


คณาจารย์ และนิสิตถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมรูป 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙



พระคุณแนบไว้นริันดร
พระบรมราโชวาท และพระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

จัดพมิพ์สนองพระมหากรุณาธคิุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๖ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗
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 พระคุณพระแนบไว้     นริันดร

ตรัสพระตรัสค�าสอน  เสกสร้าง

บรสิุทธิ์ดุจทนิกร   ส่องโลก

ตรงึตดิมริู้ร้าง   เลศิล้วนควรการย์

 ราโชวาทจารแจ้ง  จติจุฬา

ประมวลบทพจนา  พรักพร้อม

ส่งเสด็จสู่มรรคา   สุรโลก

เทดิพระคุณนบน้อม  แนบไว้นริันดร ฯIะ

อาศริวาท
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 การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

ยังความวิปโยคเหลือประมาณแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณสุดประมาณ ท้ังท่ีได้พระราชทานแก่มหาชนชาวสยามมาตลอดรัชสมัย และ 

ท่ีได้พระราชทานเป็นการเฉพาะแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอมาในฐานะพระบรมราชูปถัมภก  

กอปรทั้งการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนมหาวิทยาลัยในวาระต่าง ๆ การพระราชทานพระบรมราโชวาท 

พระบรมราชานุศาสนีย์ ตลอดจนพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเอนกประการตลอดช่วงเวลาเจ็ดทศวรรษแห่งรชัสมัย

 บัดนี้ เมื่อถึงกำาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ 

ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมสำานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัด

พิมพ์หนังสือ พระคุณแนบไว้นรินัดร ข้ึนเพือ่รวบรวมพระราชหตัถเลขา และพระบรมราโชวาท ในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงนำ้าพระราชหฤทัย 

อันไพศาล ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดรัชสมัย 

 ขอมหิธานุภาพแห่งกุศลวิทยาทาน กอปรกับความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความ

ซื่อสัตย์กตเวที ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีต่อเบื้องพระยุคลบาท จงประมวลเป็นทิพยสุข น้อมถวายแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรามาธบิด ี จักรนีฤบดนิทร สยามินทราธริาช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสถิตยเสถียรในทิพยสถานอันอุฬารพร้อมพรั่งด้วยทิพยสุขารมณ์สมบัติเทอญ

(ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คำานำา
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิต

ในงานวันทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒
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 พระคุณแนบไว้นิรันดร รวบรวมพระราชหัตถเลขา และพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นการเฉพาะแก่นิสิต บัณฑิต และคณาจารย์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตลอดช่วงเวลาเจ็ดทศวรรษแห่งรัชสมัย 

 ประกอบด้วยส่วนแรก คือ พระราชหัตถเลขา รวม ๑๕ องค์ ที่พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในช่วงพุทธศักราช ๒๔๙๐ – ๒๕๐๗ โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญลงพิมพ์

เผยแพร่ในหนังสือ มหาวิทยาลัย อันเป็นวารสารของสโมสรนิสิต พระราชหัตถเลขาเหล่านี้ มีเนื้อหาเป็น 

ข้อเตือนใจให้นิสิตขวนขวายหาวิชาความรู้ กอปรทั้งคุณธรรม ระเบียนแบบแผน ความสามัคคี มีความ

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ความตรงต่อเวลา รู้จักแบ่งเวลาเล่าเรียนและเวลาเล่น เพื่อว่าเมื่อสำาเร็จการ

ศึกษาแล้ว จักได้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

 ส่วนที่สอง คือพระบรมราโชวาท รวม ๙๘ องค์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่บัณฑิต บุคลากร และผู้ร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๓ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรนี้ มีเนื้อหาเป็นโอวาทและข้อควรคำานึงสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ทรงแนะนำาคุณธรรมสำาคัญ

ที่บุคคลพึงรักษา ได้แก่ สติและปัญญา ความคิดพิจารณา ความสัตย์สุจริต ความสามัคคี ความเป็นผู้นำา 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักประมาณ รู้จักประสานประโยชน์ หลักเหตุและผล โดยทรงยำ้าถึง 

ความสำาคัญของภาษาและประเพณี การทำางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่

ส่วนตนและแก่ชาติบ้านเมือง พระบรมราโชวาทเหล่านี้แม้เนื้อหาจะเป็นปรัชญาอันลึกซึ้ง แต่ทว่าทรงเลือก

ใช้ภาษา และยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจได้โดยง่าย และทันสมัยอยู่เสมอ 

 พระราชหัตถเลขา และพระบรมราโชวาททั้งปวงนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งพระมหากรุณาธิคุณ 

อันไพศาล ที่ได้รับพระราชทานจากพระบรมราชูปถัมภกแห่งมหาวิทยาลัยพระองค์นั้นตลอดรัชสมัย เป็น

ข้อคิดเตือนใจให้ดำารงคุณธรรมสมดังพระบรมราชประสงค์ ทั้งเป็นสรรพสิริมงคลแก่ประชาคมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเสมอมา เป็น “พระคุณ” แห่งสมเด็จพระนวมินทกษัตราธิราชที่จะ “แนบไว้” ในหัวใจของ 

ชาวจุฬาฯ “นิรันดร”

บทนำา
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สารบัญ

อาศิรวาท ๓

คำานำา ๔

บทนำา ๖

พระราชหัตถเลขา  ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พระบรมราโชวาท ๒๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บรรณานุกรม ๑๕๘
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 ฉันได้รับคำขอร้องให้เขียนอะไรสักเรื่องหนึ่งเพื่อลงในหนังสือ 

มหำวิทยำลัย	ฉบับต้อนรับนิสิตใหม่	ยินดีที่จะเขียนอะไรให้บ้ำง	ทั้งๆ	ที่ 

ไม่มีเรื่องจะเขียน	 ถ้ำจะเขียนเป็นเชิงให้โอวำทหรือตักเตือนไปก็เกรง 

บรรดำนิสิตทั้งหลำยจะไม่ถูกใจและคงเบื่อ	 เพรำะเคยรับกำรอบรมอยู่ 

เสมอแล้วจำกบรรดำผู้ปกครองและครูบำอำจำรย์	 อีกประกำรหนึ่งก็ 

เป็นสิ่งธรรมดำที่รู้กันอยู่แล้วว่ำ	 จะต้องเรียนดี,	 ทำงำนดี,	 ประพฤติตนดี

เพียงใดเพื่อให้เหมำะสมกับที่เป็นนิสิตแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 มิ

ฉะนั้นท่ำนท้ังหลำยก็คงไม่บรรลุถึงผลส�ำเร็จได้ตำมปรำรถนำ	 คร้ัน 

จะเขียนเรื่องรำวที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเล่ำ	 รู้สึกว่ำยังรู้จักไม่ดีพอ	 ดัง 

นั้นจึงขอเขียนแต่ค�ำให้พรเท่ำนั้น	 ขอให้นิสิตทุกๆ	 คนท้ังใหม่และ

ปัจจุบันจงมีควำมสุขควำมเจริญ	 และบรรลุผลสำเร็จในกำรศึกษำอันจะ

นำประโยชน์และควำมเจริญมำสู่ประเทศชำติของเรำต่อไปภำยหน้ำ.

โลซำน

๒๘	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๔๙๐

พระราชหัตถเลขา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพวาดฝีพระหัตถ์ บัตรอวยพรในวันขึ้นปีใหม่
พระมหากรุณาธิคุณพิเศษพระราชทาน แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓
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พระราชหัตถเลขา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแด่หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย”

	 โดยท่ีสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนข้อความ 
ส�าหรับหนังสือพิมพ์	 “มหาวิทยาลัย”	 ฉบับปิยมหาราชานุสสรณ์นี้	 ข้าพเจ้ารู้สึกมี

ความยินดี	และจะขอกล่าวในที่นี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสักเล็กน้อย

	 ส�าหรบันสิสิตท่ีก�าลังศกึษาอยู่	 ขอท่านจงต้ังใจขวนขวายหาวิชาความรู้ 
ไว้โดยสุดความสามารถ	 เพื่อเป็นทุนในการที่จะด�าเนินการครองชีพของตน	 และ 

เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองต่อไป
	 ส�าหรับนิสสิตเก่าที่ได้ศึกษาเสร็จสิ้นไปแล้ว	 ขอท่านจงมีมานะ	 อดทน	 

ในการด�าเนนิงานของตน	 ไม่ว่าจะท�างานอะไร	หากทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสุจรติ

ไปด้วยดีแล้ว	งานนั้นย่อมจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมด้วย	เพราะต่างจะช่วยชาติบ้าน
เมืองให้เจริญก้าวหน้าทั้งนั้น	อีกประการหนึ่ง	ขอท่านจงบ�าเพ็ญตนให้เป็นตัวอย่าง

ที่ดีส�าหรับนิสสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ด้วยโดยตลอดไป
	 ในท่ีสุดนี	้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนได้รบัความส�าเรจ็สมความปรารถนา 

ทุกประการ.

ภูมิพลอดุลยเดช

	 	 	 	 โลซานน์,				๒๗	กนัยายน	๒๔๙๒
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พระราชหัตถเลขา
พระราชทานแก่นิสสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๔๙๔

 นิสสติท้ังหลาย

 ตามท่ีขอให้ข้าพเจ้ามีจดหมายมาปราศรยั เพือ่นำาลงในหนังสอืมหาวิทยาลยั ฉบับพระปิยมหาราชา

นุสรณ์ ประจำาปีน้ี  ข้าพเจ้ายินดอีำานวยตามความประสงค์  ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  คือ

 ในยามที่สถานการณ์ของโลกกำาลังปั่นป่วนเช่นเวลานี้ บ้านเมืองย่อมตั้งความหวังในบรรดาผู้ซึ่งกอรป 

ด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังความคิดเข้มแข็ง ในอันจะร่วมมือร่วมใจช่วยนำาประเทศชาติให้พ้นภัย  

ไปสู่ความเจริญสถาพร เนื่องด้วยนิสสิตมหาวิทยาลัยทั้งหลายเป็นผู้ได้มีโอกาสศึกษาวิชาชั้นสูง ทั้งอยู่ใน 

วัยซึ่งร่างกายกำาลังเติบโตสมบูรณ์ จึงควรสำานึกให้ตระหนักว่าตนเองอยู่ในชั้นผู้นำาของชาติ ผู้ซึ่งกำาอนาคต 

ไว้ในมือ  แล้วฝึกและบำาเพ็ญตนให้สมกับหน้าที่รับผิดชอบอันมีเกียรตินี้

 กำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังความคิด เมื่อไม่เจริญขึ้นก็เสื่อมลง จะคงที่นั้นน้อยนัก เพราะฉะนั้น 

เพื่อจะไม่ถอยหลัง จึงต้องพยายามก้าวหน้าอยู่เสมอ.

 ความท้อถอยมักเกิดจากพยายามแล้วไม่เห็นผลทันตา หรือได้ผลไม่เทียมเพื่อน แต่ลาภยศและ 

ชื่อเสียง ใครจะได้รับเพียงใด ย่อมแล้วแต่คุณวุฒิความสามารถ และยิ่งกว่านั้น คือ แล้วแต่โชควาสนา  

นายช่างผู้วิเศษเชี่ยวชาญ จะปั้น หลอม สลัก เกลารูปให้วิจิตร์พิสดารได้เพียงใด ย่อมแล้วแต่เครื่องมือ 

และวัตถุธาตุท่ีมีใช้ จะเป็นดนิเหนียว ไม้ ศิลา หรอื โลหะ แต่ก็คงไว้ฝีมือสร้างรปูได้งดงามท่ีสดุ เท่าท่ีเครือ่งมือ

และวัตถุธาตุซึ่งตนมีอยู่จะอำานวยให้. ดังนั้น ท่านทั้งหลายเกิดมาจะมีรูปร่างหน้าตาคุณวุฒิอย่างไรก็ตาม 

แต่ถ้าแม้เพียรพยายามฝึกกาย ฝึกใจ และฝึกสมองในทางที่ชอบ ให้เจริญงอกงามขึ้นเท่าที่จะทำาได้ ก็นับว่า

ได้ทำาประโยชน์ส่วนหนึ่งแก่ประเทศชาติแล้ว ได้ทำาหน้าที่เป็นพลเมืองดี.

 ยิ่งกว่าความเฉลียวฉลาด บ้านเมืองจะรุ่งเรืองวัฒนาถาวรเพียงใด ย่อมแล้วแต่นิสสัยจิตร์ใจของ

พลเมืองเป็นสำาคัญ และทุกเมื่อพลเมืองย่อมต้องการผู้นำาไม่เพียงคนใดคนหนึ่งแต่คนเดียว หรือ คณะเดียว  

แต่ทุกหมู่ ทุกคณะ ทุกชั้น ทุกอาชีพ ผู้นำาซึ่งบำาเพ็ญตนเป็นเยี่ยงอย่างอันดีงาม เพื่อความเจริญสุขสถาพร 

แห่งส่วนรวม

 ในที่สุดนี้ขอให้นิสสิตทั้งหลายจงมีความสุขสมบูรณ์ด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังสติปัญญา  

ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจงเจริญ.

๒๖ ก.ย. ๙๔
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขณะทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง 

เมื่อยังประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓



16  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ครุยรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์บัณฑิตพิเศษ

ในตำาแหน่งพระบรมราชูปถัมภก  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๔๙๕

พระที่นั่งอัมพรสถาน

 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๕

นิสิตทั้งหลาย

 ข้าพเจ้าได้รับคำาชวนให้เขียนคำาปราศัยลงในหนังสือ “มหาวิทยาลัย” ฉบับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ศกนี้ 

ความจริงปีหน่ึงๆ ข้าพเจ้าก็ได้มาปราศัยกับท่านท้ังหลายท่ีมหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่าหน่ึงหรือสองครั้ง

เสมอ การเขียนคำาปราศัยลงในหนังสือมหาวิทยาลัยนี้ก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าเคยเขียนให้เกือบทุกปี ในปีนี้

จึงไม่มีอะไรมาปราศัยกับท่านมากนัก นอกจากอยากจะเตือนให้ท่านท้ังหลายระลึกถึงความสำาคัญของ 

การเป็นนิสิตไว้สักเล็กน้อย

 ในประการต้น การที่คิดออกหนังสือที่ระลึกในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำาเนิดให้แก่มหาวิทยาลัยท่ีท่านศึกษาอยู่น้ัน

เป็นความดีอยู่ เพราะการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณนั้นเป็นธรรมประการสำาคัญ ที่คนท่ัวไปสรรเสริญ  

ขอท่านจงปฏิบัติคุณธรรมข้อนี้ให้สมำ่าเสมอ

 ประการที่สอง มีเสียงกล่าวติเตียนว่า นิสิตในมหาวิทยาลัยนี้ สังคมจัดนัก เริ่มตั้งแต่งานต้อนรับ

นิสติใหม่ซ่ึงดเูป็นงานใหญ่งานโต รบักันแล้วรบักันอีกเอิกเกรกิจนหนังสอืพมิพ์ลงข่าวกันเกรยีวกราว จึงใคร่ 

ขอเตือนไว้ว่า การทำาสิ่งใดน้ันควรทำาแต่พอดีพองาม อย่าให้เกินไปจนคนภายนอกเขารู้สึกว่าเป็นเรื่อง 

ไม่จำาเป็น เพราะการเข้ามหาวิทยาลัยนั้น การเรียนย่อมเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง ประเทศเรายังต้องการ 

คนที่มีความรู้สำาหรับเป็นมันสมองอีกมาก เพื่อช่วยกันจัดการบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ฉนั้น

เมื่อเข้ามาอยู่มหาวิทยาลัยนี้แล้ว ขอให้ทุกคนจงตั้งหน้าเล่าเรียน จงพยายามเรียนให้ดี จงรักษาพระนาม 

“จุฬาลงกรณ์” ไว้ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยปรารภกับท่านอยู่เสมอ

 ประการสุดท้าย เมื่อท่านท้ังหลายตั้งใจเรียนดี หมั่นจดจำาคำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้ว 

ข้าพเจ้าก็ขอให้พรแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ และขอให้สอบไล่ได้ สำาเร็จจาก

มหาวิทยาลัยตามความปรารถนาทั่วกันทุกคน.

 ภูมิพลอดุลยเดช  ปร.
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๔๙๖

พระที่นั่งอัมพรสถาน

      ตุลาคม ๒๔๙๖

 นิสิตทั้งหลาย

 ปีนี้ข้าพเจ้าได้รับคำาชวนให้เขียนข้อความมาลงหนังสือ “มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์” 

อีกเช่นเคย เมื่อปีกลายนี้ข้าพเจ้าก็ได้เขียนคำาเตือนมาให้แล้วข้อหนึ่ง หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะยังจำาได้ดี 

ฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่กล่าวซำ้าอีก

 ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยความช่ืนชมว่า ปีน้ีมหาวิทยาลัยน้ีได้ขยายงานออกไปอีกเป็นอันมาก ตึกราม 

ก็ขยายกว้างขวางต่อเติมเพิ่มขึ้นจากเดิม ครูบาอาจารย์ก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะในปีนี้ก็ได้ริเริ่ม

ส่งครูบาอาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศบ้างแล้ว และยังจะส่งเพิ่มขึ้นอีกมากในปีหน้าและป ี

ต่อๆ ไป การที่ทางการเริ่มคิดถึงความสำาคัญของครูบาอาจารย์เช่นนี้ นับเป็นการก้าวหน้า นิสิตทั้งหลาย

จะได้อาจารย์ที่มีความรู้ความชำานาญเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน เป็นอันวางใจได้ว่า ในด้านวิชาการนั้นกำาลังจะ 

ดีแน่ แต่ถ้าจะให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนี้ดียิ่งขึ้น นิสิตทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย

 วิชาความรู้เป็นเพียงเครื่องส่งเสริมฐานะของเราให้ดีขึ้น สูงขึ้น ส่วนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น 

เป็นคุณสมบัติประจำาตัวของเรา จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเรา ข้าพเจ้าคิดถึงข้อเตือนใจง่ายๆ ได้อีกข้อหนึ่ง จึงได้

ส่งมาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาว่าควรจะปฏิบัติตามหรือไม่ประการไร

 ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่างานใดๆ จะเป็นงานส่วนตัว ส่วนรวม หรือส่วนราชการบ้านเมืองก็ดี  

มีข้อควรปฏิบัติอยู่หลายประการด้วยกัน ที่จะทำาให้งานนั้นๆ ดำาเนินไปด้วยดี โดยเฉพาะที่ข้าพเจ้าคิดถึง 

อยู่ในเวลานี้ และเห็นจะเกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายก็คือ เรื่องการไม่ผิดนัดและการตรงต่อเวลา ซึ่ง 

นับว่าเป็นเรื่องสำาคัญมากเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ เมื่อเรานัดหมายกับผู้ใด ไม่ว่านั้นจะเป็นผู้ใหญ ่

หรือผู้น้อยก็ตาม เราจะต้องรักษาเวลา จะต้องไปตรงตามนัด อย่าหลงลืมหรือละเลยเสียเป็นอันขาด  

เพราะผู้ที่เรานัดหมายไว้ต้องคอยเรา เวลาของเขาย่อมมีความสำาคัญเหมือนของเรา หรือสำาคัญกว่า นิสิต

ทั้งหลายย่อมรู้อยู่แล้วว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง และบางครั้งบางคราวการพลาดเวลาเพียงเล็กน้อยย่อม 

เกิดผลร้าย ต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตก็เคยมี ฉะนั้นเมื่อท่านนัดหมายกับใครไว้ 

ขอให้ปฏิบัติให้ตรงตามนัด ตรงต่อเวลา ถ้ามีความจำาเป็นไปตามนัดหรือไปตามเวลานั้นไม่ได้ ก็ควรจะ 

แจ้งให้เขาทราบ เลื่อนเวลาหรือนัดหมายไปใหม่ การไม่ผิดนัดและการตรงต่อเวลา ก็คือการรักษา 

ความสัตย์
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 คนที่มีวาจาสัตย์เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายฉันใด คนที่ไม่ผิดนัดและตรงต่อเวลา ย่อมเป็นที่

นับถือของคนทั้งหลายฉันนั้น  จงเป็นผู้ตรงต่อเวลาเสมอ  อย่าให้พลาดได้

 คำาเตือนของข้าพเจ้าข้อนี้ปฏิบัติไม่ยากนัก ถ้าท่านทั้งหลายมีความพยายามและเอาใจใส่ การ 

ไม่ผิดนัดและการเป็นผู้ตรงต่อเวลานั้นเป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ขอนิสิตทั้งหลายจงจำา

คำาเตือนของข้าพเจ้าไว้ ท่านท้ังหลายเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยน้ีแล้ว ท่านก็จะไปเป็นกำาลังของชาต ิ

บ้านเมือง ถ้าท่านปฏิบัติตามคำาเตือนนี้ได้อย่างเคร่งครัดแล้ว ไม่แต่ตัวของท่านเท่านั้นที่จะประสบความ

เจริญรุ่งเรือง ชาติบ้านเมืองอันเป็นท่ีรักของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วย เมื่อท่านเป็นผู้ปฏิบัติด ี

ปฏิบัติชอบ ท่านก็ย่อมจะได้ชื่อเสียง และชื่อเสียงของท่านก็จะเกี่ยวโยงไปถึงมหาวิทยาลัย อันเป็นสถานที่

อบรมและให้การศึกษาแก่ท่านด้วย ถ้านิสิตในมหาวิทยาลัยนี้เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ประกอบด้วย

คุณธรรมอันเป็นท่ีน่านิยมสรรเสริญเช่นน้ีแล้ว หากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าของ

พระนามของมหาวิทยาลัยนี้  ได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีใด ๆ  ก็ดี  คงจะทรงชื่นชมยินดีด้วย

 ขอท่านทั้งหลายจงได้รับผลดี ได้รับผลสำาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข

ความเจริญ  จงเป็นผู้ตรงตามนัดและตรงต่อเวลา.

 ภูมิพลอดุลยเดช
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๔๙๗

พระที่นั่งอัมพรสถาน

      ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๗

นิสิตทั้งหลาย

 สาราณียกรสโมสรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนข้อเตือนใจสำาหรับหนังสือ 

“มหาวิทยาลัย” ที่จะออกแจกนิสิตในวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าปีนี้

 เนื่องด้วยท่านทั้งหลายยังอยู่ในวัยเล่าเรียนและจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต จึงขอตักเตือนท่าน

ในเรื่องงานในหน้าที่ของท่าน การศึกษาเล่าเรียนนั้น ถ้าจะให้สำาเร็จได้ผลดี ท่านจะต้องมีความพากเพียร 

มาเรียนโดยสมำ่าเสมอ  จดจำาคำาสั่งสอนของครูอาจารย์  คิดทบทวนคำาสอนนั้นโดยรอบคอบ

 ในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการเรียนซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านแล้ว ยังมีการบันเทิงและ 

การกีฬา หรือที่เรียกกันว่าการเล่นควบไปด้วย จงเรียนในเวลาเรียน และเล่นในเวลาเล่น การเล่นใน

มหาวิทยาลัยฝึกให้สนิทสนมกับเพื่อนฝูง  ฝึกให้รู้จักความสามัคคี  และฝึกให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนๆ

 การบันเทิงและการกีฬาของนิสติเป็นเรือ่งสำาคัญเรือ่งหน่ึง งานท่ีนิสติจัดข้ึน จะเป็นงานรบันิสติใหม่  

งานกีฬา งานละคร งานดนตรี หรือการโต้วาทีก็ตาม การตระเตรียมงานย่อมมีความสำาคัญเท่าๆ กับ 

การแสดง ถ้าการแสดงดีแต่การจัดงานไม่ดี ก็อาจทำาให้งานทั้งงานไม่ได้ผลสำาเร็จสมความมุ่งหมาย  

อาจทำาให้ผู้มาในงานเกิดความเบื่อหน่ายได้ ฉะนั้นเมื่อจะจัดงานใดๆ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ ควรจะ

ตระเตรียมให้รอบคอบ เพราะการแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น หากการตระเตรียมงานและ 

การประสานงานไม่ดีแล้ว อาจทำาให้เกิดความบกพร่องขึ้นได้ ท่านทั้งหลายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย จะทำา 

การสิ่งใดต้องนึกถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของท่าน ต้องระมัดระวังอย่าให้มีความบกพร่อง จงพยายาม

อย่าให้ใครติเตียนเราได้ ท้ังในด้านการเรยีนและด้านการดำาเนินงานซ่ึงเป็นการศึกษาส่วนหน่ึงเพราะผลเสยี 

ที่เกิดขึ้นนั้น  จะไม่เสียแต่เฉพาะท่านเท่านั้น  แต่เสียมาถึงมหาวิทยาลัยของท่านด้วย

 การที่ท่านทั้งหลายคิดจัดออกหนังสือ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีอุปการคุณอันย่ิงล้นแก่มหาวิทยาลัยน้ี เป็นกิจอันหน่ึงท่ีควร

สรรเสริญ ขอผลแห่งความมีจิตกตัญญูรู้คุณผู้ให้อุปการะนี้ จงดลบันดาลให้นิสิตทั้งหลายจงประสบความ

สำาเร็จในการศึกษา  และใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป.

 ภูมิพลอดุลยเดช  ปร.
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๔๙๘

 ขอบรรดานิสิตทั้งหลาย จงมีความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อได้มีความรู้จริง ๆ ใน

วิทยาการที่ศึกษาอยู่ และฝึกฝนตนให้มีไหวพริบ ที่จะนำาเอาความรู้ที่ได้นั้น มาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมแก่

กรณี ในเวลาเดียวกัน ควรพยายามอบรมตนเองให้เป็นผู้มีสติ คือ ความรู้สึกผิดชอบ สามารถเหนี่ยวรั้ง

บังคับตนเองควบกันไปด้วย จะได้ประพฤติและปฏิบัติที่ชอบที่ควร ลำาพังแต่ความรู้ ในวิทยาการต่างๆ แต่

ถ่ายเดียว ถ้าขาดเสียซึ่งไหวพริบและสติแล้ว ก็จะไม่ช่วยให้ทำาประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือตัวเองนัก ยิ่งเป็น

ผู้มีความรู้ในวิทยาการมากเพียงไร ก็ยิ่งควรต้องเป็นผู้มีสติ สามารถบังคับตนเองให้มากยิ่งขึ้น จึงจะสมกับ

ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้สูง.

       พระท่ีน่ังอัมพรสถาน

      วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๙๘
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๔๙๙

 นิสติท้ังหลาย ซ่ึงกำาลงัศึกษาเล่าเรยีนอยู่ในมหาวิทยาลัย จงสำานึกตัวอยู่เสมอเถิดว่า การศึกษาน้ัน

หมายถึงการสร้างสรรค์ตนเอง มุ่งความสำาเรจ็ผล ตามท่ีได้มจุีดหมายในแขนงวิทยาน้ัน ๆ ต้องมคีวาม

อุตสาหะพยายามเล่าเรยีน สร้างความสำาเรจ็ข้ึนให้ได้ น้ีเป็นจุดหมายประการต้น สบืจากน้ัน เม่ือสำาเรจ็ 

การศึกษาแล้วจะต้องออกไปรบัราชการ หรอืประกอบอาชีพเป็นส่วนตัว ท่านจะอาศัยแต่ลำาพงัความรูท่ี้ได้ 

ไปน้ีอย่างเดยีว เป็นเครือ่งมือสำาหรบัประกอบการงานเท่าน้ันหาพอไม่ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะให้คติเพิม่เติมอีก

อย่างหน่ึง คือนอกจากหลักความรู ้และคุณธรรมประการอ่ืนแล้ว ท่านควรปักใจ หรอืต้ังจุดหมายให้แน่วแน่ใน

การงานท่ีจะกระทำาน้ัน ครัน้แล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำาอะไร อย่างไรบ้าง กิจการท่ีกระทำาหรอืดำาเนิน

อยู่น้ัน จึงจะก้าวหน้าและเกิดประโยชน์งอกงามทวีข้ึน ก็ควรหดัใช้ความคิดให้เป็นระเบียบตรงตามแนวทาง 

หรอืจุดหมายท่ีต้ังไว้ เป็นความต้องการอยู่ในปัจจุบันน้ี ถ้าไม่ใช้ความคิดหรอืขาดความรอบคอบ ผลงาน 

ท่ีเคยได้อยู่อย่างไรก็จะได้เพยีงแค่น้ันเอง เป็นงานท่ีล้าหลงั ตัวท่านเองก็จะเป็นคนล้าหลงั อันการใช้ความคิด

ดงัว่าน้ี  จำาเป็นท่ีจะต้องใช้สติควบคุมไปด้วย  มฉิะน้ันก็จะเป็นความคิดท่ีฟุง้ซ่าน  ซ่ึงไม่มีใครปรารถนา.

                พระท่ีน่ังอัมพรสถาน

วันท่ี ๕ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๙๙
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พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

พุทธศักราช ๒๕๐๐

 นิสติท้ังหลาย เม่ือปีก่อน ๆ ข้าพเจ้าได้เคยฝากข้อเตือนใจแก่นิสติท้ังหลาย ในหนังสอืมหาวิทยาลยั 

ในเรือ่งความสตัย์สจุรติ ความสามัคคี ฯลฯ มาแล้ว ในคราวน้ีจะพดูถึงเรือ่งระเบียบวินัย ซ่ึงเป็นหลักปฏิบัติ

ท่ัวไปอีกเรือ่งหน่ึง

 ระเบียบ คือแบบแผน ขอบเขต หรอื ข้อบังคับ  วินัย หมายถึงการจำากัดให้อยู่ในระเบียบแบบแผน 

ระเบียบกับวินัยเป็นของคู่กัน เม่ือมีระเบียบข้อบังคับ ก็จำาต้องมีวินัย คือการปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับน้ัน 

ชุมนุมชนท่ีรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะ ต้องมีระเบียบวินัยไว้เป็นหลักปฏิบัต ิ ถ้าได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบ

วินัยแล้ว ชุมนุมชนหมู่น้ันคณะน้ัน ย่อมมีความรุง่เรอืง

 นอกจากระเบียบวินัยของหมู่คณะแล้ว ในส่วนบุคคลก็จะต้องมีระเบียบวินัยด้วยเหมือนกัน เพราะ

คนเราจะประกอบการใดก็ต้องมีหลักสำาหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มิใช่ถือเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง จึงจะม ี

ความเจรญิก้าวหน้า

 ตามที่ได้กล่าวมาโดยย่อๆ นี้ พอจะเห็นได้ว่า ผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยย่อมได้รับประโยชน์ทั้งใน 

ส่วนรวมและส่วนตัว ถ้าทุกคนปฏิบัติได้โดยเคร่งครดัแล้ว ก็จะเป็นผลดแีก่ตัวเองและท่ัวไป ตลอดจนประเทศ

ชาติอันเป็นท่ีรกัของเราด้วย.

      ขอให้ท่านท้ังหลายมีความสขุท่ัวกัน

              พระท่ีน่ังอัมพรสถาน

           วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๐



24  

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

พุทธศักราช ๒๕๐๑

 การตั้งใจทำาความดี ส่งเสริมสามัคคีและเกียรติคุณแก่หมู่คณะ ดังเช่นที่ได้ดำาริจัดออกหนังสือ

มหาวิทยาลัยฉบับพิเศษ ในโอกาสครบรอบปีแห่งวันสวรรคตของผู้พระราชทานกำาเนิดแก่มหาวิทยาลัยนี้ 

ควรแก่การอนุโมทนาย่ิงนัก นอกจากจะเป็นพยานแห่งความกตัญญูกตเวทิตา อันควรสรรเสรญิแล้ว ยังเป็น 

การแสดงออกซึ่งความกลมเกลียว ร่วมใจของหมู่คณะอีกด้วย

 สิ่งใดที่ได้ดำาริขึ้นด้วยความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ใจ และดำาเนินการไปด้วยความร่วมใจกลมเกลียว

กันแล้ว ควรจะได้บรรลุผลสำาเร็จด้วยดี.

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

พุทธศักราช ๒๕๐๒

 ผู้ที่มีโอกาสศึกษาในขั้นอุดมศึกษา ก็นับว่าเป็นโชคดีอยู่แล้ว  ฉะนั้นขอให้นิสิตทั้งหลาย จงมีวิริยะ

อุสาหะบากบ่ันเพื่อความสำาเร็จในการศึกษา อันความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาน้ี จะเป็นอาภรณ์อันมีค่า 

ประดับกาย ซ่ึงใครจะย้ือแย่งหรือชิงเอาไปหาได้ไม่ จะได้ใช้ความรู้น้ัน ทำาประโยชน์แก่ตนเองและชาติ 

บ้านเมืองต่อไป ในขณะเดียวกัน จงพยายามปรับปรุงตนเอง ตั้งใจที่จะเป็นคนดี สุจริตทั้งกายวาจาใจ  

ไม่เห็นแก่การเอารัดเอาเปรียบต่อผู้อื่น  ไม่ก่อภัยแก่ผู้อื่น

 ชุมนุมชนหมู่ใดท่ีประกอบด้วย ผู้มีความรู้ และมีความประพฤติดี มีศีลธรรม ชุมนุมชนน้ัน 

ย่อมเป็นสุขและมีความเจริญ.
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พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๕๐๓

 .....ภาษานั้นเป็นอุปกรณ์สำาคัญสำาหรับหาความรู้ ซึ่งหมายถึงความก้าวหน้าของตน อุปกรณ์

สำาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประเพณี

 ประเพณีนั้น หมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้ว  

ได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามนั้นต่อไป จัดว่าเป็นประเพณี

 คนเราจะดำาเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลัก เราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติ ชาติไทยเรา 

ได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคน เมื่อตกทอดมา 

ถึงเราเช่นนี้ เราควรจะรับไว้ด้วยความเคารพ........

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช ๒๕๐๗

 วันนี้ เป็นวันสำาคัญที่สุดสำาหรับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หากนิสิตทุกคนจะถือเป็นโอกาส

พิเศษที่จะสำารวจตัวเอง ว่าได้ทำาตัวเหมาะสมแล้วหรือไม่ ที่มีโชคดีได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีเกียรติสูง 

และต้ังใจให้แน่วแน่ท่ีจะประพฤติความด ี เพือ่ช่ือเสยีงเกียรติคุณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั แล้ว ก็จะเป็น 

การเหมาะอย่างย่ิง และจะเป็นการแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระปิยะมหาราช

อย่างประเสริฐที่สุด.

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันท่ี ๙ กันยายน พทุธศักราช ๒๕๐๗
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พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่นิสติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เน่ืองในวันปรญิญา ประจำาปีการศึกษา ๒๔๘๙

วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐

 นิสิตทั้งหลาย  

 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ระลึกถึงฉัน ทั้งๆ ที่ฉันอยู่ห่างไกลท่านมาก แม้กระนั้นยังได้มีโอกาสส่ง

คำาอวยพรมายังท่านท้ังหลายในวันปรญิญาน้ี วันน้ีเป็นวันสำาคัญสำาหรบัผูจ้ะได้ปรญิญาเป็นบำาเหน็จ เน่ืองจาก

ผลงานที่ได้กระทำามา ผู้สำาเร็จการศึกษาในวันนี้ กำาลังจะก้าวออกจากห้องฟังปาฐกถา ไปสู่ชีวิตอันแท้จริง

ของตนๆ ถ้าจะพูดอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็กล่าวได้ว่าเป็นการผ่านจากโพเทนเชียลไปสู่คินเนติก เอเนอรยี  

ที่มหาวิทยาลัยท่านทั้งหลายได้ศึกษาวิชาความรู้สำาหรับจะไปประกอบการงาน เพื่อการครองชีพของท่าน 

แต่ทุกๆ คนไม่ควรจะคิดว่า วิทยาการที่ท่านได้ศึกษามาในปีที่แล้วๆ มานั้น มีอยู่มากมายอย่างเหลือเฟือ 

ท่านทั้งหลายจะต้องใช้วิชาการที่ได้เล่าเรียนมานั้นด้วยการไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผล และยิ่งกว่านั้น แม้

ท่านจะได้ออกไปจากมหาวิทยาลัยนี้แล้ว ท่านก็ไม่ควรจะยับยั้งการศึกษาเล่าเรียนไว้เพียงเท่านั้น ควรจะ

ฝึกฝนวิชาความรู้ของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะเป็นหนทางที่จะทำาให้ท่านช่วยชาติบ้านเมืองได้ดี 

สำาหรับนิสิตที่กำาลังศึกษาอยู่จะต้องตั้งหน้าเล่าเรียนให้สุดความสามารถ เพื่อจะได้รับผลตอบแทน คือ 

ความสุขสำาราญ และความพากพูมใจในเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว และที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นก็จะได้สามารถ

เข้ารับใช้ชาติบ้านเมืองทั้งทางกำาลังจิตใจและกำาลังกาย ในการที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ความเสื่อมโทรม 

ทั้งหลายที่เนื่องมาแต่ภัยสงคราม ถ้าท่านทั้งหลาย ผู้จะเป็นกำาลังของชาติบ้านเมืองใช้กำาลังสติปัญญา 

กำาลังความคิดร่วมกันทำางานอันยิ่งใหญ่นี้ บ้านเมืองของเราจะได้กลับเข้าสู่สภาพแห่งความสงบสุขดังเดิม

เช่นประเทศทั้งหลายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในด้านเกี่ยวกับประชาชน ท่านทั้งหลายพึงระมัดระวัง คิดดู

ให้รอบคอบถึงประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านอยู่เสมอ จงทำางานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานปลดเปลื้องเราให้ 

หลุดพ้นจากความชั่วร้ายสามประการ คือ ความเหนื่อยหน่าย ราคี และตัณหา นี่เป็นคำากล่าวของวอลแตร์  

ท่านทั้งหลายจะต้องได้รับผลคุ้มค่าแรงอันหนักที่ท่านต้องลงไปอย่างแน่ชัด

 ในอวสานแห่งคำาอวยพรนี้ ฉันขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับปริญญาบัตร และผู้ที่สอบไล่ได้ 

ทุกคน สำาหรับผู้ที่ยังคงศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้น ขอจงตั้งหน้าพากเพียร ท่านจะต้องได้รับผลสำาเร็จสมดังที่ได้

มุ่งหมายไว้อย่างแน่นอน.     

ภูมิพลอดุลยเดช
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำาเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นครั้งแรกในรัชสมัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๔๙๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

 อธิการบดี และสมาชิกแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีท่ีมีโอกาสมางานแจกปริญญาบัตรในวันน้ี และขอบใจท่ีทางมหาวิทยาลัยให้

ปริญญากิตติมศักดิ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตอันเป็นปริญญาสูงสุดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรักษาเกียรติแห่ง

ปริญญานี้ไว้ทุกประการ

 ตามรายงานที่อธิการบดีได้อ่านมาแล้ว แสดงว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้เจริญขึ้นมาก ทั้งนี้  

เนื่องจากผลงานที่บรรดาศาสตราจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน  ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนเป็น

ที่รู้จักโดยทั่วไปว่า สถานศึกษานี้ก็เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของบ้านเมือง เมื่อพิจารณาดูจาก “ทุนอุดหนุน

การศึกษา”  ก็เห็นได้ชัดว่า  จำานวนผู้อุปการะให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยมีมากอย่างน่าปลื้มใจ

 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและอนุปริญญาในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วย 

เพราะการที่จะบรรลุถึงผลขั้นสุดท้ายของการศึกษา เช่นที่ได้ปฏิบัติมานั้น เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก และน่า

สรรเสริญ  แต่ขอให้นึกอยู่เสมอว่า เมื่อท่านสำาเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ยังมีคนเป็นจำานวนมากที่เอาใจใส่

เฝ้าดูการกระทำาของท่านอยู่ต่อไป ใครทำาดีก็ได้รับคำาชมเชยและสรรเสริญ ใครทำาไม่ดี เขาก็จะพากันติ 

และพลอยติชมถึงสถานศึกษาของท่านด้วย ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านคือ “จุฬาลงกรณ์” จะติดตัวท่าน 

ไปด้วยเสมอไม่ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ฉะนั้น ทุกๆ ครั้งที่ท่านจะกระทำาการสิ่งใดลงไปจงคิดแล้ว 

คิดอีก ทบทวนดูทั้งทางได้ทางเสียให้แน่ชัดเสียก่อน “จุฬาลงกรณ์” หาได้เป็นแต่เพียงชื่อของมหาวิทยาลัย

นี้เท่านั้นไม่ ยังเป็นนามของผู้พระราชทานกำาเนิดของสถานที่แห่งนี้ด้วย ฉะนั้น จึงเป็นการจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนไปจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้

 ข้าพเจ้าขออวยพร  ให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา  ๒๔๙๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๕

 ข้าพเจ้ายินดีท่ีมีโอกาสมาร่วมในพิธีประสาทปริญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง  

ตามรายงานของอธิการบดีที่กล่าวมา  ฟังได้ว่า  กิจการของมหาวิทยาลัยยังคงเจริญก้าวหน้าดีอยู่  ทั้งใน

ด้านการศึกษาและอุปกรณ์ ข้อท่ีมหาวิทยาลัยนี้ได้ก่อเกิดความศรัทธา จนได้มีบุคคลและองค์การต่าง ๆ 

ทั้งไทยและต่างประเทศเลื่อมใส อำานวยความช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ทุนศึกษาเป็นจำานวนทวีมากขึ้นนั้น  

ก็เป็นข้อที่เราทั้งหลายควรอนุโมทนาทั่วกัน

 ข้าพเจ้าขอมีส่วนร่วมยินดีกับท่าน  ที่สำาเร็จการศึกษามารับปริญญาในวันนี้  แต่ก็ใคร่ขอตักเตือน

ให้สังวรในข้อที่ควรเป็นผู้มีจิตใจสูง ประพฤติและปฏิบัติให้สมกับที่ได้นามว่า “บัณฑิต” การที่ท่านได้รับ

ปริญญาบัตร เพียงแต่เป็นเครื่องช้ีแสดงว่า ได้ผ่านการศึกษารับความรู้ช้ันหน่ึง ท่ีกำาหนดไว้เท่าน้ัน   

แต่คำาว่า  “บัณฑิต”  นั้น  ย่อมมีความหมายลึกซึ้ง  ยิ่งกว่านั้น   ผู้ที่ควรแก่นามว่า “บัณฑิต” นั้น   นอกจาก

ความรู้  ความสามารถแล้ว  ยังต้องมีผู้มีจิตใจสูง  มีศีลมีธรรม  มีสติสัมปชัญญะ  อดทน  อดกลั้น ประพฤติ

แต่ในสิ่งท่ีชอบท่ีควร วางตนให้สมเกียรติ เป็นผู้ท่ีควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่าง ฉะน้ัน ขอท่าน 

จงพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเมื่อมีโอกาส พยายามรักษาตัวบำารุงอนามัยไว้แล้ว และหม่ัน

อบรมจิตใจ และความประพฤติให้ดี จะได้สามารถประกอบกิจเป็นกำาลังและคุณประโยชน์แก่ชาติ 

บ้านเมือง เป็นทางธำารงรักษาเกียรติของท่านเอง  และส่งเสริมชื่อเสียงของสถานศึกษาของท่านสืบไปด้วย

 ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรแด่ท่านทั้งปวง บรรดาที่ได้มาชุมนุม อยู่ ณ ที่นี้  จงประสบศิริสวัสดิ์

พิพัฒนมงคล  มีความสุขความเจริญทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ – ๒๔๙๙
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ – ๒๔๙๙
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๔๙๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๖

 ตามที่อธิการบดี ได้แถลงถึงกิจการที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ดำาเนินมาแล้วในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 

๒๔๙๕  ตลอดจนการที่ได้รับเกื้อกูลอุดหนุนจากบรรดาเอกชนและองค์การทั้งไทยและต่างประเทศดังระบุ

มานั้น ก็เป็นพยานอยู่ชัดแล้วว่าสถานศึกษาชั้นสูงของชาติแห่งนี้ ได้รับความนิยมยกย่องเพียงไร ทั้งนี ้

เป็นข้อที่เราทั้งหลายควรอนุโมทนาและยินดีทั่วกัน

 ส่วนนิสิตท่ีได้ผ่านการศึกษา จนได้รับปริญญาและเกียรติเป็นบัณฑิตในวาระน้ี ข้าพเจ้าก็ขอ 

แสดงความยินดีด้วย   และใคร่จะขอให้บรรดาบัณฑิตใหม่เหล่านี้   พึงสังวรในการปฏิบัติตนในกาลต่อไป    

เมื่อออกจากสถานศึกษาอันทรงเกียรตินี้แล้ว

 ในการประกอบการงานนั้น  ถ้าท่านจะถือว่าบัดนี้ท่านเป็นบัณฑิตมีปริญญาบัตรแล้ว  ควรจะต้อง

ได้รับความไว้วางใจ และเช่ือถือโดยทันทีดั่งน้ี ก็เป็นความคิดท่ีผิด ท่ีถูกน้ันท่านจะต้องลงมือทำางาน   

ใช้ความรูท่ี้ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่การงาน แสดงความสามารถเสยีก่อน ในการน้ีท่านจงพจิารณาหย่ังถึง 

สิ่งที่ควรและไม่ควร  และมีใจหนักแน่นสุจริตอดทนมีความอุสาหะหมั่นเพียรในการงาน  และรักษาระเบียบ

วินัยเป็นบรรทัดฐาน  เพื่อได้มาซึ่งความเชื่อถือและไว้วางใจ  และเมื่อนั้นแหละค่าของปริญญาบัตรจึงจะ

บังเกิดขึ้น

 ในการดำารงตนในภายหน้านั้น ท่านจะต้องประพฤติให้ดีให้เหมาะสมแก่ฐานะรู้จักผิดและชอบ   

ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่าง ๆ ดังน้ีแล้ว   

ท่านก็จะสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและครอบครัวของท่าน  และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น

 ในวงสังคมนั้นเล่า  ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำาหรับสุภาพชน  รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็ง

กระด้าง มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม วางตนให้ดี 

เพื่อเป็นแบบอย่างให้สมเกียรติที่เป็นบัณฑิต และพยายามบำาเพ็ญกรณียกิจเพื่อเป็นกำาลังแก่ชาติบ้านเมือง 

เป็นทางส่งเสรมิเกียรติคุณของตนเอง และของสถานศึกษาอันมีเกียรติของท่าน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

นี้สืบไปด้วย  

 ในที่สุดนี้  ข้าพเจ้าขออวยพรแก่ท่านทั้งปวงที่ได้มาร่วมชุมนุมอยู่นี้  จงประสบความสุขสิริสวัสดิ

พิพัฒนมงคลทุกประการ.
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 พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๔๙๖

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗

 ตามที่อธิการบดี  ได้แถลงกิจการที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินมาในรอบปีการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น  

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอันเป็นสถานอุดมศึกษา ได้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่งขึ้นเป็นลำาดับ นิสิตผู้จบการศึกษาชั้นปริญญาและอนุปริญญาในวิชาสาขาต่าง ๆ ก็มีจำานวนมาก เป็นที ่

หวังได้ว่าประเทศของเราจะได้พลเมืองที่มีความรู้ดีเป็นกำาลังของบ้านเมืองเพิ่มขึ้น

 ท่านท้ังหลายท่ีสำาเร็จการศึกษา และจะได้ออกไปประกอบการงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านน้ัน  

ข้าพเจ้าขอฝากคติไว้เป็นเครื่องกำากับใจ มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำาคัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

อยู่เสมอ คือ ความสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็น 

พืน้ฐาน  ท่านท้ังหลายจะออกไปรบัราชการก็ด ี หรอืประกอบกิจการงานส่วนตัวกด็ ี ขอให้มัน่อยู่ในคุณธรรม 

ทั้ง ๓ ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควร 

แก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลาย ในเกียรติที่ท่านได้รับ ณ ท่ามกลางสันนิบาตนี้  และ

ขอให้ท่านจงรำาลึกถึงเกียรตินี้ และรักษาไว้ด้วยความสัตย์สุจริต ให้สมกับพุทธภาษิต ว่า “คนย่อมได้เกียรติ

คือชื่อเสียงเพราะความสัตย์”

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านที่มาร่วมชุมนุม ณ ที่นี้ จงประสบความสันติสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๔๙๗

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘

 เท่าที่ได้ทราบและได้สังเกตเป็นลำาดับมา  และโดยเฉพาะรอบปีการศึกษา ๒๔๙๗  ซึ่งอธิการบดี 

ได้แถลงกิจการท่ีมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินมาแล้วน้ี จะเหน็ได้ว่าเป็นการก้าวหน้าข้ึนไปสูค่วามเจรญิเป็นลำาดบั 

ท้ังในส่วนจำานวนผู้ศึกษาท่ีบรรลุผลสำาเร็จมากข้ึน และผู้ศรัทธาบริจาคเงินให้เป็นทุนการศึกษาก็เพิ่มข้ึน  

จึงเป็นอันหวังได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่จะทำาให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมั่นคงสมบูรณ์ต่อไป

 ท่านท้ังหลายท่ีสำาเร็จการศึกษาแล้วน้ี จะต้องออกไปรับราชการหรือประกอบอาชีพเป็นส่วนตัว 

อย่างไรก็ดี ท่านจะใช้แต่ความรู้ท่ีท่านได้ไปน้ีอย่างเดียวเป็นเครื่องมือสำาหรับประกอบการงานเท่าน้ัน 

หาพอไม่  เมื่อปีที่แล้วมา  ข้าพเจ้าได้เตือนผู้สำาเร็จการศึกษารุ่นก่อนให้ยึดคุณธรรมสำาคัญข้อหนึ่งเป็น

เครื่องกำากับใจไม่ว่าจะทำาอะไร  คุณธรรมข้อนั้นก็คือ  ความสุจริต  ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริต

ต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะให้คติเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง  คือนอกจากความรู้

และความสุจริตประจำาตัวแล้ว  ท่านควรมีหรือตั้งจุดหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำานั้น  แล้วใช้

ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำาอะไรบ้าง  กิจการที่กระทำาหรือดำาเนินอยู่นั้นจึงจะเจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์

งอกงามยิ่งขึ้น  การหัดใช้ความคิดให้เป็นระเบียบตรงตามแนวทาง  หรือจุดหมายที่ได้ตั้งไว้นั้น  เป็นความ

ต้องการอยู่ในปัจจุบันนี้  ถ้าไม่ใช้ความคิด  ผลงานเคยได้อย่างไรก็จะได้เพียงแค่นั้นเอง  เป็นงานที่ล้าหลัง  

ตัวท่านเองก็จะเป็นคนล้าหลัง  ประเทศชาติของท่านก็จะไม่ก้าวหน้าให้ทันสมัย  และการใช้ความคิดดั่งว่า

นี้จำาเป็นต้องใช้สติควบคุม  มิฉะนั้น  ก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่าน  ซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนา

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านได้มีความสามารถศึกษาสำาเร็จในมหาวิทยาลัย นับเป็นเกียรติ

สำาคัญตอนหน่ึงในชีวิต ซ่ึงเช่ือม่ันว่าท่านจะรกัษาเกียรติท่ีท่านได้รบัในท่ามกลางสนันิบาตน้ีไว้ได้ดทุีกวิถีทาง 

คือจะทำาอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติของท่านอยู่เสมอ  และหวังว่าท่านจะใช้ความรู้ ความคิด และความสุจริต

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำาลังของประเทศชาติต่อไป

 ในท่ีสุดน้ี ขอให้ท่านท้ังหลายท่ีสำาเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมท้ังท่านท่ีมาประชุมอยู่ ณ ท่ีน้ี  

จงประสบจตุรพิธพร  ประกอบด้วยความเกษมศานติสำาราญ  ทุกเมื่อทั่วกัน.



36  

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๔๙๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙

 ข้าพเจ้าได้ฟังรายงานที่อธิการบดีอ่านมาแล้วก็แลเห็นว่า ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยได้เจริญก้าวหน้า  ท้ังในด้านจำานวนนักศึกษา  วิชาการและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ประชาชน 

ก็มีจิตเลื่อมใสร่วมมือเป็นกำาลังช่วยเหลือ  ให้มหาวิทยาลัยน้ีเจริญย่ิง ๆ ข้ึน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินด ี

เป็นอันมาก

 นิสิตทั้งหลายที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว  ต่อไปนี้ ก็จะต้องออกไปทำามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นหลักฐาน   

จึงใคร่ขอเตือนว่า  การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร  

และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นรากฐานสำาคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น และพร้อมที่จะบำาเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ การงาน 

ของท่านก็จะสำาเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

 ข้าพเจ้าขออวยพร ให้ผู้ที่ได้รับปริญญาและอนุปริญญา  พร้อมทั้งท่านที่ได้มาร่วมชุมนุม ณ ที่นี้  

จงประสบความสุขความเจริญทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๔๙๙

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

 ได้ฟังรายงานแสดงกิจการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ซ่ึงอธกิารบดอ่ีานมาแล้วแสดงว่าการงาน

ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปในระดับอันเจริญเสมอมา แสดงว่าบ้านเมืองเราจะเพียบพูนไปด้วยผู้ได้รับ

การศึกษาชั้นสูงมากขึ้น  อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยประเทศโดยสมบูรณ์  ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง

 บรรดาผู้ได้สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงแล้ว จะต้องออกไปทำาการงานด้วยกันทั้งนั้น จะเป็นงานส่วนตัว

หรอืราชการก็ตาม  ถ้างานท่ีทำาน้ันเจรญิดงีาม  ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ประเทศชาติรุง่เรอืงข้ึนด้วย  แต่ท่านท่ี 

จะไปประกอบการงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติน้ัน ตวัท่านเองจะต้องเป็นผูมี้ความสามารถ    

คือ ทำาหน้าที่ใดก็ให้งานนั้นสำาเร็จดังความมุ่งหมาย ท่านจะต้องเป็นผู้มีนำ้าใจหนักแน่น ใช้ความพิจารณา

ด้วยเหตุผล ไม่ใช่ไร้สติสัมปชัญญะพลอยตามหมู่มากให้เขานำาไปในวิถีทางใด ๆ ท่านจะต้องเป็นตัวของ

ท่านเองใช้วิทยาการท่ีได้รำา่เรยีนมา เลือกปฏิบัติแต่ท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมคือประเทศ 

ชาติเสมอไป ไว้เกียรติของท่านด้วยความสุจริตต่อการงาน ต่อบุคคล และคนทั่วไป อย่าให้ใครหยามว่า

เป็นคนไร้เกียรติ

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับเกียรติ ในการที่ท่านเป็นบุคคลที่ได้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัน้ี  หวังว่าท่านจะเป็นผูด้ำารงตนและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์  สมเป็นพลเมืองดขีองชาติต่อไป

 ในท่ีสดุน้ี ขอให้นักศึกษาท่ีสำาเรจ็แล้ว กับผูท่ี้ได้มาร่วมในสโมสรสนันิบาตน้ี จงประสบแต่ความสขุ

ความเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรเสมอไป เทอญฯ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จพระราชดำาเนินในการทรงดนตรี 

พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑

 ตามรายงานแสดงกิจการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีได้แถลงมานั้น แสดงว่า  

การงานของมหาวิทยาลัยนี้  ได้ดำาเนินไปในระดับอันเจริญตลอดมา  เป็นข้อที่ควรยินดี

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างมาก แก่บรรดาท่านที่ผ่านการศึกษาชั้นสูง มารับเกียรติ

จากมหาวิทยาลัยในวาระนี้ และขอแสดงความหวังว่า แต่ละท่านจะดำารงและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน ์

แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

 ข้าพเจ้าได้เคยมีโอกาสกล่าวถึงเรื่องความเป็นนิสิต และสังเกตว่า ท่านทั้งหลายก็เข้าใจในความ

หมายของความเป็นนิสิตนั้นแล้ว  วันนี้  ข้าพเจ้าใคร่จะพูดถึงเรื่องความเป็นคน  คนเรานั้น จะว่าไปก็เป็น

สัตว์ชนิดหน่ึงในบรรดาสัตว์ท้ังหลาย แต่มีการแตกต่างกันหลายประการ ประการท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือ   

ความรู้  สัตว์อื่นทั้งหลายที่เกิดมาได้รับการฝึกสอนจากพ่อแม่  ก็เพียงแต่ให้รู้ถึงวิธีการดำารงความเป็นอยู่

อย่างธรรมดาของสัตว์  หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวนั้น  ส่วนคนนั้น  นอกจากความรู้ที่ได้รับมา

ตามธรรมชาติแล้ว  ยังมีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความรู้สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  มีตำารับตำาราเป็น 

อันมาก ซ่ึงได้เขียนไว้ให้คนช้ันหลังได้เรยีนรูถึ้งวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณอัีนชอบด้วยศีลธรรม

ปัญญานี้แหละ  เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่คนจะต้องนำาไปใช้ในทางที่ดีที่ชอบ  ประกอบกับตำาราและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลนั้น แต่ถ้านำาเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบปราศจากศีลธรรม คนก็จะเลว

กว่าสัตว์

 ท่านทั้งหลาย ก็นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสอน อบรม ตามประเพณีนิยมดังกล่าวมาแล้ว และยัง

ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ี ก็เท่ากับได้มาขัดเกลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อครองความเป็นคนด้วยด ี

ต่อไป เป็นโอกาสพิเศษฉะนี้แล้ว จะปฏิบัติการสิ่งใดก็ชอบที่จะใช้วิจารณญาณตามความคิดเห็นของตัว  

ต้องเป็นผู้มีนำ้าใจหนักแน่น  เลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์อันชอบด้วยศีลธรรม และประเพณีนิยม  

ให้สมกับที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมานั้นเถิด

 ในที่สุดนี้  ขอให้บรรดานักศึกษาซึ่งได้สำาเร็จการศึกษาแล้วนี้  ตลอดจนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงาน

ประสาทปริญญา  จงประสบความสุขความเจริญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัอีกวาระหน่ึง เมือ่ได้ฟังรายงานของอธกิารบดก็ีมคีวามพอใจมากท่ีกิจการของมหาวิทยาลัย

เจรญิก้าวหน้าไปด้วยด ี ข้อท่ีน่าภูมิใจก็คือ มหาวิทยาลยัน้ียังคงเป็นท่ีนิยมเลือ่มใสโดยท่ัวไปของวงการ 

แหล่งต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ  ดังจะเห็นได้จากสถิติจำานวนนักเรียนที่รับเข้าและสำาเร็จการศึกษา  

และการอนุเคราะห์ส่งเสริมที่มหาวิทยาลัยได้รับอยู่จากแหล่งต่าง ๆ นั้นเป็นลำาดับมา

 ในส่วนผู้ที่ได้ประสบผลสำาเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนั้น  ขอแสดงความ

ยินดีร่วมด้วยทุกคน กับขอแสดงความหวังว่า แต่ละท่านจะใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้าน

เมืองของเรา  ความจริงได้เคยให้โอวาทเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว  แต่เมื่อมาคำานึงถึงวิธีจะนำาเอาวิชาความรู้

ไปใช้ประโยชน์  จะต้องอาศัยสิ่งใดบ้างแล้ว  ก็เห็นว่าสิ่งสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ภาษา การได้มาซึ่งวิชา

ความรู้ต้องอาศัยภาษา  การนำาวิชาความรู้ไปใช้  ก็ย่อมต้องอาศัยภาษาอีก เช่น เมื่อจะให้ปฏิบัติการใดก็

ต้องออกคำาสั่งเป็นต้น

 ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำาออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริง 

อยู่เนือง ๆ ท้ังการออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังน้ี ภาษาของเราก็มีแต่จะ 

ทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึง

เราทุกคน  จึงมหีน้าที่จะต้องรักษาไว้  ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้

ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา  ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ

 ในที่สุดนี้  ข้าพเจ้าขออวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ  ประกอบกรณียกิจเป็นผลดีแก่

ตนและประเทศชาติทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๓

 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้มอบปริญญาและรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้แสดง 

ความยินดีแก่ผู้ได้รับเกียรติในวันนี้  โดยเฉพาะ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตลอดจนนิสิตทั้งหลายผู้ซึ่งสำาเร็จวิชาต่าง ๆ ข้อที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความสนใจ

เอาใจใส่ของประชาชนที่ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างดีตลอดมา จำานวนทุนต่าง ๆ ก็มีผู้บริจาค 

เพิ่มเติม ทำาให้มหาวิทยาลัยนี้จะสามารถรับนิสิตจำานวนมากขึ้น การศึกษาของชาติก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่ง  

เมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องภาษาว่า  เป็นสมบัติของชาติที่ควรรักษาและส่งเสริม  ภาษานั้นเป็น

อุปกรณ์สำาคัญสำาหรับหาความรู้  ซึ่งหมายถึงความก้าวหน้าของคน  อุปกรณ์สำาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ

ประเพณี  ประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผน  หรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  การสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้น

แล้ว  ได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไป  จัดว่าเป็นประเพณี  คนเราจะดำาเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผน

เป็นหลัก เราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติ ชาติไทยเราได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาล  

บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคน เมื่อตกทอดมาถึงเราเช่นนี้ เราควรจะรับไว้ด้วย 

ความเคารพ

 ในการแจกปริญญาบัตรในวันนี้  ก็นับว่าเป็นประเพณี  มีระเบียบวิธีการเข้ารับให้ถูกต้องเรียบร้อย  

และในท่ีสุด ข้าพเจ้าก็ต้องมาอ่านโอวาทตักเตือนนิสิตทั้งหลายให้ปฏิบัติดีชอบ โอวาทนี้ก็นับว่าเป็น

ประเพณเีหมือนกนั  แต่วันน้ี ขอยกตวัอย่างประเพณท่ีีดแีละไม่ดตีามประเพณกีารปกครองประเทศ  โอวาท 

ของพระมหากษัตริย์หรือพระราชดำารัสต้องเขียนเพื่อให้รัฐมนตรีรับสนอง แต่เดี๋ยวน้ีก็กำาลังพูดไม่ใช่อ่าน  

เพราะว่าได้ทำาตามประเพณีอันหนึ่งของคนไทยไม่สู้ดี คือ ทำาเกินประเพณีฝรั่ง โอวาทนี้เพิ่งเตรียมเมื่อ 

บ่าย ๒ โมงน้ีเท่าน้ันเอง ควรจะเตรียมมานานแล้ว แต่เห็นว่าไม่จำาเป็น อาจจะไม่รู ้เรื่องเท่าไรนัก   

นี่ตัวอย่างประเพณีที่ไม่ดีที่เราไม่ควรจะทำาตาม ประเพณีมีดีไม่ดี แต่โดยมากประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน 

ก็นับว่าได้พิสูจน์แล้วว่าควรจะรักษาไว้ ในพิธีแจกปริญญาบัตรวันนี้ที่ทำาตามประเพณี บางคนอาจจะ 

เห็นว่า  ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  แน่นอน  ผลทางวัตถุคงไม่ได้อะไร  นอกจากเมื่อยและร้อน  แต่ผลทางใจ

ทุกคนคงจะเห็นพ้องว่า  พิธีนี้งามและศักดิ์สิทธิ์มาก  โดยสรุปแล้วประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการ

ดำาเนินชีวิตของแต่ละคน  เรามีประเพณขีองชาติไทยเป็นสมบัติ  เราควรจะยินดอีย่างย่ิง  และช่วยกันส่งเสรมิ

และรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ บัดนี้ ขอจบโอวาทที่พิเศษหน่อยด้วยการให้พรให้ทุกคน   

ได้ประสบความเจริญก้าวหน้าและความสุขสวัสดีทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มคีวามยินดท่ีีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และขอขอบใจที่มหาวิทยาลัยนี้ ได้มอบปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แก่พระราชินี

 ตามรายงานของอธิการบดี  ข้าพเจ้ามีความพอใจมากที่ได้ทราบว่า  ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได ้

จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลยัข้ึนเป็นอีกคณะหน่ึง  เพือ่เสรมิสร้างกำาลงัในด้านการศึกษาให้อยู่ในระดบัสงูข้ึน  การท่ี 

มหาวิทยาลัยจะมีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนน้ัน ช้ีให้เห็นความก้าวหน้าของชาติ 

ในด้านวิชาการ  ท้ังน้ี เพราะการกระทำาใด ๆ เพือ่เพิม่พนูในด้านปรมิาณแล้ว ย่อมต้องคำานึงถึงคุณภาพไว้ 

อยู่เสมอ ข้าพเจ้าได้เคยพูดถึงความสำาคัญของเรื่องประเพณี เรื่องภาษา เรื่องความเป็นคน วันนี้ใคร่จะ 

พูดถึงเรื่องหน้าที่ เพราะหน้าที่เป็นเรื่องสำาคัญมากในการปฏิบัติการงาน คำาว่าหน้าที่หมายถึงกิจที่ต้องทำา   

ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์ และเม่ือมีสิทธิแล้วย่อมมีหน้าท่ี

รัฐธรรมนูญการปกครองของประเทศต่าง ๆ จึงได้บัญญัติถึงสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนพลเมืองไว้ให ้

เป็นหลักปฏิบัติ สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป ในด้านสิทธิเรามีเสรีภาพในการคิด การทำา แต่การ 

ใช้สิทธิดังกล่าวนี้  ต้องมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ  คือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้  เพราะประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้ประเทศชาติทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ  ผลสุดท้ายก็เท่ากับเป็นประโยชน์

ของแต่ละคน  คนเรายังมีหน้าที่อีกหลาย ๆ อย่างต่าง ๆ กัน  แล้วแต่บุคคล เช่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่มามอบ

ปริญญาบัตรแล้วให้โอวาท หน้าที่ของนิสิตนั้นก็ต้องศึกษาวิชาเพื่อรับปริญญา เมื่อได้รับปริญญาแล้วต้อง

ออกไปปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาชีพโดยความสุจริต

 เมื่อก่อนที่มีการสอบไล่  เราได้พบกันจำานวนมาก  ได้พบกันที่สวนอัมพร  นายกสโมสรได้ขอให้

ข้าพเจ้าให้พรให้สอบไล่สำาเร็จทุกคน ข้าพเจ้าก็ได้ตอบว่า การที่จะให้พรให้ทุกคนสอบไล่สำาเร็จนั้นเป็นไป 

ไม่ได้ เพียงแต่ให้กำาลังใจเท่านั้นเอง และได้บอกไว้ว่า ครูนั้น อาจารย์นั้น ได้มีหน้าที่สอบไล่สอบนักศึกษา   

ไม่ใช่สำาหรับแกล้งสอบสำาหรับทราบว่าได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ นั้นดีหรือเปล่า  อาจารย์ก็ได้ทำาหน้าที่ ลูกศิษย์

นักศึกษาก็ต้องทำาหน้าที่โดยที่เรียนให้ดี เพื่อที่จะได้สำาเร็จวิชานั้น ๆ ในเรื่องหน้าที่นี้ ข้าพเจ้าขอพูด 

อีกหน่อย  แต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใน.... พูดได้ว่า อยู่ในวงเล็บได้ คือว่า เป็นเรื่องนอกเรื่องหน่อย ที ่

สวนอัมพรน้ันเอง ข้าพเจ้าจึงได้เล่าถึงการไปต่างประเทศท่ีนักหนังสือพิมพ์ได้ถามถึงสถานการณ์ท่ัวโลก 

สถานการณ์ในเมืองไทย  เขาได้ถามว่าที่เกิดเรื่องต่าง ๆ ตีหัวกันที่ญี่ปุ่น  พวกนักศึกษาได้เดินขบวนตีกัน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินมา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๔
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นั้น  เพราะเหตุใด  ข้าพเจ้าก็สันนิษฐานไว้ว่าคงมีผู้ยุยงไม่กี่สิบคน  ยุยงให้นักศึกษาเป็นจำานวนพันได้เดิน

ขบวนและตีหัวกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำาร้ายซึ่งกันและกัน แต่ว่าเมื่อมีการยุยงก็อาจจะ

เกิดเหตุร้ายซึ่งคาดผลไม่ถูก  ไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแค่ไหนได้  ในเรื่องนี้ก็ขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ แต่ว่า 

นานมาแล้ว  เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิด  ท่านคงทราบแล้ว  เรื่องนี้คงได้ผ่านตาแล้วว่า

เรื่องอะไร

 ในสมัยพุทธกาลนั้น  มีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าอชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธ  เจ้าองค์นั้นอยากได้

แคว้นวัชชี  ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้กับแคว้นมคธ  แต่พระองค์ยังเกรงกลัวแคว้นวัชชีมาก  เพราะแคว้นวัชช ี

นั้นมีกำาลังมาก แต่ก็อยากที่จะไปตีให้ได้ จึงส่งให้พราหมณ์วัสสการไปที่เมืองหลวงของแคว้นวัชชี คือ  

นครเวสาล ี เม่ือไปดลูาดเลาและไปปฏิบัติการณ์ พราหมณ์น้ันก็ไปได้เหน็ว่าการปกครองของแคว้นวัชชีน้ัน  

คือ แคว้นวัชชีน้ันประกอบด้วยเขตต่าง ๆ หลายเขตและปกครองแต่ละเขตมีเจ้าครองนคร เม่ือมีเรื่อง 

สำาคัญใด ๆ  เจ้าครองนครเหล่านั้นมาประชุมกันเพื่อตัดสินใจในการปฏิบัติ พราหมณ์เห็นเช่นนั้นก็หาอุบาย 

พราหมณ์แสดงตนให้ประชาชนและเจ้านายในเมืองนั้นไว้ใจ  และนิยมอย่างยิ่ง  เห็นว่าเป็นคนเก่ง  เห็นว่า

เป็นคนดี เลยตั้งให้เป็นอาจารย์ ให้สอนเด็ก ๆ โดยมากก็เป็นลูกของเจ้าเมืองต่าง ๆ ในเขตต่าง ๆ ของ 

แคว้นนั้น  พราหมณ์ก็ดีใจ และสั่งสอนในวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งได้พยายามที่จะให้เด็ก ๆ ลูกของเจ้าครอง

นครต่าง ๆ นี้ได้อิจฉากัน  สั่งสอนไว้ว่า  คนนั้นไม่ดี  ว่าตัวดีกว่า ไอ้ความอิจฉานี่ก็เป็นคล้าย ๆ โรคติดต่อ  

ติดต่อไปถึงผู้ใหญ่ก็ได้  คราวนั้นก็ติดต่อ  เมื่อติดต่อแล้วพราหมณ์ก็ทราบว่าสำาเร็จกิจการ  เพราะว่าเมื่อมี

การประชุมของเจ้านครทั้งหลาย  พวกที่ควรจะมาประชุม  ก็ไม่มาประชุมบ้าง  ถ้ามาประชุมก็มาทะเลาะ

เบาะแว้งกัน  พระเจ้าอชาติศัตรูทราบเช่นนั้น  ก็เข้ามาตีเมืองได้โดยง่ายดาย

 เรื่องนี้โบราณแล้ว แต่ขอบอกว่าเท่ากับเป็นเรื่องที่เป็นการแสดงถึงลูกไม้เก่า ซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้

เหมือนกัน  เราอยู่ในสมัยที่ลำาบากที่อันตราย  ใครมาใช้ลูกไม้นี้  เราต้องทราบการยุยงที่มี  เราป้องกันได้

โดยง่าย ไม่ใช่สิ่งที่ยาก ข้าพเจ้าเคยพูดมาเมื่อสองสามปีมาแล้วถึงความเป็นคนว่า คนนี้ต่างกับสัตว์

อย่างไร ได้บอกว่า คนเราได้เปรียบสัตว์ เพราะเรามีสมองเราคิดพิจารณาได้ สิ่งใดที่เราจะกระทำา ต้อง 

คิดเสียก่อนอย่างนี้ไม่มีการยุยงที่จะแตะต้องเราได้  ทุกคนทั้งบัณฑิตที่สำาเร็จในวันนี้  ทั้งนิสิตที่กำาลังศึกษา

อยู่  ทั้งครูบาอาจารย์  ทั้งประชาชนทั่วไปในเมืองไทยนี้  รู้สึกว่ารักชาติ  ไม่อยากให้ชาติเป็นอย่างอื่น  อยาก

เป็นอิสระภาพ อยากเป็นไทย แต่ว่าเราต้องป้องกันชาติ โดยที่ไม่ฟังคำายุยง หรือเมื่อโดนยุยงแล้ว ต้อง

พิจารณา เราไม่ตกหลุม การยุยงนั้นอย่าไปคิดว่ามีการยุยงภายนอกเท่านั้นเอง หมายถึงบุคคลที่สาม  

หรือคนอื่นมายุยง การยุยงนี้มีสองประเภท ประเภทภายนอก คือ ศัตรู คือ บุคคลประเภทที่ ๓  ประเภท

ภายใน ภายในเราเอง คือ ความโกรธ ความโลภ ความหลง นั้นเป็นศัตรูเหมือนกัน เป็นการยุยงแต่ว่าจะ

แก้ไขได้เช่นเดียวทั้งนั้น  ตอ้งแก้ไขด้วยการพิจารณา  การยั้งคิดก่อนปฏิบัติงานใด ๆ นี่จะเป็นผลให้เรา

ประชาชนคนไทยได้อยู่เป็นสุขมีสิทธิ และมีเสรีภาพตามที่เราต้องการ เพื่อที่จะขจัดการยุยงนี้ก็ยังมี คือ 

สามัคคี สามัคคีมีได้อยู่ในคณะอยู่ในสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในชาติ สามัคคีที่สำาคัญ

ที่สุดคืออะไร ก็คือสามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่า ความสามัคคีในคณะไม่ดี แต่ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกัน แต่ว่า
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ไปก้าวก่ายหรือไปทำาให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน ในสถาบันก็เป็นความผดิ ถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำาให้คนอ่ืน 

เสยีหายหรอืเดอืดร้อน  ก็ไม่ดี  เพราะทำาให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติ  กลับมาถึงเรื่องหน้าที่  หน้าที่ของ

ท่านคือว่า เป็นนิสิต  จะเป็นผู้ใหญ่  จะเป็นผู้น้อย  รักษาสามัคคี  ขอฝากข้อนี้ไว้เพื่อที่จะพิจารณา ความ

เป็นไทยนั้น ขอยำ้าอีกทีว่าเราพิเศษ เราไม่เหมือนคนอื่น เรารักไทย แล้วก็ความคิดนี้อาจจะต่างกัน เช่น  

ตะกี้คิดถึงอย่างหนึ่งว่าฝนตก ฝนตกหนักนั้น สำาหรับคนไทยเราถือว่าเป็นนิมิตดี ถือว่าอากาศดีร่มเย็น  

ต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าอากาศไม่ดี บอกว่าวันนี้อากาศแย่มาก เลวมาก ถ้ามาแปลเป็นภาษาไทย 

เราถือว่าอากาศดีร่มเย็น หวังว่าการที่อากาศดีร่มเย็นเป็นมงคลเช่นนี้ จะทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย 

แทนที่จะอวยพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีความสุข  ความเจริญทั่ว ๆ  กัน  ข้าพเจ้าขอฝากความคิดว่า  วันนี้เป็น

วันมงคล  มีความเจริญ  เป็นนิมิตดี  สำาหรับอนาคต.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๔

วันพฤหัสบดีที่  ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

 ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านทั้งหลายที่ได้รับปริญญาในวันนี้ ความ

สำาเร็จนี้ย่อมจะนำาความชื่นชมยินดีแก่บิดา  มารดา  และครูบาอาจารย์ของท่านตลอดจนผู้ที่สนใจและ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยนี้  ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนให้เป็นกำาลังของชาติบ้านเมือง  เพื่อความ

เจริญมั่นคงของประเทศ

 พธิแีจกปรญิญาในวันน้ีได้เปล่ียนแปลงในวิธกีารไปบ้าง  เป็นการเปลีย่นแปลงท่ีทำาเพือ่ให้เหมาะสม

และรวดเร็วขึ้น การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่านั้นเป็นของดี แต่ถ้าประเพณีบางอย่างไม่สะดวก 

แก่การปฏิบัติ  ไม่เหมาะแก่กาละ  ก็ควรจะจัดดัดแปลงบ้าง  การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ หรือ 

จะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า เหมาะสมหรือไม่

ประการใด  เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่  จะเป็นประโยชน์อย่างไร  ความรอบคอบเป็นสิ่ง

สำาคัญอย่างย่ิง บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้วจะทำาการสิ่งใดให้พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน อย่า 

ทะนงตัวว่า เราเป็นบัณฑิตแล้ว  เราต้องเก่งกว่า  ฉลาดกว่าผู้อื่น  อย่าลืมว่า  ฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้น 

ไม่พอ  ต้องเฉลียวด้วย  ต้องทั้งเฉลียวและฉลาด  ท่านทั้งหลายคงจะรู้จักนิทานเรื่อง “กระต่ายแข่งกับเต่า”  

กระต่ายมีฝีเท้าดี  ทะนงตนว่าไม่มีผู้ใดวิ่งเร็วเสมอเหมือน  ยิ่งเต่านั้นก็เป็นคนละชั้น  แต่ความที่ทะนงตัวว่า

ตัวเองเก่ง  วิ่งไปยังไม่ทันถึงที่หมาย  ไปนอนหลับเสีย  ปล่อยให้เต่าซึ่งเดินช้ากว่ามากไปถึงที่หมายได้ก่อน

 นิทานน้ีสอนให้รูว่้า อย่าทะนงตวั ว่าวิเศษกว่าผูอ่ื้น อย่าอวดเก่งเกินไป จะทำาการสิง่ใดจงไตร่ตรอง 

ให้รอบคอบ  ถ้าเป็นเรื่องเล็ก  โทษของความไม่รอบคอบก็น้อย  แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่  เป็นเรื่องของชาต ิ

บ้านเมือง  ก็จะเป็นผลเสยีหายแก่ชาติบ้านเมืองได้  ฉะน้ัน  จะกระทำาสิง่ใดจงใช้สมอง  ไตร่ตรองดใูห้รอบคอบ 

เสียก่อน  วันนี้ฝนไม่ตก  จึงต้องอำานวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุม ณ ที่นี้  จงประสบแต่ความสุขสวัสดี

และมีความเจริญทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงปลูกต้นจามจุรี พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กับศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล ในงานวันทรงดนตรี 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ – ๒๕๐๗
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 พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๕

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตร  และอนุปริญญาบัตร ของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับบรรดาผู้ที่ได้ผ่านความสำาเร็จได้รับ

เกียรติในวันน้ี ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนปฏิบัติตนให้สมกับท่ีมีวิชาความรูเ้พือ่ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเรา  

ทุกคราวที่ข้าพเจ้ามาในงานนี้  ข้าพเจ้าเคยให้โอวาทเพื่อเตือนใจบัณฑิตทั้งหลาย ให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ  

ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม ในคราวท่ีแล้ว ๆ มา ได้เคยพูดถึงเรื่องการรักษาภาษาไทย เรื่องความ

สามัคคีและโทษของการแตกความสามัคคี เรือ่งความรอบคอบในการงานและโทษของความทะนงตัวว่า 

วิเศษกว่าผู้อื่น ทั้งได้ยกนิยายมาประกอบด้วย เช่น เรื่องกระต่ายแข่งกับเต่า ข้าพเจ้าจะมีความยินดีมาก 

ถ้าโอวาทที่แล้ว ๆ  มาเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟัง

 เมื่อเรียนสำาเร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะออกไปทำางานตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา การทำางานนั้นมี

ความสำาคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือ จะต้องมีนำ้าใจรักงาน จึงจะดำาเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยได้ ขอเตือนว่า  

ผู้ที่เข้าทำางานเมื่อทำาใหม ่ ๆ มักจะประสบอุปสรรคอยู่เสมอ อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะติดขัด 

ในเรื่องระเบียบ วิธีการก็ได้  บางทีเห็นงานบางอย่างบกพร่องไม่อยู่กับร่องกับรอย  ไม่เห็นตรงกับหลักวิชา

ที่ได้เรียนมา  หรือมีความเห็นขัดแย้งกับผู้ที่ร่วมงาน  ทำาให้คิดอยากจะแก้ไขปรับปรุง  แต่ก็ยากที่จะ

ทำาได้ อุปสรรคเหล่านี้ทำาให้หมดความกระตือรือร้นที่จะทำาทั้ง ๆ ที่อยากทำา เป็นเหตุให้เกิดความ

ท้อแท้  หมดกำาลังใจที่จะทำาต่อไป  ความจริงงานทุกอย่างถ้าทำาด้วยนำ้าใจรัก  ย่อมมีทางสำาเร็จและได้ผลดี  

เมื่อพบอุปสรรคใด ๆ อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกำาลังใจง่าย ๆ จงตั้งใจทำาให้ดี คิดหาทางที่จะแก้ไขผ่อนคลาย

อุปสรรคต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ไตร่ตรองด้วยความสุขุมรอบคอบ และเยือกเย็น งานก็จะลุล่วงไป

ได้ด้วยดี การทำางานด้วยนำ้าใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำาคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าจะวิตก 

เพราะผลสำาเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทอง

หลังพระน้ัน เมื่อถึงคราวจำาเป็นก็ต้องปิด ว่าท่ีจริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันจะปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็น

พระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

 ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านท้ังหลายท่ีมาร่วมชุมนุม ณ ท่ีน้ี จงประสบความสุข 

ความเจริญโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

 ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความยินดีด้วยกับบัณฑิตทั้งหลายที่ได้รับปริญญาบัตรและรางวัล 

ไปแล้ว การที่ท่านสามารถเล่าเรียนวิชาชั้นสูงจนบรรลุความมุ่งหมายได้นี้ ถือได้ว่านอกจากจะมีสติปัญญา

ดีแล้ว ท่านยังมีความตั้งใจจริง และมีความเพียรรู้จักเหตุผลด้วย คุณสมบัติเหล่านั้นเป็นปัจจัยช่วยให ้

ท่านผ่านก้าวสำาคัญของชีวิตไปได้แล้วก้าวหนึ่งในวันนี้  ขอให้รักษาไว้จงดี

 ในปัจจุบันน้ี พลเมืองของชาติเพิ่มข้ึนกว่าแต่ก่อนมากมาย ก็ต้องมีผู้มีความรู้มาช่วยเร่งรัด

ปรับปรุงและขยายงานทุกด้านให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ นอกจากนี้ ทุกคนก็ต้องการความ

เจริญก้าวหน้า อยากจะยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น เช่นนี้ ก็ยิ่งต้องการผู้มีความรู้

ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาเป็นกำาลังช่วยเหลือเป็นทวีคูณ การท่ีมีบัณฑิตสำาเร็จจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นนี้ จึงเป็นข้อที่น่าปลื้มใจ เพราะถ้ายิ่งได้มีผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย

เป็นกำาลังเพิ่มขึ้นเพียงใด  งานสร้างสรรค์ความเจริญปลอดภัยของชาติก็จะมีผลสมบูรณ์ขึ้นเพียงนั้น

 ข้าพเจ้าเคยพูดในที่ประชุมนี้แล้วเมื่อปีกลายว่า  ผู้เข้าทำางานใหม่มักประสบอุปสรรคต่าง ๆ เสมอ  

แต่ถ้าทำาด้วยนำ้าใจรักและหวังผลงานเป็นสำาคัญแล้ว  ก็ย่อมมีทางคลี่คลายความติดขัดได้ทุกอย่าง  รวมทั้ง

ปัญหาในการประสานงานด้วย  ขอให้บัณฑิตใหม่ระลึกไว้ว่า  วิชาความรู้ที่มีอยู่กับตัวนั้นจะเกิดประโยชน์

ได้ก็ต่อเม่ือรู้จักประสานงาน คือรู้จักติดต่อกับผู้อ่ืน กับบัณฑิตด้วยกัน กับผู้ท่ีทำางานอยู่ก่อน และ 

ช่วยเหลอืผูท่ี้จะมาภายหลงัด้วย ก็จะช่วยทำาให้สามารถทำางานด้วยกันได้โดยราบรืน่ บังเกิดผลดแีก่ประเทศ

ชาตเิป็นส่วนรวม

 ในที่สุดนี้  ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านที่มาร่วมชุมนุม ณ ที่นี้  จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิต ในงานวันทรงดนตรี 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๘
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๗

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดี ที่มีโอกาสมาในงานมอบปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 

แก่นิสิตผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และมีความ

พอใจที่ได้ทราบรายงานว่าในรอบปีที่แล้วกิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้าไปอีกมาก

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินด ี กับบัณฑิตใหม่ทุกคนท่ีได้รบัความสำาเรจ็ในการศึกษาและได้รบัเกียรติ

อย่างสูงในวันนี้ ต่อจากนี้ ท่านทั้งหลายจะออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามทางที่ต่างได้เลือกไว้  ขอท่าน

ท้ังหลายจงทำาหน้าท่ีของท่านโดยเต็มกำาลังความสามารถและสติปัญญา ให้สมกับท่ีได้รับยกย่องว่าเป็น

บัณฑิต บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น  ความรู้นั้น

เป็นหลักของการงาน  ผู้ที่จะทำางานอย่างใดจำาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น  ส่วนความคิดเป็น

เครื่องช่วยความรู้คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรู้สำาหรับ 

งาน มีความคิดสำาหรบัใช้พจิารณาใช้ความรูใ้ห้ถูกต้องแล้ว ย่อมทำางานได้ผลสมบูรณ์ด ี ยากท่ีจะผดิพลาด  

ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน  ถ้าบัณฑิตใหม่จะยึดถือความจริงข้อนี้ไว้เป็นหลักในการทำางาน

แล้ว เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดีเสมอ จะทำาการงานให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

อย่างมาก  และจะประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานพร้อมทั้งความสุขในชีวิตในที่สุด

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ และทุกท่านที่ประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นี้ มีความสุขความเจริญ

โดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๙

 ข้าพเจ้าและพระราชินี  มีความยินดี  ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา  

ตามหลักสูตรต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่า  

กิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้าไปเป็นอันมาก  ในรอบปีการศึกษาที่ล่วงแล้วมา

 ข้าพเจ้ายินดี  ที่มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นจำานวนมาก  เพราะจะได้ผู้มีความรู้ความสามารถสูง   

มาเป็นกำาลังสร้างประเทศของเราเพิ่มขึ้นอีก  ข้าพเจ้าเชื่อว่า  ผู้ที่เรียนสำาเร็จแล้วนี้  ล้วนเป็นผู้มีความรู้ดี   

มีความคิดก้าวหน้า  รักความเจริญและรู้จักรับผิดชอบเป็นอย่างดีด้วยกันทั้งสิ้น  ท่านท้ังหลายได้ตั้งปณิธาน 

เป็นอุดมคติไว้แล้ว ที่จะใช้วิชาความรู้ ทำางานให้บังเกิดผลสำาเร็จและประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้ 

ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง  ท่านต้องรักษาอุดมคติของท่านนี้ไว้อย่างหนักแน่น  หมั่นรำาลึกถึงอย่าให้ขาด  

และต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่หรือในกรณีใด ๆ เมื่อท่านทั้งหลาย

มีความรู้ความสามารถดำาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยอุดมคติเช่นนี้  ท่านจะต้องมีความสำาเร็จ

ในชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัย

 ที่สุดนี้  ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ที่มีส่วนทำาความเจริญให้แก่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย  ขอแสดง 

ความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสำาเร็จในการศึกษา และขออวยพรให้มีกำาลัง 

กายกำาลงัใจและกำาลงัความคิดสมบูรณ์ สามารถสร้างความเจรญิให้แก่ตนและประเทศชาติได้สมตามความ 

ประสงค์ ประสบความสำาเร็จและความรุ่งเรืองในการงานโดยทั่วกัน.
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พระบรมราชโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๐๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อีกวาระหนึ่ง  และได้ทราบว่างานของมหาวิทยาลัยขยายออกไปอีกหลายด้านในรอบปีที่แล้ว

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และกับบัณฑิตใหม่

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ทุกท่าน

 สมัยนี้ เป็นสมัยที่เรากำาลังเร่งรีบพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นทุก ๆ ด้าน เพื่อดำารงอยู่และก้าวหน้า

ไปในโลกได้ ด้วยความปลอดภัยและมั่นคง ความเจริญของบ้านเมืองนั้นเป็นความเจริญหลายสาขา 

อันรวมกันอยู่ การพัฒนาจึงต้องกระทำาพร้อมกันทุก ๆ ด้าน โดยอาศัยหลักวิชาการและกำาลังของทุกฝ่าย 

หากบัณฑิตท้ังหลายมคีวามรูค้วามสามารถดแีล้ว มีความกระตอืรอืร้นและอุดมคติท่ีจะทำางานท่ีท่านเจรญิ

พร้อมแล้ว และเป็นที่หวังว่าจะได้เป็นกำาลัง และจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างสำาคัญสืบไป 

บัดนี้ ทุกคนพร้อมที่จะเข้ารับหน้าที่ ตามความรู้ความสามารถแล้ว ขอให้เริ่มงานของท่านด้วยความมั่นใจ

และด้วยความหวัง ในชั้นต้นนี้ งานในหน้าที่คงจะมีความสำาคัญและความรับผิดชอบยังไม่มากนัก แต่ 

ต่อ ๆ ไปก็จะต้องมีมากขึ้นเป็นลำาดับ และจะต้องได้ทำางานเป็นบุคคลชั้นนำาของประเทศในที่สุด สิ่งสำาคัญ

ที่สุดที่ท่านต้องมีอยู่เสมอไปในการทำางาน คือ ความกระตือรือร้น ความบริสุทธิ์ใจ และอุดมคติซึ่งม ี

อยู่พร้อมมูลในตัวท่านแล้วในขณะนี้ ถ้าท่านรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ได้โดยตลอด อนาคตของท่านและ

ของประเทศชาติจะต้องแจ่มใสอย่างไม่ต้องสงสัย

 ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพร ให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำาเร็จในชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง 

ในหน้าที่การงาน   และขอทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้   มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระเกี้ยวทองคำา 

ซึ่งพลอากาศเอกกำาธน สินธวานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย 

ในโอกาส ๕๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๐ 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ - ๒๕๑๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑

 ข้าพเจ้าและพระราชินี  มีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

อีกวาระหนึ่ง  และมีความพอใจ  ที่ได้ทราบรายงานว่าทางการมหาวิทยาลัยพยายามอย่างยิ่ง  ที่จะปรับปรุง

ขยายการศึกษาทุกระดับทุกสาขา  ให้ก้าวหน้าทันกับความต้องการในปัจจุบัน

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย  ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  และกับบัณฑิตทุกคน  

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาครั้งนี้

 ข้าพเจ้าเข้าใจว่า  ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการชั้นสูงจนสำาเร็จแล้วเช่นนี้  เป็นผู้รักความเจริญ  มีความคิด

ก้าวหน้า  มีความกระตือรือร้นและความหวังที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่อุตสาหะเล่าเรียนอบรมมา

ด้วยยากนั้น  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  เพื่อสร้างความเจริญ และความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและ

สังคม  ความมุ่งมั่นของท่านทั้งนี้  แท้จริงคืออุดมคติที่ต่างคนได้วางไว้ในชีวิต  และเป็นพลังยิ่งใหญ่  ที่จะ

ส่งเสริมให้สามารถก้าวไปถึงความสำาเร็จในกิจทุกสิ่ง  เมื่อบัดนี้ทุกคนมีอุดมคติและความตั้งใจดีพร้อมแล้ว  

ต้องรักษาไว้ให้หนักแน่นมั่นคงต่อไป อย่ายอมให้กาลเวลา ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือสถานการณ์

ใดๆ มาทำาลายเสียได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่า  บัณฑิตผู้สามารถรักษาความจริงใจที่มีอยู่ขณะนี้ไว้ได้โดยตลอด  

จะประสบความสำาเร็จในการงานทุกอย่าง  อย่างแน่นอน

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสมบูรณ์ด้วยกำาลังกาย  กำาลังใจ  และกำาลังปัญญา  

สามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่  ให้บังเกิดความเจริญทุกประการตามความประสงค์  ประสบความ

สำาเร็จในชีวิตและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน  และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความ

สุขความสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดท่ีีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อีกวาระหนึ่ง  และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่า  กิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดี

 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกับผู้สำาเร็จการ

ศึกษาทุกคน

 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแล้วนี้  ควรจะได้รับใช้บ้านเมืองในงานที่สำาคัญเพราะมีโอกาส

ได้ศึกษามาก  ข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ข้อคิดก่อนที่จะออกปฏิบัติงานว่าการทำางานยากลำาบากกว่าการเรียน 

การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร  หรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำาดับให้  แต่การทำางาน

ไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำาจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำาสิ่งใด อย่างไร  

เมื่อใด  หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาส  ถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก  ผู้ที่ออก

ทำางานแรก ๆ มักมีปัญหาขัดข้องในการทำางานเสมอเพราะเหตุนี้ และส่วนมากทีเดียวพากันบ่นว่ากล่าว

ร้ายถึงระเบียบงานและหัวหน้างานว่าเก่าแก่ล้าสมัย หรือว่าไม่เหมือนแบบแผนการทำางานของประเทศนั้น 

ประเทศนี้  แล้วเลยท้อถอยไม่ทำางาน  ไม่ร่วมงาน  หรือซำ้าร้ายวางตัวเป็นปฏิปักษ์ตกที่นั่งเป็นคนมือไม่พาย

เท้ารานำ้าไป ข้าพเจ้าขออย่าให้บัณฑิตใหม่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ขอให้ออกปฏิบัติงานด้วยความ 

เข้มแข็ง ด้วยความตั้งใจจริง และที่สำาคัญที่สุด จงรู้จักใช้ความคิดพิจารณา เพราะปัญญาที่เกิดจาก 

ความคิดพิจารณาอันรอบคอบแล้ว  จะช่วยให้สามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นปัจจัยแก้ปัญหา

การงานรวมทั้งปัญหาในชีวิตที่ประเสริฐกว่าเครื่องคำานวณใด ๆ ทั้งหมด

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เป็นผู้มีความคิดอันสุขุม มีความเจริญในการงานและประสบ 

ความสำาเร็จในชีวิต  และขอทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในการฉลอง ๕๐ ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๐
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๑๓
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

 ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  และ 

ที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดี มีผู้สำาเร็จปริญญาสาขา 

ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าทุก ๆ ปี   ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติและได้รับความสำาเร็จในการศึกษา

ทั่วกัน

 บัณฑิตทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้ว ถึงความจำาเป็นที่เราจะต้องพัฒนาบ้านเมือง  และที่จะต้อง

ทำาตัวให้เป็นประโยชน์เป็นกำาลังในการนั้น จึงไม่จำาต้องนำามากล่าวซำ้าอีก ข้อสำาคัญที่ควรจะพูดกันให้เข้าใจ

อยู่ที่ว่า เราจะทำาการพัฒนาประเทศให้สำาเร็จได้อย่างไร  

 ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนนึกถึงกฎแห่งเหตุผล ว่าผลเกิดขึ้นเพราะเหตุ คือ การกระทำา และผลนั้น 

จะเป็นผลดีหรือผลเสีย  ก็เพราะกระทำาให้ดีหรือให้เสีย  ดังนั้น  การที่จะทำางานใดให้บรรลุผลที่พึงประสงค์  

จะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วลงมือกระทำาตามหลักแห่งเหตุผล ด้วยความ

ตั้งใจจริงและด้วยความสุจริต งานของแต่ละคนจึงจะเป็นผลดี และเชื่อได้ว่า ผลงานของแต่ละคนจะ

ประมวลกันเป็นความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองได้ดั่งปรารถนา หน้าที่ของท่านผู้เป็นบัณฑิตที่ควรจะได้ทำา 

คือทำาตัวเป็นตัวอย่าง เป็นผู้นำา ในการทำางานด้วยเหตุผล และร่วมกันสร้างสังคมที่ถือหลักเหตุผลในการ

ดำาเนินชีวิตทุก ๆ ด้าน

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำาเร็จและความเจริญในชีวิต สามารถทำาตัวให้เป็น

ประโยชนแ์ก่ประเทศชาติและสังคมได้โดยสมบูรณ์  และขอให้ทุกท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความ

สุขสวัสดีทั่วหน้ากัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๑๓ 
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

 ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาต่าง ๆ   ของจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้ว่า การทำางานพัฒนาบ้านเมืองให้

สำาเร็จนั้น ชอบที่จะถือหลักของเหตุผลเป็นสำาคัญ บัณฑิตจึงควรจะได้เป็นผู้นำาและตัวอย่างในการทำา 

เช่นนั้น  พร้อมกับร่วมกันสร้างสังคมที่ถือเหตุผลในการดำาเนินชีวิต

 ข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม  

ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำาของคนทั้งชาติ ถือได้ว่า ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำาประโยชน์ให้แก่

ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และต่างคนต่างก็ได้เกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และ 

ทำางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำาพังตนเอง เพราะฉะนั้น ในการที่ท่านจะออกไปประกอบการงานต่อไป  

ขอให้คำานึงถึงความจริงข้อนี้ให้มาก พิจารณาให้เห็นความสำาคัญของผู้อื่น ให้รู้จักนับถือผู้อื่น ใช้ความ 

มีเหตุผลและความร่วมมือกัน ในการบริหารงานทั้งปวง เพื่อจักได้สามารถสร้างความเจริญให้แก่ตนเอง  

และจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดำารงมั่นคงอยู่ตลอดไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำาเร็จและความเจริญในชีวิต สามารถทำาตัวให้เป็น 

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมได้โดยสมบูรณ์ และขอให้ทุกท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันในพิธีน้ี มี 

ความสุขความสวัสดีทั่วหน้ากัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  และที่ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยว่าดำาเนินมาด้วยดีพร้อมทุก ๆ ด้าน

 ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและกับผู้สำาเร็จการศึกษา ท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

ในครั้งนี้

 เป็นที่หวังกันทั่วไปว่า  บัณฑิตทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นี้  จะได้เป็นทั้งกำาลังและสติปัญญาของชาติ   

จะเป็นผู้แก้ไขคลี่คลายปัญหายุ่งยากสับสนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ขณะน้ี และจะร่วมกำาลังกันสร้างเสริมความ 

เจริญมั่นคง  ให้เกิดมีในงานของประเทศทุก ๆ ด้าน  เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเราดำาเนินก้าวหน้าต่อไปได้  

ฉะนั้น แต่ละคนควรที่จะได้ทราบตระหนักในเกียรติภูมิของตน ที่ได้รับความเชื่อถือวางใจของมหาชน   

แล้วเตรียมพร้อมที่จะรับหน้าที่อันสำาคัญยิ่งนั้น พร้อมทั้งตั้งใจกระทำาโดยเต็มสติกำาลังให้บรรลุเป้าหมาย  

คือความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นของเรา

 การที่จะทำางานใหญ ่ๆ ให้สำาเร็จได้นั้น  จำาต้องมีอุดมคติกับทั้งหลักการอันสูง  อุปสรรคขัดขวาง

ความสำาเร็จ ท่ีสำาคัญท่ีสุด ก็คือการไม่ประพฤติตาม หรือการประพฤติทวนอุดมคติและหลักการน้ัน  

อุปสรรคนี้มีปรากฏเสมอ  จนเป็นเหตุให้เกิดความท้อถอยกันอยู่ทั่วไป  แม้ในหมู่คนที่มีปัญญาและมีความ

ตั้งใจที่จะทำางาน   ท่านทั้งหลายก็จะต้องพบอุปสรรคดั่งกล่าวนี้เช่นกัน  ซึ่งท่านจะต้องเอาชนะให้ได้  สิ่งใด 

ที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว  ท่านจะต้องทำา  เพราะถ้าไม่ทำา  ก็จะพาให้เกิดความท้อถอย  ทำาให้มีคนทำางานจริง

น้อยลง  งานทุกอย่าง  คุณธรรมทุกอย่าง  จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น  เมื่อท่านกล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง   

ก็จะเป็นตัวอย่าง ชักนำาผูมี้ความรูส้ติปัญญาท้ังหลาย ให้มีกำาลงัใจและมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิบัติเช่นเดยีวกัน  

ซ่ึงจะเป็นผลให้ปฏิบัติการของผู้มีความรู้ความสามารถมีพลังเพิ่มมากข้ึน ๆ และจะทำาให้งานของชาติ

ดำาเนินก้าวหน้าไปได้ตามจุดหมาย  จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิด  สำาหรับบัณฑิตจะนำาไปพิจารณาปฏิบัติ   

ในการทำางานเพื่อตนเองและเพื่อประเทศชาติต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีจิตใจเข้มแข็ง และมั่นคงในหน้าท่ีการงาน ให้ประสบความสำาเร็จ 

และความเจริญในชีวิต  ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ 

ในการแข่นขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 

ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี  ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาต่างๆ ของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งปวงผู้ได้รับความสำาเร็จ

 เมื่อวันวาน  ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการทำางานของชาติ  ซึ่งเป็นงานของบัณฑิตผู้มีความรู้สติปัญญา

โดยตรงว่า  บัณฑิตจะต้องตั้งหลักการอันสูงไว้  และปฏิบัติตามหลักการนั้นอย่างเข้มแข็ง  โดยไม่ยอมให้

อุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง  งานสำาคัญนั้นจึงจะสำาเร็จตามจุดหมายได้

 โอกาสน้ี จะขอกล่าวเสรมิถึงหลักการท่ีเหน็ว่าสำาคัญบางประการซ่ึงบัณฑิตทุกคนควรจะได้หยิบยก 

ขึ้นพิจารณา การกระทำาใด ๆ ควรจะได้ทำาด้วยเหตุผล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงาน เพราะ 

จะช่วยให้งานสำาเร็จลุล่วงไปได้โดยถูกต้อง  เที่ยงตรง  และรวดเร็ว  นอกจากนั้น จะต้องทำาด้วยความสุจริต  

ไม่เบียดเบียน เบียดบัง หรือละเมิดผู้อื่น ซึ่งจะทำาให้ปลอดภัยจากความลำาบากยากยุ่ง และความวิบัต ิ

ทั้งปวง สำาคัญที่สุด จะต้องทำาด้วยความเป็นบัณฑิตของตน ได้แก่ทำาด้วยความคิดพิจารณาให้เห็น 

ถ่องแท้ว่าอะไรเป็นความเสื่อม  อะไรเป็นความเจริญ  อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำา  อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและ

กำาจัด ความสามารถคิดพิจารณาให้เห็นจริงได้ดังนี้ จะทำาให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ ในอันที่จะทำาสิ่งที ่

ถูกที่เจริญ  และงดเว้นสิ่งตรงข้ามทั้งหมด  การมีความรู้สึกรับผิดชอบในการกระทำาดั่งนี้สำาคัญมาก  เพราะ

จะทำาให้หลักการที่ตั้งไว้บังเกิดผล และเป็นหลักการที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำาให้ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น  

หรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้อ่ืน ท้ังทำาให้งานท่ีทำามีผลอันแน่นอน และดำาเนินไปได้ตรงตามความ

ประสงค์ จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดสำาหรับบัณฑิตจะนำาไปพิจารณาปฏิบัติ ในการทำางานเพื่อตนและเพื่อ

ประเทศชาติต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีจิตใจเข้มแข็ง และมั่นคงในหน้าที่การงาน ให้ประสบความสำาเร็จและ 

ความเจริญในชีวิต  ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๔

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระ

หนึ่ง  และได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ  ดำาเนินก้าวหน้า

มาอย่างน่าพอใจ ขอแสดงความช่ืนชมกับผูท่ี้ได้รบัเกียรติและได้รบัความสำาเรจ็ในการศึกษาในครัง้น้ีทุกคน

 ข้าพเจ้าคิดว่า  บัณฑิตทั้งปวงต่างมีความหวังและความปรารถนา  ที่จะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงาน 

ของบ้านเมืองในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ในยามที่ประเทศชาติของเรากำาลังพัฒนา 

ในกิจการทุกด้านเช่นนี้  โอกาสย่อมมีสำาหรับท่านเสมอ  จึงไม่เป็นปัญหาอย่างใด  ในข้อที่จะไม่ได้ใช้ความรู้

ความสามารถให้เป็นประโยชน์ ข้อที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้นั้นอยู่ที่ว่า เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว ท่านอาจ

มีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะใช้วิชาความรู้ได้เต็มที่ แล้วเกิดรู้สึกท้อถอย เข้าใจผิดแตกแยกกับผู้อื่น ซึ่งที่สุด

จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้การพัฒนาประเทศดำาเนินไปโดยราบรื่นได้ แต่ละคนจึงควรจะได้เตรียมตัว

ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ไว้  เบื้องต้นจะต้องทำาความเข้าใจให้กระจ่างว่า  การงานที่เข้าไปทำานั้น  เป็นงาน

ที่มีโครงการดำาเนินต่อเนื่องกันมาแล้ว  ตัวท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปร่วมเสริมกำาลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จำาเป็นจะต้องศึกษางานท่ีจะทำาให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามีวัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มี

ระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้อย่างไร  ด้วยเหตุผลอะไร  เมื่อศึกษาพื้นฐานของงานให้เห็นโดยถ่องแท้แล้ว  

ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริมกำาลังงาน ณ จุดใด  โดยวิธีใด  ทำาให้สามารถใช้วิชา

ความรู ้พร้อมท้ังความคิดสติปัญญาได้เตม็ภาคภูม ิขอให้ท่านนำาคำาพดูของข้าพเจ้าไปคิดพจิารณาให้เข้าใจ 

โดยตลอด  แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ  มั่นใจ  และบริสุทธิ์ใจ  เชื่อว่าจะประสบ

ความสำาเร็จในชีวิตการงานได้สมปรารถนา

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขความสวัสดี มีความเจริญงอกงามในธรรมที่ดีทุก

ประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จทุกคน

 เมื่อวันวาน  ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า  บัณฑิตมีโอกาสอันงดงาม

รอท่าอยู่ ที่จะได้เข้าไปเสริมกำาลังในการพัฒนางานสาขาต่าง ๆ ของชาติ และได้ขอให้ทุกคนสำาคัญว่า   

การทำางานนั้น คือการเข้าไปเสริมกำาลังในงานที่ดำาเนินอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำาเป็นจะต้อง

ศึกษาพื้นฐานโครงงานให้ทราบกระจ่างก่อน จึงจะสามารถนำาความรู้ความคิดที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างเต็มที่  

และสามารถกำาจัดปัญหาความเข้าใจผิดท้ังในบุคคลท้ังในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการ

พัฒนาบ้านเมือง  ให้หมดสิ้นไปได้

 ข้าพเจ้าใคร่กล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า งานทุกอย่าง ยิ่งเป็นงานในระดับชาติ จำาเป็นที ่

ต้องมีโครงการอันแน่นอนสำาหรับปฏิบัติดำาเนินการ และโดยปรกติโครงการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นนั้น จะต้อง 

อาศัยพื้นฐาน วิธีการ และวิชาการเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญ พื้นฐานหมายความถึงวัตถุประสงค์ กำาลังทุน   

กำาลังบุคคล  พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง  วิธีการนั้น ได้แก่การวางรูปงาน  กำาหนด

ระยะดำาเนินการเป็นขั้นเป็นตอน  ให้เกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน  รวมถึงระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคลทั้งในธุรการ

ทั้งหมด  ส่วนวิชาการ  ได้แก่หลักความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงในงานนั้น ๆ  ซึ่งนำามาปฏิบัติส่งเสริมพื้นฐานและ

วิธีการ  ให้ได้ผลที่สมบูรณ์แน่นอน  เช่นนำามาปฏิบัติเพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร  และ

บุคคลมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือนำามาเป็นหลักการในการกำาหนดแนวทางข้ันต้นของงานให้เป็นไป 

โดยถูกต้องเที่ยงตรง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็ใช้เป็นหลักเทียบเคียงตัดสินว่าควรจะเปลี่ยนแปลงไป

ในแนวทางใด

 การที่จะเข้าไปร่วมงานใดก็ตาม  เมื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้ทราบชัดโดยตลอดแล้ว ทุกคนจะสามารถ

ปฏิบัติธุระหน้าที่ทั้งปวงให้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยความสะดวกและราบรื่น  จึงขอให้บัณฑิตนำาไปคิดพิจารณา

เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำาหรับสร้างตัวสร้างความเจริญมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดี มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน สำาเร็จในสิ่ง

ควรปรารถนาทุกประการ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในงานวันทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึง และได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้าน  

ดำาเนินก้าวหน้ามาได้อย่างน่าพอใจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับความสำาเร็จในการศึกษา

 ท่านทั้งหลายทุกคนมีความมุ่งหวังอันสูงในชีวิต  จึงได้ขวนขวายและอุตสาหะพากเพียรศึกษา

วิชาการชั้นสูงจนสำาเร็จ ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติที่มีการศึกษาดี  คือได้รับความยกย่องว่ามีความรู้  ความ

คิดอันเจริญเต็มที่ การที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้วนี้ ทำาให้แต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความรับผิดชอบ 

ท่ีจะต้องใช้ความรูส้ติปัญญาของตน ให้เป็นประโยชน์และเป็นความเจรญิวัฒนาแก่บ้านเมืองและส่วนรวม  

ดังนั้น  เมื่อท่านได้ออกไปร่วมงานของชาติ  ในสาขาใดวงการใดก็ตาม  ควรจักได้ตั้งความประสงค์และ

ความเพียรพยายามอันแน่วแน่มั่นคงไว้ ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ท่านได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดว่าจะเป็นประโยชน์

เป็นความเจริญอันไพศาลยั่งยืน  เพื่อเป็นความสำาเร็จ  เป็นความภาคภูมิใจที่แท้จริงในชีวิต  อย่างน้อย

ที่สุด  เมื่อได้กระทำางานด้านวิชาการ  ด้วยความรอบคอบ  ด้วยความคิดสติปัญญาโดยครบถ้วนแล้ว  ก็จะ

ได้รับอานิสงส์ คือความมั่นใจ ที่การลงทุนลงแรงประกอบกรณียกิจของท่านจะบังเกิดผลที่พึงประสงค์   

ไม่เป็นหมัน

 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้แต่ละคนได้นำาถ้อยคำาที่ข้าพเจ้ากล่าวแต่โดยย่นย่อนี้ ไปคิดพิจารณาให้ทราบ

แน่แก่ใจให้ตลอด  แล้วนำาไปใช้ในการปฏิบัติสรรพกิจการงาน  ตลอดจนการครองชีวิตของท่าน  เพื่อจักได้

สามารถนำาหลักวิชาการและความคิดไปใช้ให้งอกงามถูกถ้วนเต็มภาคภูมิ  และประสบความสำาเร็จทั้งมวล

ตามที่ปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขความสวัสดี  และมีความเจริญในธรรมที่ดีทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๕

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี  ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จทุกคน

 เมื่อวานนี้  ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ เป็นใจความสำาคัญว่า  ผู้มีความรู้ความคิด 

อันเจริญสมบูรณ์แล้วน้ันย่อมมีความรับผิดชอบอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องใช้สติปัญญาและวิชาการให้

บังเกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองและส่วนรวม แต่ละคนจึงควรจักได้สร้างสรรค์ สิ่งที่ตนพิจารณาเห็นถ่องแท้ 

แล้วว่า  จะเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญที่ยั่งยืนไว้  เป็นนิมิตหมายแห่งความสำาเร็จของตน ๆ

 วันนี้  ขอเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า  อุดมคติหรือการปฏิบัติดำาเนินการใด ๆ  ก็ตาม  จำาเป็นต้อง

มีจิตใจที่เข้มแข็ง  เป็นระเบียบ  และสุจริตเป็นพื้นฐาน  มิฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะทำาไปได้  หรือเป็นไปได้  

อย่างที่คิดเลย  เห็นได้จากความจริงที่เป็นมาแล้วไม่ว่าในยุคใดสมัยใด  จึงใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า  

การฝึกหัดทางใจนี้สำาคัญอย่างยิ่งยวด จำาเป็นที่จะต้องระมัดระวัง ฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคง 

ความสุจริต  เข้มแข็ง  และเป็นระเบียบไว้ได้  ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัว

 ขณะนี้  ท่านกำาลังมีความตั้งใจดีที่จะทำางานเพื่ออุดมคติพร้อมแล้ว  แต่ต่อไป  ในเมื่อต้องตกอยู่

ในสิง่แวดล้อมหรอืภาวะท่ีแปลกเปล่ียนไป อาจคลายจากอุดมคติและความสจุรติใจไปได้ไม่ยากนัก ฉะน้ัน  

ทุกคนจำาเป็นต้องหม่ันใช้ปัญญาพจิารณาการกระทำาของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทำาการทุกอย่าง 

ด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และ

สามารถก้าวไปถึงความสำาเร็จที่แท้จริง  ทั้งในการงานและการครองชีวิต

 ขออวยพรให้บัณฑิตประสบแต่ความสุขและความสวัสดี  มีความเจริญงอกงามในธรรมที่ดีทุก ๆ 

ประการ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในงานวันทรงดนตรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖ 

อันเป็นครั้งสุดท้าย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินมาด้วยดี  เป็นที่น่าพอใจ

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  และที่ได้รับความสำาเร็จในการศึกษาระดับ

ต่าง ๆ โดยทั่วกัน

 การศึกษาขั้นอุดม  กล่าวโดยย่อ  คือการฝึกฝนสร้างเสริมความสามารถและความเจริญงอกงาม

ในวิทยาการส่วนหนึ่ง  ในวิธีใช้ความคิดส่วนหนึ่ง  ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้วจะยังผลให้บุคคลมีความสามารถ

เต็มที่  อาจนำาเอาวิทยาการทั้งปวงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และบังเกิดประโยชน์อันสมบูรณ์  วิทยาการกับ

ความคิดจึงเป็นปัจจัยสำาคัญคู่กัน  จำาเป็นต้องใช้ประกอบกัน  และหากจะพิจารณาให้ลึกลงไป  ก็จะเห็นได้

ว่าความคิดเป็นตัวนำาวิชาการ  เพราะต้องมีความคิดก่อนจึงจะใช้วิชาการได้  ดังนั้น  จะต้องใช้ความคิด

โดยอิสระอย่างกว้างขวาง  จึงจะทำางานได้สุดฝีมือ

 อันการคิดโดยเป็นอิสระนั้น  ทุกวันนี้  คนบางส่วนมักเข้าใจว่าคือการคิดให้ผิดแปลกแตกต่างจาก

คนอื่น ๆ   ความเข้าใจเช่นนั้นยังไม่ถูกแท้  จุดประสงค์สำาคัญโดยตรงของการคิด คือคิดให้ออก คิดให้เห็น

ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอะไร สมมติว่าจะคิดหาทางปฏิบัติสำาหรับการหนึ่งการใด  ก็ต้องคิดให้แยบคายอย่าง

ละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วยเหตุผล จนเห็นแจ้งถึงจุดมุ่งหมายอันถูกต้องเท่ียงตรงของการท่ีจะทำาน้ัน  

รวมท้ังวิถีทางปฏิบัติครบทุกข้ันทุกตอนด้วย เป็นความจริงท่ีการคิดดังน้ี อาจเป็นการซำ้ากับของผู้อ่ืนบ้าง  

แต่เชื่อว่าจะช่วยให้บรรลุประโยชน์อันพึงหวังได้แน่นอน  ส่วนวิธีคิด  ที่มีจุดมุ่งหมายจะให้แปลกแตกต่าง

จากผูอ่ื้นเป็นท่ีต้ังแต่อย่างเดยีวน้ันก็ทำาได้เหมอืนกัน แต่เกรงว่าจะไม่ทำาให้เกิดประโยชน์อ่ืนใดข้ึนมานอกจาก

ความแปลกประหลาดที่มุ่งหมายไว้แต่ต้นนั้นประการเดียว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้บัณฑิตได้พินิจพิจารณา 

ดูจงดี  ว่าจะควรใช้วิธีอย่างไร  ในการที่จะออกไปทำาหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจรญิม่ันคงในหน้าท่ีการงานและในชีวิต ขอให้ทุกท่านท่ีมาประชุม

พร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีทั่วหน้ากัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๖

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระ

หนึ่ง  และขอแสดงความชื่นชมด้วยกับท่านทุกคนในเกียรติยศและความสำาเร็จที่ได้รับ

 เมื่อวันวานข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมบัณฑิต ณ ที่นี้ว่า การศึกษาขั้นอุดมมีความมุ่งหมาย

สำาคัญ  ที่จะฝึกฝนส่งเสริมบุคคลให้มีความสามารถสูง  ทั้งทางวิชาการทั้งทางความคิด  และว่าความคิด

นั้นเป็นตัวนำาวิชาการ  ทำาให้ใช้วิชาการได้สมบูรณ์  แต่ละคนจำาเป็นต้องใช้ความคิดอย่างกว้างขวาง

และเป็นอิสระ จึงจะสามารถนำาวิทยาการไปใช้ปรับปรุงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ให้เจริญและก้าวหน้าได้

จริง  นอกจากนั้นยังได้กล่าวว่า  การคิดมุ่งแต่จะให้ผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นเป็นท่ีตั้งเพียงประการ

เดียว  จะไม่เกิดประโยชน์มากนัก

 วันนี้ ใคร่ขอชี้แจงแก่ท่านทั้งปวงว่าความคิดที่เป็นอิสระแท้นั้น ได้แก่ความคิดที่มีความกระจ่าง

แจ่มใส  ปราศจากอคติใด ๆ โดยสิ้นเชิง  มีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นหลัก  มีเป้าหมายที่เที่ยงตรงแน่นอน  มุ่งให้

สำาเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวม  อย่างครบถ้วนพร้อมมูลและถาวร  ในทางตรงกันข้าม  ความ

คิดที่มากด้วยอคติและความเห็นแก่ตัวไม่อาศัยเหตุผล เป็นความคิดอันแคบ เป็นพิษเป็นภัยแก่ทุก ๆ คน  

บัณฑิตจึงควรอย่างยิ่งที่จะพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนในกระบวนการคิด  แล้วร่วมกันใช้ความคิดที่เป็นอิสระแท้  

ทำาการงานอันเป็นภารกิจของตน ๆ โดยพร้อมเพรียงและหนักแน่น เพื่อจักได้ยังประโยชน์ตนประโยชน์ส่วน

รวม  ให้บังเกิดมีขึ้นครบถ้วนสมตามที่มุ่งหวัง

 ขอให้ทุกคนมีกำาลังกายกำาลงัใจอันเข้มแข็ง  มีความคิดอันเท่ียงธรรมและใสสะอาด  มีความสำาเรจ็

และความเจริญมั่นคงในชีวิตพร้อมทุกประการ  ทั่วหน้ากัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๖

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในวาระนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาทุกคน

 วันก่อน ข้าพเจ้าได้กล่าวในที่ประชุมนี้ถึงการคิด ว่าการคิดอย่างอิสระนั้นต้องคิดโดยไม่มีอคติ

และความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง  ต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นหลัก  มีจุดมุ่งหมายเที่ยงตรงแจ่มแจ้ง  มุ่งหวัง 

แต่ผลที่เป็นคุณอันมั่นคงถาวร  ทั้งแก่ตนและแก่ส่วนรวม  นอกจากนั้น  ยังได้ขอให้บัณฑิตพยายาม และ

ร่วมกันใช้ความคิดที่เป็นอิสระแท้  ทำาการงานสร้างประโยชน์โดยหนักแน่นและพร้อมเพรียงกัน

 โอกาสนี้  ขอกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของประโยชน์ต่อไป  สิ่งชอบใจต่าง ๆ ที่ได้มา ไม่ว่าทรัพย์สิน 

เงินทอง  ยศศักดิ์อำานาจ  ความสุขสบายท่ีปรารถนา  ตลอดจนความสำาเร็จประสงค์ในอุดมการ  

รวมเรยีกว่าประโยชน์ ประโยชน์ท้ังปวงน้ี ทุกคนต่างควรมีเสรภีาพท่ีจะแสวงหาและท่ีจะได้รบั แต่การแสวงหา

และรับเอาประโยชน์นั้น  จำาต้องมีหลักการสำาหรับปฏิบัติ  เพื่อป้องกันกำาจัดเหตุที่จะนำาไปสู่ความยุ่งยาก

และความเสียหายทั้งมวล  บุคคลจำาต้องเรียนรู้และสำานึกได้เสมอว่า  เสรีภาพของแต่ละคน  จำากัดอยู่ด้วย

เสรีภาพของผู้อื่น  การแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ถ้าละเมิดและก้าวก่ายกัน  จะกลายเป็นการเบียดเบียนซึ่งมี

อันตรายมากทันที  จึงไม่เป็นการถูกต้องเลยที่ผู้ใดจะแสวงหาหรือได้มาโดยทำานองนั้น  อีกประการหนึ่ง  

ควรจะต้องทราบให้ตระหนักด้วยถึงประโยชน์ส่วนรวมว่า เป็นประโยชน์ท่ีครอบคลุมถึงประโยชน์ท้ังหลาย

ท้ังสิน้ในชาติ กล่าวคือเป็นท้ังประโยชน์ของประเทศ ท้ังประโยชน์ของแต่ละบุคคลน่ันเอง ข้าพเจ้าปรารถนา

อย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นผู้มีการศึกษาสูงร่วมแรงร่วมใจกันใช้ศิลปวิทยาการและความคิดที่รอบคอบ  สร้างสรรค์

ตนเองและประเทศชาติให้สมบูรณ์มั่นคง

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำาเร็จและความสุขความเจริญในชีวิตพร้อมทุกประการตามท่ี

ตั้งใจปรารถนา.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึง และท่ีได้ทราบรายงานว่ากิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดำาเนินมาด้วยความก้าวหน้าตลอดเวลา 

 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญาและปริญญากิตติมศักดิ์สาขา

วิชาต่าง ๆ กับขอชมเชยบรรดาอาจารย์อาวุโส ที่ได้ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยมาด้วยความเข้มแข็ง

และยั่งยืนมั่นคง

 ในการที่ผู้สำาเร็จการศึกษาจะออกไปเริ่มต้นการงาน ซึ่งเป็นภาระสำาคัญอีกชั้นหนึ่งต่อไปนั้น 

จำาเป็นจะต้องมีจุดหมายในชีวิตที่ถูกต้องและสมควร สำาหรับยึดถือเป็นเบื้องต้นก่อน จึงจะช่วยให้ได้รับ 

ผลสำาเร็จอันควรพึงพอใจ จุดหมายสำาคัญน้ัน ได้แก่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกอันแท้จริง 

ของแต่ละคน ซึ่งเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะสามารถอำานวยผลดี และก่อเกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

และประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างไพศาล

 ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความ

เป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจาก 

ผู้อ่ืน ความเจริญท่ีแท้น้ีมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำานวยประโยชน์ถึงผู้อ่ืนและส่วนรวมด้วย   

ตรงกันข้ามกับความเจรญิอย่างเท็จเทียม ท่ีเกิดข้ึนมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซ่ึงมีลกัษณะ 

เป็นการทำาลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำาลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำาลายนั้น ที่สุดก็จะ

กลับมาทำาลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกทำาลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไป

เหมือนกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำาเรื่องนี้มาปรารภในโอกาสนี้ เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถ่องแทว้่า ความเจริญ

ผาสุกที่แท้กับไม่แท้ของบุคคลอยู่ที่ไหน  และนำามาพิจารณาดำาเนินชีวิตและการงานได้โดยถูกต้อง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำาลังกายใจและความคิดอันสมบูรณ์ มีสติอันมั่นคงที่จะควบคุมความ

คิดและการกระทำาทั้งปวงมิให้ผิดพลาด เพื่อสามารถนำาตนให้ก้าวถึงความสุขความเจริญและความสำาเร็จ

ที่แท้จริงอันพึงปรารถนา.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๑๗
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๗

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๗ เป็นวาระที่สอง ณ โอกาสนี้ 

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับที่ประชุมบัณฑิตว่า ทุกคนที่กำาลังจะออกไปเริ่มชีวิตการงานควร

ตั้งความมุ่งหมายไว้ ที่จะขวนขวายหาความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกให้แก่ตน และได้กล่าวถึง 

ความสุขความเจริญที่แท้จริงว่า จะเกิดขึ้นได้จากการประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรม ซึ่งมีลักษณะสร้างสรรค์ 

คือมีผลเป็นประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงแก่ตัว แก่ผู้อื่น ตลอดถึงชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวม  อันเป็น

สิ่งตรงข้ามกับความสุขความเจริญที่เท็จเทียม ซึ่งเกิดจากกลอุบายชั่วทั้งหลาย และมีผลบ่อนทำาลายทุกสิ่ง 

ทุกคนรวมทั้งตนเองให้ล่มจม

 การกระทำาท่ีสร้างสรรค์น้ัน คือการกระทำาท่ีให้ผลเป็นประโยชน์แก่ทุก ๆ ฝ่ายได้เต็มเปี่ยม 

ตรงตามจุดประสงค์ ไม่มีการสูญเปล่า หรือหากจะเสีย ก็เสียน้อยท่ีสุด การท่ีจะกระทำาให้ได้เช่นน้ัน  

บุคคลจำาเป็นต้องอาศัยความมีสติพิจารณาให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้ คือแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องต่าง ๆ 

จับเหตุจับผลอันเน่ืองกันท้ังหมดให้ถูกต้อง คือจัดระเบียบการของเรือ่งให้ด ีอย่างเช่นการท่ีรฐัจัดต้ังมหาวิทยาลัย

ขึ้น ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากเหตุที่ต้องการให้ผู้มีภูมิปัญญาดี ได้มีโอกาส ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน 

เพิ่มพูนปัญญาความสามารถให้สูงขึ้นเต็มที่ เพื่อจักได้นำาภูมิรู้ นำาคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวออกใช้

ปฏิบัติการงานสร้างความเจริญทุก ๆ อย่างให้แก่ประเทศชาติ  รัฐจึงได้ทุ่มเททุนรอนลงเพื่อการนี้มากมาย 

ที่ทราบตามรายงานเฉพาะปีที่ผ่านมา ก็ได้ใช้จ่ายเงินสำาหรับดำาเนินงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถึง

สองร้อยล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นเงินไม่น้อย เพราะฉะนั้น จึงควรทราบทั่วกันว่า เมื่อเป็นจุดประสงค์ร่วมกัน

ของรัฐ ของประชาชน ซึ่งรวมทั้งตัวเราเองด้วย ที่จะสร้างกำาลังคนที่มีความรู้ สำาหรับสร้างสรรค์ความเจริญ

วัฒนาของประเทศชาติเช่นนี้ ทุกคนชอบที่จะตั้งใจให้มั่นคง ที่จะขะมักเขม้นศึกษาเพิ่มพูนปัญญาความ

สามารถของตนให้สมบูรณ์พร้อมโดยเร็วที่สุด มิให้เสียความมุ่งหมาย มิให้ต้องเสียเวลาเสียประโยชน์ที่จะ

พึงได้ไป และเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจักได้สามารถประกอบการงานต่อไป ให้บรรลุจุดหมายที่แท้จริงด้วย

ความมั่นใจ

 ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำาลังกายกำาลังใจอันเข้มแข็ง มีสติรักษาตัวอย่างมั่นคง และ

ประสบความสุข  ความสำาเร็จ  ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๗

วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๗ เป็นวาระที่สาม  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการ

ศึกษาทั่วกัน

 สองคราวก่อน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตควรจะได้ตั้งความมุ่งหมายที่แน่นอน 

ของชีวิต คือความสุขความเจริญ ไว้ให้มั่นคงเป็นเบื้องต้น ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้น  

เกิดขึ้นได้จากการกระทำาและความประพฤติที่เป็นธรรม มีลักษณะสร้างสรรค์ คืออำานวยผลที่เป็นประโยชน์

ทั้งแก่ตัว แก่ผู้อื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย  และการกระทำาที่สร้างสรรค์ ได้แก่การกระทำาที่

ให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเต็มเปี่ยม ถูกต้องตามประสงค์ ซึ่งบุคคลจะกระทำาให้สำาเร็จได้ด้วยการ

ฝึกฝนตัว ศึกษาพิจารณาให้เห็นแน่ชัดถึงเหตุถึงผล คือแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องต่าง ๆ และจับเหตุ 

จับผลอันต่อเนื่องกันทั้งหมดให้ถูกต้อง คือจัดระเบียบการของเรื่องให้ดี ฉะนั้น ทุกคนชอบที่จะตั้งใจ 

ให้มั่นคงที่จะขะมักเขม้นศึกษาฝึกฝนตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีเป็นเนืองนิตย์ 

เพื่อให้รู้จักและให้สามารถนำาหลักวิชา เหตุผล คุณความดี มาปฏิบัติงานปฏิบัติตนได้โดยถูกต้องสมบูรณ์

 การที่ท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ แท้จริงก็คือการเข้ามาเรียนรู้  มาฝึกฝนตนให้มี

วิชาความสามารถ มีความดีและคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น ปริญญาบัตร ซึ่งบางทีเห็นกันว่าเป็นเพียง 

แผ่นกระดาษ และครุยวิทยฐานะ ซึ่งบางทีเห็นกันว่ารุ่มร่ามน่ารำาคาญ เป็นเครื่องหมายแห่งความรู้และ

คุณสมบัติทั้งปวงที่ได้กล่าว แสดงให้ทราบว่าผู้เป็นเจ้าของเป็นบุคคลที่สามารถในวิชาการ แตกฉานใน

เหตุผลและการปฏิบัติชอบปฏิบัติดี ผู้ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะทำาตัวให้สอดคล้องเหมาะแก่เครื่องหมาย

แห่งความดีนั้น  ตลอดมาและตลอดไป  ถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนทั้งทางวิชาการและทาง

จิตใจแล้ว แม้ปริญญาบัตรจะสูญหายวอดวายไป หรือเสื้อครุยจะขาดยุ่ยกระจุยไป ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก็ยังมีคุณวุฒิ มีความดีอยู่ครบ ถึงแม้ชีวิตร่างกายจะแตกสลายไป ความดีทั้งหลายก็จะยังคงอยู่คำ้าจุน 

โลกตลอดกาล

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทั้งหลายมีกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังปัญญาพร้อม สามารถที่จะ

ประกอบการงานต่าง ๆ ได้ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความมั่นใจ และด้วยเหตุผล ทั้งประสบความสำาเร็จ 

ความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งความสุขความสวัสดีในชีวิตทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๘

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  

 ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้รับเกียรติอันสูงจากมหาวิทยาลัย และกับบัณฑิต 

ทั้งปวงที่ได้รับความสำาเร็จในการศึกษา

 เราพูดกันอยู่เสมอถึงเหตุผล ว่าเหตุผลนั้นเป็นสิ่งสำาคัญ ที่จะช่วยให้เราประพฤติปฏิบัติและ

ทำาการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยถูกต้อง  จึงใคร่จะพูดกับบัณฑิตทั้งหลายถึงเรื่องเหตุผล  

 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน เช่นที่ท่านมีความรู้มีปริญญา

อยู่ขณะนี้ ก็เป็นเพราะได้ลงทุนลงแรงเล่าเรียนมา ต้นเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่าน 

มีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือทำาให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำาการงาน 

ที่ต้องการได้ แล้วการทำางานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่น ๆ เนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้ง  ดังนั้น ที่พูดกัน

ว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือให้พิจารณาการกระทำาหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง  

คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริง เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน 

เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำาในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทำาดี อนาคตก็ไม่ควรจะตกตำ่า ฉะนั้น เมื่อ

กระทำาการใดๆ ควรจะได้นึกว่าการนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต จักได้มีสติ กระทำาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความ 

รู้ตัวและระมัดระวัง ทั้งควรจะสำานึกตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทำาของตนเองในปัจจุบันนั้น  

นับว่าสำาคัญที่สุด จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครั้งไป  มิฉะนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจทำาให้ต้อง

ผิดหวังอย่างมากที่สุดก็เป็นได้  บัณฑิตจึงควรสังวรระวังในเหตุผลเสมอ ไม่ว่าในยามใด  จักได้ไม่เป็นคน

หลงทาง ไม่ผิดพลาดตกตำ่า และจักได้สามารถใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญาของตัว ให้เป็นประโยชน์

สร้างสรรค์ได้เต็มภาคภูมิ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุข ความสวัสดี และความสำาเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์ 

จงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๘

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องเหตุผล เป็นความว่า การพิจารณา 

ถึงการกระทำาของเราทุกอย่างในปัจจุบันให้ละเอียดถี่ถ้วน เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด เพราะการกระทำาของเรา 

ในปัจจุบันน้ัน เป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปในอนาคต หากไม่ระมัดระวังทำาสิ่งท่ีดีท่ีถูกต้องในวันน้ี วันหน้า  

หรืออนาคตของเรา อาจผิดพลาดหรือตกตำ่าลงไปได้ง่าย ๆ

 เหตุและผลนี้เป็นสิ่งที่ละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน และบางทีก็ซับซ้อนมาก ยากที่จะมองเห็นได้ถ้าไม่

พิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบจริง ๆ เพราะฉะนั้น จึงใคร่จะปรารภถึงหลักสำาคัญสำาหรับการคิดพิจารณา

หาเหตุและผลไว้สักสองประการ ประการแรก ขอให้เข้าใจว่าผลทุกอย่างต้องมาจากเหตุ เมื่อมีเหตุแล้ว 

ต้องเกิดผล และผลที่สำาคัญ ๆ ที่เป็นผลรวบยอด เช่นการที่บัณฑิตสำาเร็จการศึกษาครั้งนี้ ย่อมเป็นผล 

ที่เกิดจากเหตุและผลอื่น ๆ ที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นลำาดับ หลายขั้นหลายตอน จึงจำาเป็นท่ีจะต้องระวัง 

จับเหตุจับผลให้ได้โดยถูกต้องทุกขั้นทุกตอน ไม่ให้สับสน อีกประการหนึ่ง เหตุที่จะให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เกิดขึ้นนั้น ปรกติจะเห็นว่ามีหลายเหตุ เช่น การเรียนรู้วิชาได้ดี ย่อมเป็นผลมาจากการมีที่เรียนดี มีครูดี  

มีโอกาสเหมาะ และตัวเองตั้งอกตั้งใจเล่าเรียน หรืออาจมีเหตุอื่น ๆ มากกว่านี้ออกไปอีกก็ได้  เหตุทั้งหลาย

นี้ จำาแนกออกได้เป็นสองประเภท คือเหตุต่าง  ๆ ที่อยู่นอกตัว เช่น ที่เรียนดี ครูดี จัดเป็นเหตุภายนอก 

ประเภทหนึ่ง กับเหตุที่อยู่ในตัว ที่เป็นการกระทำาของตัว อันได้แก่การตั้งใจเล่าเรียนจริง ๆ นั้น จัดเป็น 

เหตุภายในอีกประเภทหนึ่ง ขอให้พิจารณาทบทวนดูให้ดี จะเห็นว่า เหตุภายนอกทั้งหมดนั้นเป็นเพียง 

ส่วนประกอบ เหตุแท้จริงที่จะทำาให้รู้วิชาดีนั้นอยู่ที่เหตุภายใน คือการกระทำาของตัวเอง เพราะฉะนั้น

บัณฑิตทั้งหลาย ผู้ซึ่งปรารถนาผลสำาเร็จในชีวิต ในการงานอีกมากมายในกาลข้างหน้า จึงควรอย่างยิ่ง 

ที่จะเพ่งเล็งในเหตุภายใน คือการกระทำาของตนเองเป็นสำาคัญ แล้วเร่งกระทำาเหตุที่สำาคัญนั้นให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  ผลสำาเร็จที่มุ่งหมายไว้ในอนาคตจึงจะมาถึงมือท่านได้

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสำาเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์จงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๘

วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เป็นวาระที่สาม  ในวันนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาทุกคน

 เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องเหตุผล เป็นใจความว่า ผล 

ทั้งหลายเกิดจากเหตุ การกระทำาของเราในวันนี้จึงสำาคัญมาก เพราะเป็นเหตุบันดาลอนาคตให้แก่เรา  

จึงควรพิจารณาการกระทำาของตนเองในปัจจุบันให้ดี  นอกจากนั้นยังได้กล่าวว่า เหตุมีสองประเภท คือ

เหตุแวดล้อมหรือเหตุภายนอก อันเป็นส่วนประกอบประเภทหน่ึง กับเหตุภายในหรือการกระทำาของ 

ตนเอง อันเป็นตัวการทำาให้เกิดผล อีกประการหนึ่ง ผู้ปรารถนาความสำาเร็จในชีวิต จึงควรจะเพ่งเล็งถึง

การกระทำาของตนเองให้มากกว่าสิ่งอื่น

 เมื่อรู้จักพิจารณาการกระทำาของตนด้วยหลักเหตุและผลดังกล่าวนั้นแล้ว การกระทำาก็น่าจะไม่มี

ผิดพลาด  แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป มักจะยังมีความผิดพลาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะธรรมดาทุกคน

ย่อมมีอคติได้ อคตินั้นเป็นเหตุสำาคัญที่ทำาให้มองไม่เห็นทาง เพราะลำาเอียงเข้าข้างตัว ด้วยอำานาจความรัก

บ้าง ความชังบ้าง ความหลงใหลบ้าง เมื่อเกิดอคติแล้วก็จะทำาให้สับสนในเหตุและผล ไม่ทำาตามเหตุผล 

และเมื่อไม่ทำาตามเหตุผล ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้น นอกจากนั้น ทุกคนย่อมจะต้องใช้ความเพียร

พยายามในการพิจารณาหาเหตุหาผล โดยไม่ยอมท้อถอยอยู่ตลอดเวลาด้วย  ดังนั้น การที่บัณฑิตจะใช้

ความรู้ความสามารถของตัวกระทำาการงานใด ๆ ในภายหน้า จะต้องทำาความคิดจิตใจของตนเองให้เที่ยง

ตรง พ้นจากอำานาจอคติเสียเป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงนำาความคิดที่เที่ยงตรงนั้นมาพิจารณาการกระทำา

ของตนเอง ด้วยหลักเหตุผลให้ถูกต้อง และด้วยความเพียรพยายามอันไม่ขาดสาย ความสำาเร็จ ความ

เจริญก้าวหน้า และอนาคตที่แจ่มใส  จึงจะมาถึงท่านได้สมตามที่ตั้งใจปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จ ในชีวิตและการงาน และขอให ้

ทุกท่าน  ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้  และที่ได้ฟังรายงานถึงความเจริญก้าวหน้าในกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาทุก ๆ คน ท่ีได้รับเกียรติและความ

สมัฤทธิผ์ลในการศึกษาในครั้งน้ี

 ถ้าบัณฑิตทั้งหลายในที่ประชุมนี้นึกย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ก็คงจะเห็นว่า เมื่อก่อนเข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัย เม่ือกำาลังเรียนอยู่ และเมื่อเรียนสำาเร็จแล้วในบัดน้ี ท่านมีความคิดเห็นหรือทัศนคต ิ

ในสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเมื่อเรียนอยู่ในชั้นมัธยม อาจมองเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กที่ต้องพึ่งผู้ใหญ่ 

เมื่อมาอยู่ในมหาวิทยาลัย กลับเห็นว่ามีอิสรภาพ จะทำาอะไรก็ไม่ต้องพึ่งใคร ยิ่งพอเรียนสำาเร็จมีความ 

คิดอ่าน มีวิชาการอย่างสูงเป็นที่พึ่งได้แล้ว ก็จะยิ่งมั่นใจในตัวเองมาก ว่าจะสามารถทำาทุกสิ่งด้วยตนเอง 

ได้หมด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรคิดว่าความเห็นหรือทัศนคติของท่านจะหยุดอยู่เพียงนี้ จะต้องวิวัฒนา 

ต่อไปอีกอย่างแน่นอน เพราะสภาพการในภายหน้าจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างอ่ืนไปได้ ต่อไปเมื่อท่านไป 

ลงมือกระทำาการงาน งานที่ทำานั้นปรกติจะมิใช่งานที่จะทำาคนเดียว หากเป็นงานส่วนรวม ซึ่งจะต้อง 

จัดสรรกันทำาตามความถนัดและความรู้ความสามารถ คนละส่วนละตอน เมื่อนำาเอาส่วนงานที่แต่ละคน 

ทำามารวมกันเข้าแล้ว จึงจะสำาเร็จเป็นงานที่สมบูรณ์ได้ เหตุการณ์ดังนี้จะช่วยให้เกิดทัศนคติใหม่ว่า ท่าน

จะทำางานโดยลำาพังตนเองไม่สำาเร็จ ทุกคนที่ร่วมงานกัน จำาเป็นต้องพึ่งกันอาศัยกันและกัน ทั้งผู้ม ี

ความรู้ความสามารถสูง ท้ังผู้มีความรู้ความสามารถด้อยกว่า ถ้าบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการงาน 

ของตนดังนี้ ก็จะสามารถดำาเนินชีวิตและกิจการทุกอย่างให้ราบรืน่และม่ันคง จนบรรลคุวามสำาเรจ็พร้อมท้ัง

ความเจรญิก้าวหน้าได้ทุกอย่าง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสมประสงค์ในความดีงาม ความรุ่งเรืองตามที่ปรารถนา 

ทุกประการ  และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๙

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  และขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสัมฤทธิ์ผล 

ทางการศึกษาครั้งนี้

 ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เมื่อวันวานเป็นความว่า ความคิดเห็นหรือทัศนคติของคน 

ในเรื่องต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ เช่นตอนแรกเมื่อเป็นเด็ก จะเห็นว่าต้องพึ่งผู้ใหญ่ ต่อมาเมื่อเรียนสำาเร็จแล้ว 

ก็เห็นว่าสามารถพึ่งตนเองได้ทุกอย่าง แต่วิวัฒนาการทางความคิดจะต้องมีอยู่เสมอ เพราะสภาพการ 

ต่าง ๆ ปรุงแต่งให้เป็นไป  ดังนั้น ตอนหลังเมื่อได้ออกไปทำางานร่วมกับคนอื่น ๆ แล้ว จะกลับเห็นว่า ตนเอง

นั้นจะต้องพึ่งต้องอาศัยคนอื่นด้วย  จึงจะสำาเร็จผลในการงานได้

 วันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า บางครั้งเราอาจเกิดความรู้สึกว่า เรื่องที่เคยทำาได้สบาย ๆ ในครั้ง

ก่อน ๆ นั้น มาบัดนี้ทำาได้ไม่คล่องตัว หรืออาจติดขัดจนทำาไม่ได้เสียแล้ว ปัญหาอย่างนี้จำาเป็นต้องคิด

ทบทวนให้เห็นว่า เหตุใดแต่ก่อนจึงทำาได้ เหตุใดเดี๋ยวนี้จึงทำาไม่ได้ เมื่อพิจารณาทบทวนดูแล้ว ก็จะเห็นว่า 

แต่ก่อนที่ทำาได้นั้น เป็นเพราะมีแรงดันจากความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นและความแคล่วคล่องว่องไว 

กล้าพูดกล้าทำา ไม่คิดลังเลสงสัยอะไรมาก แต่ก็มักมีข้อเสียว่า สิ่งที่ทำาไปได้ด้วยแรงผลักดันนั้น อาจขาด

ความละเอียดรอบคอบ ทำาให้ได้ผลไม่สมบูรณ์นัก หรือบกพร่องเสียหายไปเลย ในบัดนี้ มีความละเอียด

รอบคอบระมัดระวังมากขึ้น อาจถึงมากเกินไปจนทำาลายความคล่องแคล่วคล่องตัวให้หมดไป เกิดความ 

ไม่มั่นใจและกลัวจะผิดพลาด จึงลงมือทำาไม่ได้สักที กรณีทั้งสองที่เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วนี้ ควรอย่างยิ่ง 

ท่ีจะต้องนำามาเทียบเคียงกัน และพจิารณาวินิจฉัยด้วยเหตุผลท่ีถูกแท้ โดยไม่มีอคติและความยึดถือท่ีผดิ ๆ 

แล้วกลั่นกรองเอาส่วนที่เสียออก เหลือแต่ส่วนที่เป็นแก่นสารและเป็นประโยชน์ไว้ ตั้งเป็นหลักปฏิบัติขึ้น

ใหม่ว่า ในการจะทำาสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจำาเป็นต้องรักษาแรงผลักดันในการทำางาน ที่เคยมีอยู่นั้น  

ไว้ให้มั่นคงเสมอ เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน แล้วจึงนำาเอาความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวัง  

กับทั้งเหตุผลอันถูกแท้ที่เกิดมีขึ้นภายหลัง มาประกอบเข้าด้วย เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินการกระทำา 

ทั้งปวงได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และว่องไว ก็จะทำาให้การกระทำาทุกอย่างได้ผลสมบูรณ์เต็มเปี่ยม ถ้าทุก

คนพยายามดำาเนินตามหลักปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่าจะได้ประสบความสำาเร็จ

และความเจริญมั่นคงในชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุข ความสวัสดี และความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการ ตามที ่

มุ่งใจปรารถนาจงทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉายพร้อมด้วย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง)  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๑๙

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมด้วย ที่ทุกคนได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาครั้งสำาคัญครั้งนี้

 เม่ือคราวก่อน ข้าพเจ้าได้พดูถึงความคิดเหน็หรอืทัศนคติของบุคคลในสิง่ต่าง ๆ ว่าย่อมจะเปล่ียนแปลง

ไปได้เสมอ เพราะมีสภาพการต่าง ๆ เป็นตัวปรุงแต่ง เมื่อความจริงเป็นดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะถือเอา

ประโยชนจ์ากความคิดเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นให้ได้มากที่สุด เมื่อจะลงความเห็นหรือจะทำาการ

สิ่งใด ควรจะย้อนไปดูว่า ได้เคยคิดเคยเห็นในสิ่งนั้นมาแล้วอย่างไรบ้าง แล้วนำามาพิจารณาเทียบเคียงกันดู 

ด้วยเหตุผลและความละเอียดรอบคอบ โดยปราศจากอคติ เพื่อเลือกสรรแต่ทัศนะที่ถูกต้อง มาเป็นหลัก

การในการลงความเห็นและการกระทำาของตน ผู้ใดถือปฏิบัติตามนัยนี้ได้โดยเคร่งครัด ผู้นั้นจะประสบ

ความสำาเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการทั้งปวง

 ความเคร่งครัดหมายความถึงความระมัดระวังมั่นคง ท่ีจะปฏิบัติการให้เท่ียงตรงครบถ้วน  

ตามแบบแผนและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้น ย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน และ

เหตุผลที่จะทำาให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้ ก็ต้องเป็นเหตุผลตามความจริงแท้ ที่ได้พิสูจน์เห็นจริงแล้ว

ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลำาเอียงและความหลงผิดตามอารมณ์ ผู้ที่เคร่งครัดตาม

แบบแผนที่อาศัยเหตุผลแท้และมั่นคง ย่อมสามารถติดตามกระบวนการของเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงกันตลอด

ทุกแง่มุมขั้นตอนได้อย่างสะดวกสบายมาก จึงปฏิบัติการทั้งปวงได้โดยกระจ่างใจ เบาใจ มั่นใจ และมี

ประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนคนที่ยืนบนพื้นที่ราบเรียบและแน่นหนา ย่อมทรงตัวให้ตรงอยู่ หรือขยับเขยื้อน

ตัวไปทางไหน ๆ ได้ตามความประสงค์ ไม่มีพลาดพลั้ง แต่ถ้าเหตุผลที่จะนำามาเป็นพื้นฐานมิใช่เหตุผล 

ที่ถูกที่แท้ หากเป็นแต่เหตุผลตามอารมณ์ ตามความลำาเอียงและหลงผิดแล้ว ก็หาเป็นพื้นฐานที่หนักแน่น

มั่นคงมิได้เลย ผู้ที่ปฏิบัติการบนพื้นฐานอันคลอนแคลนเช่นนี้ ย่อมไม่มีความมั่นใจ สบายใจ เพราะไม่

สามารถดำาเนินตามกระบวนการของเหตุผล จำาเป็นต้องตั้งเหตุตั้งผลใหม่ด้วยการบิดเบือนความจริง ต่อสู้

ขัดขวางความจริงอยู่รำ่าไป เพื่อให้คล้อยตามอคติและอารมณ์ชั่วแล่นของตน แทนที่จะทำาสิ่งใดได้อย่าง

คล่องใจและแน่ใจ ก็จะกลับมีแต่ความขัดข้อง กดดัน คับแค้น และขึ้งโกรธ เพราะทำาให้สำาเร็จดังใจตัวไม่ได้  

กล่าวสั้นก็คือมีความเครียดหรือเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินเลน หรือใน

เรือท่ีโคลง ย่อมทรงตัวหรือขยับตัวอย่างเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า แสนลำาบาก เพราะต้องคอยเลี้ยงตัว 

มิให้ล้มควำ่าอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอให้บัณฑิตหยิบยกเอาเรื่องความเคร่งครัดกับความเคร่งเครียด

ดังกล่าว ขึ้นพิจารณาให้เข้าใจ ก่อนที่จะออกไปสร้างความเจริญก้าวหน้า เพื่ออนาคตของตนเองและชาติ

บ้านเมืองต่อไป
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 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองใน 

หน้าที่การงาน  และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้   รายงาน

กิจการในรอบปีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับปรุงต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากร วิชาการ การบริหาร

และบริการ ซึ่งตั้งใจทำาอย่างจริงจังนั้น เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณ พร้อมทั้งผู้สำาเร็จในการศึกษาทุกระดับ ที่ได้

รับเกียรติและความสมประสงค์ในสิ่งที่มุ่งหมายไว้

 ผู้ที่เรียนสำาเร็จปริญญาแล้ว คนทั่วไปจะยกย่องนับถือว่ามีสติปัญญา ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ม ี

วิขาความรู้สูง  อันคำาที่พูดกันว่า “สติปัญญา” นี้ ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไป ก็จะเห็นว่ามีสองส่วน คือ 

“สติ” ส่วนหนึ่ง “ปัญญา” อีกส่วนหนึ่ง แต่ละส่วนยังมีความหมายต่างกันออกไปอีก แล้วแต่จะใช้ในที่ใด  

กับคำาใด เช่นพูดว่า สติปัฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติวินัย สติสมประดี สิ้นสติ หมดสติ ไม่ได้สติ  สามคำาแรก 

ใช้ในภาษาศาสนา “สติ” ในคำาว่า “สติปัฏฐาน” หมายความว่าระลึกได้ในสภาพของตนเอง “สติ”  

ในคำาว่า “สติสัมปชัญญะ” หมายความว่าความระลึกได้ในทางรู้ตัว เพราะใช้ควบกับ “สัมปชัญญะ” ซึ่ง 

แปลว่าความรู้ตัวในทุกอิริยาบถทุกขณะ “สติ” ในคำาว่า “สติวินัย” หมายความถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดี  

อีกสี่คำาข้างหลังใช้ในภาษาพูดธรรมดา “สติ” ในคำา “สติสมประดี” เป็นคำาซ้อนกัน คือคำา “สติ” เป็นไทย

มคธ  “สมประดี” เป็นไทยสันสกฤต แปลว่าความรู้สึกตัว ในความหมายว่า รู้สึกตัวเพราะมิได้สลบไสลไป 

ด้วยกันทั้งคู่ “สติ” ในคำาว่า “สิ้นสติ” ก็มีความหมายว่าความรู้สึกตัวเพราะมิได้สลบไสลเหมือนกัน   

พอถึง “เสียสติ” คำาว่า “สติ” กลายเป็นความรู้ตัวเพราะมิได้ฟั่นเฟือนในความคิดอ่านหรือเป็นบ้าเป็นหลัง 

ไปเสียแล้ว ยิ่งพูดว่า “ไม่ได้สติ” ในสำานวนปัจจุบันที่ใช้เป็นคำาคะนองด้วย คำาว่า “สติ” ก็ยิ่งมีความหมาย

แปลกไปค่อนข้างกว้างขวาง ซึ่งคิดว่าทุกคนพอจะนึกออกเองได้ จึงไม่ขอแปลให้ฟัง  สรุปแล้ว “สติ” นี้เป็น

สิ่งที่ดีทั้งนั้น  ไม่ว่าจะใช้ในความหมายอย่างไร  และถ้าขาดสติไป  ก็จะยุ่งกันยกใหญ่ทีเดียว

 วันนี้จึงอยากจะแนะนำาผู้ที่ตั้งใจไว้ดี ที่จะทำาตัวทำางานให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตัวทั้งแก่ส่วนรวม

ว่า เมื่อคนทั้งหลายเขายกย่องให้เป็นผู้มีสติแล้ว ก็ขอให้มีสติให้ครบทุกลักษณะตามที่ได้ยกตัวอย่างให้เห็น 

เพื่อสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อันพึงประสงค์ ให้สำาเร็จได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์

 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสวัสดี พร้อมทั้งความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง

ทุกประการ ทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงาน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๐

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สอง   

ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้แสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุก ๆ คน

 เมื่อวันวาน ได้กล่าวกับบัณฑิตในท่ีประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้ที่เรียนสำาเร็จอุดมศึกษาแล้ว  

คนทั่วไปจะยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญา ซึ่งหมายความว่ามีความรู้สูงในด้านวิชาการ ที่จริงคำาว่า “สติ

ปัญญา” นั้นประกอบด้วย “สติ” ส่วนหนึ่ง “ปัญญา” อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งแต่ละส่วนแต่ละคำายังมีความหมาย 

แยกออกไปอีก ได้อธิบายถึงความหมายของ “สติ” ไปแล้ว วันนี้จึงจะพูดถึง “ปัญญา” ต่อไป

 “ปัญญา” แปลตามพยัญชนะว่าความรู้ทั่ว ตามอรรถะหมายความได้หลายอย่าง  อย่างหนึ่ง คือ

ความรู้ทุกอย่าง ทั้งที่เล่าเรียนจดจำามา ที่พิจารณาใคร่ครวญคิดเห็นขึ้นมา และที่ได้ฝึกฝนอบรมให้

คล่องแคล่วชำานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีความความรู้ความจัดเจนชำานาญในวิชาต่าง ๆ  

ดังว่า จะยังผลให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นในตัวบุคคล แต่ประการสำาคัญคือความรู้ที่ผนวกกับความ

เฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกันเป็นความสามารถพิเศษขึ้น คือความรู้จริงรู้แจ้งชัด รู้ตลอดในสิ่งที่ได้มีโอกาส

ศึกษา ซึ่งจะให้ผลต่อไปเป็นความรู้เท่าทัน เป็นต้นว่ารู้เท่าทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้ง

ปวงที่สมาคมด้วย รู้เท่าทันเหตุการณ์ สภาพการณ์ทั้งหลายที่ผ่านพบ เมื่อรู้เท่าทันแล้ว ก็จะรู้จะเห็น

แนวทางและวิธีการ ที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นอุปสรรคปัญหา และความเสื่อม ความล้มเหลวทั้งปวงได้ แล้ว

ดำาเนินไปตามทางที่ถูกต้องเหมาะสม จนบรรลุความสำาเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุ่งหมายไว้ ข้าพเจ้า

ใคร่ขอให้บัณฑิตแต่ละคนได้ศึกษา คือสำาเหนียกตระหนักใน “ปัญญา” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

เพื่อประโยชน์ของตนของส่วนรวมตามที่ปรารถนา

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสวัสดี พร้อมด้วยความสำาเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

ทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงานตลอดไปทุกเมื่อ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๐

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง เป็น

คำารบสาม  ขอแสดงความช่ืนชมกับผูส้ำาเรจ็ในการศึกษาและผูไ้ด้รบัรางวัลกับทุนประเภทต่าง ๆ ท่ัวกันทุกคน

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้เรียนจบชั้นอุดมศึกษา ย่อม

ได้รับความยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีสติปัญญา คือมีวิชาความรู้สูง แต่ที่จริงคำาว่า “สติปัญญา” มีความ

หมายกว้างขวางกว่านั้นมาก  สติ หมายความว่า ความระลึกได้ก็ได้ ความรู้สึกตัวก็ได้ ความไม่วิปลาศก็ได้ 

ความรู้จักผิดชอบก็ได้  ปัญญา ก็หมายถึง ความมีวิชาความรู้ ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ ความรู้จริงรู้ตลอด 

หรือจะหมายถึง ความเฉลียวฉลาดและสามารถ ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้  ผู้ที่มี 

“สติปัญญา” จึงควรจะมีทั้ง “สติ” และ “ปัญญา” โดยครบถ้วนทุกลักษณะ เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและ 

รู้แจ้งในสิ่งต่าง ๆ และสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

 นอกจากสติปัญญาแล้ว ทุกคนสมควรอย่างย่ิงท่ีจะต้องมสีจัจอธษิฐาน หรอืมีใจจรงิอย่างหนักแน่น

ต่อภาระหน้าท่ีและกิจการท้ังปวงของตนท่ีมีอยู่ วิธต้ัีงความจรงิใจท่ีถูกต้องน้ัน คือต้องใช้สตปัิญญาพจิารณา

ให้เห็นว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นประโยชน์และเป็นธรรมแท้จริงโดยแน่ชัดก่อน จึงตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติโดยเต็มกำาลัง 

ถ้ามิได้พจิารณาจนเหน็ประโยชน์เหน็ความถูกต้องเป็นธรรมแน่ชัดก่อนแล้ว ก็ไม่สมควรอย่างย่ิงท่ีจะปลงใจ 

ตั้งสัจจะอย่างใดลงไปในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น  เพราะอาจเกิดโทษทุกข์และความเสียหายอันประมาณมิได้ขึ้นใน

ภายหลัง  ข้าพเจ้าใคร่ขอให้บัณฑิตแต่ละคนมีทั้งสติ ทั้งปัญญา ทั้งความตั้งใจจริงโดยพร้อมมูล เพื่อจักได้

สามารถนำาพาตัวเอง ตลอดจนถึงประเทศชาติ ก้าวหน้าไปสู่ความสุขสมบูรณ์และความปลอดภัยมั่นคงได้

สำาเร็จ ตามที่ไทยทุกคนที่เป็นไทปรารถนาอยู่

 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความสำาเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

ในชีวิตและหน้าที่การงานครบถ้วนทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และที่ได้

ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าในกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่น่าพอใจด้วยกันทุก ๆ ฝ่าย   

 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งหลาย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้สำาเร็จการศึกษา ที่ได้รับเกียรติเป็น

พิเศษในครั้งนี้

 บัณฑิตท่ีสำาเรจ็การศึกษาแล้วทุกคน คงมคีวามมุ่งหวังต่อไปท่ีจะสร้างตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์

ต่างๆ แก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับความสำาเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงในกาลภายหน้า ใน

การสร้างความสำาเร็จ ความเจริญ และเกียรติยศชื่อเสียงนั้น บัณฑิตมีวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องมือที่ทรง

ประสิทธิภาพพร้อมอยู่แล้ว ที่จะนำาไปใช้งานได้ทันที  แต่นอกจากวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องมือแล้ว ทุกคน 

ยังจะต้องมีรากฐานรองรับ พร้อมกับวิธีการใช้อย่างถูกต้องเท่ียงตรงประกอบอีกด้วย จึงจะสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้สำาเร็จเพียบพร้อมสมบูรณ์ได้ รากฐานที่ทุกคนต้องมีนั้น ได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริต

ธรรมประการหนึ่ง ความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการงานทุกอย่างให้สำาเร็จอีกประการหนึ่ง คนไม่มีความ

สุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำาคัญอันใดได้  ผู้ที่มี

ความสุจริตและความมุ่งม่ันเท่าน้ัน จึงจะทำางานสำาคัญย่ิงใหญ่ท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำาเร็จ  

ดูตัวอย่างผู้ทรงเกียรติคุณ ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในวันนี้ ก็จะเห็นชัด แต่ละท่านแต่ละคนกว่าจะได้รับ

ความสำาเร็จและเกียรติยศช่ือเสียง ก็ต้องมุ่งมั่นทำาประโยชน์ และฝ่าฟันอุปสรรคมากมายมาอย่างหนัก   

ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะออกไปเริ่มต้นชีวิตการงาน จึงขอให้วางรากฐานการที่จะใช้วิชาการของท่านให้

มั่นเหมาะครบถ้วน เพื่อจักได้ประสบความสำาเร็จสมปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังปัญญา สามารถใน 

การงานทั้งปวง และให้มีความสุข ความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ได้รับความสำาเร็จในการศึกษาทุกคนทั่วกัน

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า วิชาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู ่

เป็นดังเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ที่จะนำาออกใช้การได้ทันที แต่ที่จะนำามาใช้ทำาการที่สำาคัญให้เป็น

ประโยชน์แท้จริงได้นั้น จำาต้องมีรากฐานรองรับ และมีวิธีใช้ที่ถูกที่ดีประกอบด้วย รากฐานนั้นได้แก่ความ

สุจริตและความมุ่งมั่นของแต่ละบุคคล  ที่จะต้องมีเป็นเบื้องต้น

 วันนี้จะกล่าวเสริมกับท่านว่า ความสุจริตก็ดี ความมุ่งมั่นในประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี จะ

เกิดขึ้นและยั่งยืนอยู่ได้ด้วยอะไร ความสุจริตและความมุ่งมั่นในประโยชน์นั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยู่ได้ด้วย 

สติ กับ ปัญญา  สติ คือ “ความระลึกรู้”  ปัญญานั้น ตามภาษาที่ใช้กัน มีความหมายหลายอย่าง เช่น 

“เจ้าปัญญา” แปลว่าฉลาดหลักแหลมมีเล่ห์เหลี่ยม “ทาสปัญญา” แปลว่าโง่ ทราม “จนปัญญา” แปลว่า 

หมดทางคิด “ไม่มีปัญญา” แปลว่า ไม่มีความสามารถก็ได้ ไม่มีความรู้ความคิดก็ได้ ไม่มีทาง ไม่มีโอกาส

ก็ได้ ไม่มีทรัพย์ก็ได้ ในที่นี้ จึงต้องจำากัดความหมายลงไปว่า ปัญญา คือ “ความรู้ชัด” ที่เกิดขึ้นจาก 

ความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายตามเหตุตามผล และการที่ว่า “ความสุจริตและ

ความมุ่งมั่นจะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้เพราะสติกับปัญญา” นั้น หมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัว มีปัญญา 

รู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต และการสร้างสรรค์ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริต แล้ว ก็จะเกิด 

เป็นความนิยม เชื่อมั่น และพึงใจในความดี สิ่งดี และการกระทำาดี แล้วความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุน

ประคองความสุจริต พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะทำาดี ให้คงอยู่ได้ตลอดไปไม่เสื่อมถอย บัณฑิตที่จะออกไป

เริ่มชีวิตการงานใหม่ ขอให้สังวรระวังตั้งสติระลึกรู้ตัวให้มั่นคง อย่าปล่อยให้สิ่งเย้ายวน หรือความมักง่าย 

นำาพาให้เสียการ เสียโอกาส หมั่นคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ โดยหนักแน่น ให้เกิดปัญญารู้ชัดเสมอ 

จักได้มีรากฐานทางความคิดจิตใจอันสุจริตมั่นคง สำาหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ได้อย่างเต็มที่ และ

สามารถประกอบกิจการงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขออวยพรให้บัณฑิตประสบความสขุความสำาเรจ็ในชีวิต มีความเจรญิรุง่เรอืงและม่ันคงในการงาน 

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๑

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

 ข้าพเจ้ามีความยินด ี ท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอีกครัง้หน่ึง 

เป็นวาระที่สาม  และขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคน

 เมื่อวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตมีวิชาความรู้เป็นเครื่องมืออันทรง

ประสิทธิภาพ สำาหรับสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญต่าง ๆ แต่ผู้ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แท้จริง 

ให้แก่ตัวแก่ส่วนรวมได้ จำาเป็นต้องมีความสุจริตกับความมุ่งมั่นที่จะทำางานเป็นรากฐาน และรากฐานนั้น

ย่อมเกิดมีมั่นคงได้เพราะ สติ ความระลึกรู้ กับปัญญา ความรู้ชัด อันเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างถูกต้อง

แยบคายด้วยเหตุผล  วันนี้ จะพูดกับท่านถึงวิธีการใช้ความรู้ปฏิบัติงานต่อไป

 เมื่อท่านมีภารกิจการงานใด เบื้องต้น ขอให้พิจารณาให้เห็นจุดหมาย อันเป็นประโยชน์แท ้

ของงานนั้น ให้เห็นแจ่มแจ้ง ให้เกิดความมั่นใจและพึงใจที่จะกระทำา เมื่อพึงใจทำาแล้ว จึงกำาหนดขั้นตอน

ทำางานให้เหมาะแก่ความสามารถและโอกาส แล้วลงมือปฏิบัติให้ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามขั้นตอนนั้นด้วย

ความหมั่นขยันโดยสมำ่าเสมอ จนกว่าจะสำาเร็จ ขณะที่ปฏิบัติ ก็เอาใจใส่จดจ่อ ไม่วางมือเสียกลางคัน  

ให้ล่าช้าเสียงานไปด้วยความเพิกเฉยละเลย ใช้ความระมัดระวังและพินิจพิจารณาตลอดเวลาที่ปฏิบัติ  

เพื่อให้งานที่ทำาบรรลุผลเลิศ เพียงเท่านี้ ท่านทั้งหลายก็คงจะพอเห็นได้ว่า งานที่กระทำาโดยอาศัยหลัก 

วิชาที่ดี บนฐานรากแห่งความสุจริตและความมุ่งมั่น และด้วยวิธีการอันแยบคายพร้อมด้วยความพึงใจ 

ความอุตสาหะขะมักเขม้น เอาใจจดใจจ่อ และความพินิจพิจารณา จะต้องบรรลุผลที่ปราศจากโทษและ

เป็นประโยชน์แท้จริงอย่างแน่นอน  ในโอกาสที่บัณฑิตออกไปประกอบการงาน หรือศึกษาเพิ่มเติมให้สูงยิ่ง

ขึ้นไปนี้ จึงขอฝากใจความที่กล่าวแล้วทั้งหมด ไปพิจารณาประกอบการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน 

ให้สำาเร็จประโยชน์ด้วย

 ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความมั่นคงก้าวหน้าในการงานจงทุกเมื่อ

ทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โอกาสนี้ และที่ได้

ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน  ขอแสดงความชื่นชมด้วย

อย่างมาก   กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและกับบรรดาบัณฑิตทั้งปวง ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 อธิการบดีได้แถลงในที่ประชุมนี้ว่า ในรอบปีที่ล่วงแล้ว ได้เร่งกระบวนการพัฒนาหลายแนวทาง 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพลังทางปัญญาที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ข้อนี้เป็นข้อที่ควรรับทราบด้วยความ

ยินดี และบัณฑิตทุก ๆ คนท่ีต้ังใจจะทำางานให้เป็นแก่นสารก้าวหน้า ควรน้อมนำาไปเป็นหลักปฏิบัติ 

ในตนเองว่า  ไม่ว่าจะทำาการงานสิ่งใด  จะต้องพยายามคิดอ่านพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเสมอ

 การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน

ทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะ

ทำาได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐาน 

ให้ม่ันคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย การรกัษาพืน้ฐาน ก็คือการปฏิบัติบรหิารงานท่ีทำาอยู่เป็นประจำาน้ัน 

ไม่ให้บกพร่อง ซึ่งเป็นกิจที่ลำาบากยากอยู่ เพราะงานใดที่ต้องทำาเป็นประจำาตลอดเวลา อาจทำาให้รู้สึกชินชา  

ด้วยต้องกระทำาซำ้าซาก ไม่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนงานที่มีเข้ามาใหม่ ๆ จึงมักทำาให้เบื่อหน่าย ชวนให้ทอด

ธุระละเลย จนเกิดความบกพร่องและเสียหายขึ้น แล้วพลอยทำาให้งานใหม่นั้นเดินหน้าไปไม่ได้ หรือดำาเนิน

ไปไม่ราบรื่น เพราะฉะนั้น บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความอุตสาหะพากเพียรและอดทนให้มาก ที่จะประคับ

ประคองรักษาพื้นฐานหรืองานประจำาของตนไว้ให้สมบูรณ์ จะต้องพยายามรักษาฉันทะความพอใจ และ

เจตนาความมุ่งหมายในงานนั้นให้มั่นคงยืนยาว มิให้ความพอใจในงานประจำาลดน้อยถอยไปกว่าความพอใจ 

ในงานใหม่สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ผู้ที่รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้โดยตลอด จัดว่าเป็นผู้สามารถ 

ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ คือสามารถที่จะพากเพียรอดทนรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานประจำา

ของตนไว้  พร้อมกับค้นคว้าพัฒนาสิ่งใหม่ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน  ที่สุดก็จะประสบความสำาเร็จและความ

เจริญโดยครบถ้วนและแน่นอนดังใจปรารถนาทุกคน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที ่

การงานจงทุกสิ่งทุกประการทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึงเป็น

คำารบสอง ขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาศาสตราจารย์กิตติคุณ และกับบัณฑิตใหม่ผู้ได้รับความสำาเร็จ 

ในการศึกษาทุกคน

 เม่ือวานน้ี ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในท่ีประชุมน้ีเป็นใจความว่า การพฒันากิจการงานให้เจรญิ

ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นเป็นสิ่งสำาคัญ แต่การสร้างความเจริญทุกอย่างนั้น ก็ย่อมจะต้องสร้างเสริมขึ้นจาก 

พืน้ฐานเดมิท่ีมอียู่ก่อน หน้าท่ีสำาคัญในการทำางานจึงมีอยู่สองประการ คือ รกัษาพืน้ฐานเดมิไม่ให้บกพร่อง  

กับต่อเติมเสริมพื้นฐานนั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้น การรักษาพื้นฐานนั้นได้อธิบายว่า ได้แก่การทำางานหลักหรือ

งานประจำาที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ด้วยความอุตสาหะพากเพียรและอดทน พยายามรักษาเจตนาความมุ่งหมาย 

และฉันทะความพอใจยินดีกับงานนั้นให้คงที่อยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยหน่ายเกิดขึ้น แล้วพยายาม

พัฒนางานนั้น  ด้วยการค้นคว้าสร้างสรรค์  ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้

 เมื่อท่านพยายามทำางานประจำาของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอได้แล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานท่ี

มั่นคงสำาหรับเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อไป ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะต้อง

ค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อยตามลำาดับ ให้เป็นการทำาไป พิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทำาด้วย

อาการเร่งรีบตามความกระหาย ที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกความใหม่ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่ 

แท ้ ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า ในเมื่อมี

วิวัฒนาการคืบหน้าต่อไปอีกลำาดับหนึ่ง การพัฒนาปรับปรุงงานจึงควรจะค่อย ๆ ทำาด้วยความมีสติรู้เท่า

ทัน ไม่จำาเป็นต้องรีบร้อนแต่ประการใด  ผลที่บังเกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์  และเป็นประโยชน์แท้

แต่ฝ่ายเดียว

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ 

การงานสมตามที่ตั้งใจปรารถนาจงทุกประการทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๒

วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มามอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึงเป็น

คำารบสาม  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดี และผู้ที่สำาเร็จการศึกษาทุกคน

 เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า การพัฒนากิจการงานให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นเป็นสิ่งสำาคัญ  แต่การสร้างความเจริญทุก ๆ อย่างนั้น ย่อมจะต้องสร้างเสริมขึ้นจาก

พื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ก่อน หน้าท่ีสำาคัญของนักปฏิบัติงานจึงมีอยู่สองอย่าง คือ รักษาพื้นฐานเดิมไม่ให้

บกพร่อง กับต่อเติมเสริมพื้นฐานนั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้น การรักษาพื้นฐานนั้น ได้อธิบายว่า ได้แก่การ

พากเพียรพยายามทำางานหลักหรืองานประจำาให้สมบูรณ์ไม่บกพร่อง แล้วค้นคว้าคิดอ่านพัฒนางานนั้นให้

ก้าวหน้าไปเป็นลำาดับ ด้วยความรอบคอบ ประกอบด้วยสติรู้เท่าทันตลอดเวลา ก็จะประสบความสำาเร็จ

และความเจริญได้อย่างเพียบพร้อม

 วันนี้จะขอขยายความต่อไปว่า คนท่ีทำางานนั้นอาจแบ่งตามลักษณะใหญ ่ ๆ ได้สองลักษณะ 

ลกัษณะหน่ึงรกัษาเจตนาความมุ่งหมายและฉันทะความพอใจในการงานไว้ไม่ได้นาน หรอืเข้าใจจุดมุ่งหมาย

ไม่ชัดเจน คนลักษณะนี้ ทำางานอย่างหนึ่งอย่างใดนาน ๆ เข้า ก็จะเกิดชินชา ยิ่งทำาก็ยิ่งจืดชืดท้อถอย 

เหนื่อยหน่าย หรือมิฉะนั้นก็เกิดฟุ้งซ่านรำาคาญ งานน้อยก็กลายเป็นมาก ทำาได้โดยยากลำาบากหนักใจ  

ที่สุดก็เสียการเสียงานและเสียคนไปด้วย ส่วนคนอีกลักษณะหนึ่งนั้น รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้

แน่วแน่เสมอต้นเสมอปลาย คนลักษณะนี้ทำางานสิ่งใด แม้สำาคัญยิ่งใหญ่ ก็เป็นอันหวังผลได้ทุกสิ่ง  

เพราะการที่มีใจจดจ่อแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ทำาให้พากเพียรอดทนทำางานต่อเนื่องกันไปได้ตลอด และ

เมื่อหมั่นทำาอยู่เสมอ ก็เกิดความชำานิชำานาญชำ่าชอง มีพละกำาลังมากขึ้น ทำางานได้ด้วยความเบิกบาน

เบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำา ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้กำาลังและความคล่องแคล่วจัดเจน  สิ่งที่

ทำายาก ก็ค่อย ๆ กลายเป็นง่าย จะทำาอะไร ก็ทำาได้สะดวกรวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำาเร็จ แต่ทั้งนี้  

จะต้องประกอบด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีอยู่เสมอด้วย จึงจะส่งเสริมให้บรรลุผลสมบูรณ์ได้ 

บัณฑิตจะออกไปทำาการงานเพื่อสร้างตนสร้างชาติ ขอให้พยายามรักษาเจตนา ฉันทะ ความอุตสาหะ

อดทน  และความคิดพิจารณาอันแยบคายรอบคอบในการทำางานไว้ให้มั่นคงจงทุกคน

 ขออวยพรให้ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมดัง

ปรารถนาทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๓

วันพฤหัสบดี ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ และที่

ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ล่วงแล้ว ดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างน่าพอใจ  

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเกียรติอย่างสูง และกับบรรดาผู้สำาเร็จการศึกษาที่ได้

รับปริญญาสาขาและระดับต่างๆ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน

 การที่ได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้าวิชาการจนถึงขั้นสูงอย่างนี้ เท่ากับแต่ละคนได้สร้างสมกำาลังอัน

แรงกล้าขึ้นไว้ในตัว คือกำาลังแห่งความรู้ กำาลังแห่งความรู้นี้เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติการ

ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สะสมผลประโยชน์สำาหรับตัว 

ได้มากมาย ทั้งในทางที่ถูกและทางที่ผิด ถ้าใช้กำาลังไปในทางที่ถูกต้อง ก็ได้รับผลดี ที่เป็นประโยชน ์

แท้จริงอันพึงประสงค์ ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ได้รับผลร้าย เป็นความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก ่

ผู้อื่น  ผู้มีกำาลังความรู้ความสามารถสูง จึงต้องวินิจฉัยให้ออกว่าควรจะใช้กำาลังของตนไปในทางใด และ 

สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ มิใช่ประโยชน์นั้น เป็นอย่างไร จักได้สามารถควบคุมการใช้กำาลังของตนให้เหมาะ

สมเที่ยงตรงได้ การวินิจฉัยและควบคุมการใช้กำาลังโดยถูกต้องดังนี้ เป็นหน้าที่อย่างสำาคัญยิ่งของผู้มีกำาลัง

ความรู้ทุก ๆ คน ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์

ความเจริญ ความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำาเร็จดังที่มาดหมาย

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน  

และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึง  

ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ท่ีได้รับเกียรติอย่างสูงจากมหาวิทยาลัย และท่ีได้รับความสำาเร็จในการศึกษา  

ทุกคน

 วันวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับที่ประชุมบัณฑิต ณ ที่นี้เป็นความว่า การศึกษาค้นคว้าวิชาการชั้น

สูงนั้น เท่ากับได้สร้างสมกำาลังแรงอย่างสูงไว้ในตัว คือกำาลังแห่งความรู้ กำาลังแห่งความรู้เป็นสิ่งสำาคัญที่

ทำาให้สามารถปฏิบัติการได้ดีขึ้น มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ก็จะได้ผลดี ที่เป็น

ประโยชน์แท้ ช่วยให้เกิดความเจริญมั่นคงขึ้นได้จริง แต่ถ้าใช้ไปในทางผิด ก็จะเกิดผลเสียหายร้ายแรง 

ได้เหมือนกัน ผู้มีกำาลังจึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง ที่จะต้องควบคุมการใช้กำาลังของตัวแต่ในทาง 

ที่ถูกที่ควร

 ความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประเด็นสำาคัญอยู่ ๓ ข้อ ข้อแรก จะต้องระวังตั้งใจ

ใช้กำาลังเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว ให้ได้ทั้งประโยชน์ตน ทั้งประโยชน์ส่วนรวม พร้อมกันนั้นก็จะต้อง

คอยป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มิให้ความเสียหายเกิดขึ้น และข้อสาม ซึ่งเป็นข้อสำาคัญอย่างยิ่ง  

จะต้องพยายามสร้างเสริมกำาลังนั้นให้หนักแน่นมั่นคง และทวีขึ้น ซึ่งมีทางทำาได้หลายทาง ทางที่เหมาะ

อย่างหนึ่งก็โดยพยายามทำาประโยชน์ เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น การปฏิบัติงานด้วยความ

เสียสละอย่างนั้น ยิ่งกระทำามากเท่าใด จะช่วยให้เกิดความสามารถและความเชี่ยวชำานาญขึ้นเท่านั้น ทั้ง

เมื่อเคยชินกับการประพฤติปฏิบัติความดีแล้ว ก็จะสามารถป้องกันความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งปวงได้

อย่างดีที่สุดด้วย จึงขอให้บัณฑิตทั้งปวงนำาไปพิจารณาใคร่ครวญดูให้เห็นชัด เพื่อประโยชน์ในกาลภาย

หน้าของตนๆ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน 

และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ท่ีได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระ

หน่ึงเป็นคำารบสาม ขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิต ท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษาครั้งน้ี  

ทุกคน

 วันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การศึกษาค้นคว้าวิชาชั้นสูงนั้น

เท่ากับการสร้างสมกำาลังอันแรงกล้าไว้ในตัว กำาลังน้ันคือกำาลังแห่งความรู้ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้

บุคคลสามารถปฏิบัติการได้ดีขึ้น มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในทางดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งใน

ทางชั่วที่ก่อโทษเสียหาย ผู้มีกำาลังดังกล่าว จึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง ที่จะต้องควบคุมการใช้กำาลัง

ปฏิบัติงานของตน ให้เป็นไปแต่ในทางท่ีด ีท่ีสร้างสรรค์แต่ฝ่ายเดยีว นอกจากน้ัน ยังได้แนะนำาด้วยว่า ทางท่ีด ี

บุคคลควรพยายามเสยีสละ ทำางานเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวมให้มาก เพราะการปฏิบัติบำาเพญ็ประโยชน์อยู่

เสมอนั้น สามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชำานาญให้มั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

ทุกขณะ

 วันนี้ใคร่จะเสริมว่า การเสียสละทำางาน ทำาดีเพื่อการสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบเต็มที่นั้น

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลดีอย่างหนึ่ง คือมีผู้ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง บุคคลเหล่านั้น

เมื่อศรัทธาเชื่อถือในตัวผู้ปฏิบัติดีแล้ว ย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจของผู้ปฏิบัติดี ที่นิยมยึดมั่นในความดี

เข้าไว้ด้วย แล้วน้อมนำามาปฏิบัติชอบปฏิบัติดีด้วยตนเอง  ดังนี้ ก็จะมีผู้ศรัทธาในความดีเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ 

เม่ือคนส่วนใหญ่มีศรัทธาความเช่ือมั่นในคุณความดีร่วมกันและเสมอกันแล้ว ก็จะเกิดเป็นความสามัคคี

ปรองดองเป็นปึกแผ่นข้ึน ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นน้ีคือกำาลงัอันแข็งกล้าท่ีสดุในแผ่นดนิ ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้ว

จะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นท่ีจะร่วมกำาลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง  

ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นทุกสถาน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน 

และขอให้ทุกท่านที่มีประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕ ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในวาระนี้ และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินมาด้วยดี 

ตามความมุ่งหมาย ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติและความสำาเร็จใน

การศึกษา

 ท่านทั้งหลายที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมีความหวังตั้งใจที่จะได้ทำาการงานสร้าง

ฐานะความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ตลอดถึงชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวมด้วย วิชาการชั้นสูงที่แต่ละคนได้

ค้นคว้าศึกษามาตามแนวที่ถนัด จะเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับช่วยตัวในการนั้น เพราะฉะนั้น จะต้อง

ตั้งใจและพยายามใช้หลักวิชาของตน ๆ ให้ได้ผลสมบูรณ์ที่สุด และในประการนี้ ทุกคนจำาเป็นต้องมีต้อง

อาศัยคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่น ๆ  เป็นพื้นฐานรองรับ  และประกอบส่งเสริมภูมิรู้ทางวิชาการด้วย  คุณสมบัติ  

หรือจะเรียกให้ตรงว่าคุณธรรม ที่ทุกคนควรจะตั้งไว้ประจำาตัวประจำาใจให้มั่นเสมอประการหนึ่ง ก็คือการ

รู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราว ปัญหา สถานการณ์ หรือแม้บุคคลใด ๆ 

ก็ตาม ก็พยายามพิจารณาด้วยจิตใจที่มั่นคง เป็นกลาง ไม่หวั่น ไม่สะเทือนด้วยอคติ เพื่อจิตใจที่มั่นคง 

เป็นกลางน้ัน จักได้ประคับประคองความคิดความเหน็ให้พุง่ตรงเข้าสูส่าระ คือแก่นและความสำาคัญของเรือ่ง 

ทั้งจับเหตุจับผลของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเป็นกระบวนการ ได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ทำาให้

ความรู้ความเห็นในเรื่องที่พิจารณากระจ่างแจ่มแจ้ง และสามารถจำาแนกแจกแจงประเด็นได้โดยถูกต้อง

แม่นยำา ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรทำาไม่ควรทำา อย่างไร เพียงใด การทำาความรู ้

ความคิดให้แจ้งน้ีคือ ปัญญา ซ่ึงมีอุปการะแก่การปฏิบัติตวัปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ 

ความดีความเจริญทุกอย่างได้อย่างวิเศษสุด  บัณฑิตเช่นท่านท้ังหลายจึงควรสำาเหนียกศึกษาและฝึกฝน 

ให้เกิดขึ้นในตนเองให้ได้ เพื่อความสำาเร็จและความงอกงามไพบูลย์ของชีวิต และความเจริญมั่นคงของ

ชาติบ้านเมือง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที ่

การงาน  และขอให้ท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้  มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕ ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยอีกวาระหน่ึง ขอแสดงความช่ืนชมกับศาสตราจารย์กิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับ 

เกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า วิชาการที่แต่ละคนได้ศึกษาค้นคว้า

ตามแนวถนัดของตนจนได้ปริญญานั้น เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการทำางานสร้างฐานะความเจริญมั่นคง

ของตนเองและของชาติบ้านเมือง แต่นอกจากน้ัน บุคคลยังต้องอาศัยคุณสมบัติหรอืคุณธรรมอีกหลายอย่าง 

เป็นรากฐานรองรับและประกอบส่งเสริมวิชาความรู้ของตนด้วย จึงจะช่วยให้ประสบความสำาเร็จที่มุ่งหมาย

ได้โดยสมบูรณ์ คุณธรรมสำาคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะตั้งไว้ประจำาตัวประจำาใจ ก็คือปัญญา ความฉลาด

สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างแจ่มชัด ซึ่งเกิดจากจิตใจที่มั่นคงเป็นกลาง  

ไม่ตกอยู่ในอำานาจอคติ และช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาสาระเหตุผลของเรื่องทั้งปวงได้อย่างถูกต้อง 

เที่ยงตรง  ทั้งสามารถจำาแนกแจกแจงความผิดถูก ชั่วดี ควรไม่ควร  ในกิจที่ทำา คำาที่พูด  เรื่องที่คิดทุกอย่างได้

 วันนี้ จะพูดถึงคุณธรรมประการที่สอง คือความจริงใจ ท่านทั้งหลายคงจะพอคิดให้เห็นกันได้ว่า 

ความผิดพลาดล้มเหลวของบุคคลหรือภารกิจต่าง ๆ นั้น ส่วนมากเกิดจากมูลเหตุข้อใหญ่คือความหลอก

ตัวเอง หลอกกันและกัน และเมื่อทำาการงานโดยไม่อาศัยความจริงเป็นหลัก การดำาเนินงานและการ

ปรับปรุงแก้ไขก็ผิดพลาด ไม่อาจทำาให้งาน ให้ตนเอง ประสบผลสำาเร็จที่ดีได้ นักปฏิบัติงานเพื่อความ 

สำาเร็จและความเจริญจึงต้องยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจต่อตัวเองและต่อกัน

และกันอย่างมั่นคงตลอดเวลา  แต่ละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกใจ มั่นใจ ถูกต้องเที่ยง

ตรงตามเป้าหมาย และพอเหมาะพอดี แก่ฐานะ แก่หน้าที่ แก่โอกาส พร้อมทุกอย่างได้ ยังผลให้ 

การสร้างสรรค์ความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค์ จึงขอฝากคุณธรรมข้อนี้ให้บัณฑิตนำาไปคิด

พิจารณาอีกข้อหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะสร้างอนาคตอันแจ่มใสและมั่นคงต่อไป

 ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษาประสบแต่ความสุขความสมหวังในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองใน

หน้าที่การงาน  และขอทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๕ ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เป็นวาระที่สาม ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้ที่ได้รับรางวัล

การศึกษาทุกคน

 เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า วิชาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่

เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการทำางานสร้างฐานะความเจริญมั่นคงของตนเองและบ้านเมือง  แต่นอกจากนั้น 

บุคคลยังต้องอาศัยคุณธรรมอีกหลายอย่างเป็นพื้นฐานรองรับและส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้สำาเร็จความมุ่ง

หมายได้โดยสมบูรณ์ คุณธรรมข้อแรก คือการระมัดระวังพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทุกอย่างด้วยจิตใจ 

ที่มั่นคง และเป็นกลางปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผล เห็นสาระของเรื่องได้อย่างถูกต้อง  

ทำาให้สามารถจำาแนกความถูกผิด ดีชั่ว และปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้ถูกถ้วน เที่ยงตรง พอเหมาะพองาม   

ข้อที่สอง คือความจริงใจต่อฐานะหน้าที่ของตน ไม่หลอกลวงตนเอง ไม่หลอกลวงกันและกัน อันเป็นมูลเหตุ

สำาคัญของความผดิพลาดล้มเหลวของภารกิจท้ังปวง ความจรงิใจน้ีทำาให้บุคคลเข้าถึงกัน เข้าถึงงาน เข้าถึง

เป้าประสงค์ได้โดยตรง และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญได้โดยอิสระ คล่องตัว และ 

มีประสิทธิภาพ

 วันนี้ จะพูดถึงคุณธรรมสำาคัญประการอื่นต่อไปเป็นข้อที่สามและที่สี่  ข้อที่สาม ได้แก่การรู้จักละ 

รู้จักวางสิ่งที่ได้คิดพิจารณาเห็นชัดแล้วว่าเป็นโทษ ผิด เป็นอันตราย เป็นความชั่วความเสื่อม และเป็นสิ่งที่

ตรงข้ามกับความจริงใจที่กล่าวแล้ว เมื่อละวางสิ่งที่เป็นเหตุของความเสื่อมได้ โอกาสก็ย่อมเปิดให้สำาหรับ

ทำาความเจริญแต่ฝ่ายเดียว การละวางเหตุแห่งความเสื่อมนี้ จึงเป็นคุณธรรมสำาคัญสำาหรับผู้ปรารถนา

ความดีอีกประการหนึ่ง

 ข้อที่สี่ ได้แก่การตั้งอยู่ในความสงบ คือรู้จักบังคับกายและใจให้สงบนิ่งได้ แม้อยู่ในเหตุการณ์ 

ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนตื่นตระหนกก็ตาม ความพยายามระงับกายระงับใจมิให้ฟุ้งซ่านจะทำาให้เกิดสติ 

ระลึกรู้ถึงเหตุถึงผล ถึงข้อเท็จจริงและความถูกต้อง อันเป็นต้นทางให้สามารถคิดพิจารณาหาทางออกแห่ง

ปัญหาได้ไม่อับจน เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่ทุกคนจะฝึกอบรมคุณธรรมทั้งสี่ประการที่กล่าวแล้วนี้ให้

สมบูรณ์พร้อม  เพื่อจักได้เป็นผู้สามารถมั่นในการสร้างอนาคตอันแจ่มใสของบ้านเมืองอย่างแท้จริง

 ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษาประสบแต่ความสุขความสมหวังในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรือง 

ในหน้าที่การงาน และขอทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ 

และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน  

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกระดับทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

ในการศึกษา

 การมีภูมิรู้สูงถือว่าเป็นประโยชน์เชิดชูบุคคลอย่างสำาคัญอย่างหนึ่ง อย่างเช่นท่ีท่านทั้งหลาย 

ได้รับเกียรติเป็นบัณฑิตในคราวนี้เป็นต้น แต่เชื่อว่าทุกคนคงจะไม่พอใจปรารถนาเพียงเท่านี้ คงจะ

ปรารถนาความเจรญิก้าวหน้าและถาวรยืนยาวย่ิงข้ึนต่อไปในภายหน้าด้วย ท่านจะช่วยตัวเองให้สมปรารถนา

ได้อย่างไร มีทางปฏิบัติที่ใคร่จะแนะนำาอยู่สองประการ ประการแรก ท่านต้องไม่ทอดทิ้งหรือหยุดยั้งการ

ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หากแต่จะต้องเอาใจใส่ ขวนขวาย และพยายามศึกษาค้นคว้า ให้มีความรู้ 

กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแม่นยำาจัดเจนยิ่งขึ้น ประการที่สอง ท่านจะต้องนำาวิทยาการนั้นออกปฏิบัติงาน

ให้ได้ผล ทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ของตน ทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งนี้โดยยึดหลัก

ประจำาตัวประจำาใจว่า ถ้าบัณฑิตพยายามรักษาความรู้ของตนให้มั่นคง เพิ่มพูนความรู้ของตนให้พัฒนา

ก้าวหน้า พร้อมกับพยายามใช้ความรู้นั้นเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์อยู่เสมอแล้ว วิชาความรู้ก็จะเชิดชูตัวของ

บัณฑิตมิให้ตกตำ่าลงได้ ยิ่งพยายามเรียนรู้และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นเพียงใด ก็จะ

เชิดชูตนให้ยิ่งสูงขึ้นและถาวรมั่นคงยิ่งขึ้นเพียงนั้น  จึงใคร่ขอให้ทุก ๆ คนตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาภูมิรู้

ของตนไว้ให้ดี และพยายามนำามาใช้ประโยชน์ให้ได้จริง จักได้สามารถทำาตนให้เป็นคนที่มีค่าและมี

ประโยชน์ต่อชาตบิ้านเมืองได้ สมตามที่ตั้งใจปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสำาเร็จทุก ๆ ประการในชีวิต และมีความสุข ความสวัสดี 

ความเจริญมั่นคงในกาลทุกเมื่อ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติ  ได้รับรางวัล  และได้รับความสำาเร็จในการศึกษาทุกคน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การศึกษาสำาเร็จเป็นบัณฑิตได้

ย่อมเป็นเกียรติแก่บุคคลอย่างสำาคัญประการหนึ่ง  แต่บัณฑิตควรจะปรารถนาประโยชน์และความเจริญ

ก้าวหน้าที่สูงและยั่งยืนกว่านั้น ซึ่งแต่ละคนย่อมจะสร้างและเสริมให้แก่ตนเองได้ ด้วยการศึกษาค้นคว้า

วิทยาการของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นประการหนึ่ง พร้อมกับนำาเอาวิทยาการนั้นออกปฏิบัติการ ให้บังเกิด

ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมอีกประการหนึ่ง

 วันน้ี จะพดูถึงแนวทางศึกษาอันพงึประสงค์สำาหรบัท่าน  ในฐานะท่ีท่านท้ังหลายได้ศึกษาวิทยาการ 

ขั้นปริญญามาแล้ว ย่อมเรียกได้ว่าเป็นนักวิชาการ ซึ่งโดยปรกติจะทำาตัวให้หยุดนิ่งล้าหลังไม่ได้ ดังนั้น  

การศึกษาท่ีสำาคัญและจำาเป็นอันดบัแรกของท่านจึงต้องเป็นการศึกษาทางแนวลกึ อันได้แก่การศึกษาค้นคว้า

วิชาเฉพาะของท่าน ให้ลึกซึ้ง จัดเจน แน่นหนา และก้าวหน้าอยู่เสมอ พร้อมกันนั้น ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  

ซึ่งจะต้องใช้วิชาการในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่โดยตลอด ก็จำาเป็นที่จะ

ต้องมีความรู้ด้านกว้างอย่างเพียงพอด้วย จึงจำาเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างอีกทางหนึ่งคู่กันไป  การศึกษา

ตามแนวกว้างน้ีย่อมครอบคลุมถึงวิทยาการท่ัวไปทุก ๆ สาขา ตลอดจนความรูแ้ละประสบการณ์อันเก่ียวกับ

สภาพความเป็นไปของบ้านเมือง ของสังคม และของประชาชนทุกแง่มุม เพื่อให้มีความรู้ด้านกว้างอย่าง

เพียงพอ สำาหรับช่วยตัวให้สามารถเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และสามารถคิดหาวิธีและแนวทาง 

ท่ีจะนำาวิชาการของท่านมาประสานกับวิชาการอ่ืน ๆ ได้โดยสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม ในวาระสำาคัญ

ก่อนท่ีท่านท้ังหลายจะออกไปเริม่ต้นชีวิตการงานน้ี จึงใคร่ขอฝากข้อแนะนำาท้ังน้ีไว้ให้นำาไปพจิารณาปฏิบัติ 

ให้บังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ทั้งแก่ตน  ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืนในหน้าที่การงาน 

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๖

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันก่อน ได้พูดกับบัณฑิตใหม่ในที่ประชุมนี้ว่า ภูมิรู้เป็นประโยชน์เชิดชูบุคคลอย่างสำาคัญ

ประการหนึ่ง  แต่ทั้งนี้บุคคลจะต้องรู้จักรักษาและเพิ่มพูนความรู้ของตน พร้อมทั้งรู้จักใช้ความรู้ของตนให้

บังเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงด้วย นอกจากนั้น ยังได้แนะนำาว่าการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนนั้นจำาเป็น

ต้องกระทำาท้ังทางลกึและทางกว้าง ให้ประกอบพร้อมกัน จึงจะนำาไปปฏิบัติงานให้สำาเรจ็ผลท่ีพงึประสงค์ได้

 วันน้ี จะพูดถึงการนำาความรู้ไปปฏิบัติงาน ซ่ึงมีหลักการสำาคัญท่ีใคร่จะแนะนำาสองประการ  

ประการแรก ในฐานะท่ีเป็นนักวิชาการ จะต้องมีความบรสิทุธิใ์จและซ่ือตรงต่อวิชาการของตน หมายความว่า

แต่ละคนจะต้องพยายามควบคุมความคิดจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นและรอบคอบสุขุม ไม่ให้มักง่าย ไม่ให้

เลินเล่อ ไม่ให้หลอกตัวเอง ไม่ให้ทุจริต แล้วใช้วิชาการอย่างผิด ๆ และสะเพร่า เพราะการกระทำาดังนั้น

เป็นการทำาลายวิชาการและทำาลายเกียรติภูมิของตนโดยแท้จริง ทั้งยังอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดผลเสียหาย

ใหญ่หลวงขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง  ประการที่สอง จะต้องเข้าใจให้ถูกว่า การมีความบริสุทธิ์ใจและซื่อตรง 

ต่อวิชาการนั้น หาใช่การยึดตำาราหรือยึดทฤษฎีจนเหนียวแน่นอย่างที่เรียกว่า ต้องเอาหัวชนฝา ไม่  หลักวิชา 

ทั้งหลายจำาเป็นต้องใช้ด้วยวิจารณญาณ ให้ถูกเหตุถูกผล ให้ถูกสัดถูกส่วน ให้พอเหมาะพอดี และให้

ประสานสอดคล้องกับวิชาการอ่ืน ๆ โดยคล่องตัว ผูฉ้ลาดใช้หลกัวิชาจึงต้องคำานึงถึงผลเลิศตามวัตถุประสงค์ 

และประโยชน์อันยั่งยืนไพบูลย์เป็นสำาคัญ และต้องพยายามพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบ 

ก่อนที่จะใช้วิชาการของตัวทุกครั้ง  หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำาข้อแนะนำานี้ไปขบคิดให้เป็นประโยชน ์

เป็นความเจริญต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสำาเร็จทุกประการในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดี  ขอแสดงความชื่นชม

กับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา และขอ

ขอบใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นพเิศษ   ท่ีมอบปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิแ์ก่ข้าพเจ้า

 ผู้มีวิชาความรู้ย่อมตั้งใจปรารถนาจะมีอนาคตที่มั่นคงและรุ่งโรจน์  การทำางานสร้างอนาคตนั้น

นอกจากจะต้องใช้วิชาความรูท่ี้เจนจัดเป็นหลักแล้ว บุคคลยังจำาเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติพเิศษอีกหลายด้าน 

เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนอย่างมากด้วย  คุณสมบัติที่สำาคัญข้อแรก คือจะต้องเป็นคนที่

ทำาตัวทำางานอย่างมีหลักการ มีเหตุผล มีระเบียบ และมีความสุจริตเป็นธรรม  ข้อสอง ต้องมีความเข้มแข็ง

อดทน มีความเพียรพยายามอย่างสูงและสมำ่าเสมอ ทั้งในการทำางานและการสร้างสมความดี แม้จะมีความ

เหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด ก็ไม่ย่อท้อถอยหลัง  ข้อสาม ต้องสนใจศึกษาค้นคว้า

หาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้าน ไว้สำาหรับใช้เทียบเคียงประกอบการ

พิจารณาตัดสินปัญหาต่าง ๆ ในการงาน  ข้อสี่ ซึ่งสำาคัญที่สุด ต้องสามารถควบคุมกายใจ คือการกระ

ทำาความคิดของตน ให้สงบ หนักแน่น และมั่นคงในความเป็นกลางอยู่เสมอ แม้ในเวลาที่มีเหตุชวนให้

วุ่นวายสับสน  ความสามารถทำากายทำาใจให้สงบหนักแน่น เป็นกลางไม่มีอคติเจือปนนี้ จะช่วยให้เกิดสติ

ระลึกรูถึ้งเหตุถึงผล ถึงข้อเท็จจรงิ ถึงความถูกผดิของเรือ่งท้ังปวง จึงเป็นอุปการะสำาคัญของการคิดพจิารณา

ปัญหาต่าง ๆ เพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัด ช่วยให้สามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้อง 

เที่ยงตรง เป็นธรรม เป็นประโยชน์เสมอ ไม่มีอับจน  ข้อที่พูดนี้จะถือว่าเป็นทฤษฎีสำาหรับนักปฏิบัติงานก็ได้  

และถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นว่าน่าจะรับไปใช้ ก็ขอให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้ทีเดียว เชื่อว่าอนาคตที่แจ่มใส 

จักเป็นของท่านได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุม 

ในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๗

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการทำางานสร้างอนาคตที่มั่นคงว่า นอกจาก

จะต้องอาศัยวิชาความรูท่ี้เจนจัดอย่างมากแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติพเิศษอ่ืน ๆ ประกอบส่งเสรมิอีกมาก 

และได้ยกคุณสมบัติสำาคัญอันเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมวิชาความรู้ขึ้นกล่าวรวม ๔ ข้อ วันนี้จะพูดกับ

ท่านถึงการสร้างสรรค์  ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นสิ่งสำาคัญอีกสิ่งหนึ่ง  ที่ผู้มีความรู้สูง ๆ  มักปรารภถึง

 การสร้างสรรค์นั้นมักเข้าใจกันโดยมากว่าคือการสร้างขึ้นใหม่ ทำาขึ้นใหม่ นักวิชาการก็ดี นัก

ปฏิบัติการก็ดี จึงมุ่งแต่จะสร้างจะทำาสิ่งใหม่ของใหม่กัน โดยไม่ค่อยคำานึงถึงความเจริญที่มีอยู่ก่อนแล้ว  

ว่าแท้จริงคือพื้นฐานสำาหรับจะให้สร้างเสริมสิ่งใหม่ต่อขึ้นไปนั่นเอง เมื่อต่างคนต่างมุ่งจะทำาของใหม่ให้เป็น

ผลงานของตัวเป็นสำาคัญ ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องกันอย่างมั่นคงตามลำาดับ ก็หยุดชะงัก กลับกลาย

เป็นความติดขัด ล่าช้า และเป็นปัญหายุ่งยากนานาประการ เพราะงานที่ทำาใหม่ดำาเนินต่อจากงานเก่า 

ไม่ได้ ต้องเริม่ต้นกันใหม่อยู่ตลอดเวลา  ท่ีถูกควรจะเข้าใจว่าการสร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหน้าทุกอย่างน้ัน

ต้องเริ่มต้นท่ีการศึกษาพื้นฐานเดิมก่อน เมื่อได้ศึกษาทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้ว จึงรักษาส่วนท่ีดี 

ที่มีอยู่แล้วให้คงไว้ แล้วพยายามปรับปรุงสร้างเสริมด้วยหลักวิชา ด้วยความคิดพิจารณาอันประกอบด้วย

เหตุผลและความสุจริตจริงใจ ให้ค่อยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณ์ยิ่ง  ๆ ขึ้นไป ตามความเหมาะสม ตาม

กำาลังความสามารถ และตามกำาลังเศรษฐกิจที่มีอยู่ การงานทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองจึงจะเจริญก้าวหน้า 

ยิ่ง ๆ ขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก  หาไม่ ความขัดข้องล่าช้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะทำาให้ต้องสิ้นเปลือง

กำาลังงาน กำาลังสมอง กำาลังเงินทองไปอย่างน่าเสียดาย โดยไม่มีโอกาสจะกู้กลับคืนมาได้ โอกาสนี้  

จึงใคร่จะขอให้บัณฑิตนำาไปคิดวินิจฉัย  ให้ได้ประโยชน์สำาหรับตัว  สำาหรับชาติบ้านเมืองต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุม 

ในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๗

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ถึงสิ่งที่ผู้มีความรู้สูง ๆ มักปรารภถึง คือการ

สร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างหนึ่ง กับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่ง  วันนี้ จะพูดกับท่าน 

ถึงประโยชน์และความมั่นคงของส่วนรวม

 ประโยชน์และความเจริญม่ันคงของส่วนรวมย่อมข้ึนอยู่กับประโยชน์และความเจริญม่ันคง 

ของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ เพราะส่วนรวมนั้นประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นสังคม เป็นชาต ิ

บ้านเมือง ดังนี้ ผู้ใดก็ตามที่มุ่งหวังให้ส่วนรวมเจริญมั่นคง จะต้องพยายามสร้างความมั่นคงให้แก่การงาน 

แก่อาชีพ และแก่ฐานะของตนเองให้ได้เป็นข้อแรกและข้อใหญ่ แต่ในการสร้างประโยชน์สร้างความเจริญ

ให้แก่ตนเองนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือหลักปฏิบัติสองข้ออย่างเคร่งครัด  ข้อแรก จะต้องมุ่งหมายกระ

ทำาแต่เฉพาะกิจการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และที่ถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับจะต้อง

ระมัดระวังควบคุมตนเองอยู่เสมอ มิให้ประพฤติปฏิบัติการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดำาเนินทวนกระแสความถูกต้อง

เป็นธรรม และที่เบียดเบียนบ่อนทำาลายผู้อื่น อย่างเด็ดขาด ครั้นเมื่อทำาดีมีผลแล้ว ข้อต่อไป จะต้องพยายาม

ขวนขวายประสานประโยชน์ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญและจริงใจต่อกัน โดยไม่

เพ่งเล็งถึงประโยชน์เฉพาะตัวจนเกินพอดี หรือจนทำาให้เกิดความโลภเห็นแก่ตัวขึ้นมา ปิดบังความสำาคัญ

และประโยชน์ของคนอื่นเสียหมด การปฏิบัติตามหลักการดังนี้ แม้จะยากลำาบากอยู่บ้างสำาหรับบางคน แต่ 

เมื่อฝึกหัดตั้งตัวตั้งใจให้ประพฤติปฏิบัติมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ได้จนเป็นปรกติ ก็จะประคับประคองส่งเสริมให้

สามารถสร้างความเจริญม่ันคงให้แก่ตัวแก่ส่วนรวมได้สำาเร็จอย่างงดงามและแน่นอนท่ีสุด จึงขอให้

บัณฑิตทั้งหลายได้นำาไปคิดวินิจฉัยให้ได้ประโยชน์สำาหรับตัวสำาหรับชาติบ้านเมืองต่อไปในวันข้างหน้า

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมใน

พิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง   

ขอขอบใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใหป้ริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า  

และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒติลอดทั้งบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการ

ศึกษา

 วิชาการที่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำาคัญยิ่ง เพราะวิชาการ

เหล่านั้นมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักวิชาและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นอันมาก  ซึ่งล้วนเป็นหลักความจริงที่ได้พิสูจน์

และสรุปลงเป็นกฎเกณฑ์ที่จะยึดถือได้แน่นอน ผู้ที่มีหลักวิชาหรือมีทฤษฎีอยู่ จึงอาจนำาไปใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน ตลอดถึงการประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงของตน ให้สำาเร็จประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง   

มีปัญหาอยู่แต่ว่าจะนำาหลักวิชาทั้งหลายไปใช้ให้สำาเร็จประโยชน์ที่ต้องการได้อย่างไร  วันนี้ จึงจะแนะนำา

ข้อควรปฏิบัติให้สักสามข้อ  ข้อแรก ควรจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาทุกอย่างอย่างถูกต้องและกระจ่าง

แจ่มแจ้งโดยตลอด ข้อสอง ควรพยายามนำาหลักวิชานั้น ๆ มาพิจารณาเทียบเคียงใช้ในกิจประจำาวันของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นนิสยั เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์และความชำานิชำานาญในการท่ีจะนำาหลกัทฤษฎีมา

ปฏบิตัไิด้อย่างคล่องตัว ข้อสาม ควรฝึกหัดทำาความคิดจิตใจของตนให้มั่นคง เที่ยงตรงเป็นกลาง มีเหตุ 

มีผล มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้มีวิจารณญาณที่ละเอียดรอบคอบและชัดเจนแม่นยำาสามารถ

วินิจฉัยเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เมื่อท่านทั้งหลายฝึกหัดปฏิบัติได้ครบกระบวนการดังนี้ 

ก็จะสามารถทราบชัดว่าควรนำาหลักวิชาข้อใดมาใช้กับงานประเภทใดให้พอเหมาะพอดี ซึ่งย่อมจะเกื้อกูล

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีการงานทุกอย่างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสบความสำาเรจ็พร้อมท้ังความงอกงามไพบูลย์

ในชีวิตทุก ๆ ประการ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสมหวังในสิ่งพึงปรารถนา มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง

ในหน้าที่การงาน  และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๘

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำาปีการ

ศึกษา ๒๕๒๘ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและ

ความสำาเร็จในการศึกษา

 เม่ือวันวาน ข้าพเจ้าได้พดูกับบรรดาบัณฑิตในท่ีประชุมน้ีเป็นใจความว่า การจะนำาหลกัวิชาต่าง ๆ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการงานได้นั้น มีข้อควรถือปฏิบัติสามข้อ คือ ควรเรียนรู้วิชาทุกอย่างอย่างถูกต้อง

และกระจ่างแม่นยำา  ควรพยายามนำาหลักวิชามาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอทุกโอกาส ให้จนชำานิชำานาญ 

คล่องตัว เป็นนิสัย  และควรฝึกหัดทำาความคิดจิตใจให้มั่นคงเป็นกลาง เพื่อให้เกิดวิจารณญาณอันถูกต้อง

เที่ยงตรง สำาหรับวินิจฉัยว่าจะควรนำาหลักวิชาข้อใดมาใช้กับงานประเภทใดอย่างไร

 วันนี้ จะเพิ่มเติมข้อควรปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายอีกสามข้อ  ข้อหนึ่ง จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคน

ที่ทำางานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง ข้อสอง ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสมำ่าเสมอ  

ทั้งในการทำางานและการทำาความดี ทั้งมีความเข้มแข็งอดทนอย่างแท้จริง แม้จะต้องเหนื่อยยาก หรือมี

อุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด ก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลัง  ข้อสาม ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและ

ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้าน ไว้เป็นข้อมูลในการทำางาน เพราะการมีความ

รอบรู้และประสบการณ์มาก จะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างทั่วถึง สามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้อง

และเป็นประโยชน์เสมอ ไม่มีอับจน  ข้อที่พูดมาทั้งหมดนี้ ถ้าได้ริเริ่มนำาไปปฏิบัติในการงานส่วนหนึ่งส่วนใด

แล้ว ก็จะเห็นผลในงานส่วนนั้นทันที และเมื่อได้เห็นผลดีนั้นแล้ว ย่อมจะเกิดกำาลังใจและมีความมั่นใจ ที่จะ

ยึดถือปฏิบัติให้กว้างขวางออกไปในกรณียกิจของตนตลอดทุกส่วน ที่สุดแต่ละคนก็จะได้รับผลสำาเร็จ  คือ

อนาคตอันแจ่มใส  ทั้งของตนเองและของชาติบ้านเมือง  ตามที่มุ่งประสงค์

 ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษาประสบแต่ความสุขความสมหวังในชีวิต มีความเจริญรุ่งโรจน์ใน

หน้าที่การงาน  และขอทุก ๆ  ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  จงมีความสุขสวัสดีทั่วหน้ากัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๘

วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปีการ

ศึกษา ๒๕๒๘ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการ

ศึกษา

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า วิชาการที่แต่ละคนได้ศึกษามา

เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะอาจนำาไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างกว้างขวาง และได้

พูดถึงข้อควรฝึกหัดปฏิบัติในการนำาวิชาการไปใช้ไว้รวมหกข้อ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญ ที่จะช่วยเกื้อกูล 

ให้ประสบความสำาเร็จในการงานทุกข้อ

 วันนี้ จะพูดเสริมกับท่านทั้งหลายว่า งานสิ่งใดสาขาใดที่ท่านจะออกไปปฏิบัตินั้น ไม่มีสักสิ่งเดียว

ที่จะสำาเร็จสมบูรณ์ได้ในตัวเอง หากจะต้องเกี่ยวเนื่องถึงงานอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ด้าน  ทั้งนี้เพราะงานต่าง ๆ 

นั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า แท้จริง ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมเกื้อกูลกันอยู่เป็นส่วนมาก และย่อม

ประกอบกันเข้าเป็นงานส่วนรวมอันเดียวกันของบ้านเมืองด้วย ดังนั้น งานแต่ละชิ้นแต่ละส่วน จึงต้อง

ปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งให้สำาเร็จและให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเท่าเทียมกัน เพื่อมิให้ส่วน

หน่ึงส่วนใดหยุดชะงกัและพาให้ส่วนรวมรวนเรล่าช้าไปท้ังกระบวน ท่านท้ังหลายควรจักได้เตรยีมตัวเตรยีมใจ

ให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม  ในการนี้ ท่าน

จะต้องทำาความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องม ี

ความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก  

ที่สำาคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออก 

ให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำาทำาลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน  แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงาน

ทุกอย่างได้ด้วยความราบรืน่ เบิกบานใจ อย่างมีประสทิธภิาพ และประสบผลสำาเรจ็ตามท่ีปรารภปรารถนา 

ทุกสิ่งในที่สุด

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตอนาคต มีความเจริญก้าวหน้า

รุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ขณะยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทราบ

รายงานถึงผลงานความก้าวหน้าในกิจการด้านต่าง ๆ ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 

ทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา ขอขอบใจมหาวิทยาลัยท่ีมอบปริญญานิติศาสตร

ดุษฎีบณัฑติกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจุดมุ ่งหมายจะฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู ้ความคิดกว้างขวาง 

เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยเหตุผลและความถูกต้อง  พร้อมกันนั้น ก็ให้มี

ความถนัดจัดเจนในวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ถึงขนาดที่จะนำาไปใช้ประกอบการงานเป็นอาชีพ หรือใช้เป็น

รากฐานสำาหรับการศึกษาวิจัยต่อไปในระดับสูง เป็นนักวิชาการโดยตรง  ดังนี้ ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรม

สำาเร็จครบถ้วนตามหลักสูตรจึงนับว่ามีพื้นฐานท่ีดีสำาหรับการสร้างความม่ันคงและเจริญก้าวหน้าในชีวิต  

ข้อสำาคัญที่ควรหยิบยกขึ้นพิจารณานั้นอยู่ที่ว่า ทำาอย่างไรแต่ละคนจึงจะประกอบภารกิจของตนให้ประสบ

ผลสำาเรจ็และความเจรญิท่ีแท้จรงิได้  มีแนวปฏิบัติท่ีใคร่จะแนะนำาแก่ท่านท้ังหลายดงัน้ี  ข้อแรก ให้ระลกึถึง

เกียรติภูมิของบัณฑิตไว้เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ประพฤติผิดหรือประพฤติทวนหลักวิชา หลักการ เหตุผล 

และความชอบธรรม  ข้อสอง ให้ตั้งเป้าหมายในการงาน ในชีวิต ไว้ในทางที่สุจริตและดีงาม แล้วมุ่ง 

ดำาเนินไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างเที่ยงตรง  ข้อสาม มีความพากเพียรพยายามไม่ขาดสาย ทั้งในการสร้างสรรค์

งาน และการปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้มีความรอบรู้ความจัดเจนชำานาญ เพื่อให้เกิดวิวัฒนาการก้าวหน้า 

ยิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสี่ ไม่ทำาตัวทำาใจให้คับแคบ หากให้กว้างขวาง หนักแน่น ประกอบด้วยเมตตาและไมตรี  

เพื่อสามารถผูกสัมพันธ์ และร่วมงาน ร่วมคิดอ่านกับผู้อื่นได้อย่างคล่องตัว  เพียงเท่านี้ ก็เชื่อว่าจะช่วยให้

แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่การงานได้โดยราบรื่น และประสบความสำาเร็จที่พึงประสงค์อย่างงดงาม

 ขออวยพรให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม ด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังความคิด 

สามารถประกอบกรณียกิจทั้งปวงให้บรรลุผลเลิศ และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้

ดังเจตนาทุก ๆ ประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๙

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 เมื่อวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้สำาเร็จหลักสูตรการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมีความรู้ความคิดกว้างขวางเพียงพอ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ  

ได้ด้วยเหตุผลและความถูกต้อง ทั้งมีความถนัดจัดเจนในวิชาการ สามารถจะนำาไปใช้ประกอบการงาน

เป็นอาชีพและเป็นรากฐานสำาหรับการศึกษาวิจัยในระดับสูงต่อไปได้  นอกจากน้ัน  ยังได้ให้แนวทาง 

ปฏิบัติงานเพื่อความสำาเร็จและความเจริญมั่นคงไว้ ๔ ประการ  วันนี้ จะเน้นในสาระสำาคัญของสิ่งที่ได้ 

พูดแล้วให้ชัดเจนขึ้น

 การทำางานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้

แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำาเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการ

ป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่าทุกอย่างได้สิ้นเชิง  และเมื่อปฏิบัติดำาเนินงาน 

สู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบ

ธรรมถูกต้อง เพราะการละเลยต่อสิ่งเหล่านั้น จะทำาให้ปฏิบัติผิดพลาด ไม่ได้ผล หรืออาจก่อให้เกิดความ

เสียหายขึ้นได้  ยิ่งถ้าเป็นการจงใจปฏิบัติทวนหลักการ หลักวิชา และหลักความชอบธรรม ด้วยอคต ิ

อย่างหนึ่งอย่างใด ก็จะมีผลเป็นการทำาลายเกียรติภูมิของตน พร้อมทั้งทำาลายประโยชน์และความเจริญ

มั่นคงของส่วนรวมไปทันที บัณฑิตจะออกไปทำาการงานสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนแก่ชาต ิ

บ้านเมือง ขอให้ระมัดระวังความประพฤติปฏิบัติของตนให้มาก อย่ายอมให้ความประมาทลุ่มหลงเข้า

ครอบงำาความคิดจิตใจได้ ก็จะสามารถตั้งอยู่ในความเป็นบัณฑิตอย่างเหนียวแน่น และสามารถบำาเพ็ญ

ประโยชน์ช่วยตัวช่วยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าได้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำาเร็จ และความรุ่งเรืองในชีวิต ครบถ้วนทุกประการ

ตามที่มุ่งหวัง.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๙

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตและนิสิตทุกคน  ที่ได้รับความสำาเร็จและรางวัลในการศึกษา

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พดูกบับัณฑิตในท่ีประชุมน้ีเป็นใจความว่า ผูส้ำาเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลยั 

เป็นผู้มีความรู้ ความคิด และความสามารถจัดเจนในวิทยาการแน่นหนาเพียงพอ ที่จะใช้ประกอบการงาน

เป็นอาชีพ และใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษาวิจัยในระดับสูงต่อไปได้  นอกจากนั้น ยังได้แนะนำาแนวทาง

ปฏิบัติงานเพื่อความสำาเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้ ๔ ข้อ วันน้ี จะเน้นในสาระสำาคัญของสิ่งท่ีได้ 

พูดแล้ว เพิ่มเติมจากวันวาน

 หลักการสำาคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำาเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ 

การไม่ทำาตัว ทำาความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะ 

ผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ  พร้อมกันนั้น ก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวางเพื่อศึกษาสังเกตการกระทำาและความคิด

อ่านของผูเ้ข้ามาสมัพนัธ์เก่ียวข้อง ด้วยใจท่ีเป็นกลาง และด้วยความคิดพจิารณาท่ีฉลาดรอบคอบ ท่ีกำาหนด

ให้ทำาดังนี้ก็เพราะเห็นว่าวิทยาการทั้งปวงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องและประกอบส่งเสริมกันอยู่เป็นอันมาก จึง

จำาเป็นท่ีผู้ทำางานในระดับสูง จะต้องศึกษาในวิทยาการของกันและกันให้เข้าใจ และให้มีความรอบรู ้

ที่กว้างขวาง เพื่อจักได้มีทางทำางานให้ประสานกันโดยสอดคล้อง ทั้งให้ประโยชน์ของงานที่ทำา ประกอบ

เกื้อกูลกันขึ้นเป็นประโยชน์อันยั่งยืนของชาติบ้านเมือง

 อีกประการหน่ึง ใคร่ขอให้บัณฑิตพยายามนำาข้อแนะนำาท่ีให้ไว้ทุกข้อ ไปปฏิบัตใิห้ครบ เป็นวินัย

ประจำาตัว ในเบื้องต้นอาจเห็นว่าทำาได้ยาก แต่ต่อไปเมื่อได้พากเพียรกระทำาให้ได้ จนเป็นปรกติวิสัยแล้วก็

จะรู้สึกว่าสะดวกง่ายดาย  และจะอำานวยผลตอบแทนให้อย่างงดงาม

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ

ตามที่มุ่งปรารถนา.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวาย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระนี้  

และได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาเป็นอย่างด ี ขอแสดงความช่ืนชม

กับผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งบัณฑิตทุกระดับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา ขอขอบใจ 

ทุกคน ที่ตั้งใจให้พรในโอกาสรัชมังคลาภิเษก และขอบใจสภามหาวิทยาลัย ที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ให้อีกปริญญาหนึ่ง

 บัณฑิตผู้ได้รับความสำาเร็จอย่างสำาคัญในด้านการศึกษามาแล้ว ย่อมมุ่งหมายที่จะใช้ความรู้

ประกอบการงานเพื่อความสำาเร็จที่สูงขึ้นไป คือการสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตและฐานะหน้าที่ ความ

สำาเร็จดังนี้ ถึงหากจะเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ก็มิใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้มาโดยง่าย เพราะการสร้าง

อนาคตที่รุ่งเรืองและมั่นคงนั้น นอกจากต้องมีความรู้ดีแล้ว บุคคลยังต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษในตนเอง

อีกหลายอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความฉลาดสามารถในการปฏิบัติงานปฏิบัติตัว

 วันนี้ จึงใคร่เสนอข้อปฏิบัติที่เห็นว่าสำาคัญ ให้พิจารณาศึกษา  ข้อแรก ท่านจะต้องทำางานทุกอย่าง

อย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผล และมีความพอเหมาะพอดี  ข้อสอง จะต้องมีความอุตสาหะพากเพียร

อย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในการทำางานและการทำาความดี แม้ต้องเหนื่อยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางอย่างใด  

ก็จะต้องไม่ย่อท้อถอยหลัง  ข้อสาม จะต้องเอาใจใส่ศึกษาวิชาการ พร้อมกับแสวงหาความรอบรู้ในเรื่อง

ต่าง ๆ โดยรอบด้านให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ไว้สำาหรับใช้ประกอบการ และเทียบเคียงพิจารณาตัดสิน

ปัญหาต่าง ๆ  ข้อสี่ ซึ่งสำาคัญที่สุด จะต้องควบคุมความคิดจิตใจให้สงบหนักแน่น และให้มั่นคงแน่วแน ่

ในเหตุผล ในความเป็นกลางอยู่เป็นปรกติ แม้ในเวลาที่มีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสน ก็สามารถควบคุมไว้ได้  

ความคิดจิตใจที่สงบหนักแน่นและเป็นกลางห่างจากอคตินี้ จะช่วยให้มีสติความระลึกรู้ถึงเหตุ ถึงผล  

ถึงข้อเท็จจริง ถึงความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง และช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัด สามารถวินิจฉัย

ชี้ขาดได้ถูกต้องเที่ยงตรง  เป็นประโยชน์เสมอ  ไม่มีอับจน

 จึงใคร่ขอให้บัณฑิตนำาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปฝึกหัดปฏิบัติให้ครบ เชื่อว่าจะเกื้อกูลให้แต่ละคนสามารถ

ประกอบการงานเป็นแก่นสาร เป็นประโยชน์ และประสบความสำาเร็จอย่างสูงได้

 ขออวยพรให้ทุก ๆ คนมีความสุขความสมหวัง พร้อมทั้งความเจริญรุ่งโรจน์ในชีวิตทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๐

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณ พร้อมทั้งผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับ ที่ได้รับเกียรติและความสม

ประสงค์ในสิ่งที่มุ่งหมายไว้

 เมื่อวานนี้ ได้กล่าวกับบัณฑิตในท่ีประชุมนี้เป็นใจความว่า บัณฑิตผู้ได้รับความสำาเร็จอย่าง

งดงามในการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหมายที่จะทำางานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชีวิตต่อไป และได้ 

พูดว่าในการสร้างความเจริญมั่นคงดังนั้น นอกจากต้องมีวิชาความรู้ดีแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติในตัว

บัณฑิตอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความฉลาดสามารถในการปฏิบัติงาน จึงได้เสนอแนะ 

ข้อปฏิบัติที่เห็นว่าสำาคัญ ไว้ให้ศึกษาพิจารณารวมสี่ข้อ แต่นอกจากความเจริญมั่นคงของตนเองแล้ว  

เชื่อว่าท่านทั้งหลายคงมุ่งหมายที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและบ้านเมืองด้วย วันนี้ จึงจะ

ชี้แจงถึงเรื่องนั้น

 ความเจริญม่ันคงของส่วนรวมน้ันต้องอาศัยความเจริญม่ันคงของแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานสำาคัญ  

ถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่มีความเจรญิและม่ันคง ส่วนรวมจะเจรญิและม่ันคงได้ยากย่ิง  

ดังนั้น แต่ละคนจึงควรจะมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่ฐานะ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การงาน 

ของตัวเป็นข้อแรกและข้อใหญ่  และในการนั้น จำาเป็นจะต้องถือหลักปฏิบัติสำาคัญอย่างเคร่งครัดสองข้อ  

ข้อแรกจะต้องมุ่งกระทำาแต่เฉพาะกิจการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นการสร้างสรรค์ กับจะต้องไม่

ประพฤติปฏิบัติการสิ่งใดที่ทวนกระแสความถูกต้องเป็นธรรม และบ่อนทำาลายผู้อื่นโดยเด็ดขาด ครั้นเมื่อ

ทำาดีมีผลแล้ว ข้อต่อไปจะต้องมุ่งประสานประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคนเข้าด้วยกัน  

ด้วยความมุ่งดีและเมตตาปรองดอง โดยไม่เพ่งถึงประโยชน์เฉพาะตัวเกินไป จนปิดบังมิให้เห็นความสำาคัญ

ของผู้อื่น เมื่อตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงเหนียวแน่นอยู่ในหลักการดังนี้ได้ ก็เป็นอันหวังได้แน่นอนว่าจะสามารถ

สร้างหลักฐานความเจริญให้แก่ตัว พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้เกิดแก่ส่วนรวมได้ด้วย จึง

ขอให้แต่ละคนนำาข้อปฏิบัตินี้ไปคิดวินิจฉัยให้ได้ประโยชน์สำาหรับตัว สำาหรับส่วนรวม และชาติบ้านเมือง 

ต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการ

งานสมประสงค์  และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้ที่ได้รับรางวัลทุก ๆ คน

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า เมื่อบัณฑิตประสบผลสำาเร็จ

อันงดงามในการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหมายจะใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน

และส่วนรวมต่อไป จึงได้เสนอแนะข้อปฏิบัติในการสร้างความเจรญิท้ังน้ันให้พจิารณาหลายประการ ซ่ึงท่าน

ทั้งหลายจะติดตามศึกษาได้ด้วยตนเอง

 การสร้างความเจรญิม่ันคงให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม หรอืแก่บ้านเมืองก็ตาม ท่ีจรงิเป็นสิง่เดยีวกัน  

ที่เรียกว่าการพัฒนา หรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญขึ้น วันนี้ข้าพเจ้าจึงจะขอพูดถึงวิธีการพัฒนาให้

ท่านเข้าใจ การจะพัฒนาสิ่งใดให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้า 

พื้นฐานดี ก็พัฒนาได้ผล แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นหนาหรือบกพร่อง ก็ยากที่จะเสริมสร้างขึ้นไปให้มั่นคงได้  

ท่านทั้งหลายจึงควรจะคิดพิจารณาให้เห็นจริง ว่าการพัฒนานั้น นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญต่าง ๆ  

ให้เพิ่มพูนขึ้นแล้ว ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานเดิมให้สมบูรณ์มั่นคงพร้อม ๆ กันไปด้วย  ภาระสำาคัญ

ในการรักษาพื้นฐานนั้น ก็คือการปฏิบัติบริหารงานประจำาไม่ให้บกพร่อง ซึ่งบางทีบางคนอาจเห็นว่าเป็น

งานที่น่าเบื่อหน่าย ชวนให้ทอดธุระละเลยเป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงจะต้องใช้ความอุตสาหะอดทนอย่างเต็มที ่

ในการท่ีจะประคับประคองรกัษามาตรฐานและคุณภาพของงานประจำาไว้ให้ได้โดยสมบูรณ์ พร้อมท้ังรกัษา

เจตนาความมุ่งหมาย และฉันทะความพอใจในงานท่ีทำา ให้คงอยู่โดยตลอด เมื่อรักษาพื้นฐานไว้ได ้

แน่นหนาบริบูรณ์พร้อมแล้ว จึงตั้งต้นพัฒนางานต่อไปด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผล  

และความเหมาะสม  ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกระทำาด้วยความกระหาย หรือด้วยความเร่งรีบที่จะสร้างของใหม่ 

สิ่งใหม่ เพื่อความแปลกใหม่ และความพอใจ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท ้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อม 

สืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหน้าไปอีกลำาดับหนึ่ง  

ขอให้ระลึกให้ได้ว่าการพัฒนาปรับปรุงงานทุกอย่างควรจะได้กระทำาด้วยความมีสติรู้เท่าทัน ด้วยความ

เฉลียวฉลาดและความรอบคอบสุขุม ผลของการพัฒนาที่บังเกิดขึ้น จึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็น

ประโยชน์แท้  ซึ่งจะเกื้อกูลให้สรรพกิจการงาน  บุคคล  และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสขุความสำาเรจ็ในชีวิต มคีวามเจรญิรุง่เรอืงในตำาแหน่งหน้าท่ี

สมตามที่ตั้งใจปรารถนาจงทุกประการทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์รัชมงคล 

ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย

ในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระนี้  

และได้ทราบรายงานว่ากิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง เป็นที่น่าพอใจ  

ขอแสดงความช่ืนชมกับผูท้รงคุณวุฒแิละบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รบัเกียรติและความสำาเรจ็ในการศึกษา  ท้ังขอ

ขอบใจมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 วันนี้อธิการบดีได้กล่าวเน้นอย่างหนักแน่นและชัดเจน ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งหมายจะ

สร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ให้เป็นผู้สร้างสรรค์

ประโยชน์และความเจริญแก่สังคม ข้อที่กล่าวมีความหมายสำาคัญลึกซึ้ง ซึ่งบัณฑิตทุกคนควรจะต้องศึกษา

ทบทวนให้เข้าใจชัด พร้อมทั้งรับมายึดถือเป็นหลักการประจำาตัวอย่างเหนียวแน่น  ท่านท้ังหลาย ส่วนใหญ่

คงจะได้มีตำาแหน่งหน้าที่เป็นนักวิชาการ หรือเป็นผู้ใช้วิชาการปฏิบัติงาน แต่ละคนจำาเป็นต้องรักษา 

ความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนไว้ให้มั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้งอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ด้วย

ความกระตือรือร้น ด้วยความพากเพียรขวนขวาย และด้วยสายตาอันแหลมคมกว้างไกล  จักได้สามารถใช้

วิชาความรู้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่ส่วนรวมได้แท้จริง

 ความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานนั้น นอกจากความรู้ทางวิชาการที่กล่าวแล้ว ยังมีความรู้สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง 

ที่เป็นของคู่กัน ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งอธิบายได้ว่า ในชีวิตของคนเรา แต่ละคนต้องผ่าน

พบเรื่องราวและเหตุการณ์หลายหลากมากมายมาต้ังแต่เกิด หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหาท่ีต้องนำามา

ขบคิดหาเหตุผลความกระจ่างจริง เพื่อยุติแก้ไข ประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ ย่อม

สั่งสมเพิ่มพูนข้ึนเป็นความรู้ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักนำามาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทาง

วิชาการ ให้ถูกถ้วนพอเหมาะพอดี ด้วยความเพ่งพินิจโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จะยังประโยชน์แก่การ

ปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด

 หวังว่าบัณฑิตจะได้นำาเรือ่งการพฒันาความรูท่ี้พดูวันน้ี ไปพจิารณาให้ถ่ีถ้วนอีกครัง้หน่ึง เพือ่ให้ได้

แนวทางปฏิบัติสำาหรับแต่ละคนต่อไป ขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง 

ในชีวิต  สมปรารถนาทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณและผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

ในการศึกษา

 เมื่อวาน ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า บัณฑิตมีหน้าที่ทำางานสร้างสรรค์ความ

เจริญด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคม ในฐานะนักวิชาการหรือผู้ประกอบการโดยใช้หลักวิชา  ดังนั้น แต่ละคนจึง

ต้องรักษาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของตนเองไว้ให้ได้ตลอด พร้อมทั้งพัฒนาให้งอกงามก้าวหน้า

ยิ่งขึ้นไป วันนี้ขอพูดกับท่านทั้งหลายถึงหลักการและแนวทางในการใช้หลักวิชา ให้บรรลุประโยชน์ที่พึง

ประสงค์อย่างถูกถ้วนแท้จริง

 ประการแรก ในฐานะผู้มีวิชาการและวิชาชีพระดับสูง ท่านจะต้องซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อวิชาการ

และวิชาชีพของท่าน หมายความว่าแต่ละคนจะต้องพยายามควบคุมความคิดจิตใจให้มั่นคง หนักแน่น 

และรอบคอบในการใช้หลักวิชา ไม่นำาวิทยาการซึ่งเป็นของสูงไปใช้ด้วยความประมาทมักง่าย เพราะการ 

กระทำาดงัน้ันเป็นการทำาลายวิชาการและทำาลายเกียรติภูมิของตนโดยตรง ท้ังยังอาจก่อให้เกิดความเสยีหาย

ขึ้นได้มากมายอีกด้วย ประการที่สอง จะต้องเข้าใจให้ถูก ว่าการซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อวิชาการนั้น มิได้ 

หมายถึงการยึดติดในตำาราหรือในทฤษฎีจนเหนียวแน่น หากมุ่งหมายให้สำาเหนียกตระหนัก ว่าหลักวิชา 

ทั้งหลายจำาเป็นต้องประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ ให้ถูกเหตุถูกผล ให้ถูกสัดถูกส่วน และให้ประสาน

สอดคล้องกับวิชาการด้านอื่น ๆ อย่างพอเหมาะพอดี ประการสำาคัญ ผู้ตั้งใจปรารถนาจะใช้วิชาให้เกิด

ประโยชน์สร้างสรรค์อย่างแท้จริงน้ัน จะต้องต้ังอยู่ในคุณความดี ให้คุณความดีเป็นพื้นฐานรองรับ 

ความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่าถ้าบัณฑิตยึดถือกฎเกณฑ์ทั้งสามประการที่กล่าวนี ้

โดยครบถ้วนสมำ่าเสมอ  จะสามารถนำาวิชาการมาใช้ให้สำาเร็จประโยชน์อันสมบูรณ์ได้ตามประสงค์

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน และความสำาเร็จราบรื่นในชีวิต 

ทุกประการ  ทั้งขอให้ทุกท่านที่ประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 

ทรงประดับเข็มพระเกี้ยวทองคำา ซึ่งมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

ที่ฉลองพระองค์เบื้องขวาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำาเนินมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษา  และผู้ที่ได้รับรางวัลทุก ๆ คน

 สองวันที่แล้ว ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า บัณฑิตส่วนใหญ่จะต้อง

ประกอบการงานโดยใช้หลกัวิชา จึงจำาเป็นต้องรกัษาความรูค้วามสามารถทางวิชาการในตนเองไว้ให้ได้ตลอด 

ทั้งต้องพัฒนาให้งอกงามก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงการใช้วิชาการ ว่าจะต้อง

ใช้ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจและความสุขุมรอบคอบ เพื่อประโยชน์สร้างสรรค์อย่างแท้จริง จึงจะบันดาล

ผลที่พึงประสงค์ให้ได้สมบูรณ์  วันนี้ จะพูดกับท่านถึงหลักสำาคัญในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

 ต่อไปข้างหน้าเมื่อเข้ารับหน้าที่งานการแล้ว บัณฑิตจะต้องทำางานร่วมกับผู้อื่นมากมาย แต่ละคน

จึงควรจะทราบให้แน่ชัด ว่าคนที่ร่วมงานกันในหน่วยงานทั้งหลายนั้น อาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ ่ๆ 

คือกลุ่มที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีสูง กับกลุ่มที่มีความจัดเจนชำานาญ เพราะมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาก  

เมื่อมาทำางานร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายควรเล็งเห็นความสำาคัญในกันและกัน และยอมรับว่าความรู้ความ

สามารถที่แต่ละคนมี  เป็นสิ่งที่มีคุณค่า  ความเข้าใจชัดระหว่างกันนี้ จะทำาให้แต่ละคนยกย่องให้เกียรติกัน 

และยินดีที่จะเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อพัฒนาความสามารถของตนในการทำางานให้สูงขึ้น เมื่อผู้ทำางาน 

มีสมรรถนะสมบูรณ์ และปฏิบัติร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี ก็จะเกื้อกูลให้การงานทุกอย่างดำาเนินไปได้

โดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอันพึงประสงค์ทุกส่วน จึงขอให้บัณฑิตพยายามปฏิบัติฝึกฝน 

ในเรื่องการปรับตัวปรับความคิดให้สอดคล้องกับผู้ร่วมงานตามที่กล่าวนี้  ให้ได้สำาเร็จ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังความคิดสติปัญญา 

สามารถประสานงานประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคนได้เป็นอย่างดี ทั้งให้มีความสุขและความเจริญ

สวัสดีพร้อมทุกเมื่อจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระนี้  

และได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง เป็นที่น่าพอใจ  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและได้รับความสำาเร็จในการศึกษา 

ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัย  ที่มอบครุยประจำาสถาบันแก่ข้าพเจ้า

 ปีนี้ อธิการบดีได้กล่าวเน้นถึงจุดหมายในการสร้างบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่าง

ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง  ข้อที่กล่าวมีความสำาคัญมาก เพราะเป็นแม่บทใหญ่ ที่จะใช้เป็นเครื่องวัดคุณภาพของ

บัณฑิต  พร้อมทั้งผลสำาเร็จในการให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 ความเป็นบัณฑิต นอกจากจะหมายรู้ได้ที่ความรู้และความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใช้

วิทยาการให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสงัเกตทราบได้ท่ีการกระทำา คำาพดู และความคิด อีกทางหน่ึง  บัณฑิตน้ัน 

เมื่อจะทำาจะพูดหรือจะคิด ย่อมพยายามทำาให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดีเสมอ  ทำาให้ดี หมายถึงทำาด้วยความตั้งใจ

และจริงใจ ให้เป็นการสร้างสรรค์แท้ ไม่ว่าการเล็กการใหญ่ ก็พยายามทำาอย่างดีที่สุด เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายและประโยชน์ของการที่ทำานั้นโดยครบถ้วน ไม่ทำาโดยเพทุบาย หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝง  

การพูดให้ดี หมายถึงการกล่าววาจาชอบให้เกิดประโยชน์ เช่น กล่าวในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้ ความ

ฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่รู้จริง ที่ก่อให้เกิดความสับสน หรือที่

ทำาลายความดีงาม ความเจริญมั่นคง การคิดให้ดีนั้น หมายถึงการคิดด้วยความมีสติตั้งมั่น เป็นกลาง  

ไม่ถูกเหน่ียวนำาด้วยอคติ หากอาศัยความถูกต้องด้วยหลกัวิชา เหตุผลความเป็นจรงิ และศีลธรรม จรยิธรรม 

เป็นพื้นฐานเครื่องวินิจฉัย เพื่อให้ความคิดนั้นปราศจากพิษภัย เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริง

 บัณฑิตทั้งหลายจะทำา จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอให้ทำา ให้พูด ให้คิดอย่างมีหลักการ และความ 

สังวรระวัง เพราะเช่ือว่าถ้าสามารถฝึกหัดปฏิบัติให้เคยชินเป็นนิสัย จะช่วยให้สมัครสมานเข้าใจกันได้ 

เป็นอย่างดี ร่วมงานประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมให้แต่ละคนประสบ 

ความสำาเร็จรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานได้เป็นแน่นอน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสุขสวัสดี และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต ทั้งขอให้

ทุกท่านที่มาประชุมกันในพิธีนี้  ถึงพร้อมด้วยความวัฒนาผาสุกทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณ ผู้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น และผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดในท่ีประชุมนี้ถึงความเป็นบัณฑิต ว่าความเป็นบัณฑิตนั้นย่อม 

ส่อแสดงออกให้เห็นได้ในการกระทำา วาจา และความคิด จึงได้แนะนำาให้แต่ละคนฝึกอบรมการกระทำา  

คำาพูด ความคิดให้สจุรติ และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ วันน้ี จะได้พดูกบัท่านถึงการแก้ปัญหาในการทำางาน

 ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้ง

ไว้ให้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียว 

ไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน  ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 

จักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำาลายความเจริญและความสำาเร็จของการงาน ตัวการ 

ที่จะทำาให้แก้ปัญหาไม่ออก ทั้งทำาให้ปัญหายุ่งยากยิ่งขึ้นนั้น คือจิตใจและความคิดที่ถูกอคติครอบงำา  

คนเรา เมื่อมีอคติแล้ว มักมองไม่เห็นความจริง หรือถึงจะเห็น ก็ไม่ยอมรับ และเมื่อไม่เห็นหรือไม่ยอมรับ 

ความจริงแล้ว ก็ทำาให้ไม่ทราบต้นเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาไม่ออก ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะถูกอคติซำ้าเติม

ให้เข้าใจผิด แล้วก่อปัญหาให้ใหญ่โตซับซ้อนไม่สิ้นสุด วิธีแก้ปัญหานั้น ก่อนอื่นจำาเป็นต้องทำาใจให้มั่นคง

เป็นกลางให้ได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาหาเหตุให้ทราบแจ้งชัด การเห็นเหตุของ

ปัญหาอย่างถูกต้องชัดเจน จะช่วยให้คิดเห็นทางแก้ไข และทราบว่าการแก้ปัญหานั้น ๆ ควรจะกระทำาโดย

วิธใีด จะกระทำาได้โดยลำาพงัตนเอง หรอืต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากผูใ้ด ฝ่ายใด อย่างไรบ้าง  จึงขอ

ให้บัณฑิตนำาวิธแีก้ปัญหาในการทำางานตามท่ีกล่าวน้ี ไปคิดพจิารณาดใูห้ได้ประโยชน์ สำาหรบัการสร้างงาน 

สร้างอนาคตอันเจริญมั่นคงของท่านในวันข้างหน้า

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่

การงาน ตามปณิธานปรารถนา ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อ 

จงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๒

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษา  และผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทุก  ๆ คน

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความสำาคัญสองประการ ประการแรก 

พูดถึงความเป็นบัณฑิต ว่าความเป็นบัณฑิตย่อมส่อแสดงออกให้เห็นในการกระทำา คำาพูด และความคิด 

บัณฑิตจึงควรฝึกหัดระมัดระวังการทำา การพูด การคิด ให้สุจริตและสร้างสรรค์  ประการที่สอง ได้พูดถึง 

การแก้ปัญหาในการงาน ว่าการทำาจิตใจให้มั่นคงและเป็นอิสระจากอคติ เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างเอกของ

การแก้ปัญหา  วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลายถึงการทำางานให้บรรลุผลและเจริญมั่นคง

 การท่ีบุคคลจะกระทำาการใดสิง่ใดให้สำาเรจ็ผลอันพงึประสงค์ได้สมบูรณ์แน่นอน จะต้องมีศักยภาพ

ภายในตนเองเป็นกำาลังส่งเสริม ศักยภาพอันเป็นกำาลังอย่างที่หนึ่ง ได้แก่ความเชื่อมั่นว่างานของตนนั้น 

มีประโยชน์ มีคุณค่าจริง อย่างที่สอง ได้แก่ความมีวินัยที่ดีและมั่นคง ที่จะควบคุมประคับประคองตนให้

ปฏิบัติภารกิจทุกสิ่งด้วยความเข้มแข็งและสุจริต อย่างที่สาม ได้แก่ความมีสติและความละเอียดรอบคอบ 

ที่จะป้องกันตนเองมิให้ประมาทเลินเล่อ และจะดูแลการงานมิให้ผิดพลาดเสียหาย  อย่างที่สี่ ได้แก่ความมี

ใจตั้งมั่นและแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติงานให้เที่ยงตรงสมำ่าเสมอโดยไม่ขาดสาย ให้จนสำาเร็จ อย่างที่ห้า ได้แก่

ความรอบรู้และความเฉลียวฉลาดในเหตุในผล ที่จะนำามาใช้พิจารณาวินิจฉัย ในการประกอบการงานให้

บรรลุผลเลิศ กำาลังดังกล่าวต่างเป็นปัจจัยอาศัยและส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะอำานวยผลสมบูรณ์ได้ ต้อง

ประกอบกันพร้อมทั้ง ๕ ประการ ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดบกพร่องไป จะพาให้อย่างอื่นเสื่อมถอยตามกันไป

หมด เพราะฉะนั้น เมื่อบัณฑิตจะศึกษาและเสริมสร้างกำาลังภายในตนเองขึ้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

กระทำาให้ครบ ให้พร้อม แล้วแต่ละคนจะเป็นผู้สามารถกาจกล้า และจะประสบความสำาเร็จพร้อมทั้งความ

เจริญมั่นคงในภารกิจทุกด้าน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความเจริญในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที ่

การงาน  และขอให้ทุก ๆ  ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระนี้  

และมีความพอใจ ที่ได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง ขอ

แสดงความช่ืนชมกับผูท้รงคุณวุฒแิละบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รบัเกียรติและความสำาเรจ็ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลยั 

ที่ให้ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 การให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ันมีเป้าหมายสำาคัญอยู่ท่ีการแนะนำาฝึกฝนให้นิสิตได้เรียนรู้

วิชาการต่าง ๆ ให้ทราบชัด โดยการศึกษาค้นคิด และการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลความถูกต้อง  

แล้วสรุปลงเป็นหลักวิชา ที่สามารถจะนำาไปอ้างอิง กับทั้งนำาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้  และเมื่อแต่ละคน

ได้ศึกษาค้นคว้า พร้อมกับปฏิบัติทดสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะให้ปริญญาบัตร

รบัรองวิทยฐานะเป็นบัณฑิตระดบัต่าง ๆ  ในสาขาวิชาท่ีสมัครศึกษา ดงัน้ี จึงถือได้ว่าบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลยั

ทั้งปวงนั้น นอกจากจะมีวิชาความรู้ที่หนักแน่นก้าวหน้าแล้ว ย่อมมีความสามารถที่จะใช้หลักวิชาและ

วิจารณญาณในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ อีกส่วนหนึ่งด้วย

 ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตทั่วกันแล้ว ต่อไปเบื้องหน้า ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด มีหน้าที่

การงานอย่างไร อย่าได้ละทิ้งหลักวิชา กับทั้งคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้รับจากการอบรมศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ขอให้ทุกคนขวนขวายศึกษาค้นคว้าต่อไปให้กว้างขวางลึกซึ้ง พร้อมทั้งตั้งใจพยายามนำาความรู้ ความคิด 

วิจารณญาณที่มั่นคงในเหตุผลและความถูกต้อง ไปปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้พัฒนาก้าวหน้า  เชื่อว่า

ความตั้งใจพยายามกระทำาดังนั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำาเร็จและความเจริญ ทั้งในกิจการงาน

และการครองชีวิต ทั้งจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถรักษาความเป็นบัณฑิตไว้ได้โดยสมบูรณ์แท้จริง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสขุและความก้าวหน้ารุง่เรอืงสมปรารถนา ท้ังสามารถ

บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๓

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติพิเศษ และผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในปีนี้ทุกคน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แล้ว นอกจากจะมีวิชาความรู้ที่หนักแน่นก้าวหน้า ย่อมจะมีความสามารถใน

การนำาความรู้ ความคิด วิจารณญาณ ไปใช้ปฏิบัติกิจการงานให้เกิดประโยชน์ได้แน่นอนด้วย บัณฑิต 

แต่ละคนจึงควรตั้งใจพยายามนำาวิชาความรู้ กับทั้งคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้ฝึกฝนอบรมมา ไปประกอบ 

การงาน สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้สำาเร็จผล

 วันนี้ จะกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า การจะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่าง ๆ  

ให้ได้ถูกถ้วนตามเหตุตามผลและความเป็นจริงน้ัน บุคคลจำาเป็นต้องฝึกจิตใจให้มีปรกติหนักแน่นและ

เป็นกลาง พร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบ ให้ได้ก่อน  ทั้งนี้เพราะจิตใจที่ไม่หนักแน่นเป็นกลาง 

เป็นต้นเหตุให้เกิดอคติ หรอืการปฏิบัติท่ีไม่ถูกทาง อันเป็นตัวการสำาคัญท่ีนำาความคิดวิจารณญาณของบุคคล 

ให้มืดมนผิดพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริง ส่วนความคิดอ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น เป็นต้นเหต ุ

ของความลังเลสับสนและวุ่นวายใจ ทำาให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านทำาการใด ๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน 

และสำาเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดได้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงควรพยายามระมัดระวังตั้งใจให้หนักแน่น

เป็นกลาง ท้ังฝึกฝนความคิดอ่านให้เป็นระเบียบจนชินชำานาญ จักได้สามารถใช้ความรู ้ความคิด วิจารณญาณ 

สร้างสรรค์ความสำาเร็จและความเจริญก้าวหน้าทุกประการให้สมบูรณ์พร้อมได้  ดังที่ปรารภปรารถนา

 ขออวยพรให้ทุกคนมีกำาลังกายกำาลังใจอันเข้มแข็ง มีสติปัญญาอันมั่นคงเฉียบแหลม ที่จะควบคุม

ความคิดและการกระทำาทั้งปวง ให้ดำาเนินไปในทางที่ถูกที่เจริญและเป็นประโยชน์ โดยไม่พลั้งพลาด  

เพื่อสามารถนำาตนและประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าตลอดไปด้วยความมั่นคงสวัสดี.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๓

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษา  และผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทุกคน

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ช่วยให้บัณฑิตมีวิชาความรู้ที่หนักแน่นก้าวหน้า และมีความสามารถที่จะใช้ความคิดวิจารณญาณได้อย่าง

ถูกต้องมีเหตุผล ซึ่งถ้าแต่ละคนได้นำาไปใช้ในการปฏิบัติบริหารงานของตนต่อไป ด้วยจิตใจที่หนักแน่น

เป็นกลาง และด้วยความคิดที่เป็นระเบียบ ก็จะส่งเสริมให้ประสบความสำาเร็จและความเจริญ

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเสริมกับท่านทั้งหลายว่า การที่บุคคลจะทำางานให้สำาเร็จลุล่วงได้โดยราบรื่นนั้น 

นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองแล้ว ยังจะต้องได้รับความร่วมมือส่งเสริมจากผู้อื่น มีผู้ 

ร่วมงานเป็นต้น ด้วย  ดังนั้น บัณฑิตควรพยายามอย่างยิ่ง ที่จะประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายให้ได้อย่างแนบ

เนียน สอดคล้องและกว้างขวาง ในการนี้ ท่านจะต้องประพฤติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริตจริงใจ ต้อง

รู้จักประมาณค่าของตนเองอย่างถูกต้องเท่ียงตรง คือไม่ให้สูงเกินไป จนกลายเป็นเย่อหย่ิงจองหอง   

ทั้งไม่ให้ตำ่าเกินไป จนทำาให้ถูกสบประมาทเหยียดหยาม ทางที่ถูก ควรวางตัวให้พอเหมาะสมกับฐานะ

หน้าที่ พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสมำ่าเสมอ นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความ 

เสียสละ อดทน อดกลั้น รู้จักเกรงใจ ให้อภัย และโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล ประการ 

สำาคัญที่สุด จะต้องหัดทำาใจให้กว้าง รู้จักรับฟังความคิดความเห็น แม้กระทั่งคำาวิพากษ์วิจารณ์จาก 

ผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์ 

อันหลากหลาย  มาอำานวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีแต่ความผาสุกสวัสดี

ตลอดกาลทุกเมื่อไป.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

และมีความพอใจท่ีได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยความม่ันคง ขอแสดง

ความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา 

 ตามท่ีอธิการบดีรายงานว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาคุณธรรมตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะที่ ๗ และได้ดำาเนินงานเร่งรัดด้านนี้เป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากความพยายามที่จะสร้าง

ชุมชนวิชาการที่สมบูรณ์แบบนั้น นับเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนที่บัณฑิตจะพูดจะทำาสิ่งไร จำาเป็นต้อง

หยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นไม่โอนเอนและให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งแรก ๆ หัด อาจต้องใช้เวลา

บ้าง และอาจรู้สึกว่าทำาได้ยาก  แต่เมื่อปฏิบัติฝึกฝนจนคุ้นเคยชำานาญแล้วก็จะตั้งสติคิดอ่านได้คล่องแคล่ว

รวดเร็วขึ้น จะแสดงความรู้ความคิดเรื่องใด แก่ใคร ผู้ฟังก็เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดหลักวิชา ซึ่งเท่ากับ 

ได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตามคุณธรรมของนักวิชาการอย่างครบถ้วน  ดงัน้ี หากทุกคนปฏิบัติได้สำาเรจ็ จะทำาให้

สามารถเผยแพร่วิชาการทั้งหลายที่รำ่าเรียนมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน ทั้งจะเอื้ออำานวย

ให้กิจการท้ังปวงท่ีทำา ลุล่วงไปได้โดยราบรื่น และถูกต้อง จึงใคร่ขอให้ท่านท้ังหลายคิดใคร่ครวญ 

ให้เห็นจริง พร้อมทั้งให้พยายามระมัดระวังตั้งใจ ที่จะไม่นำาเอาวิชาการมาใช้เป็นอุบายโต้เถียงเอาชนะกัน

แต่อย่างเดียว เพราะการกระทำาดังนั้นจะกลับเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและขัดแย้งกันในสังคม

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสขุและความก้าวหน้ารุง่เรอืงสมปรารถนา ท้ังสามารถ

บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๔

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติพิเศษ และผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในปีนี้ทุกคน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า หลักของคุณธรรมคือการคิด

ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำาสิ่งไร จำาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้

จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำานาญแล้ว จะกระทำาได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้

ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม และถ้าทุกคน 

ปฏิบัติได้ จะทำาให้สามารถเผยแพร่วิชาการท่ีเรยีนมาได้อย่างสอดคล้องและมีประสทิธภิาพ ท้ังจะเอ้ืออำานวย

ให้กิจการทั้งปวงที่ทำา ลุล่วงไปได้โดยราบรื่นและถูกต้อง วันนี้ จะพูดกับท่านถึงเรื่องการสร้างสรรค์และ

เพิ่มพูนความดีความเจริญให้แก่ตน แก่บ้านเมือง

 ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำาคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่หนึ่ง  

ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ประกอบการ  อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้

ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียด

รอบคอบในการทำางาน  อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำางานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน ์

ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายาม 

ศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่ง ที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มี

ปัญญาความสามารถพร้อม ทั้งพยายามใช้ศิลปวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ 

ด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละช้ินแต่ละอย่าง ความเจริญวัฒนาของงาน  

ของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้นตามที่ตั้งใจปรารถนา

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังปัญญา สามารถปฏิบัติ

หน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำาเร็จและความเจริญ ทั้งขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อม

กันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๔

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษา  และผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทุกคน

 เมื่อวานซืน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า หลักของคุณธรรมคือการคิด

ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำาสิ่งไร จำาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้

จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำานาญแล้ว จะช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่อง 

ต่าง ๆ  ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม  และถ้าทุกคนปฏิบัติได้ จะทำาให้

สามารถเผยแพร่วิชาการที่เรียนมาได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งจะเอื้ออำานวยให้กิจการทั้งปวง 

ที่ทำา ลุล่วงไปได้โดยราบรื่นและถูกต้อง  เมื่อวานนี้ ได้พูดถึงการสร้างเสริมความเจริญของกิจการต่างๆ  

ว่าจะสำาเร็จดังประสงค์ได้ ถ้ามีคนดีเป็นผู้ประกอบการ มีวิทยาการดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ มีความ

อุตสาหะวิริยะ และความละเอียดรอบคอบ เป็นพื้นฐานในตัวผู้ปฏิบัติ และมีการรู้จักทำางานให้พอเหมาะ

พอดีแก่ประโยชน์ที่ประสงค์ เป็นหลักปฏิบัติการ วันนี้ จะพูดกับท่านถึงปัจจัยอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปการะ

สำาคัญในการปฏิบัติงานสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า  คือ  ความจริงใจ

 ความจริงใจต่อผู้อ่ืนเป็นคุณธรรมสำาคัญมากสำาหรับผู้ท่ีต้องการความสำาเร็จและความเจริญ 

เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนง

แคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทำาให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือ

สนับสนุนจากทุกคน ทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำาการสิ่งใด ก็มักสำาเร็จได้

โดยราบรื่น

 ความจรงิใจอย่างสำาคัญยังมอีีกส่วนหน่ึง ได้แก่ความจรงิใจต่อตนเอง เช่นเมือ่ได้ต้ังใจจะประพฤติ 

ปฏิบัติในความดีอย่างหน่ึงอย่างใดแล้ว จะต้องติดตามรักษาความต้ังใจท่ีจะกระทำาดังน้ันให้ได้ตลอดไป 

คนท่ีรักษาความจริงใจต่อตนเองไว้ได้ม่ันคง จะไม่เป็นคนสับปลับ หากแต่เป็นคนท่ีหนักแน่นเท่ียงตรง  

ทำาอะไรตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบ ตามเหตุผลและความถูกต้องเป็นธรรม จึงเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์

และสร้างสมความดีความเจริญให้งอกงามเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นได้  ไม่มีวันถอยหลัง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังสติปัญญาอันกล้าแข็งสมบูรณ์ และให้ 

ประสบความสุขความสำาเร็จพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกประการในชีวิตสมปรารถนา.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

และได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรง

คุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัย ท่ี

ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าและพระราชินีในโอกาสนี้ด้วย

 บัณฑิตทั้งหลาย แม้จะสำาเร็จปริญญาขั้นสูงแล้ว เมื่อได้เข้าทำางาน อาจยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะ

สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสมบูรณ์ตามที่คาดหวังได้หรือไม่ ความจริง ข้อนี้มิใช่เรื่องที่จะต้องวิตก

กังวลให้มากมายไป เพราะการทำางานกับการเล่าเรียนนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การเรียนก็เป็นงาน

อย่างหน่ึง คืองานสร้างสมความรู้ ความคิด ให้เพิ่มพูนและพัฒนางอกงามข้ึนในตนเอง จัดเป็นกิจ 

ขั้นต้นที่แต่ละคนต้องทำาเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว ส่วนการทำางานนั้น เป็นการนำาวิชาความรู้และความคิด 

ท่ีมีอยู่ไปประกอบการให้สำาเร็จประโยชน์ท่ีกว้างขวางย่ิงข้ึน ท่านท้ังปวงต่างได้พากเพียรศึกษาจนได้รับ

ปริญญาแล้ว ย่อมทราบได้ดีว่าตนเองต้องปฏิบัติฝึกฝนมามากมายเพียงใด ทั้งต้องใช้ความอุตสาหะ 

รับผิดชอบ ความคิดวินิจฉัย และคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบพร้อมกันเพียงไหน จึงช่วยให้เล่าเรียนสำาเร็จ 

และก้าวหน้ามาได้ ท่านก้าวหน้าในการเล่าเรียนได้อย่างไร ก็จะก้าวหน้าในการทำางานได้โดยลักษณะ

เดียวกัน ข้อสำาคัญอยู่ที่ว่า การทำางานนั้นยิ่งใหญ่และยืนยาวกว่าการเล่าเรียนมาก จำาเป็นจะต้องตั้งใจให้

มั่นคงแน่วแน่ยิ่งขึ้น ต้องมีความอุตสาหะพยายามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย พร้อมกันนั้น ก็ต้องม ี

ความคิดอ่านที่กว้างไกล ประกอบด้วยความคิดวินิจฉัยที่ยิ่งละเอียดรอบคอบและเฉลียวฉลาด ทั้งต้อง

ประสานความเข้าใจ ประสานประโยชน์กับผู้อ่ืนให้ย่ิงกว้างขวางและท่ัวถึง จึงจะปฏิบัติบริหารงานให ้

เจริญก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จท่ีสมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกคนคิดพิจารณาสิ่งท่ีได้พูดน้ีให้

เข้าใจชัดเจน แล้วนำาไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ ในการท่ีจะทำางานสร้างอนาคตให้รุง่เรอืงสดใสต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตที่รับปริญญาในวันนี้ ประสบความสุข ความสำาเร็จ ความเจริญมั่นคง ทั้งใน

การครองชีวิตและหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๕

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติพิเศษ  และผู้ที่ได้รับความสำาเร็จในการศึกษาในปีนี้ทุกคน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การสร้างความสำาเร็จในการ

ศึกษากับการทำางาน มีลักษณะไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก เพียงแต่การทำางานนั้นเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และ

ยืนยาวกว่า ผู้หวังความสำาเร็จในการงานจำาเป็นต้องมีความต้ังใจแน่วแน่หนักแน่น มีความเพียรสูง  

และมีความคิดอ่านที่กว้างไกลเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้น จึงจะปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จที่สมบูรณ์

ตามคาดหวังได้

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในปัจจุบัน แม้วิทยาการทุกสาขาจะเจริญก้าวหน้า

ไปไกล และนำาไปใช้ประกอบการให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางก็ตาม แต่ปัญหาด้านต่าง ๆ ก็กำาลัง 

ขยายตัวซับซ้อนมากขึ้น เพราะเหตุนี้ การจะปฏิบัติภาระการงานให้สำาเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แท้จรงิ จึงจำาเป็นต้องใช้ท้ังวิชาความรูแ้ละความฉลาดรอบคอบประกอบกันเป็นพเิศษทุกเรือ่งไป โอกาสน้ี  

จึงใคร่พูดถึงการใช้วิชาความรู้ควบคู่กับความฉลาดรอบคอบให้เข้าใจ กล่าวคือ ไม่ว่าท่านจะออกไปปฏิบัติ

หน้าที่การงานใด ๆ นอกจากจะต้องใช้หลักวิชาเป็นเครื่องวินิจฉัยและปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว ยังจะต้อง

เข้าไปเพ่งพินิจดูงานท่ีทำาโดยละเอียดรอบด้าน ให้จนเห็นชัดเจนถึงเนื้อหา ขอบเขต ความมุ่งหมาย  

ตลอดจนภูมิหน้าภูมิหลัง และองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนด้วย  การเพ่งพินิจนี้ ถ้ากระทำาด้วย 

ความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นและปราศจากอคติแล้ว ก็จะช่วยให้เกิดปัญญา คือความรู้ความเห็นท่ีกระจ่าง 

ในงาน พร้อมทั้งแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม สำาหรับจะใช้ปฏิบัติหรือดำาเนินการให้บรรลุผลอันสมบูรณ์

บริบูรณ์ตามเป้าประสงค์

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีกำาลังกายกำาลงัใจท่ีเข้มแข็งม่ันคง มีวิจารณญาณแจ่มใสและละเอียด

รอบคอบ สามารถนำาความคิดวิทยาการท่ีศึกษามาแล้ว ไปประกอบการงานให้สัมฤทธิ์ศุภผลได้ตาม

ต้องการ
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๕

วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

 ข้าพเจ้ามคีวามยินด ีท่ีได้มาทำาพธิมีอบปรญิญาบัตรแก่ผูส้ำาเรจ็การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัล  และบัณฑิตที่ได้รับความสำาเร็จในการศึกษาทุกคน

 สองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ถึงแนวทางการทำางานให้บรรลุถึงผลสำาเร็จ

ตามที่แต่ละคนมุ่งหมาย  วันนี้ ยังอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายถึงเรื่องการทำางาน ในแง่มุมอื่นอีก

 การปฏิบัติงานทั้งปวงนั้น กล่าวโดยหลักการ ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอย่าง อย่าง

หนึ่ง ได้แก่ความรู้ความสามารถโดยเบ็ดเสร็จของผู้ปฏิบัติ  อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ระเบียบแบบแผนและวิธีการ 

ที่กำาหนดไว้ให้ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  เมื่อใดปัจจัยทั้งสองประกอบพร้อมกัน เมื่อนั้นงานก็ดำาเนินไปได้  

แต่โดยความจริงที่ปรากฏ งานที่อาศัยเฉพาะปัจจัยสองประการนั้น ไม่แน่ว่าจะสำาเร็จผลดีได้เสมอไป อาจ

ไม่สำาเร็จผลสมบูรณ์ดังต้องการ หรือไม่สำาเร็จผลเลยก็เป็นได้ ทั้งนี้เพราะงานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิต

จิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำา ถ้าผู้ทำามีจิตใจไม่พร้อมจะทำางาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพัน 

กับงาน ผลงานท่ีทำาก็ย่อมบกพร่องไม่คงท่ี ต่อเม่ือผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซ้ึงถึงประโยชน์ของงาน  

พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำาลังความสามารถ งานจึงจะดำาเนินไปได้โดยราบรื่น

และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย  เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อย ทุกประเภท ทุกสาขา จำาเป็นต้องอาศัย

ปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิด เข้าประกอบเก้ือกูลด้วยเสมอ ท่านท้ังหลายจะต้องทำาการงานต่อไปอีก

มากมายตลอดชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติ

ของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์ แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติภาระหน้าท่ีทุกอย่าง ให้บรรลุผลสำาเร็จได้

อย่างดีเลิศสมความประสงค์

 ขออวยพรให้บัณฑิตที่รับปริญญาในวันนี้ ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง 

ทั้งในการครองชีวิตและในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจง

ทุกเมื่อทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๖

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทราบ

จากรายงานว่า กิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง ขอแสดงความชื่นชม

กับผูท้รงคุณวุฒ ิและผูส้ำาเรจ็การศึกษาทุกระดบัทุกคน ท่ีได้รบัเกียรติและความสำาเรจ็ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลยั 

ที่ให้ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 ท่านทั้งหลายต่างศึกษาสำาเร็จ ได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตแล้ว ย่อมจะมีความภาคภูมิในความ

สำาเร็จครั้งน้ีอยู่ท่ัวกัน จึงอยากจะฝากข้อคิดไว้ในโอกาสน้ีว่า บัณฑิตจะมีแต่ช่ือเป็นเกียรติยศเพียง 

อย่างเดียว ย่อมไม่สมควร จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ให้สมกับฐานะของบัณฑิตด้วย  

คุณสมบัติที่สำาคัญประการหนึ่งของบัณฑิต คือ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  บัณฑิตนั้นจะต้องเป็น 

ผู้มีความรู้ที่หนักแน่นด้วยวิทยาการ ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง โดยมีทฤษฎีและเหตุผลข้อพิสูจน์เป็นเครื่อง

รองรับ พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความคิดความสามารถที่จะนำาหลักวิชาการไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงให้ได้

โดยถูกต้องพอเหมาะพอดีด้วย อีกประการหนึ่ง ในการนำาความรู้ไปใช้นั้น บัณฑิตควรจะต้องมุ่งหมาย 

และพยายามใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าของตนเอง  เมื่อมีความรู้จริงและนำาไปใช้งานได้ผล

เป็นประโยชน์จริง จึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตแท้ ขอให้ทุกคน ไม่ว่าจะออกไปทำาหน้าที่การงานในตำาแหน่งใด 

อยู่ ณ ที่ใด ควรจะได้ตั้งใจขวนขวายศึกษาค้นคว้าให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้ง และพยายามนำาเอาความรู้  

ความคิด ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ

ส่วนรวม ถ้าทำาได้ดังนี้ความเป็นบัณฑิตในตัวของแต่ละคนก็จะสมบูรณ์ และจะเป็นเกียรติเชิดชูตนอย่าง

แท้จริง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าท่ี 

การงาน และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๖

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เม่ือวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในท่ีประชุมน้ีว่า บัณฑิตจะต้องมีความรูท่ี้หนักแน่นในหลกัวิชา 

และมีความคิดความสามารถ ที่จะนำาความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้  

ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลาย ถึงเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ซึ่งเป็นคุณสมบัติ

สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของบัณฑิต

 บัณฑิตนอกจากจะเป็นผูมี้ความรูท่ี้ถูกต้องท่ัวถึงในวิทยาการ มีความฉลาดท่ีจะใช้ความคดิวิทยาการ

ของตนให้เป็นผลแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของตนอีกด้วย การปฏิบัติตนให้เหมาะสมนี้

เป็นสิ่งละเอียดอ่อน ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องวัด และไม่มีกฎข้อบังคับใด ๆ กำาหนดไว้ให้บุคคลปฏิบัติ

ตามได้โดยเด็ดขาด หากแต่กำาหนดได้ด้วยคุณธรรม ซึ่งมีอยู่ในจิตสำานึกของแต่ละคนเอง  ผู้ที่มีจิตสำานึก 

ในคุณธรรม สามารถหักห้ามความคิดที่ไม่ถูกต้อง สามารถยับยั้งคำาพูดที่ไม่สมควร และสามารถควบคุม

ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีได้  จึงได้รับคำายกย่องนับถือว่าเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง  บัณฑิต 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีโอกาสดีและมีวิทยฐานะสูงกว่าผู้คนอีกจำานวนหนึ่ง เพราะได้เล่า

เรียนศิลปวิทยาการ และได้รับการอบรมฝึกฝนในระเบียบแบบแผนต่าง ๆ มามากกว่า ในสายตาและ 

ความคิดของคนทั่วไป ย่อมคิดเห็นว่าบัณฑิตทั้งหลายได้รับการปลูกฝังจิตสำานึกในคุณธรรมมาแล้วเป็น

อย่างดี เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติงาม  เมื่อสังคมเชื่อถือว่าบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมความประพฤติดังนี้  ก็ควร

ที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรมในตนเองให้งอกงามขึ้น ให้ควบคู่และเท่าเทียมกับวิชาความรู้ จักได้

สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานได้อย่างบัณฑิตแท้ และบรรลุถึงความดีความเจริญในชีวิตได้ครบถ้วน 

ทุกประการ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในพิธีน้ี ประสบความสุขสวัสด ี

ในชีวิต และมีความเจริญรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงาน สมตามปณิธานปรารถนาทั่วหน้ากัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จการศึกษา ผู้ได้รับรางวัล และทุนการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความ

สำาเร็จอันน่าภาคภูมิใจ

 เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแล้ว ได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผู้มีวิชาความรู้สูง มีความฉลาดสามารถ 

ในการใช้วิชาการ และมีคุณธรรมพร้อมสมบูรณ์ในตน วันนี้จะพูดกับท่านถึงคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ

บัณฑิต คือความเป็นผู้มีเหตุผลที่ถูกต้อง

 การประกอบกิจการงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยทั้งหมด ย่อมเป็น 

ไปได้ยาก เพราะคนจำานวนมากย่อมมีความคิดท่ีแตกต่างกันไป ตามพื้นฐานภูมิรู ้และภูมิธรรมของ 

แต่ละคน  ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการทำางาน ก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนชอบที่จะ

ทำาความคิดความเหน็ให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพจิารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็นจรงิบนพืน้ฐาน

อันเดียวกัน  ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง และเหมาะสม  หากต่างคนต่างคิด 

ต่างคนต่างอ้างเหตุผลที่อาศัยพื้นฐานแตกต่างกัน ก็อาจเกิดถกเถียงโต้แย้งกัน โดยไม่มีข้อยุติ ปัญหา 

ต่าง ๆ ก็ไม่มีทางออกและได้รับการปฏิบัติแก้ไข เป็นผลให้งานที่ทำาติดขัด ล่าช้า หรือไม่สามารถจะ 

ดำาเนินการต่อไปได้สำาเร็จ  เหตุและผลนี้จึงเป็นประโยชน์โดยตรงในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็น

สิ่งที่จะส่งเสริมความสามารถของบุคคลให้สูงขึ้น  คือสามารถทำางานที่ยาก  ที่มีความสำาคัญสูงได้   บัณฑิต

จึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีเหตุและผลในทุกเรื่องทุกกรณีโดยเคร่งครัด ด้วยการหัดคิดให้เป็นระเบียบ 

ขั้นตอน ฝึกจับประเด็นของเรื่องต่าง ๆ  ให้ได้โดยถูกต้อง และรู้จักลำาดับเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันให้ได้แน่ชัด 

ทั้งรู้จักใช้ถ้อยคำาสื่อความหมายได้ถูกต้องตามลำาดับ และรวบรัดชัดเจน  ครั้นลงมือปฏิบัติ ต้องปฏิบัติให้

จริงให้ต่อเนื่องเป็นกระบวนการตามแนวทางที่กำาหนดไว้ ให้งานทุกอย่างก้าวหน้าไปจนบรรลุเป้าหมายโดย

สมบูรณ์  ถ้าทุกคนทำาได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้สิ่งที่คิด กิจที่ทำา คำาที่พูด สัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์แท้จริง ทั้งแก่

ตนเองและชาติบ้านเมือง

 ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคน มีความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ทั้งขอให ้

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันในพิธีนี้ ถึงพร้อมด้วยความวัฒนาผาสุกทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทราบ

รายงานว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับ 

ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่ให้ปริญญา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระพุทธรูปแก่ข้าพเจ้าในโอกาสนี้ด้วย

 พิธีรับปริญญาบัตรมีความหมายสำาคัญมากแก่บัณฑิตทั้งหลาย เพราะเป็นการประกาศรับรอง

วิทยฐานะของแต่ละคนให้ปรากฏ ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความคิด ความสามารถพอเพียงที่จะยกย่องไว้วางใจ 

ให้ประกอบการงานท่ีสำาคัญ ๆ ของชาติได้ งานของชาติน้ันมีมากมายหลายด้าน ครอบคลุมท้ังด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และจำาเป็นจะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถ 

ในแต่ละสาขาวิชา มาปฏิบัติบริหารให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุก ๆ ด้าน ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัด  

ก็ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ มีเครื่องดีด สี ตี เป่า 

เป็นต้น และมีผู้ชำานาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืนไพเราะ และถูกต้องตามจังหวะ 

จะโคน จึงจะเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่าจะทำางานใดด้านใด  

เป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความสำาคัญเท่าเทียมกัน และต้องตั้งใจ

กระทำาให้ดีที่สุด ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความอุตสาหะวิริยะ โดยมุ่งถึงความสำาเร็จของงานเป็น 

จุดหมายสำาคัญ  เช่ือว่า ถ้าทุกฝ่ายทุกคนในชาติปฏิบัติได้ดังน้ี  ก็จะยังความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ 

ที่ทำา และบันดาลความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติได้เป็นแน่นอน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำาลังกาย กำาลังใจ และสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ และให้ประสบ

ความสุขความสำาเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกประการในชีวิต ทั้งขอให้ผู้มาร่วมประชุมพร้อมกัน 

ในพิธีนี้  มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงรับพระพุทธปฏิมาแก้วผลึก 

ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย

ในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๘

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า งานของชาตินั้นมีมากมายหลาย

ด้าน และจะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เปรียบเหมือนวงดนตรีจะต้อง

ประกอบด้วยเครือ่งดนตรต่ีาง ๆ และผูป้ฏิบัติ จึงจะเป็นวงดนตรท่ีีสมบูรณ์  ดงัน้ัน ทุกคนไม่ว่าจะทำางานใด

ด้านใด จะต้องพยายามทำาให้ดีที่สุด

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ปฏิบัติดนตรีนั้น แม้จะใช้เครื่องดนตรีต่างชนิด  

แต่ในการปฏิบัติร่วมกัน จะต้องเทียบเสียงให้ตรงกัน และประสมประสานให้สอดคล้องพอเหมาะพอดีกัน  

เพลงที่ทำาจึงจะได้รสกลมกล่อม ฟังไพเราะนุ่มนวล ผู้ปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน จะต้องคิดให้เห็นว่างาน 

ที่ตนทำานั้น เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งของส่วนรวม และงานทุกด้านทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  

เป็นปัจจัยส่งเสริมเกื้อกูลกัน และประกอบกันขึ้นเป็นงานส่วนรวมของบ้านเมือง ซึ่งต้องเจริญพัฒนาไป

พร้อม ๆ กัน และให้ทันเทียมกัน  ถ้างานส่วนใดส่วนหนึ่งชะงักล่าช้า อาจพาให้ส่วนอื่นเรรวนไปทั้งกระบวน

ได้  ดังนั้น นอกจากจะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้ว แต่ละคนจะต้องพยายามทำางานของตนให้

ประสานกับงานอื่น ฝ่ายอื่น และบุคคลอื่น พร้อมทั้งระมัดระวังปฏิบัติการให้สอดคล้องสนับสนุนกันให้

ตลอดด้วย งานทุก ๆ ส่วนจึงจะดำาเนินไปพร้อมเสมอกัน และทำาความเจริญให้เกิดแก่บ้านเมือง ส่วนรวม 

และบุคคลได้สมบูรณ์

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน 

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๘

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิต ผู้ได้รับรางวัล และทุนการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 เม่ือวานน้ี ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในท่ีประชุมน้ีเป็นความว่า ผูป้ฏิบัติดนตรน้ัีน แม้จะใช้เครือ่งมอื

ต่างชนิดกัน ก็ต้องปฏิบัติให้ประสานกัน เพลงที่ทำาจึงจะไพเราะนุ่มนวล ผู้ปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน  

นอกจากจะทำางานของตนให้ดีที่สุดแล้ว ยังจะต้องประสานกับงานอื่นและบุคคลอื่นให้ได้ด้วย งานจึงจะ

สำาเร็จผลสมบูรณ์ เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเสริมแก่ท่านทุกคนอีกว่า ในการปฏิบัติร่วมกันนั้น ดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง 

จะต้องเทียบเสียงให้รู้ที่สูงที่ตำ่า แล้วจะต้องอยู่ในกรอบคือทางเพลง ท่วงทำานอง และจังหวะอย่างเคร่งครัด  

การปฏิบัติดนตรีร่วมกันจึงจะพรักพร้อม ไม่ติดขัดหรือหยุดชะงักรวนเร การทำางานร่วมกันและการอยู ่

ร่วมกันเป็นสังคม ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก จำาเป็นต้องมีกรอบ คือกฎระเบียบให้ทุกคนถือปฏิบัติ อย่าง 

ในการทำางานร่วมกัน หากต่างคนต่างทำาตามใจชอบ โดยไม่คำานึงถึงระเบียบวินัย งานที่ทำานั้นก็ยากยิ่ง 

ที่จะบรรลุผลสำาเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมายได้ กฎระเบียบจึงเป็นเครื่องกำากับประคับประคองให้งาน

ดำาเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็วถูกต้อง ทั้งทำาให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมได้

โดยปรกติสุข  บัณฑิตจึงควรศึกษาระเบียบแบบแผนของงานของสังคมให้เข้าใจชัด และปฏิบัติตามด้วย

ความตั้งใจและเต็มใจ จึงจะทำาให้งานและประเทศชาติของเราพัฒนาก้าวหน้าไปได้ตามที่มุ่งหวัง

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ ด้วยกำาลังกาย ใจ และสติปัญญา ทั้งมีระเบียบวินัย 

เป็นเครื่องเกื้อกูลความประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้ดำาเนินก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี และประสบความเจริญ

รุ่งเรืองในชีวิตทุกๆ ประการ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๙

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทราบ

รายงานว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับ

เกียรติและความสำาเร็จ ได้เป็นบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ สมตามที่ตั้งใจปรารถนา

 ความเป็นบัณฑิต นอกจากจะหมายรู้ได้ที่ความรู้ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแล้ว ยังสังเกต

ทราบได้ที่ความคิด คำาพูด และการกระทำา อีกทางหนึ่ง ความคิดนั้นสำาคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่

ของคำาพูดและการกระทำาทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม  

คำาพูดและการกระทำาก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำาพูดและการกระทำาก็อาจก่อ 

ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำาสิ่งใด จำาเป็น

ต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำา คำาที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย  

เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำา หรือควรงดเว้น  เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำาพูดที่ไม่สมควร 

หยุดยั้งการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำาแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็น 

ความเจริญ  บัณฑิตจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตนให้เป็นคนคิดก่อนพูด คิดก่อนทำา จนเป็นปรกตินิสัย จึงจะได้ชื่อ

ว่าประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นบัณฑิต ที่คนเขายกย่องเชื่อถือ

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสุขสวัสดีในชีวิต และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ี 

การงาน  ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  ถึงพร้อมด้วยความวัฒนาผาสุกทุกประการ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร 

เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของ 

คำาพูดและการกระทำา เพราะกิจที่จะทำาคำาที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำาเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและ

คิดก่อนทำา จึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำาพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำาแต่

สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่า คำาพูดที่กล่าวออกไป หลังจากที่ได้พิจารณาไตร่ตรอง

อย่างกว้างขวางและรอบคอบแล้ว ย่อมถือเป็นสัจวาจา ที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่บุคคลตั้งไว้แก่ตัวและ 

ผู้อื่น  ผู้พูดจึงผูกพันบังคับตัวเองให้มั่นอยู่ในสัจวาจานั้น สิ่งใดที่พูดว่าจะทำาหรือจะงดเว้น ต้องทำาให้ได้โดย

เคร่งครัดและครบถ้วน หาไม่จะกลายเป็นคนกลับกลอก ไม่มีความมั่นคงในคำาพูดและการกระทำา ทำาให้

ไม่มีผู้ไว้วางใจ ไม่อาจทำาให้งานให้ตนเองประสบผลสำาเร็จที่ดีได้  ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำาอย่าง

นั้น จึงจะได้รับความสำาเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การ

พูดแล้วทำา คือพูดจริงทำาจริง จึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้าง

เสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสำาเร็จทุกประการในชีวิต มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การ

งาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๓๙

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิต ผู้ได้รับรางวัล และทุนการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า บุคคลจะต้องคิดให้ดีให้

รอบคอบเสยีก่อนท่ีจะพดูจะทำา และเม่ือพดูสิง่ใดไปแล้วต้องทำาให้ได้จรงิจึงจะได้รบัความสำาเรจ็ พร้อมท้ัง

ความศรัทธาเชื่อถือ  และความสรรเสริญยกย่องจากคนทุกฝ่าย

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกท่านว่า งานที่ทำาหลังจากที่ได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และ

วางแผนปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาแล้ว ก็ไม่แน่ว่าจะได้ผลเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เสมอไป  ดังนั้น ไม่ว่างานที่ทำาจะได้ผลมากน้อยประการใด สำาเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม นักปฏิบัติงานผู้ยึด

มั่นในความจริง จะต้องยอมรับความจริง และต้องกล้าที่จะบอกกล่าวให้ทราบทั่วกัน โดยไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือน ถ้าไม่ได้ผล คนอ่ืนจะได้ถือเป็นบทเรียน ไม่เสียแรงเสียเวลาไปปฏิบัติโดยเปล่าประโยชน์อีก  

ถ้าได้ผลดี ผู้อื่นก็จะได้ยึดถือปฏิบัติตาม และขยายผลให้ได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้น บัณฑิตผู้จะออกไป

ปฏิบัติหน้าที่การงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและบ้านเมือง จึงควรจะได้

พิจารณาศึกษาในเรื่องการคิด การพูด การกระทำาทั้งก่อนหลังที่กล่าวมานี้ให้ทราบชัด แล้วน้อมนำาไป

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสวัสดี พร้อมด้วยความสำาเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระนี้  และ

ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีในทุกๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรง

คุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบ

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 ท่านท้ังหลายต่างศึกษาสำาเร็จ ได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตสมความตั้งใจแล้ว ย่อมปรารถนา 

ความสำาเร็จที่สูงขึ้นไปอีก คือการสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตและฐานะหน้าที่ จึงอยากจะฝากข้อคิดไว้

ในโอกาสนี้ว่า การที่บุคคลจะทำาการสิ่งใดให้สำาเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพที่มี

อยู่ในตัวเองเป็นสำาคัญ ข้อนี้อธิบายได้ว่า คนเราแต่ละคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด  

แตกต่างกันไป สูงตำ่าไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อจะทำาการสิ่งใดจึงควรต้องรู้จักประมาณตน คือต้องรู้ว่าตนมี

ภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทำางานด้านไหน อย่างไร  เมื่อประมาณตนได้

ดังนี้ ก็จะทำาให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตาม

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การรู้จักประมาณตนยังจะทำาให้คนเราขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูน

ประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ผู้รู้จักประมาณตน จึง

สามารถทำาตน ทำางาน ให้ประสบความสำาเร็จและก้าวหน้าได้ดีกว่าคนอื่น ผู้ที่แม้จะมีความรู้ความสามารถ

มากกว่า แต่ไม่รู้จักประมาณตน

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ และทุกๆ ท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี พร้อมทั้ง 

ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๐

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำาพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า การรู้จักประมาณตน ทำาให้ 

คนเรารูจั้กใช้ความรูค้วามสามารถท่ีมีอยู่ได้พอเหมาะพอดกัีบงาน และได้ประโยชน์สงูสดุเต็มตามประสทิธภิาพ 

ทั้งยังทำาให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพใน

ตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ผู้รู้จักประมาณตนจึงสามารถทำาตนทำางานได้ผลดีกว่าคนอื่น ผู้ที่แม้จะมีความรู้ความ

สามารถมากกว่า แต่ไม่รู้จักประมาณตน  วันนี้ ใคร่จะกล่าวกับท่านถึงเรื่อง การรู้จักประมาณสถานการณ์

 การรู้จักประมาณสถานการณ์ ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดถึงความ

เป็นมา และที่เป็นอยู่ แล้วคาดว่าควรจะเป็นไปอย่างไรในอนาคต อย่างเช่นเมื่อเกิดนำ้าท่วม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็

จะต้องศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รู้กระจ่างทั่วถึง เริ่มแต่นำ้าท่วมนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพ

เป็นอย่างไร เคยมีนำ้าท่วมมาแล้วกี่ครั้ง มีระยะถี่ห่างอย่างไร แต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อย

เพียงใด และในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  เมื่อรู้สถานการณ์ที่เป็นมา

และที่เป็นอยู่แน่ชัด ก็ควรประมาณสถานการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด 

การแก้ไขป้องกันก็จะสามารถกำาหนดวิธีการได้ถูกตรงกับปัญหาและสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกำาหนดเวลา

ปฏิบัติได้ว่า การใดควรจะทำาก่อนหลัง และการใดเป็นการด่วน ที่จะต้องเร่งทำาให้แล้วเสร็จทันการณ์ทัน

เวลา เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดมีขึ้นอีก การรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งในการ

ปฏิบัติงาน ย่ิงประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องเพียงใด ก็จะทำาให้งานท่ีทำาสำาเร็จผลสมบูรณ์ และได้

ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นเพียงนั้น

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสมประสงค์ ในความดีงามความรุ่งเรืองตามที่ปรารถนาทุก

ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๐

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

 ขอแสดงความยินดด้ีวยกับบัณฑิตผูส้ำาเรจ็การศึกษาทุกระดบัทุกคน ท่ีได้รบัเกียรติและความสำาเรจ็

อันควรแก่การภูมิใจในครั้งนี้

 เม่ือสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดในท่ีประชุมน้ีถึงการรู้จักประมาณตน และการรู้จักประมาณ

สถานการณ์ ว่าเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ปรารถนาความสำาเร็จและความก้าวหน้า ในวันนี้ ใคร่จะทบทวน

ให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้าน

ไหน เพียงใด และควรจะทำางานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้จะทำาให้คนเรารู้จักใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำาให้

รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ใน

ตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นให้ทราบชัด ถึงความเป็นมา และที่เป็นอยู่ รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต การรู้จักประมาณ

สถานการณ์ได้นี้ จะทำาให้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกตรงกับปัญหา ทันแก่สถานการณ์ และ

ความจำาเป็น อันจะทำาให้งานที่ทำาได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์คุ้มค่า การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณ

สถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสำาคัญ ที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำาเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่น

และก้าวหน้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีประเทศของเรากำาลังประสบกับภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจ หากไม่รู้จักประมาณตนประมาณสถานการณ์ให้ดีแล้ว ก็ยากที่จะนำาพาตัวนำาพาชาติให้ผ่านพ้น

และก้าวต่อไปโดยสวัสดีได้

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและใน

หน้าที่การงานตลอดกาลทุกเมื่อไป.
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

 ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับและทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

อันควรแก่การภูมิใจ

 ผู้สำาเร็จการศึกษาถึงขั้นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเช่นท่านทั้งหลายนี้ จัดได้ว่าเป็นผู้มีศักยภาพ

ในตัวเองสูง  การปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถระดับนี้ ย่อมมีประสิทธิภาพมาก อาจบันดาลผล

ให้บังเกิดได้ตามต้องการทุกกรณี เพราะฉะนั้น ถ้ามีความสุจริตใจไม่พอ หรือไม่หนักแน่นรอบคอบ 

เพียงพอ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้โดยง่าย จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงอยู่ในความถูกต้องและความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และมีสติสังวร

ระวังในการกระทำาทุกอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานของตนบังเกิดผลเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีก

ประการหนึ่ง การที่มีการศึกษาที่ดีที่สมบูรณ์แล้วนี้ ทำาให้แต่ละคนมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

อย่างสำาคัญ ที่จะต้องร่วมกันใช้ความรู้ สติปัญญา ความสามารถ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติ

บ้านเมือง ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ สิ่งที่แต่ละคนกระทำา จะประกอบกันขึ้นเป็นความเจริญ 

วัฒนาและความก้าวหน้าผาสุกทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ซึ่งเป็นความสำาเร็จในการประกอบกรณียกิจ

ที่ควรแก่การภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริง

 ขออวยพรให้ทุกคนมีกำาลังกายกำาลังใจอันเข้มแข็ง มีความคิดอันเที่ยงตรงและใสสะอาด มีความ

สำาเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตพร้อมทุกประการ.
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๒

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

 ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับและทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

อันควรแก่การภาคภูมิใจ

 ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับสูงถึงขั้นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเช่นท่านทั้งหลายนี้ จัดได้ว่าเป็นผู้มี

ศักยภาพในตนเองสูง  เพราะต่างได้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาในสาขาต่างๆ มาเป็นลำาดับ  เมื่อมาได้

รับการศึกษาระดับสูงเพิ่มเติมอีก ก็ย่อมมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกมาก สามารถที่จะรับผิดชอบ

การงานได้ดีขึ้น สูงขึ้น และกว้างขวางออกไป ด้วยเหตุนี้ แต่ละคนต้องถือว่านับแต่บัดนี้ไป ตนเองม ี

ภาระรับผิดชอบสูงและหนักแน่นย่ิงข้ึนตามภูมิความรู้ สมควรและจำาเป็นท่ีสุดท่ีจะต้องใช้วิชาการท่ีมีอยู่

สร้างสรรค์ความเจริญ ความดีงาม ให้แก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ โดยเต็มกำาลังสติปัญญา

ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะวิริยะและด้วยความคิดพิจารณาอย่างชาญฉลาด ให้สมกับที่มีคุณสมบัติ

พร้อมอยู่ในตัว  ถ้าผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง คิดเห็นและปฏิบัติดังนี้กันทั่วหน้า ก็เชื่อได้ว่าประเทศ

ชาติของเราจักดำารงมั่นคงอยู่ และดำาเนินก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี

 ขออวยพรให้ท่านทุกคนมีกำาลังกายกำาลังใจที่เข้มแข็งมั่นคง มีวิจารณญาณแจ่มใสและละเอียด

รอบคอบ สามารถนำาความคิดวิทยาการที่ศึกษามาแล้ว ไปประกอบกรณียกิจให้บรรลุศุภผลดังประสงค์ จง

ทุกสิ่งทุกประการ.
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