาลเท่านั้นเอง แต่ให้ความยุติธรรม ดูว่าอะไรจะแก้ไขได้ แม้จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษาที่จะไปแก้ 

กฎหมายหรอืแก้การปกครอง แตใ่นฐานะผูม้คีวามรู ้ผูม้เีหตผุลและผูท้ีรู่จ้กัจติใจของคน ทัง้ฐานะผูท้ีร่กัชาตสิว่นรวม  

ต้องแสวงหาวิธีการทีจ่ะแก้ไขในทกุ ๆ  ทาง ในฐานะทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ ผูม้คีวามรู ้และผูท้ีเ่ปน็เจา้ของประเทศผูห้นึง่  

มีสิทธิที่จะพูด มีสิทธิที่จะคิด และมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือกันในฐานะประชาชน

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๙

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ้ นายสุธรรม ภัทราคม ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา 
 ประจำกระทรวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
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 ฉะนั้น ก็ขอร้องให้ท่านทั้งหลายนอกจากคำปฏิญาณที่ได้เปล่งไว้ ให้พยายามปฏิบัติด้วยความร่าเริงใจ  

ที่ใช้คำว่าร่าเริงใจ หมายความว่า เต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ จะเป็นบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ 

บังคับของคำปฏิญาณ หรือบังคับของผู้บังคับบัญชา แต่บังคับของตัวเองจึงจะร่าเริงใจว่าได้ทำหน้าที่ของตน  

ทำหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาส่วนรวม และในที่สุดก็รักษาตัวเอง ในด้านความปลอดภัยของตัวเอง  

และในด้านความพอใจของตัวเอง สร้างเกียรติแก่ตัวเอง สร้างความร่าเริงใจแก่ตัวเอง ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ 

พิจารณาอย่างรอบคอบว่า เมื่อออกไปรับหน้าที่แล้ว จะต้องทำอย่างไร คือ ประกอบด้วยงานในราชการโดยตรง  

งานในฐานะผู้รู้ ผู้ที่มีความรู้ดี ผู้ที่มีเหตุผลดี สามารถที่จะใช้ความเฉลียวฉลาด พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศ คือ เป็นคนไทยที่อยากจะเห็นความผาสุกของส่วนรวม เพื่อให้มีความภูมิใจได้ว่า  

มีประเทศที่มีความมั่นคง

 ขอให้ท่านทั้งหลายจงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ได้ตั้งเอาไว้ที่ชอบธรรม  

และที่สร้างสรรค์ ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความเจริญผาสุก กำลังกาย กำลังใจสมบูรณ์ เพื่อที่จะบรรลุ 

เป้าหมายของท่าน และเป้าหมายของส่วนรวม ขอจงประสบแต่ความเจริญ

๘๙
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่บรรดาว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษา 

ชัน้สงูสดุจากโรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ อกีวาระหน่ึง ขอแสดงความช่ืนชมกบัทุกคน ท่ีได้รบัความสำเรจ็ในการศกึษา  

และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย

 ท่านทั้งหลายทราบอยู่เป็นอันดีว่า ต่อไป จะต้องมีภาระรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของบ้านเมือง ซ่ึงเข้าใจได้ว่าจะต้องเผชิญกับการต่อสู้โจรผู้ร้าย กับภยันตราย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

กับความยุ่งยากนานาประการ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ 

คนทั้งหลายปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ทัน และมีแนวความคิดเห็นไปคนละอย่าง การก่ออาชญากรรม 

และเหตุไม่สงบต่าง ๆ ก็มีการนำเอาวิธีการกับทั้งพฤติกรรมอันทันสมัยรุนแรง  โหดร้าย  อย่างไม่เคยปรากฏ 

แต่ก่อนมาใช้ด้วย  แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นหน้าที่โดยแท้จริงของตำรวจทุกคนที่จะต้อง “รักษาสันติราษฎร์” ดังนั้น  

จึงจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ใช้วิถีทางและวิธีการที่เหนือขึ้นไปกว่าเข้าคลี่คลาย ระงับปราบปราม 

เหตุร้ายต่าง ๆ ให้สงบ ขอให้ทุกคนตั้งใจให้ม่ันคง ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เป็นตำรวจให้สำเร็จ ความทุกข์ร้อน 

ของประชาชนนั้น จะต้องถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของตัวเองด้วย และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น  

ย่อมเท่ากับขจัดความเดือดร้อนของตนเอง

 ในการปฏิบัติงานนี้ ต้องมีความอดทนหนักแน่นให้มาก ทั้งด้วยกายด้วยใจ ต้องรักษากฎหมาย  

ระเบยีบวนิยั และระเบยีบปฏิบตัใิห้เทีย่งตรง ตอ้งปฏบิตักิารทกุอย่างดว้ยความรวดเรว็ เดด็ขาด โดยประกอบดว้ย 

ปัญญาอันสุขุมรอบคอบ ด้วยความถูกต้องยุติธรรมและความเมตตา มุ่งบำเพ็ญกรณียกิจและบำเพ็ญตนให้ 

เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุด แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  

ก็ต้องไม่หวั่นไหวและย่อท้อ

 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสด ี มีความสำเร็จและความเจริญในชีวิต และมีความก้าวหน้า 

รุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกประการ

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๙
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๐

๙๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิตในโอกาสนี้ และขอแสดง 

ความชื่นชมด้วย ที่ทุกคนได้รับเกียรติและความสำเร็จครั้งสำคัญยิ่ง

 ท่านทั้งหลายศึกษาวิชากฎหมายก้าวหน้ามาได้ถึงเพียงนี ้ ย่อมเข้าใจได้ว่าต่างมีความตั้งใจท่ีจะประกอบ 

การงานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป กฎหมายไทยนั้นได้รับความเชื่อถือยกย่องทั่วไปในนานาประเทศ ว่าเป็น 

กฎหมายทีม่มีาตรฐานสูง อำนวยความยตุธิรรมและความเทีย่งตรงถกูตอ้งไดเ้ปน็อยา่งเย่ียม ขอ้นี ้นกักฎหมายไทย 

ย่อมทราบและภาคภูมิใจอยู่ด้วยกันแล้ว แต่มีข้อเท็จจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความยุติธรรม 

และถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น  

ขึน้อยูก่บัการใช ้คอืถา้ใชใ้หไ้ดถ้กูวตัถปุระสงคห์รอืเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน ๆ  จรงิแลว้ ก็จะทรงความศกัดิส์ทิธิ ์

และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถ้าหากนำไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลง 

บิดพล้ิวให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ต่าง ๆ กฎหมายก็เสื่อม 

ความศักด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง  

ผู้ทีต้่องการจะใช้กฎหมายสรา้งสรรคค์วามผาสุกสงบและความเปน็ปกึแผน่กา้วหนา้ของประชาชนและบา้นเมอืง  

จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรักษาวัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไป  

อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด ๆ พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้ 

โดยรอบคอบเคร่งครัด เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่าอันสมบูรณ์บริบูรณ์  

เป็นที่เชื่อถือยกย่องอยู่โดยตลอดได้ ไม่ต้องกลายเป็นกฎหมายโบราณล้าสมัย ดังที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราว

 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน  

ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

๙๑
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑-๒๕๓๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติ 

เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในครั้งนี้

 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น ปัจจุบันนี้ 

มปีญัหามาก  ทัง้ดูเหมอืนมทีา่ทวีา่จะยงัยุง่ยากซบัซอ้นตอ่ไปอีก  ทัง้นีเ้พราะบา้นเมอืงของเราถกูกระทบกระแทก 

จากความผันผวนและเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นเหตุทำให้ 

คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน กลับกลายเป็นคนท่ีคิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง โดยไม่ 

คำนงึถงึความเปน็ธรรมและประโยชน์ของผูอ้ืน่ จงึพากนักอ่อาชญากรรมและความไมส่งบ รวมทัง้การละเมดิและ 

เบยีดบงัผูอ้ืน่ ดว้ยอาการและวธีิการตา่ง ๆ  อย่างคาดคดิไม่ถงึ แตถ่งึอย่างไรกต็าม การระงบัปราบปรามเรือ่งเหลา่นี ้

ก็เปน็หนา้ท่ีโดยตรงของตำรวจ   ไมม่ผีูใ้ดจะหลกีเลีย่งหรอืขอผอ่นปรนอยา่งไรได ้  เพราะฉะนัน้ ทกุคนจะตอ้งกระทำ 

หนา้ท่ีผู้พทิกัษ์สนัติราษฎรต์อ่ไปใหส้ำเรจ็ ขอใหพ้ยายามตัง้ใจนำวชิาความรูท้ีม่อียู่ พรอ้มทัง้ความฉลาดรอบคอบ  

ความมานะอดทน และความสุจริตเที่ยงตรง เข้าระงับ ปราบปราม และบรรเทาปัญหาและเหตุร้ายดังกล่าว 

จนสดุความสามารถ เพือ่ใหส้ภาพการณ์บา้นเมืองคลีค่ลายดข้ึีนให้จงได ้ในการน้ี จะตอ้งสำนกึตระหนกัไว้เสมอวา่  

ทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น ก็เป็นทุกข์ร้อนของตนเองด้วย และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น แท้จริงคือ 

การขจัดความเดือดร้อนของตนเองนั่นเอง

 ขออำนาจแห่งเจตนาดี ท่ีตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและ 

ประชาชน จงบนัดาลใหท้กุคนประสบความสำเรจ็และความรุง่เรอืง ทัง้ในชีวติทัง้ในหนา้ทีก่ารงาน มคีวามสขุสวสัด ี

ในที่ทุกสถาน มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบัน 

ตำรวจไทยให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๑

๙๔
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 ผู้พิพากษาที่จะออกไปรับตำแหน่งหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้น มีการปฏิญาณตนเช่นนี้เป็นประเพณีขึ้นมา  

ก็มีประโยชน์ เพราะว่าเป็นการแสดงเปล่งวาจาออกมาด้วยตัวเอง ในสิ่งที่ควรคิดจะคิดอยู่ในใจ และโดยเฉพาะ 

มาเปล่งวาจากันพร้อมเพรียงกันทุกคน ก็เป็นกำลังที่สุด และเป็นประโยชน์แก่หน้าที่การงานที่จะทำ และเป็น 

ประโยชน์แก่ตนเองคือทำให้มีกำลังใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน

 คำปฏิญาณนี้สั้น ๆ หนักแน่น กินความลึก การที่จะออกปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

เพือ่ความยติุธรรมสถิตอยูใ่นประเทศ ประชาชนไดร้บัความผาสุกเพราะทราบวา่มคีวามยตุธิรรมนี ้ เปน็สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ  

ในการท่ีได้กล่าวว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคตินี้ ก็เป็นหัวใจสำคัญ 

ของงานของผู้พพิากษาไมต้่องอธบิายยดืยาว เพราะแตล่ะทา่นกไ็ดศ้กึษามา ไดเ้ตรยีมจติใจมา และทราบตระหนกัด ี

แล้วว่า ความยุติธรรมนั้น จะเกิดขึ้นก็ด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์สุจริต

 นอกเหนือจากงานของผู้พิพากษา ซึ่งปฏิบัติงานในโรงศาล โดยรับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดีในเรื่อง 

ในราวจากการเบกิพยาน   และสิง่ทีก่ลา่วในโรงศาล เมือ่ศาลทำงาน หมายความวา่ในเวลาทีก่ำลังทำงานเปน็ทางการ  

งานนี้ยากลำบากเพราะเห็นว่าจะไปเอาความรู้ความคิดจากที่อื่นนอกจากในโรงศาลก็อาจจะปฏิบัติไม่ได้   

จะทำไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบ และจะเกิดบังคับแต่ว่าในหน้าที่ของผู้พิพากษา มีสิ่งที่สำคัญและเขียนไว้ใน 

กฎหมาย  เช่นในบทลงโทษ  มีข้อสำคัญที่ว่าส่วนมากกฎหมายแต่ละมาตรามีว่าผู้พิพากษาจะต้องใช้ดุลยพินิจนี้ 

ก็เหตุของงานแต่ว่าต้องใช้ดุลยพินิจตรงน้ีแหละที่สำคัญ จะต้องใช้ส่ิงที่เราได้ยินได้ฟัง ที่เขาเบิกความใน 

โรงศาลเป็นประกัน มาประสมประสานกับความดี  ความฉลาด และความรู้ที่มีอยู่ในตัวที่รับมาก่อน  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) 
นำผู้พิพากษา เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๑

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียง
(๒) นายวิกรม เมาลานนท์

๙๕
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และจิตใจที่สุจริตและยุติธรรมเพื่อที่จะให้ดุลยพินิจน้ัน ซ่ึงก็หมายความว่ามาพิจารณา มาดู มาเพ่ง 

ด้วยความยุติธรรม มาชั่งใจว่าท่ีเขาเบิกความน้ัน กินความแค่ไหน ฉะน้ัน การที่ผู้ พิพากษาจะอ้างว่า 

ตัดสินความ หรือได้ตัดสินใจอย่างไร ก็เพราะว่าได้ยินเขาพูดในโรงศาลเขาเบิกความอย่างนี ้ ทำอย่างอื่นไม่ได้  

อนันี ้ขอ้นี ้มขีอบเขตทีก่ว้างพอใช ้ถา้มาประสมประเสกบัความคดิความรูท้ีต่วัม ีนอกเหนอืจากทีไ่ดย้นิในโรงศาล  

ฉะนั้นก็เป็นงานที่ยากและรับผิดชอบมาก เพื่อท่ีจะมีความคิดหรือความรู้ที่ได้จากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินในศาล  

เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าต้องใช้ดุลยพินิจนั้น จำต้องทำงานนอกศาลด้วย หมายความว่าผู้ที่มี 

ตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้พิพากษา ดูเหมือนว่ามีหน้าที่เพียงแต่เวลาไปน่ังบัลลังก์ แต่ว่าเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ ความรู้  

เพื่อท่ีจะมาปฏิบัติตามกฎหมายที่บอกว่าต้องมีดุลยพินิจ จะต้องหาความรู้นี้นอกโรงศาล และมาเก็บเอาไว้ 

มาพิจารณาไว้เตรียมไว้เป็นเครื่องมือ การหาความรู้นอกโรงศาลนี่มี ๒ อย่าง อย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่อง 

ทีก่ำลงัพจิารณาโดยตรง หมายความวา่ไดฟ้งัจากเจา้หน้าท่ีตา่ง ๆ   ไดฟ้งัจากพยานตา่ง ๆ  หรอืไดด้สูิง่แวดลอ้มตา่ง  ๆ   

ที่เขาไม่ได้มากล่าว แล้วพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริง อันนี้ก็คงทราบ อันนี้ก็เป็นการเรียนหรือการพิจารณาเฉพาะ 

คดีนั้น ๆ แต่สำหรับทั่วไปยังมีการขวนขวาย การหาความรู้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือความรู้ทั่วไป อย่างไปในท้องที่ที่เรา 

ยังไม่รู้จักดี เราไม่ใช่ว่าไปในท้องท่ีไปดูบ้านพักสบายหรือไม่สบาย เสร็จแล้วเม่ือมีคดีหรือมีงานที่จะทำก็ไปใน 

โรงศาลไปนั่งบัลลังก์ใส่เสื้อครุย ไปในที่ที่จะทำงานในท้องที่นั้น จะต้องรู้จักพื้นที่ก่อน ก็หมายความว่าไปดูหา 

ความรู้รอบตัว และความเป็นอยู่ของผู้ที่จะเป็นตัวละคร ตัวปฏิบัติในโรงศาล หมายถึงความเป็นอยู่ของราษฎร  

หมายถึงเศรษฐกิจ หมายถึงความคิดความเห็นทัว่ ๆ  ไป และในลกัษณะภูมิประเทศวา่เปน็ทีร่าบหรอืเปน็ทีส่งู หรอื 

เปน็ทีภ่เูขาหรอืเปน็ทีใ่กลท้ะเล ทัง้หมดน้ีมีส่วนทีจ่ะทำให้จติใจของคนเราเปล่ียนแปลงไปได ้และทำใหเ้รารูจ้กัและ 

เข้าใจว่าจะทำอย่างไรสำหรับให้เกิดความยุติธรรมได้ ฉะนั้นการหาความรู้รอบตัวนี้ในท้องที่จึงเป็นส่วนที่สำคัญ  

วิธีทีจ่ะออกไปหาความรูร้อบตวันี ้กอ็าจจะตอ้งทำหนา้ทีเ่หมอืนไม่ใชห่นา้ทีข่องผูพิ้พากษาเลย แตโ่ดยทีเ่รามคีวามรู ้ 

ได้เรียนรู้มาเป็นเวลาหลายปี และมีความฉลาด คือสามารถท่ีจะเม่ือเห็นอะไรได้ยินอะไร สามารถที่จะนำมา 

พิจารณาและใช้เป็นประโยชน์ให้รู้ซึ้ง เราจะต้องออกไป ไม่ใช่ไปเป็นนักสืบ อย่าไปถือว่าจะต้องออกไปเป็นนักสืบ 

ไปเปน็ผูท้ีไ่ปสมัภาษณร์าษฎร ออกไปดคูวามเปน็อยู่ของเขา  และถา้ช่วยเขาไดก้ช่็วยเขา แนะนำเขาไดก็้แนะนำเขา  

ทั้งในข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย ทั้งในข้อที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่  ทั้งในข้อที่เป็นจิตใจและร่างกาย  

ถ้าไปช่วยอย่างนั้นได้เท่ากับเป็นการทำงานเพื่อให้ลดงานที่จะต้องทำในโรงศาลด้วยซ้ำ เพราะเหตุว่าคดี 

หลายคดีที่เกิดขึ้นทั่วทุกแห่ง ทั้งในพระนคร ทั้งในต่างจังหวัด ทั้งในหมู่บ้าน ทั้งในที่ที่ไม่ใช่หมู่บ้าน เกิดขึ้นเพราะ 

เหตุว่าไม่มีความรู้พอ ทั้งในกฎหมายอย่างหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายจะกระทำตามคำปฏิญาณที่ได้เปล่งเมื่อสักครู่นี ้
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อย่างเข้มแข็งให้ครบถ้วนจริง ๆ จะต้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มีคดีเกิดขึ้นที่จะต้องทำงาน เพราะว่าถ้ามีคดี 

เกิดขึ้นที่จะต้องทำงานก็หมายความว่ามีความเดือดร้อน ถ้าสามารถท่ีจะออกไป ถึงไม่เรียกว่าไปพัฒนา  

แต่ไปช่วยเหลือแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน จะเป็นการลดคดีต่าง ๆ ได้อย่างด ี งานของผู้พิพากษาน้ันเป็นงาน 

ที่ยากแต่ว่าถ้าทำทั้งสองอย่าง ทั้งในโรงศาลตามหน้าที่นั่งบัลลังก์ ทั้งในหน้าที่ที่จะพยายามลดคดี ก็จะเป็น 

การทำงานที่ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะตั้งใจทำกัน และถ้าตั้งใจทำกันทุกคน ประเทศชาติของเราจะเป็นที่ที่น่าอยู่ 

น่าสบายกว่าที่เป็นอยู่เด๋ียวนี้ส่วนหนึ่ง อย่าไปนึกว่าเดี๋ยวน้ีสถานการณ์มันยุ่ง เราทำนิดหน่อยอย่างน้ีมันจะช่วย 

ได้หรือ ช่วย แต่ละคนช่วย ในเมืองไทยมีประชากรก็ทราบว่านับกันได้เท่าไร แต่ว่ากันว่า ๔๕ ล้านคน ถ้าแต่ละคน 

บอกว่าคนเดียวจะช่วยได้อย่างไร ทั้ง ๔๕ ล้านคน ทุกคนพูดอย่างนี้ก็แย่ แต่ถ้าแต่ละคนพูดว่าเราตั้งใจช่วย  

คนอื่นก็ช่วยอาจจะไปให้ทั้ง ๔๕ ล้าน ช่วยและปรองดองกันเต็มที่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราหนึ่งคนก็ลด 

ความเดือดร้อนลงไปหนึ่งคน แต่ในที่นี้ก็ที่ได้ปฏิญาณตนก็ ๖๐ กว่าคน ก็เป็น ๖๐ เท่า จากหนึ่งคนที่รู้สึกตัวว่า 

เราเป็นคนคนหนึง่ก็เปน็ ๖๐ เทา่ ๖๐ คน  ไอ ้๖๐ เทา่มัน ๖๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์มันเปน็ไม่ใช ่๖๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์มนัเปน็เทา่ไร  

หกหมืน่......... ไมใ่ช่ หกพนัเปอรเ์ซน็ต์ ถา้นบัเปน็เปอรเ์ซน็ตก์น็า่ดู ฉะนัน้เรากต็อ้งพยายามทีจ่ะทำจติใจทีเ่ขม้แข็ง 

เหมือนที่ปฏิญาณ รักษาคำปฏิญาณที่เข้มแข็งไว้ แล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้ช่วยส่วนรวมให้มีความดีมีความเข้มแข็งได้  

ทั้งจะเป็นความพอใจที่แต่ละคนมี ทำให้มีความสุขใจได้ เพราะคนเราก็ย่อมต้องการมีความสุขใจ ที่คือสุขใจ

 เพราะฉะนัน้ก็ขอใหค้ำปฏญิาณน้ี และความหมายลกึซึง้ กอ้งอยูอ่ยา่งนีต้ลอดเวลา เพ่ือสามารถทำหนา้ที ่ 

และในการนี้ เพื่อให้คำปฏิญาณนี้ก้องอยู่ในหัว ให้ทุกคนมีกำลังกายใจเข้มแข็งแข็งแรง เพื่อประสบความเจริญ 

และความสำเร็จทุกประการ.
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ และรุ่นที่  ๓๐ ณ โอกาสนี้  

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

 ท่านทั้งหลายส่วนมากคงจะได้ทำหน้าท่ีในศาลสถิตยุติธรรม หรือไม่ก็คงจะประกอบการงานทางด้าน 

กฎหมาย การท่ีอยูกั่บกฎหมายและใชก้ฎหมายมาก ๆ  นัน้ อาจทำให้ตดิในตวับทกฎหมายมากไป และทำใหเ้หน็วา่  

ลำพังตัวบทกฎหมายจะให้ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์ ความจริง กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับกำหนด 

ความถูกผิดเพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอำนวยความยุติธรรม หาใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งเดียวในการให้ 

ความยุติธรรมไม่ ดังนั้น จะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคำให้การในศาลเท่านั้นไม่ได้ ทั้งนี้เพราะตัวบทของกฎหมาย  

รวมท้ังข้อเท็จจริงท่ีนำมากล่าวแก่ศาล เป็นส่ิงท่ีอาจนำมาพลิกแพลงให้ผิดเพ้ียนไปได้ต่าง ๆ ด้วยความหลง  

ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตทำให้ความเที่ยงธรรมต้องถูกลิดรอนทำลายไป การอำนวยความยุติธรรม  

จึงต้องอาศัยตัวผู้ใช้กฎหมายคือท่านท้ังหลาย เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเท่ากัน กับตัวกฎหมายในการที่ท่าน 

จะได้กระทำหน้าที่ ที่สามารถอำนวยคุณอำนวยโทษให้แก่ประชาชนได้ต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

ทำตัวให้เป็นผู้ยุติธรรมก่อนเป็นเบื้องต้น ด้วยการตั้งใจให้ม่ันคงที่จะรักษาความเป็นกลางและรักษา 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้โดยเคร่งครัดแน่วแน่  พร้อมกับรักษาความสุจริต  จรรยา  และมโนธรรม 

ของนักกฎหมายไว้เสมอกับชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบประกอบด้วยอุเบกขาและปัญญา 

อันกระจ่างแจ่มใส ท่านจึงจะมีดุลยพินิจที่เที่ยงแท้ถูกต้อง และสามารถเป็นที่พึ่งที่อาศัยของประชาชน  

ผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมืองได้แท้จริง

 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน  

ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๑
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 ข้าพเจา้มคีวามยนิดทีีไ่ดม้ามอบกระบีแ่ละปรญิญาบตัรแกว่า่ทีร่อ้ยตำรวจตร ีบรรดาทีไ่ดส้ำเรจ็การศกึษา 

ช้ันสงูสดุจากโรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ ณ โอกาสนี ้ขอแสดงความชืน่ชมดว้ย ทีไ่ดร้บัความสำเรจ็ในการศกึษา และ 

ได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 นับแต่นี้ไป ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการคอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุข และเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังหมายถึง 

การรักษาความถูกต้องศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย การจับกุมปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิด ตลอดจน 

ศัตรขูองชาติอกีด้วย นบัเปน็ภาระอนัหนัก  ทีต่อ้งทนลำบากตรากตรำ ทัง้ตอ้งเผชญิกบัปญัหายุง่ยากและภยันตราย 

อยู่ตลอดเวลา ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิและอำนาจทางกฎหมายให้ เพ่ือเป็นเครื่องมือ 

ปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต ตำรวจท่ีแท้ควรจะต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และ 

ในสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว และต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน  

และมีสติยั้งคิดอย่างสูง พร้อมทั้งต้องมีและต้องรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเม่ือ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะ 

และสถานะใด ยิ่งเป็นนายตำรวจผู้มีวิชาความสามารถที่ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีด้วยแล้ว ยังจะต้องมี 

ภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ที่จะต้องพยายามขวนขวายใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ให้เกิดประโยชน์ 

แก่การปฏิบัติงานให้เต็มท่ี ด้วยความม่ันใจและรวดเร็วฉับไว เม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคอันใดเกิดขึ้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ตื่นตระหนก หากแต่ต้องคุมสติให้มั่นคง แล้วใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาทาง 

แก้ไขด้วยปัญญาความรู้ความฉลาด และด้วยความรอบคอบสุขุม ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคชัดแจ้ง 

ก่อนทุกครั้ง งานทุกอย่างจึงจะไม่ติดขัดยุ่งเหยิงและจะบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บังเกิด 

ผลดีทั้งแก่ส่วนรวมทั้งแก่ตนเองได้ตามที่ปรารภปรารถนา

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิต มีความสุข ความสวัสดี พร้อมทั้ง 

ความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่ราชการตลอดกาลทุกเมื่อ.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

ณ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒

๙๙
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 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิตรุ่นที่ ๓๑ ณ โอกาสนี้ และมีความพอใจที่ 

นายกเนติบัณฑิตยสภาได้กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมนี้ว่า เนติบัณฑิตผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสำนักอบรมศึกษา 

กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภาแห่งนีแ้ลว้ ตา่งมคีวามสำนึกตระหนกัวา่จะตอ้งใชก้ฎหมายใหไ้ดต้รงกับวตัถปุระสงค ์

โดยปราศจากอคต ิดว้ยความสขุมุรอบคอบกอรป์ดว้ยมโนธรรม เพือ่รกัษาความยตุธิรรมเทีย่งตรงไวใ้หด้ำรงมัน่คง 

อยู่ในแผ่นดิน

 ขอแสดงความชืน่ชมกบัเนตบิณัฑติใหม่เปน็อย่างมาก ทีไ่ดร้บัเกยีรต ิความสำเรจ็ รวมทัง้โอกาสอนังดงาม 

ที่จะได้ประกอบการงานด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งให้แก่บ้านเมืองต่อไป

 ผู้ที่ได้ผ่านสำนักอบรมศึกษากฎหมายทุกคน ควรจะได้รับการชี้แจงเน้นหนักให้ทราบชัดว่า กฎหมายมิใช่ 

ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย ท่ีตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตาม แม้ไม่รู้ 

กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่ ตรงกันข้าม  

คนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป  

เพราะฉะนัน้ จงึไมส่มควรจะถอืวา่ การรกัษาความยตุธิรรมในแผน่ดนิมวีงกวา้งอยูเ่พยีงแคข่อบเขตของกฎหมาย  

จำเปน็ตอ้งขยายออกไปใหถ้งึศลีธรรมจรรยา ตลอดจนเหตแุละผลตามเปน็จรงิดว้ย ขา้พเจา้ปรารถนาเปน็อยา่งยิง่ 

ที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้า คือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความถูกต้อง เที่ยงตรง  

ทัง้ตามกฎหมายและศีลธรรม  โดยไมห่วัน่ไหวตอ่อทิธพิลหรอือคตใิด ๆ  ทัง้หมด ใหเ้ปน็คนทีม่ัน่คงในสตัยส์จุรติและ 

ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกข่มยีให้มัวหมองได้ ทั้งนี้เพื่อท่านจักได้ 

สามารถกำจดัสิง่ท่ีเรยีกว่าช่องโหวใ่นกฎหมาย ให้บรรเทาเบาบางและหมดส้ินไป และทำใหก้ารใชก้ฎหมายเปน็ไป 

ตามวัตถุประสงค์อันสูงส่งตามที่มุ่งหมายไว้

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจงทุกเมื่อ 

ตลอดไป.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

๑๐๐
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 การที่ท่านทั้งหลายได้เปล่งคำปฏิญาณน้ี นับว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะเป็นการตั้งจิตม่ันเพ่ือท่ีจะ 

ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่อผู้กระทำความผิด

 การทีจ่ะเปน็ผูพ้พิากษานัน้ ไมใ่ชอ่าชพีโดยทัว่   ๆ    ไป   เพราะวา่เกีย่วขอ้งกบัความยุตธิรรม  และความยตุธิรรมน้ี 

กย็อ่มจะทำใหป้ระเทศชาติมขีือ่มีแป มคีวามเรยีบรอ้ย ซึง่จะนำไปสูค่วามเจริญอันเปน็ความปรารถนาของสว่นรวม  

ทกุคนทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ใหมี้ความเจรญิรุง่เรอืง ส่วนมากเม่ือจะทำงานใด ๆ  กต็อ้งทำงานเพือ่เปน็การทำมาหากนิ  

แต่คนก็ต้องการอำนาจ และความเจริญ ถ้าส่วนรวมไม่มีความเรียบร้อย ไม่มีความยุติธรรมแล้ว แต่ละคนก็ไม่ 

สามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อความเจริญในหน้าที่ของตนได้ ฉะนั้นก็ต้องมีผู้ที่ช่วยกันรักษาความยุติธรรม และ 

ความเรียบร้อยในบ้านเมือง หน้าที่นี้ก็ได้แก่ผู้พิพากษา หน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่พิเศษ

 ท่านทั้งหลายได้ทำการศึกษามามีความรู้ดีแล้ว หน้าที่ก็เข้าใจว่าเข้าใจดีในหน้าที่ของตน คือการเป็น 

ผู้พพิากษา จะตอ้งเปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิอรรถคด ีเพือ่ใหก้ารกระทบกระทัง่ระหวา่งฝา่ยตา่ง ๆ  ราบรืน่ไป  

ความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในหมู่มาก ย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่ง จึงต้องมีกฎหมายเพื่อที่จะให้ได้รับ 

ความยุติธรรมทุกฝ่าย หน้าที่ของผู้พิพากษาก็คือดูว่าฝ่ายไหนควรจะได้รับความยุติธรรมอย่างไร อันน้ีเป็น 

หน้าท่ีโดยตรง โดยมากก็จะต้องปฏิบัติในโรงศาล ก็จะต้องใช้ความรู้ในทางกฎหมายมาพิจารณาดูว่า  

วิธีการดังนี้ ๆ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คนไหนเป็นฝ่ายถูก คนไหนเป็นฝ่ายผิด คนไหนปฏิบัติตนเป็นคนดีหรือไม่  

อันนี้เป็นหลักของอาชีพการงานของท่าน และเพื่อให้บรรลุผลในอาชีพของท่าน จึงต้องมีความรู้

พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงเอาไว้
(๒)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายประพจน์  ถิระวัฒน์  ประธานศาลฎีกา 
 นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้า ฯ  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

๑๐๒

56-06-074_001-139_new11-09_X.indd  102 9/11/13  8:27:48 AM



 นอกจากความรู้เก่ียวข้องกับตำรา บทบัญญัติและกฎหมาย จะต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตทั่ว ๆ ไป  

อนันีเ้ปน็สิง่ทีส่ำคญั ความจรงิคนแตล่ะคนกเ็ช่ือไดว้า่ไม่ปรารถนาทีจ่ะหาความทุกข์ แตบ่างทเีพราะเหตวุา่ตอ้งการ 

ที่จะหาความสุขนั่นเอง จึงหาทางที่อาจจะผิดไม่ถูกต้องตามเรื่องของศีลธรรม หรืออาจจะเป็นการเบียดเบียน 

ผูอ้ืน่ได ้แตท่ีเ่ขาปฏบิตันิัน้เขานึกวา่เขาทำหาความสุข แทจ้รงิหาความทกุข์ใส่ตวั แตก่ารปฏบิตัเิชน่นัน้ตอ้งมเีหตผุล  

คือเหตผุลในใจของเขา จงึไดก้ระทำออกมาเชน่นัน้ ฉะนัน้ ผูพ้พิากษาจงึตอ้งรูจ้กัชวีติและเหตผุล ทำไมผูท้ีป่ฏบิติั 

ทีด่วูา่ผดินัน้ เขาจงึตอ้งทำความผดิดว้ยเหตผุลใด จงึจะเขา้ใจวา่ควรทีจ่ะตดัสนิอยา่งไร ถา้เปน็คดรีะหวา่งสองพวก  

เปน็เอกชนท้ังสองพวก ท่ีเรยีกวา่เปน็คดแีพง่ กด็ไูดว้า่คนนีม้ผีลประโยชนอ์ะไร คนนัน้มผีลประโยชนอ์ะไร ถา้เปน็ 

คดอีาญากจ็ะดวูา่การกอ่การน้ัน จะทำให้ความผาสุกของส่วนรวมเสียหายไป เพราะวา่ทำสิง่ทีผ่ดิศลีธรรมโดยตรง 

เราก็จะต้องดูว่าทำไมเขาจึงต้องทำอย่างนั้น เพื่อที่จะเข้าใจเต็มท่ีในการที่ได้กระทำผิด หรือสามารถท่ีจะปฏิบัต ิ

การงานของผู้พิพากษาในการตัดสินความผิดหนักเบาแค่ไหน ฉะนั้นการที่จะต้องรู้ใจของผู้ที่จะเป็น อาจเรียก 

ไดว้า่เปน็วตัถขุองการงาน เราตอ้งรูใ้จเขา เมือ่รูใ้จกต็อ้งรูเ้กีย่วขอ้งกบัชวีติ ขอ้นีท้ีเ่ปน็เรือ่งยากสำหรบัผูท้ีม่หีนา้ที่ 

เป็นผู้พิพากษา เพราะว่าจะต้องรู้จักจิตใจของบุคคลในทางที่เป็นจริง เป็นชีวิต และมาดูว่าเข้ากับเรื่องบทบัญญัติ 

ที่มีอยู่ในกฎหมายหรือไม่ และก็ตัดสิน ฉะนั้นในกฎหมายจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้พิพากษา 

กว้างขวางพอใช้ เพราะว่าแล้วแต่คดีจะไปในรูปใด กรณีใด ก็อาจจะตัดสินได้โดยใช้ดุลยพินิจนี้ ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ 

สำคัญที่จะรู้จักความเป็นอยู่ อันนี้เป็นข้อหนึ่งในการปฏิบัติงานโดยตรงในโรงศาล

 งานอีกอยา่งท่ีไมไ่ด้เปน็การปฏบิตัโิดยตรงแท ้แตเ่ปน็หนา้ทีเ่หมอืนกนัของคนทีเ่ปน็ผูพ้พิากษา ในฐานะที ่

เป็นคนที่มีความรู้สูง และมีหน้าที่สูง เป็นคนที่นับว่าควรจะเป็นที่ยกย่องนับถือของประชาชนท่ัวไป คือเป็นงาน 

ที่นอกเหนือจากงานของผู้พิพากษา แต่มีผลดีสำหรับประเทศชาต ิ และอยู่ในขอบข่ายท่ีจะปฏิบัติได ้ คือจะต้อง 

เอาใจใส่นอกโรงศาล หมายความว่าควรจะศึกษาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ในท้องที่นั้น ๆ เป็นอย่างไร และอาจจะ 

หาทางแก้ไขได้ แนะนำได้ งานนี้ก็เท่ากับเป็นงานป้องกันอาชญากรรม หรือป้องกันคดี ท่านจึงมีงานสองอย่าง  

งานที่จะตัดสินในโรงศาล งานผู้พิพากษาแท้ ๆ ถ้ามีคดีมากก็อาจจะมีงานมาก ถ้ามีคดีน้อยก็อาจจะมีงานน้อย  

งานอีกด้านหน่ึงก็คืองานการป้องกันอาชญากรรมหรือป้องกันความขัดแย้ง ป้องกันความเข้าใจผิด เพ่ือป้องกัน 

มิให้มีคดีมาก เท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้ต้องทำงานในโรงศาลมากเกินไปนัก ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการตัดอาชีพ 

แต่มิใช่อย่างนั้น เพราะว่าผู้พิพากษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม การที่จะต้องพิจารณาคดีไม่ใช่ 

จำนวนคดีมากจะมีความพอใจ ถ้ามีคดีน้อยหมายความว่าคนเบียดเบียนกันน้อย ก็ดีใจ งานในด้านป้องกัน 

จึงเป็นงานที่สำคัญมาก และท่านก็ทำได้ เพราะว่ามีความรู้พอ มีความรู้มากในด้านกฎหมาย และควรจะมีความรู้ 

๑๐๓
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พอในทางชีวิตทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นก็ขอฝากให้ช่วยกันปฏิบัติงานทั้งสองด้านอย่างเข้มแข็งจะเป็นประโยชน์เต็มเปี่ยม 

ตามท่ีได้เปล่งคำปฏิญาณ คำปฏญิาณน้ันกมี็ขอ้สำคญัทีค่วามมุ่งม่ันทีจ่ะทำงานเพือ่ความยตุธิรรม กข็อใหร้กัษาไว ้ 

ทั้งในการทำงานโดยตรงคือในโรงศาล ทั้งในงานป้องกัน

 ฉะนั้น การปฏิญาณน้ันก็คงจะมีประโยชน์ ท่ีได้กล่าวดังน้ี ก็เพราะได้ทราบว่าผู้พิพากษาทั้งหลาย 

ย่อมจะต้องไปทำหน้าที่ในที่ต่าง ๆ กัน ในภาคต่าง ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ กัน ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องที่อาจจะ 

แตกต่างกัน ฉะนั้นการเรียนรู้ในชีวิตของคน จึงไม่ได้จบอยู่ที่การศึกษาที่สำเร็จมาแล้ว ยิ่งมีชีวิตการทำงาน 

นานไปเท่าไร ก็ยิ่งมีความรู้ เพิ่มพูนข้ึน ฉะน้ันก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง  

ดังที่ได้เปล่งวาจาเมื่อตะก้ี และตั้งใจที่จะเสริมสร้างความรู้ของตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะให้คำปฏิญาณนี้ 

ไม่เสื่อมโทรมไป ถ้าคำปฏิญาณไม่เส่ือมโทรมไป ก็เช่ือได้ว่าท่านจะสำเร็จประโยชน์ในชีวิตของท่านจริง ต่อไป 

ก็เปน็ผู้ทีน่บัถอืตัวเองได้ ทัง้ในความรูห้ลกัวชิา ทัง้ในดา้นปฏบิตังิาน และจะเปน็บคุคลทีเ่ปน็ทีน่บัถอืของสว่นรวม 

ได้อย่างแท้จริง ขอให้ได้รับผลดีตั้งแต่ต้น และผลดีนี้ให้เสริมสร้างตลอดไป ยิ่งทำงานนานก็จะยิ่งมีความเข้มแข็ง  

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความแน่วแน่ จนกระทั่งเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป

 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกาย กำลังใจท่ีเข้มแข็ง ท่ีจะปฏิบัติเพื่อบรรลุผลดังกล่าว ขอให้จงประสบ 

ผลสำเร็จสิ่งใดที่ชอบธรรม ให้มีความสำเร็จทุกประการ. 

๑๐๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรม 

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาอีกวาระหนึ่ง และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน 

ทีไ่ดร้บัเกยีรตแิละความสำเรจ็     รวมทัง้โอกาสอนังดงามทีจ่ะไดป้ระกอบการงานดา้นกฎหมาย ซึง่เปน็งานสำคญัทีส่ดุ 

ด้านหนึ่งของบ้านเมือง

 คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่มาก แม้ได้ชื่อว่าเป็นอิสรชน ก็ใช้อิสรภาพ คือความเป็นใหญ่ของตนเต็มที่ไม่ได้  

หากจำเป็นต้องจำกัดไว้ด้วยกฎข้อบังคับและวินัยอันเหมาะสม เพ่ือให้แต่ละคนมีอิสรภาพสม่ำเสมอกัน ท้ังมิให้ 

ล่วงละเมิดกันและกัน กฎที่บังคับใช้แก่ทุกคนได้ ก็มีอยู่อย่างเดียว คือกฎหมายซึ่งท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้ว 

โดยตรงพร้อมเสร็จ ทั้งตัวบทและวิธีใช้ และกฎหมายนั้น โดยหลักการจะต้องบัญญัติขึ้นใช้เป็นอย่างเดียวกัน 

และเสมอกันหมดสำหรับคนทั้งประเทศ จึงเป็นธรรมดาที่จะบังคับใช้ให้ได้ผลบริบูรณ์ครบถ้วนทุกกรณีไม่ได้ 

คงต้องมีส่วนบกพร่องเกิดข้ึนมากบ้างน้อยบ้าง ตามเหตุการณ์และตัวบุคคลผู้นำกฎหมายมาใช้ จำเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ผู้ใช้กฎหมายจะต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลา ในอันที่จะใช้กฎหมายเพ่ือ 

ธำรงรักษาและผดุงความยุติธรรมถูกต้องเพียงอย่างเดียว มิใช่เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่น ๆ ในขณะนี้ ทุกคน 

ต้องทำใจให้หนักแน่นเที่ยงตรงปราศจากอคติ ให้กล้าแข็ง ที่จะทำในส่ิงที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้สุขุมรอบคอบ 

ประกอบด้วยสติและปัญญา ที่จะตรวจตราและพินิจพิจารณาหาทางที่จะใช้ตัวบทกฎหมายให้ได้ผลตรงตาม 

จุดประสงค์ คือให้เกิดความถูกต้องเที่ยงตรงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ยอมปล่อยให้มีผู้อาศัยข้อบกพร่อง 

ทางกฎหมาย เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในทางไม่เป็นธรรมได้  ทั้งต้องดำรงตนให้เป็นที่พึ่งของสุจริตชน 

ด้วยเสมอ นักกฎหมายจึงจะสามารถรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความผาสุกสงบของบ้านเมืองไว้ได้

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

จงทุกประการ.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
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 ตามทีไ่ดม้รีะเบยีบให้ผูพ้พิากษากลา่วคำปฏญิาณกอ่นท่ีจะเขา้รบัหนา้ทีต่ามแบบนัน้ นบัวา่มคีวามหมายไมน้่อย  
เพราะว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการ จะเป็นประชาชนพลเมืองทั่วไปของประเทศไทย ย่อมจะต้องตั้งใจที่จะปฏิบัติงานการ 
ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงอยู่ได้ โดยเฉพาะสำหรับข้าราชการก็มีหน้าที่ที่จะทำงานของ 
ตนทีไ่ดรั้บมอบหมาย คอืงานท่ีจะทำสำหรบัประโยชนส์ขุของประชาชน เพือ่ความมัน่คงของประเทศชาต ิยิง่เปน็ผูพ้พิากษา 
มีหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อย และยุติธรรมของชาติบ้านเมือง ก็ย่ิงมีความสำคัญ ที่จะตั้งจิตใจให้มั่นในงานการของ 
ตัวเอง เพราะว่างานนี้มีความสำคัญยิ่งกว่างานอื่น เพราะว่าผู้พิพากษานั้นจะต้องพิจารณาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นใน 
ชาติบ้านเมือง ฉะนั้น การที่ให้เตือนสติตัวเองและประกาศให้ทราบว่า ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ปราศจากอคติทั้งมวลนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานั้นมีหลายอย่าง นอกจากในหน้าที่ผู้พิพากษาโดยตรง ก็จะต้องปฏิบัติตนใน 
ฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้สูง รอบรู้ในหลักวิชา อันนี้ก็นับว่าทำให้เกิดหน้าที่อยู่แล้ว เพราะว่าผู้ที่มีความรู้ในทางวิชาการ  
ย่อมเป็นที่นับถือของประชาชนท่ัวไปก็จะต้องเป็นที่พึ่งของทุกคน ให้เขาเห็นว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษานั้นพึ่งได้ ไว้ใจได้  
ปรึกษาหารือกันในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย คือ ตัวเองเป็นคนไทยก็มีหน้าที่ที่จะรักษามรดกที่ได้ตกทอดมาแต่โบราณ  
เพื่อที่จะให้ชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข การที่ท่านได้ประกาศออกมานับว่ามีความหมาย เพราะว่าคตินั้นก็มาจากสิ่งที่ 
ทำใหเ้ราไดรู้ว้า่อะไรด ี อะไรชัว่  อคตกิลบัความหมายแปลวา่ไปในทางท่ีไมถ่กู คอืไปในทางทีเ่ส่ือม อคตน้ัินเปน็ส่ิงทีร้่ายแรง 
มาก ก็ต้องพิจารณาว่าคำว่าอคตินั้นเป็นอย่างไร ทุกคนย่อมมีทาง แต่ถ้าทางของตัวนั้นไปในทางที่ไม่ถูก ก็จะทำให้ 
ทางตัวเองเป็นทางที่เสื่อมทราม และถ้ามีหน้าที่สูงเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น ก็จะนำผู้อื่นไปในทางที่เสื่อมทรามได้ ฉะนั้น  
การทีท่า่นทัง้หลายไดก้ลา่วคำปฏิญาณและประกาศออกมาเปน็การเตอืนสตทิีด่ ีสำหรบัการทีจ่ะประสบความเจรญิรุง่เรอืง 
ในหน้าที่การงาน ทั้งมีความสำเร็จในความตั้งใจที่จะทำงานด้วยความสำนึก ทั้งในด้านงานการของตนและประเทศชาติ  
ในฐานะเป็นคนไทย ทั้งในด้านส่วนรวม ทั้งในด้านส่วนตัว

 กข็อใหท้า่นทัง้หลายมีความสามารถทีจ่ะใช้วชิาการใหก้้าวหนา้ดว้ยความสจุรติมคีวามสำเรจ็ในงานการทกุอยา่ง  
ขอใหท้า่นทัง้หลายมกีำลงัจติใจเขม้แขง็ รา่งกายแขง็แรง  เพือ่ใหป้ระสบความสำเรจ็ ความเจรญิ ในการทีเ่ปน็ความกา้วหน้า 
ความมั่นคงของส่วนรวมและตนเอง ขอให้ประสบความสำเร็จและความเจริญทั่วทุกคน.

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)  นำคณะผู้พิพากษา 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๔

(๑) เรียบเรียงตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายบัญญัติ สุชีวะ ๑๐๗
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 ข้าพเจา้มคีวามยินดี ทีไ่ดม้าทำพธิมีอบกระบีแ่ละปรญิญาบตัร แกว่า่ทีร่อ้ยตำรวจตรผีูส้ำเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีน 
นายร้อยตำรวจ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่นายตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
ฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้ 

 ปัจจุบันนี้  มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ  ขึ้นมากมาย ทำให้ตำรวจต้องรับภาระหนัก 
ยิ่งขึ้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการต่อต้าน 
การก่อการร้าย ซ่ึงคอยบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ทุกขณะ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถอย่างสูง ทั้งต้องรู้จักใช้ความรู้ความสามารถน้ันโดยถูกต้องสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ด้วย และนอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว ทางด้านจิตใจตำรวจ ก็จำเป็นจะต้องฝึกหัดอบรมเป็น 
พิเศษ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งถึงขนาด เพื่อจะได้สามารถอดทนและอดกลั้นต่อความยากลำบากทุกอย่าง รวมทั้ง 
อามิสเครื่องเย้ายวนล่อใจสารพัด มิฉะนั้นจะไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือ 
ความดีของตำรวจไว้ ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้

 การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะ 
พอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว ตำรวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริม 
และสะสมความดีอยู่ทุกเมื่อ ทั้งต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบความดีของตัวอยู่เสมอ ๆ ด้วยว่า ยังมีบริบูรณ์ดีอยู่หรือ 
บกพร่องวิปริตในส่วนใดข้อใดไป จักได้รีบปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขให้ทันการ และการสร้างความดีน้ี สำคัญที่สุด จะต้อง 
กระทำให้พร้อมกันทั่วทุกคน ผลการปฏิบัติจึงจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ และช่วยให้บ้านเมืองมีความปรกติเรียบร้อยได้  
ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน หรือพากันละเลย ไม่รักษาความดีแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา จึงใคร่ 
ขอให้นายตำรวจทุกคนคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมุ่งที่จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ 
เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดไป

 ขออวยพรใหท้กุคนประสบความสขุความสำเรจ็ในชวีติ มคีวามเจรญิรุง่เรอืงในหนา้ท่ีราชการ และขอให้ทกุ ๆ  ทา่น 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสวัสดีจงทั่วกัน.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓
และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๒
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรม 

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ ๓๓ และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับ 

เกียรติและความสำเร็จ พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้ประกอบการงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นงานสำคัญ 

ที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านเมือง

 มีคำพูดท่ีพูดถึงนักกฎหมายอยู่อย่างหน่ึงว่า “คนที่ทำงานกับกฎหมายมาก ๆ มักจะติดอยู่กับตัวบท 

กฎหมาย” คำพูดอย่างนี้ดูจะไม่ใช่คำชม หากเป็นคำติติงนักกฎหมายบางคน ที่ถือแต่ตัวกฎหมายเป็นหลักการ 

ในการธำรงรักษาความยุติธรรม ซึ่งดูจะเป็นการคับแคบเกินไป และอาจทำให้รักษาความยุติธรรมไว้ได้ไม่เต็มท่ี  

ผูท้ำหนา้ทีพ่ทิกัษค์วามยตุธิรรมหรอืความเปน็ธรรมจงึควรระมัดระวงัใหม้าก คอืควรจะไดท้ำความเขา้ใจใหแ้นช่ดั 

ว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวย 

ความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของ 

กฎหมายเอง  และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้อง 

ขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย ท่านทั้งหลายชอบที่จะตั้งความคิด 

จติใจไวใ้หถ้กูตอ้งเปน็อสิระ ทัง้เพยีรพยายามทีจ่ะฝกึหัดตนให้เปน็คนกลา้ หมายถงึกลา้ทีจ่ะทำตามความถกูตอ้ง 

เป็นธรรม ไม่ยอมตัวให้ติดอยู่กับความคิดและแบบวิธีอันคับแคบ เพื่อช่วยกันต่อสู้ป้องกันมิให้ความสุจริต 

ยุติธรรมต้องถูกข่มยีให้เศร้าหมอง และกำจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ในกฎหมาย ให้ลดน้อยหมดสิ้นไป  

การใช้กฎหมายของเราก็จะบรรลุถึงจุดหมายอันสูงส่งที่มุ่งประสงค์ได้ในที่สุด

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในชีวิตและการงานพร้อมถ้วนทุกประการ.

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

สมัยที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๒๓
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔
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พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

 การท่ีผู้พิพากษาได้กล่าวคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกน้ัน มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ 
ผู้พิพากษาทุกคน แม้จะไม่เป็นผู้พิพากษา คำปฏิญาณใด ๆ ก็มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการกล่าวสัจวาจา  
ซึ่งสัจวาจานั้นเป็นแกนหรือเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า  
มีความสำเร็จ

 สจัวาจานัน้จะตอ้งต้ังตัง้แตเ่ดก็ตลอดมา สัจวาจาคอืเปน็การตัง้ใจ ตัง้จติตัง้ใจวาจาน้ันก็เปน็คำพูดออกมา  
แสดงถึงคำพูดนั้นก็ต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น อย่างเมื่อเป็น 
นักเรียนในโรงเรียน อยากที่จะผ่านพ้นการศึกษานั้นไปได้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะต้องตั้งใจที่จะเรียนที่จะรู้  
จะทำอะไรต้องต้ังใจ การต้ังใจนัน้มส่ิีงทีส่ำคญัทีจ่ะตอ้งมาประกอบ คอืความตัง้ใจในทางทีจ่ะใหถ้กูตอ้งตามหลกั 
หรือตามธรรม โดยมากเวลาบอกว่าให้อยู่ในศีลในธรรมหรือให้เป็นคนดีนั้น ฟังดูแล้วออกจะรำคาญ เพราะว่า 
คนเราก็อยากได้ความสำเร็จ แต่เวลาถูกเตือนว่าให้ทำดีให้อยู่ในศีลในธรรม ออกจะรำคาญ แต่แท้จริงตาม 
ธรรมชาติหรือตามความเป็นจริง ถ้าตั้งใจให้อยู่ในระเบียบหรือในหลักย่อมมีความสำเร็จทุกอย่าง มิใช่เฉพาะ 
สำหรบังานความยติุธรรมอยา่งทีท่า่นท้ังหลายจะตอ้งรบั แตท่กุดา้นถา้มคีวามตัง้ใจทำงานหรอืทำการใด ใหถ้กูตอ้ง 
ตามหลักวิชาท่ีถูกต้องตามคลองธรรม กจ็ะทำให้ส่ิงน้ันสำเรจ็ ความสำเรจ็คอือะไร มิใชส่ำเรจ็เพ่ือแสดงวา่เปน็คน 
มศีลีมธีรรมเทา่นัน้ สำเรจ็เพ่ือความสำเรจ็ของตวัเอง เพือ่จะทำให้มีความสุขใจ มีความพอใจ ฉะนัน้ตลอดมาจนถงึ 
บดันีท้กุคนกค็งตอ้งไดต้ัง้สจัวาจา หรอืตัง้ใจมามากหลายแลว้ถงึไดม้คีวามสำเรจ็มาถงึวนันี ้ มาถงึขัน้ทีเ่ปน็ผูพ้พิากษา 
ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง และต่อไปก็คงได้ไปทำหน้าที่ต่าง ๆ งานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การรกัษาความยติุธรรม กจ็ะตอ้งตัง้ใจตามทีไ่ดฝ้กึ ไดก้ลา่วคำปฏญิาณวา่จะซือ่สตัยส์จุรติ จะไมค่ลอ้ยตามอคติ  
จะต้ังใจเพือ่ความยติุธรรมและความมัน่คงของประชาชน ส่ิงเหลา่นีก้ค็งเขา้ใจดแีลว้ แตว่า่ถา้ใหก้ลา่วคำปฏญิาณ 
ก็ยิ่งหนักแน่นข้ึน ต่อไปเมื่อได้กล่าวคำปฏิญาณและระเบียบท่านไม่ได้บอกให้กล่าวคำปฏิญาณต่อไปอีกทุกวัน  
หรือเป็นระยะ ๆ แต่ความจริงก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณอย่างนี้ในใจตลอดเวลา จึงจะมีความสำเร็จตามหน้าที ่
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ทีไ่ดต้ั้งไวแ้กต่วั ฉะนัน้ การทีก่ลา่วคำปฏญิาณนีเ้ปน็วธิกีาร ขอใหท้บทวนคำปฏญิาณนีต้ลอด  เพราะวา่สำคญัมาก  
โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ผู้พิพากษา ถ้าผู้พิพากษาขาดความยุติธรรมคือความเป็นกลาง กลไกต่าง ๆ ของ 
ประเทศชาติก็คงจะต้องเสื่อมโทรมลงไปไม่น้อย และคนก็จะไม่มีที่พึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมก็จะอลเวง พวกเรา 
ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดก็ตาม จะเดือดร้อนกันทั้งนั้น

 ฉะนั้น ท่านทั้งหลายมีโอกาสที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ก็ควรที่จะทำอย่างเต็มที่ นอกจากหน้าที่โดยตรงของ 
ผู้พพิากษา ก็มหีนา้ทีข่องพลเมอืงดผีูม้คีวามรูส้งู และมฐีานะเปน็ทีน่บัถอืของประชาชน จงึตอ้งปฏบิตัตินปฏบิตังิาน 
ใหเ้ปน็ทีน่บัถอืโดยแทข้องทกุคน ทัง้ประชาชนทัว่ไป ทัง้เพือ่นข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงยตุธิรรม 
กต็อ้งใหเ้ปน็ทีพ่ึง่ของทกุคน ท่ัวทุกชัน้ ทุกวยั ทุกเพศ ถา้ทำเช่นน้ัน ท่านท้ังหลายเองกจ็ะรูส้กึวา่ทำสมเกียรตขิองตวั  
มศัีกด์ิศร ีมปีระโยชน ์งานทีท่ำในโรงศาลกท็ำใหต้รงทกุอยา่ง  ในการดำรงชวีติกท็ำใหต้รงเปน็ตวัอยา่ง  ในทีส่ดุถา้ 
ไปเปน็ผู้พพิากษาทีใ่ดก็ตาม เมือ่เขา้โรงศาลกจ็ะตอ้งพยายามทีจ่ะทำตามกฎเกณฑ ์คอืรบัฟังดว้ยความเปน็กลาง  
และตัดสนิด้วยความเปน็กลางตามบทกฎหมาย นอกโรงศาลกเ็ปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองคนทีส่ะอาดบรสิทุธิ ์ของคนที่ 
มชีีวิตท่ีซ่ือตรง  และเป็นท่ีพึง่  คอื ถา้ไปดคูวามเปน็อยูข่องประชาชนทีใ่ดทีเ่ดอืดรอ้น กน็ำมาคดิเพือ่ดวูา่จะทำอยา่งไร 
สำหรับให้ชีวิตของประชาชนที่มีจำนวนมากที่แร้นแค้น ให้มีความเป็นอยู่สบายข้ึน ถ้าประชาชนมีความเป็นอยู่ 
สบายขึ้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั้น จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันสิ่งที่เข้ามาในโรงศาลคือคดีต่าง ๆ  
ซึ่งต้องนับว่าคดีที่เกิดขึ้นและเข้ามาตัดสินในโรงศาลส่วนมากก็เป็นเรื่องของอัปมงคล เราก็ป้องกันอัปมงคล  
ด้วยการไปศึกษาและเข้าไปพยายามช่วยเหลือสังคมในภายนอกโรงศาล

 การที่จะเอาใจใส่สังคมนอกโรงศาลนี้มี ๒ ทาง ทางตรงก็มีการให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายแก่ประชาชน  
ซึง่โดยมากเวลาขอรอ้งใหผู้พ้พิากษาหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายมาชว่ยประชาชน  ชว่ยสงัคม  กก็ลา่ววา่ไปชว่ยให้ 
คำแนะนำแก่ประชาชนในด้านกฎหมายน่ันทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งก็คือพยายามไปช่วยในชีวิตประจำวันของ 
ประชาชน เอาใจใส่สนใจทั้งในใจและการกระทำ ดังนี้ก็จะได้กระทำหน้าที่ครบถ้วน ทั้งในฐานะผู้พิพากษา ทั้งใน 
ฐานะผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีคุณธรรม ฉะนั้น การที่ได้กล่าวปฏิญาณจึงขอให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ระลึกถึงทุกขณะก็ดี  
ทำทุกวันก็ดี ว่าได้กล่าวคำปฏิญาณเช่นนี้แล้ว และก็ทำตามคำปฏิญาณที่ตั้งใจที่จะทำงานให้ซื่อสัตย์สุจริต 
เที่ยงตรงนั้น จนกระทั่งทำให้เรามีความสุขได้คือมีความพอใจว่างานหรือการกระทำอย่างดี มีความสำเร็จ  
ต่อไปก็จะได้มีความนับถือตัวเองได้อย่างเต็มที่  ฉะนั้น  ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาคำปฏิญาณนี้ และระลึกถึง 
อยู่เสมอ อาจจะไม่ระลึกถึงถ้อยคำ แต่ระลึกถึงเจตนา คือระลึกถึงความหมาย จะได้ความเจริญทุกอย่าง

 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกายและโดยเฉพาะกำลังจิตใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษานี้ให้ดีที่สุด  
ขอให้ได้ประสบแต่ความเจริญความสำเร็จทุกคน.

๑๑๒
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 การที่ท่านทั้งหลายได้มาเปล่งคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และท่านก็ทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

 ท่านท้ังหลายได้ผ่านการศึกษาทุกขั้นตอนมาหลายอย่าง นับว่ามีความรู้ในวิชาการมากหลาย และ 

สามารถที่จะปฏิบัติงานการในอาชีพที่สำคัญ แต่จะต้องพิจารณาว่างานทุกอย่าง ความรู้ในวิชาการนั้นเป็น 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ยังมีอีกส่ิงหน่ึงที่สำคัญก็คือจิตใจ จิตใจแต่ละคนที่มีอยู่จะต้องใช้ในทางที่ถูก และ 

การท่ีได้เปล่งคำสตัยป์ฏิญาณน้ีกเ็ปน็การยืนยันอกีครัง้หน่ึงวา่จะตัง้ใจปฏบิตังิานให้ด ีทำไมจะตอ้งปฏบิตังิานใหด้ ี 

ให้สมกับคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ก็เพราะว่าหน้าที่ของผู้พิพากษานี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ ถ้าหากว่า 

ขาดความยติุธรรมประเทศกจ็ะอยูย่าก มเีหมอืนกนัทีเ่ขามีการปกครองอยา่งไมม่คีวามยตุธิรรม แตว่า่ประเทศไทย 

ก็คงต้องมีความยุติธรรมมาตลอด ถึงมีความเจริญได้ มีความมั่นคงได้อย่างมหัศจรรย์ ฉะนั้น ท่านก็จะได้ 

ปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติในด้านความยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนที่มี 

ความสำคัญยิ่งสำหรับความเป็นอยู่ของประเทศ ถ้าท่านถือว่าคำปฏิญาณนี้เป็นเพียงคำพูดสั้น ๆ ก็อาจจะ 

ได้เหมือนกัน แต่ถ้าดูว่าการเปล่งคำปฏิญาณนี้มีความสำคัญอย่างมากที่สุด โดยที่หน้าที่ของท่านที่จะทำต่อไป 

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างสูง และหน้าที่น้ีไม่ใช่ว่ามีใครมาบังคับให้ทำ แต่ละท่านก็ได้เลือกงานการน้ี  

เมื่อได้เลือกแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด คำสัตย์ปฏิญาณนี้มีความสำคัญอยู่ว่าจะต้องทำเพื่ออุ้มชูสถาบันต่าง ๆ  

และจะทำได้ก็ต่อเมื่อปราศจากอคติดังที่ ได้กล่าว อคตินั้นแปลว่าทำอะไรที่ไปในทางที่ไม่ควรจะไป  

ถ้าปราศจากอคติก็หมายความว่าไปในทางที่ควรจะไป ทางที่ควรจะไปนั้นคืออะไร ก็คือความซื่อสัตย์สุจริต  

ความเสียสละ ความต้ังใจแน่วแน่ ความตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนี้ 

ย่อมทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้มีความพอใจมีความสุขใจ 

ทุกอย่าง ฉะนั้น คำว่าจะปฏิบัติงานทุกอย่างโดยปราศจากอคตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะ 

ในงานของผู้พิพากษานี้ ซึ่งต่อไปนี้ท่านก็เป็นผู้พิพากษาที่จะได้รับตำแหน่งต่อไป

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๕

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

๑๑๔
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 การพพิากษาน้ีจะตอ้งปราศจากอคตทุิกอย่าง เพราะวา่ส่ิงท่ีเกดิข้ึนและจะตอ้งมาอยูต่อ่หน้าทา่นทัง้หลาย 

ในฐานะผู้พิพากษานั้น เป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นเรื่องของจิตใจที่ฟุ้งซ่าน เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น  

และท่านเป็นผู้ตัดสินว่าความดีอยู่ที่ไหน ความไม่ดีอยู่ที่ไหน อันนี้ถ้าพูดง่าย ๆ ก็ดูง่ายดี เพราะว่าสิ่งที่ดีก็ย่อมดี  

สิ่งที่เลวก็ย่อมเลว สิ่งที่ถูกก็ถูก สิ่งที่ผิดก็ผิด แต่โดยที่จิตใจมนุษย์นี้ซับซ้อนมาก จึงมีสิ่งที่ปกบังอยู่เสมอ ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างก็ต้องพยายามท่ีจะดู ที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบและอย่างถูกหลักของวิชาการ ทั้งถูกหลักของ 

ความยุติธรรม ถ้าหากว่าแต่ละท่านมีวิชาการแล้ว และมีจิตใจที่แน่วแน่ย่อมทำได้ไม่ยากนัก แต่ท่ีจะยาก บางที 

เราก็ลืมทางวิชาการและอาจจะลืมทางจิตใจด้วยซ้ำ ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะทำให้นึกว่านี่ดูถูกกันแล้ว แต่ความจริง 

คนเราทุกคนต้องต่อสู้กับความไม่ดีท้ังในโลกทั้งในตัวเอง ฉะน้ัน การท่ีได้เปล่งคำปฏิญาณนี้ก็จะเป็นคำเตือน  

เป็นสิ่งท่ีให้กำลังใจและเตือนใจว่าต้องทำส่ิงที่ยาก แต่ก็จะสามารถฟันฝ่าได้ถ้าตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงตั้งแต่ต้น  

ฉะนั้น การที่ได้เปล่งวาจาเป็นคำสัตย์ปฏิญาณนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้สามารถ 

รักษาความสัตย์นี้ จะทำให้งานทุกอย่างทั้งในหน้าที่ทั้งในด้านส่วนรวมมีความสำเร็จ ประสบความเจริญรุ่งเรือง  

ประสบความดีความงาม ทำใหเ้ปน็ทีย่กยอ่งของประชาชนทัง้หลาย เมือ่ไดค้วามยกยอ่งไดค้วามสำเรจ็ในงานการ 

ก็ย่อมมีความสุขใจอย่างยิ่ง ก็เชื่อว่าความสำเร็จนี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายทุกคนมีความปรารถนา

 ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังทั้งกายทั้งใจพร้อมมูลแข็งแรง เพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคใด ๆ ที่จะมีขึ้น 

ในชีวิต ทั้งด้านงานการ ทั้งด้านส่วนตัว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งสมบูรณ์ มีความเจริญ 

รุ่งเรืองและความสำเร็จทุกประการ.

๑๑๕
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์ แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๔ และ 

มอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๕  

ในวาระนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.  

 ผู้ที่เข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดีกันทุกคนว่า งานในหน้าท่ีของตนน้ันเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด ทั้งยัง 

มภัียอันตรายท่ีจะต้องเอาชวีติเขา้เส่ียงอกีมาก  ในการกำราบปราบปรามผูท้จุรติ   ตำรวจทกุคนจงึตอ้งตัง้ตวัตัง้ใจ 

ให้มั่นคงและหนักแน่นเป็นพิเศษตั้งแต่วาระเริ่มแรกที่จะต้องรักษาความสุจริตและถูกต้องเป็นธรรมไว้เสมอ 

ทุกเมื่อ จะต้องรักษาความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ไว้ไม่ให้เสื่อมถอย จะต้องควบคุมสติ 

ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลา และจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินิจฉัยของตนให้กระจ่างแจ่มชัด  

พรอ้มทีจ่ะนำมาใช้ได้ทุกขณะ.   ความระมดัระวงัตัง้ใจและเตรยีมตัวพรอ้มอยูเ่สมอดงันีจ้ะชว่ยประคบัประคองและ 

ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ว่าเป็นภาระยากลำบากนั้น ได้สำเร็จ.  

 นอกจากนี ้ ใครจ่ะเตอืนวา่อปุสรรคสำคญัของตำรวจคอืความทอ้ถอยและความขลาดหวาดหวัน่ อนัเปน็ 

เครือ่งบัน่ทอนความสามารถและความฉลาดในตนเองอยา่งรา้ยกาจ   ตำรวจจะยอมแพแ้กค่วามยากลำบากหรอื 

แก่คนทุจริต ไม่ได้เป็นอันขาด.   ตรงข้าม จะต้องมั่นใจและระลึกไว้เสมอว่า ตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริต  

ยอ่มอยูใ่นสภาพทีเ่หนอืกวา่ผู้กระทำผดิทกุประการ จงึตอ้งเอาชนะผูก้ระทำผดิไดเ้ปน็แนน่อน.   และเมือ่แตล่ะคน 

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์
แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๔

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่
ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๕

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๖

๑๑๖
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ทำจิตใจให้เช่ือมั่นและหนักแน่นได้ดังนี้ ย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงได้ด้วยความกล้าหาญ เที่ยงตรง  

เป็นธรรม และด้วยประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม โดยไม่มีทุจริตชนคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของตน 

ได้เลย  

 ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของ 

ประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ และให้ประสบความสำเร็จความเจริญ 

รุ่งเรืองทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน สามารถที่จะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย 

ให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน.  

๑๑๗
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 ทา่นทีเ่ปน็ผูพ้พิากษากอ่นทีจ่ะไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รัง้แรก กไ็ดม้ากลา่วคำปฏญิาณนี ้  กม็คีวามหมายทีส่ำคญั 

อยู่อย่างหนึ่ง คือ หน้าท่ีของผู้พิพากษานั้นจำเป็นจะต้องมีความยุติธรรม มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ และ 

รับผิดชอบอย่างมากต่อความยุติธรรมที่จะมีต่อประเทศชาติ ฉะนั้น ก็เป็นงานที่สำคัญ จึงควรที่จะตั้งจิตไว้ให้ 

ดีกันทุกคน เพื่อที่จะให้บรรลุผลในงานที่จะรอต่อไป

 ความจริง แต่ละท่านก็ได้รับความรู้ในด้านหลักวิชามาอย่างแน่นแฟ้น หลายชั้น ตั้งแต่เรียนทางกฎหมาย 

อยา่งครบถว้น และตอ่มากไ็ดฝ้กึฝนเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา ทัง้เชือ่ไดว้า่ผูท้ีเ่ลอืกอาชพีเปน็ 

ผู้ที่จะมาสร้างความยุติธรรม ย่อมต้องมีจิตใจที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่า ตั้งใจที่จะดำรงตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 

ประชาชนทั่วทุกคน ฉะนั้น การที่กล่าวปฏิญาณนี้ก็เท่ากับเป็นการยืนยันปณิธานที่ได้ตั้งไว้ ตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ 

จนกระท่ังมาสมคัรเป็นผู้พพิากษา คำปฏญิาณน้ีสำคญัมาก ทีไ่ดเ้ปลง่ถอ้ยคำทีส่ำคญักค็อืคำวา่อคต ิอคตนิีท้กุคน 

ก็มีบ้าง เพราะว่าคนเราเวลาเห็นอะไรก็ต้องเห็นในแง่ของตัว แต่ถ้าให้ปราศจากอคติก็หมายถึงว่าพยายามจะดู 

สถานการณ ์ดงูาน ดหูนา้ที ่ในแงท่ีเ่ปน็กลางแท ้ๆ  ทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิา และถกูตอ้งตามหลกัศลีธรรม จงึจะทำให ้

หน้าที่ในงานการที่จะมีต่อไปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นเกียรติ เป็นศรีแก่ตัว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

อยา่งแทจ้รงิ  การทีจ่ะใหป้ราศจากอคตนิีเ้ปน็สิง่ทีย่าก  เพราะจะตอ้งบงัคบัจติใจของตวัเองอยูต่ลอดเวลา ทัง้ในขณะที ่

ปฏิบติังาน  ท้ังนอกเวลาปฏิบตังิาน เพราะวา่จติใจทีจ่ะปราศจากอคตนิัน้ ตอ้งฝกึฝนและมอียูต่ลอดเวลา เพือ่ทีจ่ะให ้

ปราศจากอคติก็จะต้องอบรมจิตใจของตัวให้ดี ให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อ การอบรมจิตใจของตัวให้มี 

ความยุติธรรมทุกเมื่อนั้น จะต้องรักษาสติให้ม่ันต้องมีความรู้ทุกอย่าง ได้ประสบสิ่งใดจะต้องรู้ว่านี่คืออะไร  

นี่คือสิ่งที่ควร และอาจจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่ไม่ควรมีอะไรบ้าง ต้องเลือกสิ่งที่ควรและละสิ่งที่ไม่ควร  ทั้งนี้ก็เป็นงาน 

ทีส่ำคญัยิง่  ถา้หากวา่ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัติามนีแ้ลว้เขา้ใจไดว้า่งานในหนา้ทีก่จ็ะเสยีหายไปไดม้ากทีส่ดุ เพราะวา่ 

การที่เป็นผู้พิพากษา ก็เท่ากับประชาชนได้ฝากความหวังไว้แก่ตนว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมโดยบริสุทธ์ิใจ  

ฉะนั้น ก่อนที่จะรับหน้าที่นั้นจะต้องตั้งใจ และจะต้องปฏิญาณต่อตัวเองว่าจะทำให้สำเร็จ ในสิ่งแรกถ้าทำสำเร็จ 

ในแง่นี้อย่างเดียว เรื่องเดียว ก็เชื่อว่างานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้โดยดี

พระราชดำรัส(๑)

พระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
๑๑๙
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 งานของผูพ้พิากษาก็ดจูะเปน็หน้าท่ีท่ีจะตอ้งไปพพิากษาในโรงศาลอย่างเดยีว บางคนก็ไปคดิวา่เวลาอยูใ่น 

โรงศาลเรากเ็ปน็ผูพ้พิากษาแตเ่วลานอกโรงศาลแลว้กไ็มเ่ปน็ไร เราเปน็เอกชน หรอืนอกเวลาราชการเราเปน็เอกชน  

ส่วนรวมธรรมดาทั่ว ๆ ไปก็ทำอะไรตามใจได้แต่นั้นผิด การที่เป็นผู้พิพากษานั้น หากว่าไปเป็นผู้พิพากษาในศาล 

แห่งหนึ่งแห่งใดจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัด ที่ไหนก็ตาม เวลาออกจากโรงศาลแล้ว นอกเวลาราชการ 

เขาก็ยังเรียกว่าท่านผู้พิพากษา เขาก็นับถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีคุณธรรม ก็เป็นผู้ที่จะพ่ึงได้ แม้แต่ดึกดื่น 

เวลาที่ไม่ได้เป็นเวลาราชการก็จะประสบเหตุอันนี้ คือ ประชาชนอาจจะมีความเดือดร้อนอาจจะไปหาที่บ้านก็ได้  

ขอใหท้า่นผูพ้พิากษาช่วยเหลอื โดยมากทีข่อใหช้ว่ยเหลอืนัน้กเ็ปน็เรือ่งของจติใจ ความยตุธิรรม เรากม็หีนา้ทีค่อื 

ไม่มีนอกราชการ เพราะว่าเม่ือเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลา คนจะต้องมองดูว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์  

ฉะนั้น การที่ได้ต้ังจิตต้ังแต่ต้น ตั้งแต่ศึกษา ตั้งแต่มารับราชการ และมาบัดนี้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยดี ก็นับว่าจะต้องรับสภาพและจะรักษาสภาพน้ีต่อไป เพื่อที่จะให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่จะ 

รักษาความมั่นคงของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชน

 การที่เป็นผู้พิพากษานั้นก็นับว่ามีเกียรติสูง เพราะว่าคนเขานับถือเคารพ จะเป็นใครก็ตามแต่ว่าผู้นั้นเป็น 

ผู้พิพากษา เขาก็เคารพนับถือ และก็ยกย่อง ฉะนั้นจะต้องตอบแทนความเคารพนับถือยกย่องนี้ให้ตลอด การที่ 

ต้องรักษาน้ีเป็นงานหนัก เพราะว่าจะต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ฉะน้ันก็จะต้องรักษาด้วยกำลัง 

จติใจทีแ่ข็งแกรง่ แล้วกจ็ะตอ้งพยายามรกัษาจติใจใหเ้ขม้แขง็ แขง็แกรง่ ตลอดอายรุาชการ ฉะนัน้ กข็อใหท้กุทา่น 

ประกอบด้วยกำลังกายด้วย ทัง้ใจดว้ย ทัง้ปญัญาดว้ย เพือ่ทีจ่ะปฏบิตังิานทีส่ำคญันีใ้หบ้รรลผุลสำเรจ็ จะเปน็เกียรต ิ

เป็นศรีแก่ตัวเอง แก่วงศ์ตระกูล และสำคัญที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรม ความมั่นคง ความสงบสุข 

ของประเทศชาติ ซึ่งเราก็ได้รักษาไว้มาตลอดได้ชื่อว่าเป็นไทย คนต่างชาติเขาก็มองประเทศไทยว่าเป็นประเทศ 

ทีต้ั่งมานานแลว้ มปีระเพณี มคีวามดี มกีารปฏบิตังิานทีเ่ขม้แขง็ และเขากน็บัถอื กอ่นนีอ้าจจะนกึวา่ประเทศไทย 

เปน็ประเทศทีไ่มเ่ปน็ทีรู่จ้กัในโลก แตม่าเดีย๋วน้ีไปฟงั ๆ  ดแูล้ว มีคนจากท่ัวโลกทุกทวปีเขามา เขาก็มาบอกวา่เดีย๋วนี ้

รู้จักกันมาก และก็นับถือความเป็นคนไทยที่รักษาเอกราชอธิปไตยมาด้วยดี ก็เลยตอบกับเขาว่าที่เรารักษา 

เอกราชอธิปไตยมาได้ ก็เพราะว่าเราพยายามทำงานให้กลมเกลียวกัน ให้เข้มแข็ง ให้ดี ด้วยความเสียสละ และ 

ด้วยความมเีมตตาซ่ึงกันและกนั รวมทัง้เมตตาตอ่ชาวตา่งประเทศดว้ย เขาเลยเขา้ใจ บอกวา่ประเทศไทยนีพิ้เศษ  

ดีจริง ๆ ฉะนั้น ทุกท่านท่ีจะออกไปรับหน้าที่งานการสำคัญนี้ ก็เป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาประเทศชาติ 

ให้รุ่งเรืองและมั่นคง

 ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง มีโชคดี มีความสำเร็จทุกประการ ทั้งในงานการและเรื่องส่วนตัว.  

๑๒๐
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 การทีผู่พ้พิากษาไดเ้ปลง่คำปฏญิาณกอ่นทีจ่ะเขา้รบัหนา้ทีก่ารงานของตวั กเ็ปน็เพราะวา่การปฏญิาณนีเ้ปน็ 

บทเสรมิในสิง่ทีค่วรจะยดึสำหรบัทำงานการใหล้ลุว่งไปดว้ย ด ีหมายความวา่ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการในหนา้ทีผู่พ้พิากษานี ้ 

กไ็ดศ้กึษาเลา่เรยีนมาตัง้แตต่น้จนครบถว้นสมบรูณ์ทกุอย่าง เพือ่ทีจ่ะทำหน้าทีน้ี่อนัจะตอ้งตัง้ใจปฏบิตัใิหเ้ขม้แขง็ 

และด้วยความสามารถเต็มที่ ฉะนั้นการปฏิญาณนี้ก็เป็นบทสรุปในงานของตน

 ประเทศไมว่่าประเทศหนึง่ประเทศใดกจ็ะตอ้งมคีวามยตุธิรรมอยู ่เพือ่ทีจ่ะใหป้ระชากรไดอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ  

อนัเปน็เปา้หมายสำคญัในการปกครองและในการบรหิารประเทศ    ความยตุธิรรมนีก็้จะไดม้าจากการพจิารณาในสิง่ที ่

มปีญัหา เปน็ปญัหาขัน้ตา่ง ๆ  ทัง้ในขัน้ระหวา่งบคุคล และในความเปน็อยูข่องประชาชน  การทีจ่ะใหม้คีวามยตุธิรรม 

ก็เป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะว่าแต่ละคนย่อมมีผลประโยชน์ และผลประโยชน์นี้แต่ละคนก็จะต้องได้มาเพื่อที่จะ 

มีชิวีติอยู ่แต่ถ้าผลประโยชนน์ีท้ำดว้ยความเฉลยีวฉลาดแกมโกง  กท็ำใหเ้กดิการกระทบกระเทอืนผลประโยชนผ์ูอ้ืน่  

อนันีก้เ็ปน็สิง่ทีส่ำคญัวา่แตล่ะคนจะตอ้งแสวงหาผลประโยชนแ์ตว่า่จะตอ้งไมเ่บยีดเบียนผลประโยชนจ์ากผูอ่ื้นด้วย 

ความฉลาด อาจจะพูดในที่นี้ว่าฉลาดแกมโกง ถ้าฉลาดแล้วก็รู้จักนับถือรักษาผลประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วย ไม่ให้ 

เดือดร้อน ก็เป็นการฉลาดที่ฉลาดแท้ด้วยปัญญา แต่โดยที่มีการกระทบกระเทือนและกระทบกระทั่งกันในเรื่อง 

ผลประโยชน์ จึงต้องมีการจัดให้สิทธิ์ว่าผู้ใดปฏิบัติโดยสุจริต ผู้ใดปฏิบัติโดยทุจริต ฉะนั้นก็จะต้องมีกระบวนการ 

ยุติธรรม ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติก็มีหลายฝ่าย แต่ฝ่ายที่สำคัญมากที่สุดคือผู้พิพากษา เป็นผู้ที่จะประสาทความยุติธรรม 

ให้บังเกิดขึ้นในคดีในปัญหาต่าง ๆ ระหว่างบุคคลและบุคคล เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคม  

ฉะนั้น ท่านที่เป็นผู้พิพากษาจึงเป็นบุคคลที่จะต้องทำงานด้วยความรู้ในวิชา ทั้งในความรู้ในความยุติธรรมที่อยู่ 

พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๗

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

๑๒๑
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ในใจ คือเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ หมายความว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาจะต้องใช้หลักวิชาและสามัญสำนึก 

อย่างมาก ทั้งหมดนี้ก็จะต้องประกอบด้วยความสุจริต คือสุจริตใจ เพราะว่าบางทีมีสิ่งที่ล่อในทางอามิส หรือใน 

ทางความคิดที่ไม่ตรงอันเรียกว่าอคติ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก แต่ว่าถ้าทำได้ตามที่ได้เปล่งวาจาก็สามารถที่จะ 

ปฏิบติังานได้โดยเต็มท่ี และโดยมปีระสทิธภิาพเปน็ผลดแีกก่ารปกครองในประเทศ และในเวลาเดยีวกนักจ็ะเปน็สิง่ 

ที่จะสร้างให้คนมีเกียรติและก็มีประสบการณ์ ฉะนั้นการที่จะได้รักษาคำปฏิญาณนี้ไว้โดยดีตลอดชีวิตราชการ  

ก็จะเป็นการสร้างความดีให้ประเทศ และสร้างความดีให้ตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญของประเทศและ 

ความเจริญโดยส่วนตัว

 ก็ขอให้แต่ละคนมีทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัว เป็นเกียรติในชีวิต เป็นส่ิงท่ีมุ่งประสงค์ในการที่รับงานที่สำคัญ ก็ขอให้ได้รักษา 

คำปฏิญาณนี้ไว้ด้วยชีวิต และด้วยความฉลาดทั้งในด้านวิชาการ ทั้งในด้านสามัญสำนึก จึงจะทำให้ประสบ 

ความสำเร็จที่ทุกคนปรารถนา ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทุกประการในหน้าที่ราชการ และ 

มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

๑๒๒
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษา 

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์และเข็มพิทักษาธิปัตย์   

แก่นายตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ณ โอกาสนี้. 

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมากที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.  

 ขา้ราชการตำรวจในปจัจบุนันีม้หีนา้ทีป่ฏบิตังิานหลายอยา่งตา่งกนั     ในขอบเขตทีก่วา้งขวางมากยากจะกลา่ว 

ให้ท่ัวถึงได้. หน้าท่ีสำคัญที่สุดประการหน่ึงก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่าง ๆ แล้ววินิจฉัย 

ตัดสินให้ได้โดยถูกต้องเที่ยงตรง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วหน้า และรักษาความสุจริต  

ความเปน็ธรรม ความสงบสขุในแผน่ดนิ.  ในการนี ้ทา่นทัง้หลายมกัจะถกูปดิบงัอำพราง หรอืบดิเบอืนใหเ้ขา้ใจผดิ 

อยูต่ลอดเวลา ดว้ยคำเทจ็ ดว้ยการหลกีเลีย่งแกต้วัโดยเพทบุายตา่ง ๆ  ของผูก้ระทำผดิ ซึง่ตอ้งการเอาตวัรอดและ 

ของผูต้อ้งการเบยีดบงัเอาผลประโยชนน์านาประการ.   จงึยอ่มทำใหแ้ตล่ะคนตอ้งตรากตรำจำเจอยูกั่บปญัหาหนักใจ  

หนักสมอง สารพัด และมีความเคร่งเครียดอยู่ตลอดเดือนตลอดปีจนอาจทำให้บางคนมีความคิดอ่านสับสน  

ระแวงสงสัย โกรธง่าย มองคนไปในแง่ลบ และที่สุดอาจวินิจฉัยกรณีต่าง ๆ ผิดไปอย่างตรงข้ามได้ง่าย ๆ.    

เพราะฉะนั้น ตำรวจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหนักแน่นทั้งทางกาย ทางวาจา และสำคัญที่สุดคือทาง 

ความคิดจิตใจ   นายตำรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้ว หรือเป็นนายตำรวจสำเร็จใหม่ จำเป็น 

ต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง โดยพยายามปลูกฝังบำรุงความเข้มแข็งหนักแน่นให้เกิดข้ึนสมบูรณ์ในความคิดอ่าน  

ตั้งตัวตั้งใจให้เป็นกลาง ไม่หวั่นไหว ไม่สะทกสะเทือนด้วยอคติความลำเอียง ด้วยความโกรธความหลง รวมท้ัง 

อามสิเครือ่งลอ่ใจทัง้ปวง อนัเปน็ตน้เหตใุหญ่ทีมั่กทำให้บคุคลเสียความเปน็กลาง และเสยีคน   ถา้ควบคมุรกัษาใจ 

ใหห้นกัแนน่เป็นกลางได้สำเรจ็ ความคดิพจิารณากจ็ะกระจา่งชดั จะวนิิจฉยัตดัสินกรณตีา่ง ๆ  กส็ามารถกระทำได ้

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖
ฯลฯ

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๗

๑๒๔
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ตรงไปตรงมาตามเป็นจริงอย่างกล้าหาญ มั่นใจ และภาคภูมิ. ความฝึกใจให้พร้อมดังนี้ยังจะเป็นรากฐานรองรับ 

ประคบัประคอง    พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหส้ามารถปฏบิตัภิารกจิทกุ ๆ  อยา่งไดโ้ดยราบรืน่  จนบรรลคุวามสำเรจ็ความเจรญิ 

ในราชการในที่สุด.  

 ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของ 

ประเทศและประชาชน ขอใหท้กุคนมีความปลอดภยัในกาลทกุเม่ือ และให้ประสบความสำเรจ็ความเจรญิรุง่เรอืง 

ทั้งในการครองชีวิต ทั้งในหน้าท่ีการงาน สามารถท่ีจะสร้างเกียรติยศช่ือเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย 

ให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน.  

๑๒๕
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สำเร็จ 
การศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับ 
เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์ เข็มสันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหาร 
งานตำรวจช้ันสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในโอกาสน้ี. ขอแสดงความชื่นชม 
กับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.  

 การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงและประชาชน      อนัเปน็หนา้ทีส่ำคญัโดยตรงของตำรวจนัน้เหน็กนั 
อยู่ว่ามีปัญหายุ่งยากมากข้ึนในปัจจุบัน เนื่องด้วยบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผันผวนและ 
เปลี่ยนแปรของสภาวการณ์หลาย ๆ อย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ   เป็นเหตุทำให้คนบางคน 
กลายเปน็คนทีเ่หน็แกป่ระโยชนแ์ละความพอใจของตน จนไมค่ำนงึถงึความถกูตอ้งเปน็ธรรมและประโยชนข์อง 
ผู้อื่น   จึงพากันละเลยจรยิธรรมและระเบียบแบบแผนอันดีงาม ก่ออาชญากรรม ความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิด 
และเบยีดบงักันด้วยวิธีการตา่ง ๆ .  ถงึอยา่งไรกต็าม การระงบัปราบปรามเรือ่งเหลา่นี ้ กเ็ปน็หนา้ทีโ่ดยตรงของตำรวจ  
ไมม่เีหตุหรอืข้ออ้างใด ๆ  ทีจ่ะทำใหห้ลกีเลีย่งได้ .  เพราะฉะนัน้ตำรวจทกุคนจึงจะตอ้งพยายามกระทำหนา้ทีผู่พิ้ทกัษ ์

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๖
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๗ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๘

๑๒๖
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๑๒๗

สันติราษฎร์ต่อไปให้สมบูรณ์.  ในการนี้  ขอให้แต่ละคนตั้งใจนำวิชาความรู้ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเฉลียวฉลาด 
รอบคอบ ความกล้าแข็งอดทน และความสุจริตเที่ยงตรง เข้าระงับเหตุร้ายและคลี่คลายบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
อยา่งสดุความสามารถ พรอ้มทัง้ระลกึไวเ้สมอวา่ ความทกุขร์อ้นของประชาชนคอืความทกุขร์อ้นของตนเอง และ 
การขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่นนั้น แท้จริงคือการขจัดความเดือดร้อนของตนนั่นเอง.  

 ขออำนาจแหง่เจตนาด ีทีต่ัง้ใจจะออกไปปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ประโยชนส์ขุสว่นรวมของประเทศและประชาชน  
จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน ให้มีความสุข 
ความสวัสดีในท่ีทุกสถาน และมีพลังกาย พลังใจ พลังปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติยศ 
ชื่อเสียงแก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ.  
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๑๒๘

 การทีผู้่พพิากษาทีจ่ะออกไปปฏบิตังิานในแงน่ี ้ตอ้งกลา่ววาจานีก้น็บัวา่มปีระโยชนเ์พราะวา่ทา่นทัง้หลาย 

ได้รับการศึกษาทั้งได้รับการอบรมมาด้วยดี นับว่ามีความสามารถความรู้ทั้งในด้านวิชาการ ทั้งในด้านปฏิบัติมา 

พอควรแล้ว ก็พร้อมที่จะออกปฏิบัติงานที่สำคัญของผู้พิพากษา

 การที่มีความรู้ดีมีความชำนาญแล้วพอสมควรก็จะต้องมีการตั้งจิตให้ดี และที่ได้ปฏิญาณตนมีคำสำคัญ 

ขึ้นมาในคำปฏิญาณนี้สองครั้ง คือคำว่า บริสุทธิ์ใจ หมายความว่าทำทุกอย่างเต็มความสามารถ โดยที่คำนี้อยู่ใน 

คำปฏญิาณเหมอืนกนั   โดยไมม่อีคต ิ  กห็มายความวา่จะตอ้งทำใหถ้กูตรงตามหลกัวชิาและถกูตอ้งตามศลีธรรมตาม 

สิง่ทีด่ทีีง่าม  สิง่นีเ้ปน็สิง่ทีย่าก เพราะวา่เรยีนรูเ้ทา่ไหร ่ๆ  ถา้ไมม่อียูใ่นตวัหรอืไมเ่พาะอยูใ่นตวักไ็มส่ามารถทีจ่ะเรยีน  

ฉะนัน้การเปลง่คำปฏญิาณนีเ้ปน็การเตอืนและเปน็การชว่ยใหท้า่นไดต้ัง้สตใินความบรสิทุธิแ์ละความปราศจากอคติ  

งานของผู้พิพากษานั้นเป็นงานที่ยากลำบากและซับซ้อน ไม่ได้เป็นงานที่เฉพาะ ต้องรู้จักจิตใจของคนและรู้จัก 

ชีวิตของคน ซึ่งถ้ามาพิจารณาดูว่าทำไมต้องมีผู้พิพากษา ทำไมจึงต้องมีกระบวนการยุติธรรม ก็เพราะว่ามี 

การเบียดเบียนกัน ซึ่งไม่มีใครชอบเบียดเบียนกัน แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเบียดเบียนกัน เพราะว่ามีความต้องการที่จะ 

เอาเปรียบกันบ้าง มีความต้องการท่ีจะตามใจตนเองบ้าง ซ่ึงเป็นธรรมดาซ่ึงมีอยู่ท่ัวไปทุกหนทุกแห่ง งานของ 

ผู้พิพากษานี้ก็เป็นการทำหรือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีข้อพิพาทต่าง  ๆ   มีเบียดเบียนต่าง ๆ  ด้วยการให้ 

ปรองดองกันบ้าง ปรามกันบ้าง หน้าที่ปราบปรามเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่หน้าที่จะให้ความยุติธรรมเป็นหน้าที่ 

ของผู้พิพากษา หน้าที่นี้ยากเพราะว่าความเดือดร้อน ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นมาก็เกิดมาจากความอคติของผู้อ่ืน 

นั่นเอง ฉะนั้นที่ผู้พิพากษาจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงและความปราศจากอคตินั้น ก็เพราะว่าเราจะ 

ต้องมีหน้าที่ไปดับอคติดับความไม่บริสุทธิ์นั่นเอง ถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ใจ ไม่ตั้งอยู่ในความปราศจาก 

อคตินั้นก็จะดับไม่ได้ ไม่มีทาง ที่ใช้คำว่าดับนั้นเพราะว่านึกถึงว่าความวุ่นวายเดือดร้อนต่าง ๆ มันก็เหมือนไฟ  

ก็ใช้คำว่าเดือดร้อน ไฟมันร้อน เวลาร้อนร้อนรน คำนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดี ในที่นี้ถ้าดับไฟมันก็ต้องใช้ความเยือกเย็น 

แล้วก็ใช้ความนิ่มนวลที่จะสามารถบรรเทาลงไป แต่ไฟน้ันมันมีอยู่เสมอ แล้วก็ถ้าหากว่าใส่ไฟหมายความว่า 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๘

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)   นายภิญโญ ธีรนิติ
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เติมเชื้อเพลิงไปเรื่อย ๆ ไฟนี่ก็มีต่อไปเรื่อย ๆ ไฟนั้นจะไม่หยุดไม่มีทางหยุด เพราะว่าเช้ือเพลิงมีอยู่ตลอดเวลา  

เชื้อเพลิงก็อยู่ที่อคติ อยู่ที่ความไม่บริสุทธิ์นั่นเอง

 ฉะนั้น ที่ท่านกล่าวถึงความบริสุทธิ์ใจและความปราศจากอคติน้ี จึงเป็นข้อที่สำคัญมากและเป็นข้อที่ 

ยาก เหน็ใจทา่นทัง้หลายทีจ่ะตอ้งไปทำหน้าทีใ่นการเปน็ผูพ้พิากษาทีเ่ปน็งานทีห่นัก เปน็งานทีเ่หนือ่ย และเปน็งาน 

ที่จะต้องเสียสละอย่างมาก แต่ถ้าไม่มีความเสียสละไม่มีความเพียรพยายามฟันฝ่าความเหนื่อยนั้น ก็ป่วยการ 

ที่จะเป็นผู้พิพากษา จะเป็นผู้ที่สุมไฟเพิ่มเติม ผู้พิพากษานั้นถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาแล้วก็รักษาสัตย์ปฏิญาณ 

ไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นการทำหน้าที่โดยตรง ถ้าผิดพลาดไปก็เท่ากับเป็นการใส่เชื้อเพลิงที่รุนแรงมากเหมือน 

ฉีดน้ำมันเข้าไปในกองไฟ ทำให้ลุกโชนขึ้นไปแล้วก็ดับยาก ฉะนั้นก็ต้องมั่นอยู่ในคำปฏิญาณ การนี้ก็จะต้องใช้ 

การพิจารณาที่รอบคอบ การพิจารณาน้ีก็มีเป็นกฎหมายว่าหลายบท แล้วแต่วิจารณญาณของผู้พิพากษา  

จะกำหนดโทษหรือพิพากษาอย่างไร มีขอบเขต ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้

 นอกจากนัน้ นอกจากงานของผูพ้พิากษากจ็ะตอ้งเปน็ผูใ้หญ่ เปน็ทีอ่าศยัเปน็ทีพ่ึง่ของประชาชนทัว่ไปดว้ย  

เพราะว่าคนที่เกิดทำไม่ดีขึ้นมาก็เพราะว่ามีความเดือดร้อน ความเดือดร้อนนี้เพราะปากไม่ด ี เพราะบรรยากาศ  

เพราะสิ่งที่มีไม่ปรารถนา คนที่หิวโหยย่อมขวนขวายหาทางที่จะหาอาหารใส่ท้อง ก็มีบ่อยครั้งที่เกิดเรื่องว่าเกิด 

อาชญากรรมเพราะวา่ความจนมมีาก อยา่งนัน้กต็อ้งเขา้ใจวา่เราสามารถทีจ่ะบรรเทาได้ ตอ่วงการเดยีวกนั แตว่า่ 

ถ้าเราบรรเทานอกวงการก็เป็นส่ิงที่ดีที่สุด เพราะว่างานของศาลยุติธรรมน้ีมีมากมายเหลือเกินจนกระทั่งล้น 

ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตั ิ ฉะนัน้  ถา้สามารถท่ีจะปอ้งกนัไม่ให้เกดิข้ึนกอ่นกจ็ะด ีส่วนอาชญากรรมทีม่าจากความรอ้น 

ในใจเป็นประจำ อาชญากรน้ันเราก็บรรเทายาก แต่อาจจะทำได้เหมือนกันโดยที่ไม่ให้เขาไปทางที่ผิด ฉะนั้น 

หน้าที่ของผู้พิพากษาในโรงศาลเวลาขึ้นบัลลังก์ ก็ต้องมีความตรงมีความบริสุทธิ์ใจปราศจากอคติโดยแท้  

ใหป้ฏิบติัโดยทีอ่าศัยระเบยีบและกฎหมาย แตน่อกโรงศาลกม็หีนา้ทีเ่หมอืนกนัทีจ่ะเปน็ทีพ่ึง่ของประชาชนทัว่ไป  

ใหป้ระชาชนทีม่คีวามเดือดรอ้นในกายหรอืใจไดอ้าศยัได ้ ดงันีท้า่นกจ็ะได้ปฏบิตังิานโดยครบถว้นสมบรูณท์กุอยา่ง  

และขอ้นีก้ส็มกบัทีเ่ปน็ผูใ้หญ ่ ทัง้น้ีเปน็ความพอใจสูงสุดสำหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิาน  คอืไดร้บัความนบัถอืจากประชาชน 

ทั่วไป ว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ ซื่อสัตย์ ทั้งนอกวงการ ทั้งในวงการ ฉะนั้นท่านผู้มีหน้าที่สำคัญและมีเกียรติ คนข้างนอก 

อาจจะไม่ค่อยได้เห็น คือความหมายว่าไม่ทราบ แต่ท่านทราบเองแล้วก็จะภูมิใจได้

 ฉะนัน้ ก็ขอใหท้า่นท้ังหลายสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดโ้ดยครบถว้นสมบรูณ ์และโอกาสนีก็้ขอให้มกีำลงักาย  

กำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าถ้าเราไม่แข็งแรงก็จิตใจเปลี่ยนไปด้วย แต่ว่าข้อสำคัญก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ  

เพราะว่ากำลังใจนี้จะทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างตรงดีที่สุด และทำให้มีความสำเร็จคือความดีขึ้น จนในที่สุด 

ก็จะมีความสุขความภูมิใจได้ ก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ทุกคน สามารถปฏิบัติงานครบถ้วนด้วย.  

๑๒๙
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๑๓๐

 ขอขอบใจทา่นทัง้หลายทีไ่ดน้ำเงนิมาเพือ่เปน็การช่วยเหลอืประชาชน ซึง่เปน็ทางหนึง่ทีจ่ะทำใหป้ระชาชน 

มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วก็เชื่อว่าในการนี้ก็จะทำให้คดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะบรรเทาลงไปได้ส่วนหนึ่ง  

เพราะว่าความเดือดร้อนของบุคคลน้ันก็นำมาให้ทำส่ิงที่ผิดกฎหมาย และให้ผู้ที่ปฏิบัติมิดีมิชอบนั้นเกิด 

ความเดือดร้อน ทำให้ต้องปราบปรามและต้องจัดการ ซ่ึงเป็นงานท่ีสำคัญในประเทศ ท่านทั้งหลายเกี่ยวข้อง 

กับทางการตุลาการให้ความยุติธรรม ก็คงได้ทราบดีว่าต้นเหตุของคดีต่าง ๆ นี้มีส่วนมากทีเดียวที่จะพบกับ 

ความเดือดร้อนส่วนตัวของผู้ที่กระทำผิด  ฉะนั้น  การที่ท่านได้ช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ก็เท่ากับบรรเทาในอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้  ในเวลาเดียวกันท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วย 

ความเข้มแข็ง ก็เป็นการช่วยประเทศให้มีความผาสุกได้ย่ิงข้ึน  ก็ขอขอบใจและชมเชยคณะฝ่ายตุลาการที่ได้ 

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  ด้วยความเสียสละ  และถูกต้องตามหลักวิชามาตลอด  ก็ขอฝากขอบใจและชมเชย  

การที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยพัฒนาประเทศประชาชนก็เช่ือว่าจะมีผลดี  แต่ว่าอย่างไรก็ตามในที่ไหนก็ตาม 

ที่มีคนก็จะต้องมีความขัดแย้งอยู่เสมอ งานของท่านก็คงไม่ลดลงไปเท่าไหร่ ฉะน้ันการที่ท่านตั้งปณิธานที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งน้ัน จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความจำเป็นในประเทศ เพ่ือให้ได้แผ่ความยุติธรรม 

แก่ประชาชนราษฎร และจะทำให้ประเทศชาติมีความม่ังคงได้ ฉะน้ันในที่สุดก็เป็นอันสรุปได้ว่าท่าน 

ได้ช่วยความมั่นคงของประเทศชาติ ด้วยการทำงานเข้มแข็งของท่านทั้งในหน้าที่ทั้งได้ทำสิ่งที่เป็นนอกหน้าที่  

แต่ก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะให้ความเจริญเกิดขึ้นทุกส่วน ทุกแห่ง ทุกคน ให้แก่ประเทศชาติ และให้ 

ประเทศชาติมีความยุติธรรมสถิตอยู่ ทำให้ประเทศมีความมั่นคงได้

 ก็ขอฝากขอบใจท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ที่ได้บริจาค และขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความ 

เข้มแข็ง ขอให้ประสบความสำเร็จและความเจริญทุกประการ ส่ิงใดท่ีได้ปฏิบัติอยู่ที่ชอบธรรมก็ให้มีผลสำเร็จ 

เต็มที่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละบุคคล ก็ขอให้ประสบ 

ผลสำเร็จความสุขความเจริญทุกอย่าง พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์.

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่และภริยา

เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๙

(๑)   เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)   ฯพณฯ นายภิญโญ ธีรนิติ
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 หน้าที่ผู้พิพากษานั้นเป็นสิ่งสำคัญกว้างขวาง จึงต้องมีการตั้งสติไว้ให้แจ้งให้ดีอย่างที่กล่าวคำปฏิญาณนี ้

ก็เพือ่ทีจ่ะเตือนใจว่าหนา้ทีส่ำคญัยิง่ สำคญัและเปน็สองอยา่งทีง่า่ย ๆ  คอืในโรงศาล ในโรงศาลนัน้ผูท้ำหนา้ทีข่อง 

ผูพ้พิากษากเ็รยีกวา่เปน็ผูท้ีส่ำคญัทีสุ่ดเพราะวา่เปน็ผูท้ีจ่ะตอ้งตดัสินวา่ความยุตธิรรมนัน้...(๓) และความยตุธิรรม 

เป็นสิ่งที่กว้างว่ายุติธรรมก็หมายความว่าต้องให้ยุติสักครั้งในทางธรรมะ หมายความถึงสิ่งที่ตรงสิ่งที่เป็นจริง  

แต่ว่าหาความจริงน่ียาก จึงต้องมีการยุติธรรม ถ้าหากว่าไม่ยุติ ความจริงนั้นจะไม่สิ้นสุด แต่ก็จะต้องหาให้ 

สิ้นสุดสักทีเพื่อจะทำหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ การหาความจริงนั้นผู้พิพากษาก็จะต้องได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากการให้ 

การเบิกความต่าง ๆ และมาดูเปรียบเทียบกับบทกฎหมาย ว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องมี 

การพิพากษาประการใด ก็จะต้องพลิกกฎหมายที่มีไว้ แต่โดยที่กฎหมายที่มีอยู่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า 

สมมุติขึ้นมาตั้งขึ้นมา บางทีก็ไม่ตรงกับประเด็นที่ของคดี ฉะนั้นผู้พิพากษาก็จะต้องมีดุลพินิจ ซึ่งในกฎหมายก็มี 

ดุลพินิจของผู้พิพากษา ดุลพินิจนี่ก็ตามคำก็หมายความว่าให้พิจารณาตามความคิดของตัว และชั่งน้ำหนักดูว่า 

ทางไหนจะไปทางทิศที่ถูกที่ต้อง ฉะนั้นหน้าที่นี้สำคัญมาก เพราะว่าต้องอาศัยความรู้กฎหมายแล้วก็ 

ความรู้ผิดชอบอะไรถูกหรือไม่ถูก อีกอย่างซึ่งยากมาก และถ้าหากว่าปฏิบัติได้ทั้งทางวิชาการทางกฎหมาย 

รวมทั้งการมีดุลพินิจที่เหมาะสม คือมีความฉลาดมีความรู้อะไรท่ีถูกท่ีควร  ก็จะได้ตัดสินได้ถูกต้อง 

และเป็นประโยชน์  ทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ เสียหาย บางครั้งแม้แต่ผู้ ท่ีทำความผิดน้ันก็ได้ประโยชน์  

เพราะว่ากฎหมายนั้นก็จะต้องลงโทษหรือปรับ หรือจะอะไรให้เป็นธรรมที่ดีที่สุด ถ้าหากว่าทางกฎหมาย 

ไม่ให้ความเป็นธรรม ทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ที่เป็นผู้ต้องหาก็เสียหายด้วยกัน ฉะน้ันงานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก  

และถ้าพิพากษาดีก็ทำให้บ้านเมืองมีขื่อมีแปมีความสงบเรียบร้อย และได้ทำหน้าที่ของผู้ที่ มีความรู้ 

ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ได้เต็มที่ เพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคง ข้อนี้ก็เป็นด้านแรกของหน้าที่ผู้พิพากษา

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำคณะผู้พิพากษาประจำกระทรวง
เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)   ฯพณฯ นายภิญโญ ธีรนิติ
(๓)   บันทึกพระสุรเสียงได้ไม่ชัดเจน

๑๓๑
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 ดา้นทีส่องทีม่คีวามสำคญัไม่น้อยกวา่ด้านทีห่น่ึง ซ่ึงเรยีกวา่ในงานของตนในโรงศาล ขอ้ทีส่องนอกโรงศาล  

ทั้งในและนอกโรงศาลก็จะต้องรักษาที่จะเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าภาพพจน์ของความยุติธรรมของผู้พิพากษา  

ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าถ้าหากว่าภาพพจน์ของผู้พิพากษาของขบวนการยุติธรรมที่ดี ก็ทำให้ 

บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยได้ข้ึนมาก และทำให้ผู้ที่เป็นผู้พิพากษามีโอกาสที่จะทำหน้าท่ีเพ่ือบ้านเมือง  

เรียกว่าโดยตรง แต่ก็ไม่ใช่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว หน้าที่หรือด้านที่สองของหน้าที่ของผู้พิพากษานี้จึงเป็นหน้าที่ 

สำคัญ และปฏิบัติต้องระมัดระวัง ต้องไม่มีการเผลอสติเผลอเรอและตามที่ได้ปฏิญาณตะก้ีว่าจะปราศจาก 

อคติ ต้องปราศจากอคติตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถ้าอยากจะเป็นผู้พิพากษาที่ดี และถ้าอยากจะทำประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมเต็มที่ รวมทั้งทำประโยชน์แก่ตัวเอง เพราะว่าจะทำให้ชื่อเสียงเป็นที่นิยมและเป็นผู้ที่ไว้วางใจของ 

คนทั่วไป ท้ังผู้ใหญ่ท้ังผู้น้อย ทั้งทุก ๆ ฝ่ายทุกคนทั้งไทยทั้งเทศ จะนับถือตัวผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรม  

มีความฉลาดและวางตัวที่ดี ในการวางตัวของผู้พิพากษาเพื่อภาพพจน์น้ีเป็นส่ิงที่ทำยาก เพราะว่าจะต้องวาง 

ตัวให้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ทุกเมื่อ และการที่จะให้เขานับถือนั้นก็ต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นวิชาการ  

คือคนทีม่คีวามรูด้ใีนดา้นกฎหมาย แตว่า่กต็อ้งมคีวามรูด้ใีนดา้นความรูร้อบตวั  ชว่ยเหลอืคนอืน่ไดเ้ปน็ทีป่รกึษา 

ใหญ่ของประชาชนได้ แล้วก็ในด้านอีกอย่างหนึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตนวางตัวให้ดี ไม่ทำให้เสื่อมเสีย  

ในการวางตัวในชีวิตประจำวัน

 ฉะนั้น หน้าท่ีของผู้พิพากษาทั้งสองด้านจะเป็นสิ่งที่หนักเมื่อได้ปฏิบัติ หากเม่ือได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้ว  

ก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นประโยชน์มากสำหรับสังคมและสำหรับประเทศชาติ ทำให้มีความสงบเรียบร้อยและ 

มีชื่อเสียงดี ดังที่กล่าวมานี้ก็เพราะว่าเห็นว่าท่านผู้ที่วางตัวเป็นกลางตั้งใจที่จะปฏิบัติเป็นผู้พิพากษา ก็เชื่อว่า 

มีความแน่วแน่เพราะต้ังใจดี ก็ขอย้ำอีกทีว่าส่ิงที่ยากลำบากและน่ายกย่องยิ่ง คือได้สนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

ให้ดี ฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนสามารถที่จะรักษาความดี และประกอบความดีนำให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติชอบ เป็นการที่จะ 

ให้เป็นความพอใจในส่วนตัวและความพอใจในส่วนรวมได้มาก ทำให้ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 

ซึ่งตั้งมานานแล้วยั่งยืนต่อไป รวมทั้งทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนี้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 กข็อใหใ้นการประกอบงานการปฏบิตัติวัปฏบิตัติน  ให้มีกำลังกายกำลังใจท่ีสมบรูณ์ เพราะวา่กำลงักายนัน้ 

ตอ้งแขง็แรง ตอ้งรกัษารา่งกายให้ด ีเพือ่ทีจ่ะให้สามารถทีจ่ะปฏบิตังิานหน้าที ่และกำลังใจนีก้ร็วมกำลงัปญัญาดว้ย  

ก็ต้องพร้อมอยู่เสมอที่จะวางตัวให้ดีดังที่ปรารถนาไว้ และจะทำให้เกิดผลดี ก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรง 

ปฏิบัติงานใด ๆ ทั้งในหน้าที่นอกหน้าที่ ส่วนตัวส่วนรวม ให้มีความสำเร็จ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกคน. 

๑๓๒
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 การทีผู่พ้พิากษาจะต้องมากล่าวคำปฏญิาณเปน็ระเบยีบทีไ่ดต้ัง้ไว ้แล้วกเ็ปน็ระเบยีบทีเ่หมาะสม เพราะวา่ 

ผู้พิพากษานั้นเป็นคนที่สำคัญ และจะต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง  

เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นหลักของประเทศชาติ

 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตปราศจากอคตินั้นเป็นหลักสำคัญที่ทุกคน 

จะตอ้งทำ  โดยเฉพาะผูพ้พิากษาน้ันกถ็อืวา่เปน็บคุคลทีเ่ปน็ทีพ่ึง่ของคนอืน่  ฉะน้ันจะตอ้งรกัษาคำสตัยป์ฏญิาณนี ้

ด้วยใจอย่างดีที่สุด การกล่าวน้ีก็กล่าวส้ัน ๆ คือว่าเป็นการสรุป แต่ว่ามีความลึกซ้ึงมาก เพราะว่าคนเราเวลา 

ปฏิบติังานใด   ๆ    ไปประสบเหตกุารณอ์ะไร บางทพีาใหค้ดิในทางทีไ่มเ่ปน็กลาง  คอืจติใจไมเ่ปน็กลาง  คำวา่เปน็กลางนี ้

ก็เปน็คำท่ีได้อยูคู่กั่บผู้พพิากษา ความเปน็กลางนัน้กอ็าจจะใชค้ำวา่อเุบกขากไ็ด้ แตอ่เุบกขาโดยมากไปถอืวา่เปน็ 

ความนิง่เฉย เปน็ความไมร่บัรู ้หรอืเปน็ความเรยีกวา่ความโงด่ว้ยซ้ำ แตค่วามจรงิ คำวา่อเุบกขาหรอืความเปน็กลาง 

ไม่ได้หมายความว่าน่ิงเฉย หรือไม่รับฟังใด ๆ ตรงกันข้ามกับผู้พิพากษาจะต้องรับฟัง แต่วิธีรับฟังน้ันท้ังฟัง ทั้งดู  

ทั้งรู้สึก อะไรจะต้องรู้ต้องฟังต้องดู แต่ว่าการดูน้ันหรือฟังน้ันเอามาไว้ที่ใจ ไม่ใช่มาปรุงแต่งให้เข้าข้างในสิ่งที่ 

มีอยู่ในใจ จะต้องรับสิ่งท่ีฟังนั้นและมาพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างที่เรียกว่าเป็นกลาง คือหมายความว่าเห็น 

เหตกุารณเ์ปน็อยา่งไรกต็อ้งดเูหตกุารณว์า่อย่างนัน้  ไม่ใช่มาบดิเบอืน  กต็อ้งขอโทษทีใ่ชค้ำบดิเบอืนกบัผูพ้พิากษา  

เพราะว่าผู้พิพากษานั้นย่อมเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่บิดเบือน แต่ว่าในคนทุกคนมีสิ่งที่สำคัญว่าไม่ 

เป็นกลาง เพราะว่าโดยมากคนเราก็ต้องเข้าข้างตัวเอง ด้วยความไม่รู้ก็ตาม หรือด้วยความไม่ตั้งใจก็ตาม  

แตก็่ต้องระวงัข้อนีท้ีจ่ะเข้าขา้งตวัเอง แมแ้ตค่วามรูข้องตวั เชน่วชิาความรูท้ีมี่อยูใ่นตวั บางทกีไ็มถ่กูกไ็ด้ เพราะวา่ 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๙

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)   นายภิญโญ ธีรนิติ

๑๓๓
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ไมถ่กูกบัสถานการณน์ัน้ ๆ  กไ็ดจ้ะตอ้งทำจติใจเปน็กลางวา่เหตกุารณ์เกดิข้ึนอย่างไร แลว้กม็าดตูามขอ้เทจ็จรงิซึง่ก ็

เปน็หลกัของผูพ้พิากษาทีจ่ะรบัฟงั  เช่นในโรงศาล  เวลาไปเบกิความมา จะเปน็ฝา่ยจำเลยหรอืฝา่ยโจทก์ บอกอะไร  

ชื่ออะไร เขาต้องเข้าข้างตัวของเขาเอง ซ่ึงเป็นหลักเหมือนกันว่าทนายจำเลยก็จะต้องพยายามที่จะให้เห็นว่า 

จำเลยไม่ผิด เข้าข้างจำเลย ทนายโจทก์ก็จะต้องให้จำเลยนั้นผิด ผู้พิพากษานั้นฟังแล้ว ฟังทนายจำเลยที  

ก็พลาด ไม่ทำใจเป็นกลางก็เฮโลไปทางนั้น จิตใจของตัวเฮโลไปทางนั้น ก็เห็นว่าจำเลยพูดถูก และไม่มีความผิด  

ครั้นมาฟังทางโจทก ์ หรืออัยการ ก็ฟังแล้ว เอ้อ...... เขาก็ถูก แล้วก็เฮโลไปทางนั้น ก็ทำให้จำเลยเขามีความผิด  

ตกลงใจไม่ได้ หรือตัดสินไม่ได้ เพราะว่าแกว่งไปทางอื่น แกว่งไปอีกทางหนึ่ง วิธีที่จะฟังเช่นในโรงศาลนี้ ก็คือ 

ต้องฟังตามข้อเท็จจริง และก็ฟังท้ังสองข้าง ฟังทุกการเบิกความทุกอย่าง แล้วก็นำมาพิจารณาดูว่าอันไหนน่า 

จะเป็นจริงอันไหนไม่น่าจะเป็นจริง แล้วก็ตัดสินไปตามที่เป็นกลางนั้น หมายความว่าเป็นกลางนี้ก็จะต้องฟัง 

จะตอ้งคดิ และจะตอ้งปราศจากอคต ิซ่ึงไดก้ล่าวเม่ือตะกีว้า่อคตน่ีิกเ็ปน็ส่ิงทีส่ำคญัทีท่ำให้คนเราทำความผดิหรอื 

ผิดพลาดได้ง่าย เพราะว่าอคติน้ีเป็นการไปไม่ถูกตามศัพท์ก็เป็นที่ไปที่ไม่ถูก หมายความว่าเวลาเราเจออะไร  

ฟังอะไร ไปตามเหตุการณ์นั้นทันทีโดยไม่พิจารณา ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นทางที่ควรไป หรือ 

ไม่ควรไป คำว่าไปนี้ไม่ใช่ว่าเดินไป แต่หมายถึงเดินขบวนการความคิดไปในทางที่ไม่ถูก อคตินั้นก็มาจาก 

หลายอย่าง มาจากกิเลสต่าง ๆ ที่มีคือความโลภ ความโกรธ หรือความไม่รู้ หรือบางทีก็เพราะว่ากลัว บางที 

ผู้พิพากษาอาจจะเคยได้ยินว่ามีการขู่ผู้พิพากษาบ้างอาจจะตัดสินอย่างน้ัน ๆ จะแกล้งแม้แต่ถึงชีวิต  

มันก็กลุ้ม ก็ต้องตัดสินกันในทางที่เป็นอคติ บางทีก็มีเหมือนกันที่มีการติดสินบน ก็ชอบใจ แล้วสินบนนั้น 

ก็ทำให้เรารวยก็ได้ หรืออะไรก็ได้ ก็ตัดสินไปโดยอคติ บางทีก็เห็นหน้าคนแล้วก็ไม่ชอบ เขาไม่ชอบเขาเฉย ๆ  

ไม่ชอบก็เป็นอคติ เห็นหน้าคนชอบเขา เขาทำอะไรก็ช่างชอบเขา ก็ตัดสินไปโดยอคติ

 อันนี้ถึงกล่าวว่าคำปฏิญาณนั้นกินความลึกซึ้งมาก แล้วก็ถ้าบุคคลตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่าง 

เคร่งครัดและลึกซึ้ง ก็จะเป็นผู้พิพากษาที่ดี อันน้ีก็ได้กล่าวถึงผู้พิพากษาในโรงศาล แต่นอกโรงศาลก็จะต้อง 

ปฏิบัติดีเหมือนกัน สมมุติว่าได้ไปเป็นผู้พิพากษาของศาลไหนก็ตาม เวลาที่อยู่ในโรงศาลกับเวลาที่อยู่ 

นอกศาลนั้นมันต่างกัน เวลาอยู่ในโรงศาลก็น้อยกว่าเวลาที่อยู่นอกโรงศาล แต่เวลาอยู่นอกโรงศาลนั้นก็ 

จำเป็นที่จะรักษาความเป็นผู้พิพากษา คือเป็นบุคคลที่น่านับถือท่ีสุจริตและเป็นท่ีพึ่ง จะต้องมีความรู้รอบตัว  

คนเขามาปรึกษาหารืออย่าไปบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษา เป็นหน้าที่ทั้งน้ัน เพราะว่าผู้พิพากษาก็เป็น 

คนช้ันนำ เป็นคนที่เขานับถือ ถ้ามาถามเรื่องอะไรก็ตาม เราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ช่วยเหลือได้ ฉะนั้น 

ชีวิตของท่านทั้งหลายที่ตัดสินใจเป็นผู้พิพากษา ก็จะต้องทำหน้าที่ผู้พิพากษาที่ดี ทั้งในโรงศาล ทั้งนอกโรงศาล  
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ทั้งในหน้าที่การงาน ทั้งในชีวิตส่วนตัว ให้เป็นบุคคลที่นับถือที่พึ่งได้ ฉะน้ันผู้พิพากษานี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่ 

ง่าย แต่ทำแล้วก็ภูมิใจได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ช่วยเพื่อนร่วมชาติ หรือจะเรียกได้ว่าเพื่อนร่วมโลก มีความสบายใจ  

มีความยุติธรรม และมีความก้าวหน้าม่ันคงได้ เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุด และเมื่อ 

ทำได้แล้วแต่ละคนก็จะสามารถที่จะมีความภูมิใจว่า ทำหน้าที่อย่างดีและเป็นคนที่มีเกียรติที่แท้ เป็นคนที่เป็น 

คนชั้นนำ เป็นคนที่เป็นคนดี ภูมิใจได้ เมื่อภูมิใจแล้วทำหน้าที่ดีแล้ว แต่ละคนก็จะมีความสุขมีความพอใจและ 

เรียกว่ามีความเจริญ ใช้คำว่าความเจริญได้ คือเป็นบุคคลที่น่านับถือ และมีความภาคภูมิใจว่าเป็นบุคคลที่น่า 

นับถือด้วยใจจริง

 ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรักษาคำกล่าวคำปฏิญาณไว้ให้ดี และพยายามทบทวนคิดว่าคำกล่าว 

ของตนเปน็อยา่งไร ไมใ่ชว่นัน้ีเปน็พเิศษแตต่ลอดไป แล้วกจ็ะประสบความเจรญิ ประสบความสำเรจ็ไดท้กุประการ  

ขอขอบคุณท่านที่ปฏิบัติงานมาตามหน้าที่ และขอให้ประสบแต่ความสำเร็จความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง 

จิตใจเข้มแข็งทุกประการ.  
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษา 
ชัน้สงูสดุจากโรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ  พรอ้มท้ังมอบประกาศนียบตัรกบัเข็มพิทักษช์นาธิปตัย ์เขม็สนัตพิิทกัษ ์และ 
เข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการและ 
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้. 

 ตำรวจนัน้ตอ้งถอืวา่เปน็ทีพ่ึง่สำคญัของประชาชน ในดา้นอำนวยความม่ันคงปลอดภัยและความยตุธิรรม 
เท่ียงตรง   ดงันี ้ เจา้หนา้ท่ีผู้พิทกัษสั์นตริาษฎรแ์ตล่ะคนจงึตอ้งมีความรู้ความสามารถสูงทัง้ทางวชิาการปฏบิตักิาร  
และการคิดอ่านด้วยเหตุผลทีถ่กูตอ้ง    นอกจากดา้นความรูค้วามสามารถแลว้ ทางดา้นจติใจและคณุธรรม   ก็จำเปน็ 
ต้องฝึกฝนอบรมเป็นพิเศษ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งถึงขนาดด้วย เพื่อจักได้สามารถอดทนต่อความยากลำบาก  
และอดกลั้นต่ออามิสเครื่องล่อใจนานาประการ. มิฉะนั้น จะไม่อาจรักษาความสุจริตและวินัยอันดีงาม ซ่ึงเป็น 
คุณสมบัติหรือคุณค่าของตำรวจ ให้คงอยู่อย่างเหนียวแน่นตลอดไปได้. ในเรื่องการรักษาคุณงามความดีนั้น  
ทุกคนจำต้องระลึกไว้เป็นนิตย์ว่า การทำดี ถึงหากจะทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ 
ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะเพิ่มพูนขึ้นทำลายความดีทั้งปวงลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทันรู้สึกตัว. 
ตำรวจจงึตอ้งตัง้ใจและเพยีรพยายามให้สุดกำลังในการสรา้งเสรมิและส่ังสมความด ีทัง้ตอ้งหมัน่สำรวจตรวจสอบ 
คุณภาพของตนอยู่เสมอ ๆ ว่ายังบริบูรณ์อยู่หรือวิปริตบกพร่องไปประการใด แล้วรีบปฏิบัติแก้ไขให้ทันการณ์. 
ประการสำคญัการสรา้งความดนีีจ้ะตอ้งทำใหพ้รอ้มกนัทัว่ทกุคน จงึจะเกดิผลทีท่รงประสทิธภิาพ ชว่ยบา้นเมอืง 
และประชาชนให้มีความปรกติร่มเย็นได้. จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทั้งหลายคิดพิจารณาให้เห็นชัด เพื่อสามารถ 
ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมด้วยดีได้ตลอดไป.  

 ขออวยพรใหท้กุคนประสบความสขุและความสำเรจ็ในชวีติ ใหม้คีวามปลอดภยัและความก้าวหน้ารุง่เรอืงใน 
หน้าที่ราชการ ทั้งขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่น ๘, ๙
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๙ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐
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 การที่ผู้พิพากษาต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานเป็นคณะผู้พิพากษาก็มีความหมายยิ่ง  

เพราะว่างานผู้พิพากษาเป็นงานที่สำคัญ และเป็นงานที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ยังรวมทั้ง 

ความมั่นคงของประเทศชาติ

 ทุกคนก็ได้ศึกษาหาความรู้ครบถ้วนแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีน้ี เชื่อว่ามีความสามารถเต็มที่ การกล่าว 

คำปฏิญาณนั้นเป็นการยืนยันว่าจะใช้วิชาความรู้ในทางท่ีถูกที่ต้อง อีกอย่างหน่ึงก็เพื่อประสานความยุติธรรม  

ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็เป็นคำท่ีกว้าง การทำงานก็ต้องพิจารณาถึงคำน้ีอย่างลึกซ้ึง คำว่ายุติธรรมนั้น เป็นคำที่ 

แปลว่าการตกลง พิจารณาในทางที่ถูกต้องตามธรรมะ แล้วธรรมะนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติให้นำ 

ความเจรญิแก่มวลมนษุย ์  ในการปฏบิตันิีก็้จะตอ้งมคีวามเทีย่งตรง  และปราศจากอคติ ซึง่พูดกันมากว่าทุกคนทีจ่ะ 

ปฏบิติังานต้องปราศจากอคต ิอนันีก้ต็อ้งเขา้ใจเหมอืนกนั คำวา่ อคตนิีแ้ปลวา่อะไร อคติ แปลวา่เปน็ทางทีไ่ม่ควรไป  

อะ ก็หมายถึงไม่ คติ คโต แปลว่าไป เป็นทางที่ไม่ควรไป ดูจะเป็นในทางลบมากกว่า แต่ว่าก็ต้องลบในสิ่งที่ไม่ดี  

และก็ส่งเสริมในสิ่งท่ีดี สิ่งที่ดีคือความยุติธรรม สิ่งที่ไม่ดีก็คืออคติ อคตินี้จะต้องทราบว่ามีเหตุที่ทำให้ไป 

ในทางที่ไม่ดีหลายอย่าง ถ้าชอบอะไรโดยไม่ได้พิจารณาก็ทำให้เกิดความยุติธรรมไม่ได้ ก็เป็นอคติอย่างหนึ่ง  

ถ้าไม่ชอบอะไรก็เป็นทางที่จะทำให้ความยุติธรรมเสียไป เพราะว่าถ้าเราตัดสินอะไรโดยที่ว่าเพราะว่าเรามี 

ความชอบ หรือชอบใจ ถูกใจ มันก็ทำให้ความคิดของเราไม่เที่ยงตรง ถ้าเราไม่ชอบอะไรก็ทำให้ไม่เที่ยงตรง 

เหมือนกัน ไม่ได้ไปตามกระบวนการของยุติธรรม ถ้าเรากลัวอะไร เช่นกลัวอิทธิพล หรือกลัวสิ่งใดก็ตาม ก็เป็น 

สิ่งท่ีจะทำให้เราไม่มีความยุติธรรมได้ เราจึงต้องกล้าหาญ ต้องไม่มีความกลัวต่อหวาดต่ออะไรเลย จะต้อง 

สามารถที่จะปฏิบัติโดยไม่นึกถึงว่า ถ้าเราพูดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นภัย ฉะนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้ 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๐

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายสมบูรณ์ บุญภินนท์
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ไม่กลัวภัย นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็จะต้องไม่ให้ความไม่รู้มาครอบงำเรา เราจะต้องค้นคว้าให้ลึกซึ้ง พิจารณาให้ 

รอบคอบ  ถงึจะปฏบิตัหินา้ทีผู่พ้พิากษาได้ อคต ิ๔ อย่างน้ีเปน็ส่ิงทีส่ำคญั  เรากเ็อาไปพจิารณาด ูเราปราศจากอคต ิ

ทั้ง ๔ นี้ เราจะสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างผู้พิพากษาได้อย่างดี ฉะน้ัน ก็ต้องทบทวนอยู่เสมอว่า 

อย่าให้ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความกลัว หรือความไม่รู้มาครอบงำเรา ถ้าปฏิบัติในการเว้นอคติ ๔  

อย่างนี้ก็เป็นทางที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตัวและแก่สถาบันการยุติธรรม จะทำให้ 

เกิดประโยชน์ผลดีต่อประชาชนทั่วไป ตลอดจนประเทศชาติจะมีขื่อมีแป

 ฉะนั้น ก็เพียงพิจารณาอคติที่เป็นทางที่ไม่ควรไปที่ไม่ควรปฏิบัติเท่าน้ันเอง ก็นับว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่ 

ของผูพ้พิากษาไดเ้ปน็อยา่งด ีและสามารถทีจ่ะทำประโยชนอ์ยา่งด ี เรือ่งประโยชนข์องผูพ้พิากษานัน้กม็มีากหลาย  

นอกจากการตัดสินความในโรงศาล ก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ในที่ที่จะไปปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งเป็นที่นับถือของประชาชน 

ทั่วไป ฉะนั้นทั้งในโรงศาลก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่มี ทั้งนอกโรงศาลก็จะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้ใหญ ่ 

เป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ท่ีน่านับถือ ช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่อาจจะมาถามข้อความต่าง ๆ ทั้งในทางกฎหมาย 

ทั้งในความเป็นอยู่ สรุปแล้วผู้พิพากษาน้ีเป็นบุคคลท่ีเป็นปูชนียบุคคล หรือเป็นผู้ที่นับถือได้ ต้องรักษาฐานะ 

ของผู้พิพากษาให้ดีในทุกเมื่อตั้งแต่ต้นจนกระทั่งต่อไปเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้ใหญ่ผู้โตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ที่เป็นหลัก 

ของประเทศชาติ  ฉะนัน้ก็ขอให้ทา่นทัง้หลายไดร้กัษาคำปฏญิาณน้ี   ซึง่ทีจ่รงิกต็ัง้แลว้กร็ดักมุมากและกนิความลึก 

เอาไว้ตลอด ให้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ได้ คือความเจริญรุ่งเรืองของตัวเอง  

และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังร่างกายและสติปัญญา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ พิพากษาอย่างดี   

เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ขอให้ได้ประสบผลสำเร็จงานการทุกอย่าง.

๑๓๙
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๔๐
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษา 

ช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย ์ เข็มสันติพิทักษ์  

และเขม็พทิกัษาธปิตัย ์แกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสูตรการบรหิารงานตำรวจชัน้สงู หลกัสตูรผูก้ำกบัการ และ 

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้  

 ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง   การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ บางทีก็ 

ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็ต้องใช้ 

ความเขม้งวดเดด็ขาด ในการควบคมุบำราบทุจรติชนและการรกัษาความศกัดิสิ์ทธ์ิของกฎหมาย   ไมว่า่จะทำหนา้ที ่

โดยทางเมตตาเก้ือกูลหรอืเขม้งวดกวดขนักต็าม ตำรวจจะตอ้งระมดัระวงัตัง้ใจปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลตรงตามเปา้หมาย  

คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ อย่าให้ถูกมองว่าเป็นการ 

ใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ เบียดเบียนประชาชน หรือลบล้างทำลายความเป็นธรรมเสียเองเป็นอันขาด    

มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาภาพพจน์ คุณค่า และเกียรติศักดิ์ของตำรวจไว้ได้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ของตำรวจได้ 

อย่างสมบูรณ์นั้น เบื้องต้นจะต้องมีใจที่เป็นธรรม คือมีความคิดจิตใจที่สุจริต หนักแน่นเที่ยงตรง รู้จักผิดชอบ  

ถือประโยชนส์ว่นรวมเปน็ใหญ่  ประการทีส่อง ตอ้งมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะทำงานใหม้ปีระสทิธภิาพ   ประการทีส่าม  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๐
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔, ๕
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่น ๑๐, ๑๑
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๐
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๑

๑๔๒
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ตอ้งมคีวามเพยีรพยายามไมข่าดสาย ทีจ่ะใชค้วามรู ้ความสามารถและความฉลาด ใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการทำงาน 

ให้มากท่ีสุด ประการสำคัญ เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นในหน้าที่ จะต้องร่วมกันคิดพิจารณาหาทางแก้ไข 

ด้วยหลักวิชาและปัญญาอันรอบคอบสุขุม ให้จนเห็นปัญหาอย่างแจ้งชัดทุกครั้ง ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ 

โดยถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้บังเกิดผลดีแก่งาน แก่ส่วนรวมและแก่ตนเองได้ครบถ้วน ความจริงหลักการ 

ที่กล่าวนี้ เป็นหลักการที่ตำรวจส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติอยู่เป็นปรกติ และได้รับความสำเร็จอันงดงามมามากแล้ว  

ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไปเพื่อความเจริญมั่นคงของตน  

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต ให้มีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อ  

และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 

๑๔๓
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 การทีผู่พ้พิากษาทัง้หลายทีจ่ะเขา้รบัหน้าทีเ่ปน็ครัง้แรกตอ้งมากลา่วคำปฏญิาณนี้ นบัวา่มปีระโยชนแ์กต่น 

อยา่งมาก เพราะว่าเปน็การสรปุหนา้ทีข่องผูพ้พิากษาและหน้าทีข่องผูท้ีไ่ด้ศกึษามาและปฏบิตัมิาจนไดร้บัแตง่ตัง้ 

ให้เป็นผู้พิพากษาและก็ต้องออกปฏิบัติงาน

 การปฏิบัติงานของผู้พิพากษานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และคำปฏิญาณนั้นก็สรุปหน้าที่ที่มีอยู่ ถ้าหากว่า 

แต่ละคนเมื่อได้กล่าวแล้ว ออกจากปากด้วยความเข้มแข็ง เสียงที่หนักแน่นน้ี ก็ย่อมควรที่จะทบทวนทุกคำ 

ที่ได้กล่าว เพราะว่าเป็นการสรุปหน้าท่ีของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาน้ีจะต้องทำหน้าที่ ถ้าจะแบ่งไปก็มี ๒ อย่าง  

อย่างหนึ่งเป็นผู้พิพากษา คือตัดสินความในโรงศาลที่จะต้องปฏิบัติต่อไป แล้วก็ส่วนในฐานะที่เป็นผู้พิพากษา  

คนอื่นทั้งผู้ที่ เป็นผู้น้อยทั้งผู้ที่ เป็นผู้ใหญ่ก็จะจ้องดูว่า ท่านเป็นผู้พิพากษาย่อมต้องมีคุณสมบัติและมี 

ความประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ทั้งในโรงศาลทั้งนอกโรงศาลเป็นตัวอย่างของบุคคลในชาติที่เรียกว่าเป็นผู้มี 

ความรับผิดชอบ และเป็นตัวอย่างของผู้ที่จะปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสมแก่ความเป็นผู้มีความรู้ และเป็นผู้ที่มี 

วัฒนธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต

 ในสมยัปจัจบุนั ความคดิความอา่นตา่ง ๆ  กเ็ปลีย่นแปลงไปมาก ดงัทีอ่าจไดเ้หน็ในการปฏบิตังิานในฐานะ 

ผู้พพิากษา เพราะว่าการพพิากษาน้ันกเ็กีย่วขอ้งกับโดยมากกเ็รือ่งของการประพฤตขิองประชาชนทัว่ไป จะเหน็วา่ 

มีความประพฤติดีโดยมากก็ไม่ขึ้นศาล แต่ว่าความประพฤติชั่วทำผิดกฎหมายก็ข้ึนศาล ความประพฤติชั่วนี้ 

มีหลายอย่างหลายทาง และมีเหตุผลหลายเหตุผลที่ทำให้ประพฤติช่ัว อันน้ีก็ดูแล้วอาจเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลด  

จึงเป็นหน้าท่ีท่ียากลำบาก เพราะว่าเจอะเจอแต่กรณีที่น่าเศร้าสลดเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าต้องพิจารณาดูว่าทำไม 

มีความเศร้าสลดนั้นได้ ทำไมมีการปฏิบัติประพฤติตัวที่ไม่ถูกต้อง จนกระทั่งจะต้องให้มาเข้าตัดสินความอันน้ี 

ในศาล และท่านท้ังหลายก็ต้องรับผิดชอบในการให้ความยุติธรรม ส่วนใหญ่มาจากสังคมที่มีความบีบคั้น  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายจำรัส เขมะจารุ

๑๔๔
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บีบคั้นในด้านต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นความยากจน แต่ว่านอกจากนั้นบางคนก็ไม่ใช่ยากจน  

บางคนไม่ยากจนไม่น่าจะเดือดร้อน แต่ทำผิดกฎหมาย มาจากความต้องการ มาจากความครุ่นคิดต่าง ๆ กัน

 ฉะนั้นท่ีท่านได้กล่าวเม่ือตะกี้ว่าโดยปราศจากอคติ การปฏิบัติของท่านจะปราศจากอคติจึงเป็นสิ่งที่ 

สำคญัมาก เพราะวา่ผูท้ีท่ำผิดน้ันกเ็พราะวา่มีอคตน่ัินเอง อคตน้ัินแปลวา่ส่ิงทีท่ำไปโดยไมไ่ดค้ดิ และนกึวา่ถกูแลว้  

แล้วไปทำ แต่เป็นทางที่ไปที่ไม่ถูก “อ” แปลว่าไม่ “คติ” ก็มาจากคำว่าไป คือไม่ไป หมายความว่าที่ที่ไม่ควรไป  

ในทางรา่งกายทีท่ีไ่มค่วรไปก็มีท่ีท่ีมีอนัตรายตา่ง ๆ  กไ็ม่ควรไป แตถ่า้ในทางจติใจมีเยอะแยะทีไ่ม่ควรไป ทีไ่มค่วรทำ  

แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากในการตัดสินว่าอะไรไม่ควรทำ ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้ ได้เรียนรู้มาฝึกฝนมา  

ผ่านการฝึกอบรมมาหลายตอน จงึมทีางทีจ่ะรูไ้ดว้า่อคตคิอือะไร และเวน้จากอคตอิยา่งไร ฉะนัน้ทา่นกจ็ะเหน็วา่ 

อคติเปน็อะไร แล้วกจ็ะสามารถทีจ่ะดอูคตใินคนอืน่ ถา้ขึน้โรงศาลกจ็ะไดส้ามารถทีจ่ะปฏบิตัใินการตดัสนิความ  

ใหผู้้ทีป่ฏิบัติไปในทางอคติสามารถทีจ่ะปรบัตวั  โดยมากสำหรบัทางตลุาการกต็อ้งลงโทษหรือตักเตือน  นีใ่นโรงศาล  

นอกโรงศาลทา่นจะต้องปฏบิตัติวัเปน็ตวัอยา่ง กเ็ปน็หนา้ทีเ่หมอืนกนั เพราะวา่ถา้หากวา่ผูพิ้พากษาจะอยูใ่นทีใ่ด 

ก็ตาม ทำให้คนเขานับถือได้ ก็ทำให้เป็นเรียกว่าเป็นธงชัย เป็นทางหรือเป็นหลักที่จะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ฉะนั้น 

ถ้าท่านได้ปฏิบัติโดยไม่มีอคติก็จะสามารถให้คนอื่นที่เห็นปราศจากอคติไปด้วย ถ้าปราศจากอคติ ผู้ที่ได้เห็นนั้น 

ก็จะเห็นว่าอะไรดีอะไรควร จะไม่ขึ้นโรงศาลให้ท่านต้องตัดสินความ

 ฉะนั้น งานของท่านก็มี ๒ อย่าง ปฏิบัติตามท่ีจะต้องเป็นผู้พิพากษาในโรงศาลข้อหนึ่ง และทำตัวเป็น 

ตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในโรงศาลและนอกโรงศาล ดังนั้นท่านก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ของผู้ที่ 

มีศักดิ์ศรีเป็นผู้พิพากษา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคมในชีวิตของโลก ท่านต้องมั่นคงอยู่ใน 

ความดีปราศจากอคติ อย่างที่ท่านได้ปฏิญาณมาเมื่อตะกี้ ฉะนั้นถ้าท่านทบทวนอยู่เสมอว่าได้พูดอะไร 

ได้ปฏิญาณตนอย่างไร ประกอบด้วยความรู้ที่ได้ฝึกอบรม ได้เรียนมา และทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันจะ 

เป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับส่วนรวมของชาติบ้านเมืองและก็ของโลก คือหมายความว่าถ้าทำตัวอย่าง 

เป็นคนดี โลกก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้

 ก็ขอให้ท่านท้ังหลายมีกำลังใจกำลังกายที่จะปฏิบัติตามส่วนที่ปฏิบัตินี ้ ในงานที่หนักหน่วงจากการเป็น 

ผู้พพิากษา จะได้ความพอใจหากปฏบิตัดิแีละประสบความเจรญิ ทัง้งานทีจ่ะทำนัน้จะเบาลง งา่ยขึน้ทกุวนั มใิชว่า่ 

จะหนกัอยูต่ลอดไป ถา้ทำดแีลว้เปน็ความเคยชนิของเรา ทำดกีเ็ปน็การสะสมความสามารถ เปน็การสะสมกำลงั  

ในที่สุดท่านก็มีกำลังแข็งแกร่งทั้งทางกายและทางใจที่จะปฏิบัติ ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จทุกประการ  

ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่งานการและความผาสุกทุกประการในส่วนตัว.  

๑๔๕
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 ขอขอบใจคณะนติิศาสตร ์ทีไ่ดจ้ดัพมิพห์นงัสือและไดน้ำรายไดม้าเพือ่สมทบในการกศุลซึง่กไ็ดเ้ปน็จรงิ ๆ   

มีประโยชน์

 การที่ยกย่องว่ามีความรู้ความสามารถทางกฎหมายนั้น ก็ได้เรียนมาบ้าง ได้คิดเองมาบ้าง แล้วก็ที่ได้พบ 

กม็ปีญัหาอยูม่ากเหมือนกัน เกีย่วกบัการเรยีนการสอนและการปฏบิตัทิางดา้นกฎหมาย เพราะวา่สว่นมากเรยีนกัน 

หรือสอนกันเป็นเรื่องรายละเอียดมาก แล้วก็ในด้านทั่ว ๆ ไปนั้นอาจมีบกพร่องไปบ้าง ที่พูดในที่ต่าง ๆ ส่วนมาก 

ก็ต้องพูดในด้านความรู้ทั่ว ๆ ไปในด้านกฎหมาย ไม่ใช่เป็นในรายละเอียด ถ้าเช่นนี้ก็อาจดูเหมือนว่ามีความรู้ 

ทางกฎหมายมาก เพราะว่าพูดทกุครัง้กค็ลมุ ๆ  ไป แลว้ในทีน้ี่ถา้พดูถงึกฎหมาย ทกุส่ิงทกุอยา่งกเ็ปน็กฎหมาย สิง่ที ่

มกีฎมเีกณฑก์เ็รยีกวา่เปน็กฎหมาย  บคุคลน้ันกต็อ้งอาศยักฎเกณฑท์ีถ่กูตอ้งถงึจะมีความสขุได้  ถา้ไมม่กีฎเกณฑ ์

ที่ถูกต้องทำให้อยู่กันไม่ผาสุก เพราะว่ามีการเบียดเบียนกันบ้าง มีการเข้าใจผิดกันบ้าง ฉะนั้นจึงต้องมีกฎเกณฑ์  

และกฎเกณฑ์สำคัญในประเทศหรือในสังคมก็คือกฎหมายท่ีตราขึ้นมาเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ ในการพึ่งกฎหมาย 

ที่สำคัญก็คือที่เรียกว่าคนที่มีศีลมีธรรม คือว่าความเรียบร้อยความเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  ฉะนั้นกฎหมายนี้ 

จะตอ้งไมล่มืวา่เปน็วชิาของคนด ี เปน็วชิาทีจ่ะทำใหส้งัคมเกดิความผาสกุ  ฉะนัน้กจ็ะตอ้งศกึษาโดยถอืหลกัอันกวา้ง 

นี้เป็นที่ตั้ง  มิใช่ไปหารายละเอียด  รายละเอียดนั้นก็มีความจำเป็นเหมือนกัน  แต่ว่าเขาก็พูดถึงว่าหมอความ  

ก็รู้สึกว่าฟังดูแล้วเป็นคำที่ไม่ค่อยดีนัก  เพราะว่าเขาชอบที่จะหาช่องโหว่ในกฎหมายเพื่อที่จะปฏิบัติได้ตามความ 

หรอืว่าตามผลประโยชนข์องตวั กช็อบทีจ่ะหาชอ่งโหวเ่พือ่ทีจ่ะเอาประโยชนเ์อาเปรยีบคนอืน่มากกวา่ใคร ฉะนัน้ 

กฎหมายนี้ก็จะใช้หลักกว้างที่จะดูว่าคนเราอยู่ด้วยกันจะต้องมีกฎเกณฑ์

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(๒)

นำคณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๒

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

๑๔๗
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 ฉะนัน้จะพดูทีไ่หนกต็ามกจ็ะพยายามยกในขอ้นีข้ึน้มาเปน็หวัขอ้สำคญัเพราะวา่กฎหมายบางทมีขีึน้แลว้ 

ก็ยังนึกถึงจุดประสงค์ของกฎหมายคือความผาสุก เคยพูดถึงว่าเช่นกฎหมายที่จะไม่ให้คนเข้าไปในป่าสงวน  

เพื่อต้องรักษาป่าหรืออุทยานก็ต้องรักษาความเป็นที่ธรรมชาติ เราเข้าไปในป่าแล้วก็หยิบก้อนหินมาก้อนเดียว 

ก็ถูกจับได้ตามกฎหมาย ต้องคุ้มครองทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ป่าที่มีอยู่แล้ว ถึงคราวก็ต้องไปไล่คนที่อยู่ในน้ันคือคนที่ 

ไปอาศัยอยู่ในป่า ถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในกฎหมายจะต้องถาม เคยถามมาแล้วแล้วก็ไม่ตอบ เคยถามว่า 

ถ้าหากว่ารัฐบาลหรือทางราชการกำหนดว่าที่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นป่าสงวน หรือเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นที่ 

คุ้มครองสัตว์ป่าในปีหน่ึง แต่ว่าบุคคลหรือคนที่อยู่ในน้ันอยู่ก่อนใครเป็นผู้ผิด คือผู้ท่ีอยู่ก่อนในน้ันเขามิได้ 

บุกรุก เขาอยู่แล้ว จะเป็นรัฐบาลบุกรุกสิทธิของเขาหรือเปล่า อันนี้เป็นตัวอย่างที่จะต้องพยายามที่จะไป 

พจิารณาในปัญหาต่าง ๆ  ท่ีจะมีขึน้  ซึง่ความจรงิถา้อยากจะศกึษาจรงิ  ๆ   กเ็ห็นไดว้า่กฎหมายผดิ  ไมใ่ชผ่ดิกฎหมาย  

แต่กฎหมายผิด ฉะนั้นคือมีเรื่องอื่นเยอะแยะก็ไม่อยากที่ยกอะไรมาก ที่จริงเดี๋ยวน้ีก็คิดไม่ออกว่าจะ 

ยกตัวอย่างอื่นอย่างไร แต่ตัวอย่างกฎหมายอันน้ี กฎหมายป่าสงวนหรืออุทยานไปตั้งกฎหมายทีหลัง เหตุที่ 

เขาอยู่ในนั้นจะดำเนินคดีเขาได้หรือไม่ คือถูกต้องที่จะไปดำเนินคดีเขาหรือไม่ อันนี้ก็เป็นคำถาม ถ้าเขาเข้าไป 

ทหีลังทีม่กีฎหมายคุ้มครองหรอืกฎหมายปา่สงวน ผูท้ีเ่ขา้ไปบกุรกุนัน้กผ็ดิ แมจ้ะไมรู่ก้ฎหมายกผ็ดิตามกฎเกณฑ์ 

ของกฎหมาย แต่ถ้าเขาอยูก่อ่นกเ็ปน็ปญัหา อนันีท้า่นทัง้หลายกค็งมเีครือ่งหมายคำถามอยูใ่นหวัของทา่นทกุคน  

ว่าใครผิดใครถูก อันนี้ก็มีเรื่องหลายอย่างที่จะต้องพิจารณา

 ฉะนัน้ทีท่า่นทัง้หลายมาในวนันีก้ไ็ดฟ้งัขอ้คดิอกีขอ้หนึง่นอกเหนอืจากทีม่อียูใ่นหนงัสอื ขอขอบใจทกุคน 

ที่ได้เอาใจใส่ในด้านกฎหมายทุกด้าน และโดยเฉพาะที่นำเงินมาบริจาคเพื่อการกุศล ขอให้ทุกคนมีพลานามัย 

แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติงานใด ๆ ก็ขอให้มีความสำเร็จเรียบร้อยความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.  

๑๔๘
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์ เข็มสันติพิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิปัตย์  

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ  และหลักสูตร 

ฝ่ายอำนวยการตำรวจ    ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้  

 ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง    

งานให้หน้าที่จึงเต็มไปด้วยปัญหาข้อขัดแย้งนานาชนิดท่ีจะต้องวินิจฉัยตัดสิน รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ  

ที่จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม   จำเป็นที่ตำรวจทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรง และหนักแน่น 

มั่นคงเป็นพิเศษ เพื่อเผชิญกับภารกิจอันยากลำบากนั้น  

 ตำรวจที่แท้ จะต้องมีความรับผิดชอบ ความสุจริตเป็นธรรม ในการกระทำ คำพูดและความคิดเสมอ  

จะตอ้งรักษาความกล้า ความอุตสาหะ และความอดทนเสียสละไว้มิให้เสื่อมถอย  จะตอ้งระมดัระวงัควบคุมสต ิ 

ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ ให้ได้ตลอดเวลา  ทั้งต้องฝึกฝนอบรมความรู้และความคิดวินิจฉัย ให้เฉียบแหลม 

แจ่มใส พร้อมที่จะนำมาใช้ได้ทุกขณะ การระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังนี้  จักช่วย 

ประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  ที่ว่าเป็นภาระยากลำบากนั้นได้สำเร็จ  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๑

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง  รุ่นที่  ๖,๗

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ  รุ่นที่  ๑๒,๑๓
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ  ชุดที่  ๑๑
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร

วันอังคาร  ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๓๒

๑๔๙

56-06-074_140-264_X.indd  149 9/6/13  9:08:44 PM



 นอกจากนี้ มีข้อที่ใคร่จะเตือนว่า อุปสรรคสำคัญของการทำงานก็คือ ความท้อถอยและความหวั่นเกรง 

ต่ออิทธิพลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความสามารถในตน กับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างร้ายกาจ ในข้อนี้  

ขอให้แต่ละคนระลึกว่า ตำรวจจะยอมแพ้แก่ความยากลำบาก แก่ความชั่วและคนชั่วไม่ได้   ตรงกันข้าม จะต้องมี 

ความมั่นใจว่า ถ้าตำรวจทำตัวให้เป็นผู้สุจริตเที่ยงธรรมได้แท้จริง ก็จะอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าผู้ทุจริต และ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์  

 ขอให้นายตำรวจทุกคนผู้มีความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข 

ส่วนรวมของประเทศและประชาชน มีความปลอดภัย มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่ 

ราชการ และให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเกียรติยศช่ือเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ตามที่ 

มุ่งหมายไว้ทุกประการ.  

๑๕๐
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 การที่ต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าคำปฏิญาณน้ันเป็นสรุป 

โดยรวบรัดที่สุด ในงานของผู้พิพากษาและวิธีทำงานของผู้พิพากษา ซึ่งจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจที่ซื่อสัตย์ 

สุจริต และมีเป้าหมายคือความยุติธรรม ที่ให้ปราศจากอคตินั้นก็เป็นการสรุปวิธีท่ีว่าทำอย่างไรจะทำให้ได้ 

สามารถที่จะปฏิบัติงาน ก็คือไม่ให้ไปในทางที่ผิด อคตินั้นแปลว่าไม่ไปในทางที่ไม่ควรจะไป ฉะนั้นที่ท่านได้กล่าว 

คำเหล่านี้ก็เป็นการเตือนสติว่า เราได้เตรียมตัวมาดีแล้ว และตั้งใจดีสำหรับทำให้ดีต่อไป

 งานของผู้พิพากษาน้ันจะต้องผจญอันตรายต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจ ในด้าน 

รา่งกายนัน้ก็อาจไปประสบเหตรุา้ยตา่ง ๆ  กไ็ด ้เพราะวา่ผูท้ีท่จุรติกไ็มอ่ยากใหค้วามทจุรติของเขาถกูเปดิเผยและ 

ถูกทำให้โค่น ก็จะต้องไม่หวั่นไหวต่ออันตรายเหล่าน้ี เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรงก็ไม่มี 

ความหมาย อันตรายอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือทางจิตใจ งานที่เราทำนั้นจะต้องไม่ท้อถอย จะต้องไม่ยอม 

ละเว้นจากความยติุธรรม อาจตอ้งประสบตอ่การลอ่ การย่ัว ความโลภของแตล่ะคน หรอืความกลวัของแตล่ะคน  

อันนี้เป็นอันตรายทางจิตใจ ซึ่งเราจะต้องทำด้วยความซื่อตรงเหมือนกัน

 การทีไ่ดก้ลา่วคำปฏญิาณนัน้ไดก้ลา่ววา่เปน็สิง่ทีส่ำคญั แตว่า่ถา้มองอกีทางหนึง่ คำปฏญิาณนัน้เปน็เหมอืน 

คาถา คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนคาถาที่สวด หรือที่เปล่ง หรือคิด ตอนที่เข้าตาจนว่าตอนนี้เราลำบากแล้ว บางคน 

ก็สวดมนต์ บางคนก็คิดเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คำปฏิญาณให้จำเอาไว้เป็นคล้าย ๆ คาถาที่จะป้องกันอันตราย 

ทัง้ทางรา่งกายและทางใจ  ฉะน้ันการทีท่า่นไดก้ลา่วคำปฏญิาณดว้ยความเขม้แขง็มาน้ี   นบัวา่ทา่นไดม้อีาวธุสำคญั 

เป็นเกราะกำบังในการประสบอันตรายท้ังหลาย ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ก็ขอให้ท่านได้พิจารณาอยู่เสมอว่า 

คำปฏิญาณนี้ความหมายว่าอะไร และขอให้ได้มีกำลังใจเพื่อที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อันสำคัญของผู้พิพากษา

 ขอให้ได้ประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความปลอดภัยด้วยทุกประการ.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)  นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๒

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายจำรัส เขมะจารุ

๑๕๒
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษา 

ชัน้สงูสดุจากโรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ พรอ้มทัง้มอบประกาศนียบตัรกบัเข็มพทิกัษช์นาธปิตัย ์เขม็สนัตพิทิกัษ ์และ 

เข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และ 

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในวาระนี้   ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ คน  ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ  

 ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  

ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและ 

สว่นรวม   นบัวา่มภีาระหนกั มีความรบัผดิชอบสูง พรอ้มทัง้มีอำนาจในการจบักมุคมุขัง  สอบสวน  และปราบปราม    

ดังนั้น ผู้เป็นตำรวจจึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมที่ดีและเข้มงวด ให้มีความรู้จริงสามารถจริงครบถ้วน 

ทกุด้าน และประการสำคัญทีสุ่ด จะตอ้งรูจ้กัใชอ้ำนาจทีม่อียูด่ว้ยความเทีย่งตรงจรงิใจ ดว้ยความฉลาดรอบคอบ 

ประกอบด้วยเหตุผล และด้วยความสำรวมระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ทั้งไม่ปล่อยให้ผู้อื่นแอบแฝง 

ใช้อำนาจของตนและไมย่อมตกเปน็เครือ่งมอืของผูห้นึง่ผูใ้ด  ทีจ่ะบงัคบัหรอืหลอกลอ่ใหใ้ชอ้ำนาจโดยไมช่อบธรรม    

เมื่อทำได้ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และอำนาจที่ตำรวจแต่ละคนมีอยู่ ย่อมจะบังเกิดประโยชน์แก่ภารกิจ 

อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าในราชการ และทำให้สถาบันตำรวจบริสุทธิ์มั่นคง  

เป็นที่เชื่อถือได้สนิทว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎรได้แท้เที่ยงทุกเมื่อ  

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ในกายใจ มีความปลอดภัยและชัยชนะในที่ 

ทั้งปวง เพื่อสามารถปฏิบัติงานสร้างเกียรติคุณและความเจริญให้แก่ตนและสถาบันตำรวจไทยได้สมตามที่ตั้งใจ  

ทั้งขอให้ประสบความสุข ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตรีตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๒
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๘
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๔, ๑๕
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๒
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๓

๑๕๓
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 จะเป็นใครก็ตามมีอาชีพใดก็ตามก่อนที่จะทำงานจะต้องตั้งใจทำ เรียกว่าจะต้องตั้งสัจจะหรือจะต้อง 

ตั้งอธิษฐานว่าจะทำงานนั้นให้สำเร็จ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จก็จะต้องมีความตั้งใจดี มีความมุ่งมั่น มุ่งที่จะใช้ความรู้ 

หรือความสามารถนั้น ๆ ให้งานที่ตนทำเป็นผลสำเร็จ งานนั้นก็จะมีความเจริญและความก้าวหน้า

 สำหรับผู้พิพากษานั้น  การที่จะเริ่มชีวิตการงานในการเป็นผู้พิพากษาก็จะต้องตั้งใจเช่นเดียวกัน   

โดยเฉพาะสำหรับผู้พิพากษานั้นมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการตั้งสัตย์ปฏิญาณ อันนี้เป็นสิ่งที่ 

สำคัญมาก เพราะว่าหน้าที่ของผู้พิพากษาก็มีการพาดพิงถึงความเป็นอยู่ และความมั่นคงของประเทศ 

อย่างสำคัญที่สุด ในการงานหรือในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพราะว่าเป็นผู้ชี้ขาดว่าการกระทำของ 

ประชาชนเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง โดยที่มีโรงศาล ถ้าเกิดมีคดีหรือมีสิ่งที่พิพาทกันก็จะเป็นผู้ตัดสิน  

ทำให้ประชาชนจะต้องอยู่ในข้อบังคับของกฎหมาย หมายความว่าให้ประชาชนปฏิบัติตนไม่ให้เบียดเบียน 

ซ่ึงกันและกนั ฉะนัน้เปน็หน้าทีท่ีส่ำคญัมาก  และเปน็งานทีห่นัก  ฉะนัน้กก็อ่นท่ีจะปฏบิตันิัน้จะตอ้งตัง้สตัยป์ฏิญาณ  

หรือจะเรียกว่าสัตย์อธิษฐานก็ได้ ว่าจะปฏิบัติอย่างดี

 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการงานนั้น ทุกคนก็ได้ร่ำได้เรียนมา ได้ฝึกอบรมมาอย่างดีและมากล่าว 

คำปฏิญาณ ซึ่งมีข้อสำคัญอยู่ส่วนหนึ่ง ที่บอกว่าจะปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ ซ่ึงเป็นจุดสำคัญของ 

การปฏิบัติงานของผู้พิพากษา เพราะว่าอคตินั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากถ้าทำตามไป “อคติ” นั้นแปลว่าสิ่งที่ 

ไม่ควรทำ หรือไม่ควรไป “อ” แปลว่าไม่ “คติ” การไป เป็นทางที่ไม่ควรจะไป กว้างขวางมากคำนี้ แต่ถ้าจะอธิบาย  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ 
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์

๑๕๔
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ก ็ไมค่วรทำไมค่วรไปในทางทีท่ีเ่ปน็ส่ิงทีล่อ่ใจตา่ง  ๆ   สิง่ทีต่ามอารมณข์องตนจะชอบหรอืไมช่อบ จะกลวัหรอืไมก่ลวั  

ถ้าทำตามความที่ชอบอะไร ถ้าทำตามที่กลัวอะไร หรือทำตามที่ไม่ชอบอะไรน้ัน เป็นสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจ 

หรือการตัดสินว่า ความดีอยู่ตรงไหน ความถูกต้องอยู่ตรงไหน ความผิดอยู่ตรงไหน เป็นไปไม่ได้ คือว่าทำให้ 

จิตใจหรือทำให้ความฉลาดของตัวหายไปเลย ฉะน้ันที่ได้เปล่งวาจามาเม่ือสักครู่นี้ ก็เป็นหลักสำคัญของ 

ผู้พพิากษาทีจ่ะต้องยดึถือทำตาม วา่จะปฏบิตัดิว้ยความไมม่อีคติ  หรอืเรยีกวา่ปราศจากอคติ สำหรบัขอ้นีท้กุคน 

ก็จะต้องมีความสามารถคือความรู้ ความรู้นั้นจะต้องรักษาไว ้ และเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความกล้าหาญ  

คือหมายความว่าไม่ยอมที่จะตามอคติ และไม่ยอมที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง

 ฉะนั้นการที่เปล่งวาจาเมื่อตะกี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้พิพากษา สำหรับผู้อื่นเขาก็คงต้อง 

ทำเหมือนกัน เมื่อเริ่มงานใด ๆ ที่สำคัญต้องตั้งสัตย์ปฏิญาณเหมือนกัน อาจไม่เปล่งออกมา อาจไม่ใช้คำหรือ 

ความคดิอยา่งทีท่า่นทัง้หลายไดเ้ปลง่มา แตว่า่ทกุคนจะตอ้งตัง้ใจใหด้กีอ่นทำงาน สำหรบัในกรณนีีก้ห็มายความวา่ 

กอ่นทีจ่ะไดร้บัหนา้ทีเ่ปน็ผูพ้พิากษา แตท่กุครัง้ทีป่ฏบิตังิานใด ๆ  จะปฏบิตังิานสำคญัใหญโ่ตหรอืเลก็นอ้ยปลกียอ่ย  

ก็จะต้องซ้ำคำปฏิญาณเช่นนี้อยู่เสมอ และจะมีความสำเร็จ ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้ทำงานในหน้าที่ผู้พิพากษา  

ถือความสำเร็จโดยอาศัยหลักการดังกล่าวนี้

 ขอให้ทุกคนได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกายสุขใจ และทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพ่ือเกียรติ 

ของตัว เพื่อเกียรติของสถาบันตุลาการ และเพื่อความสงบร่มเย็นของประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษา.  

๑๕๕
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 ตามที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงซึ่งออกทำหน้าที่เป็นครั้งแรก จะต้องเปล่งคำปฏิญาณเช่นนี้ก็นับว่า 

เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าเป็นการเตือนจิตใจของตัวเองว่าบัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นตำแหน่ง 

อันทรงเกียรติ เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับความสงบของประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชน

 ที่ได้เปล่งนั้นก็มีใจความสำคัญว่าจะอุ้มชูการปกครองในสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างซือ่สตัยส์ุจริต สำหรับทุกคนจะเปน็ผูพ้ิพากษาหรอืจะเป็นคนอืน่  ทกุคนจะตอ้งมีความซื่อสัตย์สจุรติทัง้นัน้  

แต่ความซ่ือสัตย์สุจริตนั้นก็จะต้องเข้าใจว่าแปลว่าอะไร  เพราะว่าเป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำสูงและกว้างขวาง  

ใคร่ขยายความออกไปโดยที่บอกว่าโดยปราศจากอคติ อันน้ีก็เป็นส่ิงที่เข้าใจได้มากขึ้น เพราะว่าเข้าใจได้ว่า 

ปราศจากอคติ หมายความวา่จะไมพ่ลอยตามสิง่ทีไ่มด่ี สิง่ทีไ่มเ่ปน็ผลประโยชนข์องสว่นรวม เมือ่จะมอีะไรในใจ 

ทีเ่ปน็อคติก็ยนืยนัทีจ่ะปรบัเสีย คอื อคต”ิ นีต้ามศพัทก์แ็ปลวา่ส่ิงทีไ่มค่วรจะไป ทีท่ีไ่มค่วรจะไป  อ” ไม ่  คต”ิ ไป  

ก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำ สิ่งไม่ควรจะเสวนาด้วย ถ้าหากว่าปราศจากอคติก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ไปในที่ 

สมควร หรือจะทำในสิ่งที่สมควร อคตินี้โดยมากถ้าดูตามปรัชญาก็มีเพราะเหตุว่าชอบ เวลาชอบอะไรโดยมาก 

ก็ไม่ค่อยคิด ชอบไปจนหลง ถ้าไม่ชอบก็เป็นเช่นเดียวกัน ทำอะไรโดยที่ไม่คิดให้ด ี เพราะไม่ชอบ ไม่ชอบสิ่งน้ัน  

สิ่งนั้นอาจดีก็ได้ แต่ไม่ทำ นี่เป็นอคติที่สอง บางทีทำอะไรแล้วก็กลัว ก็เป็นอคติอีกอย่างหนึ่ง คือว่าอคติทั้งหมดนี้ 

ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถจะไปในทางที่ถูก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ 

ทุกคน และโดยเฉพาะผู้พิพากษา

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายโสภณ รัตนากร

๑๕๖
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 คราวนี้ผู้พิพากษาก็จะต้องทำตามระเบียบบทกฎหมายทุกอย่างให้ตรง โดยกฎหมายนี้ก็ได้ตั้งขึ้นมา  

อันมีประมวลกฎหมายต่าง ๆ แล้วก็มีตั้งข้อบังคับต่าง ๆ เราจะต้องปฏิบัติตามหรือใช้กฎหมายเป็นฐาน 

ของการตัดสินใจหรือตัดสินความ อันน้ีก็เป็นส่ิงท่ีสำคัญจะต้องเข้มงวดในกฎหมาย แต่กฎหมายนั้นเมื่อ 

มีกฎหมายก็จะต้องมีช่องระหว่างกฎหมายที่เรียกว่าช่องโหว ่  ช่องโหว่นี้ถ้าหากว่าเราพยายามดูแล้วก็พยายาม 

คิดว่าช่องโหว่นี้มีอยู่แต่ละคนจะกลบช่องโหว่นี้อย่างไร ถ้าเรากลบช่องโหว่เหล่านี้ด้วยอคต ิ ก็หมายความว่าเรา 

จะหาทางที่จะใช้ช่องโหว่นี้ลอดช่องไป แต่ถ้าเราปราศจากอคติและมีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่องโหว่เหล่านี้ก็จะ 

พยายามกลบด้วยความคิดทีต่รง ทีส่รา้งสรรค ์และเปน็ธรรม ฉะนัน้กฎหมายทีม่อียูแ่มจ้ะมชีอ่งโหวก่จ็ะคุม้ครอง 

ประชาชนได้ จะทำให้มีความยุติธรรมในแผ่นดิน ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิด

 ในกฎหมายนั้นมีอีกอย่าง ส่วนมากเวลาผู้พิพากษาจะตัดสินอะไรมีดุลพินิจของผู้พิพากษา ดุลพินิจนี้ 

บางทีก็กว้างมาก ดุลพินิจน้ีจะต้องใช้ แต่ว่าที่กฎหมายให้ดุลพินิจก็เพราะว่ากรณีต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน แม้จะ 

กรณีที่เข้าในบทกฎหมายนั้น ๆ แต่ละกรณีก็มีความแตกต่าง ฉะนั้นจะต้องมีดุลพินิจ และดุลพินิจนี้จะใช้อย่างไร  

ก็จะตอ้งใช้ด้วยความเฉลียวฉลาด ดว้ยการสบืดวูา่ขอ้เทจ็จรงิเปน็อยา่งไร บคุคลหรอืกรณทีีอ่ยูใ่นการพพิากษาน้ี 

มเีปน็อยา่งไร เราจงึจะใชด้ลุพนิจิทีถ่กูตอ้ง  ทัง้นีท้ัง้ชอ่งโหวท่ัง้ดลุพนิจิ  ชอ่งโหวเ่ปน็ชอ่งทีก่ฎหมายทิง้ไวโ้ดยไมต่ัง้ใจ  

ดุลพินิจเป็นช่องโหว่ที่กฎหมายให้ไว้โดยตั้งใจ ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับทุกคน แต่ถ้าถือหลักของ 

ความซื่อสัตย์สุจริตโดยแท ้ ความปราศจากอคติโดยแท ้ เข้าใจว่างานที่ทำน้ันไม่ใช่งานที่ยาก แต่ว่าเป็นงานที่จะ 

ทำได้ดีสะดวก ถ้าแต่ละคนได้ทำงานอย่างดีอย่างสะดวกแล้ว ตลอดชีวิตก็เชื่อว่าจะได้เป็นผู้ที่คนนับถือแท้จริง  

เพราะว่าคนท่ัวไปก็ต้องนับถือคนที่สุจริต คนที่ดีเป็นที่พึ่งได้ ผู้พิพากษาจะไปที่ไหนก็จะเป็นผู้ใหญ่ในที่นั้น  

เพราะว่าเป็นผู้พิพากษา แม้จะเป็นผู้พิพากษาที่อายุยังน้อยทุกคนก็จะนับถือ ฉะน้ันท่านทั้งหลายก็มีหน้าท่ี 

ทีส่ำคัญมคีวามรบัผิดชอบ  เปน็กลุม่ชนทีจ่ะเปน็ทีพ่ึ่งของประชาชนทัว่ไป  ของทกุคนในชาต ิตัง้แตผู่ใ้หญท่ีส่ดุในชาติ  

จนคนที่เรียกว่าเป็นคนพิการ เป็นประชาชนที่ธรรมดาคือไม่มีความเด่นอะไร คนจะมองผู้พิพากษาและฝาก 

ความหวังกับท่านทั้งหลาย ฉะนั้นการที่ท่านได้เปล่งคำปฏิญาณนั้นขอให้ไปทบทวนทุกอย่างว่ามีความหมายว่า 

อะไร และพยายามปฏิบัติให้เต็มที่ให้ถูกต้องถึงแก่นถึงเนื้อแท้ของคำปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งไว้

 ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขความเจริญทุกประการสมกับที่ได้เป็นบุคคล 

ทีส่ำคัญและมเีกียรติ ก็ขอใหร้กัษาเกยีรตนิีต้ลอดชวีติ  กบัใหป้ระสบความเจรญิรุง่เรอืงและความนบัถอืของผูอ้ืน่  

ซ่ึงเป็นความสุขยอดเยี่ยมของชีวิตของแต่ละคน ขอทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจแข็งแกร่งสมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติ 

หน้าที่ได้ตลอดไปตลอดชีวิต.  

๑๕๗
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษา 

ช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์ เข็มสันติพิทักษ์  

และเข็มพิทักษาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการและ 

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ   ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

 ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง   การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ บางทีก็ 

ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็ต้องใช้ 

ความเขม้งวดเดด็ขาดในการควบคมุบำราบทุจรติชน และการรกัษาความศกัดิสิ์ทธ์ิของกฎหมาย   ไมว่า่จะทำหนา้ที ่

โดยทางเมตตาเก้ือกูลหรอืเขม้งวดกวดขนักต็าม ตำรวจจะตอ้งระมดัระวงัตัง้ใจปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลตรงตามเปา้หมาย  

คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ อย่าให้ถูกมองว่าเป็นการใช ้

อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ เบียดเบียนประชาชน หรือลบล้างทำลายความเป็นธรรมเสียเองเป็นอันขาด    

มฉิะนัน้จะไมส่ามารถรกัษาคุณคา่  และเกยีรตศิกัดิข์องตำรวจไวไ้ด ้ ผูท้ีจ่ะทำหน้าทีข่องตำรวจไดอ้ยา่งสมบรูณน์ัน้  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๐
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๗
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๔

ฝ่ายอำนวยการตำรวจ (เร่งรัด) ชุดที่ ๓, ๔, ๕
ฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) ชุดที่ ๒

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕

๑๕๙
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จึงต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตรที่ทำให้เรียนรู้วิชาการรอบด้าน  และสามารถนำวิชาการทั้งนั้นมาประยุกต์ใช้ 

ได้โดยสอดคล้อง  มีประสิทธิภาพ  ทั้งต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำหน้าที่ด้วยความเสียสละหนักแน่น   

ด้วยความมีสติรอบคอบ ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัย   ถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้ความสามารถครบถ้วน 

ดังกล่าว และมีวิจารณญาณอันถูกต้องว่าเมื่อใดจะให้ความเมตตาอารี หรือความเข้มงวดเด็ดขาดในหน้าท่ี  

ก็จะเป็นนายตำรวจที่ดีมีเกียรติศักดิ์ได้  

 ด้วยอำนาจความต้ังใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ของประเทศและ 

ประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน ให้มีความสุข 

ความสวัสดีในที่ทุกสถาน ให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา อันเข้มแข็งสมบูรณ์ ที่จะสร้างเกียรติคุณแก่ตน 

แก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไปได้สมตามความประสงค์ทุกประการ.  

๑๖๐
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 ตามท่ีมรีะเบียบใหผู้พ้พิากษาทีจ่ะรบัหนา้ทีเ่ปน็ครัง้แรกมาปฏญิาณตนนัน้กน็บัวา่ควรจะมปีระโยชนส์ำหรบั 
ตัวผู้พิพากษาเองและมีประโยชน์ต่อสถาบันตุลาการ เพราะว่าเป็นการยืนยันว่าตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความตั้งใจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และที่สำคัญที่สุดดังที่กล่าวมาว่าจะปราศจากอคติ

 ปราศจากอคตินี้พูดมาทุกครั้งว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าหน้าที่ของผู้พิพากษานั้นจะต้องปราศจากอคติ  
“อคต”ิ นัน้เปน็สิง่ทีห่รอืเปน็ทางท่ีไม่ควรไป  คอืทางท่ีไม่ถกู  จากอำนาจของความชอบ หรอืความชงั หรอืความกลวั  
หรอืความไมรู่ ้“ความชอบ” กห็มายความวา่ไปเขา้ขา้งเขา “ความชงั” หมายความวา่ไปเขา้ข้างตรงข้ามเขา “ความกลวั”  
ที่เรียกว่า ภยาคติ กลัวว่าถ้าทำไปหรือพูดไปเขาจะมาทำร้ายเรา หรือ “โมหะคติ” ซึ่งหมายความว่า ความโง่  
ความไมรู่ ้ความโง ่ความไมรู่น้ีท้า่นทัง้หลายไม่ควรจะมี คอืควรจะมีความรู ้เพราะวา่ทา่นทัง้หลายไดผ้า่นการศกึษา  
ได้ผ่านการอบรมทุกอย่างโดยดี แล้วก็คงต้องทำใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและด้วยความสามารถ 
เต็มที่ ฉะนั้นที่พูดนี้ก็ให้คิดหนักในเรื่องคำว่า “ปราศจากอคติ”

 การปฏิญาณตนนั้นก็ทำมาเป็นระยะ ๆ ท่านทั้งหลายตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่อยู่โรงเรียน และก็ตั้งแต่เข้าเรียน 
ข้ันอดุมศึกษา แลว้กข้ั็นสงูกวา่อุดมศกึษา ทา่นกจ็ะตอ้งไดมี้การปฏญิาณเปน็ระยะ ๆ  และการปฏิญาณเปน็ระยะ ๆ  นี ้
ถ้าสังเกตดู ทุกครั้งท่ีปฏิญาณก็มีความเปลี่ยนแปลง คือแตกต่างกัน อย่างผู้ที่เคยเป็นลูกเสือสำหรับชาย หญิง 
ก็เป็นเนตรนารีหรือเป็นยุวกาชาด ก็คงเป็นมาหลายคน เวลาเป็นอย่างนั้นเป็นลูกเสือก็จะต้องมีการปฏิญาณตน  
ปฏิญาณตนในขั้นนั้น ข้อสำคัญก็คือให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกวัน อันนี้เป็นการปฏิญาณตั้งใจที่จะเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นเอง แต่ถ้าทำประโยชน์กับผู้อื่นก็เท่ากับทำประโยชน์ 
กับตัวเอง ต่อมาข้ันมหาวิทยาลยั  ขัน้อดุมศกึษา  เวลาเรยีนเสรจ็แลว้กม็กีารปฏญิาณตนเหมอืนกนั  ซึง่ไมท่ราบวา่ 
ทำไปอยา่งเปน็สิง่ทีเ่ขาทำกัน  คนอืน่เขาทำ เรากจ็ะทำหรอืเพราะวา่เขาทำ  ถา้เราไมท่ำ ถา้เราไมป่ฏญิาณ เขากจ็ะตอ้ง 
ตำหนิติเตียน  จะเป็นอย่างไรก็ตาม  การปฏิญาณขั้นจบจากอุดมศึกษานั้น  ก็มีใจความสำคัญในความว่าจะต้อง 
รกัษาเกยีรติของปรญิญา  คอืไดช่ื้อวา่ไดเ้รยีนมาข้ันสูงแล้ว  มีความรู ้หมายความวา่ปฏญิาณวา่จะใชห้ลกัวชิาในทาง 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายสวัสดิ์ โชติพานิช

๑๖๑

56-06-074_140-264_X.indd  161 9/6/13  9:11:53 PM



ที่ถูกที่ชอบ ไม่ให้เป็นที่น่าขายหน้ากับสถาบันการศึกษาหรือครูบาอาจารย ์ อันนั้นก็เป็นขั้นที่สอง ขั้นที่จะต้องม ี
ความตั้งใจจะใช้หลักวิชาให้ถูกต้อง ต่อจากนั้นก็อาจได้ปฏิญาณอย่างอื่นอีก แต่มาถึงวันนี้ท่านได้ปฏิญาณ 
ถึงขั้นสูง คือว่าจะปราศจากอคติ จะซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เพื่อรักษาความดีของประเทศ  
และความสงบสุขของประชาชน ถึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำกัน เพราะเหตุว่าเราเป็นผู้ใหญ่

 ผู้พิพากษานี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาบัน ในประเทศการปกครองแบ่งเป็นสถาบัน มีสถาบัน 
บริหารหรือรัฐบาล มีสถาบันนิติบัญญัติคือรัฐสภา และมีสถาบันตุลาการคือท่าน สถาบันตุลาการนี้เป็นหนึ่ง 
ในสามของสถาบันที่ปกครองประเทศ ซึ่งสถาบันทั้งสามนี้ถ้าทำงานด้วยดี ด้วยความอิสระ และไม่ก้าวก่ายกัน  
คือไมไ่ปเกีย่วในทางทีจ่ะบังคบัฝา่ยใด ประเทศกจ็ะปกครองไปไดด้ ีแตไ่มใ่ชห่มายความวา่จะไมต่อ้งรบัรูก้ารทำงาน 
ของอีกสองสถาบัน ท่ีสำคัญจะต้องมีความเป็นอิสระ เพื่อความมีอิสระนั้นก็จะต้องปราศจากอคติอย่างที่ว่าน้ี  
เพราะว่าถ้ามีอคติเห็นก็เท่ากับเห็นกับตัว หรือเห็นกับหมู่คณะ จะทำให้สถาบันทลายลงมา และเมื่อทลายลงมา  
หนึ่งสถาบันในสามสถาบันทลายลงมาประเทศชาติจะไปไหน เราก็เห็นได้ว่าในประเทศมีความไม่ถูกต้องเกิดข้ึน 
มากเหมือนกัน แต่ถ้าเราบอกว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เราก็ไม่ถูกต้องบ้าง อันนั้นไม่ถูก ถ้าทุกคนคิดอย่างน้ี  
คนอื่นเขาก็คิดบ้าง แล้วก็จะมีความถูกต้องได้อย่างไร

 ในประเทศชาต ิอยา่งน้อยทีสุ่ดขอให้มีสถาบนัหน่ึงแห่งหน่ึงทีแ่น่วแน่  และปราศจากอคตจิรงิ  ๆ   คนอืน่เขา 
อาจไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าจะทำงานโดยปราศจากอคติแต่ท่านได้พูดอย่างนั้น  ท่านได้ลั่นวาจาไว้เป็นเสียงดังด้วย  
เสยีงดงัอาจนกึวา่อยูใ่นหอ้งนีเ้ทา่นัน้เอง  แตว่า่มนักอ้งอยูใ่นโลก  เพราะวา่ทา่นเปน็โลก  แตล่ะคนเปน็โลกทา่นกจ็ะ 
ต้องจำและได้ยนิคำปฏิญาณนีก้อ้งตลอดชวีติ ฉะนัน้ถา้ทา่นทำถกูตอ้งอยา่งนี ้ทา่นจะมเีกยีรตขิองทา่น แตล่ะคน 
ก็จะสามารถปฏิบติังานต้ังแตบ่ดัน้ีไปจนกระทัง่เกษยีณอายุ หรอืแม้จะตอ่จากเลยจากเกษยีณอาย ุ จะเปน็คนทีด่ ี 
เป็นคนท่ีซ่ือสตัยส์จุรติ  เป็นคนทีม่ปีระโยชน ์แมจ้ะเปน็เพยีงคนหนึง่กน็บัวา่ไดพ้ยงุชาตบิา้นเมอืงใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุได ้ 
ซึ่งความจริงประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้อย่างมหัศจรรย์ ก็เพราะเหตุว่าแต่ละคนได้พยุงความดีไว้ 
ไม่มากก็น้อย แม้จะคนเดียวหรือสองคนอาจช่วยชาติบ้านเมืองให้อยู่ได้

 ฉะนั้นขอให้ท่านตระหนักและเข้าใจในคำปฏิญาณที่ท่านได้ให้ไว ้ เพราะว่าคำปฏิญาณน้ีก็สรุปตลอดชีวิต 
ของท่านจนลุถึงบัดนี้ และจะเป็นหลักสำหรับชีวิตของท่านจนตาย ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าช่วยส่วนรวม 
ประเทศชาติให้อยู่ ไม่สลายตัวไม่พังเหมือนหลายประเทศที่ค่อนข้างจะตกต่ำ แล้วก็ในคราวเดียวกันอาจช่วย 
มนุษยชาติโดยส่วนรวมก็ได้ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาคำมั่นของการปฏิญาณนี้ไว้ตลอดไป

 ขอใหท้า่นทัง้หลายไดป้ระสบความสำเรจ็ในหนา้ท่ีและความสำเรจ็ในทางส่วนตวัดว้ย ขอใหม้คีวามเจรญิ 
รุ่งเรืองทั่วกันทุกคน. 

๑๖๒
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 ผู้พิพากษาที่จะออกไปรับหน้าที่ครั้งแรก มีประเพณีที่จะต้องเปล่งวาจาเป็นการแสดงสัตย์ปฏิญาณว่าจะ 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความตั้งใจที่ซื่อตรง   การเปล่งสัตย์ปฏิญาณนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ  

เพราะเป็นการยืนยันว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในหน้าที่ของผู้พิพากษา  

 หน้าที่ที่สำคัญนี้จะต้องมีหลายอย่าง จะต้องมีความรู้วิชาการ จะต้องมีความตั้งใจที่เข้มแข็ง แข็งแรง  

และมคีวามซือ่สตัยส์จุรติ   ในการปฏบิตัหิน้าทีผู่พิ้พากษาน้ีจะตอ้งประสบปญัหาหลายอยา่ง จะตอ้งพยายามทีจ่ะ 

ขบปัญหาเหล่านั้น  ด้วยความตั้งใจและด้วยความรู้ที่ถูกต้อง  เพราะขั้นแรกปัญหาที่เกิดขึ้น  เราจะต้องขบด้วย 

ความรู้ในวิชาการ  ถ้าปัญหานั้นเข้าไปในหลักของกฎหมายใด  ก็จะต้องทำตามนั้นโดยเคร่งครัด  ที่สำคัญคือ 

ตอนไหนทีจ่ะต้องตีความกฎหมาย เพราะวา่กฎหมายอาจเปดิโอกาสใหพ้จิารณาตามทฤษฎี   ขอ้นีเ้ปน็สิง่ทีส่ำคญั  

เพราะว่าดุลยพินิจน้ีจะต้องอาศัยหลักกฎหมายหลักวิชาส่วนหน่ึง แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยหลักของ 

ความยติุธรรมซ่ึงเรยีนรูย้าก   จะตอ้งฝกึใหเ้หน็วา่อนัไหนทีส่มควร อนัไหนไมส่มควร และขอ้นีก้ค็อืทีไ่ดเ้ปลง่วาจา 

ว่าจะปราศจากอคติ  

 คำว่า “อคติ” นี้ก็พูดมาหลายครั้งแล้ว และก็ยังจะต้องพูดต่อไปอีก “อคติ” นั้นตามหลัก ตามรากศัพท์  

คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำ หรือสิ่งที่ที่ไม่ควรจะไป “อ” แปลว่าไม่ “คติ” ก็หมายความว่าไป ไปในสิ่งที่ไม่ควรไป    

สิ่งที่ไม่ควรไปนั้นหมายความว่า สิ่งที่ไม่ควรทำ หรือไม่ควรตัดสิน ไม่ควรคิด เพราะว่าอคตินั้นมีฐานมีรากมาจาก 

ความไม่ดี   ความไม่ดีนี้มีอยู่ว่า ถ้าเราชอบอะไรเราจะเกิดมีอคติได้ เพราะว่าเราจะตัดสินไปในทางที่เราติดใจ 

ชอบใจอยา่งนัน้ไมใ่ชต่ามหลกัวชิา   อาจเปน็อคตคิอืตดัสนิไปในทางทีเ่ราไมช่อบคอืความ เกลยีดชงัหรอืความโกรธ    

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายประมาณ ชันซื่อ

๑๖๓
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ความไม่ชอบนี้ก็ทำให้เราตัดสินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  บางทีก็อาจเป็นอคติจากความกลัว เพราะว่าเรากลัวว่า 

อย่างโน้น กลัวว่าอย่างนี้ ก็เลยตัดสินไม่ตรง ไม่เป็นกลาง  บางทีก็เป็นอคติในทางที่ได้เห็นผลประโยชน์    

อคติทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเห็นและเรียน  ถ้าปราศจากอคติแล้วก็จะถูกต้องตามหลักวิชา  

หมายความว่าถูกต้องตามบทกฎหมายที่มีอยู่  และเป็นไปตามกฎของความยุติธรรม  คือความดี  ความถูกต้อง  

 ฉะนั้นการที่ท่านได้เปล่งวาจาน้ีเป็นสัตย์อีกอย่างหน่ึง เป็นการเสริมความรู้ที่ท่านได้เรียนมา ได้ฝึกมา  

และความตั้งใจที่ท่านมีอยู่แล้วท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต   ฉะน้ันสัตย์ปฏิญาณที่ท่านได้เปล่ง 

เป็นสิ่งที่สำคัญ ก็ขอให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณน้ี ทำความเข้าใจในคำปฏิญาณน้ีอย่างลึกซึ้ง และท่านทั้งหลาย 

ก็จะได้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่สมบูรณ์  

 ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านที่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาต่อไปนี้ ให้ประสบความสำเร็จ ความดี  

ความมีชื่อเสียงทุกประการ  ขอให้มีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ตลอดไปไม่ประสบความเดือดร้อน ไม่ประสบ 

ความเจบ็ไข้ใด ๆ  สามารถทีจ่ะปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่ความยตุธิรรมและเพือ่ประโยชนข์องประชาชนทัง้ประเทศ  

และก็เพื่อชื่อเสียงของท่านเองและสถาบันตุลาการ.  

๑๖๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจอีกวาระ ขอแสดงความช่ืนชมกับทุกคนท่ีได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็น 

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  

 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น ปัจจุบันนี้มี 

ความยุง่ยากและปญัหามาก  เพราะบา้นเมืองของเราถกูกระทบกระเทอืนจากความผนัผวนและเปลีย่นแปลงของ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา จนทำให้คนส่วนหนึ่งซึ่งปรับตัวไม่ทัน  กลับกลายเป็นคนที่ 

คิดเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนกันมาก แล้วพากันก่ออาชญากรรม รวมทั้งการละเมิด และเบียดเบียนผู้อื่น  

ด้วยอาการและวิธีการต่าง ๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อน    แต่ถึงอย่างไร การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ 

กเ็ปน็หนา้ทีแ่ท ้ๆ  ของตำรวจ   ไมม่ผีูห้น่ึงผูใ้ดจะหลกีเลีย่งหรอืขอผอ่นปรนเปน็อยา่งอืน่ได้    ทกุคนจงึจะตอ้งมมุานะ 

กระทำหน้าท่ีนี้ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความสำนึกตระหนักอยู่เสมอ ว่าหน้าที่รักษาความสงบม่ันคง 

ในบ้านเมืองนั้น จำเป็นที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องทำร่วมกันให้พรักพร้อมโดยประสานสอดคล้องและ 

สนับสนุนส่งเสริมกัน เพราะหากต่างคนต่างทำ จะสำเร็จผลได้โดยยาก ซ้ำร้ายถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง หรือ 

ปล่อยปละละเว้น ก็จะเท่ากับร่วมกันก่อปัญหาให้ยิ่งพอกพูนขึ้น และนำพาส่วนรวมไปสู่ความเสื่อมสลายเร็วเข้า     

ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นท่านทั้งหลายเป็นนายตำรวจที่ดี ที่เป็นผู้ตั้งใจพยายามใช้ความรู้  

ความสามารถ และหลักวิชาทั้งปวง ด้วยความฉลาดรอบคอบ กล้าหาญ สุจริต เที่ยงตรง และประสบความสำเร็จ 

อันงดงามในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง  

 ดว้ยอำนาจความตัง้ใจจรงิ ทีจ่ะอทุศิตวัเพือ่ประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอใหท้กุคน 

มคีวามสขุ ความสวสัด ีและความเจรญิรุง่เรอืงในชีวติราชการ ทัง้สามารถสรา้งสรรคเ์กยีรตคิณุใหแ้ก่ตนแก่สถาบนั 

ตำรวจไทยได้สมบูรณ์บริบูรณ์สมตามความประสงค์ทุกประการ.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๕
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๖

๑๖๖
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 การท่ีผู้พิพากษาท่ีจะเข้ารับหน้าที่ได้กล่าวคำปฏิญาณเช่นนี้ เป็นระเบียบที่เหมาะสมและถูกต้อง  

เพราะว่าผู้พพิากษาเปน็สว่นของสถาบนั หรอืส่วนของอำนาจอยา่งหนึง่ของประเทศชาตใินระบอบประชาธปิไตย  

ซึ่งมีส่วนสำคัญก็คือส่วนบริหาร ส่วนนิติบัญญัติ และส่วนตุลาการ ในการที่จะปกครองประเทศให้ประชาชน 

มีความสุข มีความเจริญ และมีความปลอดภัย  

 ในคำปฏิญาณนั้นมีส่วนสำคัญอยู่ว่า จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต หมายความว่า 

ไม่ทำอะไรที่ผิดที่ทำให้เสียหายต่อส่วนรวม จะทำด้วยความปราศจากอคติ หมายความว่าไม่ทำอะไรที่ไม่ควรทำ    

อคติแปลว่าไม่ไป ที่ไม่ควรไป หรือคิดสิ่งที่ไม่ควรทำ   อคตินี้เป็นไปได้ ด้วยอำนาจของความชอบ คือความพอใจ  

ด้วยอำนาจของความไม่พอใจ คือความเคือง ด้วยอำนาจของความไม่รู้ คือไม่รู้เรื่อง หรือไม่รู้วิชาการหรือไม่รู้ว่า 

อะไรถูกต้อง และด้วยอำนาจของความกลัว   สี่อย่างนี้เป็นอคติสี่ ซึ่งผู้พิพากษาจะต้องระมัดระวังที่สุด   ต้องเว้น 

อคตสิีโ่ดยเดด็ขาด เพราะวา่ผูพ้พิากษานัน้เปน็ผูท้รงความยตุธิรรม   ความยตุธิรรมนัน้ตอ้งปราศจากอคต ิเพราะวา่ 

ถ้าเราไปเบียนความจริง หรือหลบความจริง ด้วยความที่เราชอบ หรือเราเกลียด หรือเรากลัว หรือเราไม่รู้นั้น  

จะทำใหก้ารตัดสนิใจหรอืการตดัสินความน้ันเสียไป ไม่เปน็ส่ิงทีเ่ปน็ยุตธิรรม   ยุตธิรรมกห็มายความวา่ สิง่ทีท่ำใน 

ความดี ความชอบธรรม และความถูกต้อง   ฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านได้เปล่งวาจาสั้น ๆ  เมื่อตะกี้มีความหมายทั้งนั้น  

ไม่ใช่เป็นคำเปล่งท่ีเล่น ๆ แล้วก็ผูกมัดท่านตลอดชีวิตราชการของท่าน หรือแม้จะไม่ใช่ชีวิตราชการก็ควรจะ 

ผูกมัดในชีวิตทั่วไปจนตาย 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวง
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายประมาณ ชันซื่อ

๑๖๗
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 ผู้พิพากษาเมื่อเปล่งวาจาน้ี ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่โดยสมบูรณ์ และเป็นที่นับถือของประชาชน  

ทำให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้โดยแท้จริง   ถ้าท่านได้ปฏิบัติดีชอบตามคำปฏิญาณนี้ ก็ถือว่าท่านเป็นคนครบคน    

เช่ือว่าท่านก็ต้ังใจ เพราะตะกี้การเปล่งวาจาก็มีความเข้มแข็ง แข็งแรง ก็นับว่าท่านได้ตั้งใจจริง ๆ คือตั้งใจที่ 

จะทำตามที่กล่าว  ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้รักษาคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด  และการรักษาคำปฏิญาณ 

ด้วยความเคร่งครัดตลอดชีวิตนี้  จะทำให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสำเร็จทั้งในราชการ 

ทั้งในส่วนตัว จะมีความพอใจจะมีความสุขใจที่ได้ทำงานที่ถูกต้อง  แม้ทางร่างกายก็เช่ือว่าจะสมบูรณ์ แข็งแรง  

ไม่มีเจ็บไข้ หรือมีน้อยที่สุด ในทางจิตใจก็จะได้มีความพอใจ มีความสุข  

 ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้สามารถรักษาคำปฏิญาณนี้ไว้ เพื่อความสุขของตัวเอง และเพื่อความสุขของ 

ส่วนรวม ความมั่นคงของประเทศชาติ และความเจริญของประชาชน.  

๑๖๘
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ พร้อมท้ังประกาศนียบัตร กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์ และเข็มสันติพิทักษ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

อบรมตามหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและหลักสูตรผู้กำกับการ   ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน  

ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ  

 ผู้ที่เข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดีกันทุกคน ว่างานในหน้าที่ของตำรวจนั้นเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด  

ทั้งยังมีภัยอันตรายที่จะต้องพาตัวเข้าเสี่ยงอีกเป็นอันมากในภารกิจและสถานการณ์ที่ล่อแหลมทั้งปวง     

ตำรวจทุกคนจงึต้องต้ังตัวตัง้ใจใหม้ัน่คงและหนกัแนน่เปน็พเิศษ ในอนัจะรกัษาความสจุรติและถกูตอ้งไวท้กุเมือ่  

ดว้ยความเพยีรพยายาม ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ และดว้ยสตปิญัญาความรูเ้ทา่ทนัเหตกุารณ ์  นอกจากนัน้ 

ยังจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินิจฉัยของตนให้กระจ่างแจ่มชัด พร้อมที่จะนำมาใช้การให้ได้ทุกขณะ    

ความระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังนี้ จะช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ที่เป็นภาระยากลำบากนั้นได้สำเร็จ  

 อีกประการหนึ่ง ใคร่จะเตือนว่า อุปสรรคสำคัญในการทำงานก็คือความท้อถอยและความหวั่นเกรง 

ต่ออิทธิพลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความฉลาดสามารถในตนเองกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างร้ายกาจ    

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๖

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง  รุ่นที่  ๑๒,๑๓

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ  รุ่นที่  ๑๙,๒๐

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๗

๑๖๙
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ในเรือ่งนี ้ขอใหแ้ต่ละคนระลกึวา่ตำรวจนัน้เปน็ฝา่ยทีต่ัง้อยูใ่นความถกูตอ้งเปน็ธรรม  ยอ่มอยูใ่นสถานะทีเ่หนอืกวา่ 

ผู้ทำผิด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีทุจริตชนคนใด  

จะเอาชนะความดี และความสามารถของตำรวจได้  

 ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของ 

ประเทศและประชาชน  ขอให้ทกุคนมีความปลอดภยัในกาลทกุเม่ือ และให้ประสบความสำเรจ็ ความเจรญิรุง่เรอืง  

ทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ให้งามเด่นและ 

ดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน.  

๑๗๐
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 ขอขอบใจที่กรรมการได้นำเงินมาสมทบทุนในการแก้ไขปัญหาจราจร และที่ได้แถลงว่าจะทำในขอบเขต 

ของหน้าที่ของตนที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้วยกัน คือแต่ละคนจะต้อง 

ทำในขอบเขตของหน้าที่ของตน และประสานกับผู้อื่นที่มีหน้าที่ต่างกัน  

 การจราจรส่วนหนึง่ตอ้งพึง่กฎจราจรอยา่งทีไ่ดแ้ถลงมา เพราะว่าถ้าแต่ละคนเคารพกฎจราจร การสญัจร 

ก็คงจะเรยีบรอ้ยข้ึน มรีะเบยีบมากขึน้ และไมม่กีารขดัขอ้งอบุตัเิหตทุีม่ใีนทอ้งถนนกน็า่จะลดลงไป   แตป่ญัหาสำคญั 

อยู่ที่ว่า ถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรจริง ๆ ก็จะทำให้การจราจรเคล่ือนได้ดี แต่ถ้ามีสักคนเดียวที่ไม่เคารพ  

อาจทำใหเ้กดิ เชน่  เกดิอบุตัเิหต ุทำให้ท้ังเมืองตดิชะงกักไ็ด ้   ฉะน้ันกเ็ปน็การบา้นท่ีไดต้ัง้ไวกั้บตวั ทีค่อ่นขา้งจะยาก  

เพราะว่าจะต้องให้ทุกคนสามารถที่จะรู้กฎจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งถ้าได้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

สัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นผลที่ดีมาก  ถ้าสอบก็คงสอบผ่านได้ แต่ว่าการสอบผ่านได้นั้น  ผลอาจออกมาเป็น 

ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้ ฉะนั้นก็เห็นใจท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจ แต่ว่าผลไม่ค่อยได้ ถ้าผลไม่ค่อยได้ ข้อสำคัญต้อง 

ดูว่าผลที่ได้ แค่ไหนก็ตาม  จะทำให้ช่วยส่วนรวมได้  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่คณบดีคณะนิติศาสตร์(๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำคณะผู้ร่วมจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้

จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนโครงการแก้ปัญหาการจราจร
ตามพระราชดำริ

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๗

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  รองศาสตราจารย์ สุรเกียรติ เสถียรไทย

๑๗๒
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 ตอนนีเ้กีย่วขอ้งกบัการจราจร หรอืปญัหาการจราจรเกีย่วขอ้งกบัแขนงอืน่ของวชิาการทัง้หมด   นีข่องทา่น 

ก็เป็นนิติศาสตร์ คือกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องตั้งให้ดี แม้กฎเกณฑ์หรือกฎหมายเก่ียวข้องกับจราจร  

ก็ไม่เป็นสิ่งของที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์   มีหลายสิ่งที่ขัด   แม้ในกฎหมายจราจร ถ้าไปดูจริง ๆ  ขัดกัน   ฉะนั้นไม่สามารถ 

ที่จะปฏิบัติ   ข้อต่อไปก็คือ เมื่อมีกฎหมายทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น และมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็น 

ผู้ดูแลในการปฏิบัติ ก็คือตำรวจ หรือต่อไปก็คือศาล   ทั้งหมดนี้ ผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็อาจปฏิบัติไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์    

ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมดปัญหา หรืออาจไม่หมดก็ได้ เพราะว่าถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อกฎหมาย จราจร 

ไม่สอดคล้องกัน อาจชนกันก็เป็นได้ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุด ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายศาลทำงาน 

ให้สอดคล้องก็คงแก้ไขปัญหาลงได้ดี ปัญหาในทางรักษากฎจราจรก็จะดีขึ้น มีผลมากขึ้น  

 อีกอย่างหนึ่ง ก็จะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้  สำหรับการจราจร เครื่องมือน้ันสำคัญที่สุดก็คือถนน    

ก็ต้องมีถนนที่เหมาะสม มีเครื่องควบคุมการจราจรที่เหมาะสมและมีกฎเกณฑ์ของแต่ละแห่ง แต่ละส่วน  

ของผิวจราจรนั้น ให้เหมาะสม  อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของนิติศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของรัฐศาสตร์ หรือของตำรวจ หรือ 

ของศาล เป็นเรื่องของวิศวกรรม  ก็จะต้องทำวิศวกรรมให้ดีขึ้น คือหมายความว่าทำถนนให้ดีข้ึน ให้สอดคล้อง  

ซึ่งเป็นการบ้านที่หนักที่สุด เพราะว่ากรุงเทพฯ ได้สร้างมาเป็นเวลา ๒๐๐ ปีแล้ว ไม่ได้มีแผนผังเมืองที่จริง ๆ จัง ๆ    

ก็มีการผังเมืองของทางการ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนัก เพราะว่าคนไทย ตามชื่อเป็นคนไทย คือมีอิสระ 

บังคับกันไม่ได้   จะสร้างอะไรก็สร้าง อยากจะสร้างเดี๋ยวนี้ก็สร้าง ก็ไปขวางกับคนอื่น คือขวางทางอื่น   อันนี้ก็เลย 

แก้ไขไม่ได้   ซึ่งทำให้เห็นได้ ถ้ากางแผนที่กรุงเทพฯ แล้วจะสั่นหัวกันทั้งนั้น หรือไม่สั่นหัว เพราะว่าอาจไม่เข้าใจ 

ก็ได้ อาจดูแผนที่ไม่เป็น   แต่ถ้าดูแผนที่จริง ๆ  มีคนมาชี้แจงว่า เราอยากไปจากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ต้องผ่าน 

เส้นทางไหน จะเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ สมมุติว่าคนสองคนในเมืองจะไปในเวลาเดียวกัน จากบ้านไปทำงาน 

จะสวนกัน เมื่อสวนกันแล้วไม่ยอมถอยกันก็ชนกัน แล้วก็ทำให้ทั้งหมดเป็นอัมพาต ฉะนั้นจะต้องมีผังเมือง 

ให้ดีขึ้น หรือมีการสร้างถนนที่เหมาะสมขึ้น ให้เหมาะกับการจราจร  

 ทีพ่ดูถงึโครงการพระราชดำร ิทกุคนกค็งตอ้งงง  เพราะวา่ทีท่ราบกนั เงนิทีใ่ห้สำหรบัโครงการพระราชดำรนิี ้

มี ๒ ส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งคือสนับสนุนให้มีสายตรวจตำรวจ อีกส่วนหนึ่งให้มีการปรับปรุงขยายเส้นทางสัญจร    

นอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทางไม่ใช่สำหรับรถ แต่สำหรับคนข้ามถนนอีก อาจเห็นว่ามีเงินเท่าไหร่ก็อาจไม่พอ แต่ว่า 

ที่ทำนั้นก็จะทำเป็นจุด ๆ ซึ่งทางราชการทำไม่ได้ เพราะว่าถ้าทางราชการทำ จะต้องทำทุกแห่งพร้อมกัน เพราะว่า 

กลวัเขาจะวา่ฝนตกไมท่ัว่ฟา้   เม่ือสองปทีีผ่า่นมาน้ี กเ็ห็นไดว้า่ฝนตกมักจะทัว่ฟา้ เพราะวา่ฝนตกหนกั เมือ่ตกหนกั 

แล้วนำ้ก็ทว่ม   คราวนีก็้เกิดปญัหาวา่ทำไมนำ้ทว่ม ทำไมนำ้ไมไ่หล กจ็ะตอ้งเปน็ปญัหาเพิม่เตมิขึน้มาอกี   นอกจาก 
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สรา้งถนนทีจ่ะตอ้งพงั กจ็ะตอ้งสรา้งทางน้ำอีก   คอืมีปญัหามากมาย ถา้หากวา่อยากทำจรงิ ๆ  ทกุคนก็รอ้งเรยีนมา 

ว่า ทำไมไมท่ำอยา่งนี ้ทำไมไมท่ำอย่างโน้น ตรงน้ีกต็อ้งการเหมือนกนั  จรงิ แตว่า่กำลงัเงนิมนัไม่ม ีกจ็ะตอ้งทำตาม 

ที่นึกว่าควรจะทำ  

 อันนี้ก็อาจไม่น่าพูด ที่ทำโครงการพระราชดำรินี้ ทำตามมีตามเกิด ไม่ใช่มีแผนแท้  แผนน่ะมี แต่ว่า 

ไมป่ฏิบติั   ปฏิบติัทัง้หมดไมไ่ด ้  ถา้ปฏบิตัทิัง้หมด จะตอ้งสรา้งเมอืงใหม ่แลว้สรา้งเมอืงใหมก่เ็กดิปญัหาในทกุทาง  

ทั้งทางนิติศาสตร์ ทางการค้า และทางวิศวกรรม  มีความคิด มีโครงการที่จะสร้างเมืองใหม่ แต่ไม่ใช่อย่างที่ 

เขาคดิจะทำกนั   อยา่งทีเ่ขาคดิจะทำกนั สรา้งเมืองเพือ่ทีจ่ะเกดิปญัหา  แตท่ีเ่ราคดิเปน็การสรา้งเมอืงเพ่ือทีจ่ะเปน็ 

ตวัอยา่ง และทำใหเ้มอืงเดมิของเราคอืกรงุเทพมหานครนี้ เปน็เมอืงทีโ่ปรง่ เปน็เมอืงทีน่า่ด ูเปน็เมอืงประวตัศิาสตร ์ 

และเปน็เมอืงสวยงาม   สว่นเมอืงใหมน่ัน้กจ็ะเปน็เมอืงสวยงามเหมอืนกนั และสะดวกสบายทกุอยา่ง   สำหรบัเรือ่ง 

ของรถ จะเปน็ลอยฟา้หรอืดำดนิกไ็มท่ราบ กจ็ะมไีด ้แตว่างแผนใหด้ ีไมต่อ้งเกดิปญัหา   อยา่งทำรถใตด้นิ ทีเ่ปน็ปญัหา  

คือเดี๋ยวไปชนเสาเข็ม   ถ้าแล่นไปที่ไหน ต้องไปชนเสาเข็มแน่นอน ถ้าทำใต้ดิน  ที่ที่เสนอจะไม่ต้องไปชนเสาเข็ม  

เพราะไมม่เีสาเข็ม แล้วก็จะสรา้งการขนส่งมวลชนทีเ่หมาะสม   การคมนาคมมทีัง้ถนน มทีัง้ทางตา่งระดบัลอยฟ้า  

มีทั้งทางใต้ดิน มีทั้งคลอง สำหรับให้มีการคมนาคมทางเรือก็ได้ คลองสำหรับระบายน้ำก็ได้ ทำทั้งหมดให้เสร็จ  

 อันนี้เคยไปถามคนที่เขารู้ทางอนาคต  ถามเขาว่าแซยิด ๗๒ นี่ ก็มีเป้าหมายแล้วที่จะสร้างเขื่อน 

เพื่อป้องกันภัยแล้ง แต่ว่าแซยิด ๘๔ จะมีเมือง เรียกว่าเมืองสวรรค์เมืองที่ดี มีไหม มีทางไหม  เขาบอกว่ามีทาง    

ก็เลยขอให้ไว้ใจว่าเราคิด คิดอยู่ จะสร้างเมืองสวรรค์ จะทำให้กรุงเทพมหานครน้ีเป็นกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์  

แลว้กเ็มอืงใหมน่ัน้กจ็ะเปน็เมืองสวรรคเ์หมือนกนั   ไม่ไดเ้ปน็การย้ายกรงุเทพฯ ไปทีอ่ืน่ไกล แตว่า่เปน็การปรบัปรงุ 

ให้ดีขึ้น  อันนี้พูดอย่างน้ีสำหรับแหย่ท่าน ให้ท่านคิด เพราะว่าแต่ละคนก็คงต้องคิดว่า เออ... จะไปทำที่ไหน  

ก็คิดเอาเอง  ก็เคยพูดเสมอว่า ถ้าบอกให้ทราบว่าจะทำตรงไหน เดี๋ยวเกิดเดินขบวนมา แล้วก็มาต่อว่า  แต่อันนี้ 

มาต่อว่าก็ต้องยอม แต่ว่าก็เปน็โอกาสทีค่ดิ   ฉะนัน้เลยทำใหค้ดิวา่ทกุอยา่งนีจ้ะตอ้งอาศยัทกุฝา่ย ทัง้ฝา่ยนติศิาสตร ์

อย่างที่ท่านเป็น ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ทั้งฝ่ายรัฐศาสตร์ แล้วก็ฝ่ายอื่น ๆ ทุก ๆ ด้าน   ฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่าน 

ทราบว่า กำลังคิด ไม่ใช่ไม่คิด แล้วก็หวังสำเร็จตามที่คิด เป็นเวลาอีกรอบครึ่ง หมายความว่า ๘๔  แซยิด ๘๔  

ถ้าช่วยกันทำจริง ๆ แล้วสำเร็จแน่  ก็เลยนึกว่าแซยิด ๗๒ น้ันน่ะกำลังสำเร็จ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปสรรคต่าง ๆ  

ก็ผ่านพน้ไปอยา่งดีคนเข้าใจ   หมายความวา่ คนเดีย๋วน้ีเขา้ใจวา่จะตอ้งทำอะไร   เม่ือแซยดิ ๖๐ จะทำอะไรทำไมไ่ด ้   

จะบอกให้ทำอย่างน้ีก็คัดค้าน ทำอย่างโน้นก็คัดค้าน  แต่มาแซยิดครึ่ง ๖๖ นั้น คนก็รู้สึกว่าจะเข้าใจว่าจะต้อง 

ทำอะไร และทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันทำ  
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 วันนี้ก็ประหลาดมากท่ีเห็นฝ่ายนิติศาสตร์มาแก้ไขกัน แต่ว่าพวกท่านก็มีส่วนเหมือนกันที่จะแก้ปัญหา 

ทั้งหลาย   ฉะนั้นก็ขอบใจที่นำเงินมาช่วยแก้ปัญหานี้ แล้วก็คงไว้ใจว่าจะไปใช้จริง ๆ   ยังไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไร    

เด๋ียวนีก็้เงนิอยู ่จา่ยไปแล้ว ๒๐ ลา้น เหลอือกี ๒๐ ลา้น   ๒๐ ลา้น นีก่ต็อ้งใช ้  อาจแปลกใจวา่ไปใชอ้ยา่งไร   อยา่ตอ่วา่ถา้ 

ท่านคิดจะต่อว่าก็อย่าให้ คือถ้าไม่ไว้ใจก็อย่าให้ ฉะนั้นถ้าหากเห็นว่าโครงการพระราชดำริไม่ดีก็อย่ามาให้    

ตอนนีม้าใหแ้ล้วก็หมายความวา่ไวใ้จ   ถา้ทำอะไรทีไ่มพ่อใจกก็ระซบิบอกวา่ไมพ่อใจตรงไหน   แกไ้ขได ้  ถา้แกไ้ขไมไ่ด ้

อยา่มาโจมต ี  การไมโ่จมตกีนันีจ้ะทำใหโ้ครงการสำเรจ็ได้   พดูอยา่งนีอ้อกจะมากไปหนอ่ย   ฉะนัน้จะอยา่งไรกด็ใีจ 

ที่ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าต้องร่วมมือกัน  แม้จะเกิดปัญหาอย่างปัญหาจราจรน้ี ทุกคนต้องมีหน้าที่ มีส่วนที่จะทำ    

ไม่ใช่บ่นว่า ทำไมคนโน้นไม่ทำ เราต้องทำ  แล้วก็ที่ได้เดินก็ยังแปลกดี คงจะซ้อมเดิน หรือว่าเขาอาจห้ามไม่ให้รถ 

เข้าเมือง ก็ต้องซ้อมเดิน  อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา แต่บังเอิญเป็นหลายพันคนที่รู้สึกแน่นเหมือนกัน    

อยา่งไรกต็ามกเ็ปน็การแกป้ญัหาอยา่งหนึง่   ขอใหง้านทีท่า่นคดิชว่ยกนันีใ้หเ้ปน็ผลสำเรจ็ แลว้กท็า้ยทีส่ดุทำใหท้า่น 

มอีนามยัแข็งแรงพอทีจ่ะทำงานตอ่ไป   ขอขอบใจทา่นทีร่ว่มมอือยา่งดแีลว้กส็ำคญัทีส่ดุไมใ่ชเ่งนิทีเ่อามาให ้เปน็งาน 

ทีตั่วทำ ทำใหดี้ ๆ  อยา่งอาจารยก์ส็อนใหด้ ีๆ  อยา่งนกัศกึษานสิติกใ็หเ้รยีนใหด้ ีๆ  เพือ่ทีจ่ะสามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน 

ต่อไปเพื่ออนาคต เพราะว่าบ้านเมืองของเราต้องอยู่อีกนาน  

 ขอให้ทุกคนได้สำเร็จในกิจการที่มีอยู่ แล้วก็ให้มีกำลังทั้งกาย ทั้งใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่และทำงานของตน 

เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญ ความสุข  ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกคน.  
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 ผู้พพิากษาเปน็ผู้ทีม่คีวามสำคญัมากในระดบัประเทศ เพราะหนา้ทีท่ีท่ำนัน้จะตอ้งทำดว้ยความเทีย่งตรง    

ฉะนั้นการที่มีระเบียบให้ผู้พิพากษามาเปล่งคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ ก็เป็นสิ่งท่ีถูกต้องและจำเป็น  

เพราะว่าถ้าเป็นคำปฏิญาณแลว้ เทา่กบัเปน็การเตอืนใจวา่ หน้าทีน้ั่นตอ้งมีความเขม้แขง็ มคีวามรู ้และสำคญัทีส่ดุ  

มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน  

 คำปฏิญาณท่ีท่านได้เปล่งมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะคำปฏิญาณนั้นเป็นการสรุปหน้าที่ของผู้พิพากษา 

อยา่งสัน้ทีส่ดุและเบด็เสรจ็   ฉะน้ันทา่นทัง้หลายจะตอ้งสำนึกและจำไว ้จดจำเข้าในใจ ในคำทีเ่ปลง่   ถา้ปฏบัิตติาม 

คำปฏญิาณนัน้ทกุถอ้ยคำ จะทำให้การปฏบิตังิานของทา่นประสบความสำเรจ็ ความเรียบรอ้ย และถกูจดุประสงค ์ 

คือ ความสงบสุข และความยุติธรรมในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถที่จะพ่ึงผู้ท่ีเป็นบุคคลท่ีสำคัญ 

ของประเทศ   คำปฏญิาณนัน้อาจสรปุอยา่งสัน้ทีส่ดุ กค็อืทีท่า่นไดเ้ปลง่วา่ จะตอ้งทำงานอะไรโดยปราศจากอคติ    

นี้เป็นข้อท่ีสรุปท่ีสุดในงานการของแต่ละคน คือไม่ให้เปไปไปที่ไหน  คืออคติ ก็แปลว่าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  

ไมไ่ปในสว่นในทีท่ีไ่มค่วรไป   คอืวา่  อะ  แปลวา่ไม่  คต ิ แปลวา่ไป  คอืไม่ไปในท่ีท่ีไม่ควรไป  ทัง้ในกาย  ทัง้ในความคดิ    

ถ้าหากว่าไปในสิ่งที่ควรไปนั้น ก็หมายความว่าทำถูกต้อง  ถูกต้องตามหลักวิชา ในที่น้ีก็หลักวิชาความยุติธรรม  

และทำถูกต้องตามศีลธรรมจรรยาทุกอย่าง   ถ้าทำเช่นนี้ตลอดชีวิต เท่ากับได้สร้างสิ่งที่ดีที่งาม จะมีความสำเร็จ    

ความสำเร็จ  หมายถึง  ส่ิงท่ีถูกต้องตามจุดประสงค์ของการเป็นผู้พิพากษา  และถ้าทำอย่างนี้แล้ว  

ก็จะนำความยุติธรรมมาสู่ประเทศชาติ  ความยุติธรรมน้ี  ก็คือส่ิงท่ีทำให้คนอยู่ได้  อยู่ร่วมกันโดยสันติ  

โดยไม่เบียดเบียนกัน  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้า ฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายชูศักดิ์ บัณฑิตกุล
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 การทีใ่นประเทศใดมปีระชาชนทัง้หมดอยูร่ว่มกนัโดยสันต ิกเ็ปน็ส่ิงทีป่รารถนาของทกุคน   ไมม่ใีครอยาก 

ใหม้คีวามวุน่วายในหมูค่ณะ ในประเทศชาต ิเพราะวา่ถา้มีความวุน่วายน้ัน เปน็ความทกุข ์  ทกุคนตอ้งการความสขุ  

หากความสขุนัน้ก็จะมาจากความปรองดอง และความทีท่กุส่ิงทกุอย่างเปน็ไปโดยยุตธิรรม   แตข่อ้นีเ้ปน็สิง่ทีย่าก 

เพราะความยุติธรรมของคนหนึ่ง  อาจเป็นความอยุติธรรมของคนอื่น  เพราะว่าคนต้องมีผลประโยชน์   ฉะนั้น 

ก็จะต้องมีใครที่จะตัดสิน บอกว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำ   อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยตรง โดยเฉพาะ 

ผู้พิพากษาที่จะต้องทำงานในศาลพิพากษาคดีต่าง  ๆ  ทุกชนิด ก็ต้องหาทางที่จะให้เป็นยุติธรรม คือปรองดอง 

ใหดี้ทีส่ดุ ไมใ่หก้ารเอารดัเอาเปรยีบเกดิขึน้ ไมใ่หค้วามอยตุธิรรมเกดิขึน้   เปน็งานทีย่ากลำบากเพราะวา่นสิยัของ 

คนก็อยู่ที่ว่า จะต้องเอาเปรียบให้มากที่สุด  แม้จะเป็นในงานที่สุจริตเช่นการค้าขาย ก็ย่อมต้องมีการได้เปรียบ 

มากที่สุด   คนที่ขายก็อยากได้ราคาที่สูงที่สุด  ผู้ที่ซื้อก็ย่อมต้องการราคาต่ำที่สุด เพราะไม่อยากที่จะเสียเงิน 

เสียทองมากกว่าที่ควร  แต่ราคาที่ยุติธรรมอยู่ที่ไหน ก็ต้องอยู่ที่หลักของเศรษฐกิจ  หลักของการค้า ซึ่งจะ 

กำหนดได้ยาก นอกจากจะรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แต่ว่าต้องมีส่วนหน่ึงท่ีจะให้คนของทั้งสองฝ่ายเขามี 

ความพอใจได ้  พอใจพอสมควร คอืหมายความวา่ คนทีซ่ือ้กมี็เงนิพอทีจ่ะซือ้ เขากซ้ื็อสิง่นัน้ และกผ็ูข้ายกส็ามารถ 

ที่จะขายในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ขาดทุน   ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย เพราะว่าได้เห็นราคาที่ยุติธรรม  

 อันนีย้กตัวอยา่งแบบเศรษฐกจิ คอืแบบใชเ้งนิ ๆ  ทอง ๆ  แบบอืน่ ๆ  กยั็งมีอกีมาก ทีจ่ะตอ้งใชค้วามยตุธิรรม 

ตัดสนิ   สว่นมากจะไมต่อ้งอาศยัคำพพิากษา เพราะวา่ถา้ตอ้งอาศยัคำพพิากษา ผูพ้พิากษาในประเทศจะมไีมพ่อ    

อยา่งวันนีม้ากันสองร้อยกวา่คน แตป่ระเทศมีประชากรตัง้เปน็เกอืบประมาณ ๖๐ ลา้นแลว้ กไ็มพ่อ   แตว่า่ในเวลา 

ที่มีคดี หรือมีกรณีท่ีวิกฤต ก็จะต้องอาศัยผู้พิพากษา   โดยมากประชาชนหรือคนทั่วไปในประเทศ ก็ย่อมเป็น 

ผู้พิพากษาเอง เป็นผู้ที่ปรองดองกันได้ เป็นผู้ที่ตกลงกันได้ แต่ในกรณีที่วิกฤตต้องอาศัยศาล   ฉะนั้นกรณีวิกฤต 

เหล่านั้นที่ตกลงกันไม่ได้ ปรองดองกันไม่ได้ จึงเป็นกรณีที่เรียกว่าหนัก คืออาการหนัก การทะเลาะกันอย่างหนัก 

จึงต้องอาศัยศาลพิพากษา   ฉะนั้นงานที่ท่านมีในการงานพิพากษา ในการปรองดองฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลย ก็เป็น 

กรณีที่ยากจึงต้องอาศัยหลักวิชาน้ันที่ท่านเรียนมา และสำคัญจะต้องอาศัยความยุติธรรมที่มีอยู่ในใจ และ 

ความแนว่แนม่ัน่เหมาะในใจคดิ   ฉะนัน้งานในดา้นผูพ้พิากษาโดยตรง กห็นกัอยูม่าก   นอกจากนีง้านของผูพ้พิากษา 

ก็มโีดยอาศยัหลกัวา่  ข้ึนช่ือวา่เปน็ผูพ้พิากษา  กเ็ปน็คนทีม่คีวามยตุธิรรมเปน็ผูใ้หญ ่ เปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถทีจ่ะ 

ทำให้คนเขาอยู่กันได้โดยสันติ   ฉะนั้นงานของท่านมีทั้งในโรงศาล ทั้งนอกโรงศาล ซึ่งงานนอกโรงศาลนี้ได้อาศัย 

ความนับถือของคนที่มีต่อสถาบันศาล สถาบันยุติธรรมนี้ ตุลาการนี้   อันนี้ก็ฝากไว้อยู่กับผู้พิพากษาเป็นสำคัญ    

ถา้ผูพ้พิากษาทกุระดบัปฏบิติังานของตวัดว้ยความยุตธิรรม ดว้ยความน่านับถอื จะทำใหง้านของร้ัวของชาตลิลุว่ง 

ไปได้ดี  
๑๗๗
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 การท่ีผู้ท่ีเป็นผู้พิพากษามีจิตใจดีงาม คือแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเป็นที่นับถือของประชาชน 

ทั่วไป เป็นหน้าที่สำคัญ นอกเหนือจากหน้าที่อื่น ๆ ทั้งหลาย   ฉะนั้นการที่ท่านเข้ามาและปฏิญาณตน ก็อาจเป็น 

ผู้พิพากษาเต็มตัวแล้ว จะต้องรักษาคำปฏิญาณนี้ด้วยชีวิต จึงจะเป็นผู้พิพากษาที่เต็มตัว  ก็เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งใจ 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่  ฉะนั้นก็ขอให้ทุก ๆ คนได้สามารถรักษาคำปฏิญาณนี้ไว้ตลอดชีวิต จะได้เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น 

ปูชนียบุคคล ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง แต่มีความสุขและมีความภูมิใจในตัวได้  

 ฉะนัน้กข็อใหท้กุทา่นประกอบดว้ยกำลงักายกำลงัใจสมบรูณ์ และมคีวามตัง้ใจนีเ้ตม็ที่ เพือ่ใหป้ฏบิตังิาน 

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นเกียรติแก่ตัวเป็นเกียรติแก่สถาบันตุลาการแห่งประเทศไทย  ขอให้ประสบ 

ความสำเร็จ และประสบความดีทุกประการ. 

๑๗๘
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียน 

นายรอ้ยตำรวจ พรอ้มท้ังมอบประกาศนยีบตัรกบัเขม็พทิกัษช์นาธปิตัยแ์ละเขม็สันตพิทิกัษ์ แกผู่ส้ำเรจ็การศกึษา 

อบรมตามหลักสตูรการบรหิารงานตำรวจชัน้สงูและหลกัสตูรผูก้ำกบัการ อกีวาระหนึง่    ขอแสดงความชืน่ชมกบั 

ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้  

 ตำรวจนัน้ตอ้งถอืวา่เปน็ทีพ่ึง่สำคญัของประชาชน ในดา้นอำนวยความม่ันคงปลอดภัยและความยตุธิรรม 

เทีย่งตรง    ดงันี ้ ตำรวจแตล่ะคนจงึตอ้งมีความรูค้วามสามารถสูงทัง้ทางดา้นวชิาการและปฏบิตักิาร ทัง้ตอ้งฝกึฝน 

อบรมด้านจิตใจและคุณธรรมให้มั่นคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพื่อจักได้สามารถอดทนต่อความยากลำบาก และ 

อดกล้ันต่ออามสิเครือ่งล่อใจนานาประการ   มฉิะนัน้ จะไมอ่าจรกัษาความสจุรติ และวนิยัอนัดงีาม  ซึง่เปน็คณุสมบตั ิ

หรอืคุณค่าของตำรวจ ใหค้งอยูอ่ยา่งเหนียวแนน่ตลอดไปได ้  ทา่นทัง้ปวงตา่งผ่านการศกึษาอบรมมาดแีละครบถว้น 

ทุก ๆ ทาง ทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่โดยถี่ถ้วนแน่นแฟ้นแล้ว ขอให้พยายามนำความรู้ความสามารถทั้งมวล 

ทีม่อียู ่มาอำนวยความผาสกุความยุตธิรรมแกท่กุคน ดว้ยความเข้มแข็ง อดทน และสุจรติ โดยอาศยัความถกูตอ้ง 

เที่ยงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลักปฏิบัติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจว่า ตำรวจนั้นคือหลักประกัน 

ความสงบสุขของชาติและประชาชน ที่ทุก ๆ คนจะเชื่อใจและยกย่องนับถือได้เต็มภาคภูมิ   

 ขออำนาจแห่งเจตนาดี ที่ตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม จงบันดาลให้ทุกคนประสบ 

ความสขุความสำเรจ็ทัง้ในชวีติและในหนา้ทีร่าชการสามารถสรา้งชือ่เสยีงเกยีรตยิศให้แกต่น แกส่ถาบนัตำรวจไทย  

ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๗
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง  รุ่นที่  ๑๔
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ  รุ่นที่  ๒๑, ๒๒, ๒๓
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘

๑๘๐
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 ผู้พิพากษาที่จะออกปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครั้งแรก มีประเพณีท่ีจะต้องกล่าวคำปฏิญาณ เพ่ือที่จะเป็น 

การเน้นถึงหน้าที่สำคัญที่ตัวจะเข้ารับ  การที่เปล่งคำปฏิญาณนี้อาจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คอนข้างจะโบราณ ๆ แต่ต้อง 

ยืนยันว่าไม่ใช่ของโบราณ  เป็นวิธีที่จะเตือนใจตัวว่า แต่ละคนโดยเฉพาะผู้พิพากษา มีหน้าที่ที่สำคัญที่จะปฏิบัติ 

ตามคำปฏิญาณ  

 คำปฏิญาณนั้นที่ได้กล่าวมาเป็นคำที่สั้น และเป็นคำที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะสรุปความจำเป็น หรือจะ 

เรียกว่าหน้าที่ที่ตัวได้รับ เป็นการสรุปความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีน้ันให้ดี   โดยเฉพาะคำที่สำคัญที่สุด และ 

เคยเตือนเพือ่นผู้พพิากษาในรุน่กอ่น ๆ  เสมอ คอืไดบ้อกวา่จะปราศจากอคต ิ  “อคต”ิ นีก้แ็ปลวา่เปน็ทีท่ีไ่มค่วรไป  

ทีไ่มค่วรไปทัง้ในทางกาย ทัง้ในทางใจ   หมายความวา่ ในสิง่ใดทีไ่มเ่หมาะสมกจ็ะเวน้   ในทีใ่ดทีไ่มเ่หมาะสมกจ็ะไมไ่ป  

ในสิ่งที่ถ้าคิดแล้วเกิดเสียหายก็ไม่คิด  อคตินี้ มีหลักอยู่ท่ีทำไมจะมีอคติได้  มีอคติได้ เพราะว่ามีการชักชวน  

ชักชวนด้วยการที่นึกว่าจะมีรางวัล หรือจะมีอะไรที่เป็นทรัพย์ ที่เป็นรายได้อดิเรก นี่ก็เรียกว่าอคติที่มาจาก 

ความโลภ   อาจมีอคติได้จากความเกรงกลัวว่าถ้าไม่ทำ หรือไม่ไปจะมีอันตรายกับตัว อันนี้ก็เป็นอคติที่มาจาก 

ความกลัวภัย   มีอคติจากสิ่งที่ใครมายั่ว มายั่วให้โกรธ แล้วก็เราก็ต้องทำหรือต้องไปเพราะว่าเราโกรธ อันนี้ก็เป็น 

อคติที่มาจากความรู้สึกฉุนเฉียว  หมายความว่าไม่รู้ตัวคือไม่ได้พิจารณาโดยรอบคอบ ซึ่งโยงกับอคติสุดท้าย 

ที่สำคัญ คือความไม่รู้  ความไม่รู้ก็จะมาจากความอยากได้ หรือจากความโกรธ ก็เลยทำให้ไม่รู้  ความไม่รู้นั้น 

นะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าเราไม่รู้ว่า เราจะทำอะไรได้ หรือทำอะไรไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานโดย 

ยุติธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษา   ข้อสำคัญเป็นอย่างนั้น ถึงว่าต้องป้องกันความไม่รู้นี้ด้วยความระมัดระวัง 

ที่จะรักษาตัวไม่ให้มีเกิดความโลภ  ความโกรธ  จึงจะไม่มีความหลง  หรืออคติอีกอันก็คือความกลัว  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายประมาณ ชันซื่อ

๑๘๑
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ฉะนั้นที่สำคัญก็คือต้องตั้งสติให้ดีเพื่อให้ไม่มีอคติเหล่านี้  ต้องตั้งจิตให้มั่น  ตั้งจิตให้มีความซื่อตรงใน 

ความคิดทั้งหลาย จึงจะทำให้ปฏิบัติงานได้โดยดี  

 ที่กล่าวนี้ก็เคยกล่าวมามากแล้ว แต่ก็ขอเตือนไปอีกครั้ง   อีกข้อหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะมีความลำบาก 

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากกว่ารุ่นก่อน ๆ อาจเป็นเพราะโลกนี้เปลี่ยน แล้วเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศไทยเรา 

ก็เปลี่ยน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสมัยที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์   โลกาภิวัตน์นี้ก็ค่อย ๆ คิด แล้วก็ค่อย ๆ พิจารณา  

จะหมายความว่าอะไร   ก็คงหมายความว่า เราเห็นตัวอย่างมามากแล้ว  ก็ถ้าเราคิดอะไร เราทำอะไรรู้กันทั่วโลก    

ท่ีทำในท่ัวโลก ก็รู้ กันเร็วเหลือเกิน จนกระทั่งเราติดตามสถานการณ์ไม่ค่อยทัน จะเห็นได้ว่าในโลกนี้ 

สถานการณ์ปั่นป่วนอย่างมา สถานการณ์ปั่นป่วนโดยการกระทำของคน มีมาก   แม้จะธรรมชาติก็มีสิ่งที่แปลก ๆ  

ประหลาด ๆ เกิดขึ้น   เราจะตามทันหรือ   เราจึงต้องมีสติสัมปชัญญะ ต้องมีความคิดให้รอบคอบ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในโลก ทั้งทางธรรมชาติ ทั้งทางเรื่องของที่คนสร้าง เราจะรับอย่างไร  ฉะนั้นคนสมัยใหม่ โดยเฉพาะผู้พิพากษา 

สมัยใหม่นี้ จะต้องคิดให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าก่อน เพราะว่าหน้าที่หนักมากขึ้น โดยความเปลี่ยนแปลงของโลก  

ทั้งทางรูปธรรม ทั้งทางจิตใจ  

 ฉะนั้นท่านได้เปล่งวาจา ท่ีได้ปฏิญาณตนให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ คือเข้มแข็งก็ยิ่งต้องเข้มแข็งจริง ๆ  

จำเอาไว้คำปฏิญาณนี้ แล้วถ้าจำได้ คำปฏิญาณนี้จะเป็นครูให้ทำหน้าที่ดี เพื่อเกียรติของตัว เพ่ือความสงบของ 

ประเทศชาติ เพือ่ความสขุของประชาชน   ขอใหท้า่นทัง้หลายสำนกึวา่ หนา้ทีส่ำคญันีย้ิง่กว่าสมยัใด ๆ  ถา้ผดิพลาดไป  

เราอาจล่มจมได้   ประเทศไทยนี้อยู่ดีมานาน นับว่าดีมาก   แม้เดี๋ยวนี้จะบ่นกันว่า อะไร ๆ มันยุ่งเหยิง สับสน    

นัน่นะเรยีกไดว้า่อยูใ่นเกมส ์ มนัเปน็เรือ่งทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตั ิ  ถา้ปฏบิตัไิมด่ ีอนาคตกไ็มค่อ่ยแจม่ใส   แตถ่า้ปฏบิตัดิ ี 

อนาคตก็จะแจม่ใส   ฉะนัน้ กข็อใหท้า่นทัง้หลายจำคำปฏญิาณของตนเอาไว้ และไปทบทวนในสมอง หรอืทบทวน 

ในการสนทนากนั แลกเปลีย่นความคดิวา่ควรจะทำอะไรอยา่งไร กจ็ะเปน็ผูท้ีน่บัว่าไดป้ฏิบตัหินา้ทีเ่พ่ือประเทศชาต ิ 

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง  

 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีพลานามัยแข็งแรง จิตใจเข้มแข็งและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ของตัว และเพื่อสำหรับตัวเองได้มีความพอใจว่าเป็นคนที่ได้มีประโยชน์ และเป็นคนที่มีเกียรติ คือประสบ 

ความสำเรจ็เปน็เกียรติแก่ตัว แกว่งศต์ระกลูของตวั แกส่ถาบนัตลุาการของประเทศ ทำใหป้ระเทศชาตมิคีวามสขุ 

และมีความสงบ   ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จทุกประการ.  

๑๘๒
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายรอ้ยตำรวจอกีรุน่หนึง่.   ขอแสดงความชืน่ชมกบัทกุ ๆ  คน ทีไ่ดร้บัความสำเรจ็ในการศกึษา และไดร้บัเกยีรตเิปน็ 

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร.  

 ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง.    

งานในหนา้ทีจึ่งเตม็ไปดว้ยความยากลำบากท่ีจะตอ้งตรากตรำปฏบิตัแิละมากไปดว้ยปญัหายุง่ยากนานาชนดิทีจ่ะ 

ต้องขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบที่จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม. ด้วยเหตุน้ี  

ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิและอำนาจทางกฎหมายให้ เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกัน 

รักษาชีวิต. ผู้เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว  

แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และมีสติ 

ยั้งคิดสูง ที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกิน 

ขอบเขตและความจำเป็น. ถ้าทำได้ดังน้ี งานทุกอย่างก็จะดำเนินไปโดยราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จที่ถูกต้อง 

สมบูรณ์ ช่วยให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตนและส่วนรวม  จึงขอให้นายตำรวจทุกคนนำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  

เพื่อจักได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก  ให้ควร  และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป.  

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต ให้มีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อ  

และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่ง ๆ ขึ้นไป.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคาร ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐

๑๘๔
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 สถาบันตุลาการเป็นอำนาจสำคัญในชีวิตของประเทศชาติ และเป็นอำนาจที่มาจากคุณธรรมตามที่ท่าน 

ได้ปฏิญาณเมื่อสักครู่นี้ คือความยุติธรรม เป็นอำนาจที่มีประสิทธิภาพสูง และไม่ได้อาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์  

ไม่ได้อาศัยอำนาจอ่ืน. ฉะนั้นคำปฏิญาณนี้จึงมีความสำคัญและจะต้องให้ซาบซึ้งลงไปในจิตใจ จะต้องคิด 

และทำตลอดชีวิตต่อไป เพราะว่าประชาชนจะมีความสุข มีความก้าวหน้า มีความปลอดภัย ก็ด้วยอาศัย 

ความยุติธรรม.  

 ในประเทศชาตินี้ ก็มีคนที่สุจริต และมีคนที่ทุจริต. ถ้าคนที่สุจริตซึ่งมีมากไม่สามารถที่จะป้องกันตัว 

จากทุจริตชน ก็ทำให้ประเทศชาติล่มจม. ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่จะรักษาความสุจริตนี้ไว้ร่วมกับผู้ที่ได้ทำมาก่อนนี้  

เปน็ผู้พพิากษาทีก่ำลังทำงานอยูเ่ดีย๋วนี้ ตลอดจนผูพ้พิากษาทีไ่ดท้ำมาในอดตี.   ฉะนัน้ทา่นก็ไดร้บัมรดกของอำนาจ 

ตุลาการนี้ และจะต้องรักษามรดกนี้ไว้. เป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่านอกจากตามที่เราคิด ว่าผู้พิพากษานั้น 

จะต้องทำหนา้ท่ีอยูใ่นโรงศาล ฟงัแตค่ำใหก้าร และตดัสนิโดยอาศยัคำใหก้ารในศาลเทา่นัน้ กห็าใชไ่ม.่   ผูพ้พิากษานัน้ 

เป็นบุคคลท่ีประชาชนจะมองเปน็ทีพ่ึง่   ทัง้ในโรงศาลทัง้นอกโรงศาล เพราะวา่คำวา่ผูพ้พิากษานัน้เทา่กบัเปน็คนที ่

ประเสริฐ คนที่เป็นปูชนียบุคคล.  ถ้าหากว่าท่านได้ทำตัวและทำงานอย่างเป็นที่น่านับถือ ทั้งบำเพ็ญตนตลอดทั้ง 

อยู่ในศาลทั้งอยู่นอกศาลให้เป็นที่นับถือได้ เป็นที่พึ่งได้ ท่านก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์. ฉะนั้นคำปฏิญาณนี้  

มีความหมายมาก.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวง
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันอังคาร ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายศักดา โมกขมรรคกุล

๑๘๕
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 ก็เคยพูดอยู่เสมอว่า ความหมายที่สำคัญอยู่ในคำปฏิญาณนี้ ก็คือเรื่องคำว่าอคติ.  อคตินี้ทุกคนก็จะต้อง 

ทราบว่าแปลว่าอะไร คือเป็นที่ที่ไม่ควรจะไป. ถ้าปราศจากความที่ไม่ไปที่ที่ไม่ควรจะไปนั้น ท่านก็จะเป็นผู้ที่ 

สุจริตและบริสุทธิ์  อคติ คือไม่ไปนั้นไม่ไปไม่ใช่ในสถานที่แต่ไม่ไปในทางใจ คือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

ไม่ใช่ง่าย. แต่ถ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจใช้ความรู้ ใช้ความสามารถที่จะบังคับตัวให้อยู่ในจิตใจที่ปราศจากอคตินั้น  

ท่านก็จะได้สำเร็จกิจในความเป็นผู้พิพากษา เพราะว่าไม่ได้มีอะไรอื่นนอกจากการไม่ได้ไปในที่ไม่ควร  

หมายความวา่ จติใจไมไ่ปคดิในส่ิงทีท่จุรติ.   คำวา่ สุจรติ ทจุรติ นี ้จะไม่ขออธบิายวา่แปลวา่อะไร เพราะวา่พดูยาก. 

แต่ละคนก็มีความหมายของคำน้ี แต่ว่าก็เข้าใจว่าสุจริตเป็นความดี ทุจริตเป็นความไม่ดี. ฉะนั้น การที่ท่านได้ 

เปล่งวาจานีใ้นโอกาสนีก็้เปน็ส่ิงทีส่ำคญั ไมใ่ชค่ำกลวง.   ดว้ยเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึขอใหท้า่นมีความเข้มแข็งทีจ่ะรกัษา 

คำปฏิญาณ และมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้ในชีวิตที่จะทำหน้าที่ได้เต็มเปี่ยม ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการนี้ ก็ขอให้ 

ทุก ๆ  คน มีกำลังทางจิตใจ ทางกายที่เข้มแข็ง ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว ใช้ความดีทั้งหมดที่อยู่ในตัว เพื่อที่จะ 

ให้หน้าที่ของท่านได้ลุล่วงไปในทางที่ดี คือมีความสำเร็จ.  

 ก็ขอให้ท่านประกอบด้วยกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญน้ีตลอดชีวิต และ 

จะเป็นผู้ที่ทุกคนคือประชาชนท่ัวไปจะนับถือ และเป็นการสนับสนุนให้ตุลาการของประเทศไทยนี้มีศักดิ์  

มีความศักด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีพึ่งได้. ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้ประสบความเจริญทุกด้าน ทั้งในด้านหน้าที่ราชการและ 

ในด้านส่วนตัว. 

๑๘๖
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑-๒๕๕๐
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 กอ่นอืน่กข็อแสดงความยนิดกีบัทา่นทีไ่ดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็ผูพ้พิากษาและทีไ่ดม้ากลา่วคำปฏญิาณนี ้ 
ท่านก็ได้เป็นผู้พิพากษาโดยสมบูรณ์.  

 สำหรบัคณะตลุาการมคีวามสำคญัมาตลอด  เพือ่ความเปน็สขุของประชาชน   ความเรยีบรอ้ยของประเทศชาต ิ 
และโดยเฉพาะที่ท่านได้กล่าวว่า จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนี้ ก็ยิ่งมีความสำคัญมาก  
เพราะว่ารฐัธรรมนญูได้มบีญัญัตมิาใหมแ่ลว้ และคณะตลุาการยิง่มคีวามรบัผดิชอบมากกวา่แตไ่หนแตไ่ร.  ฉะนัน้ 
ที่ท่านได้ปฏิญาณนั้นก็เป็นประกันที่ท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติ. 

 ทีท่า่นได้กล่าวนีม้คีวามสำคญัมาก คอืส่วนหนึง่ทีท่า่นไดก้ลา่ววา่ จะปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  
ปราศจากอคติทั้งปวง.  ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญ สรุปทุกอย่างในหน้าที่ของตุลาการ ในหน้าที่ของผู้พิพากษา. ฉะนั้น 
คำปฏิญาณนี ้ ท่านจะต้องรักษาไว้ในใจตลอดต่อไป เพื่อที่จะให้งานที่ท่านจะได้รับต่อไปเป็นผลสำเร็จ และเป็น 
ประโยชนต่์อสว่นรวม.  ถ้าศาลมคีวามยตุธิรรม ประชาชนกม็คีวามไวว้างใจ และมคีวามสบายใจ วา่มทีีเ่ขาเรยีกว่า 
มีข่ือมีแปในประเทศ. หน้าที่ของผู้พิพากษานั้นไม่ใช่ง่าย เพราะว่ามีสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่ยั่วยุ ที่ชักชวน ให้เหจาก 
แนวทางที่ได้ต้ังจิตใจไว้.  ฉะนั้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่สำคัญของท่านโดยไม่ลืมคำปฏิญาณ และไม่ลืมหน้าที่ที่จะมีสำหรับความยุติธรรม.  

 คำว่า ยุติธรรม นี้ ก็เคยได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่มากกว่ากฎหมายด้วยซ้ำ เพราะว่ากฎหมายนั้นก็เป็นการวาง 
กฎระเบียบ เพื่อที่จะให้ปฏิบัติโดยดีโดยชอบ. แต่คำว่ายุติธรรมนี้สูงกว่านั้นเพราะว่าแม้จะไม่ได้บัญญัติใน 
ขอ้บงัคบัใด ๆ  กต็อ้งมคีวามหมายวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่รยีกวา่ด ีกต็อ้งกระทำ  ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่รยีกวา่ช่ัว  จะตอ้งงดเวน้.    
ฉะนั้นที่ท่านได้กล่าวคำปฏิญาณและจะปฏิบัติดีชอบเช่นนั้น ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเพื่อนร่วมชาติ.  

 ในการนี้ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านมีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่และขอให้ได้ประสบ 
ความสำเรจ็ในงานการ รวมทัง้มีความสุขมีความสบายใจในกาลทกุเม่ือ.   กข็อให้ทกุคนประสบแตค่วามสำเรจ็และ 
ความเจริญ.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าฯ 
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายศักดา โมกขมรรคกุล

๑๙๐
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 ขา้พเจา้มคีวามยนิด ีทีไ่ดม้ามอบกระบีแ่กผู่ส้ำเรจ็การศกึษาชัน้สงูสดุจากโรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจอีกรุน่หน่ึง.    

ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ 

อันมีเกียรติในราชการต่อไป.  

 ตำรวจมหีนา้ทีร่กัษาความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง  ซึง่นอกจากจะหมายถงึการสอดสอ่งดแูลทกุข์สขุและ 

เกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังหมายถึงการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมาย รวมทั้งการป้องกัน 

ปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิดด้วย. หน้าที่ทั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก ซึ่งหากกระทำได้ครบถ้วน ก็จะเป็น 

ความสำเร็จ ความดี ความเจริญอย่างยิ่ง แก่ตัวตำรวจเองและสถาบันตำรวจไทย.  แต่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ 

ผลสมบูรณ์ดังนั้นไม่ง่ายนัก เหตุเพราะเป็นงานหนักและยากยิ่ง จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความอดทน 

เสยีสละเปน็อยา่งสงู ท้ังต้องอาศยัความรว่มมือดว้ยดจีากบคุคลอืน่ฝา่ยอืน่อกีมากมาย. ตำรวจจงึตอ้งขวนขวาย 

ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ให้มาก หมั่นฝึกฝนอบรมกายใจให้แข็งแกร่งมั่นคงอยู่เสมอ และต้องพยายาม 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อันดกีบับคุคลทกุฝา่ยใหไ้ด.้   สำคญัทีส่ดุ ในการปฏบิตัหินา้ทีท่กุดา้นทกุระดบั จะตอ้งยดึมัน่ 

ในหลักการและเหตุผล ความถูกต้องเป็นธรรมและระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด  

เพือ่ใหผ้ลการปฏิบติัหนา้ทีเ่ปน็ไปดว้ยความสจุรติเทีย่งตรง.  จงึขอใหน้ายตำรวจทกุคนไดค้ดิพิจารณาใหเ้หน็ถอ่งแท ้ 

เพื่อจักได้ประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง.  

 ขออวยพรให้ตำรวจทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ  

และขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๑

๑๙๑
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 ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตุลาการ 

ของศาล เป็นที่พึ่งที่จะเป็นศาลที่ช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างดี.  

 การท่ีท่านได้เปล่งคำปฏิญาณนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็มีความสำคัญมาก  

เพราะว่าท่านก็ได้เปล่งวาจาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากสิ่งชั่วทั้งปวงของชาติบ้านเมือง.    

ขา้เหลา่นีก้เ็ปน็เพยีงคำพดู แตท่ีส่ำคญักเ็ขา้ใจวา่ ทา่นทกุคนมีความตัง้ในแน่วแน่ ทีจ่ะใชค้วามรูป้ระสบการณต์า่ง ๆ   

ทีไ่ด้มา เพือ่ทีจ่ะใหก้รอบรฐัธรรมนญูไทยทำงานไดอ้ยา่งเตม็ที่ โดยทีถ่า้เกดิปญัหาใด ๆ  อาจสามารถทีจ่ะแกไ้ขได.้ 

ด้วยการนี ้จำเปน็อยา่งยิง่ทีท่า่นจะทำตามคำปฏญิาณ และนอกเหนอืจากคำปฏญิาณ   จะตอ้งทำตามความตัง้ใจ 

ที่มีในแต่ละท่าน คือความละเอียดรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าในสมัยปัจจุบันน้ีทำอะไรค่อนข้างจะ 

ผิวเผิน ค่อนข้างจะเอาแต่เอาชนะ. หน้าที่ของท่านไม่ใช่เอาชนะ  แต่ว่าหน้าที่ของท่านที่จะทำต่อไปนี้  ก็คือให้มี 

ความละเอียดรอบคอบในระเบียบการต่าง ๆ. ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อระเบียบงานต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาสำหรับ 

การปกครองประเทศ อยูใ่นดุลยพนิิจของทา่นทัง้หลายทกุเรือ่ง. ฉะน้ัน การทีท่า่นไดม้ากลา่วคำปฏญิาณ กเ็ขา้ใจวา่ 

ทุกท่านได้ตั้งจิตที่มั่นคง เพื่อที่จะให้หน้าที่ของท่านลุล่วงไปโดยดีอย่างรอบคอบ และอย่างถูกต้องตามหลัก 

วิชาการปกครองและหลักวิชาทั้งหลายที่ทำให้คนเป็นคน  ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลาย และขอ 

ขอบใจที่ท่านมีความตั้งใจที่แน่วแน่เช่นน้ี. ขอให้ท่านมีกำลังทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง เพ่ือที่จะใช้ความรู้และ 

ประสบการณท่ี์ท่านม ีเพือ่ภารกจิอันสูงทีท่า่นจะพงึปฏบิตัติอ่ไป และรกัษาเกยีรตริกัษาชือ่เสยีงของทา่นทัง้หลาย  

ทั้งเป็นบุคคลและทั้งเป็นคณะ เพื่อที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่ามีที่พึ่ง.  

 ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จ ความเจริญ ให้มีกำลังใจกำลังกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  

มาเบียดเบียน สามารถปฏิบัติงานอันสำคัญได้โดยเต็มที่ และมีความพอใจที่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นเกียรติ 

แก่ตนเอง และประสบความสำเร็จทุกประการ.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ(๒) นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายเชาวน์ สายเชื้อ

๑๙๒
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 คำปฏิญาณที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวนี้มีความสำคัญอย่างมาก  หลายทาง. ทางส่วนตัวของแต่ละคนนั้น  

ตอ้งถอืวา่การกลา่วคำปฏญิาณนี ้มคีวามสำคญัทีเ่ปน็เกราะกำบงั กำบงัใหม้คีวามปลอดภัย  และมีความสำเรจ็ในชีวติ  

เพราะว่าการปฏิบติัด้วยความซือ่สตัยสุ์จรติ ไมม่อีคต ิและความตัง้ใจทีจ่ะทำใหส้ว่นรวมคอืประชาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ 

และประเทศชาติมีความเจริญนั้นนะ เป็นสิ่งที่มีกำลังมาก จะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรค ผ่านพ้นอันตรายทั้งหลาย  

คล้าย ๆ เป็นคาถาสำหรับแต่ละคน. บางคนก็ไปฟังคาถาจากหลวงพ่อหรือจากที่ไหน. อาจารย์ต่าง ๆ ท่องคาถา  

เพื่อให้ผ่านพ้นอันตราย. นี่ไม่ต้องเป็นคาถาของใคร เป็นคาถาของตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะจดจำไว้  

 นอกจากนั้น ประเทศชาติเดี๋ยวนี้กำลังผ่านวิกฤตการณ์ ที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน. ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในทางเป็น 

ผู้พิพากษา จะต้องมีความเคร่งครัดในตัว เพื่อที่จะให้วิกฤตการณ์เหล่านี้ผ่านพ้นไปได้. จะผ่านพ้นไปได้อย่างไร.    

คือวิกฤตการณ์นี้ ทำให้จิตใจของคนทั่ว ๆ ไป รวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกคนเส่ือม. ทำให้จิตใจเราไม่สบาย. 

แต่ถ้าเรามีความเข้มแข็ง มีความตั้งใจ นึกถึงสิ่งที่ดีที่ชอบ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่น่ากลัว จะผ่านพ้นไปได้.  

และผู้ท่ีมกีำลัง คือมคีวามเขม้แขง็กท็ำไดด้ ีมหีนา้ทีท่ีจ่ะไปชว่ยคนอืน่ทีอ่าจไมเ่ขม้แขง็เทา่ และปฏบิตัตินอาจไมด่ ี 

หรือมีความเศร้าสลด. เรามีหน้าที่ที่จะไปปลอบโยนเขา มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเขา โดยเฉพาะทางจิตใจ  

 ฉะนั้นท่ีท่านได้กล่าวคำปฏิญาณนี้จะเป็นมงคลสำหรับตัวเอง และเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน 

ทั้งประเทศ. จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศนี้มีความเข้มแข็ง และจะไม่พาตัวไปในทางที่เสื่อม.  ผู้ที่จะช่วยคนอื่น  

จะต้องมคีวามเข้มแขง็ยิง่กวา่คนอืน่.  ฉะนัน้ทา่นทัง้หลายทีมี่หนา้ทีเ่ปน็ผูพ้พิากษา จงึตอ้งมกีำลงัใจเขม้แขง็ทีส่ดุ.    

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวง
เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๑

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายศักดา โมกขมรรคกุล

๑๙๓
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บางโอกาสอาจท้อใจ อาจรู้สึกว่าทำไมคนอื่นเขาทำอย่างนั้น ๆ  ได้ ทำไมเราจะต้องระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าว.   นี่เป็นไป 

เพราะวา่จะตอ้งเปน็ทีพ่ึง่ของผูท่ี้ออ่นแอ แตถ่า้ผูท่ี้ออ่นแอเปน็ตวัท่านเองน้ันกเ็สียหาย.   ฉะนัน้แตล่ะคนทีไ่ดก้ลา่ว 

คำปฏิญาณ จะต้องเข้าใจความหมายของคำปฏิญาณ รักษาคำปฏิญาณ และปฏิบัติ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ 

ตนเองและสำหรับคนอื่น.  

 ฉะนั้นก็เข้าใจว่าทุกคนได้ซาบซ้ึงในคำปฏิญาณ และในหน้าท่ีของแต่ละคน. อย่างที่ตอนแรกนี่  ก็เป็น 

ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ยังไม่ได้ไปข้ึนศาลข้ึนบัลลังก์ท่ีไหนแต่ต่อไปก็จะได้ขึ้นบัลลังก์ พิพากษาด้วย 

ความยุติธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งของผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริต. ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความเข้มแข็งที่ตั้งใจเอาไว้ 

ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ทั้งในเวลาที่ทำงาน ทางราชการ ทั้งเวลานอกราชการตลอด. เคยพูดว่า ผู้พิพากษานั้นไม่ใช่ 

ทำหน้าที่เฉพาะในโรงศาล ผู้พิพากษาเป็นผู้ที่คนทั้งหลาย ประชาชนทั้งหลาย มองว่าเป็นคนที่มีความรู้   

มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม จึงเป็นที่พึ่งของคนนับล้านคน.  

 ก็ขอให้ท่านได้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่  รักษาความเข้มแข็ง และท่านจะได้ประสบความสำเร็จ 

ในหน้าที่ของท่าน และจะได้ประสบความเจริญในชีวิต. ก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จ และความดีอยู่ประจำตัว 

ตลอดต่อไป.  

๑๙๔
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.  

 ตำรวจทำหน้าท่ีสำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  

ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและ 

สว่นรวม.   เชือ่วา่ ขณะนีท้า่นทัง้หลายตา่งมคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามปรารถนาและมจีติใจอนับรสิทุธิแ์นว่แน ่ 

ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตำรวจด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและเที่ยงตรง ให้ได้ผลดีที่สุด. แต่ต่อไป เม่ือตกอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป ต้องเผชิญกับความลำบากตรากตรำและสิ่งล่อใจต่าง ๆ อาจคลายจาก 

อุดมคติและความสุจริตใจ ทำให้หลงผิดทำผิดได้. เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด และในสถานการณ์อย่างไร  

ท่านท้ังหลายจะต้องรกัษาอุดมคตแิละหลกัการเดมิไวใ้หม้ัน่คงเหนยีวแนน่   และปฏบิตักิารทกุอยา่งดว้ยความมัน่ใจ  

และมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา อย่าให้พลาดพลั้งถลำไปในทางเสื่อมได้ เพราะความหลงผิดทำผิดนั้น นอกจาก 

จะทำลายชือ่เสยีงเกยีรตยิศและคณุความดทีีเ่คยสรา้งสมมาในอดตี และทำลายปจัจบุนัตลอดถงึอนาคตของตน 

ใหห้มดสิน้ลงแล้ว ยงัเปน็ภัยแกป่ระชาชนและบา้นเมอืงอยา่งรา้ยแรงดว้ย.   จงึขอใหน้ายตำรวจทัง้หลายคดิพจิารณา 

ให้เห็นชัด เพื่อสามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ยั่งยืนตลอดไป.  

 ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ 

ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒

๑๙๖
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 การที่ผู้พิพากษาจะต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าท่ีเป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง.

นอกจากหน้าที่ผู้พิพากษาโดยตรง ยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมาก และโดยเฉพาะในวรรคสุดท้าย หรือส่วนสุดท้าย 

ของคำปฏิญาณนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก. เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ในระบอบประชาธิปไตยตามที่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายคุ้มครองประชาชน. ข้อนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญจะต้อง 

ปฏิบัติทั้งในโรงศาล ทั้งนอกโรงศาล.  

 ปัจจุบันนี้มีปัญหาทางกฎหมายมากหลาย แต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนและความรู้ที่คิดเองด้วย  

มาปฏิบติัเพือ่แก้ไขปญัหาท่ีจะเกดิขึน้ได ้. คอืเกดิปญัหานัน้ ไมใ่ชจ่ะเขา้โรงศาล เปน็ปญัหาทีค่นเขาอยากจะปฏบิตัติน 

ให้ดี ให้สามารถที่จะรักษาประเทศชาติให้มีความสุขความสงบ. แต่ว่าปัญหานี้ จะแก้ด้วยกฎหมายก็ยากเต็มท ี 

เพราะกฎหมายขัดกัน.  โดยมากมีปัญหาแล้วก็บอกว่า ถ้าขัดกัน หรือขัดกับกฎหมายที่สูงกว่า ก็ต้องใช้กฎหมาย 

ที่สูงกว่า เช่นที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไร ไม่มีคำตอบ ก็ให้ไปหาในรัฐธรรมนูญ. แต่ในรัฐธรรมนูญเอง ก็คงทราบว่า 

มีปัญหาที่ขัดกันเอง. รัฐธรรมนูญขัดขาตัวเอง. ฉะนั้นจะทำยังไง. ก็จะต้องให้ผู้ที่มีความรู้  และมีความสามารถ  

คิดด้วยสามัญสำนึกของตัวเองให้แก้ไขได้.  

 ตอนนี้จะยกตัวอย่างของตัวเอง แต่ว่าอย่าไปเครียดเกินไป. ของตัวเองเกิดปัญหา เพราะว่าตัวเอง 

เป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง. แต่มีคนเขาบอกมาว่า  พระมหากษัตริย์นั้นไม่มีสิทธิ์ 

ที่จะเลือกตั้ง   อันนี้ขัดกัน เพราะว่าบุคคล พระมหากษัตริย์ก็เป็นบุคล เป็นคนไทย จะไม่ไปเลือกตั้งก็จะถูกตำหนิ  

และจะใช้คำว่าจะถูกขึ้นป้ายว่าไม่มีสิทธิ์ คือตัดสิทธิ์. ข้อนี้พูดอย่างนี้ คงทำให้ท่านทั้งหลายทุกคน รวมทั้ง 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสให้ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าฯ
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายจเร อำนวยวัฒนา
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ท่านประธานศาลฎีกาด้วย ปวดหัว และเครียด. แต่ก็ขออย่าให้เครียด เพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์นั้นจะ 

ต้องสละหมด แม้จะสิทธ์ิอะไรก็สละได้. อันน้ีพูดไว้สำหรับให้เห็นว่า แต่ละคนมีปัญหา และบางทีปัญหาน้ัน 

เป็นปัญหาโลกแตก. แต่ละท่านก็มีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกัน แต่ว่าถ้าแต่ละคนใช้สามัญสำนึก  

และพยายามทำเพื่อให้หน้าที่ของตนในฐานะ อย่างท่านทั้งหลายในฐานะผู้พิพากษาบรรลุผลไปอย่างดีที่สุด  

และนอกหน้าท่ีก็ในฐานะเป็นคนไทย ในฐานะเป็นมนุษย์ ให้ทำอะไรๆ ที่ดีที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ 

ต่อชาติบ้านเมืองและเพื่อนมนุษย์ ให้ผ่านพ้นไปได้ดีที่สุด. อันนี้จะไม่บอก ไม่พูดอะไรเป็นเจาะจงว่าควร 

จะทำอย่างไร.  ไปค้นหาในสมองของตน ค้นหาในจิตใจของตนว่า อะไรดี.  

 เคยพูดถึงว่า คำว่า ดี นี่ไม่รู้แปลว่าอะไร. คนเขาบอกว่า ดี คืออะไรที่ไม่ชั่ว แล้วถามว่า อะไรชั่ว ก็คือ 

อะไรท่ีไม่ดี. ไม่มีทางท่ีจะตอบได้ส้ัน ๆ ว่าความดีคืออะไร. แต่ว่าแต่ละคนต้องพิจารณาอยู่เสมอ ถ้าทำตาม 

คำปฏิญาณที่ได้เปล่งมาเมื่อสักครู่นี้ก็ เป็นการทำดี  และถ้าทำดีอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง  

เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อเพื่อนร่วมชาติ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพิจารณาดี ๆ ในคำปฏิญาณของท่าน  

และพยายามทำให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อให้ได้ชื่อว่าทำดี ทำสิ่งที่เหมาะสม และเป็นคนที่เป็นประโยชน์.  

 ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังความสามารถ กำลังจิตใจ ที่ซื่อสัตย์สุจริต  

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการตามหน้าที่ และนอกหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และในเวลาเดียวกัน 

ก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวของตัวเอง ขอให้ทุกคนประสบความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความสุข 

ทุกประการ.  

๑๙๘
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ อีกรุ่นหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.  

 ตำรวจนัน้ตอ้งถอืวา่เปน็ทีพ่ึง่สำคญัของประชาชน ในดา้นอำนวยความม่ันคงปลอดภยัและความยตุธิรรม 

เที่ยงตรง.  ดังนี้ จึงจำเป็นที่ตำรวจทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ได้ผลครบถ้วนตรงตามเป้าหมาย และ 

ปฏิบัติตัวให้ดีให้สมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่คนเขายกย่อง. ในการนี้ มีหลักปฏิบัติที่สำคัญอยู่บางข้อ  ที่ใคร่จะ 

เสนอแนะให้ท่านไว้พิจารณา.  ข้อแรก ไม่ว่าจะทำสิ่งใดงานใด ต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบ และ 

ด้วยความสุจริตเท่ียงตรงต่อหน้าที่. ข้อสอง จะต้องใช้หลักวิชาเหตุผลความถูกต้อง และความคิดไตร่ตรอง 

ทีร่อบคอบ ประกอบดว้ยสตปิญัญาเป็นเครือ่งวนิจิฉยัตดัสนิปญัหาและชีน้ำแนวทางปฏบิตัอิยูเ่สมอ.   ข้อสาม ให้ถอืวา่ 

งานทุกด้านทุกสิ่งย่อมพึ่งพิงอาศัยกันอยู่ จึงต้องรู้จักประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเฉลียวฉลาด  

ด้วยความเป็นมิตรและความเมตตาปรองดองกัน.  ถ้าถือปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จ 

และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงได้ 

อย่างแน่นอน.  

 ขออวยพรใหต้ำรวจทกุคน และผูม้ารว่มในพธินีีท้กุทา่น ประสบแตค่วามสขุสวสัด ีและความสมประสงค ์

ในสิ่งที่พึงปรารถนาจงทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๓

๑๙๙
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 อาจจะมีปัญหาหน้าที่ เพราะเมื่อได้กล่าวว่า จะปฏิบัติหน้าที่ตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่บางอย่าง 

อาจจะไม่มี  จึงต้องมีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ    ตัวอย่างอันแรกที่เกิดขึ้นก็คือการนำคำปฏิญาณเมื่อสักครู่นี้  

มปัีญหาข้ึนมาว่า ใครจะเปน็ผูน้ำ.   กไ็ดต้กลงกนัวา่จะให้ผูท้ีมี่อาวโุสเปน็ผูก้ลา่วนำ.   ขอ้นีม้ปีญัหาเกดิขึน้ กต็อ้งแก ้ 

และก็ได้แก้แล้ว.  

 ความจริง การให้ผู้ที่มีอาวุโสในองค์กรใด หรือในคณะใด เป็นผู้นำชั่วคราวน้ันก็เป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติมา 

ในองค์กรอื่น ในส่วนอื่น เช่น ในสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาหรือรัฐสภา. เวลาตอนแรกในการประชุมต้องมี 

ประธานสภา ก็เป็นประเพณีท่ีจะให้ผู้ที่มีอายุ คือ มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานสภา. ก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลย.    

ที่นี้ก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้ หลังจากได้มีการถกเถียงกันมาก ซึ่งก็ไม่น่าจะถกเถียง เพราะว่าคนเขากลัวว่าท่านผู้มีอาวุโส 

จะยึดอำนาจนั้น. การท่ีมีความคิดอย่างน้ัน ก็เป็นการตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตย แต่ได้ปฏิบัติมาแล้ว  

ก็เป็นที่น่ายินดี ว่าเรียบร้อยดี.  ต่อจากนี้ ท่านจะได้ประชุมกัน และเลือกผู้ที่จะเป็นผู้นำศาล คือ ประธาน และ 

เรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้น เรียบร้อยราบรื่นดี.  

 ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างที่จะต้องตกลงกันในหน้าที่ของศาลปกครอง เพราะว่าเป็นสิทธิ  เป็นของใหม่  

และยังไม่ทราบว่าจะเป็นประโยชน์แค่ไหน.  ไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดี เพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนซะยืดยาดในเรื่อง 

ต่างๆ จึงจะต้องไปศึกษารัฐธรรมนูญอีกที เพื่อที่จะดูว่าการปกครองจะมีปัญหาอะไร และจะได้ขจัดปัญหาต่าง ๆ  

ทีจ่ะมขีึน้มาได ้เพือ่ใหก้ารปกครองเปน็ไปโดยยตุธิรรม  และราบรืน่สำหรบัประชาชน.   ฉะน้ันการทีท่า่นไดป้ฏิญาณน้ัน  

ก็ต้องจำเอาไว้ต้องระลึกว่า หน้าที่ของท่านนับว่าสำคัญมากและน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีความเฉลียวฉลาดพอ 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ  พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล

วันจันทร์  ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๓

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

๒๐๐
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ทีจ่ะขจดัปญัหาของคณะและขจดัปญัหาของบา้นเมอืงในการปกครอง.  กข็อใหท้กุทา่นไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ  

ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความเฉลียวฉลาด ด้วยเหตุและผล เพื่อให้การปกครองของประเทศไทยเป็นไปตามหลักของ 

ประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และพยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยว่ารัฐธรรมนูญมีความหมาย 

อยา่งไร.   ถ้าทำได้อยา่งนี ้ทา่นกจ็ะไดท้ำหนา้ทีสู่งของทา่น เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศชาตแิละประชาชน.    

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยราบรื่น มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาเฉียบแหลม  

เพื่อที่จะผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ โดยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล มิใช่โดยทะเลาะกัน.  

 ขอใหทุ้กคนสามารถปฏบิตังิานของตน เพือ่ความสำเรจ็ของศาล ซ่ึงเปน็ศาลสูงสดุอนัหนึง่เหมอืนกนั และ 

เพื่อความสงบสุขความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชน.  

๒๐๑
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 ตุลาการศาลปกครองมีหน้าที่ที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ที่คล้ายกับตุลาการศาลยุติธรรม แต่ว่าเป็นหน้าที่ 

ทีพ่เิศษ จงึไดม้กีารตัง้ศาลนีข้ึน้.   ทีท่า่นไดก้ลา่วคำปฏิญาณนัน้กเ็ปน็สิง่สำคญั โดยเฉพาะทีจ่ะทำให้มีความยตุธิรรม 

ในประเทศ และจะใช้ความยุติธรรมที่มีอยู่ในใจในการปฏิบัติงาน.  ข้อนี้เป็นข้อสำคัญมาก นอกจากความรู้ที่ท่าน 

มีในด้านวิชาการ ส่วนใหญ่ท่านมีความรู้วิชาการในทางนิติศาสตร์ ในทางรัฐศาสตร์ ในการปกครอง ในทางสังคม  

แต่ว่าต้องมีความรู้อื่น ๆ เพื่อมาประกอบ ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้เรียนมา หรือไม่ได้ปฏิบัติมา เพราะว่าการปฏิบัติ 

ในหนา้ทีข่องทา่นจะตอ้งมคีวามรูก้วา้งขวางทัง้ในความรูว้ชิาการ ทัง้มคีวามรูใ้นการปฏบิตั.ิ    ถา้ประมวลความรูว้ชิาการ 

กับความรู้ในการปฏิบัตินั้น ก็เชื่อว่าท่านจะสามารถทำหน้าที่อย่างดี เพื่อความสงบสุขและความยุติธรรม 

ในประเทศ.  

 การท่ีจะทำหนา้ท่ีได้ด ีทา่นจะตอ้งขวนขวายหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่รือ่ย มฉิะนัน้กไ็มส่ามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน.    

ท่ีพูดอย่างนี้ เพราะว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเกณฑ์ที่ท่านจะต้องทำหน้าที่นั้น จะต้องเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่อง 

ในชีวิตจริง ไม่ใช่อยู่ในตำรา. ฉะนั้น ก็ขอร้องให้ท่านคิดให้ดี ๆ ใช้ดุลยพินิจ หมายความว่าประกอบความรู้ที่มี  

และประกอบกับความรู้ที่ต้องขวนขวาย. การงานที่ท่านจะทำจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าประกอบวิชาการ 

และความรูใ้นทางปฏบิตัมิาประกอบกบัความซ่ือสัตย์สุจรติ อยา่งทีท่า่นได้กล่าวเม่ือตะกีว้า่ปราศจากอคต.ิ อคตนิี ้ 

เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับทุกคน. ไม่ใช่เฉพาะตุลาการ  หรือสำหรับข้าราชการ  แต่ว่าเป็นความสำคัญที่สุด 

สำหรบัทกุคนทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ความสำเรจ็.  อคตนิี ้แปลวา่ ทีไ่มค่วรไป.  อะ กไ็ม ่คต ิกแ็ปลวา่ไป หมายความวา่  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒)

นำคณะตุลาการศาลปกครองกลางเข้าเฝ้าฯ
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายอักขราทร จุฬารัตน

๒๐๒
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อย่าไปในที่ที่ไม่พึงควร. ไม่ใช่ไปด้วยกาย ไปด้วยจิตใจ. ถ้าไปด้วยจิตใจในที่ที่ไม่ควรไป ก็หมายความว่า 

จะไปทำอะไรที่ไม่สมควร ที่ไม่เป็นมงคล.  

 ฉะนั้น ที่ท่านได้กล่าวว่าจะปราศจากอคติก็ยินดีมาก ที่ท่านเช่ือว่าที่ที่ไม่ควรไปก็ไม่ควรไป. อันนี้เป็น 

สิ่งท่ีสำคัญสำหรับผู้ท่ีเป็นตุลาการ หมายถึงผู้ที่จะจัดให้มีระเบียบ ความยุติธรรมในแผ่นดิน. งานการของท่าน 

เป็นงานการที่นับว่าใหม่ ท่านจึงต้องศึกษาประกอบทั้งสามอย่างนี้ วิชาการ ปฏิบัติ และความดีความเป็นธรรม.    

ถ้าประกอบทั้งสามอย่างนี้ได้แล้ว ท่านจะประสบความสำเร็จ ซึ่งก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จ. และเมื่อ 

ประสบความสำเร็จ ท่านก็จะประสบความสุขส่วนตัว ด้วยได้ทำงานที่เหมาะสมที่ดี และจะได้มีชื่อเสียงที่ดี.    

มีชื่อเสียงที่ดี ก็เป็นความสุขนั่นเอง.  

 กข็อใหท้า่นสามารถปฏบิตังิานการในหนา้ทีอ่ยา่งเตม็ที ่มคีวามสำเรจ็ทกุประการ  มคีวามสขุทกุประการ. 

  

๒๐๓

56-06-074_140-264_new11-09_X.indd  203 9/11/13  8:43:11 AM



 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติ 

เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร.  

 บ้านเมืองของเราเวลาน้ี เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย. สภาพเช่นนี้  

ทำให้เกิดภาวะหนักและยากลำบากยิ่งข้ึน ในการรักษาสวัสดิภาพของประชาชน และความสงบเรียบร้อย 

ของบ้านเมือง. แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นหน้าที่โดยแท้จริงของตำรวจทุกคน ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยง หรือขอ 

ผ่อนปรนเป็นอย่างอ่ืนได้. ท่านทั้งหลายผู้สมัครใจเข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดี และต่างได้รับการฝึกฝน 

ให้พร้อมเพื่อหน้าท่ีอันยากลำบากนั้นแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนา และจิตใจ 

อันบริสุทธ์ิแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้ผลดีที่สุด. ทุกคนจึงควรจะได้รักษาจิตใจนี้ไว้ 

ให้มั่นคง และพยายามใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาอำนวยความผาสุกสงบและความยุติธรรมแก่คนทุกคน  

ด้วยความสจุรติเข้มแข็งและเสียสละ โดยอาศยัความถกูตอ้งเทีย่งตรงและคณุธรรมความดเีปน็หลกั เปน็พ้ืนฐาน 

ในการปฏบิตัหินา้ที.่   ถา้ทำไดด้งัน้ี งานทกุอย่างทีว่า่ลำบากยากย่ิงกจ็ะดำเนินไปโดยราบรืน่และบรรลุผลทีถ่กูตอ้ง 

สมบูรณ์. จึงขอให้ตำรวจทุกคนคิดพิจารณาให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อจักได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก 

ให้ควร  ให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง.  

 ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกนาย ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ 

ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔

๒๐๔
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 ผู้พพิากษาท่ีจะเข้ารบัหนา้ทีเ่ปน็ครัง้แรก จะตอ้งกลา่วคำปฏญิาณ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาสกัครูน่ี ้มคีวามสำคญัมาก  

เพราะว่าผู้พิพากษาเป็นคนสำคัญในแผ่นดิน เป็นผู้ที่จะทำให้บ้านเมืองมีความปลอดภัย มีความสงบ และ 

มีความเจริญได้ จึงต้องกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งทุกถ้อยทุกคำมีความสำคัญทั้งนั้น.  

 ถ้าจะกล่าวถึงคำแรก ๆ  คอืจะตอ้งมคีวามยตุธิรรม.   ความยตุธิรรมนี ้กเ็ทา่กบัสรปุหนา้ทีข่องทา่นโดยแท.้ 

ถา้หากรกัษาความยตุธิรรมไดใ้นหน้าท่ีผูพ้พิากษา และในหน้าท่ีพลเมืองด ีกเ็ท่ากบัท่านไดช้ว่ยใหบ้า้นเมอืงรอดพ้น 

จากภัยอันตรายไปมาก  เพราะว่าสมัยน้ีความยุติธรรมไม่ค่อยมี. ความยุติธรรมโดยมากไปนึกถึงอาชญากร  

ใหค้วามยติุธรรมแก่อาชญากร.   อาชญากรน้ันเขาทำไม่ด ีแลว้ผูพ้พิากษาให้ความยุตธิรรมกบัเขาทำไม   กเ็พราะวา่ 

เขาทำไม่ดี แต่บางทีก็ไม่มากนัก แล้วก็ขึ้นศาล มีคนที่จะเอาให้ตายแต่ว่าผู้พิพากษาจะต้องดูว่าเขาทำผิดแค่ไหน  

ควรจะลงโทษแค่ไหน   การลงโทษนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความยุติธรรม เป็นการให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ทำ 

ไม่ดี เพราะผู้ที่ทำไม่ดีถ้าไม่ได้รับโทษ ไม่รู้ว่าตัวทำไม่ดียังไง ก็นับว่าเป็นการลงโทษ เพราะว่าต่อไปเขาก็จะทำไม่ดี 

ต่อไป และอาจจะถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นทุกที.  ฉะนั้น คนที่ทำผิดนั้น ถ้ารู้ว่าทำผิด เขาก็จะปลอดภัย. อันนี้หลักนี้ 

แต่ละทา่นก็อาจจะต้องไปพจิารณาด ู  อาจจะดทูา่ทางมนัคดัคา้นกบัคำวา่    ใหค้วามยตุธิรรม.    ความยตุธิรรมนีก้ค็อื 

ให้พอดีพอเหมาะแล้วก็จะทำให้ผู้ที่มีอุปนิสัยสันดานไม่ดี เข้าใจว่าเขาทำไม่ดี จะได้ไม่ทำต่อไป จะทำให้คนทั่วไป 

ไม่ได้รับอันตรายจากความไม่ดีของบุคคลนั้น.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)

นำผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯ
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายธวัชชัย พิทักษ์พล

๒๐๖
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 พูดแค่นี้ก็คงเข้าใจ แล้วก็คำต่าง ๆ  ที่ท่านได้เปล่ง เคยพูดเสมอว่าอคติ ท่านต้องเข้าใจแล้ว.  อคติเป็นอะไร  

ก็ความยุติธรรมนั่นเอง. คือ ถ้าเราไม่มีอคติ เราก็ยุติธรรม เพราะว่าเราไม่เที่ยวในสิ่งที่ไม่ใช่คติ ไปเที่ยวที่ 

ที่ไม่ควรไป. เราจะต้องไม่เที่ยวในที่ที่ไม่ควรไป. สำหรับผู้พิพากษา ก็ต้องไม่เที่ยวที่ที่ไม่ควรไป. คนอื่นทั่วไป  

ประชาชนผู้มีหน้าท่ีสูงหน้าที่ต่ำทุกคน ต้องไปในที่ที่เหมาะสม  หมายความไปที่ที่จะเจริญรุ่งเรืองได้. ฉะนั้น  

คำต่าง ๆ ที่ท่านได้เปล่งก็มีความสำคัญทั้งนั้น.  

 ถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญ ท่านก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ว่า รัฐธรรมนูญมีกฎเกณฑ์อย่างไร ท่านก็ต้องทำ 

ตามนัน้.   แตถ่า้กฎเกณฑข์องรฐัธรรมนูญมีส่ิงท่ีน่าสงสัยท่านกจ็ะตอ้งพจิารณาเหมือนกัน แลว้วนัขา้งหนา้ทา่นอาจ 

จะต้องเป็นผู้ตีความรัฐธรรมนูญก็ได้. ทุกคำทุกข้อที่ท่านได้ปฏิญาณ ได้เปล่งคำสัตย์ปฏิญาณน้ี  มีความสำคัญ 

ทั้งนั้น ขอให้ไปทบทวน และพยายามที่จะคิดให้ดี ๆ. ไม่ใช่แต่ละบุคคลแต่ทุกคน อาจจะมีเวลาที่จะสัมมนากัน  

พูดกันว่าเรามีหน้าที่อะไร จะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทำให้ 

ราษฎรมีความสุขความปลอดภัย.  

 ขอให้ท่านได้มีความสามารถ ทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีร่างกายที่แข็งแรง เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็น 

หน้าที่สำคัญโดยพร้อมทุกอย่าง และขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จทุกประการ.  

๒๐๗
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 คำปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งมาน้ีมีความสำคัญอย่างมาก และถ้าจะขยายความจะต้องใช้เวลานาน.    

แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของชาติบ้านเมือง ต้องใช ้

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวปฏิบัติประสาทความยุติธรรมแก่มวลประชาชนอันเป็นข้อแรก. และเพ่ือการนี้จะต้องใช้ 

ปฏิญาณนี ้คือปฏิญาณว่าจะซือ่สัตย์สุจรติ ไม่ทำตามใจของตวั โดยไปอยู่ในอคต.ิ   ทีบ่อกวา่ไป เพราะวา่คำวา่อคต ิ 

แปลว่าไม่ไป. คติ แปลว่า ไป อะ แปลว่า ไม่ ที่ที่ไม่ควรจะไป ที่ไม่ควรจะทำ ไปในทางกายและไปในทางใจ    

ถ้าไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไป ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งแล้ว ที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี. ต้องพิจารณาว่า ทำไมต้อง 

ไม่ไปในที่ไม่ควรไป.  เพราะว่าผู้พิพากษา เดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง ยังไม่ได้พิพากษาแท้ แต่จะ 

ต้องมีในเวลาอันใกล้ จะมีส่วนต้องไปทำหน้าที่ผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ ในที่ต่าง ๆ จึงต้องใช้ข้อนี้ เพ่ือที่จะ 

ให้สามารถได้รับความนับถือจากประชาชน และปฏิบัติงานนั้นจะเป็นผลสำเร็จ.  

 ที่พูดอย่างนี้ เพราะว่าการพิพากษาเป็นเรื่องของความยุติธรรม เรื่องของการจะทำให้คนในชาติสามารถ 

วางตัวในทางที่ถูก. ถ้าทุกคนในชาติวางตัวในทางที่ถูกไม่มีปัญหา บ้านเมืองจะมีความสงบ มีความเจริญ ไม่เกิด 

ปญัหาใด ๆ .   แตค่นเรากม็คีวามผดิอยู่เสมอ ถา้มีความผดิกจ็ะตอ้งตกัเตอืน และอาจจะตอ้งลงโทษ.  การตกัเตอืน 

การให้ลงโทษ สำหรับท่านปฏิบัติอยู่ในโรงศาล. นอกโรงศาล ดูท่าทางเหมือนว่าผู้พิพากษานั่นไม่มีหน้าที่ที่  

จะไปทำงานอะไร. แต่สองอย่างแยกกันไม่ได้ งานในโรงศาลก็จะต้องประสาทความยุติธรรม. นอกโรงศาล  

โดยที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถคนเขาจะยกย่อง คนเขาจะมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถ เขาจะต้อง 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)

นำผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายธวัชชัย พิทักษ์พล

๒๐๘
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มาปรกึษา  จะตอ้งมาถามวา่จะปฏบิตัติวัอย่างไร.   อนัน้ีจะตอ้งตอบเขา.   ถา้บอกวา่เราเปน็ผูพิ้พากษานอกโรงศาล 

เป็นคนธรรมดา. จริง เป็นคนธรรมดา แต่ท่านเป็นคนธรรมดาที่มีคุณภาพ. เมื่อเป็นคนธรรมดาที่มีคุณภาพ  

จงึเปน็คนพเิศษ เปน็คนทีไ่มธ่รรมดา และเปน็ทีพ่ึง่ของคนธรรมดา.   ฉะนัน้ ทา่นมหีนา้ทีส่องสว่น สว่นหนึง่ในโรงศาล  

เป็นไปตามกติกาของกระบวนการยุตธิรรม และนอกโรงศาลเปน็เรือ่งของผูท้ีมี่ความรู้ และผูท้ีจ่ะใหค้ำปรกึษาได.้    

ฉะนั้น การที่ท่านจะไปอยู่ที่ไหนในประเทศ เราก็เชื่อว่าจะต้องไปในที่ต่าง ๆ  อาจจะห่างไกลจากส่วนกลาง ท่านจึง 

ยิ่งความรับผิดชอบมาก. แต่ว่าถ้าทำตามความรับผิดชอบที่มีแล้ว ท่านจะเป็นคนที่ช่วยประเทศชาติให้อยู่เย็น 

เป็นสุขได้จริง ๆ . 

 เมื่อสองวันได้ดูฎีกาขออภัยโทษ. ฎีกาขออภัยโทษน่ีมาเป็นจำนวนสิบ ๆ ร้อย ๆ จะต้องพิจารณา 

ในฐานะเป็นประมุข. บางทีไม่ยากนัก ดูตามข้อเท็จจริง ดูตามหลักวิชา แต่มาถึงลงโทษประหารชีวิต อันนี้ลำบาก  

เพราะว่าย่ิงเด๋ียวน้ี  ในสองสามวันน้ี  ท่ัวโลกเขาพูดถึงการประหารชีวิต  ไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้องอย่างย่ิง. อย่างท่ีอเมริกา  

คนที่ทำให้คนตายตั้ง ๑๖๐ กว่าคน เขายังบอกว่าไม่ควร ไม่ควรประหารชีวิต. ไม่เป็นทางที่จะให้เข็ดหลาบ  

กอ็าจจะเปน็ความจรงิ.   แตเ่มือ่มกีฎหมายวา่คนทีเ่ปน็คนรา้ย ทำใหค้นตายเปน็จำนวนรอ้ย ก็ตอ้งตดัสนิประหารชีวติ  

และผูท้ีม่สีทิธิห์รอืมหีนา้ทีจ่ะใหอ้ภยัโทษกต็อ้งบอกยกฎกีา.   เม่ือสองสามวนัน้ีขา้พเจา้เองกย็กฎกีา เพราะวา่เปน็ 

คนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาเสพตดิ ยาแอมเฟตามีน ถงึเกอืบห้าหม่ืนเม็ด ถกูตดัสินประหารชวีติ.   กพ็จิารณาดแูลว้  

ยาแอมเฟตามีนห้าหมื่นเม็ดนี่จะทำให้คนตายจำนวนมาก แล้วก็จะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนยุ่งยาก จึงยกฎีกา.    

ไม่กลัว เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะค้า และถ้าค้า บ้านเมืองจะล่มจม.  

 อีกอย่าง ถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ให้มีโทษประหารชีวิต เขาก็บอกว่าควรจะจำคุกตลอดชีวิต.  แต่การจำคุก 

ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งท่ีทำยากเหมือนกัน เพราะกฎหมายมีว่าคนที่ถูกจำคุกขอลดหย่อนโทษได้. ก็เห็นมาเรื่อย  

จำคุกตลอดชีวิตแล้วมีการอภัยโทษเขาเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษ โดยที่เป็นกฎว่าเมื่อมีโทษแล้วอภัยโทษได้.    

ลงท้ายคนที่ควรจะประหารชีวิต บางที ภายใน ๑๐ ปีก็ถูกปลดปล่อยได้แล้ว.  ถ้าถูกปลดปล่อยออกมา เข็ดหลาบ  

อยา่งท่ีเขาบอกว่าเข็ดหลาบ กลบัมาเปน็พลเมอืงดกีไ็มเ่ปน็ไร.   แตส่ว่นใหญอ่อกมา อภยัโทษแลว้ออกมาสองสามวนั 

ทำผิดอีก.  ท่านทั้งหลายจะได้เห็นคนที่ทำผิดมหันต์ ถ้ารับอภัยโทษ ไม่กี่วันทีหลังก็ทำผิดต่อไป.  บางคนทำผิด 

ไม่ถึงที่จะประหารชีวิต แต่เวลาออกมา ในที่สุดจะเป็นอาชญากรฆ่าคนได้.  การที่จะลงโทษต้องลงโทษให้ถูกต้อง  

เมื่อลงโทษให้ถูกต้องแล้ว เขาจะเข็ดหลาบได้. นี่คือความรับผิดชอบของผู้พิพากษา. ฉะนั้น ต้องพิจารณาดี ๆ.  

๒๐๙
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 ในคำปฏิญาณที่ได้เปล่งอยู่นี้ ลึกซ้ึงมาก และขอให้ท่านไปคิดดี ๆ. ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ผู้พิพากษาตลอดต่อไป จะได้เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นคนดีในชาติในประเทศ และเป็นคนที่ได้ช่วยให้ประเทศ 

มีความร่มเย็นได้จริง ๆ. ที่บอกว่าให้ทำหน้าที่ในโรงศาลก็คงเข้าใจกัน นอกโรงศาลจะต้องพยายามที่จะแนะนำ 

ประชาชน แนะนำคนอ่ืนในความเป็นอยู่ ในการเป็นไป แล้วสอนให้เป็นคนดี โดยเราเองต้องไม่คิดถึงความ 

เหน็ดเหนื่อย. จะต้องทำงานตลอดเวลาไม่มีวันพัก จนกระทั่งถึงเวลาเกษียณอายุ หมายความว่าก็หลายปีอยู่  

เพราะว่าท่านเพิ่งเริ่มทำหน้าที่. ฉะนั้น ขอให้ท่านมีกำลังใจ มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วน. 

ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ และความสุขทั่วทุกคน.  

๒๑๐
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 การท่ีท่านท้ังหลายได้เปล่งคำปฏิญาณน้ัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความยุติธรรมในประเทศ เพราะ 

ท่านได้ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมข้อหน่ึง. และเพื่อความสงบสุขของประชาชนอีกข้อหน่ึง    

ถ้าว่าด้วยสองข้อนี้ ก็ครอบคลุมทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำ  

 การเป็นผู้พิพากษานั้น ก็ต้องตามชื่อ ต้องพิพากษา คือต้องตัดสินในสิ่งที่จะมีปัญหา. ในโลกน้ี 

มปีญัหามากมาย  เพราะวา่คนเรามีความคดิความเห็นแตกตา่งกนั.  เม่ือมีความคดิแตกตา่งกนั  กม็กีารขดัแยง้กนั.    

เมื่อมีการขัดแย้งกัน บางทีก็ประสานกันได้ด้วยสติ แต่บางทีก็อาจจะทะเลาะกันได้.  เม่ือมีการทะเลาะกัน  

ก็ต้องมคีนไกล่เกล่ียไมใ่หเ้กิด ไมใ่หก้ลายเปน็คด ีไมใ่หเ้ปน็สถานการณท์ีอ่นัตราย เพราะถา้ปลอ่ยใหอ้นัตรายเกดิขึน้  

ประเทศชาติก็จะล้มได้.  ฉะนั้น ต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย ในการตัดสิน  

ด้วยความฉับพลัน และด้วยความรู้. 

 ในปจัจบุนันี ้ศาลในประเทศไทยมหีลายศาล ทัง้ทีเ่รยีกวา่ศาลยตุธิรรม และศาลอืน่ ๆ  ทีจ่ะตอ้งตดัสนิคด ี 

หรือความขัดแย้งในทางอื่น เช่น มีศาลรัฐธรรมนูญ มีศาลปกครอง เป็นต้น. ศาลเหล่านั้นก็เป็นศาลเหมือนกัน  

แล้วทา่นก็อาจจำเปน็ต้องเกีย่วขอ้งดว้ยเหมอืนกนั.   อยา่งไรกต็าม ศาลยตุธิรรมนีเ้ปน็ศาลทีส่ำคญัทีส่ดุ เพราะวา่ 

ต้องยุติธรรม ต้องให้มีความเป็นธรรม. ถ้าไม่ทำให้เกิดความยุติธรรมในบ้านเมืองบ้านเมืองก็ไม่มีความสุข  

ไม่มีความสงบ.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายสันติ ทักราล

๒๑๒
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 ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้พิพากษา แต่ว่าจะต้องทำหน้าที่อื่น ๆ ด้วย. อย่างเช่นเมื่อไปเป็นผู้พิพากษา 

ในศาลในจังหวัดต่าง ๆ เวลาท่านไปอยู่ที่จังหวัดนั้น ๆ ท่านก็ไม่ใช่จะมีหน้าที่เพียงขึ้นไปบนบัลลังก์ แล้วตัดสินคดี 

ที่จะมี แต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัด. ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คนจะมองเห็นว่า เป็นคนที่มีความรู้และมีความยุติธรรม 

นั่นเอง ฉะนั้นหน้าที่ของท่านกว้างขวางมาก. สำหรับให้มีความยุติธรรมน้ัน จะต้องมีความซื่อสัตย์ความสุจริต  

ก็ทุกอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณมา. ก็เคยพูดถึงว่า คำปฏิญาณนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าท่านจะต้องปราศจาก  

“อคติ” ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะว่าคนเรามักอยากจะไปทางที่ไม่ควรไป. “คติ” แปลว่าที่ควรจะไป. “อคติ”  

ไม่ควรไป.  ขออย่าให้ไปในทางที่ไม่ควรไป ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ต้องทางใจ.  ทางใจนี้สำคัญที่สุด.  

 ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณนี้ไว้ทุกวัน ทบทวนทุกวัน เป็นสิ่งที่จะต้อง เรียกว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์. 

ถ้าทำได้ ท่านก็จะทำหน้าที่ได้เต็มที่ และคนจะนับถือ. ถ้าคนนับถือ เป็นความสุข เป็นความสุขทั้งท่านเองจะได้ 

เป็นส่วนตัว และจะเป็นความสุขแผ่ออกไปทั่วทั้งราชอาณาจักร. ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติตาม 

ทีไ่ดป้ฏญิาณและขอใหท้า่นมกีำลังใจทีแ่น่วแน่ ทีจ่ะปฏบิตัติามคำปฏญิาณ.  ถา้เปน็เช่นนี ้ก็จะเปน็บญุของประเทศ  

เพราะว่าท่านจะเป็นกำลังที่ช่วยให้ประเทศฟันฝ่าอุปสรรคใด ๆ ที่จะมี ซึ่งหมู่นี้โลกมีความเดือดร้อนทั่วทุกแห่ง.    

ขอให้เมืองไทยปราศจาก หรือพ้นจากความเดือดร้อนที่มีอยู่ทั่วโลก ให้เป็นแหล่งที่มีความสงบสุขได้ เพราะว่ามี 

ความตั้งใจที่จะรักษาความสงบ.  

 ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในงานการ และมีความสำเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างที่ควรทำ ขอให้มี 

ความสำเร็จทุกประการ.  

๒๑๓
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 ตามที่ท่านได้เปล่งวาจาพยายามที่จะปฏิบัติงานโดยดี ก็เป็นเหมือนของตุลาการทุกฝ่าย แต่ว่าสำหรับ 
ศาลปกครองนี้ มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะว่าการปกครองนี้จะต้องทำโดยดีและด้วยความฉลาด.  

 สมัยนี้เป็นเวลาท่ีทางการ หรือทางราชการ พยายามที่จะปฏิรูปการปกครอง. ปฏิรูปการปกครองน้ัน  
ก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงวิธีปกครองให้ดีข้ึน ทำให้ประชาชนได้รับความผาสุกยุติธรรมมากขึ้น.    
ฉะนัน้ หนา้ทีข่องตลุาการชดุนีมี้ยิง่กวา่ตลุาการอืน่   ๆ .    จะตอ้งพยายามพจิารณาคำปฏญิาณวา่ จะปฏบิตัโิดยปราศจาก  
“อคติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะว่า “อคติ” แปลว่า ไปในที่ที่ไม่ควรไป.   หมายความว่าคิดหรือปฏิบัติอะไรที่ไม่ 
ควรปฏิบัติ ให้เว้น อะไรที่ควรปฏิบัติ ให้ปฏิบัติ ซึ่งแต่ละคนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ แต่ว่าต่อไปนี้หน้าที่ต้อง 
ทำยิ่งกว่าที่ได้เรียน จะต้องบุกเบิกต่อไป.  ฉะนั้น ถ้าไม่ได้สามารถที่จะพิจารณาว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ก็จะทำ 
ให้การปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องได้ ไปทางที่ไม่ถูกได้ คือไปมี “อคติ” นั่นเอง.  

 คำว่า “อคติ” นี่อธิบายเช่นนี้ แต่ว่าแต่ละคนจะต้องพิจารณาเอง เพราะว่าไม่มีตำรา. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่าน 
พยายามปฏิบัติงานโดยปราศจาก “อคติ” จริง ๆ ด้วยความฉลาดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต. ถ้าทำได้  
การปกครองในประเทศ ก็จะบรรลุผลโดยดี. เมื่อบรรลุผลโดยดีแล้ว  ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรือง  ประชาชน 
มีความสุข ประชาชนก็จะมีความสงบ. ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านไปพิจารณางานของท่านให้ดี และพยายามที่จะทำ 
ใหส้ดุกำลงักาย กำลงัความรู้.  ทา่นอาจจะนึกวา่ ทา่นจำนวน ๒๐ คน จะไปทำให้การปกครองเรยีบรอ้ยดไีดอ้ยา่งไร 
ได ้อยา่งนอ้ยในสว่นของทา่น และคนอืน่เหน็วา่ทำ คนอืน่เหน็วา่ทา่นไดป้ฏบิตัดิว้ยความเสยีสละ ดว้ยความกลา้หาญ  
ด้วยความฉลาด ก็จะเอาอยา่ง.   และถา้คนอืน่เอาอยา่ง ก็หมายความวา่มคีนมากขึน้ ทัง้ตลุาการ ทัง้ไมใ่ชต่ลุาการ  
ก็จะสามารถที่จะมีกำลังใจปฏิบัติงานการของตน.  

 ขอใหท่้านได้ปฏิบติังานดว้ยความตัง้ใจ มีความฉลาด มีความกลา้ และมีความสำเรจ็ในการปฏบิตังิานนัน้.    
ขอให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่สำคัญของท่าน.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒) นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายอักขราทร จุฬารัตน

๒๑๔
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 คำกล่าวปฏิญาณของท่าน เป็นคำที่สำคัญมากสำหรับผู้พิพากษา เพราะว่าผู้พิพากษานั้นจะต้อง 

ประกอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความแน่วแน่ ที่จะทำให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้น 

ในบา้นเมอืง.   ฉะนัน้ ถา้ทา่นไมท่ำตามคำปฏญิาณนัน้ กไ็มส่มควรทีจ่ะไดท้ำหนา้ทีผู่พ้พิากษา.   แตเ่ชือ่วา่ ทา่นทกุคน 

ตั้งใจที่จะทำ และการที่เปล่งวาจานั้น ท่านได้ทำด้วยความเข้มแข็ง และทำให้ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตาม.  

 การเป็นผู้พิพากษาน้ัน ไม่ใช่เป็นหน้าท่ีท่ีง่าย เพราะว่าจะต้องมีความรู้และมีความแน่วแน่. ความรู้นั้น 

ทา่นไดเ้รยีนมาแลว้ในขัน้ต่าง ๆ  และทกุอยา่งที่ทา่นไดเ้รยีนจะตอ้งเกบ็เอาไวม้าปฏบิตัิ.   เมื่อมคีวามรูแ้ลว้จะต้อง 

รู้จักปฏิบัติ ซึ่งอาจจะไม่ได้เรียนในตำรา แต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องมาประกอบในงานการ.  

 ความจรงิ ผูพ้ิพากษานัน้โดยมากบอกว่า ทกุสิง่ทุกอยา่งทีไ่ดฟ้ังในโรงศาล เป็นสิ่งทีจ่ะต้องรับมาพิจารณา  

ถ้าไม่ใช่เรื่องท่ีอยู่ในโรงศาล ไม่ให้พิจารณา. ตามหลักเขาว่าอย่างน้ัน แต่ความจริงที่จะรับพิจารณา ต้องรู้ว่า 

ข้างนอกโรงศาลทำอะไร หมายความว่าประชาชนอยู่เป็นอย่างไร หรือผู้ที่เข้ามาเป็นคู่คดีในศาล เขาเป็นใคร  

เขาทำอะไร.   มฉิะนัน้ ทา่นจะไม่เข้าใจ ทา่นจะไม่รูจ้ะทำอย่างไร ทา่นจะไม่สามารถพจิารณาวา่อะไรถกู อะไรไมถ่กู.    

ฉะนัน้ ท่านจะต้องเปดิหเูปดิตา.   เวลาทีอ่ยูใ่นโรงศาล เปรยีบเทยีบกบัเวลาทีอ่ยูน่อกโรงศาล ความจรงิเปน็เวลานอ้ย  

แต่ว่าเวลาที่อยู่นอกโรงศาลน้ัน ท่านมีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเหมือนกัน. ไม่ใช่จะไปตัดสินอะไรกลางถนน.    

แต่กลางถนนหรือที่บ้าน อยู่ในนาหรือในไร่ ที่ไหนก็ตาม ต้องเปิดหูเปิดตา และพิจารณาว่าโลกนี้เป็นอย่างไร  

ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างไร. ที่ใช้คำว่า ประชาชน” หมายถึงทั้งผู้ที่เป็นชาวนาชาวไร่ ผู้ที่เป็นคนขับรถบรรทุก  

หรือจะเป็นใครก็ตาม เป็นประชาชนทั้งนั้น ว่าเขามีชีวิตอย่างไร และมีเหตุผลใดที่จะเกิดคดีกันในโรงศาล.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม
เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายสันติ ทักราล

๒๑๕
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 ถ้าทุกคนมีความต้ังใจที่เที่ยงตรงที่ดี ท่านจะไม่มีงานทำ เพราะว่าจะไม่มีคดี จะไม่มีเรื่อง. แต่ว่าเพราะ 

มีอคตินั่นเอง ไม่ใช่ท่านมีอคติ แต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมีอคติทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง แล้วเป็นหน้าที่ของท่าน 

ที่จะดูว่า  ที่คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาจากอคติข้อใด และจะได้รู้ว่า เขาผิดหรือไม่ผิด. สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่าน 

จะต้องเรียนรู้ หรือจะต้องทบทวน และถ้าทบทวนได้ด้วยดี จะทำหน้าที่ได้. ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิพากษา 

ที่มีความเที่ยงตรง ปราศจากอคติ และท่านจะมีประโยชน์มากมาย ทำให้คนที่ทำผิดได้รับการตักเตือน  

ตักเตือนว่า ทำผิดนัน้ไมถ่กูไมด่.ี   ในประเทศทกุประเทศทีม่ขีือ่มแีป ตอ้งถกูลงโทษ.   แตผู่ท้ีถ่กูลงโทษนัน้จะเขา้ใจ  

และเมื่อพ้นโทษแล้ว จะเป็นพลเมืองดีต่อไป. ฉะนั้น หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ที่สำคัญมาก. 

 ที่ได้พูดถึงว่าท่านจะต้องมีคุณสมบัติอะไรนั้น ท่านได้ทราบแล้ว ตอนน้ีจะต้องปฏิบัติ ให้การปฏิบัติงาน 

ของทา่นในโรงศาลเปน็ผลสำเรจ็ ใหค้นทัว่ไปเปน็คนดดีว้ย.   อนันีถ้อืวา่ ทา่นทกุคนเปน็คนด ีเปน็คนทีมี่ความยตุธิรรม 

ในใจ ต้องนำความยุติธรรมน้ีแผ่ไปสู่คนท่ัวไป ท้ังผู้ใหญ่ผู้โตท้ังผู้น้อยท้ังหมด ให้เข้าใจว่า ความซื่อสัตย์สุจริต  

ความตรงไปตรงมา ความดี ความมีความรู้ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน และทุกคนจะมีความสุขจะมีชีวิต 

ที่เจริญได้.  

 ฉะนั้น ขอให้ท่านไปพิจารณาข้อเหล่าน้ี และท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วนสมบูรณ์. ขอให้ท่าน 

สามารถที่จะพิจารณาปฏิบัติงานโดยดี และขอให้ท่านมีกำลัง. อันน้ีต้องมีกำลังทั้งใจ ทั้งกาย เพื่อปฏิบัติงาน  

เพราะเป็นงานที่เหนื่อย และจะทำให้ท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับส่วนรวม โดยเฉพาะสำหรับประเทศชาติ  

ซึ่งเรามีความภูมิใจว่า ประเทศเราเป็นประเทศที่มีขื่อมีแป ประเทศเรามีความก้าวหน้า มีความดี. ในโลกนี้ 

เราพจิารณาได้ว่า มคีวามไมด่อียูม่าก ขออยา่ใหม้อียูใ่นเมอืงไทย ให้ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่คีวามดมีากทีส่ดุ  

จะทำใหท้ัว่โลกรบันบัถอื.  ถา้ทัว่โลกรบันบัถอื ประเทศเราจะปลอดภยั.  ถา้ประเทศเราปลอดภยั ทกุคนกป็ลอดภยั  

และมีความสุขได้. 

 ขอให้ท่านประกอบด้วยกำลังใจกำลังกายที่สมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญของท่าน. ขอให้ท่าน 

มีร่างกายแข็งแรง  มีปัญญาเฉียบแหลม  เพื่อที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติด้วยความสำเร็จทุกประการ.  

๒๑๖
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 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มาประกอบพิธีประดับยศแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลในวาระนี้   

การเล่ือนยศทั้งตำรวจและทหารนั้น ถือว่าแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานมาโดยดี และสมควรที่จะได้รับเกียรติ 

ให้สูงข้ึน สำคัญอยู่ที่การเล่ือนยศต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ถ้าระมัดระวังสังวรอยู่ในเกียรตินั้น  

ก็จะเป็นมงคลแก่แต่ละคน และแก่ทั้งกองทัพ ทั้งการตำรวจไทย

 ทีว่นันีม้าประดบัยศกนัตอ่เน่ืองไม่ไดข้าดระยะ กถ็อืวา่เปน็ส่ิงทีน่่าจะเหมาะสม เพราะวา่ทหารและตำรวจ 

ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำหรับประเทศชาติในหลายด้าน ทั้งในด้านความปลอดภัย  ซึ่งถือว่าเป็นภาระหลัก 

ของทหารและตำรวจ ท้ังยงัมภีาระหนา้ทีท่ีส่ำคญัเพือ่ประเทศและประชาชน  คอืทำใหป้ระชาชนและประเทศชาติ 

มีความปลอดภัย มิใช่จากศัตรูที่บุกเข้ามาเท่านั้น แต่ว่าสำคัญยิ่งกว่านั้นคือจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม และความ 

ไม่ปลอดภัยในทางกายและใจของประชาชน

 ในสมัยนี้ความปลอดภัยในการรุกรานนั้นดูจะมีน้อยลง ไม่รุนแรงเท่าเมื่อระยะหลายสิบปีมา แต่ว่า 

ภัยอันตรายที่มีจากความไม่เรียบร้อยหลายอย่างก็เกิดขึ้น มากขึ้น ถ้าจะพิจารณาดูข้อสำคัญอย่างหนึ่ง คือ 

เรื่องของความไม่เรียบร้อยจากยาเสพติดที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ซึ่งทำให้มีผลร้ายหลายด้านในสังคมไทย ฉะนั้น  

ถา้ทา่นพยายามทีจ่ะรบัผดิชอบ กจ็ะสามารถทีจ่ะขจดัภยัของยาเสพตดิได ้ ดว้ยความรว่มมอืกนัปราบให้อยู่ซึง่เปน็ 

สิ่งที่ยากมาก แต่ว่าไม่สุดวิสัยที่จะให้ผ่านพ้นไปได้ ที่ว่าทหารและตำรวจมีหน้าที่สำคัญในด้านปราบยาเสพติดน้ี  

ก็เพราะว่าท่านต้องใช้อำนาจ อำนาจของทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีอยู่ในมือ และสำคัญท่ีสุด จะต้องใช้อำนาจน้ีด้วย 

ความตั้งใจตรง  ตั้งใจซื่อสัตย์สุจริต ต้องใช้อำนาจด้วยความรู้ ด้วยหลักวิชา เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นไปได้

พระราชดำรัส(๑)

ในพิธีประดับยศนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  วังไกลกังวล
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

๒๑๘
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 ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ว่า ท่านมีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีความสงบสุขได้ทุกคนทุกฝ่าย ถ้าท่าน 

ได้ทำแล้วจะเป็นบุญแก่ประเทศชาติ  ซึ่งจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ ฉะนั้น ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบถึงหน้าที่สำคัญ 

ทีท่า่นม ีและความตัง้ใจทีจ่ะตอ้งมเีพือ่ทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ทา่นเปน็นายพล เปน็นายพลกห็มายความวา่เปน็ผูใ้หญ ่ 

ผูใ้หญน่ัน้ มคีวามรบัผดิชอบยิง่ ๆ  ขึน้ ถา้เปน็ผูน้อ้ย  ความรบัผดิชอบกม็ ีแตว่า่ไมม่ากเทา่ เมือ่ทำไดด้ ีกม็ผีลดไีดม้าก  

ถ้าเป็นผู้ใหญ่ เช่น ถ้าเป็นนายพล  ก็ถือว่าได้ช่วยให้ส่วนรวมได้อยู่ดี แต่ถ้าทำไม่ดี ก็มีผลร้ายมาก ฉะนั้น ก็ขอให้ 

ท่านระลึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจให้ได้มีประสิทธิผล.  

 ขอให้ทุกท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จในงานการ จะทำให้ท่านมีความสุขความพอใจ 

ในงานการของตน และจะทำให้คนอื่นท่ีรับผลของงานของท่านมีความสุข มีความเจริญ จนกระทั่งถึงขั้น 

ประเทศชาติทั้งหมดก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน ทั้งทหาร ทั้งตำรวจ ทั้งพลเรือน  

อยากที่จะให้ประเทศชาติมีความเจริญ ก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จ และในเวลาเดียวกันขอให้มีความสุข 

ความดีทกุประการใหไ้ด้ถือวา่เปน็ชายชาตทิหาร  เปน็ตำรวจทีร่กัษาความปลอดภยัของประเทศชาตโิดยสมบรูณ์ 

เต็มที่ ขอให้ทุกคนมีความเจริญ ความสำเร็จทุกประการ.  

๒๑๙
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 ท่านที่ได้เปล่งคำปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ก็เข้าใจว่าท่านตั้งใจที่จะทำตามคำพูดที่เปล่งออกมานี้.  

ท่ีมคีวามสำคัญทีส่ดุสำหรบัขา้พเจ้าคอื ทา่นไดบ้อกวา่จะปฏบิตัใินพระปรมาภไิธย.   หมายความวา่ ขา้พเจา้ถา้ไดเ้หน็ 

ท่านท้ังหลายปฏิบติัดีปฏิบตัชิอบจรงิ ๆ  กส็บายใจ แต่วา่ถา้สงสัยวา่ท่านจะทำอะไรทีไ่มถ่กูตอ้ง ขา้พเจา้เดอืดรอ้น.    

ทีเ่ดอืดรอ้นเพราะวา่เมือ่ปฏบิตัอิะไรในพระปรมาภไิธย พดูงา่ย ๆ  ในนามของพระเจ้าอยูห่วั ถา้ทำอะไรทีม่ดิมีชิอบ  

พระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนที่ทำมิดีมิชอบ. ฉะนั้น จะต้องขอกำชับอย่างหนักแน่นว่าให้ทำตามคำปฏิญาณ เพราะว่า 

จะทำให้ข้าพเจ้าเองในส่วนตัวและในหน้าที่ เดือดร้อน. แล้วก็ถ้าข้าพเจ้าเดือดร้อน ก็คงทำให้คนเดือดร้อนมาก 

เหมือนกัน ก็ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรม. ฉะนั้น ท่านจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณน้ี 

อย่างเคร่งครัด มิใช่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นเอง แต่ด้วยความรู้ที่ท่านได้ขวนขวายมา จนกระทั่งได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา. ผู้พิพากษานั้นมีอำนาจที่จะตัดสินใจอะไร ก็นับว่าเป็นคนที่สำคัญสำหรับประชาชน  

ทั้งคนที่จะรับบริการของท่าน.  

 อย่างหนึ่งก็คือ ถ้ามีคดีอะไรก็ต้องมีคนที่ถูก คนที่ผิด. ท่านก็จะต้องเห็นว่าใครถูกใครผิดและตัดสิน 

พพิากษาอยา่งถูกต้อง.   การพพิากษาอย่างถกูตอ้งนัน้จะตอ้งมคีวามรู ้มคีวามรูใ้นกฎหมาย ในบทกฎหมายตา่ง ๆ   

และมีความสามารถ มีความยุติธรรมในใจ.  ฉะนั้น เมื่อท่านจะปฏิบัติหน้าที่ของท่านก็จะต้องพิจารณาทุกครั้งว่า 

ทำถูกหรือไม่ถูก. ถ้าทำถูกท่านก็จะได้ชื่อว่าได้ทำงานเพื่อให้งานสำเร็จโดยดี และหมายถึงว่าจะมีความยุติธรรม 

ในบ้านเมือง. บ้านเมืองนี้ต้องมีความยุติธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีความยุติธรรม ก็จะต้องมีความเดือดร้อน จะต้อง 

มีความไม่สงบ. มีหลายประเทศที่คนปฏิบัติตนไม่ได้อยู่ในความยุติธรรม ก็ทำให้บ้านเมืองเหล่านั้นล่มจมไปได้. 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลเฝ้าฯ
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันพุธ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงเอาไว้
(๒)  นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

๒๒๐
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ประเทศไทยนี้ได้มีขื่อมีแป มีความยุติธรรม. ยุติธรรมน่ีก็หมายความว่า ธรรมะ คือสิ่งที่ถูกต้อง และยุติก็ยุติ  

ก็หมายความว่า ดูได้ว่าอะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม. ถ้าเห็นได้อะไรเป็นธรรมและปฏิบัติตามนั้น ก็ทำให ้

ประเทศนั้นมีความสงบ.  

 ที่ท่านได้กล่าวปฏิญาณก็คือ สรุปในคำเดียวคือท่านจะปฏิบัติเพื่อความยุติธรรม ยุติธรรมทุกด้าน.   

 แล้วก็นอกจากในการปฏิบัติ พิพากษา ในการปฏิบัติงาน หรือไม่ใช่งาน คือปฏิบัติตนทุกวันทุกคืน ถ้าคนเห็นว่า 

ผูพ้พิากษาอยูท่ีไ่หนกต็าม เปน็คนทีย่ตุธิรรม เปน็คนทีม่คีวามฉลาด นีแ่หละเปน็หนา้ทีท่ีท่า่นไดท้ำดแีลว้.   ไมใ่ชจ่ะรู้ 

กฎหมายเท่านั้นเอง แต่รู้ปฏิบัติตนให้ดี รู้ปฏิบัติตนให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไปทุกคน ทั้งคนที่มีอาชีพต่าง ๆ  

ให้เขารู้สึกว่าเขาปฏิบัติงาน เขาจะมีชีวิตที่ปลอดภัย มีชีวิตที่เจริญได้. ฉะนั้น อยู่ที่ท่านที่จะทำให้บ้านเมือง 

มีความสงบสุขได้ด้วยตนเองด้วย ไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติงาน แต่ปฏิบัติวางตัวให้ดี เป็นที่น่านับถือ และถ้าเป็น 

ที่น่านับถือแล้ว คนที่ไม่มีความรู้เท่า คนที่ไม่มีความยุติธรรมเท่า ก็จะเกิดมียุติธรรมในตัว. ถ้าแต่ละคน ๆ นี่  

ชาติบ้านเมืองมีความยุติธรรม มีความดีในตัว บ้านเมืองย่อมจะอยู่ดีและบ้านเมืองก็จะมีความสงบ บ้านเมือง 

จะมีความเจริญ. ฉะนั้น ท่านทั้งหลายมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน  

 แต่ก่อนนี้ท่านไม่ได้ปฏิญาณก็อาจจะไม่ต้องเคร่งครัดเท่าไร แต่ว่าเดี๋ยวน้ีได้ปฏิญาณแล้ว ไม่มีเหตุผล 

ที่จะไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบสุข. ท่านก็ ก็นับว่าจำนวนไม่น้อย  

ร้อยกว่า แต่ว่าเปรียบเทียบกับคนหลายล้านคนก็ยังไม่มากนัก แต่ถ้ามีความยุติธรรม ความเข้มแข็ง ท่านสู้ได้  

ท่านทำได้. ฉะนั้น ที่ฟังท่านเปล่งวาจาดังอย่างเข้มแข็งตะกี้ ก็ทำให้มีความรู้สึกสบายใจขึ้น และถ้ารักษา 

ความแข็งแรงนี้ต่อไป ก็เชื่อว่าประเทศชาติจะแข็งแรงต่อไปด้วย. ผู้ที่ได้ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ ก็จะได้มีผู้ที่มาช่วย 

เพิ่มเติม เพิ่มกำลังของความยุติธรรมในประเทศชาติ. ท่านจะต้องได้ไปปฏิบัติงาน ไม่ใช่ในเมืองเท่าน้ันเอง  

แต่ว่าในชนบท ทุกจังหวัด ทุกแห่งทุกหน ท่านต้องเป็นผู้เชิดชูความยุติธรรมและความดี.  

 ฉะนัน้ ก็ขอใหท้า่นมกีำลงักายกำลงัใจทีเ่ขม้แขง็ กำลงัความสุจรติทีห่นกัแนน่เพือ่ทีจ่ะใหท้ำงานอนัสำคญั  

เป็นตัวอย่าง เป็นหลักของประเทศชาติ เป็นหลักชัยของประเทศชาติ. ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจกำลังกาย 

แข็งแรง อย่าให้ประสบไข้ เจ็บไข้ใด ๆ ให้รักษาตัวให้เข้มแข็งแข็งแรง และรักษาที่สำคัญที่สุด รักษาจิตใจ 

ให้เข้มแข็ง ให้ซื่อสัตย์ให้สุจริตตลอดต่อไป จะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งแข็งแรงด้วย รวมทั้งแต่ละท่าน 

จะมีความแข็งแรงด้วย จะมีความเจริญและเป็นเกียรติ. ฉะนั้น ขอให้ได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในงานการ 

และในส่วนตัว ให้ได้สามารถที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม.  

๒๒๑ 
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๖

56-06-074_140-264_X.indd  223 9/6/13  9:20:16 PM



 ตามที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่า 

บ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีผู้ท่ีรักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้  

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ. เพราะว่าในบ้านเมืองถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม. และสำคัญที่ท่านทั้งหลาย 

ได้ตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ ที่ท่านจะทำหน้าที่ ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้และเตรียมตัวที่จะ 

ทำหน้าที่.  หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็นความยุติธรรม.  

  คำว่ายุติธรรมนี้ หมายความว่าเป็นคนที่จะวางตัวที่ดี วางตัวที่ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา.    

ในโรงศาลเองกจ็ะตอ้งทำ  แตน่อกโรงศาลกจ็ะตอ้งทำ.  ทกุแห่งทา่นจะตอ้งทำตวัให้ด ีใหย้ตุธิรรม  เพราะวา่ผูท้ีเ่ปน็ 

ผู้พิพากษาเป็นตัวอย่างของความดี. ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดีคือ วางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรม  

คือวางตัวใหดี้.   ดีนีล้ำบาก เพราะวา่ถา้ทำอะไรทีต่รงไปตรงมา กไ็ม่แปลก ไม่มีอะไร ไมม่ปีญัหา.   แตปั่ญหาอยูท่ีว่่า 

ความตรงไปตรงมานี่น่ะอยู่ที่ไหน. ความตรงไปตรงมาคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำในเวลาทำหน้าที่ และ 

นอกหน้าท่ี จะต้องวางตัวให้ดี. ก็หมายความแต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน  

ทำเป็นตัวอย่างที่ดี.   คือ ถ้าทำอะไรก็ตาม ท่านต้องแสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเหนือความยุติธรรม.  

 บางทีคนท่ีเป็นผู้พิพากษาเข้าใจว่าจะทำความยุติธรรมนั้นเวลาขึ้นศาล ในโรงศาล แต่ไม่ใช่อย่างนั้น.    

จะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ. ถ้าทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ นั่นถือว่าเป็นผู้พิพากษาที่ดี. ก็อันนี้ก็พูดยากว่า 

จะทำอย่างไร. การที่เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับคนได้เห็นว่ามีผู้พิพากษาในโรงศาลแล้วก็นอกโรงศาลด้วย  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายวิรัช ลิ้มวิชัย

๒๒๔
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อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก. เพราะว่าถ้าท่านวางตัวให้ดีนอกโรงศาลด้วย อันนั้นน่ะจะเป็นความเป็นผู้พิพากษา 

ทีค่รบถ้วน.   ถ้าทา่นทำอยา่งนัน้ไดค้นกเ็ชือ่ถอื.   ถา้เกดิคนเชือ่ถอืไดก้ห็มายความวา่ประเทศชาตมิขีือ่มแีปไดท้กุเมือ่  

อันนี้สำคัญ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้วางตัวให้ดี. สิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ สิ่งที่ได้ฝึกฝนไว้ให้ปฏิบัติดีทุกเม่ือ อันน้ีสำคัญ.    

ถ้าปฏิบัติตนให้ดีทุกเมื่อ ก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ในบ้านเมือง อันนี้ก็สำคัญ. ถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคน ประชาชน 

ทุกคนก็จะรู้ว่าในบ้านเมืองมีความยุติธรรม แล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างของความยุติธรรม. เป็นสิ่งที่ทำยาก  

เพราะว่าจะต้องมีความรู้ จะต้องมีความสามารถในตัว. ฉะนั้น ที่พูดซ้ำซากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยาก  

ที่จะวางตัวให้ยุติธรรม. ถ้าทำตัวให้ยุติธรรม ประชาชนเห็นว่าในบ้านเมืองมีคนที่ดี เป็นคนที่เป็นประกัน 

ของความยุติธรรม.   และถ้าทำได้  ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้.  

 ฉะนั้น ที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่าง เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมือง 

ให้ปลอดภัยได้. แต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่าต้องเสียสละมาก ๆ. ความเสียสละของผู้เป็นผู้พิพากษาเป็นสิ่ง 

ที่ทำยาก แต่ถ้าทำได้ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดี.   ท่านจะเป็นผู้ที่เป็นประกันของความยุติธรรมของศาล และ 

จะเป็นผู้ท่ีสามารถที่จะรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง. ถ้าทำได้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้เป็นคนที่ดี เป็นคน 

ที่ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ ให้ปลอดโปร่งได้  ก็ขอให้ท่านได้พยายามทำเพื่อจะให้บ้านเมืองมีข่ือมีแป. ใครว่า 

มีข่ือมีแปก็หมายความว่า มีความสุข มีความยุติธรรม. ถ้าท่านรักษาความยุติธรรมได้แท้ ๆ ท่านก็เป็นผู้ท่ีเรียกว่า  

ท่านเป็นผู้ที่ได้ทำ ได้ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้. ถ้าไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมือง อยู่ไม่ได้ เพราะว่าคนเขา 

สงสัยอยู่เสมอ. จะต้องให้ไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ในบ้านเมืองนี่ต้องมีแต่ความยุติธรรม. ฉะน้ัน ก็ขอร้อง 

ให้ท่านพยายามกระทำ ให้ท่านรักษาความยุติธรรมแท้ ๆ แล้วก็รักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เชื่อว่าท่านตั้งใจ 

จะทำ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง.  

 การรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองน้ีเหมือนว่าง่าย ๆ เพราะว่าท่านเป็นผู้พิพากษา แต่ว่าถ้าเว้นจาก 

ความเป็นผู้พิพากษาสักนิดเดียวก็จะทำให้เสียหาย. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง.    

ท่านได้เรียนรู้  ท่านได้ฝึกฝนมา ด้วยการเรียน แล้วก็ด้วยการปฏิบัติ ท่านก็คงจะต้องทำได้ ไม่ใช่ง่าย  

แต่ว่าถ้าท่านทำได้แล้ว ท่านจะเป็น เรียกว่าเป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง เป็นผู้ท่ีรักษาความยุติธรรม. ฉะน้ัน  

ก็ขอให้ท่านวางตัวเป็นวีรบุรุษ. ไม่ใช่ว่าวางตัวเป็น แต่ว่าถือตัวว่าเป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง จะต้องรักษา 

ความยุติธรรม ความสะอาด ความเรียบร้อยของบ้านเมือง. พูดอย่างนี้เหมือนว่าให้ท่านรับหน้าที่อยู่บนหัว 

ของตัว. ก็เป็นอย่างนี้ที่ขอร้องให้ท่านรับความดีอยู่บนตัวเองทุกเมื่อ ทั้งในโรงศาลทั้งนอกโรงศาล. ก็ขอให้ 

ท่านสามารถที่จะทำดังนี้ เพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็น อยู่รอด. ท่านก็อาจจะนึก ๆ ในใจว่า ทำไมท่าน 
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จะต้องรับเป็นภาระ. ต้องรับ เพราะว่าท่านได้เลือกหน้าที่นี้ แล้วก็เม่ือเลือกหน้าที่นี้ต้องทำให้ดี. ฉะนั้น  

ก็ขอให้ท่านเมื่อเลือกหน้าที่ ท่านต้องทำหน้าที่ ก็ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย มีแต่หน้าที่ท่านคงนึกว่ามีแต่ 

หน้าที่. ใช่ ท่านมีหน้าที่ แล้วก็ถ้าทำได้แล้ว ท่านมีความพอใจ ท่านจะมีความพอใจ แล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่คน 

นับถือได้. ความที่คนนับถือน่ีสำคัญมาก. อาจจะนึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคนนับถือ ไม่ใช่ ไม่ใช่ของที่ง่าย    

แต่ถ้าทำให้คนอื่นนับถือได้แล้ว ท่านเองจะสามารถที่จะมีความพอใจ แล้วก็ตลอดต่อไป ฉะนั้น ก็ขอให้ท่าน 

รักษาความศักด์ิสิทธิ์ของศาล ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม. ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ. แล้วถ้าทำสำเร็จแล้ว  

ท่านจะมีความดีตลอดชีวิตต่อไป ตั้งแต่ต้นจนปลาย.  

 ทา่นได้ทำหนา้ทีผู้่พพิากษา ทา่นทำหนา้ทีศ่กัดิส์ทิธิน์ี ้แลว้กถ็า้ทำไดแ้ลว้ ทา่นกเ็ปน็คนทีเ่รยีกวา่เปน็คนด.ี    

คำว่าคนดีนี่ดูเหมือนพูดง่าย ๆ แต่ว่าไม่ใช่ง่าย. ความดีและคนดี ต้องรักษาไว้. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านเป็นคนดี  

เป็นคนที่สามารถเป็นคนดี แล้วท่านจะมีความภูมิใจ  เป็นผู้ที่รักษาความดีในประเทศชาติ. ก็ขอให้ท่านสามารถ 

ที่จะรักษาความเป็นผู้พิพากษาตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งแก่เฒ่าก็เป็นคนดี. ทุกคนที่รักษาความดีได้ ตั้งแต่เข้า 

ทำหน้าท่ีจนกระท่ังแก่เฒ่าและจนกระท่ังตาย ก็ถือว่าเป็นเกียรติและถือว่าท่านตายได้สบาย. ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่าน 

ได้มีความสามารถที่จะเป็นคนดีตั้งแต่ต้นจนปลาย.  แล้วเป็นคนดีตั้งแต่ต้นจนปลายได้อะไร หมายความท่าน 

ตายสบาย. ถ้าหากว่าท่านเกิดสบาย แล้วก็มีชีวิตที่สบายและตายสบาย ท่านมีบุญมาก เป็นคนที่มีบุญ ถึงบอก 

ตั้งแต่ต้นว่าเป็นวีรบุรุษ. แล้วก็ขอให้ท่านสามารถที่จะเป็นวีรบุรุษ ทำให้ประชาชนนับถือ แล้วทำให้ประชาชน 

ถือว่ามีคนดีในชาติบ้านเมือง แล้วก็ท่านก็ได้เกิดมาดีแล้ว ทำงานดี และจะตายดี. ก็หมายความว่า 

ถ้าท่านได้ทำประโยชน์เต็มที่ตามที่ท่านได้เปล่งวาจา เพื่อทำความดี แล้วท่านก็ไม่มีอะไรที่จะอับอายได้  

มีแต่ความดีอยู่ในตัวตลอดชีวิต.  

 กข็อใหท้า่นทำหนา้ทีส่ำเรจ็และมคีวามสำเรจ็ในชวีติ.   จะทำอะไรกไ็มต่อ้งอายทีจ่ะทำด.ี  ขอใหท้า่นประสบ 

ความสำเร็จในหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าท่ีที่มีเกียรติอย่างย่ิง แล้วท่านก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครตำหนิได้. ก็ขอให้ท่าน 

รับความสำเร็จในการเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วนที่ดีที่งาม.  
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 ทา่นได้ปฏิญาณในนามของทา่นเอง แตท่า่นกบ็อกวา่จะทำในนามของพระมหากษตัรยิด์ว้ย กห็มายความวา่  

ท่านได้ให้ความรับผิดชอบในนามพระมหากษัตริย์. ถ้าท่านทำไม่ดี หมายความว่าพระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี. 

คราวกอ่นนีไ้ด้พดูอยา่งน้ันแตก่ว็ุน่วาย.  อยา่ใหวุ้น่วายต่อไป.    เพราะวา่การทำอะไร ถา้ไมท่ำตรงตามคำปฏิญาณนัน้ 

ก็จะยุ่ง และยุ่งมาแล้ว. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านเข้มงวด เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

 ในการปฏิบัติในพระปรมาภิไธย คำน้ีแปลว่า พระเจ้าอยู่หัวทำอะไร ท่านทำอย่างนั้น ซึ่งถ้าท่านไม่ทำ  

กไ็มรู่จ้ะเกดิเรือ่งอะไร เปน็อยา่งไร.   ทา่นกไ็ดเ้ห็นความจรงิทา่นไดเ้ห็นแล้ว จะมีเหตกุารณอ์ะไรทีจ่ะเกดิขึน้ถา้ทา่น 

ไมท่ำ ไมช่ว่ย ไมช่ว่ยกนัทำ.   ฉะน้ัน กข็อให้ทา่นช่วยทำตามความสามารถทีท่า่นมี ซ่ึงไม่ใชเ่รือ่งงา่ย แตข่อใหท้า่นทำ.    

เพราะว่าถ้าไม่ทำ ไม่ใช่ท่านสี่คนห้าคนจะเดือดร้อน แต่ว่าจะเป็นหลายล้านคนซึ่งประกอบเป็นบ้านเมือง 

ทีเ่ดอืดรอ้น เดอืดรอ้นกนัทกุคน.   ถา้เดอืดรอ้นแล้วเราก็ไดผ้ลท่ีไม่ดเีกดิข้ึนมา   ผลไม่ดีนีน่ะ่ เปน็วา่บา้นเมอืงจะพัง  

ซ่ึงมันพังมาแล้ว และจะพังอีก. แต่ท่านก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ศาลปกครอง ได้ปกครอง ได้ช่วยกันปกครอง. 

ไมท่ราบวา่ทา่นมคีวามลำบากอะไร ขอใหท้า่นไดท้ำ ใหท้ำสำเรจ็โดยผา่นพน้ความลำบากของการปกครองทีล่ม่จม.    

ก็ขอให้การปกครองไม่ล่มจม การปกครองเป็นไปโดยดีต่อไป. ท่านได้มีความรู้ โดยได้ศึกษามาแล้วว่า 

ควรจะทำอะไรอย่างไร. ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ เพราะว่าสี่ห้าคนที่ท่านแสดงตัวออกมา จะทำให้จำนวนล้านคน  

เปน็ล้านคนท่ีจะเดือดรอ้นถ้าทำไมส่ำเรจ็.   กข็อใหท้า่นทำสำเรจ็ หมายความวา่ปกครองไดด้ ี.  ถ้าการปกครองไปไดด้ ี 

ก็จะเรียกว่าสำเร็จ.   ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จของงานการในศาลปกครอง.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒) นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายอักขราทร จุฬารัตน์
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 ถ้าท่านทำสำเร็จแล้ว ทุกคนก็จะดีใจ แล้วท่านเองก็จะดีใจ ว่าท่านทำสำเร็จทางด้านงานซึ่งสำคัญ  

และไปด้วยดี. อย่างหนึ่งก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จแต่ละคน. ท่านได้มีการศึกษามาดีแล้ว ก็เชื่อว่ามีเครื่องมือ 

ท่ีจะปฏิบัติ แต่สำคัญต้องใช้เครื่องมือนี้ให้ดี คือความรู้ที่ท่านมีต้องใช้ความรู้นี้ให้ดำเนินไปโดยดี. ถ้าท่าน 

ปฏิบัติงานสำเร็จดี ท่านจะมีความภูมิใจในงานการ. แล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้น พระมหากษัตริย์ก็จะภูมิใจเหมือนกัน. 

แต่ถ้าท่านทำไม่สำเร็จก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร เพราะว่างานของพระมหากษัตริย์ก็ล่มจม ฉะนั้น ก็ขอให้ท่าน 

ทำงานสำเร็จเรียบร้อยของการปกครองที่ไม่ล้ม ไม่ล้มละลาย ไม่เละเทะ ซึ่งเคยเป็นมาเรื่อยหลายครั้งแล้ว.  

ฉะนั้น ขอให้ท่านมี เรียกว่ามีโชคดี ดีที่ปฏิบัติได้สำเร็จ ได้ดี.  แล้วก็ทุกคนเป็นล้านคน จะมีความภูมิใจ 

ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีช้ันสูงได้ทำงานสำเร็จ. และก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งใจ มีความตั้งใจที่ปฏิบัติงานอย่างดี และขอให ้

งานนี้ปฏิบัติได้ดีที่สุด. และขอให้ท่านไม่มีเจ็บมีไข้ ให้ทำอะไรเกิดผลที่ดีทุกครั้ง ก็อยากจะให้พรที่ให้ท่าน 

ทำงานอะไรที่ดีที่สัมฤทธิ์ แล้วก็จะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญ มีความก้าวหน้าสักที  

 ขอขอบใจท่านที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานโดยเต็มที่ ด้วยความสามารถ และด้วยหลักวิชาที่ถูกต้อง.    

ขอให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมี. แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ขอให้ท่านมีกำลังกายใจที่เข้มแข็ง ที่จะทำ 

และมีกำลังใจที่จะทำงาน. ที่สำคัญ  ถ้าท่านทำได้ ก็เป็นผลดีสำหรับส่วนรวม. แต่ท่านอาจจะมีบางเวลาที่ท่าน 

ท้อใจ ไม่ทำ ก็ต้องให้ได้. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการของท่าน ให้มีความสามารถ. ต้องไม่ถือว่า 

งานมันหนัก งานมันยาก. มันยากจริง ท่านก็ได้เห็นแล้ว ว่างานมันยากแค่ไหน. งานของศาลพิเศษต่างๆ นี่น่ะ 

มีทุกอย่างจะต้องเอามาใช้. หมายความว่าทุกอย่างคือความสามารถทั่วไปทุกอย่าง จะต้องใช้ ถ้าทำได้แล้ว 

บ้านเมืองก็ไปได้ เดี๋ยวนี้บ้านเมืองชักถอยไปเรื่อย ๆ. ขอให้ท่านดึงให้ประเทศชาติก้าวหน้าขึ้นมาได้ ก็จะ 

ขอบใจท่าน ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการ.   

๒๒๙
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 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังท่านผู้เป็นผู้พิพากษาศาลปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความร่มเย็นของประเทศชาติ. การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์์สุจริตนั้นสำคัญ 

เพราะว่าประชาชนต้องการความซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็ถ้ามีผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ก็ทำให ้

สบายใจ และสามารถที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ของประชาชนได้โดยดี ท่านก็จะต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 

ดังกล่าวนี้ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติ.  

 ท่านมจีำนวนไมม่ากนกั แตว่า่กน็บัวา่เปน็จำนวนทีส่ำคญั เพราะวา่ทา่นมคีวามรู.้   ทา่นสามารถทีจ่ะแสดง 

ความรู้นี้และทำให้ประชาชนดูผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่าง. ในเวลาเดียวกัน ท่านก็เป็นตัวอย่างกับผู้ที่ทำหน้าที ่

ต่อไปด้วย. ฉะนั้น ที่ท่านได้ปฏิญาณตนเป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องปฏิบัติตามที่ท่านปฏิญาณ. ถ้าไม่ได้ปฎิบัติตาม 

ที่ทา่นปฏญิาณ ก็ทำใหค้นเขาเสยีใจ คนเขาผิดหวัง.   ถ้าคนผิดหวัง เป็นอันตรายมากสำหรบัการปกครองประเทศ 

และความเป็นอยู่ของประเทศ. ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ตั้งเอาไว้แก่ตัว เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่าง  

เพื่อที่จะให้ทุกคนมองว่า มีผู้ที่ปฏิบัติด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นธรรมดา. คำว่าเป็นธรรมดานี้สำคัญ เพราะ 

แสดงว่าท่านทำความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ ทำให้ผู้ที่เป็นประชาชนทั่ว ๆ ไปก็จะ 

ได้ทำงานอะไรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นหน้าท่ีเหมือนกัน. ก็ขอให้ท่านเข้าใจที่พูดนี้ ว่าสำคัญแค่ไหน.    

ถ้าท่านเข้าใจและปฏิบัติ ท่านจะเป็นผู้ที่ได้ช่วยประเทศชาติอย่างดี ได้ทำหน้าที่สำหรับเป็นตัวอย่างทำหน้าที่ 

สำหรบัเปน็ผูท้ีเ่รยีกวา่คนด ีแลว้กไ็ดท้ำหน้าทีด่ว้ยความด ีเพือ่ทีจ่ะมีคนทีด่.ี   ทา่นมีจำนวนไมม่าก แตว่า่ผูท้ีไ่ดเ้หน็  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒)

นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายอักขราทร จุฬารัตน

๒๓๐
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ได้ทำตาม มีจำนวนเป็นหลายร้อยหลายพันเป็นหลายหมื่น.  แล้วก็ถ้าทุกคนทำตาม ทำหน้าที่ตามวิธีที่ท่านทำนั้น  

บ้านเองก็อยู่รอดได้ไม่มีปัญหา.  

 ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างดี และขอให้ท่านทำงานอย่างดีด้วยความร่าเริง ด้วยความตั้งใจ 

ทีต่่อเนือ่ง   ดังนัน้ ทา่นจะเปน็ผูท้ีไ่ดป้ระโยชนแ์กบ่า้นเมอืง ทำใหค้นทัว่ไปเขามคีวามหวงั.   กข็อใหท้า่นไดส้ามารถ 

ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ด้วยใจที่ร่าเริงและด้วยใจที่ซ่ือตรงอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณ ก็จะเป็นประโยชน์ 

กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก.  

 ก็ขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุข มีความซ่ือสัตย์ในใจ แล้วก็ขอให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ และ 

ทา่นกจ็ะรูส้กึวา่ทำประโยชนน้ี์มีความสำคญัมากสำหรบัประเทศชาต.ิ   กข็อให้ทา่นไดท้ำดว้ยความสำเรจ็ทกุอยา่ง  

เพื่อความดีของประเทศชาติ ความเจริญของประเทศชาติ.   เราก็พูดถึงประเทศชาติเสมอ แต่ว่าเพราะบางทีก็ลืม 

ประเทศชาติ แต่ถ้าไม่ลืม ท่านจะได้ทำประโยชน์มากสำหรับคนทั่ว ๆ ไป.  

 ขอให้ท่านมีความเข้มแข็งแข็งแรง. ขอให้ท่านได้มีความกล้าหาญที่จะทำงานด้วยความดีอย่างกล่าวนี้  

แล้วท่านจะประสบความสุขความสำเร็จในงานการ. ก็ขอให้ท่านมีความสุขความสำเร็จในงานการตลอดเวลา 

ที่ท่านทำหน้าที่ และก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จทุกประการ.  

๒๓๑
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 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังท่านเปล่งคำ ปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ เป็น 

ผู้พพิากษา และแสดงวา่ทา่นตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเขม้แขง็ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ.   ซึง่ถา้ผูพ้พิากษา  

โดยเฉพาะผู้พิพากษาศาลที่สูงที่สุด ทำตามคำปฏิญาณนี้ก็มีหวังว่าประเทศจะอยู่ได้ มีความสงบสุขได้  

เพราะว่าต้องมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด และผู้ที่ปฏิบัติที่เข้มแข็ง สำหรับให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข.  

 ศาลนัน้เปน็องคก์รทีเ่ปน็ประกนัของความอยูเ่ยน็เปน็สขุของประเทศชาต.ิ   ถา้ไมมี่ความยตุธิรรมในประเทศ  

คนอยู่ไม่ได้ แล้วถ้าคนอยู่ไม่ได้ มีประเทศชาติก็ไม่มีประโยชน์. ฉะนั้น ท่านเป็นประกันของความสงบสุข 

ของชาติบ้านเมือง. ความสงบสุขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน จะเป็นอาชีพใด ๆ ก็ตาม ต้องมีความสงบสุข.    

ถ้าไม่มีความสงบ ก็ทำงานไม่ได้มีความอยู่เย็นไม่ได้. ฉะนั้น ก็เห็นได้ว่าท่านเป็นประกันของความสบาย  

ความสงบของประเทศ. ก็เลยเห็นว่า ถ้าท่านตั้งใจอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณอย่างเข้มแข็งนั้น ก็รู้ได้ว่าประเทศ 

จะไปรอดได้ดี. โดยเฉพาะศาลฎีกาน้ัน ก็เป็นองค์กรท่ีคนเขามองว่าเป็นผู้ท่ีเป็นประกันของความอยู่เย็นเป็นสุข 

ของประเทศ.  ถ้าท่านทำได้ดี  คือหมายความว่าท่านทำด้วยความเข้มแข็งนั้น ก็จะทำให้เป็นความสำเร็จ 

ของแต่ละท่าน.  

 การทำให้สำเร็จนั้นท่านได้เรียนรู้มา และได้ปฏิบัติมาในฐานะนักกฎหมาย ในฐานะนักกฎหมายที่จะ 

ทำหน้าท่ีผู้พิพากษา. ผู้พิพากษานั้นเป็นคนที่จะเป็นประกันของความยุติธรรม. ความยุติธรรมนั้น ถ้าดูว่า 

เป็นอะไร ยุติก็หยุด หยุดในธรรมะ หยุดในส่ิงที่ดี ไม่เฉไฉไปทางซ้ายทางขวา ไปตรงไปตรงมา. สำหรับ 

ทำอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้  ท่านได้เรียนมา และสำคัญที่สุดท่านตั้งใจที่จะใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย  

ของความยุติธรรม. ถ้าทำได้แล้วท่านก็ทำสำเร็จในงานท่ีท่านตั้งใจจะทำ. ที่ท่านได้ปฏิญาณด้วยความดีอย่างน้ี  

ก็เชื่อว่าท่านจะมีส่วนในการสร้างให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข. แต่ละคนจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุข  

มีความเรียบร้อยของบ้านเมือง. ท่านก็จะได้ทำตามหน้าที่ที่ท่านเลือกไว้ที่จะทำ.   

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายวิรัช ลิ้มวิชัย ๒๓๒
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 ฉะนั้น การที่ท่านได้มาปฏิญาณตน เป็นส่ิงท่ีสำคัญ เพราะว่าท่านจะได้ทำตามที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น.    

คือหมายความว่า ทา่นเรยีนรูเ้กีย่วขอ้งกบักฎหมาย เกีย่วขอ้งกบัความดคีวามตรงไปตรงมา และทา่นจะไดป้ฏบิตัิ 

ในสิ่งที่ท่านได้เรียนมาและตั้งใจจะทำ. ฉะนั้น ทุกครั้งที่เห็นผู้พิพากษา โดยเฉพาะศาลฎีกามาปฏิญาณตน  

วา่จะทำดีทำตรงไปตรงมา ทำใหข้า้พเจา้รูส้กึมคีวามหวงัในอนาคตของประเทศ.   ถา้ผูพ้พิากษาทำด ีประเทศชาติ 

ก็อยู่ได้. ฉะนั้น ท่านมีหน้าที่ที่สำคัญมาก และความมุ่งมั่นที่ท่านมีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะได้ทำให้เป็น 

ผู้ที่เป็นประกันของความสงบสุขของบ้านเมืองเท่ากับฝากไว้อยู่กับท่าน. ท่านทำได้ดี ก็เป็นอันว่าท่านจะได้ 

สำเร็จในงานการที่ท่านตั้งใจจะทำ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความตั้งใจนี้ที่ได้ตั้งใจ ตั้งแต่ต้น ตลอดต่อไป  

เพื่อให้สำเร็จในงานการของท่าน. แล้วต้องขอขอบใจที่ท่านตั้งใจด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็น 

เป็นสุขได้. ท่านก็เป็นคนที่ได้ทำหน้าที่ที่เต็มที่ท่านต้องพยายามที่จะทำ ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ให้ตรงไปตรงมา 

ตามหลักวิชาที่ท่านมี. และโดยเฉพาะตามความตั้งใจที่ท่านมี ตั้งใจก็หมายความว่าตั้งความมุ่งมั่นที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่. ถ้าท่านทำหน้าที่ได้ดี ท่านก็มีความสุข ความพอใจในตนเองได้.  

 ก็ขอให้ท่านสามารถท่ีจะปฏิบัติในการงานหน้าท่ีที่ท่านมีอยู่ตลอดไป ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่. 

ซึ่งพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้พิพากษาไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เฉพาะในโรงศาล หรือมีหน้าที่ผู้พิพากษา แต่มีหน้าที่เป็นบุคคล 

ที่ดีในประเทศชาติ เป็นตัวอย่างของคนที่ตั้งใจดี. ถ้าทำได้ดีตั้งใจดีตามที่ท่านตั้งใจไว้ ท่านก็มีความพอใจได้.    

ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่จะช่วยให้คนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขได้. ก็ต้องขอขอบใจท่านที่ตั้งใจเช่นนี้ ก็ขอให้ท่าน 

ได้สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ตลอดไป ในทุกโอกาส ในทุกขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แม้จะไม่ใช่อยู่ในโรงศาล  

ทุกวัน ทุกเวลา ทุกแห่ง ท่านต้องรักษาความดีของผู้พิพากษา และท่านก็จะได้ทำหน้าที่ ท่านจะมีความพอใจได้. 

ท่านต้องทำให้ได้ ถ้าไม่ทำก็เท่ากับได้ทำลายส่วนรวม. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด.  

 ก็ขอขอบใจท่านที่ตั้งใจทำเพื่อความยุติธรรมของบ้านเมือง และขอให้ท่านสำเร็จการที่ได้ทำ ตามหน้าที่  

หรือสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติให้ดีที่สุด. ท่านจะมีความสุขด้วย ไม่ใช่ประเทศชาติ 

ได้มีความสุข แต่ว่าก็สำคัญท่ีสุดคือประเทศชาติจะประสบความสุขได้ และท่านเองก็โดยที่ทำ โดยตั้งใจที่สุด  

ท่านจะมีความสุขอย่างยิ่ง. ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอย่างนี้. ก็ขอให้ผู้พิพากษา 

สามารถจะปฏบิตัใิหม้คีวามสำเรจ็ ไม่ย่อทอ้ในงานการ   กข็อให้ทา่นมีความสุขในงานการของทา่น มคีวามภมูใิจได.้ 

ก็ขอขอบใจท่านอีกทีที่ท่านตั้งใจอย่างดีเช่นนี้ และให้มีความสำเร็จในงานการ.  

๒๓๓
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 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง.    

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร.  

 นายตำรวจนัน้เปน็ผู้มีอำนาจ มีเกยีรต ิและมีความรบัผดิชอบสูง เพราะเปน็ทัง้กำลงัและผูน้ำในการพทิกัษ์ 

คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประเทศและประชาชน.    

การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จด้วยดีได้ นอกจากนายตำรวจจะต้องมีขีดความรู้ความสามารถสูงแล้ว  

ยงัต้องได้รบัความรว่มมอืจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเปน็อยา่งดดีว้ย.   เพราะฉะนัน้ นายตำรวจทกุคนจงึตอ้งประพฤตติน 

ปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และต้องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ด้วยการแบ่งปัน 

อำนาจ ความรับผิดชอบ และความดีความชอบที่มี ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ความสามารถ และ 

ผลสำเร็จของงาน  เม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือในผู้นำและมั่นใจว่างานที่ทำ จะไม่เหน็ดเหน่ือยสูญเปล่า  

ก็จะให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง. งานทุกส่วนของตำรวจก็จะดำเนินไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจแต่ละคนก็จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และ 

ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงได้อย่างแน่นอน.  

 ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกนาย และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง 

ความสวัสดีมีชัย จงทุกเมื่อทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล

วันพุธ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒๓๔
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 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาที่จะเข้ารับหน้าที่ เพ่ือที่จะทำตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ. กล่าวปฏิญาณนี้ 

สำคัญมาก เพราะว่าจะต้องอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยตรง. การปฏิบัติหน้าที่ของท่านจะต้องซื่อสัตย ์

สุจริต อันนี้เป็นข้อสำคัญ หมายถึงว่าท่านจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ต่อหน้าที่และต่อท่านเองที่ท่านกล่าวปฏิญาณ    

ถ้าไม่ได้ปฏิญาณก็ไม่แน่ที่ท่านจะทำหน้าที่ได้ เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ยาก.   

 ตามทีบ่อกวา่ทา่นตอ้งทำตาม   เพือ่ทีจ่ะใหป้ระเทศชาตมิคีวามสงบสขุ   ซึง่หมายถงึวา่ จะตอ้งมคีวามยตุธิรรม 

ในบา้นเมอืงนัน้ ทา่นจะไปเจอความอยุตธิรรมทีไ่หนกต็าม ทา่นตอ้งแกไ้ข .  ไม่ใชใ่นโรงศาลเท่าน้ันเอง แตใ่นหนา้ที ่

และนอกหน้าที่ ท่านเห็นอะไรท่ีไม่ยุติธรรม ท่านต้องแก้ไข. อันน้ีเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญ และท่านได้ปฏิญาณแล้ว 

ว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเคร่งครัดที่สุด. ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านได้สำนึก สำนึกถึงความสำคัญของคำปฏิญาณนี้และ 

พยายามทำตามทีไ่ด้กล่าว.   มเิชน่น้ัน คำกลา่วทีท่า่นพดูอะไรออกมากจ็ะกลวงหมด หมายความวา่ ไมม่คีวามหมาย . 

ฉะนั้น จะต้องจำไว้ จำคำปฏิญาณนี้ไว้โดยชัดเจน อันเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรง.   

 ก็ขอให้ท่านสามารถจะปฏิบัติหน้าที่คือความยุติธรรมของบ้านเมือง เพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข  

บ้านเมืองมีความสงบสุข. ใครทำอะไรไม่ดีท่ีไหน ท่านต้องกล่าวถึง ท่านต้องพูด ท่านต้องยืนยันว่าเป็นหน้าที่ 

ของทา่นทีจ่ะทำใหย้ตุธิรรม.  คนอืน่ทำไม่ยุตธิรรมนัน้ ถา้เขาไม่ไดป้ฏญิาณ กค็งไม่น่าจะเปน็อะไร.แตว่า่ทกุคนทีอ่ยู ่

ในข่ายของการยุติธรรมนั้น คือคนไทยทั้งหมด จะเป็นผู้พิพากษา หรือไม่เป็น ก็จะต้องปฏิบัติด้วยความยุติธรรม  

เพือ่ความยติุธรรม.   ฉะนัน้ ทา่นตอ้งดแูลสอดสอ่งใหเ้หน็วา่ความยตุธิรรมจะมอียูใ่นบา้นเมอืง.   ก็ขอให้ทา่นสามารถ 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 
วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายวิรัช ลิ้มวิชัย

๒๓๖
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ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความร่มเย็น. ท่านมีอยู่เพียงสี่สิบเอ็ดคน    

เปรียบเทียบกับคนที่มีอยู่ในบ้านเมืองทั้งหมดเป็นส่วนน้อย ท่านจึงต้อง ทำด้วยความเข้มแข็ง จะต้อง 

รับผิดชอบมาก. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ท่ีได้มีไว้กับตัว. ที่ท่านได้กล่าวว่าจะทำ 

ให้ถูกต้องตามยุติธรรมนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ กล้าหาญที่สุด ที่จะทำ 

ให้บ้านเมืองมีความสุขสบายได้. ถ้าทำได้ของแต่ละท่าน ก็จะเป็นว่าท่านได้ทำหน้าที่ที่สำคัญของผู้พิพากษา 

ศาลฎีกา ซึ่งเป็นความยุติธรรมของศาลสูงสุด.   

 ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ ด้วยความเข้มแข็ง และท่านจะได้มี ความสุขในงาน 

ที่ทำดี ในงานท่ีทำถูกต้อง. ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดีที่สุด จะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง 

บ้านเมืองให้มีความสุขสบาย. ทุกคนจะได้รับผล แม้ผู้ร้าย ก็จะได้รับ ความดีของท่าน ซึ่งท่านดูเหมือนจะเป็น 

คนจำนวนน้อยแต่ก็มีกำลังมาก. ก็ขอให้ท่านปฏิบัติได้ ด้วยความเข้มแข็งที่สุด และสำเร็จแล้วท่านจะต้อง 

มีความภูมิใจในหน้าที่ ความพอใจในหน้าที่. ท่านทำดีตลอดไป ตั้งแต่บัดนี้ไป ท่านก็จะรู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด. ใครทำได้ มีโอกาสที่จะทำ ที่จะเทิดทูนความยุติธรรมได้ ก็เป็นคนที่มีเกียรติ  

เป็นคนที่มีโชคดี.   

 ก็ขอให้ท่านมีโชคดีในการทำหน้าที่ และขอให้หน้าที่ท่านสำเร็จเรียบร้อย เพื่อที่ อีกหลายปีข้างหน้า  

ท่านจะรู้สึกว่าท่านได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยแท้จริง. ได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยแท้จริงนี้  

เป็นความภูมิใจที่จะมี. ก็ขอให้ท่านสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิพากษา และเป็นคน 

ที่รักชาติ รักความยุติธรรม. ขอได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างในงานการและในส่วนตัว.  

๒๓๗
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 ท่านทั้งหลายได้เปล่งวาจา เป็นการปฏิญาณ ในฐานะผู้พิพากษา คือคนที่จะต้องตัดสินอะไรที่ควร 

ที่ไม่ควร ที่ดีที่ไม่ดี การที่ท่านได้ปฏิญาณนี้มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย คือท่านต้องจัดการให้ปัญหาในการปกครอง 

ของประเทศเปน็ไปโดยเรยีบรอ้ย และทา่นมอีำนาจทีจ่ะตดัสินทีจ่ะพพิากษา ซ่ึงหมายความวา่ทา่นจะตอ้งชีแ้จงวา่ 

อะไรควรไม่ควร. ฉะนั้น เป็นงานท่ีท่านต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

เพื่อให้ประเทศชาติมีความเป็นธรรม ความเป็นธรรมน่ี ก็หมายความว่า ทำอะไรที่เป็นจริง ที่เรียบร้อย ที่จะทำ 

ให้อยู่ได้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ฉะนั้น งานของท่านก็มีความสำคัญไม่น้อย.   

 การพิพากษาเป็นหน้าท่ีของท่านผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของศาล จะต้องพิพากษาด้วยความเป็นธรรม  

เพือ่ความเปน็ธรรม.   เปน็ธรรมน้ี หมายความวา่ อะไรทีเ่รยีบรอ้ย ทีถ่กูตอ้ง ทีท่ำให้ทกุสิง่ทกุอยา่งดำเนนิไปโดยด ี. 

เพราะฉะนั้นท่านก็มีหน้าที่สำคัญ และจะต้องทำตามคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว. ในหน้าที่ของท่าน  

ต้องจำว่าท่านได้ปฏิญาณตนว่า จะทำทุกส่ิงทุกอย่างด้วยความเป็นธรรม ความเป็นธรรมนี่ ก็หมายความว่า 

อะไรท่ีเรียบร้อย  ซ่ึงเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ง่าย  เพราะว่าแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกัน. ถ้าไม่มีความคิด 

แตกต่างกัน ก็ไม่มีการตัดสินคดี แต่ว่ามีคดี ก็หมายความว่ามีคนที่มีความคิดแตกต่างกัน.  ฉะนั้น ท่านจะต้องมา 

พิจารณาอะไรที่แตกต่างกัน และให้เห็นว่าอะไรที่ควรจะทำ โดยที่ เป็นกลาง ที่ เป็นความจริง ที่ เป็น 

ความยุติธรรม.   

 ความยุติธรรมนี่ ก็หมายความว่าการยุติในธรรม คือตัดสินว่าอะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม  

ซึ่งดูจะง่าย แต่ความจริงไม่ง่าย เพราะว่าแต่ละคนมีความคิดของตัว. ถ้าใครที่นึกคิดในทางของตัว ก็นึกว่า 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒) นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง 

เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)  นายอักขราทร จุฬารัตน 

๒๓๘
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ของตัวเป็นยุติธรรม. ความจริงยุติธรรมมีอย่างหนึ่ง อย่างเดียว คือความเป็นยุติธรรม ซ่ึงก็น่าจะง่าย  

แต่แท้จริงไม่ง่าย เพราะแต่ละคนนึกถึงความยุติธรรมแก่ตัว. แท้จริงความยุติธรรมน้ีมีอันหนึ่งอันเดียว  

แตค่วามตอ้งการของแต่ละคนมหีลายอยา่ง.   ความตอ้งการของแตล่ะคนตา่ง ๆ  กนั แตท่า่นจะตอ้งอยูต่รงกลาง.  

บางทีท่านถูกว่าถูกกล่าว ว่าท่านเป็นคนที่ไม่ดี เพราะว่าไปตัดสินในสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่พอใจของอีกฝ่าย  

แต่ท่านอยู่ตรงกลาง. อันนี้เป็นข้อสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ทางยุติธรรม ต้องเป็นกลาง. แล้วเป็นกลางน้ียากมาก  

เพราะต้องมีความคิดที่เป็นกลางน่ันเอง. ฉะนั้น ท่านต้องเหนียวแน่นในความเป็นกลาง เหนียวแน่น 

ในความยุติธรรม ถ้าท่านทำได้ ท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่าน แต่ถ้าทำไม่ได้ เท่ากับท่านทรยศต่อความยุติธรรม   

 การทรยศนี ่ไมม่ใีครอยากจะทำ เพราะทรยศเปน็ความไมด่ ีเปน็ความนา่เกลยีด.   ฉะนัน้ ทา่นตอ้งพจิารณาวา่  

ท่านปฏิญาณที่จะรักษาความยุติธรรม ก็ต้องทราบว่าความยุติธรรมเป็นอะไร. แต่ละคดีเขามีความยุติธรรมของ 

คดนีัน้ ซึง่ถา้ทา่นพจิารณา แล้วคนคดิวา่อะไรเปน็ยุตธิรรม ซ่ึงคอือะไรทีเ่ปน็กลาง ทีถ่กูตอ้ง ทา่นก็ชนะในความจรงิ    

ฉะนัน้ ทา่นตอ้งรกัษาความยตุธิรรมนี ้และปฏบิตัดิว้ยความกลา้หาญ เหนยีวแนน่.  แตถ่า้ทา่นไมม่คีวามกลา้หาญ  

ด้วยประการใดก็ตามจะเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมในตัวท่าน หรือด้วยความโง่เขลา ควรจะพิจารณาให้ดี  

ต้องทำด้วยความฉลาด และทำด้วยความเป็นกลางแท้  ๆ .   ทั้งนี้ ท่านก็จะได้ทำตามหน้าที่ที่ท่านมีเป็นผู้พิพากษา 

ในศาล  ฉะนั้น  ก็ขอให้ท่านพิจารณาให้ดี.  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พิจารณา  ตั้งแต่ท่านได้เรียนในวิชาของท่าน ทุกสิ่งที่ 

ทา่นได้ต้ังใจของท่าน จนกระทัง่ทกุส่ิงทกุอยา่งทีท่า่นไดป้ฏญิาณเมือ่ตะกีน้ี ้ตอ้งใหท้ำถกูตอ้ง จะเปน็ทางทีท่า่นได้ 

ทำหน้าที่แท้จริงของท่าน. ถ้าไม่ทำเป็นการทรยศ. ทรยศกับใคร ทรยศต่อตัวท่านเอง ต่ออาชีพของท่าน. ฉะนั้น  

การทรยศนั้น คนก็เห็นไม่ดีทั้งนั้น. ต้องพยายามที่จะทำอะไรโดยที่ยุติธรรม โดยที่เป็นคนที่สุจริต เป็นคนที่มี 

ความรู้ และเป็นคนที่ทำด้วยความซื่อสัตย์.   

 ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความฉลาด และด้วยความสามารถที่จะรักษา 

ความยุติธรรม   ก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการนี้ตลอดเวลาที่ท่านทำงาน และทุกเวลา ทุกเมื่อจนกระทั่ง 

ที่ท่านจะสิ้นชีวิต ต้องรักษาความยุติธรรมนี้. ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นการดีสำหรับแต่ละท่าน  

และเป็นการดีสำหรับประเทศชาติ  ทำให้ประเทศชาติมีความสงบ สงบสุขได้ ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติ 

ด้วยความสำเร็จตลอดต่อไป จะเป็นในหน้าที่ของท่าน นอกหน้าที่ของท่าน ทุกเมื่อ ท่านต้องมีความยุติธรรมนี ้

อยู่ในตัว ขอให้ท่านมีความสำเร็จ.  

๒๓๙
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 การที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดของประเทศ ต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นครั้งแรก  

เป็นวาระที่สำคัญของผู้พิพากษาศาลฎีกา และของประชาชนที่จะรับบริการของศาลฎีกา ก็ด้วยเหตุว่าศาลฎีกานี้ 

เป็นศาลที่สูงที่สุดในประเทศนั่นเอง.   

 ศาลฎีกามีความสำคัญมาก เพราะว่าถ้าปฏิบัติก็เท่ากับเป็นตัวอย่างในการตุลาการของประเทศ 

สำหรบัศาลทกุขัน้ ตัง้แตศ่าลทอ้งทีจ่นกระทัง่ศาลสงูสดุคอืศาลฎกีา.   ฉะนัน้การทีท่า่นตอ้งปฏญิาณตนวา่จะปฏบิตั ิ

หน้าที่ในทางที่ดีที่สุด ก็หมายความว่าให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง. กล่าวคือ การปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของท่าน 

ในฐานะผู้พพิากษา ก็ต้องมกีารปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั อย่างเขม้แขง็ และอนัน้ีมิใชเ่ฉพาะในโรงศาล แต่ในทางทัว่ไป  

หมายความว่าทุกเมื่อ. เมื่อคนเขาเห็นว่านี่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ก็จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับ 

ความยุติธรรม ความเป็นบุคคลของประเทศ ที่ถือว่าเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยของประเทศ ฉะนั้น ท่านก็ต้อง 

รักษาความเคร่งครัดของวาระนี้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะในโรงศาล แต่ทุกเมื่อ. เมื่อคนเขาเห็นว่าน่ีคือผู้พิพากษา 

ศาลฎีกาของประเทศ เมื่อแม้จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบของศาล คนก็จะจำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ประสาท 

ความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกเหล่าทุกพวกทุกเมื่อ.   

 อนันีก็้เปน็สิง่ทีส่ำคญัมาก เพราะวา่ถา้เขาจำไดว้า่นีค่อืผูพ้พิากษาทีต่อ้งรักษาความยตุธิรรมของประเทศ  

พวกที่หวังพึ่งความยุติธรรมของท่าน ก็จะต้องเห็นความยุติธรรมความศักดิ์สิทธ์ิของศาล. คือหมายความว่า  

มีความหวังว่า ในประเทศมีความยุติธรรม ในประเทศมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม. ฉะนั้น ท่านจะต้องรักษา 

ความยุติธรรมนี้ทุกเมื่อ ในหน้าที่และนอกหน้าที่ จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ เพราะว่าคนเขานับถือศาล ซึ่งเป็นของ 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

(๑ เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายสบโชค สุขารมณ์ 

๒๔๐
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ที่ดีของประเทศ ที่เมืองไทยมีศาล แล้วคนหวังในความยุติธรรม ถ้าเขารู้ว่ามีความยุติธรรมในประเทศ  

จะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดี  แต่เขาก็จะต้องรู้ว่ามีความหวังกัน  หวังในประเทศว่ามีความยุติธรรม. ฉะนั้น   

ท่านต้อง เป็นผู้รักษา ความยุติธรรม ทำหน้าที่  เป็นของดีทุกเม่ือ ประเทศชาติก็จะมีความหวังที่จะ 

มีความเรียบร้อย. แม้จะโจรผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรม. ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่เรียบร้อยที่ดี เขาก็จะทำดีขึ้น 

ดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรม.  

 ฉะนั้น ท่านท้ังหลายมีความสำคัญมาก เพราะว่าแต่ละคนเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม  

เป็นเครื่องหมายของความดี คือเป็นความหมายของความเรียบร้อยของประเทศชาติ. ไม่น่าจะเชื่อ ไม่น่าจะ 

เชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญ แต่แต่ละคนท่ีเป็นผู้พิพากษามีความสำคัญมาก สำหรับความเรียบร้อย  

ความหวังของประเทศ ความหวังของคนทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นคนดีบ้างคนไม่ดีบ้าง คือคนไม่ดีก็มี แต่ยังไง 

เขากเ็วลาเหน็ผูพ้พิากษาปฏบิตัหิน้าที ่และแม้จะไม่ใช่กำลังปฏบิตัหิน้าที ่เขามีความหวงั ทำใหค้นเปน็คนดมีากขึน้.    

ถ้าประเทศชาติมีคนดี ประเทศก็หวังได้ว่ามีความสงบ มีความสุขในประเทศได้. ฉะนั้น ท่านเป็นประกันของ 

ความสงบ ความสขุความเรยีบรอ้ยของประเทศ   เทา่กบัเปน็ผูท้ีร่กัษาความยตุธิรรม และเมือ่รกัษาความยตุธิรรม 

ไว้ก็เป็นคนที่รักษาความสงบสุขของประเทศ.   

 ฉะนั้น ต้องขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ ต่อส่วนรวม เพราะว่าเป็น 

เครื่องหมายของความยุติธรรม. ท่านก็มีครบถ้วนแล้ว ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย และปฏิบัติ  

กฎหมายสูงสุด ก็มีความหวัง ทุกคนมีความหวังในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติความยุติธรรม ทั้งเมื่อท่านนั่งบัลลังก์ 

ของศาลฎกีา หรอืมชีือ่ในสารบบวา่ทา่นเปน็ผูพ้พิากษาศาลฎกีา. ตราบใดทีท่า่นเปน็เครือ่งหมายของความยตุธิรรม  

ก็เช่ือว่าช่วยใหป้ระเทศชาติมคีวามเรยีบรอ้ยมคีวามสงบ มีความสงบสขุได ้.  และเมือ่มคีวามสงบสขุ ก็หมายความวา่ 

คนก็จะอยู่มีความสงบ มีความยุติธรรมอยู่ในตัว. ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งเท่าน้ันเอง ท่านเป็นท่ีปรึกษา  

ท่ีเป็น เครื่องหมายของความยุติธรรมในประเทศ ทำให้ประเทศชาติไปรอดได้ดี ก็หมายความว่าท่านเป็น 

เครื่องหมาย ด้วยการปฏิบัติของท่าน. ถ้าท่านทำดี เราเชื่อว่าท่านต้องรู้ว่าต้องทำดี ถ้าท่านทำดีแล้ว เป็นคน 

คนหนึ่งที่ช่วยประเทศให้ไปรอด. ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอด. ก็อย่างที่ว่า แม้จะโจรผู้ร้ายเขาก็รู้สึกว่า  

แต่ละคนอาจจะไม่รู้จะทำยังไง แต่ว่าเขาก็ต้องการความสงบสุข. ถ้าท่านทำให้คนทั่วประเทศมีความหวัง 

ในความสงบ ความสขุ ความยุตธิรรม ประเทศชาตกิไ็ปไดด้ ีและกท็า่นเองแตล่ะทา่นกมี็ความหวงั ความแนน่อนวา่  

มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อช่วยส่วนรวม.   

๒๔๑

56-06-074_140-264_X.indd  241 9/6/13  9:22:22 PM



 ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา อันมีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับประเทศ.   ก็ขอให้ 

ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอดต่อไป ตลอดชีวิต. แม้จะเมื่อไหร่ที่ท่านจะหมดหน้าที่  

ก็หมายความว่าท่านอาจจะถึงเวลาท่านหมดหน้าที่คือตาย ท่านก็ยังคง รักษาความดีน้ีเอาไว้อย่างเหนียวแน่น.    

ฉะนัน้ ถ้าทา่นรกัษาความดีของผูพ้พิากษาศาลฎกีา ทา่นกม็เีกยีรต ิทา่นกไ็ดท้ำหนา้ทีอ่ยา่งเหนยีวแนน่จรงิ ๆ  .  ก็ขอให ้

ท่านมีกำลังใจกำลังกายตลอด เพื่อที่ สามารถปฏิบัติงานผู้พิพากษาศาลฎีกา ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความ 

เหนียวแน่น เหนียวแน่นที่สุดไม่มีท้อ ท้อใจ คือเหนียวแน่นจริง ๆ จนกระท่ังหมดแรง. ถ้าท่านทำได้ดีอย่างนี้  

ท่านก็มีเกียรติมาก ท่านก็จะเป็นผู้ที่ช่วยประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีได้ แล้วท่านเองจะได้รับ 

ผลประโยชน์ของความตัดสินใจเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ ใช้หลักวิชาเต็มที่เพื่อความเรียบร้อยของ 

ประเทศชาติในทุกทาง.   ก็ขอใหท้า่นสามารถทีจ่ะรกัษาความดีของผูท้ีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้กฎหมาย ทัง้ความยตุธิรรม  

ตลอดชีวิต รักษาความดีของผู้พิพากษาอย่างเหนียวแน่น ท่านก็จะได้ทำตามที่ได้ ปฏิญาณ ถ้าทำได้ ท่านก็เป็น 

คนท่ีมีคุณภาพสมท่ีได้ปฏิญาณตนว่า จะทำหน้าที่สำคัญนี้ให้ตลอดไป. ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย  

กำลังปัญญาครบถ้วน เพื่อที่จะปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลฎีกา ตลอดชีวิต. ท่านก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ  

ท่านจะเป็นคนที่ได้ทำตามท่ีได้ปฏิญาณตน. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเหนียวแน่น  

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม. คำว่าประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้ คือทำทุก ๆ อย่างท่ีมีอยู่ในใจ เมื่อเปล่งคำปฏิญาณ  

ไม่ทราบว่าในใจของท่านมีอะไรอยู่ในใจเม่ือเปล่ง แต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นความดี ความสุข เรียกว่าความตั้งใจที ่

จะใหส้ว่นรวมอันเรยีกว่าประเทศชาตอิยูเ่ยน็เปน็สุข ดว้ยความเหนยีวแนน่ ดว้ยความเขม้แขง็เตม็ที.่ ถา้ทำไดแ้ลว้  

ท่านได้ช่วยคนจำนวนมากให้มีความหวังในชีวิต. แล้วก็ถ้าทำได้ ท่านมีบุญที่ได้มีโอกาสได้ช่วยคน จำนวนมาก  

ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้.   

 ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยครบถ้วน ชั่วกาลนาน จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ ฉะน้ัน ที่ท่านมา 

ปฏิญาณตนไม่ใช่สิ่งที่กลวง ๆ เป็นส่ิงที่สำคัญของประเทศชาติ. แต่ละคนหนึ่งหน่วยของประเทศ ได้ช่วยคน 

เป็นจำนวนหลายสิบล้าน. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความ ศักดิ์สิทธิ์ของการปฏิญาณเป็นผู้พิพากษาของศาลฎีกา.    

ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการนี้โดยเหนียวแน่น จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จใน 

งานการทีไ่ดต้ัง้ใจไวท้ีจ่ะทำด ีกบัสว่นใหญข่องประเทศซึง่ไม่มีโอกาสทีจ่ะทำ.  ขอให้ทา่นสำเรจ็ตามทีไ่ดเ้ปลง่วาจา. 

ก็ขอให้ได้มีความสำเร็จ และมีความสุขในงานการ ให้มีความสุข ที่จะช่วยคนส่วนมากอยู่เย็นเป็นสุขได้. ขอให ้

ท่านประสบความสำเร็จ.  
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 ตามที่ผู้พิพากษา ได้มาปฏิญาณตนในโอกาสน้ี เป็นโอกาสที่สำคัญ เพราะเป็นการแสดงว่า จะปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง ๆ. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของประชาชน  

ซ่ึงท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันพยุงความยุติธรรม ความเรียบร้อยของประเทศ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก. 

ถ้าท่านทำตามที่ปฏิญาณตนโดยเคร่งครัด จะช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อยได้อย่างแน่นอน.  

 การที่ประเทศมีผู้ที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่านอกจากความเรียบร้อย 

ที่จะเกิดขึ้น ก็เป็นการแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ในประเทศ ที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน  

อย่างชัดเจน และตั้งใจที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความเรียบร้อยของประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไป มีความตั้งใจในตัว  

ที่จะปฏิบัติงานของตนอย่างซ่ือสัตย์สุจริตเหมือนกัน. เช่ือว่า การที่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้พิพากษา 

จะทำให้เป็นความต้ังใจของประชาชนทั่วไป ที่จะตั้งใจทำงานทำการอย่างเคร่งครัด อย่างสุจริต. ฉะนั้น  

การที่ท่านมารับหน้าที่ เป็นการที่ดี ที่จะช่วยคนในชาติปฏิบัติตนให้มีความเคร่งครัด ความสุจริต ในประเทศ 

อาจจะมีคนที่ลืมหน้าที่ของตนได้ ก็ท่านแสดงเป็นตัวอย่าง ว่ามีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด อย่างสุจริต.    

ฉะนั้น ท่านมีหน้าที่ที่สำคัญมาก และยิ่งได้ปฏิญาณตนว่า จะรักษาความยุติธรรมโดยเคร่งครัดนี้ จะช่วย 

ให้ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานของตนด้วยความเรียบร้อย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างมากที่สุด.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นาผู้พิพากษาประจำศาล สานักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายสบโชค สุขารมณ์
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 การบำเพ็ญตนเป็นผู้สุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่าในชีวิตมีสิ่งที่ล่อใจได้มาก. ฉะนั้น ท่านก็ได้ 

ปฏิญาณตนนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้ท่านเตือนใจอยู่ตลอดว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต ซึ่งถ้ามี 

บุคคลที่ปฏิบัติดีชอบ ด้วยความแน่วแน่ ด้วยความตั้งใจม่ันเหมาะก็เป็นส่ิงที่ช่วยให้คนอื่นปฏิบัติตนให้ดี    

ฉะนั้น สำคัญมากท่ีท่านได้มาปฏิญาณตน ว่าจะทำอะไรในหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มแข็ง. ถ้ารักษา 

ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ไว้ตลอด  ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ ตลอดชีวิต จะแสดงว่า มีคนที่อุ้มชูความเรียบร้อย 

ของประเทศจำนวนหนึ่ง. ก็ขอให้ท่านได้สามารถรักษาความตั้งใจของหน้าที่ ตามที่ได้มีคำปฏิญาณตลอดเวลา  

เป็นตัวอย่างสำหรับคนทั่วประเทศ ให้มีกาลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังที่ท่านได้ปฏิญาณ.  

 ขอให้ท่านรักษาความซ่ือสัตย์สุจริต อย่างท่ีท่านได้กล่าวมาเม่ือครู่นี้ จะเป็นทางที่จะช่วยให้บ้านเมือง 

มีความเจริญมั่นคงแน่นอน. ในคราวเดียวกัน ท่านเองจะได้ถือว่าเป็นตัวอย่าง และเป็นคนที่เป็นตัวอย่างสำหรับ 

ประชาชนท่ัวไป ทัง้ผู้ทีเ่ปน็ขา้ราชการ ทัง้ผูท้ีท่ำหนา้ทีต่า่ง ๆ  จะชว่ยกนัอุม้ชปูระเทศชาตใิหไ้ดอ้ยูเ่ยน็ มคีวามผาสกุ  

มีความเข้มแข็งในการงาน และก็ทำให้งานการนั้น มีความสำเร็จเรียบร้อย ทำให้ทุกคนมีความสุขได้.  

 ก็ขอใหท้า่นรกัษาคำปฏิญาณน้ีโดยเขม้แขง็.   เชือ่วา่ ทา่นจะไดม้คีวามสขุ ในการปฏิบตัหิน้าทีท่ีด่.ี   ขอใหท้า่น 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่ท่านได้กล่าว ให้เป็นสิ่งที่ท่านมีส่วนในการสร้างบ้านเมืองให้ดี. 

ในเวลาเดียวกัน ท่านก็สร้างตัวท่านเองให้เป็นคนที่ดี  คนที่มีความสำเร็จ ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าท่ี  

ด้วยความเรียบร้อยตลอดชีวิตของท่าน และขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการ  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสูงสุด ในการปฏิบัติงาน 

ของคนที่เป็นคนสำคัญในชาต ิ คือผู้พิพากษา. ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในการงาน. ในเวลาเดียวกันท่านก็จะ 

มีความสุข ที่ได้ทางานอย่างครบถ้วน.  ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการดังกล่าว.  

๒๔๕
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 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังกรรมการฝ่ายทหาร ในด้านการปฏิบัติงานในทางความซื่อสัตย์ สุจริตของนายทหาร 

ที่เป็นนายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ มาปฏิญาณตนที่จะปฏิบัติในด้านความซื่อสัตย์ สุจริตของทหาร ที่ปฏิบัติงาน 

ในด้านธรรมนูญฝ่ายทหาร ซึ่งสำคัญมาก ถ้ามีนายทหารฝ่ายที่จะรักษา ความซื่อสัตย์สุจริตในทางธรรมนูญ  

เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตของทหาร เพราะว่าทหารต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งปฏิบัติ 

ในด้านความยุติธรรมทุกเมื่อ.   

 เขาว่าทหารต้องมีความตรงไปตรงมาทุกด้าน เพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมภายในประเทศ ในด้าน 

ความสจุรติของทหาร เพราะวา่ทหารมีหนา้ทีส่ำคญัในการรกัษาความเรยีบรอ้ยของประเทศ.   ทหารจะตอ้งรกัษา 

อย่างเคร่งครัด ทุกสิ่งทุกอย่างในด้านความยุติธรรม. ถ้าได้ทำแล้ว เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย เพราะ 

คนก็ต้องรักษาความยุติธรรม โดยเฉพาะทหาร และคนก็บอกว่า ถ้าทหารมีความยุติธรรม แล้วมีความตั้งใจที่จะ 

รกัษาความยติุธรรมในประเทศ ทกุสิง่ทกุอยา่ง กจ็ะเรยีบรอ้ย เพราะวา่ทหารมคีวามยตุธิรรม ทหารมอีำนาจทีจ่ะ 

ปฏิบัติอะไรที่เป็นความเรียบร้อย ของประเทศ. เชื่อว่าถ้าทหารปฏิบัติเข้มแข็งอย่างที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็เชื่อว่า 

ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปด้วยดี สำหรับประเทศชาติ.   

 ฉะนั้น การท่ีท่านได้ปฏิญาณด้วยความเข้มแข็งน้ี มีความสำคัญมาก. ถ้าหากว่ารักษา ความยุติธรรม  

รักษาไว้อย่างดี ประเทศชาติก็จะปฏิบัติงาน ทุกคนที่มีอำนาจที่จะปฏิบัติ จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะ 

มคีวามเรยีบรอ้ยทกุอยา่ง.   ถา้ทหารผูใ้หญท่ำตวัอยา่งทีด่แีลว้ ทหารทกุคน ซึง่ประกอบเปน็กองทพัเรอื กองทพัอากาศ  

กองทัพบก ก็จะป้องกันประเทศอย่างแท้จริง. ก็ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณนี้ตลอดไป ซึ่งจะทำให้ความยุติธรรม 

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒)

นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

๒๔๖
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มีในประเทศ เพราะท่านเข้มแข็ง เข้มแข็ง ที่จะรักษาความยุติธรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความยุติธรรมโดยมี 

ประกันของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ถ้าทำอย่างน้ีแล้ว ประเทศก็ไปได้ด้วยดี ไม่มีบกพร่อง ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่าน 

รักษาความยุติธรรม ได้โดยดี  ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย ที่จะรักษาความยุติธรรมดังที่ท่านได้กล่าวไว้  

เพื่อที่ประเทศชาติได้สามารถที่จะผ่านพ้นอันตรายทุกอย่าง. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยดี. ขอให้ท่าน 

ได้ปฏิบัติงานโดยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถทุกอย่าง มีความยุติธรรม ของการปฏิบัติงาน.   

 ดังนั้น ถ้าท่านได้ปฏิบัติงานโดยเรียบร้อย บ้านเมืองก็จะผ่านไปโดยดี ก็ขอให้ ท่านได้ปฏิบัติงานโดย 

เรยีบรอ้ยทุกประการ ตลอดเวลาทีท่า่นปฏบิตังิานไม่มีบกพรอ่ง.   ถา้หาก ทา่นปฏบิตัดิอียา่งนี ้กจ็ะทำใหบ้า้นเมอืง 

ผ่านพ้นอันตรายต่าง ๆ ที่จะมีมา ถ้าท่านปฏิบัติงานโดยดี ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปโดยดี. ก็ขอให้ท่าน 

ได้สามารถรักษาความยุติธรรมสำหรับประเทศชาติ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามที่ท่านปรารถนา. ทั้งผู้ที่ได้ 

ปฏิญาณวันนี้ แล้วคนท่ีได้ปฏิญาณมาแล้วก่อนน้ี ขอให้รักษาความเรียบร้อยของประเทศชาติ ก็เชื่อว่าจะทำ 

ให้บ้านเมืองผ่านพ้นอันตรายทุกประการ ที่จะมีมาได้. ขอให้ท่านได้สามารถรักษาความเรียบร้อยของประเทศ    

คงความเรียบร้อยของประเทศ เป็นข้อสำคัญดังกล่าว.   

 ก็หวังว่า ทกุสิง่ทกุอยา่งจะเปน็ไปตามทีท่า่นไดต้ัง้ใจ. ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัดิชีอบ ใหไ้ดค้รบถว้นทกุอยา่ง  

ไมใ่หม้บีกพรอ่งใด ๆ  เกดิขึน้   ขอใหท้า่นสำเรจ็ในงานการของทา่น โดยเรยีบรอ้ยทกุประการ.   มีอะไรทีจ่ะมีข้อบกพรอ่ง  

ถ้าจะเกิดข้ึน ขอให้ระลึกถึงคำปฏิญาณ ของท่านให้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปถูกต้องทุกอย่าง. ขอได้รักษา 

ความเรียบร้อยของหน้าท่ีของท่าน. ถ้ารักษาความเรียบร้อยในหน้าที่ของท่านทุกด้าน บ้านเมืองก็จะมีแต่ 

เจริญก้าวหน้า และท่านเองก็จะมีความสำเร็จ และมีความสุขในการงานของท่าน. ขอให้ท่านมีความเรียบร้อย  

ของการปฏิบัติงานของท่านทุกประการ  ขอขอบใจท่านที่ตั้งใจอย่างเข้มแข็งนี้. 

๒๔๗
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 ข้าพเจ้ายินดี ที่ได้ฟังท่านปฏิญาณ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลปกครอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ด้วยความตั้งใจ.  ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณ  ซึ่งสำคัญอยู่ที่ท่านได้ปฏิญาณ  ว่าจะทำหน้าท่ีอย่างดี 

ในฐานะผู้พิพากษา. ก็ขอให้ท่านได้ทำตรงตามหน้าที่ ผู้พิพากษานั้น และจะช่วยให้มีความเรียบร้อยในการคดี 

ทั้งหลาย ที่จะมีขึ้นได้ในอนาคต.  

 ขอให้ท่านได้เข้าใจ ว่าการปฏิญาณนั้น ไม่ใช่ของเล่น เป็นของจริง. ถ้าท่านปฏิญาณ ท่านทำตามกฎหมาย  

ท่านจะได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างดี. ขอท่านได้สามารถปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณดังนี้ แล้วท่านจะมี 

ความเจริญรุ่งเรืองด้วย ถ้าปฏิบัติตามท่ีท่านพูดแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามคำปฏิญาณนั้น เป็นเรื่องของความดี  

และท่านจะสามารถปฏิบติัสำเรจ็ เรยีบรอ้ย   คนเราถา้ปฏบิตัติามทีต่ัง้ใจ กจ็ะเจรญิรุง่เรอืง.   ถา้ทา่นไมส่ามารถปฏิบัต ิ 

ตามที่ปฏิญาณไว้ ท่านก็ต้องระวังตัว. ฉะนั้น ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ท่านได้ปฏิญาณ ท่านก็จะได้ 

แสดงว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์. ความศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของท่าน และความศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ 

ได้เกี่ยวข้องกับท่านได้มีความดี ความศักดิ์สิทธิ์ และทาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้.  

 ก็ขอใหท้า่นปฏบิติัถกูตอ้งตามคำปฏญิาณ และสามารถทีจ่ะทำประโยชนเ์พือ่สว่นรวม.   ทา่นเปน็ผูใ้หญแ่ลว้  

ไม่ต้องพูดมากกว่านี้ ขอท่านมีความสำเร็จในหน้าที่ของท่าน.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒) นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)  นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล

๒๔๘
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 ข้าพเจา้มคีวามยนิด ีทีไ่ดม้อบกระบีแ่กผู่ส้ำเรจ็การศกึษา จากสถาบนัการศกึษาของทหารและของตำรวจ  

ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ  

 หน้าที่สำคัญที่รอท่านอยู่เบื้องหน้านั้น กล่าวโดยสรุป ได้แก่การจรรโลงรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ของประเทศชาติ. ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ  

และให้เท่ียงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม. อีกอย่างหน่ึง จะต้องเข้าใจด้วยว่า การปฏิบัติงานของท่าน จำเป็นต้อง 

ได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย. ท่านจึงต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ให้เป็นที่ศรัทธา 

เชื่อถือได้. ถ้าทำได้ดังนี้ งานในภาระหน้าที่ทุกอย่าง ก็จะสำเร็จผลที่พึงประสงค์ คือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  

และชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย.  

 ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และผู้ที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ  

จงทุกเมื่อทั่วกัน.  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ สถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

๒๕๐
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 คำปฏิญาณของผู้พิพากษา เป็นคำปฏิญาณที่สำคัญมาก เพราะว่า อย่างที่ท่านได้เปล่งวาจา  

ท่านจะต้องทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ. ฉะนั้น ถ้าท่านปฏิบัติดี ก็ทำ 

ให้ประเทศชาติมีความสงบได้.   

 คนก็ต้องมีการขัดแย้งกัน   ท่านต้องเป็นกลาง ในทุกกรณี ทั้งในเวลา ท่านอยู่ในโรงศาลและนอกโรงศาล.    

ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้รักษาคำปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งด้วยความเข้มแข็งนี้ รักษาเอาไว้ทุกเมื่อ และถือว่าเป็น 

หน้าที่ในชีวิต ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงาน ด้วยความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง และจะเป็นความดีของท่าน  

จะเปน็ความสงบของประเทศชาต ิ  กข็อให้ทา่นไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเข้มแขง็ ตามทีท่า่นไดก้ลา่ว และสามารถ 

จะปฏิบัติตาม.   

 ขอให้ท่านมีความสำเร็จ มีความสุข ในงานการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายสบโชค สุขารมณ์

๒๕๑
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 ตามที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวคำปฏิญาณ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่  

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความตั้งใจดี ในการรักษาความยุติธรรม ในฐานะอัยการนั้น. ท่านต้องนึกถึงว่า  

จะตอ้งรกัษาคำปฏญิาณนีด้ว้ยความเครง่ครดั  ซึง่จะทำให้ ทา่นมีส่วนสำคญัในการรกัษาความสงบ  ความยตุธิรรม 

ในประเทศ อันเรามีความต้องการดังนั้น เพราะว่าประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข ก็ต้องรักษาความยุติธรรม  

ในหมู่ชน ทุกหมู่ ทุกเหล่า. ถ้าท่านทำตามสัตย์ปฏิญาณน้ีด้วยความเคร่งครัด หมายความว่าท่านได้ปฏิบัต ิ

หน้าที่ของท่าน ในฐานะข้าราชการชั้นสูงในประเทศ และมีส่วนในการรักษาความเจริญ ความสุขของประเทศ.    

ในประเทศทีต้่องมีความขัดแยง้อยูบ่า้ง มากหรอืนอ้ย กแ็ลว้แตส่ถานการณ ์มอียูเ่สมอ ไมใ่ชไ่มม่ ี  แตว่า่ถา้มเีจา้หน้าที ่ 

ทีร่กัษาความยตุธิรรม รกัษาความสงบไดอ้ยา่งเครง่ครดั กจ็ะทำใหป้ระเทศชาต ิอยูไ่ด ้อยูเ่ยน็เปน็สขุได.้   ทา่นกม็ี 

หนา้ทีท่ีส่ำคญั จงึตอ้งรกัษาความในคำปฏิญาณอย่างเครง่ครดั ตลอดชีวติ และทา่นจะไดช้ือ่วา่ไดช้ว่ยประเทศชาต ิ

ให้อยู่เย็นเป็นสุข.   

 ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเคร่งครัด เพื่อเป็นผู้ที่รักษา ความสงบร่มเย็นของ 

ประเทศชาติ. ในเวลาเดียวกันก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความ ร่าเริง ด้วยความซื่อสัตย์  

ด้วยความเข้มแข็ง. ดังนั้นท่านก็จะได้ทำหน้าที่ และเมื่อทำหน้าที่แล้ว ท่านก็จะมีความสุข ความเจริญ 

ในส่วนตัวด้วย. ก็ขอให้ท่านได้สำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัดทุกคน.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒) นำอัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

๒๕๒
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 ขา้พเจา้ยนิด ีทีไ่ดฟ้งัตลุาการ และทหาร ไดเ้ปลง่วาจา   ทา่นไดร้บัหนา้ทีท่ีส่ำคญั ในการรกัษาความเรยีบรอ้ย 

ของประเทศ ซึ่งต้องมีความยุติธรรม และท่านยังเป็นทหาร ที่จำเป็น ต้องรักษาความสงบของชาติบ้านเมือง  

ซ่ึงสำคัญท่ีสุด. จึงยินดีท่ีฟังท่านเปล่งวาจาด้วยความเข้มแข็ง ในการจะรักษาหน้าที่ ก็ขอให้ท่านเข้าใจในหน้าที่ 

อันสำคัญของท่าน ต่อประชาชน ซึ่งจะหวัง ในความยุติธรรมของท่านทั้งหลาย.   

 ถ้าท่านรักษาความยุติธรรม ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในหมู่ชน และเมื่อความยุติธรรม ได้มีการรักษา 

อย่างเคร่งครัด ก็ย่อมทำให้ความยุติธรรมจะรักษาอยู่ได้. ก็ไม่ต้องยืนยันอะไรมากกว่านี้ ประเทศชาติก็จะมี 

ความเรียบร้อยแน่นอน. ก็ขอให้ท่านรักษาตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ เพื่อให้ประเทศชาติ. อยู่เย็นเป็นสุข และทำให้ 

ส่วนรวมมีความเรียบร้อย ผู้ที่เข้ารับหน้าที่ดังนี้ จะได้มีประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ เพราะว่ารักษาความยุติธรรม  

รักษาความเรียบร้อยของประเทศ ขอให้ท่านสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ทำให้ส่วนรวมได้ 

อยูเ่ยน็เปน็สขุ ไมม่บีกพรอ่ง. ขอใหศ้าลทา่นสามารถปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเรยีบรอ้ย ดว้ยความรกัษาความยตุธิรรม 

ทำหน้าที่ทั้งหน้าที่ทหาร ทั้งนายทหาร หน้าที่ธุรการ เท่ากับได้ทำหน้าที่ซ้อนหลายหน้าที่ ทำให้ประเทศชาติ 

อยู่เย็นเป็นสุข.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒) 

นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 

๒๕๔
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 ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ ที่ได้ปฏิญาณตน โดยที่ไม่ต้องมี ปัญหาอะไร. ขอให้ได้ 

ทำหน้าที่ ตามที่ได้ปฏิญาณ โดยครบถ้วนทุกอย่าง เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม  ประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือ 

ข้อนิติธรรม และความเรียบร้อยของประเทศ. ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสำเร็จเรียบร้อย มีความยุติธรรม 

เกิดขึ้นในหมู่ชน และในความเรียบร้อยของ ทหารทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นศรีของกองทัพ ศรีของประเทศชาติ. 

ทำความเรียบร้อยเกิดข้ึนในหมู่ชน ความเรียบร้อยก็คือความยุติธรรม. กองทัพทั้งหลายจะมีความดีเกิดขึ้น  

เป็นความดีของกองทัพ ความดีของทหารทุกคน. คนเห็นทหารก็นึกถึงความยุติธรรม นึกถึงความซื่อสัตย์สุจริต  

ความซื่อตรง. ทุกคนในเมืองไทยเช่ือถือว่า ทหารเป็นยอดของผู้ท่ีเป็นคนดี คนมีความซื่อสัตย์สุจริต. ก็ขอให ้

รักษาความซื่อตรงนี้เอาไว้ตลอดต่อไป และขอให้รักษาด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นศรีของชาติ  

เป็นศรีของกองทัพ เป็นศรีของตนเอง. ขอท่านรักษาศรีของกองทัพ เพื่อเป็นศรีของประเทศชาติ   

ไม่มีบกพร่องอะไร.   

 ขอให้ท่านสามารถรักษาความซ่ือตรงของทหาร เพื่อเป็นประกันของประเทศชาติ ว่ามีทหารที่ซื่อสัตย์  

ทหารที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ของแต่ละคนในชาติ ก็ขอให้ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง 

ของทหารไม่มีบกพร่อง แล้ววันนี้ท่านได้ช่วยประเทศชาติให้อยู่ดีกินดี. ทุกคนมีความรับผิดชอบ และรักษา 

ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องเตือน ไม่ต้องเตือนว่าทหาร เป็นประกันของความอยู่ของประเทศชาติ. ก็ขอให้ท่าน 

รักษาความดีของทหาร ขึ้นช่ือว่าเป็นทหาร มีประโยชน์ เป็นประกันของความเป็นอยู่ของประเทศ. ขอให้ท่าน 

สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ทุกคน ทุกเมื่อ ทุกกรณี ให้สำเร็จ ให้รักษาความดีโดยไม่ต้องมีปัญหา.    

ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้องมีการเตือนอะไร ไม่ต้องมีปัญหาอะไร ไม่ต้องมีปัญหา ไม่ต้องมีการเตือนอีก 

แต่ประการใด.  ขอให้ท่านทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหา มีความซื่อสัตย์ ทุกอย่างตามที่ท่านได้ประกาศตัว ได้ประกาศ  

ต่อหน้าธารกำนัล ว่าท่านจะปฏิบัติงานการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความกล้าหาญ ด้วยความไม่มีปัญหา  

ไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเองหรือต่อบ้านเมือง รักษาหน้าที่ได้ ตามที่ได้ปฏิญาณไว้.   

 ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการของท่าน นอกจากงานเป็นทหาร ก็มีงานรักษา ความยุติธรรมของ 

ประชาชน ยุติธรรมของท่านเอง   ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการทุกประการ.  

๒๕๕
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 ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม มีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ เพราะว่า ประชาชนจะหวัง 

ในความยุติธรรมของผู้พิพากษานั่นเอง. ในประเทศ จะต้องมีปัญหาอยู่เสมอ ก็ต้องมีคนท่ีมีความยุติธรรม  

ปฏิบัติด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่เสมอ. ถ้าประชาชนสามารถที่จะมีความหวัง มีความไว้ใจในผู้พิพากษาได้  

ประเทศชาตกิจ็ะมคีวามสงบสุขมากข้ึน.   ฉะนัน้ ทา่นมีหนา้ทีท่ีส่ำคญั กต็อ้งเสียสละในหนา้ทีอ่ยา่งยิง่   ถา้ทำตามที่ 

ปฏิญาณ ก็สามารถที่จะช่วยประเทศให้มีความสงบสุขได้อย่างดี. ฉะน้ัน ท่านจะต้องรักษาคำปฏิญาณนี้ 

อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต เพราะว่าเป็นบุคคลสำคัญในประเทศ. ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด  

เท่ากับได้ช่วยประเทศให้มีความสงบสุข มีความยุติธรรมโดยแท้ตลอดไป.   

 กข็อใหท้า่นปฏบิตังิานดว้ยความเครง่ครดัตลอดเวลา ตลอดชีวติ เพือ่ทีจ่ะรกัษา ความยตุธิรรมในประเทศ  

ทัง้ในหนา้ทีก่ารงานในโรงศาล ทัง้นอกศาล จะนับวา่ทา่นไดช้ว่ย ประเทศใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ ซึง่เปน็หนา้ทีท่ีส่ำคญัมาก.    

ก็ขอให้ท่านได้สามารถรักษาคำปฏิญาณ ท่ีท่านเปล่งข้ึนมาอย่างเคร่งครัด และท่านก็จะสามารถมีความภูมิใจ 

ในตัวเองว่า เป็นคนดีของชาติ เป็นคนที่รักษาความยุติธรรมของชาติ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญ และงานที่มีเกียรติมาก. 

ก็ขอให้ท่าน รักษาคำปฏิญาณน้ีตลอดเวลา ตลอดชีวิต ทั้งในโรงศาลทั้งนอกโรงศาล เป็นที่พ่ึงของประชาชน  

ทุกหมู่เหล่า. ถ้าทำได้ ท่านก็นับว่าเป็นคนดี นับว่าเป็นคนที่ช่วยประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ประชาชน 

มีความยุติธรรม.   

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)  นายไพโรจน์ วายุภาพ 

๒๕๖
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 ก็ขอใหท่้านได้ประสบความสำเรจ็ในงานการตลอดทกุเม่ือ และทา่นก็จะมีเกยีรตอิยา่งยิง่   ถอืวา่ทา่นเปน็ 

คนท่ีได้ช่วยประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุข ท่านเองก็เชื่อว่าจะมีความสุข ความดีใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปฏิญาณ    

ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต ท่านก็จะได้มีความสำเร็จและเป็นคนที่น่านับถือ  

แล้วท่านเองก็สามารถนับถือตัวเองได้อย่างยิ่ง นอกจากประชาชนจะสามารถนับถือท่าน เป็นคนที่ถือว่า  

คนดีของชาติ คนที่นับถือได้.   

 ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการตลอดชีวิต มีเกียรติ มีความดีติดตัว อยู่ตลอดเวลา ก็ขอให้เป็น 

คนดีสมที่ได้เป็นผู้พิพากษาของศาล และมีความสำเร็จทุกประการ.  

๒๕๗
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 ข้าพเจ้ายินดี ที่ได้ฟังผู้พิพากษาศาลปกครองได้ปฏิญาณตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซ่ึงถ้าท่านทำทุกอย่างตามท่ีได้ปฏิญาณตนไว้ ก็เป็นการดี เพราะว่าจะทำให้ 

ประชาชนมีความมั่นใจว่ามีคนดูแล ในเรื่องของความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานสูงสุดของผู้พิพากษา ก็ขอให้ 

ท่านไม่ลืมในส่วนใดก็ตาม ของการปฏิบัติ ของการปฏิญาณ เพื่อที่จะให้งานการลุล่วงไปโดยดี ขอบใจที่ท่าน 

ตั้งใจอย่างแน่วแน่ และขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตลอดรอดฝั่ง เพื่อที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งที่อาศัย และแน่ใจว่า 

มีผู้ใหญ่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำปฏิญาณโดยเคร่งครัด ตลอดเวลาที่ท่าน 

ปฏิบัติหน้าที่ และตลอดชีวิตของท่าน.   

 ก็ขอให้ท่านสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการทำให้ท่านมีเกียรติ ท่านมีความพอใจในตัวเองได ้

ตลอดชีวิต   ก็ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดไป.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒) 
นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๑)   เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)  นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

๒๕๘
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 ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ท่ีจะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้เกิดมีความยุติธรรม โดยปฏิบัต ิ

ในหน้าที่อันเป็นทหารผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะให้เห็นว่าในประเทศมีความเรียบร้อย  

มีความยุติธรรม ฉะนั้นท่านต้องรักษาหน้าที่นี้โดยเคร่งครัด และถ้าปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด ก็จะทำให้ 

บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในราชการ เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย  

ท่านจึงมีหน้าที่สำคัญ   ก็ขอให้ท่านรักษาหน้าที่ที่มีความสำคัญนี้ ตลอดเวลาที่รับหน้าที่อยู่   ข้าราชการทหารก็จะ 

มคีวามสำคัญในหนา้ท่ีนี ้ และประชาชนจะไดไ้วว้างใจในทา่นทัง้หลาย  กข็อให้ไดป้ฏิบัตหิน้าทีด่ว้ยความเรยีบรอ้ย  

และรักษาคำปฏิญาณในที่นี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนเชื่อถือในท่าน ในเวลาเดียวกัน ก็ขอให้ท่านมีความสามารถ 

สม่ำเสมอ สามารถรักษาความในคำปฏิญาณตลอดไป ก็ขอให้มีความสม่ำเสมอ มีความเข้มแข็ง ในการนี้  

ก็เชื่อว่าท่านจะได้มีความพอใจในงานการของท่าน และจะมีความรู้ สึกว่าท่านได้ช่วยให้ประเทศชาติ  

อยู่เย็นเป็นสุข มีความสงบสุข.  

 ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณน้ีโดยเคร่งครัด ท่านจะได้มีความพอใจ และท่านจะ 

มีความภูมิใจในงานการนี้ได้อย่างชัดเจน   ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จ ความสุขในหน้าที่นี้.  

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงกลาโหม(๒)

นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๑)   เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)   พลเอก ทนงศักด์ิ อภิรักษ์โยธิน

๒๖๐
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      ...(๓) แต่เช่ือว่า ผู้ทีท่ำหนา้ทีศ่าลสงูสดุนี ้ไวใ้จได ้มีความยุตธิรรม   ไวใ้จได ้ทีจ่ะอาศยั เพือ่ความยตุธิรรมของ 

ประชาชนทั้งหลาย   อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องทำหน้าที่ ทั้งคนผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่กำลังทำอยู่ รวมทั้งผู้ที่ 

ได้มาเห็นความดำเนินการในศาล ซึ่งทำให้ไว้ใจได้ ทำให้สามารถที่จะมีผู้ที่ไว้ใจได้ ผู้ที่ได้เห็นงานของผู้พิพากษา 

จะไว้ใจได้ว่า ทำเพื่อความยุติธรรมของทุกคน   ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาล ทั้งผู้ที่ได้เห็น ว่าเมืองไทยมีความยุติธรรม  

หมายความวา่ ทัง้ผูท้ีอ่ยูใ่นศาล ท้ังผูท่ี้เปน็เพยีงผูไ้ดเ้ห็นการทำงานของศาล จะเกดิความไวใ้จ จะเกิดความอุน่ใจวา่  

มีผู้ทำให้ทุกคนในประเทศไว้ใจได้ ก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ของประชาชน ให้เข้าใจว่าเมืองไทยมีศาลที่ไว้ใจได้  

หมายความว่า ถ้ามีความเดือดร้อนอะไรก็ไว้ใจได้ ว่ามีคนเอาใจใส่.   

 ท่านได้รับหน้าที่ที่สำคัญมาก และท่านก็ต้องรักษาความไว้ใจของประชาชน เพื่อการนี้ก็ขอให้ท่านรักษา 

ความยุติธรรมในทุกกรณี จะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจ เมื่อประชาชน มีความอุ่นใจ ความยุติธรรมเกิดขึ้น  

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ในการน้ีก็ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณที่ได้กล่าว  

ท่านจะได้มีเกียรติที่ไปทำหน้าที่อันสำคัญ เป็นผู้ที่ รักษาความดี ในการนี้ก็ขอให้ท่านสามารถรักษาคำปฏิญาณ  

ตลอดเวลาท่ีทำหนา้ท่ี และขอให้ ไดร้กัษาความดน้ีีตลอดชวีติ เพือ่ทีจ่ะไดก้ลา่วไดว้า่ ทา่นไดส้ละตวัเพ่ือประชาชน  

คือเพือ่ความสงบ ของประชาชน   ขอใหไ้ดส้ามารถรกัษาความดนีีต้ลอด   การน้ีกข็อใหท้า่นมคีวามสามารถทีจ่ะรกัษา  

หน้าที่อันสำคัญ มีกำลังใจที่จะรักษาคำปฏิญาณ รักษาความดี รักษาหน้าที่ตลอด ท่านจะได้มี ต้องบอกว่ามีโชคดี 

ที่จะได้ทำหน้าที่นี้ และทำหน้าที่นี้ตลอดชีวิต ได้ทำให้มีส่วนในการรักษาความดีของประเทศ ในการนี้ก็ขอให้ได ้

รกัษาหนา้ทีไ่ปตลอด ใหร้กัษาความดใีนตวั เพือ่รกัษาความด ีในประเทศ   ขอใหม้กีำลงัใจและกำลงัความสามารถ 

ที่จะรักษาความดีของตัว ตลอดทั้งหน้าที่ ขอให้มีความสุข ความสำเร็จในหน้าที่ มีความพอใจในหน้าที่ตลอดไป.   

พระราชดำรัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

(๑)  เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒)   นายไพโรจน์ วายุภาพ 
(๓)   บันทึกพระสุรเสียงได้ไม่ชัดเจน

๒๖๑
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