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 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษากลวิธีการเขียนลักษณะการใชภาษา 
และเน้ือหาและแนวพระราชดําริจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๔๒ จํานวน ๔๕๒ องค  
 ผลการศึกษาพบวา กลวิธีการเขียน ในพระบรมราโชวาทประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ 
สวน ไดแก สวนขึ้นตน สวนเนื้อหา และสวนลงทาย  

การใชภาษาในพระบรมราโชวาท ปรากฏการใชภาษา ๒ ระดับ คือ ภาษาแบบเปน
ทางการ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ และภาษาแบบไมเปนทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ  ดาน
การใชคําปรากฏ ๔ ลักษณะ ไดแก การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ การใชคํา คลองจอง การใชคํา
ซอน และการซํ้าคําและกลุมคํา ดานการใชประโยคพบการใชประโยคขนานความ ๓ ลักษณะ คือ 
การใชประโยคขนานความท่ีมีคําสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตนประโยค  การใชประโยคขนานความท่ี
มีคําสันธานเช่ือมอยูทายประโยค  การใชประโยคขนานความท่ีมีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ  ดาน
การใชสํานวนพบการใชสํานวนไทยและการใชสํานวนใหมที่ดัดแปลงแลว  สวนการใชภาพพจน
พบวามีการใช ๔ ลักษณะ ไดแก อุปมา  คําถามเชิงวาทศิลป สัญลักษณ และอุปลักษณ ดานการ
เชื่อมโยงความ พบการเช่ือมโยงความ ๓ ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดยการละคํา การ
เชื่อมโยงความโดยการอางถึง และการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม  

เนื้อหาและแนวพระราชดําริที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทมี ๕ ดาน ไดแก ความสําคัญ
ของบัณฑิต การศึกษา การทํางาน ความสําคัญของประเทศ และการพัฒนาสติปญญา 
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This study aimed to investigate writing styles and techniques, language use, and 
content values of His Majesty the King’s speeches given at the graduation ceremonies 
between 1950-1999. 452 speeches were selected for the study.  
 The study found that the writing techniques in His Majesty the King’s speeches 
consist of 3 main parts: introduction, main content, and conclusion. 
 The language used in His Majesty the King’s speeches was both formal and  informal. 
His Majesty the King’s use of words appeared in four types: short words with direct meaning, 
rhymes, synonymous compounds, repetitive words and phrases. There were three types of parallel 
sentences used in the speeches: parallel sentences with conjunction at the beginning of the 
sentence, parallel sentences with conjunction at the end of  the sentence, and parallel sentences 
with phrasal conjunction. Both traditional idioms and modern idioms were found  in the speeches. 
The figures of speech found in the speeches were simile, rhetorical question, symbol, and metaphor. 
It was found that discourse cohesion included ellipsis, reference and conjunction.  
 The content in His Majesty the King’s speeches contained five main topics: the 
importance of graduates, education, work, the importance of nation and intellectual development.
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  
 ผูเขียนวิทยานิพนธรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีคา ยิ่ง ทําใหผู เขียนวิทยานิพนธ ตระหนักถึงหนาที่ของ
ตนเอง กุศลผลบุญใดๆ ที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดทํามาแลวขอถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงเปนมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาและความเอาใจใสจาก รอง
ศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ครูผูเปนแสงสวางสองนําทาง ผู
จุดประกายปญญา ถายท อดความรู ตลอดจนสละเวลาใหคําช้ีแนะอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย 
หวงใย ใหกําลังใจ  และคอยชวยเหลือศิษยในทุกดาน  ในยามที่ศิษยทอ หมดกําลังใจ ครูไมเคย
ทอดทิ้งหากแตใหโอกาสศิษยเสมอตลอดเวลา หากไมไดรับความกรุณาจากค รู ศิษยคงไมสามารถ
ทําวิทยานิพนธ ฉบับนี้ ไดสําเร็ จลุลวง ทําใหศิษยซาบซึ้งในพระคุณครูเปนอยางยิ่ง และขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการ ตรวจ สอบวิทยานิพนธทุกทาน คือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร .อุบล เทศทอง ครูผู กรุณาใหคําแนะนําตรวจแก อันเปนประโยชนตอการทํา
วิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมทั้งคอยไถถามถึงความกาวหนาวิทยานิพนธ ใหกําลังใจ หวงใย
ศิษยเสมอตลอดเวลาในชวงท่ีศิษยทําวิทยานิพนธ รองศาสตราจาร ยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ครูผูจุ ด
ประกายหัวขอวิทยานิพนธแกศิษย ใหโอกาส ใหคําแนะนํา  ตรวจและแกไขวิทยานิพนธเลมน้ีเปน
อยางดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา ชางขวัญยืน ผูกรุณาใหคําแนะนํา  อันเปนประโยชนและ
สละเวลาอันมีคาตรวจและแกไขวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยยุ รฉัตร บุญสนิท ครูผูเปนแรงบันดาลใจ  เปน
กําลังใจท่ียิ่งใหญ คอยหวงใย คอยไถถามถึงความกาวหนาวิทยานิพนธ และสงกําลังใจมาใหศิษย
เสมอตลอดเวลา ทําใหศิษยซาบซึ้งใจในพระคุณครูเปนอยางยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากรทุกทาน ที่กรุ ณาประสิทธิ์ประสาทความรู คอยไ ถถามทุกขสุข 
และความกาวหนาของวิทยานิพนธอยูเสมอ อีกทั้งยังเปนกําลังใจใหผูเขียนวิทยานิพนธตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณพอ แมผูเปยมดวยความรัก และความ กรุณา ทําทุกอยางเพื่อ
ความสําเร็จในการศึกษาของลูก รวมถึงทุกคนในครอบครัวทีค่อยเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่ง  
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สารบัญ  
หนา 

บทคัดยอภาษาไทย..............................................................................................................ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.................................................................................................. .......จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................ ฉ 
บทท่ี 
  ๑   บทนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................ ........................................๑ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ.................................... .............................................................๑๐ 
วัตถุประสงคของงานวิจัย.............................................. ..........................................๑๔ 
ขอบเขตของการวิจัย............................................... ...............................................๑๕ 
วิธีดําเนินการวิจัย..................................................................... ..............................๑๕ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ......................................................................................๑๖ 

 ๒   กลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว........................................๑๗ 
กลวธิีการเขียนสวนขึ้นตน.............…………………………………………………......๑๘ 
กลวิธีการเขียนสวนเนื้อหา.......................................................................... ............๒๐

  กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร.................................. ..............................๒๑ 
  กลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหาร................................. .............................. ๒๗ 
   การอธิบายเพื่อวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภท .............๒๘ 

การอธิบายความหมายของคําหรือนิยาม.........................................๓๒ 
  กลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร.................................... ..............................๓๗ 

สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร.......................................๓๙ 
สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร.......................................๔๒ 

 กลวิธีการเขียนสวนลงทาย........................................................ ..............................๔๖ 
๓   ลักษณะการใชภาษาในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว………………...…๔๙ 

ระดับภาษา.......................................................... .................................................๔๙ 
 ภาษาแบบเปนทางการภาษาระดับมาตรฐานราชการ...................................๕๑ 
 ภาษาแบบไมเปนทางการภาษาระดับกึ่งทางการ..........................................๕๓ 
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บทท่ี                      หนา 
การใชคํา................................................................................. ..............................๕๘ 

การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ.................................................................. ๕๙ 
 การใชคําคลองจอง...................................................... ..............................๖๒ 
 การใชคําซอน............................................................................................๖๕ 

คําซอน ๒ หนวย........................................................................ ...๖๘ 
คําซอน ๓ หนวย................................................................ ...........๙๒ 
คําซอน ๔ หนวย......................................................................... ๑๐๑ 
คําซอน ๖ หนวย......................................................................... ๑๐๗ 

  การซ้ําคําและซ้ํากลุมคํา..................................... .....................................๑๑๐ 
   การซ้ําคํา...................................................... .............................๑๑๑ 
   การซ้ํากลุมคํา............................................... .............................๑๑๕ 
 การใชประโยคขนานความ…………………………………………………………….๑๑๙ 

การใชประโยคขนานความท่ีมีคําสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตนประโยค..........๑๒๐ 
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๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชา
สามารถ ในดานตางๆ หลายดาน เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร การ
ชลประทาน ดานศิลปะ ดานกีฬา และอักษรศาสตร โดยเฉพาะดานอัก ษรศาสตรนั้นนับวาพระองค
มีพระปรีชาญาณเปนเลิศ พระองคไดทรงสรางสรรคงาน พระราชนิพนธ ไวหลายประเภท เชน เรื่อง
พระมหาชนก ทองแดง บันทึกประจําวันเรื่องพระราชานุกิจรัชกาลที่ ๘ และ เม่ือขาพเจาจาก
สยามไปสูสวิ ตเซอรแลนด  พระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต  และนายอินทรผู ปดทองหลังพระ  
รวมทั้งบทความที่ทรงแปลและเรียบเรียง เชน บทความเรื่อง “ขาวจากวิทยุเพื่อสันติภาพและ
ความกาวหนา” “ฝนรายไมจําเปนจะตองเปนจริง”  

นอกจากงานพระราชนิพนธที่สําคัญดังกลาวแลวยังมีพระราชนิพนธอีกประเภทหนึ่ง 
แมจะเปนพระราชนิพนธที่มีขนาดสั้นแตนั บวามีคุณคาในดานเนื้อหาสาระ แงคิด และดาน
วรรณศิลปที่ไมยิ่งหยอนไปกวาพระราชนิพนธขนาดยาว นั่นคือ พระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทาน
ใหแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แมพระบรมราโชวาทจะมีขนาดสั้นแตก็มีใจความเปยมดวยสาระ
และเน้ือหาท่ีสะทอนใหเห็นถึงแนวพระราชดําริตางๆ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จ จากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง มหาวิทยาลัยภายในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัดตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน โดยเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรใหแกจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนแหง แรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ .ศ.๒๔๙๓ และไดเสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนคร้ังสุดทายเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แมวาตอมาพระองคจะมิไดเสด็จพระราชดําเนินไปดวยพระองคเอง แตพระองคได
พระราชทานพระบรมราโชวาทเพ่ือ อัญเชิญไปอานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนเวลาอีก ๒ ป คือ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๓  ดวยเหตุที่พระองคมีพระราช
ภารกิจมากจึงไดหยุดการพระราชทานปริญญาบัตรดังกลาว อยางไรก็ตามพระองคไดโปรดเกลาฯ
ใหพระบรมวงศานุวงศรับพระราชภารกิจในการพร ะราชทานปริญญาบัตรแทน การท่ี

๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษานับเปนพระราช ภาระ
ที่หนักและเปนพระมหากรุณาธิคุณตอผูสําเร็จการศึกษาอยางหาท่ีสุดมิได 

พระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปนั้นมีจํานวนท้ังสิ้น ๔๕๒ องค  พระบรมราโชวาท
ดังกลาวลวนมีคุณคาแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพในดานภาษาไทย พระบรมราโชวาทแตละองคที่
ไดพระราชทานนั้น พระองคจะทรงเตรียมไวกอนเสมอ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางที่ พระวรวงศเธอ 
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ผูทรงเคยเปนประธานองคมนตรี ไดตรัสไววา 

 
อยาไปเขาใจวาพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสตางๆน้ันมีผูรางข้ึนทูลเกลาฯถวาย 

จริงอยูในเรื่องที่เกี่ยวกับทางราชการ เชน การเสด็จฯเปดสถานที่สําคัญ การพระราชทาน
ปริญญา ฯลฯ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอง รางพระราชดํารัสตอบหรือรางพระบรมราโชวาท
ถวาย แตมิไดหมายความวาจะทรงรับเอาตามท่ีมีผูรางถวายเสมอไป เจาหนาที่สํานักราช
เลขาธิการหรืออาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ จะทราบดีวาที่รางขึ้นไปทูลเกลาฯ ถวายแตละ
ครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตกแตงแกไขมากนอย เพียงไร เพื่อใหเหมาะกับ
เหตุการณบานเมืองในขณะนั้น ถาไมทรงเปนอัจฉริยะทางภาษา พระบรมราโชวาทในโอกาส
ตางๆ ก็คงจะไมถึงอกถึงใจอยางที่ไดสดับกัน๑  

 
จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใสพระราชหฤทัยในงาน

พระราชนิพนธทุกประเภท รวมทั้งพระบรม ราโชวาท แมพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวก็ไดทรงเตรียมไวกอนพูดเชนกัน ดังที่ นันทา ขุนภักดี ไดเขียนและนําพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่ไดตรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 

 
เม่ือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและส มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งสองพระองคไดเสด็จฯ  ไปในงาน
เลี้ยงรับรองที่จวนขาหลวงในฮอนโนลูลูจนถึงสองทุมกวา จึงเสด็จข้ึนเครื่องบินเสวยพระ
กระยาหารคํ่าบนเครื่องบิน กวาจะเสวยเสร็จก็หาทุม สมเด็จฯ ไดทูลเตือนใหพระบาทสมเด็จ

                                         
๑ พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร , (สมาคมภาษาแ ละหนังสือฯ , ๒๕๓๑), 

๑๙๓, อางถึงใน  กุสุมา รักษมณี , “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานภาษา
และหนังสือ,” ภาษาและหนังสือ ๒๗, ๑-๒ (เมษายน – มีนาคม ๒๕๓๙), ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓ 

พระเจาอยูหัวเสด็จเขาที่บรรทมทันทีเนื่องจากเม่ือคืนกอนเขาในที่บรรทมนอยมาก ในหลวง
ตรัสปฏิเสธ ทรงอางวา จะตองเตรียมพระราชดํารัสกอน โดยรับส่ังวา “ตองเตรียมใหพรอมไว
เสมอ” แตบางครั้งก็ไมไดใช เพราะเวลาเขากลาวสุนทรพจนสดๆ  มาใครจะควั กกระดาษ
ขึ้นมาอานได เราก็ตองสดๆ ตอบไปเหมือนกัน ซึ่งตรงกับที่สมเด็จฯทรงเลาวา  

...ราชเลขาธิการจะเขาเฝาฯถวายพระราชดํารัสที่เตรียมไว เพราะราช
เลขาฯ ทราบดีวาแมจะเตรียมไวอยางไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงโปรด
ที่จะทอดพระเนตรกอน และทรงแกไขเอง บางครั้ งทรงเขียนเองใหมทั้งหมด และ
บอยครั้งทีเดียวท่ีกระแสพระราชดํารัสที่ทรงตระเตรียมไวนั้นไมใครไดนําข้ึนมาใช 
เพราะตองทรงคิดตอบดวยพระปรีชาสามารถสดๆเสียเปนสวนใหญ...๒ 

 
จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถจึงเปนสิ่งยืนยันไดวา ท้ัง

พระบรมราโช วาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคไดทรงเตรียมไว
ลวงหนา และแสดงใหเห็นวาพระองคมีพระอัจฉริยภาพทางภาษาเปนอยางยิ่ง นอกจากจะเห็นพระ
อัจฉริยภาพทางภาษาแลว พระบรมราโชวาทน้ัน นับวาเปนประโยชนตอผูสําเร็จการศึกษาในการ
พัฒนาตน สังคม และประ เทศชาติ อีกทั้งแสดงใหเห็นแนวพระราชดําริในดานตางๆ ไดแก  แนว
พระราชดําริเกี่ยวกับความสําคัญของบัณฑิต แนวพระราชดําริ เกี่ยวกับการศึกษา แนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับหลักการทํางาน แนว พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ และแนว พระราชดําริ
เกี่ยวกับการพัฒนาสติปญญา ดังเชน  

 
ตัวอยาง แนวพระราชดําริเกี่ยวกับประเทศชาติ 
 
ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน กลาวตามหลักความจริง คนเราประกอบดวยรางกาย

สวนหนึ่ง จิตใจสวนหนึ่ง. ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู . สวนใดสวนหนึ่งทําลาย
ไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกสวนหน่ึงจะตองแตกทําลายไปดวย . ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดิน
และประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความ
เชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวมเรียกวา “ความเปนไทย ” 
เปนสวนจิตใจ. ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยู ก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปนไทยพรอม

                                         
๒ นันทา ขุนภักดี , “ฟงมธุรพจนพระตรัสแลวจับใจ ,”  ใน มติชนสุดสัปดาห  ๘, ๓๗๙ 

(ธันวาคม ๒๕๓๐,) ๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔ 

บริบูรณ. แตถาความเปนไทยของเรามีอันเปนตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว ชาติก็
ตองสูญสิ้น 

       (๒๒ กันยายน ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) 
 

แนวพระรา ชดําริ ขางตนนั้น แสดงใหเห็นถึงความหวงใยที่พระองคทรงมีตอ
ประเทศชาติ อีกทั้งทรงใหขอคิดใหคนในชาติมีความสามัคคีกัน แมพระบรม ราโชวาทจะมีเนื้อหา
ขนาดสั้นแตแฝงไวดวยคุณคาอเนกอนันต นอกจากน้ีพระบรมราโชวาทก็ยังสะทอนใหเห็นพระ
ปรีชาสามารถของพระองควาทรงเปนนักภาษาและนักเลนภาษา นั่นคือทรงทําใหคํางายๆ  เพียง
ไมกี่คําสามารถส่ือความ หมายไดชัดเจนขึ้น จนมีลักษณะเปนงานที่มีวรรณศิลป ดังจะเห็นไดจาก 
มีผูกลาวถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของพระองค ไวดังนี้ 

 
ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย  ไดกลาววา  
 
 พระอัจฉริยภาพในดานภาษาไทยที่ปรากฏชัดจะเห็นไดจากพระราชดํารัสและพระ

บรมราโชวาทที่พระราชทานแกบุคคลต างๆ ทั้งในสถาบันราชการและเอกชนในโอกาสและ
สถานที่ตางๆ ลวนเหมาะแกบุคคล เหมาะแกโอกาสและเหมาะแกสถานการณ ทั้งในการ
พระราชทานพระราชดําริ และ การใชการใชภาษา คําแตละคํามีความหมาย สํานวนภาษา
เรียบงายแตลึกซึ้ง กินความ ทรงประณีตมากในการใชถอยคําและสํานวนภาษา๓ 

 
สุนันท อัญชลีนุกูล  ไดกลาววา 

 
ลักษณะภาษารอยแกวในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก

บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จัดไดวา
เปนรูปแบบของวรรณกรรมคําสอนที่แสดงออกถึงลักษณะเดนของลีลาการใชภาษาในการ
สอนอยางเปนธ รรมชาติทําใหผูศึกษาเขาใจ ประทับใจ จึงนับวาเปนพระบรมราโชวาทอัน

                                         
๓ หมอมหลวง ทวีสันต ลดาวัลย , “พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา ,” ใน เพ็ญพระ

พิริยะเกินจะรําพัน ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลา
ภิเษก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ กรงุเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือ, ๒๕๓๑,๑๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕ 

ทรงคุณคาอยางอเนกอนันตทั้งในดานแนวคิดและวรรณศิลป ที่เปนประโยชนอยางย่ิงแก
ผูอาน ผูฟง ผูศึกษาทุกคน ไมเฉพาะแตบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น๔ 

 
 ชมัยภร  แสงกระจาง  ไดกลาววา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีความรักและความผูกพันตอภาษาและ

วรรณศิลปของชาติอยางลึกซึ้ง ไมเพียงเพราะพระองคทรงเปนผูนําและรับผิดชอบเร่ืองของ
วัฒนธรรมตอประชาชนทั้งประเทศเทานั้น หากแตเกิดมีหลายสิ่งหลายอยางในบทพระราช
นิพนธ แสดงใหเห็นวาพระองคเปนผู มีความใสพระราชหฤทัยในเร่ืองของภาษาและ
วรรณศิลปในฐานะนักเขียนอยางท่ีทรงเปนปจเจกชนคนหนึ่งดวย เพราะภาษาและ
วรรณศิลปของพระองคไมไดเกิดขึ้นในงานที่ตองพระราชนิพนธเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
อยางพระมหากษัตริยเทานั้น หากแตเกิดขึ้นในงานพระราชนิพนธอยางเปนการสวนพระองค
ดวย๕ 

 กุสุมา รักษมณี ไดกลาววา 
 
ผลงานพระราชนิพนธอันหลากหลายต้ังแตบทพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระ

ราชนิพนธแปลทั้งบทความและเรื่องยาว และพระราชนิพนธที่ทรงนําของเกามาเลาใหม ลวน
เปนประจักษพยานชัดแจงที่ทําใหคนไทยกลาวไดอยางเต็มภาคภูมิ วา พระเจาแผนดิน
พระองคนี้ทรงเปนวรรณศิลปนผูทรงพระปรีชาสามารถเสมอบูรพกษัตริยหลายๆ  พระองคใน
ประวัติวรรณคดีของไทย๖ 

 
ขอความขางตนแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรีชาสามารถใน

ดานวรรณศิลปเปนเลิศ ในการศึกษาพระอัจฉริยภาพทางภาษานั้น พระบรมรา โชวาทก็เปนหนึ่งใน

                                         
๔ สุนันท อัญชลีนุกูล , “พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” ภาษาและวรรณคดี ๑๖, (ธันวาคม ๒๕๔๒), ๑๘๓. 
๕ชมัยภร แสงกระจาง , “ภาษาและวรรณศิลปในพรปใหมและพระราชดํารัส ,” ใน ครู

ภาษาไทยของแผนดิน (นครสวรรค : สถาบันราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๔๓), ๘๙. 
๖กุสุมา รักษมณี , “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานภาษาและ

หนังสือ,” ภาษาและหนังสือ ๒๗, ๑-๒ (เมษายน – มีนาคม ๒๕๓๙) : ๔๘. 
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พระราชนิพนธที่จะแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถดังกลาวไดเปนอยางดี ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจ
ศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดพระราชทานแกบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยตางๆ โดยศึกษาทั้งในดานกลวิธีการเขียน ลักษณะการใชภาษา ตลอดจนแนวคิดท่ีได 
ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนพบวา ในดานกลวิธีการเขียน พระบรมราโชวาทมีองคประกอบ
เหมือนกันคือ เริ่มดวยการแสดงความยินดีกับความกาวหนาของมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิที่
ไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ จากน้ันไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตซ่ึ งเปน
สาระหลัก และจบลงดวยการพระราชทานพร  

ในสวนเนื้อหาของพระบรมราโชวาทซ่ึงเปนสาระหลักนั้น จากการศึกษาเบื้องตนพบ
กลวิธีการเขียนโดยการใชโวหารลักษณะตางๆ ไดแก เทศนาโวหาร อธิบายโวหาร และสาธกโวหาร 
เนื่องจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีลักษณะกา รใหขอคิดเตือนใจ เพื่อให
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
อธิบายโวหาร  

อธิบายโวหารเปนการอธิบายกระบวนการ การวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหา
ออกเปนประเภท หรือเปนพวก เชน  

 
ขาพเจาใครกลาวเพ่ิมเติมแกทานทั้งหลายวา งานทุกอยาง ยิ่งเปนงานในระ ดับชาติ 

จําเปนตองมีโครงการอันแนนอนสําหรับปฏิบัติดําเนินการ และโดยปรกติโครงการตางๆ  ที่ตั้ง
ขึ้นนั้น จะตองอาศัยพื้นฐาน วิธีการ และวิชาการเปนสวนประกอบที่สําคัญ พื้นฐานหมายถึง
วัตถุประสงค กําลังทุน กําลังบุคคล พรอมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณทุกอยาง  
วิธีการนั้น ไดแกการวางรูปงานกําหนดระยะดําเนินการเปนขั้นเปนตอน ใหเกี่ยวโยง
ตอเนื่องกัน รวมถึงระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคลทั้งในธุรการทั้งหมด สวนวิชาการ ไดแก
หลักความรูที่ถูกตองแทจริงในงานนั้นๆ ซึ่งนํามาปฏิบัติสงเสริมพ้ืนฐานและวิธีการ ใหไดผลที่
สมบูรณแนนอน เชนนํามาปฏิบัติเพ่ือใหการใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคคล
มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือนํามาเปนหลักการในการกําหนดแนวทางขั้นตนของงานให
เปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ใชเปนหลักเทียบเคียงตัดสินวา
ควรจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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เทศนาโวหาร 
เทศนาโวหารเปนโวหารท่ีกลาวชักจูงผูอ่ืนใหมีความเห็นคลอยตาม ใหเชื่อถือและ

ใหปฏิบัติตาม เชน  
 

ใครจะฝากขอคิดไวสําหรับเตือนใจวา ชาติไทยของเราไดพึ่งตนเองมาโดยตลอด จึงยืน
หยัดมาในโลกไดโดยอิสระจนถึงทุกวันนี้ ผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงเชนทานทั้งหลาย เปนผูมี
สวนบริหารประเทศทั้งในวันนี้วันหนาดวยกันทุกคน จึงตองรูจักและสามารถพ่ึงตนเอง 
มิฉะนั้นประเทศชาติ อาจเปนอันตรายไปได เพราะการบริหารงานของทาน การพึ่งตนเองนั้น
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจําตัวบุคคลสองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษา มาใช
ในการปฏิบัติงานประการหน่ึง ความฉลาดท่ีจะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอมทั้ง
ทางท่ีจะใหพนความเสื่อม ดําเนินไปใหถึงความเจริญ อีกประการหน่ึง 

 (๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

สาธกโวหาร 
สาธกโวหารเปนการยกเอานิทานมาประกอบ เพื่อใหพระบรมราโชวาทมีความ

นาสนใจ เชน  
 

ทานทั้งหลายคงจะรูจักนิทานเร่ือง “กระตายกับเตา ” กระตายมีฝเทาดี ทะนงตนวาไม
มีผูใดว่ิงเร็วเสมอเหมือน ยิ่งเตานั้นก็เปนคนละชั้น แตความท่ีทะนงตัววาตัวเองเกง วิ่งไปยัง
ไมทันถึงที่หมาย ไปนอนหลับเสีย ปลอยใหเตาซ่ึงเดินชากวามากไปถึงที่หมายไดกอน  

นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา อยาทะนงตัววาวิเศษกวาผูอื่น อยาอวดเกงเกินไป จะทําการ
สิ่งใดจงไตรตรองใหรอบคอบ ถาเปนเร่ืองเล็กโทษของความไมรอบคอบก็จะนอย แตถาเปน
เรื่องใหญ เปนเ ร่ืองของชาติบานเมือง ก็จะเปนผลเสียหายแกชาติบานเมืองได ฉะนั้น จะ
กระทําส่ิงใด จงใชสมองไตรตรองดูใหรอบคอบเสียกอน 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
สวนพระปรีชาสามารถดานภาษาน้ัน พบวาพระองคทรงใชคํางายตรงไปตรงมา การใช

คําคลองจอง การ ใชคําซอน การใชสํานวน  การใชประโยคขนานความ  และการ ใชภาพพจน  
ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถดานวรรณศิลป ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘ 

การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ 
 

การใชคําสั้น กระชับ ไดใชความ  จะทําใหสื่อความหมายไดทันทีและไมตอง
ตีความตอไป เชน 

ขอใหทานทั้งห ลายเอาใจใสศึกษาในความจริงขอนี้ และถือเอาเปนหนาที่ ที่จะตอง
พยายามทําใหถูกตองครบถวน โดยจด จํารําลึกไวเสมอตลอดเวลาวา คนชั่ว  คนคราน  คน
หยาบ คนไมมีอายนั้น ถึงจะมีความรูทวมทนเทาใด ก็ไมมีประโยชน เพราะสรางสรรคอะไร
ไมได ไดแตทําลายอยางเดียว 

 (๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
การใชคําซอน 

คําซอนจะชวยใหภาษาสละสลวยและเขาใจเน้ือหาไดชัดเจน เชน 
 

คนที่ทํางานนั้นอาจแบงตามลักษณะใหญๆ ไดสองลักษณะ หนึ่งรักษาเจตนาความมุง
หมาย  และฉันทะความพอใจ ในการงานไวไมไดนานหรือเขาใจจุดมุงหมายไมชัดเจน คน
ลักษณะนี้ทํางานอยางหนึ่งอยางใดนานๆเขาก็จะเกิดชินชา ยิ่งทําก็ยิ่งจืดชืด ทอถอย เหนื่อย
หนาย  หรือมิฉะนั้นก็เกิด ฟุงซานรําคาญ  งา นนอยก็กลายเปนมาก ทําไดโดย ยากลําบาก
หนักใจ ที่สุดก็เสียการเสียงานและเสียคนไปดวย 

   (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
การใชสํานวน  

สํานวนเปนการใชถอยคําสั้นๆ ที่มีความหมายไมตรงกับความหมายปกติ  เชน  
 

การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนา
วิตก เพราะผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พูดเชนนี้ เหมือนกับสอนให ปดทอง
หลังพระ การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอย
ชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา 
ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได 

(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙ 

ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว เตือนสติ ใหบัณฑิต ทํางานดวยความ
ต้ังใจ แมงานที่ทําอาจไมมีผูใดทราบ หากแตงานเหลานั้นกอใหเกิดประโยชนแก สวนรวมและ
ประเทศชาติ  ถึงแมจะเปนการปดทองหลังพระก็ตาม เพราะหากปดทองแตดานหนาองคพระ องค
พระก็ไมอาจสมบูรณได เชนเดียวกับการทํางาน หากมัวแตทํางานเอาหนา ทําอะไรตองใหมีผูรูผู
เห็นก็เปนส่ิงที่ไมถูกตองนัก รวมทั้งไมกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติอีกดวย 

 
การใชภาพพจน  
 การใชภาพพจน คือ การสรางมโนภาพใหเกิดข้ึน โดยอาศัยถอยคําสํานวน 

เพื่อใหผูอานเกิดมโนภาพอยางเดนชัด ภาพพจนที่ปรากฏมีดังนี้  
 
อุปมา  

  อุปมาเปนการเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีสภาพแตกตางกันแตมี
ลักษณะเดนรวมกัน  เชน 
 

  สิ่งทั้งหลายอันเกี่ยวกับการแสดงผลการเรียน เชน ระบบคะแนน เกียรตินิยม 
รางวัลการศึกษา ลว นมีความสําคัญ มีอุปการะสงเสริมการศึกษาทั้งสิ้น เพราะสิ่ง
เหลานั้น นอกจากจะชวยใหเกิดความหวังและกําลังใจขะมักเขมนในการเลาเรียนแลว
ยังเปนเหมือน เข็มทิศหรือมาตร  ที่นักศึกษาจะใชวัดความรูความสามารถ และความ
ถนัดของตัวใหทราบไดเปนอยางดี 

    (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

คําถามเชิงวาทศิลป 
 
 คําถามเชิงวาทศิลปเป นการต้ังคําถามแตมิไดหวังคําตอบ หรือถามีคําตอบก็เปน

คําตอบท่ีท้ังผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว  และเปนคําถามแบบรวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด เชน 
   

  การใชความคิดนั้น กลาวส้ันไดวามีอยูสองแบบ แบบหนึ่งคิดงายๆ หมิ่นๆ ตามท่ี
ตัวนึกพอใจ อีกแบบหนึ่งคิดอยางรอบคอบ ดูเร่ืองใดก็ดูหลายแงหลายมุมจนทั่ว 
คํานึงถึงเหตุและผลเปนใหญ วาควรคิดควรทําหรือไม ทําแลวจะสําเร็จและไดผลที่พึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐ 

ประสงคหรือไม  จะเปนแกนสารที่ผูอื่นจะรับเอาไดดวยหรือไม  ความคิดอยางแร กทํา
ไดไมยาก 
           (๑๗ กันยายน ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
 จะเห็นไดวา พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพดานภาษาและวรรณศิลปของพระองค
อยางชัดเจน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิทยานิพนธเรื่องการวิเคราะ หพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานกลวิธีการเขียน การใชถอยคําสํานวน การเช่ือมโยงความ 
การใชภาพพจน รวมทั้งแนวคิดที่ไดจากพระบรมราโชวาท ที่ทรงคุณประโยชนตอบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ 

 
๒. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นันทา ขุนภักดี เขียนบทความเร่ือง “ฟงมธุรพจนพระตรัสแลวจับใจ ” โดยศึกษาจาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรีชาสามารถในดานการพูดเปนเลิศ เนื่องจาก
พระองคทรงมีหลักการพูด  โดยจะทรงเตรียมพรอมกอนพูดเสมอ  ก อนการพูดทุกครั้งพระองคจะ
ทรงเตรียมเนื้อเรื่องใหเหมาะกับผูฟง เหมาะกับเวลา และเหมาะกับโอกาสท่ีจะพูด พระองคทรง
รูจักวิธีพูดเพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและประสบการณ อีกทั้งมี พระปฏิภาณในการตรัสตอบ
อยางฉับพลันอีกดวย พระองคทรงรูจักสรางการพูดใหนาสนใจ โด ยทรงคํานึงถึงสวนประกอบท่ีทํา
ใหพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสของพระองคนาสนใจมีชีวิตชีวา และทรงใชพระอารมณขัน
เพื่อสรางการพูดใหนาสนใจยิ่งขึ้น และในดานการใชภาษา พระองคทรงใชถอยคํางายๆ 
ตรงไปตรงมา ทรงใชการซ้ําคําเพื่อเนนใหนาสนใจ ในบางโอกาสพระองคทรงใช พระสุรเสียง
นุมนวลหนักแนน พระองคทรงมีศิลปะในการพูด มีพระปรีชาในการใชภาษาถายทอดความคิดให
ผูฟงเขาใจ เห็นใจ ประทับใจ และชื่นชมไดตามพระราชประสงค ตลอดจนทรงสามารถโนมนาว
จิตใจผูฟงใหเกิดศรัทธาเล่ือมใสคลอยตาม และปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ พระองคทรง มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑ 

ศิลปะในการฟง ทรงแสดงใหผูพูดเห็นวาพระอ งคทรงฟงคําพูดดวยความต้ังใจ อยากรูอยากฟง
จริงๆ นอกจากน้ีพระองคยังทรงยึดถือคุณธรรมในการพูดทุกครั้งอีกดวย๗ 

 
สุนันท อัญชุลีนุกูล เขียนบทความเร่ือง “พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทย าลัย” โดยไดศึกษาเฉพาะแนวคิดที่ไดจากพระบรมราโชวาท 
ผลการศึกษาปรากฏแนวคิด ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. แนวคิดใหบัณฑิตตระหนักถึงสิ่งสําคัญของชาติ  พบวา พระบรมราโชวาทมีแนวคิด
เรื่อง ความสําคัญของภาษาไทย เพราะภาษาเปนบอเกิดของความรูและเปนมรดกของชาติ 
ความสําคัญของประเพ ณีไทย ทรงเนนใหเห็นวาประเพณีเปนสิ่งท่ีควรเคารพและเปนหลักตอการ
ดําเนินชีวิตและความกาวหนาของประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  

๒. แนวคิดดานหลักการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบวา พระบรมราโชวาทมีแนวคิดเรื่อง
การศึกษาระเบียบแบบแผนของงาน และความสามัคคี การทํางานดวยสติรูเทาทัน การปฏิบัติงาน
ดวยใจรักงานเสมอ การรูจักนําความรูไปใชในการปฏิบัติใหเกิดประโยชน แนวคิดเหลานี้ พระองค
ไดพระราชทานเพื่อใหบัณฑิตท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาไดนําไปเปนแนวทางในการทํางานเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จ 

๓. แนวคิดดา นจริยธรรมบัณฑิต พบวามีแนวคิดในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต ความมี
คุณธรรมประจําใจ การรูจักหนาที่ แนวคิดดานจริยธรรมที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทน้ันลวนเปน
ประโยชนตอบัณฑิตท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษา เพราะผูที่มีจริยธรรมประจําใจสามารถนําจริยธรรมไป
ชวยในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี๘ 

 
ชมัยภร แสงกระจาง เขียนบทความเร่ือง “ภาษาและวรรณศิลปในพรปใหมและพระ

ราชดํารัส” โดยไดศึกษาภาษาและวรรณศิลป ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

                                         
๗ นันทา ขุนภักดี , “ฟงมธุรพจนพระตรัสแลวจับใจ ,”  มติชนสุดสัปดาห , ๒๓ – ๒๗, 

๔๙. 
๘ สุนันท อัญชลีนุกูล , “พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” ภาษาและวรรณคดี, ๑๖๓ – ๑๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถนัดการใชเรื่องเลาและความเปรียบ ทรงใช
สัญลักษณในการเลาเรื่อง อีกทั้งยังทรงสอดแท รกนิทานในการเลาอีกดวย จะเห็นไดวาพระองคใส
พระราชหฤทัยในเรื่องภาษาไทย ทรงมีความหวงใยในเรื่องการเปล่ียนไปของภาษา นอกจากน้ี
พระองคยังทรงมีความสามารถในทางฉันทลักษณ ความสามารถในการสรร คํา การใช ใชคําคม 
กระชับแบบรอยแกว  ทรงเลนคําโดยการซํ้าคําไปมา ทรงสามารถใชภาพพจน และทรงสามารถเลน
ภาษาอยางมีพระอารมณขันได๙  

 
จุไรรัตน ลักษณะศิริ เขียนบทความเร่ือง “พระราชนิพนธ ส .ค.ส. ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว” โดยศึกษาในดาน รูปแบบ สวนประกอบ เนื้อหา ขอคิดเตือนใจ และวรรณศิลป ผล
การศึกษาปรากฏดังนี้ 

๑. รูปแบบของ ส.ค.ส. พระราชทาน แบงเปน ๒ ชวง ชวงแรกที่พระองคทรงใชวิธี “ปรุ” 
ผานเคร่ืองโทรพิมพ พรปใหมไมมีลักษณะเปนรูปแบบของบัตร ส .ค.ส.  จะปรากฏเปนตัวพิมพใน
รูปแบบของจดหมายโดยไมมีการตกแตงลวดลายใดๆ ชวงที่สองพระองคทรงใชวิธี “ปรุง” ดวย
เครื่องคอมพิวเตอร พรปใหมในชวงน้ีมีลักษณะเปนบัตร ส.ค.ส. อยางแทจริง 

๒. สวนประกอบของ ส .ค.ส. พระราชทาน แบงได เปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ อยูบนสุด
จะเปนขอความวา “ส.ค.ส. พ.ศ.(ป)..” และขอความ “สวัสดีปใหม ” สวนที่ ๒ เปนสวนกลางของ 
ส.ค.ส. ประกอบดวยเนื้อหา ขอคิดคติเตือนใจ และในสวนที่ ๓ เปนสวนสุดทายของ ส .ค.ส. จะเปน
คําอวยพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๓. เนื้อหาใน ส.ค.ส. พระองคไดพระราชทานแงคิด คําสอนตางๆ พระองคทรงรวบรวม
เนื้อหามาจาก เรื่องราว เหตุการณที่ปรากฏพบเห็นทั่วไปในสังคมในชวงปที่ผานมา และเน้ือหา
ที่มาจากบทพระราชนิพนธตางๆ  

๔.ขอคิดเตือนใจใน ส .ค.ส. พระราชทาน พบวา มีขอคิดในเรื่อง คิดดี ทําดี ทําใหเกิด
ความสุข ความสุขเกิดจากความปรารถนาดีตอกัน การฝกฝนตนดวยความเพียรและความอดทน
ไมเกียจครานยอมแกไขปญหาได การพูดดีทําดีทําใหประสบผลสําเร็จ และการประสานประโยชน
จะชวยแกปญหาของชาติได 

                                         
๙ ชมัยภร แสงกระจาง , “ภาษาและวรรณศิลปในพรปใหมและพระราชดํารัส ,” ใน ครู

ภาษาไทยของแผนดิน, ๘๘ - ๑๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓ 

๕. วรรณศิลปในพรปใหมพระราชทาน พระราชนิพนธมีทั้งประเภทรอยแกวและรอย
กรอง ในดานการใชคําพระองคทรงใชคํางาย สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา ทรงใชคําคลองจองเพื่อให
พระราชนิพนธไพเราะนาฟง ทรงใชการซ้ําคําเพื่อทําใหความมีน้ําหนักมากข้ึน   รวมทั้งการใช
ภาพพจนและสํานวนไทยซึ่งจะชวยใหผูอานเขาใจสารไดอยางรวดเร็ว๑๐ 

 
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ เขียนบทความเร่ือง “กลวิธีทางภาษาและแนวคิดจากพระราช

ดํารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ” โดยไดศึกษาโครงสรางของพระราชดํารัส กลวิธี
ทางภาษา และแนวคิด ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

๑. โครงสรางของพระราชดํารัส ประกอบดวย สวนทักทาย (จะมีหรือไมมีก็ได ) สวนคํา
นํา สวนเนื้อหา มี ๔ ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวกับความสําคัญของสถานที่  เนื้อหาความสําคัญของ
หนวยงานและผลงานที่ผานมา  เนื้อหาแสดงภาระหนาที่และความมุงมั่นในการทํางาน และเน้ือหา
แสดงความสําคัญของวันทางศาสนา และสวนสรุปมี ๕ ประเภท คือ การอวยพรใหผูฟงมีความสุข 
การแสดงความช่ืนชมหนวยงานท่ีริเริ่มจัดงาน การแสดงพระราชปณิธานและทรงชักชวนใหปฏิบัติ
ตาม การแสดงความยินดีและเคารพส่ิงศักด์ิสิทธิ์ การใชคําประพันธปดเรื่อง  

๒. กลวิธีทางภาษา พบการใชระดับภาษาแบบทางการ และมีการใชโวหาร ๕ ประเภท 
คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร  การเช่ือมโยงความ 
มี ๓ ประเภท คือ การอางถึง การใชคําเชื่อม และการซํ้า  

๓. แนวคิดจากพระราชดํารัส พบวามีแนวคิดดานเศรษฐกิจและพาณิชยการ เรื่องการ
รักษาค วามเปนชาติ  ศาสนา คุณธรรม การศึกษาและการประพฤติตนของครูนักเรียน การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการทํางานของขาราชการ๑๑  

 

                                         
๑๐ จุไรรัตน ลักษณะศิริ . “พระราชนิพนธ ส .ค.ส. ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ,” 

เอกสารประกอบการบรรยายเน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,” ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. (อัดสําเนา) 

๑๑ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ , “กลวิธีทางภาษาและแนวคิดจากพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกลาเจาอยูหัว ,” เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการเน่ืองในวัน
มหาธีรราชเจา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔ 

ณัฐพร พานโพธ์ิทอง และคณะ เขียนบทความเรื่อง “พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา : การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา ศึกษาพระรา ชดํารัสฯ  ในชวงพ .ศ. 
๒๕๔๐ – ๒๕๔๗”  โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

บทความนี้ไดนําเสนอการวิเคราะห “สาร” และ “วิธีการสื่อสาร” ในพระราชดํารัส จาก
มุมมองของนักอักษรศาสตร ในดานเนื้อหาผลการวิเคราะหไดสะทอนใหเห็นวาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเปนนักคิด นักพั ฒนา การศึกษาพระราชดํารัสแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศนการมองโลกจากการมองวามนุษยและสิ่งแวดลอมแยกออกจากกันอยางชัดเจนมาสู
กรอบการมองแบบองครวมที่เนนความเทาเทียมขององคประกอบทุกสวนของโครงขาย
ความสัมพันธ กรอบความคิดนี้ไดกลายเปนพื้นฐานในการพัฒน าแบบพอเพียงท่ีเนนความสมดุล 
และในการพัฒนาแบบพอเพียงตองอาศัยคุณธรรม 

ผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหการเรียบเรียงความและกลวิธีทางภาษานั้นแสดงให
เห็นพระอัจฉริยภาพทางดานอักษรศาสตร ในการพระราชทานพระราชดํารัสนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงผนวกพระปรีชาญาณท้ังสองประการนี้เขาดวยกัน ทําใหทรงสามารถสราง “สาร” 
ที่ทรงคุณคา และ “สื่อ” สารนั้นไปยังผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๒  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นวายังไมมีผูใดศึกษาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะทําวิทยานิ พนธเรื่องนี้ เพื่อแสดงใหเห็น
วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระอัจฉริยภาพในดานอักษรศาสตรเปนเลิศ 

 
๓. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

๑.เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

๒.เพื่อศึกษาลักษณะการใชภาษาในพระบ รมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๓.เพื่อศึกษา เนื้อหาและ แนวพระราชดําริ จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

                                         
๑๒ ณัฐพร พานโพธ์ิทอง และคณะ, “พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

: การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา ,” ใน ใตรมพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา พระ
บรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร  ( กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๑๕๑-๒๐๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕ 

๔. ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก มหาวิทยาลัยตาง ๆ  ต้ังแต พุทธศักราช ๒๔๙๓ -   ๒๕๔๒  จํานวน ๔๕๒  องค ทั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยวิชาการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอเนื่องเปนเวลา ๓-๕ วัน เนื่องจากจํานวนผูสําเร็จ การศึกษาที่
เพิ่มข้ึนในแตละป ดังนี้ 

๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ๙๕ องค 
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ๕๐ องค 
๓. มหาวิทยาลัยขอนแกน    ๒๗ องค 
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ๓๐  องค 
๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ๕๔ องค 
๖. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร   ๑๐ องค 
๗. มหาวิทยาลัยมหิดล    ๓๐  องค 
๘. มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ๒๙ องค 
๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๔๓  องค 
๑๐. มหาวิทยาลัยศิลปากร    ๑๙ องค 
๑๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ๑๖ องค 
๑๒. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ๕ องค 
๑๓. วิทยาลัยวิชาการศึกษา    ๑๙ องค 
๑๔. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ   ๗ องค 
๑๕. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  ๑๔ องค 
๑๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ๔ องค 
 

๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. รวบรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญา

บัตร ต้ังแต พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖ 

๓. ศึกษาและวิเคราะหพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรต้ังแต พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. เรียบเรียงขอมูลและสรุปผลการศึกษา 
 

๖. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑.ทําใหตระหนักถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานอักษร

ศาสตร  
๒.ทําใหเห็นลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๓.ทําใหเห็นแนวคิดที่ไดจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 
๔. เพื่อเปนแนวทางใหบัณฑิตและทุกคน นําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต และเพื่อ

พัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ 
๕. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหพระบรมราโชวาทในโอกาสอ่ืนๆ ตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๗ 

 
บทที่ ๒ 

 

กลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กลวิธีการเขียนเปนสวนประกอบสําคัญของงานเขียนประเภทตางๆ เพราะเปนสวน
สําคัญทําใหงานเขียนนาสนใจ ก ลวิธีการเขียนจึงเปนสื่อในการถา ยทอดความคิด ความรูสึกและ
อารมณ โดยผูเขียนตองตั้งจุดประสงควา ตองการเขียนเพื่ออะไร  การเขียนที่ดีนั้นจะแสดงออกถึง
ศิลปะการเขียนซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจของผูอาน โดยมีผูใหความหมายของ “กลวิธีการเขียน ” 
ไวดังนี้ 

หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อธิบายความหมายของกลวิธีไววา  
กลวิธี คือ การกระทําอยางไรจึงจะใหเนื้อเรื่องดํา เนินไปตามเรื่องที่ผูกไวและใหบรรลุ

ความมุงหมายของเรา๑ 
 

กุหลาบ มัลลิกะมาส เรียก กลวิธีวาเทคนิค โดยอธิบายความหมายของเทคนิคไววา  
เทคนิค (Technique) คือกลวิธีในการแตงเรื่อง ซึ่งแสดงฝมือหรือความสามารถของผู

แตง ควรรวบรัดในตอนใด และควรขยายความในตอนใด เม่ื อใดควรงําไวเปนความลับเพ่ือ
กอความสนใจใหเพิ่มพูนขึ้น เมื่อใดควรเปดเผยเปดเร่ืองใหนาประทับใจอยางไร  หรือจะสรุป
กลาวไดวาเทคนิคเปนโครงเรื่องทั้งหมดของวรรณคดีเร่ืองนั้นหรือคือการนําเสนอวรรณคดี 
(presentation) เรื่องนั้นโดยตรงนั่นเอง๒ 

 
ดังนั้นกลวิธีการเขี ยนจึงหมายถึง  วิธีการตางๆ ที่ใชในการแตงเพื่อดึงดูดใจผูอาน ให

ติดตามงานเขียนต้ังแตตนจนจบ กลาวคือ กลวิธีการเขียนเปน ลักษณะเฉพาะ และชัดเจน ในการ
แตงของคนใดคนหน่ึง และบงบอกเอกลักษณเฉพาะตัวของผูแตงนั้นๆ ไดเปนอยางดี และผูวิจารณ
สามารถนํากลวิธีการเขียนตางๆ มาวิเคราะหและวิจารณได 

                                                   
๑ หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุว รรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย  (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๑๗ ), ๑๑๕.  
๒ กุหลาบ มัลลิกะมาส , วรรณกรรมไทย  (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๑๘), ๑๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 
กลวิธีการเขียนถือวามีความสําคัญและจําเปนตองานเขียนยิ่งนัก เพราะเปนสิ่งที่

สามารถถายทอดความคิด อารมณ และเนื้อหาใหบรรลุตามจุดประสงคที่ไดวางไว และมีความ
เกี่ยวเน่ืองกันต้ังแตในสวนขึ้นตน เนื้อหา และสวนลงทาย  

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดเปนงานเขียนประเภทรอยแกวที่นํา
ถอยคํามาเรียบเรียงอยางวิจิตรบรรจง พระบรมราโชวาทแตละองคแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ในดานการใชภาษาไทยอยางเดนชัด   

กลวิธีการเขียนในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จระเจาอยูหัว ประกอบดวยสวน
สําคัญ ๓ สวน ไดแก สวนขึ้นตน สวนเน้ือหา และสวนลงทาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
๑. กลวิธีการเขียนสวนขึ้นตน 

สวนขึ้นตนที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ นั้น เปนการเกร่ินนํา  
ทักทาย แสดงความชื่นชมยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ความกาวหนาใน การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยน้ันๆ และกลาวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยท่ีมอบปริญญากิตติมศักด์ิใหแก
พระองค ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ขาพเจารูสึกยินดีที่มีโอกาสมางานแจกปริญญาบัตรในวันนี้ และขอบใจที่ ทาง

มหาวิทยาลัยใหปริญญากิตติมศักดิ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตอันเปนปริญญาสูงสุดแกขาพเจา 
ขาพเจาจะรักษาเกียรติแหงปริญญานี้ไวทุกประการ 

(๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ในโอกาสที่ไดมารวมในพิธีประสาทปริญญาของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกวาระหนึ่ง

ในวันนี้  ขาพเจาขอแสดงความยินดีดวยกับทุกๆ ทานที่ไดประสบผลสําเร็จในการศึกษา 
ไดรับเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงแหงนี้ และมีความพอใจที่ไดทราบถึงกิจการและ
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการไดรายงานมา วาไดปรับปรุงและขยาย
การศึกษาใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 (๒๘ มกราคม ๒๕๐๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 
ขาพเจาและพระราชินี มีความพอใจที่ไดทราบความเปนมา และผลงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรอยางละเอียด และมีความยินดีที่ไดมามอบปริญญาบัตร และ
อนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเปนคร้ังแรกในวันนี้ 

 (๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี  ที่ไดมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ 

สงขลา เปนคร้ังแรก พรอมกับมามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในโอกาสเดียวกัน ทั้งมี
ความพอใจมากที่ไดทราบรายงานวา กิจการตางๆ ดําเนินกาวหนามาดวยดี และ
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมตลอดจนศิลป วัฒนธรรมในทองถิ่นดวย
เปนพิเศษ ซึ่งจะชวยใหบัณฑิตมีความรอบรูและสามารถชวยเหลือหรือสงเสริมการสราง
ความเขาใจอันดี รวมทั้งความม่ันคงกาวหนาในภูมิภาคสวนนี้ไดเปนอยางดีและกวางขวาง 

(๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) 
 

ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ไดทราบรายงานวากิจการของ
มหาวิทยาลัยดําเนินกาวหนาไปไดมากทุกดาน รวมทั้งดานการบริหารทองถิ่นรวมกับทาง
ราชการและเอกชนตางๆ ซึ่งนับวาสําคั ญยิ่ง ขอแสดงความช่ืนชมกับผูสําเร็จการศึกษาทั้ง
ปวงโดยท่ัวกัน 

 (๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน ๔๕๒ องค ผูเขียนวิทยานิพนธพบวากลวิธีการ
เขียนสวนขึ้นตนนั้นถือวาเปนสวนสําคัญที่จะเราความสนใจและพึงใจ และจะชวยโยงสูประเด็น
สําคัญในสวนเนื้อหาไดเปนอยางดี 
 
๒. กลวิธีการเขียนสวนเนื้อหา 

จากการศึกษา ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา กลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรากฏกลวิธีการเขี ยนโดยการใชโวหารลักษณะตางๆ ไดแก เทศนา
โวหาร อธิบายโวหาร และ สาธกโวหาร เนื่องจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐ 
 

ลักษณะของการใหขอคิดเตือนใจ เพื่อใหนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังที่มีผูอธิบาย
ความหมายของ “โวหาร” ไวดังนี้ 

ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของโวหารไววา  
 

โวหาร คือ ถอยคําที่ใชในการสื่อสารดวยการเรียบเรียงอยางมีวิธีการมีชั้นเชิงและมี
ศิลปะเพื่อใหผูอานเขาใจเร่ืองราวเกิดจินตภาพและความรูสึกตรงตามท่ีผูสงสารตองการ 

โวหารมี ๕ ประเภท ไดแก บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร เทศนาโวหาร สาธ กโวหาร 
และพรรณนาโวหาร ในการเขียนเรื่องราวเราอาจใชโวหารตางๆ กันแลวแตชนิดของขอความ 
เชน ขอความตอนใดเปนการเลาเร่ืองก็ใชบรรยายโวหาร ขอความตอนใดเปนการสั่งสอน
ชี้แจงก็ใชเทศนาโวหาร เปนตน๓ 

 
ดวงใจ ไทยอุบุญ อธิบายความหมายของโวหารไววา  

 
โวหาร คือการใช ถอยคําที่เลือกสรรมาแลวเปนอยางดี มีความเหมาะสม โวหารใช

ขยายความใหชัดแจง และเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกนึกคิด ความรูหรือจินตนาการของ
ผูเขียนใหกวางไกลออกไป๔  

 
ประทีป วาทิกทินกร อธิบายความหมายของ “โวหารในการเขียน” วา 
 
โวหารในการเขียน หมายถึง กลวิธีอย างใดอยางหนึ่งซึ่งผูเขียนกําหนดข้ึนโดยมี

จุดมุงหมายวาในการเขียนครั้งนั้น เรื่องนั้น จะใหอะไรแกผูอาน เชน ตองการใหผูอานไดรับ
ความรูความเขาใจ ก็ใชกลวิธีหรือโวหารในการเขียนอยางหนึ่ง ตองการใหผูอานเกิดความ
ซาบซึ้งก็ใชโวหารการเขียนอีกอยางหนึ่ง เปนตน๕ 

                                                   
๓ ชุมสาย สุวรรณชมภู , “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการ

สื่อสาร (กรุงเทพฯ :  บริษัท พี.เพรส จํากัด, ๒๕๕๐) , ๔๘. 
๔ ดวงใจ ไทยอุบุญ , ทักษะการเขียนภาษาไทย  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓),๒๐๙. 
๕ ประทีป วาทิกทินกร , ลักษณะและการใชภาษาไทย , พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), ๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑ 
 
 ประสิทธิ์ กาพยกลอน อธิบายความหมายของ “โวหาร” วา 
 
โวหาร ไดแกการใชถอยคําอยางมีชั้นเชิง เปนการแสดงขอความออกมาในทํานอง

ตางๆ เพื่อใหขอความไดเนื้อความดี มีความแจมแจง เหมาะสมนาฟง ในการเขียนเร่ืองราว
เราอาจใชโวหารตางๆ กันแลวแตชนิดของขอความ กลาวคือ ขอความบางตอนเหมาะแกการ
เลาเร่ือง รําพันพรรณนา หรือเปรียบเทียบ ก็ใชบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรืออุปมา
โวหารตามลําดับ และขอความตอนใดเหมาะแกการแถลงคารมหรือสั่งสอนชี้แจง ก็ใชสาธก
โวหาร  หรือเทศนาโวหารตามประเภทของเร่ืองนั้นๆ๖ 

 
ดังนั้น โวหารจึงหมายถึง การใชถอยคําอยางมีชั้นเชิง เปนการขยายความใหชัดเจนขึ้น 

เพื่อใหขอความมีความหมาย อีกทั้งยังแทรกอารมณความรูสึ กจินตนาการของผูเขียนใหกวางไกล 
การใชโวหารถือวาเปนการใชภาษาอยางมีศิลปะ  

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มุงเสนอความรู ความคิ ด และขอ
ปฏิบัติตางๆ พระบรมราโชวาทลวนมีเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน ใหความรูและความคิดแกผูอ่ืน 
โดยมีน้ําหนักและความนาเชื่อถือ มาจากความรูและประสบการณ พระบรมราโชวาทแตละองค  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน มีการเช่ือมโยงเนื้อหา  เหตุผล เปน
ลําดับ เพื่อโยงความคิดของผูอานใหเขาใจไดชัดเจน  

ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรากฏ
กลวิธีการเขียนสวนเนื้อหา ๓ ลักษณะ ไดแก กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร กลวิธีการเขียนดวย
อธิบายโวหาร และกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
๒.๑ กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร 
ไดมีผูใหความหมายของ “เทศนาโวหาร” ไวดังนี้ 
เปลื้อง ณ นคร อธิบายความหมายของ “เทศนาโวหาร” วา 
 
โวหารเชิงเทศนาน้ี มีความมุงหมายที่จะกลาวชักจูงใหผูอื่นมีความเห็นคลอยตาม ให

เชื่อถือ หรือใหปฏิบัติตาม.... 
                                                   
๖ ประสิทธิ์ กาพยกล อน, การเขียนภาคปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา

พานิชจํากัด, ๒๕๑๘), ๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 
เทศนา แปลวา คําสอน หรือการแสดงธรรม ในเชิงเรียงความนี้ หมายถึงการพูดหรือ

การเขียนใหคนอื่นเช่ือตามคําของเรา ในภาษาอังกฤษเรียกวา Persuasion มาจาก 
Persuade แปลวา ชักจูง แนะนํา หวานลอมใหเห็นตาม  

การใชโวหารในเชิงเทศนาน้ี ตองประกอบดวยขอคว ามท่ีมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิง 
อุทาหรณ ตลอดจนหลักคติธรรมตางๆ๗ 

 
ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของ “เทศนาโวหาร” วา 

  
เทศนาโวหาร คือโวหารที่กลาวชักจูงผูอื่นใหมีความเห็นคลอยตามใหเชื่อถือและให

ปฏิบัติตาม การเขียนโวหารนี้ตองอธิบายเหตุผล มีหลักฐานอางอิ ง ตลอดจนหยิบยกคติ
ธรรม และสัจธรรมมาเปนอุทาหรณ มักใชอธิบายหลักธรรม โวหาร คําแนะนําส่ังสอน และคํา
ชี้แจงเหตุผลตางๆ๘ 

  
สุธิวงศ พงศไพบูลย อธิบายความหมายของ “เทศนาโวหาร” วา  
 

 เทศนาโวหาร เปนโวหารที่กลาวชักจูงใหผูอื่นมีความเห็นคลอยตามใหเชื่อถือ 
และใหปฏิบัติตาม การใชโวหารชนิดนี้ตองอาศัยเหตุผล มีหลักฐานอางอิง ตลอดจนรูจัก
หยิบยกคติธรรม และสัจธรรมมาเปนอุทาหรณ 

โวหารชนิดนี้มีโอกาสที่จะใชไดแคบ เพราะผูเขียนจะตองอยูในฐานะที่ผูอานมีความ
ศรัทธาเช่ือถือได ผูเขียนตองรูจักหลักจิตวิทยา รูฐานะของผูอานเปนอยางดี๙ 

เทศนาโวหารเปนโวหารท่ีชี้แนะคุณและโทษ ในสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ ผูกลาวโวหาร
ชนิดนี้มีวัตถุประสงคจะตักเตือนสั่งสอนดวยเหตุและผล  ชักจูงใจใหผูอานมีความเห็นคลอยตาม
และสามารถนําคําแนะนํานั้นๆ ไปปฏิบัติ  

                                                   
๗ เปลื้อง ณ นคร, ตําราเรียนชั้นสูง, พิมพครั้งที่ ๗ ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา

พานิช จํากัด, ๒๕๐๗), ๑๓. 
๘ ชุมสาย สุวรรณชมภู , “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการ

สื่อสาร, ๔๙. 
๙ สุธิวงศ พงศไพบูลย , การเขียน  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด , 

๒๕๐๗), ๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธ

พบวา มีการใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารปรากฏมากท่ีสุด เนื่องจากพระบรมราโชวาทสวน
ใหญมีลักษณะเปนการส่ังสอน และใหแนวคิด แกบัณฑิต การใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร 
เปนการชักจูงใจใหผูอานคลอยตามความคิดของผูเขียนได และมี การอธิบายชี้ชั ดใหเห็นถึงโทษ
และประโยชนอยางดี ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
เทศนาโวหาร  
การเรียนวิชาแพทยและวิชาที่เกี่ยวกับการแพทยทั้งหมดนั้น คือการเลาเรียนวิชาเพื่อ

ประโยชนของผูอื่นยิ่งกวาของตน เพราะโดยฐานะหนาที่ที่จะมีมา ทานจะตองใชความรู
ความชํานาญท้ังหมดที่มีอยูสงเคราะห อนุเคราะหผูอื่น มีผูปวยเจ็บเปนจํานวนสําคัญ และ
จะตองอุทิศตน อุทิศเวลา แมกระทั่งความสุขสวนตัว เพื่อปฏิบัติการเชนนี้อยูตลอดชีวิต 
หมายความวาทานทั้งหลายตองมีอุดมคติ และมีจรรยาอันสูงและหนักแนนในหนาที่และ
วิชาชีพของตน จึงจะทําไดสําเร็จ 

(๒๔ กันยายน ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปนพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวพระราชทานใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป พ .ศ. ๒๕๑๖ โดยใช
กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร ซึ่ง เนื้อหาเปนการส่ังสอนเก่ียวกับกา รแพทย และการนําวิชา
ความรูไปประกอบอาชีพ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึงหนาที่ที่พึงมีของตน  

 
บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังต้ังใจอยูเต็มเปยม ที่จะออกไปทําการงานดวย

ความรู ความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ และดวยความพากเพียรเขมแข็ง เพื่อใหบังเกิด
ความเจริญกาวหนาแกชาติบานเมือง แตบางคนก็อาจคิดอยูดวยวา ถาเราทําดีแลวคนอื่น
เขาไมทําดวยจะมิเสียแรงเปลา หรือ ความรู ความต้ังใจ ความอุตสาหะพากเพียรของเรา
ทั้งหมดจะมีประโยชนอันใด ขาพเจาขอใหทุกคนทําความเขาใจเสียใหมใหชัดแจงตั้งแตตนนี้
วา การทําควา มดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอื่นไมสําคัญ และไมมีความจําเปนอันใดที่
จะตองเปนหวงหรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือ
ดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่ทําจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน และยิ่งทํามากเขานานเขาย่ังยืนเขา 
ผลดีก็เพ่ิมพูนมากข้ึน และแผขยายกวางออกไปทุกที คนที่ไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเห็น
ผล ก็จะไดเห็น แลหันเขามาตามอยาง หลักประกันสําคัญในการทําดีจึงอยูที่วา แตละคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔ 
 

ตองทําใจใหมั่นคง ไมหวั่นไหวกับสิ่งแวดลอมท่ีเห็นอยูทราบอยูมากเกินไป จนเกิดความ
ทอถอย เมื่อใจมั่นคงแลว  ก็ขอใหตั้งอกตั้งใจสรางนิมิตและคานิยมใหมขึ้นสําหรับตัว ตามที่
พิจารณาเห็นดีดวยเหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรงแลว แลวมุงหนาปฏิบัติดําเนินไปใหเต็มกําลัง
จนบรรลุผลสําเร็จ ในที่สุด ความดี ความเจริญ ที่ปรารถนาก็จะทวีขึ้น และจะเอาชนะความ
เสื่อมทรามตางๆ ไดไมนานเกินรอ 

(๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปนพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ .ศ. ๒๕๒๑ โดยใช
กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร ซึ่งเน้ือหาท่ีปรากฏในพระบร มราโชวาทน้ัน เปนการส่ังสอนให
ผูสําเร็จการศึกษาไดคํานึงถึงการทําความดีไมวาจะอยูที่ใดและประกอบหนาที่การงานใด ใหยึด
เอาการทําความดีเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 
คนที่สามารถเหมาะจะทํางานใหชาตินั้น จําเปนจะตองมีใจตั้งม่ันในการงาน มีความ

อดทนเสียสละ มีความ อุตสาหพยายาม ไมขาดสาย และสําคัญกวาอ่ืน จะตองมีความคิด
ความเขาใจที่กระจาง แนนอน และเที่ยงตรง ตามเหตุผลและความจริง ไมปลอยใหความคิด
ความเห็นของตัวเองเอนเอียงเปลี่ยนแปรไปตามอคติ ความพอใจและไมพอใจ การงาน
ทั้งหลายเปนอันมากที่ลาชาอยู พิจารณาดูแลวจะเห็นว ามีอคติความไมตรงไปตรงมานั้นเอง
เปนตนเหตุสําคัญ ถาเรามีความคิดความเขาใจที่เที่ยงตรงเปนกลาง จะพิจารณาเร่ืองใดก็
เห็นกระจาง จะหาทางทําสิ่งใดก็คิดเห็นไดปลอดโปรง จะทํางานอะไรรวมกับใครก็ทําได
โดยสะดวกราบรื่น และเม่ือมีทั้งความกระจางแจงในงาน ทั้งความสะดวกร าบรื่นในการ
ทํางานแลว ความสําเร็จและความเจริญก็ยอมจะเกิดข้ึน ยิ่งสวนใหญปฏิบัติงานรวมกันได
โดยสอดคลอง ความสามัคคีพรอมเพียงในชาติก็จะเกิดขึ้น เปนกําลังใหสามารถพัฒนาทุก
สิ่งทุกอยางใหบังเกิดผลสมบูรณไดตามท่ีมุงปรารถนา 

(๒๔ มกราคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปนพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาเชียงใหม เมื่อป พ .ศ. ๒๕๒๒ โดยใชกลวิธีการ
เขียนดวยเทศนาโวหาร มีเน้ือหาเก่ียวกับการมีจิตใจท่ีต้ังมั่นเปนกลาง ไมถืออคติในการทํางาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 

และไดแทรกเน้ือหาในเรื่องความสามัคคีของคนในชาติ หากคนในชาติมีจิตใจเที่ยงตรงและเปน
กลางแลวจะทําใหทุกอยางดําเนินไปไดอยางราบรื่น และไมมีความขัดแยงของคนในชาติ  

 
คนโดยมาก แมผูที่เคยฝกฝนมาใหเปนคนหนักแนนมาแลวก็ตาม บางคร้ังเมื่อตอง

ประสบเหตุประสบปญหากร ะทบกระเทือนอยางหนักเขา ก็อาจบังเกิดความหว่ันไหว หรือ
สับสนฟุงซานได และเม่ือเกิดหวั่นไหวฟุงซาน ความคิดสติปญญาก็จะสั้นลง หรือดับวูบลง 
ความหลงและอคติก็เขามาแทนที่ ทําให จนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็อาจ
ผิดพลาดเสียหายไดตางๆ ทานจึงสอนใหทุกคน รูจักสงบใจ คือบังคับใจใหหยุดคิดเร่ืองที่
กําลังคิด และกําลังทําใหฟุงซานหรือสับสนอยูนั้น เสียช่ัวขณะ เมื่อหยุดคิดสับสนได ก็จะ
อํานวยโอกาสอันประเสริฐ ใหสติความระลึกรู และปญญาความเฉลียวฉลาด กลับคืนมา
ใหม ชวยใหใจแจมใส หนักแนน เขมแข็งเขา ความคิดเห็นก็ เขารูปเขารอย คือมีความ
เที่ยงตรง เปนกลาง สุขุม ปราศจากอคติ สามารถพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลไดกระจางแจมชัด 
หาทางปฏิบัติไดถูกตองพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ ปญหาทั้งปวงก็จะคลี่คลาย เรื่องที่จะ
เสียหายก็จะแกไดตก กลับกลายเปนดีโดยตลอด บัณฑิตจึงสมควรอยางยิ่ง ที่ จะสําเหนียก
ตระหนักในความรูจักสงบใจยั้งคิดเสมอ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปนพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ .ศ. ๒๕๒๔ โดยใช
กลวิธีการเขียนดวย เทศนาโวหาร มีเน้ือหาส่ังสอนในเร่ืองการสงบจิตใจ ต้ังมั่นในความเท่ียงตรง
เปนกลาง คือ ความสงบเกิดข้ึนเมื่อใดสติจะเกิดข้ึนเมื่อนั้น ในการดําเนินชีวิตและการทํางานควรมี
สติอยูกับตัวเสมอ 

  
หลักของคุณธรรมคือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง . กอนที่บัณฑิตจะพูดจะทําส่ิงไร 

จําเปนตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งม่ันไมโอนเอนและใหจิตสวางแจมใส ซึ่ง
แรกๆ หัด อาจตองใชเวลาบาง และอาจรูสึกวาทําไดยาก . แตเม่ือฝกปฏิบัติฝกฝนจนคุนเคย
ชํานาญแลวก็จะตั้งสติคิดอานไดคลองแคลวรวดเร็วขึ้น. จะแสดงความรูความคิดเร่ืองใด แก
ใคร ผูฟงก็เขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดหลักวิชาซึ่งเทากับไดปฏิบัติถูกตองตรงตามคุณธรรม
ของนักวิชาการอยางครบถวน . ดังนี้ หากทุกคนปฏิบัติไดสําเร็จ จะทําใหสามารถเผยแพร
วิชาการทั้งหลายที่ร่ําเรียนมา ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน ทั้งจะเอื้ออํานวยให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖ 
 

กิจการทั้ งปวงที่ทํา ลุลวงไปไดโดยราบรื่น และถูกตอง . จึงใครขอใหทานทั้งหลายคิด
ใครครวญใหเห็นจริง  พรอมทั้งใหพยายามระมัดระวังตั้งใจ ที่จะไมนําเอาวิชาการมาใชเปน
อุบายโตเถียงเอาชนะกันแตอยางเดียว เพราะการกระทําดังนั้นจะกลับเปนเหตุกอใหเกิด
ความไมเขาใจและขัดแยงกันในสังคม 

(๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปนพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ .ศ. ๒๕๓๕ โดยใช
กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร เนื้อหาท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทเปนการสั่งสอนในเร่ืองการมี
คุณธรรมประจําใจ นั่นคือ การมีสติและตั้งมั่นมีจิตใจเปนกลาง และในสังคมควรมีความเปนกลาง 
เพื่อไมใหขัดแยงกับคนในสังคมเดียวกัน  

จากตัวอยางขางตนกลวิธีการเขียนท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงใชเทศนาโวหาร เพื่อแนะนําสั่งสอนใหบัณฑิตนําพระบรมราโชวาทไปเปนแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติตนในหนาท่ีตางๆ ตอไปไดดียิ่งขึ้น เทศนาโวหาร ท่ีปรากฏในพระบรม
ราโชวาทแตละองคนี้ แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพในดานการเขียนไดเปนอยางดี สังเกตไดจาก 
พระองคทรงใชภาษากระชับ รั ดกุม มีการอางเหตุอางผลแนะนําใหคนฟงเขาใจ อีกทั้งมีการใหคํา
จํากัดความในส่ิงที่พูด และขยายความเปนเปลาะๆ ไป แมวาพระบรมราโชวาทมีขนาดสั้น แต
พระองคทรงสรรคํามาใชไดอยางสละสลวย ทรงใชภาษางายๆ ลําดับความชัดเจน ของเนื้อหาได
เปนอยางดี 

 
๒.๒ กลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหาร  
ไดมีผูใหความหมายของ “อธิบายโวหาร” ไวดังนี้    

 เปลื้อง ณ นคร อธิบายความหมายของ “อธิบายโวหาร” วา 
 
การกลาวเร่ืองเพ่ืออธิบายนี้ คือการทําใหอานหรือฟงเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎี 

หรือหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งก็แลวแต ผูที่อธิบายดีก็คือผูที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจแจงชัด 
ไมมีขอเคลือบคลุมสงสัย การอธิบายนั้นตองใหนาฟง แตความนาฟงนี้ยังไมสําคัญเทาความ
ชัดเจน การอธิบายนี้ ตองการใหผูอานเกิดความรูความเขาใจ ผูที่จะอธิบายอะไรไดดี ตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

เปนหูสูตร ไดพบมาก ไดยินมาก เปนนักอาน และรู จักหลักหรือความสําคัญของเร่ืองที่ควร
หยิบยกมากลาว๑๐ 

 
ปรีชา ชางขวัญยืน อธิบายความหมายของ “อธิบายโวหาร” วา 
  
งานเขียนทางวิชาการตางๆ เชน ประวัติศาสตร จิตวิทยา วิทยาศาสตร รัฐศาสตร เปน

ตน มักจะใชอธิบายโวหาร จุดมุงหมายของอธิบายโวหารก็คือทําใหความคิดเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
แจมแจง  

อธิบายโวหารมุงนําประเด็นที่อาจสง สัยไดบางประเด็นมาพิจารณาใหแจม แจง คือ
ตอบปญหาตางๆ ใหหมด ดังนั้นในการเลาเร่ืองบางตอน เม่ือมีประเด็นใดที่เปนปญหา ก็อาจ
อธิบายเพ่ิมเติม ในสวนที่อธิบายนี้ นับเปนอธิบายโวหาร อธิบายโวหารแบงได ๓ ประเภท 
คือ การอธิบายกระบวนการ การวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภท หรือเปนพวก 
และการอธิบายความหมายของคําหรือการนิยาม๑๑ 

 
ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของ “อธิบายโวหาร” วา 
 
อธิบายโวหาร คือ โวหารที่ทําใหความคิดเร่ืองหนึ่งกระจางชัดเจนขึ้น มักใชในงาน

เขยีนทางวิชาการและตํารับตําราตางๆ โดยมีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให
เขาใจแจมแจง การเลาเร่ืองบางตอนถามีประเด็นที่เปนปญหาก็อาจใชอธิบายโวหารเสริม
ความตอนน้ันจนเรื่องกระจางชัดเจนข้ึน บางทานจึงถือวาอธิบายโวหารเปนสวนหนึ่งของ
บรรยายโวหารอธิบาย  โวหารนี้มัก ใชอธิบายกระบวนการ การวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหา
ออกเปนประเภท หรือเปนพวก และการอธิบายความหมายของคํา๑๒ 

 
 
 

                                                   
๑๐ เปลื้อง ณ นคร, ตําราเรียนชั้นสูง, ๑๖. 
๑๑ ปรีชา ชางขวัญยืน, ศิลปะการเขียน ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิชาการ, ๒๕๒๕ ), ๕๓. 
๑๒ ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการสื่อสาร  

, ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘ 
 
ผะอบ โปษะกฤษณะ อธิบายความหมายของ “โวหารในการเขียนเพื่ออธิบาย” วา 
 
การเขียนแบบนี้เปนการอธิบายคลายตอบคําถามวา สิ่งนั้นคืออะไร หมายความวา

อยางไร หรือมีคุณคาอยางไร อะไรทําใหเกิดความคิดเชนนั้น  ฉะนั้น ตองเขียนใหผูอาน
เขาใจ แจมแจง ไมมีขอเคลือบคลุม ความนาอานยังไมเทาความชัดเจน การเขียนแบบนี้ใน
ชีวิตประจําวันใชมาก การตอบปญหาเวลาสอบก็เชนเดียวกัน สิ่งที่ควรจะยึดถือก็คือ  

๑. ใชภาษางายๆ สั้น กะทัดรัด แตใหไดใจความ 
๒. จัดระเบียบความคิดใหถูกตอง เขียนเรื่องลําดับใหเปนไปอยางมีระเบียบ  
๓. ยกตัวอยางประกอบขอความเพื่อใหเห็นชัดเจน๑๓ 
 
อธิบายโวหาร เปนโวหารท่ีเขียนเพื่อชี้แจงความหมายและอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให

กระจางชัดเจน  และมุงขยายควา มใหละเอีย ดย่ิงขึ้นเพื่อใหผูอ านเขาใจไดงาย อีกทั้ง ใชอธิบาย
ความรูตาง ๆ  

ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชกลวิธีการ
เขียนดวยอธิบายโวหารเพื่อชี้แจง วเิคราะห และอธิบายความหมายตางๆ ใหบัณฑิตเขาใจพระบรม
ราโชวาทไดมากยิง่ขึ้น  

กลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหารท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธพบวามีอยู ๒ ลักษณะ ไดแก การอธิบายเพื่อวิเคราะหหรือจําแนก
เนื้อหาออกเปนประเภท และการอธิบายความหมายของคําหรือนิยาม นอกจากน้ียังพบกลวิธีการ
เขียนสวนเน้ือหาดวยอธิบายโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
๑) การอธิบายเพื่อวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภท 
ปรีชา ชางขวัญยืน อธิบายการวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภทไววา “การ

วิเคราะหเปนการอธิบายโดยแบงสิ่งที่ตองการอธิบายออกเป นองคประกอบยอยๆ และชี้ใหเห็น
ความสัมพันธกันทางดานเหตุผลขององคประกอบเหลานั้น ... การวิเคราะหเปนการเรียงลําดับใน
แงเหตุผล หรือโดยการจําแนกประเภทก็ได  

                                                   
๑๓ คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ , ลักษณะสําคัญของภาษาไทย : การเขียน การอาน 

การพูด การฟง ( กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑ ), หนา ๔๗ - ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙ 
 
การจําแนกประเภทเปนปญหายากท่ีสุดในการอธิบายชนิดนี้ ขอแรกตองรูจักแบง

ประเภทใหเด็ดขาดจากกัน อยาให สับสนหรือคาบเก่ียวกัน ขอที่สอง ประเภทที่แบงแลว จะตอง
คลุมองคประกอบทุกสวนครบถวน ขอสุดทาย เกณฑที่ใชแบงตองมีเหตุผลและเปนประโยชนตาม
วัตถุประสงค  

การเสนอเร่ืองที่วิเคราะหแลวนั้นตองหาส่ิงที่เปนแกน หรือส่ิงสําคัญที่สุดที่สวนยอย
ที่สุดอิงอาศัยหรื อมีความสัมพันธดวย แลวอธิบายสวนยอยของแตละสวนวาสัมพันธกับแกน
อยางไร และสัมพันธกับสวนยอยอ่ืนอยางไร”๑๔ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
การทํางานนั้น กลาวอยางส้ันและตรงที่สุด คือการปฏิบัติภาระหนาที่ ที่มีอยูใหลุลวง

และสําเร็จผลอันพึงประสงค มีหลักการสําคัญในทางปฏิบัติวา เบื้องตนใหพิจารณาทําความ
เขาใจในงานดวยเหตุผล ใหกระจางแจมแจงเสียก อน เชน มีวัตถุประสงคแทจริงอยางไร มี
แบบแผนวิธีการที่จะทําอยางไร แลวมุงปฏิบัติไปตามจุดมุงหมายนั้นใหเที่ยงตรงเปนกําลัง 
ตอไป หากรูสึกวาเผชิญอุปสรรคหรือปญหาอันใดเขา ก็ใหพิจารณาวา เปนปญหาจริงหรือไม 
จะตองแกไขปรับปรุงหรือไม และเม่ือปรับปรุงแลวจะชวยใหงานดีขึ้นไดแนนอนหรือไม เม่ือ
แนวาจะตองแกไขจริงแลว ก็ไมจําเปนเลยที่จะตองแกไขปรับปรุง เพราะมีตัวอยางปรากฏอยู
บอยๆ วา การที่มุงจะปรับปรุงพัฒนางานอยู ตลอดเวลานั้น ทําใหไมเปนอันไดลงมือปฏิบัติ 
กลับทําใหงานติดขัดและหยุดชะงัก เสียประโยชนที่ควรจะไดไปเปลาๆ โดยใชเหตุ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ใชกลวิธีการเขียน

ดวยการอธิบาย  เนื้อหาท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทน้ัน เปนการอธิบายในเร่ืองการปฏิบัติหนาที่
ในทํางาน พระองคทรงอธิบายหลักของการทํางานไวอยางละเอียด ทําใหเขาใจในสิ่งท่ีพระองคทรง
สื่อออกมาไดอยางชัดเจน 

 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาแลว ถือวามีความรับผิดชอบอยางย่ิงอยูที่จะตองใช

วิชาความรูปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน . ความรูที่ใชไดผลนั้น ตองเปนความรูที่ถูกตอง แนน
หนา แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และนอกจากความรูดานลึก คือวิชาเฉพาะสาขา

                                                   
๑๔ ปรีชา ชางขวัญยืน , ศิลปะการเขียน  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิชาการ , ๒๕๒๕ ), 

๖๐ – ๖๑, ๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 

ที่ศึกษามาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยแลว ความรูดานกวาง คือวิชาการอยางอื่นๆ ทั่วไป ยอม
เปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหนึ่งดวย เพราะเหตุวาวิชาการทั้งปวงมีสวนสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกันอยูไมมากก็นอย ถาขาดความรูดานกวาง จะทําใหบุคคลมีความรูความคิดคับแคบ 
ทําการงานไดไมคลองตัว . บัณฑิตจึงจําเปนตองพัฒนาความรูใหกาวหนาทันการณทันงาน
อยูตลอดเ วลา. อีกประการหน่ึง การใชวิชาความรูนั้นก็สําคัญ ตองปฏิบัติใหถูกหลักจึงจะ
เกิดประโยชนที่พึงประสงค . ประการแรก ผูมีวิชาตองใชวิชาของตนดวยความจริงใจและ
เที่ยงตรง หมายถึงจริงใจเท่ียงตรงตองาน ตอเหตุผล ความถูกตอง และตอหลักวิชา ไม
บิดเบือนใชหลักวิชาเพื่ อหาประโยชนที่มิใชเปาหมายของกิจที่กระทํา . ประการตอไป ตอง
ปฏิบัติภาระทั้งปวงดวยความอุตสาหะและเพงพินิจ ใหงานบังเกิดผลและกาวหนาตอไปโดย
ไมชักชา จนบรรลุจุดหมาย . ประการที่สําคัญ ตองพยายามใชความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเส มอ พรอมท้ังพยายามประสานงานประสาน
ประโยชนกับทุกคน และทุกฝายที่สัมพันธเกี่ยวของดวย โดยสอดคลองทั่วถึง . งานจึงจะ
สัมฤทธ์ิผลเปนประโยชนที่พึงประสงค คือ เปนประโยชนแกงาน แกตัวผูปฏิบัติ และแก
สวนรวมพรอมทุกสวน 

 (๒๔ มกราคม ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ใชกลวิธีการเขียน

ดวยการอธิบายเน้ือหา จะเห็นวาพระองคทรงอธิบายเน้ือหาไดอยางชัดเจน กลาวคือ ทรงเริ่ม
อธิบายเน้ือหาที่สําคัญและเปนแกนหลัก น่ันคือ ความรู ไดแบงยอยออกมาเปน ความรูดานลึก 
และความ รูดานกวาง  จากนั้นทรงอธิบายถึงหลักการนําวิชาความรูนั้นๆ ไปปฏิบัติในการทํางาน
อยางไรจึงจะไดผล จะเห็นวาพระองคทรงใชกลวิธีการเขียนดวยการอธิบายโวหารในการเขียนได
เปนอยางดี 

 
ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน ๔ อยาง. อยางที่

หนึ่ ง ตองมีคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบ เปนผูประกอบการ . อยางที่สอง ตองมี
วิทยาการที่ดีเปนเคร่ืองใชประกอบการ . อยางที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะ
อุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน . อยางที่สี่ ตองรูจักทํางาน
ใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค . ปจจัยแหงความเจริญ
ดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันขึ้นมิได หากบุคคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองอยูเปน
นิตย. บัณฑิตแตละคนจึงควรอยางย่ิง ที่จะไดตั้งใจฝกฝนตนเองใหมีปญญาความสามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

พรอม ทั้งพยายามใช ศิลปะวิทยาการที่มี อยู ประกอบกิจการงานดวยความเพงพินิจ ดวย
ความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยาง . ความเจริญวัฒนาขอ ง
งาน ของตัวเองและของประเทศชาติจะไดเกิดขึ้นตามที่ตั้งใจปรารถนา 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วทรงใชกลวิธีการเขียนดวยการ

อธิบาย  เนื้อหาท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทน้ัน เปนการอธิบายในเร่ือง ความเจริญ โดยทรง
อธิบายถึงเนื้อหาสําคัญเปนลําดับแรกนั่นคือ ความเจริญ และทรงอธิบายในเร่ืองความเจริญ
ออกเปนขอๆ จากน้ัน จะกลาวถึงปจจัยของความเจริญเปนใจความรองลงมา  

 
บัณฑิตยอมมีความหวังต้ังใจอยูทั่ วกัน ที่จะไดออกไปใชความรูความคิดประกอบ

อาชีพการงาน สรางตัว สรางฐานะใหเจริญมั่นคง. ในการทํางานนั้น ทานทั้งหลายคงจะตอง
ปฏิบัติรวมกับผูอื่นฝายอ่ืนเปนอันมาก จึงเปนธรรมดาอยูเอง ที่จะตองมีปญหาขอขัดแยง
เกิดข้ึนบาง. ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนนั้น นาจะมาจากเหตุสําคัญประการหนึ่ง ไดแกการพูดจา
ไมเขาใจกัน . การพูดนี้สําคัญมาก มีอยูสามลักษณะดวยกัน คือ พูดมาก พูดเร็ว และพูดดี . 
การพูดมาก คนฟงยาก ทําใหสับสน จับเรื่องจับประเด็นไมถูก . สวนการพูดเร็ว คนฟงไมทัน 
ทําใหไมเขาใจเร่ื องชัด หรือเขาใจผิดได . เม่ือพูดจาสื่อสารกันไมกระจาง ทําใหเขาใจไดยาก 
จึงอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นได เพราะเขาใจเร่ืองไมตรงกัน . การพูดดี คือดีดวยเน้ือหาสาระ 
พอดีกับกาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไมมากหรือนอยเกินไป คนฟงสบาย จับ
เรื่องราวไดชัด และถูกตองตามความประสงค . เม่ือพูดจาสื่อสารกันไดไมติดขัด ก็จะมีความ
เขาอกเขาใจกันไดโดยไมยากนัก . การพูดดีจึงเปนประโยชน อยางยิ่งแกทุกคน ที่จะตองอยู
รวมกัน ตองสมาคมคบหากัน และทํางานรวมกันเปนหมูคณะ . บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได
ศึกษาพิจารณาเร่ืองการพูดใหทราบ ชัด และพยายามฝกหัดใหชํานาญ จักไดสามารถ
ปฏิบัติงานและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและม่ันคง พรอมทั้ งเกียรติและความ
เจริญทุกอยาง 

(๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียน
ดวยการอธิบ าย เนื้อหาท่ีปรากฏในพ ระบรมราโชวาทเปนการอธิบาย เร่ืองการปฏิบัติตนในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๒ 
 

ทํางาน และปญหาที่เกิดจากการทํางาน จะเห็นวาพระองคทรงใชกลวิธีการอธิบายจากปญหาที่มี
ความสําคัญมากท่ีสุดกอน แลวจึงอธิบายปญหาท่ีสําคัญรองลงมา  

 
การสรางสรรคความเจริญมั่นคงนี้ นอกจากจะอาศัย ความรูความสามารถในเชิง

วิชาการแลว ยังจะตองมีรากฐานที่ดีหลายอยางประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่
แนนอน. รากฐานสวนสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ก็คือใจ ทั้งนี้ เพราะใจเปนตัวตนเหตุแท  ที่จะ
นําใหเรากระทําการตางๆ . ดวยเหตุนี้ ทานจึงกลาววา ทุกสิ่งทุกอยา งมีใจเปนใหญเปน
ประธาน มีใจประเสริฐสุดและสําเร็จไดดวยใจ. ถาบุคคลมีใจดีแลว ความสุขความเจริญยอม
เปนอันหวังได . แตอยางไรก็ดี ในชีวิตของคนเราน้ัน ไมมีผูหนึ่งผูใดจะอยูโดยปรกติสุขอยาง
เดียวได ยอมจะมีทั้งภัยทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะหรายผานเขามาบาง อ ยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง
พน . ขอสําคัญ เมื่อตองประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ที่บางคร้ังทําใหใจหายใจควํ่าได 
จะตองไมใจเสีย เพราะจะทําใหเสียขวัญเสียกําลังใจ ทําใหจนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก 
และในที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายไดตางๆ . ทางท่ีถูก จะตองพยายามสงบใจ ทําใจใ หดี 
หายใจยาว เผชิญหนากับสถานการณ อยางที่เรียกวาทําใจดีสูเสือ ก็จะทําใหเกิดสติรูเทาทัน 
สามารถใชปญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลไดกระจางชัด หาทางปฏิบัติไดถูกตอง พอเหมาะ
พอดี ไมมีอับจน.  

(๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

 พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางต น เปนการอธิบาย เร่ืองการสรางสรรคความเจริญ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดอธิบายเน้ือหาในแตละสวนไวอยางชัดเจน และทรงคํานึงถึง
ความสําคัญของแตละสวนไวเป นอยางดี คือ เริ่มอธิบายต้ังแต การสรางสรรคความเจริญ ตอง
อาศัยสวนใดบาง และไดอธิบายในแตละสวนไวอย างละเอียดถ่ีถวน ทําใหเขาใจเนื้อหาอยางแจม
แจง 

 
๒) การอธิบายความหมายของคําหรือนิยาม 
ปรีชา ชางขวัญยืน อธิบายการนิยามวา “การนิยาม เปนการอธิบายความหมายของคํา 

คือ คํานั้นหมายถึงอะไร มีขอบเขตเพียงไร ใชอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจตรงกัน อันจะนําไปสูการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๓ 
 

พูดจาหรืออธิบายเหตุการณและหลักการไดตรงกันตอไป รายละเอียดเก่ียวกับการอธิบายนั้นตอง
ศึกษากันเปนเรื่องเฉพาะ”๑๕  

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธ
พบวา พระองคทรงใหคํานิยามเพื่อกําหนดความหมายของคําหรือขอความท่ีตองการกลาวถึงให
บัณฑิตไดมีความเขาใจตรงกัน โดยพระองคไดกําหนดความหมายข้ึนเองดวยภาษากระชับ รัดกุม 
และเปนกันเองกับผูอาน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
อันสิ่งที่เรียกกันวา “อุดมคติ” นั้น ก็คือมโนภาพหรือความนึกคิดถึงความดีความงาม

อันเลอเลิศในส่ิงหนึ่งสิ่งใด ซึ่งถาเปนไปตามมโนภา พนั้นแลว ก็จะจัดวาเปนของที่ดีที่งาม
เจริญตาเจริญใจ จึงควรจะไดมีอุดมคติดวยกันทั้งนั้น แตหากควรเปนไปในทางไมกอความ
เบียดเบียนแกผูอื่น โดยเพงเล็งถึงประโยชนสุขของผูอื่นหรือสวนรวมดวย การเล็งผลดีหรือ
งามเลิศดั่งวานี้ ถาหากเปนไปเพียงแตเพ่ือประโยชนสุขของตนเองเทานั้น และเปนการเบียน
ประโยชนสุขของผูอื่นแลว ก็จะกลายเปนความเห็นแกตัวหาควรไดชื่อ “อุดมคต”ิ ไม  

(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ใชกลวิธีการเขียน

ดวยการอธิบายความหมายขอ งคํา จากเน้ือหาท่ียกมาน้ัน เปนการใหความหมายของคําวา “อุดม
คติ” และอธิบายความหมายของคําไวอยางชัดเจน  

 
ความอดทนหรืออดกลั้นคือขันติ ซึ่งทุกคนรูจักดีและมีอยูในตัวแลว ขันตินั้นเม่ือ

นํามาใชในเรื่องการปฏิบัติงาน มองดูเผินๆ มักพาใหเห็นวาเปนเครื่องถวงความก าวหนา 
เพราะทําใหเกิดการหยุดชะงัก เปนเหตุใหงานไมสําเร็จ หรือสําเร็จชาลง แตถาพิจารณาลึก
ลงไปใหถูกใหถวนแลว จะไมเปนดังนั้นเลย ความรูจักอดทนและอดกล้ันไมยอมตัวยอมใจให
วูวามไปตามเหตุการณ ตามอคติ และตามอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจนั้นทําใหเกิดมีการ
ยั้งคิด และธรรมดาคนเรา เมื่อย้ังคิดไดแลว ยอมมีโอกาสที่จะพิจารณาเร่ืองที่ทําคําที่พูด 
ทบทวนดูใหมไดอีกคํารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเร่ืองใดๆ ใหม ยอมจะชวยใหมองเห็น
ละเอียดชัดเจนข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสว ทั้งในแงที่จะคิด ทั้งในทางท่ีจะ

                                                   
๑๕ ปรีชา ชางขวัญยืน , ภาษาไทย ๖ (การเขียนสําหรับครู ) หนวยที่ ๘, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), ๔๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๔ 
 

ปฏิบัติ ปญหาหรือความติดขัดก็ยอมบรรเทาลง สามารถจะดําเนินงานทุกอยางตอไปไดโดย
ถูกตอง ไมผิด ไมพุง ไมหลง และไมเสียเวลา งานที่ทําก็จะบรรลุผลสมบูรณบริบูรณ  

(๑๔ กันยายน ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

พระบรมราโชวาท ดังกลาว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช กลวิธีการเ ขียนดวย
การอธิบายความหมายของคํา  จากเน้ือหาท่ียกมาน้ัน เปนการใหความหมายของคําวา “ขันติ หรือ
ความอดทนอดกล้ัน” และทรงอธิบายความหมายของคําไวอยางละเอียดและชัดเจน  

 
ที่จริง คําวาครูกับศิษยนี้ก็มีความหมายตายตัวอยูแลว คือครูเปนผูสอน เปนผูแนะนํา

ศิษยไปสูความรู ความดี ความฉลาดทั้งปวง ศิษยเปนผูเรียนรูจากครู มีหนาที่ที่จะตองเรียน
และเคารพเช่ือฟงครู ซึ่งเปนผูใหวิชาความรูแกตัว จะเปนอยางอ่ืนไปไมได ธรรมดาเด็กก็ตอง
เรียนรู เม่ือครูไมสอน ก็จะตองเรียนรูจากแหลงอื่นและจากผูอื่น ซึ่งบางทีก็ไม ใชผูที่สมควร
เปนครูเลย ทําใหมีโอกาสที่จะเรียนรูสิ่งที่เปนปฏิปกษตอความรูที่ชอบ ที่ประกอบดวยเหตุ
ผลไดงายๆ ผลรายจึงเกิดตามมาเปนปญหาที่ทําใหตองขบคิดอยางหนักกันอยูแลวในเวลานี้  

(๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก) 
 
พระบรมราโชว าทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชกลวิธีการเขียน

ดวยการอธิบายความหมายของคํา  ทรงใหความหมายของคําวา  “ครู” และ “ศิษย” พระองคทรง
อธิบายความหมายหนา ท่ีของครู และศิษย ไวอยางละเอียดและชัดจน และทําใหผูอานเขาใจใน
เนื้อหาในพระบรมราโชวาทไดเปนอยางดี 

 
ผูที่เรียนจบปริญญาแลว คนทั่วไปจะยกยองนับถือวามีสติปญญา ซึ่งหมายความวา 

เปนผูมีวิชาความรูสูง อันคําที่พูดกันวา “สติปญญา” นี้ ถาพิจารณาใหละเอียดลงไปก็จะเห็น
วามีสองสวนคือ “สติ” สวนหนึ่ง “ปญญา” อีกสวนหนึ่ง แตละสวนยังมีความหมายแตกตาง
กันออกไปอีก และแตจะใชในที่ใด กับคําใด เชนพูดวา สติปฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติวินัย 
สติสมประดี สิ้นสติ หมดสติ ไมไดสติ สามคําแรก ใชในภาษาศาสนา  “สติ” ในคําวา “สติปฏ
ฐาน” หมายความวาความระลึกไดในสภาพของจนเอง “สติ” ในคําวา “สติสัมปชัญญะ ” 
หมายความวาความระลึกไดใน ทางรูตัว เพราะใชควบกับ “สัมปชัญญะ ” ซึ่งแปลวาความ
รูตัวในทุกอิริยาบถทุกขณะ “สติ” ในคําวา “สติวินัย” หมายความถึงความรูจักผิดชอบชั่วดี 
อีกสี่คําขางหลังใชในภาษาพูดธรรมดา “สติ” ในคํา “สติสมประดี ” เปนคําซอนกัน คือคํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๕ 
 

“สติ” เปนไทยมคธ “สมประดี” เปนไทยสันสกฤต แปลวาความรูสึกตัว ในความหมายวารูตัว
เพราะมิไดสลบไสลไป ดวยกันทั้งคู “สติ” ในคําวา “สิ้นสติ” ก็มีความหมายวาความรูสึกตัว
เพราะไดสลบไสลไปเหมือนกัน พอถึง “เสียสติ” คําวา “สติ” กลายเปนความรูตัวเพราะมิได
ฟนเฟอนในความคิดอานหรือเปนบาเปนหลังไปเสียแ ลว ยิ่งพูดวา “ไมไดสติ ” ในสํานวน
ปจจุบันที่ใชเปนคําคะนองดวย คําวา “สติ” ก็ยิ่งมีความหมายแปลกไปคอนขางกวางขวาง 
ซึ่งคิดวาทุกคนพอจะนึกออกเองได จึงไมขอแปลใหฟง  สรุปแลว “สติ” นี้เปนส่ิงที่ดีทั้งนั้น ไม
วาจะใชในความหมายอยางไร และถาขาดสติไป ก็จะยุงกันยกใหญทีเดียว 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน เปน พระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวพรระราชทานใหกับผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ .ศ. ๒๕๒๑ 
พระองคทรงใช กลวิธีการเขียนดวยการอธิบายความหม ายของคํา โดยทรงอธิบายความหมายของ
คําวา “สต”ิ ไวอยางละเอียดและชัดเจน 

 
“ปญญา ” แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง 

อยางหนึ่งคือความรูทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นข้ึนมาและ
ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญข้ึนมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เม่ือมีความรูความจัดเจน
ชํานาญในวิชาตางๆ ดังวา จะยังผลใหเกิดความเฉลียวฉลาด ขึ้นในตัวบุคคล แตประการ
สําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดน้ัน จะรวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือ
ความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในส่ิงที่ไดมีโอกาสศึกษา ซึ่งจะใหผลตอไปเปนความรูเทาทัน  

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  

พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานตอเนื่อง
เปนวันท่ีสองใหแก ผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ .ศ. ๒๕๒๑ ดังนั้น จะ
เห็นวาเนื้อหาท่ี ปรากฏในพระบรมราโชวาท มีความสัมพันธและตอเนื่อง กลาวคือ  ในพระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระองคไดเกร่ินไวในตอนตนของความคํา
วา“สติปญญา” และไดอธิบายความหมายของคําวา “สติ” ในวันแรก ดังนั้นในวันถัดมาพระองคจึง
ไดอธิบายความหมายของคําวา “ปญญา” ไวอยางละเอียด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๖ 
 
นอกจากน้ียังพบกลวิธีการเขียนสวนเนื้อหาดวยอธิบายโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนา

โวหาร ดังตัวอยางตอไปน้ี  
 
โดยปรกติโครงการตางๆ ที่ตั้งขึ้นนั้น จะตองอาศัยพื้นฐาน วิธีการ และวิชาการเปน

สวนประกอบที่สําคัญ พื้นฐานหมายถึงวัตถุประสงค  กําลังทุน กําลังบุคคล พรอมทั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณทุกอยาง วิธีการนั้น ไดแกการวางรูปงานกําหนดระยะ
ดําเนินการเปนขั้นเปนตอน ใหเกี่ยวโยงตอเน่ืองกัน รวมถึงระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคล ทั้ง
ในธุรการทั้งหมด สวนวิชาการ ไดแกหลักความรูที่ถูกตองแทจริงในงานนั้นๆ ซึ่งนํามาปฏิบัติ
สงเสริมพ้ืนฐานและวิธีการ ใหไดผลที่สมบูรณแนนอน เชนนํามาปฏิบัติเพ่ือใหการใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคคลมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือนํามาเปนหลักการใน
การกําหนดแนวทางขั้นตนของงานใหเปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรง หากมีความผิดพลาด
เกิดข้ึนก็ใชเปนหลักเทียบเคียงตัดสินวาควรจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด  

การที่จะเขาไปรวมงานใดก็ตาม เม่ือศึกษาสิ่งเหลานี้ใหทราบชัดโดยตลอดแลว ทุกคน
จะสามารถปฏิบัติธุระหนาที่ทั้งปวงใหสําเร็จลุลวงไดดวยความสะดวกและราบรื่น จึงขอให
บัณฑิตนําไปคิดพิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับสรางตัวสรางความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติตอไป 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน ปรากฏกลวิธีการเขียนสวนเนื้อหาดวยอธิบายโวหารและ
เทศนาโวหาร กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการ เขียนดวยอธิบายโวหารเม่ือ
ตองการอธิบายปจจัยในการทํางานโดยทรงใหความหมายของคําวา “พื้นฐาน วิธีการ และ
วิชาการ ”  จากนั้นทรงใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารเพ่ือใหบัณฑิตนําหลักการปฏิบัติงานที่
ทรงกลาวถึงไปใชใหเกิดประโยชน 

 
คําวา “ศักดิ์”  นาจะตีความหมายวา กํา ลังอํานาจทางวิชาการ ซึ่งเปนส่ิงที่ทานจะ

ปลอยปละละวางมิไดเปนอันขาด หากแตจะตองรักษา ฝกฝนเพ่ิมพูนใหเต็มเปยมอยูเสมอ 
สวนคําวา “สิทธ์ิ” นั้น แปลวาความสําเร็จ หมายความถึงความสําเร็จที่ควรมีควรไดโดยชอบ 
การรักษาสิทธิ์ จึงหมายถึงการรักษาความสําเร็จโดยชอบข องตน ดวยการนําเอากําลัง
วิชาการที่มีอยู ไปสรางสรรคประโยชนสวนรวมตางๆ ใหบังเกิดขึ้น และใหเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๗ 
 

บัณฑิตที่แทมีคุณลักษณะและมีความรับผิดชอบตอผูอื่นดังกลาวแลว ขอใหทุกคนในที่นี้ได
นําไปคิดพิจารณา และปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหควรกับที่มีศักด์ิและสิทธ์ิอยูอยางเต็มภาคภูมิ 

(๑๕ กันยายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนสวน
เนื้อหาดวยอธิบายโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร โดยทรงใชกลวิธีการเขียนดวยอธิบาย
โวหาร เมื่อตองการอธิบายความห มายของคําวา “ศักด์ิ” และ “สิทธิ์” จากนั้นจึงทรงใชกลวิธีการ
เขียนดวยเทศนาโวหารเมื่อตองการใหบัณฑิตตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ไดพระราชทาน 
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพบวา กลวิธีการเขียนสวนเนื้อหาในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเห็นไดวาพระองคท รงใชกลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหารเพ่ือ
อธิบายความหมายของคํา และอธิบายเน้ือหาตางๆ ในพระบรมราโชวาทอยางละเอียด จากน้ันจึง
ใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารเม่ือทรงใหขอคิดเตือนใจแกบัณฑิต 

 
๒.๓ กลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร  
ไดมีผูใหความหมายของ “สาธกโวหาร” ไวดังนี้  
สุธิวงศ พงศไพบูลย อธิบายความหมายของ “สาธกโวหาร” วา  
  
สาธกโวหาร คือ การเขียนโดยอางตัวอยางใหเห็นสมควร โดยยกเร่ืองอื่นเปนอุทาหรณ

ประกอบ  เรื่องที่นํามาสาธก เชน นิทานชาดก นิทานอิสป หรือจากวรรณคดี จากตํานาน 
ฯลฯ  โวหารชนิดนี้มักใชแทรกโวหารชนิดอ่ืน๑๖ 

 
ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของ “สาธกโวหาร” วา 
 
สาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอยางหรือยกเร่ืองราวมาประกอบเน้ือเรื่อง เพื่อใหผูอาน

เขาใจเน้ือเรื่องไดดียิ่งขึ้น  ตัวอยางหรือเร่ืองราวที่ยกมาอาจเก่ียวกับบุคคล เหตุการณ หรือ

                                                   
๑๖  สุธิวงศ พงศไพบูลย , การเขียน ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด , 

๒๕๐๗), ๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๘ 
 

เปนนิทานก็ได ขอความที่ เปนสาธกโวหารนี้ตองปรากฏรวมกับโวหารชนิดอ่ืน เชน เทศนา
โวหาร หรืออธิบายโวหาร๑๗ 

  
บุญยงค เกศเทศ อธิบายความหมายของ “สาธกโวหาร” วา  
 
สาธกโวหาร เปนลักษณะการเขียน ที่ยกขอความหรือขอมูลมาอาง เพื่อสนับสนุน

เรื่องราวของตน จะมีลักษณะเดน คือทําใหเปนเร่ืองเขาใ จงาย เปนที่เชื่อฟงนับถือของผูฟง
ทั่วไป เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับบุคคลที่ผูฟงเคารพนับถือ หรือเปนเร่ืองที่จะพิสูจนใหเห็นจริงได
ในทางวิทยาศาสตรซึ่งทําใหผูเชื่อถือตามดวยเหตุผล อาจจําแนกไดหลายดาน เปนตนวา  

ประวัติศาสตร เชน แนะนําผูฟงใหประพฤติอย างไรก็ยกเอาประวัติศาสตรตอนที่มีผู
ประพฤติอยางน้ัน และไดรับผลเชนนั้น มาเลาใหฟง นับวาเปนขอสงเสริมในการทําความดี
ไดอยางหนึ่ง  

เหตุการณที่เกิดข้ึน  เชน ขาวหนังสือพิมพหรือเหตุการณที่ตนพบเห็นมา ถาเปนเร่ืองที่
ผูฟงรูดีอยูแลว ก็นับวาเปนตั วอยางที่เหมาะสมชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพราะผูฟงเห็นไดงาย
และทันควัน  

เรื่องนิทานตางๆ ถานิทานที่ยกมานั้นเหมาะกับเรื่องที่อธิบาย และมีคติขบขัน ก็อาจ
ทําใหผูฟงจดจําไดดีอยางแนบแนนเหมือนกัน ดังนั้นในคําเทศนทางศาสนาทานจึงชักนิทาน
ชาดก คือเร่ืองพระพุทธเจาในชาติกอนมาเปนตัวอยางเสมอๆ นับวาเปนวิธีที่ดีของการแสดง
ธรรม๑๘ 

 
สาธกโวหาร จึงหมายถึงการท่ีผูเขียนหยิบยกตัวอยางมาอางอิงประกอบการอธิบาย

เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ และเช่ือถือ การใชโวหารประเภทน้ีผูเขียนตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
โอกาสและจุดมุงหมายและเขียนไดถูกตองตามลักษณะโวหาร  

                                                   
๑๗ ชุมสาย สุวรรณชมภู , “ความรูเกี่ยว กับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการ

สื่อสาร , ๕๐. 
๑๘  บุญยงค เกศเทศ , วิถีคิด วิธีเขียน  ( กรุงเทพฯ : บริษัท หลักพิมพ จํากัด , ๒๕๔๗), 

๓๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๙ 
 
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธ

พบวา กลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหารน้ัน จะไมปรากฏเด่ียวๆ แตปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร และ
อธิบายโวหาร เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   
๑) สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร 
จากการศึกษากลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทพระบ าทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

นอกจากทรงใชโวหารเชิงเทศนาส่ังสอนเพียงอยางเดียวแลว พระองคทรงใชกลวิธีการเขียนดวย
สาธกโวหารเพ่ือประกอบเทศนาโวหารอีกดวย สาธกโวหารท่ีทรงใช นี้ พระองคทรงนํามาจากการ
สังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดานตางๆ หรื อเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  หรือทรงยกตัวอยาง
นิทานเร่ือง เปนตน การใชตัวอยางดังกลาวนี้ ทําใหผูอานเขาใจเนื้อหาในพระบรมราโชวาทไดดี
ยิ่งขึ้น และทําใหพระบรมราโชวาทมีความนาสนใจมากย่ิงขึ้นอีกดวย ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ในสมัยพุทธกาลนั้น มีพระเจาแผนดินชื่อพระเจาอชาติศัตรูแหงแควนมคธ เจาองคนั้น

อยากไดแควนวัชชี ซึ่งเปนเขตที่อยูใกลกับแควนมคธ แตพระองคยังเกรงกลัวแควนวัชชีมาก 
เพราะแควนวัชชีนั้นมีกําลังมาก แตก็อยากที่จะไปตีใหได จึ งสงใหพราหมณวัสสการไปที่
เมืองหลวงแควนวัชชี คือ นครเวสาลี เมื่อไปดูลาดเลาและปฏิบัติการ พราหมณนั้นก็ไปได
เห็นวาการปกครองของแควนวัชชีนั้น คือแควนวัชชีนั้นประกอบดวยเขตตางๆ หลายเขตและ
ปกครองแตละเขตมีเจาครองนคร เมื่อมีเร่ืองสําคัญใดๆ เจาครองนครเหลานั้ นมาประชุมกัน
เพื่อตัดสินใจในการปฏิบัติ พราหมณเห็นเชนนั้นก็หาอุบาย พราหมณแสดงตนใหประชาชน
และเจานายในเมืองนั้นไวใจ และนิยมอยางยิ่ง เห็นวาเปนคนเกง เห็นวาเปนคนดีเลยแตงตั้ง
ใหเปนอาจารย ใหสอนเด็กๆ โดยมากก็เปนลูกของเจาเมืองตางๆ ในเขตตางๆ ของแคว นนั้น 
พราหมณก็ดีใจ และสั่งสอนในวิชาการตางๆ รวมท้ังไดพยายามที่จะใหเด็กๆ ลูกของเจา
ครองนครตางๆ นั้นไดอิจฉากัน สั่งสอนไววา คนนั้นไมดี วาตัวดีกวา ไอความอิจฉานี่ก็เปน
คลายๆ โรคติดตอ ติดตอไปถึงผูใหญก็ได คราวนั้นก็ติดตอ เม่ือ ติดตอแลวพราหมณก็ ทราบ
วาสําเร็จการ เพราะวาเม่ือมีการประชุมของเจานครทั้งหลาย พวกที่ควรจะมาประชุม ก็ไมมา
ประชุมบาง ถามาประชุมก็มาทะเลาะเบาะแวงกัน พระเจาอชาติศัตรูทราบเชนนั้น ก็เขามาตี
เมืองไดโดยงายดาย 

เรื่องนี้โบราณแลว แตขอบอกวาเทากับเปนเรื่องที่เปนการแสดงถึงลูกไมเกาซึ่งทุกวันนี้
ก็ใชเหมือนกัน เราอยูในสมัยที่ลําบากและอันตราย ใครมาใชลูกไมนี้ เราตองทราบการยุยงที่
มี เราปองกันไดโดยงาย ไมใชสิ่งที่ยาก ขาพเจาเคยพูดมาเม่ือสองสามปมาแลวถึงความเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๐ 
 

คนวา คนนี้ตางกับสัตวอยางไร ไดบอกวา คนเราไดเปรียบสัตว เพราะเรามีสมองเราคิด
พิจารณาได สิ่งใดที่เราจะกระทําตองคิดเสียกอนอยางนี้ไมมีการยุยงที่จะแตะตองเราได ทุก
คนทั้งบัณฑิตที่สําเร็จในวันนี้ ทั้งนิสิตที่กําลังศึกษาอยู ทั้งครูบาอาจารย ทั้งประชาชนท่ัวไป
ในเมืองไทยนี้ รูสึกวารักชาติไมอยากใหชาติเปนอยางอ่ืน อยากเปนอิสรภาพอยากเปนไทย 
แตวาเราตองปองกันชาติ โดยไมฟงคํายุยง หรือเม่ือโดนยุยงแลว ตองพิจารณา เราไมตก
หลุม การยุยงนั้นอยาไปคิดวามีการยุยงภายนอกเทานั้นเอง หมายถึงบุคคลที่สาม หรือคน
อื่นมายุยง การยุยงนี้มีสองประเภท ประเภทภายนอก คือ ศัตรู คือ บุคคล ป ระเภทที่สอง 
ประเภทภายใน ภายในเราเอง คือ ความโกรธ ความโลภ ความหลง นั้นเปนศัตรูเหมือนกัน 
เปนยุยงแตวาจะแกไขไดเชนเดียวทั้งนั้น ตองแกไขดวยการพิจารณา การยั้งคิดกอน
ปฏิบัติงานใดๆ นี่จะเปนผลใหเราประชาชนคนไทยไดอยูเปนสุขมีสิทธิ และมีเสรีภาพตามที่
เราตองการ เพื่อที่จะขจัดการยุยงนี้ก็ยังมี คือ สามัคคี สามัคคีมีไดอยูในคณะอยูในสถาบัน 
เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในชาติสามัคคีที่สําคัญที่สุดคืออะไร ก็คือสามัคคีในชาติ 
ไมใชวา ความสามัคคีในคณะไมดี แตตองระวัง ถาสามัคคีกัน แตวาไปกาวกายหรือไปทําให
ผูอื่นเดือดรอน ในสถาบันก็เปนความผิด ถาสามัคคีในสถาบันไปทําใหคนอื่นเสียหายหรือ
เดือดรอนก็ไมดี เพราะทําใหเสียหายตอสามัคคีของชาติ  กลับมาถึงเรื่องหนาที่ หนาที่ของ
ทานคือวาเปนนิสิต จะเปนผูใหญ จะเปนผูนอยรักสามัคคี ขอฝากขอนี้ไวเพื่อที่จะพิจารณา 
ความเปนไทยนั้น ขอย้ําอีกทีวาเราพิเศษ เราไมเหมือนคนอ่ืน เรารักไทย แลวก็ความคิดนี้
อาจจะตางกัน เชน ตะกี้คิดถึงอยางหนึ่งวาฝนตก ฝนตกหนักนั้นสําหรับคนไทยเราถือวาเปน
นิมิตดีถือวาอากาศดีรมเย็น ตางประเทศ ภาษาฝรั่งเขาบอกวา อากาศไมดี บอกวาวันนี้
อากาศแยมาก เลวมาก ถาแปลเปนภาษาไทย เราถือวาอากาศรมเย็น หวัง วาการที่อากาศดี
รมเย็นเปนมงคลเชนนี้จะทําใหทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอย แทนที่จะอวยพรแกทานทั้งหลายใหมี
ความสุขความเจริญทั่วๆ กัน ขาพเจาขอฝากความคิดวา วันนี้เปนวันมงคล มีความเจริญ 
เปนนิมิตดี สําหรับอนาคต. 

(๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 จากพระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการ
เขียนสวนเน้ือหาดวยสาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร กลาวคือ พระองคทรงใชกลวิธีการ
เขียนดวยสาธกโวหาร โดยทรงยกตัวอยางความแตกสามัคคีในเ ร่ืองสามัคคีเภทคําฉันท จากนั้น
ทรงใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารซ่ึงมีเนื้อหาเปนการส่ังสอนและใหขอคิดเกี่ยวกับความ
สามัคคี  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๑ 
 
ทานทั้งหลายคงจะรูจักนิทานเร่ือง “กระตายกับเตา ” กระตายมีฝเทาดี ทะนงตนวาไม

มีผูใดว่ิงเร็วเสมอเหมือน ยิ่งเตานั้นก็เปนคนละชั้ น แตความท่ีทะนงตัววาตัวเองเกง วิ่งไปยัง
ไมทันถึงที่หมาย ไปนอนหลับเสีย ปลอยใหเตาซ่ึงเดินชากวามากไปถึงที่หมายไดกอน  

นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา อยาทะนงตัววาวิเศษกวาผูอื่น อยาอวดเกงเกินไป จะทําการ
สิ่งใดจงไตรตรองใหรอบคอบ ถาเปนเร่ืองเล็กโทษข องความไมรอบคอบก็จะนอย แตถาเปน
เรื่องใหญ เปนเร่ืองของชาติบานเมือง ก็จะเปนผลเสียหายแกชาติบานเมืองได ฉะนั้น จะ
กระทําส่ิงใด จงใชสมองไตรตรองดูใหรอบคอบเสียกอน 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงใชกลวิธีการเขียนดวย
สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร คือ ทรงกลาวถึงนิทานเร่ืองกระตายกับเตานํามากอนซึ่ง
เปนกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร จากนั้นจึงใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร โดยมีเนื้อหาเชิง
สั่งสอนในเรื่องความทะนงตน จะทําการส่ิงใดก็ควรมีความรอบคอบเสมอ 
 

การปฏิบัติงานตางๆ นั้น เทาที่สังเกตเห็นมา มีอยูสองลักษณะ ลักษณะหนึ่ง คือทํา
โดยมิไดเขาถึงจุดประสงค เชน มุงแตจะสอนนักเรียน เพียงใหสอบผานไลได แตมิไดเนนวา
นักเรียนจะนําวิชาการไปใชไดอยางไร หรือทํางานใหเสร็จไปตามเรื่อง โดยไมเขาใจวาทําไ ป
เพื่อประโยชนอะไร อีกลักษณะหนึ่งนั้นตรงกันขาม ไมวาจะส่ังสอนหรือทําส่ิงใด ก็ทราบถึง
ความมุงหมายอยางแจงชัด เม่ือรับภาระส่ิงใดมากระทําแลว ก็นํามาพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบ ไมตื่นตระหนกหรือวูวาม แลวพยายามปฏิบัติโดยเต็มความสามารถ ให
สมเหตุสมผล คํานึงถึงวัตถุ ประสงคตลอดจนผลดีหรือผลรายที่จะเกิดตามมาภายหลังเปน
สําคัญ ลักษณะการทํางานสองประการนี้ พิจารณาดูแลว ทุกคนยอมทราบไดวาควรเลือก
เอาลักษณะใด เพราะฉะนั้น ในการที่จะไดรับตําแหนงหนาที่ตอไป ขอใหพยายามฝกฝน
ตนเองและอบรมสั่งสอนศิษย ใหทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงาน ที่ถูกที่แทไวเสมอ
ตลอดเวลา จักไดทําตัวและทําการงานโดยมีประสิทธิภาพเต็มเปยม สมกับที่ไดรับการศึกษา
ขั้นสูงมาแลว 

(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธก
โวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร ทรงใชสาธกโวหารเม่ือทรงกลาวถึงการปฏิบัติงานของครู โดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๒ 
 

ทรงยกตัวอยางลักษณะการสอนเพื่อใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน และทรงใชกลวิธีการเขียน
ดวยเทศนาโวหาร ซึ่งเน้ือหาท่ีปรากฏน้ัน เปนลักษณะใหขอคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการทํางาน 
 จากตัวอยางพระบ รมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการ
เขียนสวนเน้ือหาดวยสาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร เมื่อทรงยกตัวอยางหรือกลาวถึง
นิทานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง พระองคจะสอดแทรกแนวคิดไวเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิตเขาใจเนื้อหาสาระ
ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทไดเขาใจมากย่ิงขึ้น 

 
๒) สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร  
ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ ไดกลาวถึง การยกตัวอยาง ไววา  
  
การยกตัวอยางจะชวยใหผูรับสารเขาใจสิ่งที่ผูสงสารตองการกลาวถึงไดงายข้ึน ดังนั้น

การเลือกตัวอยางจึงเปนเร่ืองสําคัญ ตัวอยางที่จะ นํามายก จะตองชวยทําใหผูรับสาร
สามารถเขาใจสิ่งที่กําลังกลาวถึงไดดีขึ้นและตองไมยกตัวอยางมากจนเกินไป ตัวอยางที่
นํามาใชควรจะเปนตัวอยางที่ผูรับสารสามารถจะพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน หรือสามารถ
จะทําความเขาใจไดงาย ยิ่งเรื่องที่ตองการสื่อมีความยากเพียงไร  ตัวอยางก็ยิ่งมีความจํา
เปนมากขึ้นเทานั้น๑๙ 

 
จากการศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มีกลวิธีการเขียนโดยใชสาธกโวหารเพ่ือประกอบกลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหาร  
ตัวอยางที่ใชในท่ีนี้ พระองคทรงยกตัวอยางเรื่องใกลตัว เชน ปญหาสังคม สถานการณตางๆ 
ในชวงนั้นๆ เปนตน การใชตัวอยางดังกลาว ทําใหบัณฑิตเขาใจเนื้อหาในพระบรมราโชวาทไดเปน
อยางดี ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  

ในปจจุบัน การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกดานทุกระดับตองใชเทคโนโลยีเปน
ปจจัยสําคัญ เพื่อความรวดเร็วและถูกตองมั่นคง บัณฑิตที่เรียนสําเร็จออกไป จึงนับวา จะได
เปนกําลังและเปนหลักในงานพัฒนาประเทศและชุมชน ในทุกๆ วงการ การใชเทคโนโลยีนั้น
ยอมกระทําไดหลายแง หลายมุม แงหนึ่งที่ควรเพงเล็งเปนพิเศษ ก็คือใชใหเกิดประโยชนใน

                                                   
๑๙ ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์ , ภาษาเพื่อการสื่อสาร หนวยที่ ๖, พิมพครั้งที่ ๑๐ (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), ๓๒๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

ดานประหยัด เพราะการประหยัดเปนสิ่งที่พึงปร ะสงคอยางยิ่งในทุกแหงและในกาลทุกเม่ือ 
เทาที่ปรากฏแลวเทคโนโลยีชวยใหประหยัดไดอยางดีเลิศ ในการสรางเคร่ืองมืออิเลคโตร
นิคส แตกอนเครื่องมืออิเลคโตรนิคสทําไดยากย่ิงและมีราคาสูงมาก คนสวนนอยเทานั้นที่
ไดรับประโยชนจากเครื่องมือดังกลาว แตปจจุบันเทคโนโลยีชวยใหสรางและผลิตไดโดยงาย
และสะดวกดวยราคาตํ่า อยางเคร่ืองรับวิทยุทรานซิสเตอร เวลานี้ใชกันไดอยางแพรหลาย 
ทําใหคนทั่วไปไดรับประโยชน ในดานขาวสารและการบันเทิงโดยท่ัวถึง ในดานอ่ืนๆ เชน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แมจะเปนเพียงงานระดับชาวบาน เทคโ นโลยีก็อาจชวยไดเปน
อยางดี ยกตัวอยาง เชนการทํายางพารา ถาทําตามแบบพื้นบาน ซึ่งทํากันตามมีตามเกิด 
ขาดความระมัดระวังในความสะอาดเรียบรอยก็มักไดยางแผนที่มีคุณภาพตํ่า ทําใหขาย
ไมไดเต็มราคา แตถานําเทคโนโลยีอยางงายๆ มาใช ใหมีการใชกรรมวิธีที่ถูกตองและ
แนนอนสมํ่าเสมอ ก็จะไดยางแผนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขายไดเต็มราคา การใชความ
ระมัดระวัง และกรรมวิธีที่ละเอียดแนนอนเพียงเล็กนอย โดยมิทําใหตองสิ้นเปลืองเกินกวา
ปรกติ แลวไดผลประโยชนเพิ่มสูงขึ้น เชนนี้  นับวาเปนการประหยัดดวยอยางหนึ่ง ซึ่งเปน
ประโยชนตอชาวสวนยางมาก  

(๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 
 พระบรมราโชวาทวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนดวย
สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร โดยทรงใชกลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหารเพ่ืออธิบาย
การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในดา นประหยัด และทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหารเพ่ือ
ยกตัวอยางเทคโนโลยีที่ประหยัดซึ่งใชในชีวิตประจําวัน  

บัณฑิตแตละคนถือไดวาเปนนักวิชาการ . นักวิชาการนั้นควรตองเรียนรูสิ่งตางๆ ได
โดยเบ็ดเสร็จ และทราบไดแนชัดวาสรรพสิ่งทั้งหลายดํารงอยูพรอมกับเจริญยั่ง ยืนไปได 
เพราะมีความสมดุลในตัวเอง อยางชีวิตมนุษยเรานี้ดํารงอยูไดเพราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน 
และคารบอน อันเปนสวนประกอบสําคัญของชีวิต ไดสัดสวนกัน . เม่ือใด สวนประกอบอัน
เปนแกนแกนของชีวิต สวนใดสวนหนึ่งบกพรองขาดหายไป ไมอาจแกไขใหคงคืนสมดุลได 
เม่ือนั้น ชีวิตก็เส่ือมโทรมแตกดับ. ธรรมชาติอ่ืนๆ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยปรุงแตงสรางสรรคขึ้น 
เชน เครื่องจักร โรงงาน อาคาร บานเรือน แมกระทั่งเศรษฐกิจ กฎหมาย และทฤษฎีตางๆ ก็
เหมือนกัน ลวนตองมีสวนประกอบที่สมดุลทั้งสิ้น 

 (๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๔ 
 

 พระบรม ราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนดวย
สาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร จากตัวอยางขางตน พระองคทรงใชกลวิธีการเขียนดวย
อธิบายโวหาร โดยทรงอธิบายคุณสมบัติของนักวิชาการ จากนั้นทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธก
โวหารเพ่ือยกตัวอยางใหเขาใจเนื้อหาพระบรมราโชวาทมากย่ิงขึ้น 

 
 การใหการศึกษานั้น กลาวส้ันๆ โดยความหมายรวบยอด คือการชวยใหบุคคลคนพบวิธี
ดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม  ไปสูความเจริญและความสุขตามอัตภาพตามนัยนี้ ผูสอนมี
หนาที่ตองหาความรูและวิธีการดําเนินชีวิต มาใหศิษยไดรูได ทราบ เพื่อใหสามารถเรียนรู
ตอไป และดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดี จนบรรลุจุดหมาย ความรูกับทั้งวิธีการที่ตองการนั้น มี
อยูแลวครบถวนพรอมมูล ผูใดมีอุบายหรือมีกระบวนการคิดการปฏิบัติอันแยบคาย ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่สุด ทั้งในการแสวงหาความรู ทั้งในการถายทอดความรูนี้ เกิดจากความระลึก
ไดถึงความรูที่ไดผานพบมาแลว ประกอบกับความรูตัว ตื่นตัว และความคิดอานที่วองไว
เฉลียวฉลาด ซึ่งปรกติชนทุกคนจะฝกฝนใหเกิดข้ึนได ไมเกินวิสัย แลวนํามาใชควบเขากับ
ความรูความถนัดของตน ใหเปนประโยชนทุกโอกาส ยกตัวอยางเชน ผูสั นทัดภาษาที่รูจักใช
อุบายอันแยบคาย ยอมหาความรูจากตําราทั้งเกาใหมไดกวางขวาง หลายแงหลายมุม และ
ยอมเลือกเฟนสวนที่พอเหมาะพอดี นํามาใชใหเกิดผลที่สมบูรณได 

(๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนดวยอธิบาย
โวหาร เพื่ออธิบายความหมายของการใหการศึกษา และทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหารโดย
ทรงยกตัวอยางเพื่อใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น 
 จากตัวอยางพระบรมราโชวาทท่ียกมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการ
เขียนดวยสาธกโวหาร ท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร  กลวิธีการเขียนลักษณะน้ีเปนลักษณะหน่ึงที่
พระองคทรงนิยม เนื่องจากตองการยกตัวอยางเพื่อใหเขาใจเนื้อหาพระบรมราโชวาท และพระองค
อธิบายรายละเอียดเน้ือหาไวอยางชัดเจน ทาํใหพระบรมราโชวาทนาอานและนาสนใจมากย่ิงขึ้น 
 นอกจากกลวิธีการเ ขียนสวนเนื้อหาท่ีกลาวถึงขางตนแลว ผูเขียนวิทยานิพนธยังพบวา 
พระบรมราโชวาท บางองคปรากฏกลวิธีการเขียนดวยโวหาร ๓ ลักษณะคือ ปรากฏการใช อธิบาย
โวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร ดังตัวอยางตอไปน้ี  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๕ 
 
ปญญาแปลวาความรูทั่ว มีอยู ๒ ลักษณะดวยกัน คือปญญาที่เกิดจากการเลาเรียน

จดจํามาอยางหนึ่ง กับปญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกต และนํามาขบคิดพิจารณาจนรูชัด
อยางหนึ่ง บัณฑิตแตละคนในที่นี้ เชื่อวา ตางไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางดี แต
ในดานการศึกษาสังเกตน้ัน อาจยังยอหยอนอยูบาง เพราะมีประสบการณในชีวิตไมมา กนัก
ทุกคนจึงควรจะไดสนใจสังเกตศึกษาเร่ืองราว บุคคล และสิ่งตางๆ ที่แวดลอม และเก่ียวของ
กับตัวเองใหมาก อยาละเลยหรือมองขามแมสิ่งเล็กนอย เชนตนหญา ซ่ึงถาศึกษาพิจารณา
ใหดี ก็จะกอใหเกิดปญญาได หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษและหญาที่มีคุ ณ
อยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หย่ังลึกแผ
กระจายลงไปตรงๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนหนา 
ทําใหดักตะกอนดิน และรักษาหนาดินไดดี คนเราก็เชนเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยูโดย
เปลาประโยชน และบุคคลที่มีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ตนหญาจึงเปนบทเรียนไดอยางดีเลิศ
สําหรับนํามาพิจารณาเทียบเคียงใหเปนคติ ในการดําเนินชีวิตของบุคคล วาควรจะ
ประพฤติปฏิบัติตนอยางวัชพืช ซึ่งอยู ณ ที่ใดก็มีแตสรางปญหาความเดือดรอนใหแกที่นั่น
หรือควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางหญาแฝก ซึ่งมีแตสรางสรรคประโยชน และความม่ันคง
เปนปกแผนใหแกตน และแกแผนดินอันเปนที่อยูที่อาศัย

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน ปรากฏกลวิธีการเขียน ๓ ลักษณะ คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนสวนเนื้อหาดวยอธิบายโวหาร โดยทรงอธิบายความหมายของคําวา 
“ปญญา” จากนั้นทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร โดยทรงยกตัวอยางหญาที่เปนวัชพืชซ่ึง
เปนโทษ และหญาแฝกท่ีมีคุณเพราะชวยในการอุมนํ้าไดดี เพื่อตองการใหผูอานเขาใจพระบรม
ราโชวาทไดดียิ่งขึ้ น และทายสุดจึงใชกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารเม่ือตองการใหแนวคิดและ
หลักปฏิบัติแกบัณฑิต 

การรูจักประมาณสถานการณ ไดแกการรูจักพิจารณาสถานการณที่เกิดข้ึน ใหเห็นชัด
ถึงความเปนมา และที่เปนอยู แลวคาดวาควรจะเปนไปอยางไรในอนาคต อยางเชน เมื่อ
เกิดน้ําทวม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตองศึกษาสถานการณตาง ๆ ใหรูกระจางทั่วถึง เร่ิมแตน้ํา
ทวมนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร ในพ้ืนที่นั้นมีสภาพเปนอยางไร เคยมีน้ําทวมมาแลวกี่ครั้ง มี
ระยะถี่หางอยางไร แตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด และในปจจุบันมี
ลักษณะอยางไร เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เม่ือรูสถานการณที่เปนมาและที่เปนอยู
แนชัด ก็ควรประมาณสถานการณไดวาในอนาคตจะเปนอยางไร และจะเกิดขึ้นอีกเม่ือใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๖ 
 

การแกไขปองกัน ก็จะสามารถกําหนดวิธีการไดถูกตรงกับปญหา และสภาพพ้ืนที่ ทั้ง
สามารถกําหนดเวลาปฏิบัติไ ดวา การใดควรจะทํากอนหลัง และการใดเปนการดวน ที่
จะตองเรงทําใหแลวเสร็จทันการณทันเวลา เพ่ือปองกันความเสียหายไมใหเกิดมีขึ้นอีก การ
รูจักประมาณสถานการณจึงเปนส่ิงที่สําคัญยิ่ง ในการปฏิบัติงาน ยิ่งประมาณสถานการณ
ไดถูกตองเพียงใด ก็จะทําใหงานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ และไดประโยชนคุมคามากขึ้นเพียง
นั้น  

(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนสวน
เนื้อหา ๓ ลักษณะ คือ ทรงใชกลวิธีการเขียนดวยอธิบายโวหาร โดยทรงอธิบายความหมายของการ
รูจักประมาณสถานการณ จากนั้นทรงใชกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหารเพ่ือตองการยกตัวอยาง 
โดยทรงยกตัวอยางการแกไขปญหานํ้าทวม เพื่อชวยใหเขาใจการประมาณสถานการณ และทรงใช
กลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหารเม่ือตองการแนะนําใหบัณฑิตนําการประมาณสถานการณที่
ถูกตองไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษากลวิธีการเขียนสวนเนื้อหาพบ วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชกลวิธี
การเขียนดวยการอธิบาย เพื่อเริ่มตนเนื้อหาโดยอาจเปนการอธิบายจําแนกเน้ือหาออกเปนประเภท 
หรืออธิบายความหมายของคํา เมื่อทรงอธิบายแลวก็ทรงตัวอยางประกอบความเขาใจเสมอโดยทรง
ใชกลวิธีการเขียนดวยสาธกโวหาร และจบลงดวยกลวิธีการเขียนดวยเทศนาโวหาร โดยทรงใชกลวิธี
นี้เมื่อตองการใหคําแนะนําสั่งสอน หรือหลักปฏิบัติตางๆ แกบัณฑิต 
 
๓. กลวิธีการเขียนสวนลงทาย 

กลวิธีการเขียนสวนทายท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มักจบดวยคําอวยพร แสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา และจบดวยคําคม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ขออวยพรใหทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน

และขอใหผูที่มารวมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วหนากัน 
(๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๗ 
 
ขออวยพรใหบัณ ฑิตใหมมีความเขมแข็งสมบูรณดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลัง

ปญญา เพื่อสามารถปฏิบัติหนาที่การงานใหสัมฤทธ์ิผลตามที่มุงหมาย และใหมีความสุข
ความเจริญกาวหนาในชีวิตทุกประการ 

(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน จะเห็นไดวาพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช กลวิธี
การเขียนสวนทายดวยขอความสั้นๆ  กระชับ เขาใจงาย สื่อความหมายชัดเจน โดยทรงแสดงความ
ยินดีแกบัณฑิต และกลาวคําอวยพร  นอกจากน้ียังปรากฏกลวิธีการเขียนสวนทายในพระบรม
ราโชวาทดวยพุทธสุภาษิต ดังนี้ 

 
ขาพเจาขอแสดงความยินดีตอทาน ทั้งหลาย ในเกียรติที่ทานไดรับ ณ ทามกลาง

สันนิบาตนี้ และขอใหทานจงรําลึกถึงเกียรตินี้ และรักษาไวดวยความสัตยสุจริต ใหสมกับ
พุทธภาษิต วา “คนยอมไดเกียรติคือชื่อเสียงเพราะความสัตย” 

ขาพเจาขออวยพรใหทานที่มารวมชุมนุม ณ ที่นี้ จงประสบความสันติสุขสวัสดี โดยท่ัว
กัน 

(๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 จากการศึกษากลวิธีการเขียนสวนลงทาย ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียนสวนลงทายดวย พุทธสุภาษิตในพระบรมราโชวาทเพียงองค
เดียว พระบรมราโชวาทท่ียกมาขางตนนั้นมีกลวิธี การเขียนสวนลงทาย  คือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงเริ่มตนดวยการแสดงความยินดีแกบัณฑิต ตามดวยพุทธสุภาษิต และจบดวยคําอวย
พร 
 

จากการศึกษากลวิธีการเขียน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียน
วิทยานิพนธพบวา กลวธิีการเขียน แบงออกเปน ๓ สวน ไดแก  สวนขึ้นตน สวนเนื้อหา และสวนลง
ทาย  พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใหแกบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ นั้น มีรูปแบบที่
เหมือนกัน กลาวคือ กลวิธีการเขียน สวนขึ้นตนของพระบรมราโชวาท ขึ้นตนดวยการเกร่ินนํา 
ทักทาย แสดงความชื่นชมยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา ความกาวหน าในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยน้ันๆ และกลาวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยท่ีมอบปริญญากิตติมศักด์ิ
ใหแกพระองค  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๘ 
 
สวนกลวิธีการเขียนเน้ือหาน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงใชกลวิธีการเขียนโดย

ใชเทศนาโวหาร อธิบายโวหาร  และสาธกโวหาร  ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธ พบวา พระองคทรงใชกลวิธี
การเขียนสวนเนื้อหาดวยเทศนาโวหารมาก ท่ีสุด เนื่องจากพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใหแก
ผูสําเร็จการศึกษามีเน้ือหาเปนการใหขอคิดและหลักปฏิบัติตางๆ ในสวน กลวิธีการเขียนดวย
อธิบายโวหาร แบงออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก การอธิบายเพื่อวิเคราะ หหรือจําแนกเน้ือหาออกเปน
ประเภท และการอธิบายความหมายของคําหรือนิยาม นอกจากน้ียังพบกลวิธีการเขียนสวนเนื้อหา
ดวยอธิบายโวหารท่ีมีเทศนาโวหารปรากฏรวมอยูดวย กลวิธีการเขียน สุดทาย คือ การ ใชสาธก
โวหาร ซึ่งโวหารลักษณะน้ีที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทพบ วา สาธกโวหารจะไม ปรากฏเด่ียวๆ แต
ปรากฏรวมกับโวหารลักษณะอ่ืน กลาวคือ สาธกโวหารปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร และสาธก
โวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร  ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา พระบรมราโชวาทบางองคปรากฏ
กลวิธีการเขียนดวยโวหาร ๓ ลักษณะคือ การใชอธิบายโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร  

กลวิธีการเขียนสวนลงทาย ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมักจบ
ดวยคําอวยพร การแสดงความยินดีแกบัณฑิต และพุทธสุภาษิต 

กลวิธีการเขียนตางๆ ที่พบในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แสดงให
เห็นพระอัจฉริยภาพในดานอักษรศาสตรไดเปนอยางดี เนื่องจากพระบร มราโชวาทแตละองคจะมี
ขนาดสั้น แตเปยมไปดวยเนื้อหาสาระ อีกทั้งทรงใชภาษาสั้น กระชับ รัดกุม อานงาย เขาใจงาย 
และยังส่ือความหมายไดชัดเจนอีกดวย อีกทั้งสามารถนอมนําเนื้อหาในพระบรมราโชวาทมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๙ 
 

 
บทที่ ๓ 

 
ลักษณะการใชภาษาในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต้ังแต 

พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๔๒  พระบรมราโชวาท แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระ
อัจฉริยภาพทางภาษา เปนเลิศ  วิทยานิพนธฉบั บนี้จะศึกษาลักษณะการใชภาษาในพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งในเรื่องระดับภาษา การใชคํา  ประโยค สํานวน การใช
ภาพพจน และการเช่ือมโยงความ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  
๑. ระดับภาษา 

ภาษานับเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารความรู ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ เนื่ องจากใน
สังคมหน่ึง แบงคนออกเปนหลายกลุม หลายชนช้ัน หลายระดับ ภาษาจึงแบงออกเปนระดับเพื่อใช
ใหเหมาะสมกับบุคคล และมนุษยยังใชภาษาโดยคํานึงถึงโอกาส กาลเทศะ และประชุมชนอีกดวย 
ในสังคมหน่ึงๆ มีกลุมชนที่ตางสถานภาพจึงมีการใชภาษาผิดแผกกันเปนหลายระดับ  
 ระดับภาษาจึงเปนเรื่องของ การใชภาษาอยาง เหมาะสม  โดยใหสัมพันธกับบุคคลและ  
กาลเทศะ เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลสมความมุงหมาย  
 การเขียนเพื่อพูดในโอกาสตางๆ นั้นเปนการพูดที่ตองมีการเตรียมตัว เตรียมเขียนราง 
เรื่องที่จะพูดมาอยางดี เชน การกลาวสุนทรพจน การใหโอวาท กา รกลาวอวยพร เปนตน ดังนั้น 
การเขียนคํากลาวเน่ืองในพิธีตางๆ จึงตองใชภาษาสละสลวย ใชคําสั้นๆ งายๆ คมคาย เขาใจงาย 
และเหมาะสมกับพิธีนั้นๆ 

 เปลื้อง ณ นคร อธิบายความหมายของ “ระดับภาษา” ไวดังนี้  
 
ระดับภาษา หมายถึง การรูจักเลือกสรรถอยคํานํามาใชในงานเขียน ถาในงานเขียน

จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางบุคคล ๒ คน ที่สนิทสนมกันยอมเลือกใชถอยคําตาง
ไปจาก บุคคล ๒ คน ที่เพิ่งจะไดมีโอกาสพบกันครั้งแรก นอกจากตองคํานึงถึงบุคคลแลว ก็
ยังตองคํานึงถึงโอกาส กาลเทศะ และประชุมชนอีกดวย เชน ในโอกาสที่เปนทางการยอม
ใชภาษาอยางหนึ่ง ในโอกาสที่ไมเปนทางการยอมใชภาษาอีกอยางหนึ่ง แมผูใชภาษาจะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐ 

เปนบุคคลเดียวกันก็ตาม ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ภาษามีลักษณะผิด
แผกกันเปนหลายระดับ 

การใชภาษานอกจากจะคํานึงถึงสัมพันธภาพระหวางบุคคลแลว ยังคํานึงถึงฐานะ
ของบุคคลในสั งคมอีกดวย ในวัฒนธรรมไทยไดแบงบุคคลออกเปน ๔ ฐานะ คือ พระเจา
แผนดินและพระราชวงศ พระสงฆ ขาราชการ และสามัญชน แตละฐานะจะมีถอยคํา
ภาษาที่กําหนดใหใชในแตละระดับ ภาษาจึงมีระดับเพราะการกําหนดถอยคําใหใชในแต
ละกลุม๑ 

 
วัลยา ชางขวัญยืน ใหความหมายของ “ระดับภาษา” ไวดังนี้ 
 
การเลือกใชถอยคําใหเหมาะแกโอกาสจะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ ระดับ

ภาษาที่กําหนดตามกาลเทศะและโอกาสในการใชภาษา แบงเปน ๒ แบบ คือ ภาษาแบบ
เปนทางการ  และภาษาแบบไมเปนทางการ ภาษาแบบเปนทางการนี้ ใชในโอกาสสํา คัญๆ 
ทั้งที่เปนพิธีการ เช น ในงานพระราชพิธี และในโอกาสสําคัญที่เปนทางการ เชน การกลาว
เปดประชุมตางๆ การกลาวคําปราศรัย เปนตน ภาษาแบบเปนทางการแบงเปน ๒ ระดับ คือ 
ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการ ภาษาแบบไมเปนทางการ เปนภาษา
ที่ใชสื่อสารกันโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน อาจจัดเ ปน ๓ ระดับ คือ ภาษาระดับกึ่งทางการ 
ภาษาระดับสนทนา และภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก๒ 

 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรากฏการใชภาษา ๒ ระดับ คือ 
ภาษาแบบเปนทาง การ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ และภาษาแบบไมเปนทางการ ภาษาระดับ
กึ่งทางการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

                                                   
๑ เปลื้อง ณ นคร ,  คําบรรยายวาทการประพันธและหนังสือพิมพ ,  พิมพครั้งที่ ๔ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด,  ๒๕๑๔),  ๖. 
๒ สรุปความจาก วัลยา ชางขวัญยืน , “ระดับภาษา ,” ใน ภาษากับการสื่อสาร , พิมพ

ครั้งที่ ๒, จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ , บรรณาธิการ (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๔๔-๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑ 

๑.๑ ภาษาแบบเปนทางการภาษาระดับมาตรฐานราชการ 
 วัลยา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึง ภาษาระดับมาตรฐานราชการไววา  
 

ภาษาระดับมาตรฐานราชการ เปนภาษาระดับสูงที่มีลักษณะสมบูรณแบบและถูก
หลักไวยากรณ มีความชัดเจน สละสลวย สุภาพ ผูใชภาษาจึงตองใชอยางละเอียดประณีต
และระมัดระวัง ตองมีการราง แกไข  และเรียบเรียงไวลวงหนา เพื่อใชในโอกาสสําคัญที่เปน
ทางการ เชน ในการกลาวคําปราศรัย การกลาวเปดประชุม การกลาวคําประกาศเกียรติคุณ 
นอกจากนี้ยังใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ เรียงความ บทความวิชาการ หนังสือ
ราชการ และคํานําหนังสือตางๆ เปนตน๓  

 
 ผลการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานแก ผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันตางๆ  ปรากฏการใชภาษา แบบเปนทางการ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

 การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม เปนการศึกษาที่สําคัญ และควรดําเนินควบคูกันไปกั บ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของ
ประเทศและของโลกโดยสวนรวมดวยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ 
จะตองมีประกอบกัน เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แทจริงได 
ประเทศทั้งหลายจึงพยายามส งเสริมการศึกษาดาน ศิลปวัฒนธรรม นี้ พรอมกันไปกับ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาแบบเปนทางการ
ภาษาระดับ มาตร ฐานราชการ เนื่องจากพระองคทรงใชวลี ที่เรียบเรียงไวอยางสละสลวย  เชน 
“ความเจริญของบุคคล ” และ  “ความเจริญของประเทศและของโลก ” นอกจากน้ี มีการแสดง
รายละเอียดอยางเปนระเบียบชัดเจน และสวนประกอบของประโยคมีความสัมพันธตอเนื่องกัน
อยางเปนระบบ 
  

                                                   
๓ วัลยา ชางขวัญยืน, “ระดับภาษา,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, ๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒ 

การใหการศึกษานั้น กลาวส้ันโดยความหมายรวบยอด ไดแกการชวยใหบุคคลคนพบ
วิธีดําเนิ นชีวิตโดยทางท่ีชอบ ไปสูความเจริญและความสุขตามอัตภาพของตนๆ ผูสอนมี
หนาที่ที่จะหาความรูและวิธีการครองชีวิตที่ดีมาใหศิษย  เพื่อใหศิษยสามารถเรียนรูได
กาวหนา และดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดีตามทํานองคลองธรรมจนบรรลุจุดหมาย และในการ
นี้ ผูสอนจําตองมีวิธีอันแย บคาย ทั้งในดานวิชาการและในดานอบรมความประพฤติปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนโดยลําดับ จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสมบูรณ 
กลาวคือสามารถใหการศึกษาแกศิษยไดครบทุกสวน 

(๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาศรนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาระดับมาตรฐาน
ราชการมีร ะบบระเบียบ และทรงส่ือความหมาย ของคําไดอยาง เหมาะสมชัดเจน อีกทั้งมีเร่ืองราว
อยางเปนเหตุเปนผลสอดคลองกันอีกดวย 
 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย  มุงหมายจะปลูกฝงความเจริญพรอมทุกดาน ใหงอกงาม
ในตัวบุคคล แมอยางนอยก็ใหมีคุณสมบัติสําคัญประกอบพรอมกันสองประการ คือมีความรู
แนนหนาทั่วถึงในวิทยาการชั้นสูงสาขาใดสาขาหน่ึงหรือหลายสาขาตามท่ีถนัด กับมีปญญา
ความเฉลียวฉลาดสามารถคิดอานดวยวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุ
ดวยผลและความสุจริตยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให บุคคลมีรากฐานอันมั่นคงและมีปจจัยอันทรง
ประสิทธิภาพเปนเครื่องอุดหนุน ในอันที่จะดํารงฐานะใหเจริญเปนปกแผนตอไป ทั้งสามารถ
ประกอบการงาน สรางสรรคความกาวหนาผาสุกใหแกสวนรวมไดอยางแทจริง 

(๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

 จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพ ระเจาอยูหัวทรงใชภาษาแบบเปนทางการ ภาษาระดับ
มาตรฐานราชการ เนื่องจากทรงใชคําหรือที่สื่อความหมายชัดเจน เชน “ปญญาความเฉลียวฉลาด ” 
“วิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบ ” และ  “ความสุจริตยุติธรรม ” อีกทั้งรูปแบบการนําเสนอ มี
ลักษณะการเรียบเรียงเปนอยางดี 
 

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่เปดสอนสรรพวิทยาการที่นิยมศึกษาคนควากันทั่วโลกและ
ที่วิญูชนไมวาชาติภาษาใด จากถิ่นฐานใด มีสิทธ์ิสมัครเขามาอาศัยเลาเรียนรวมกันได มี
เปาหมายที่จะฝกอบรมผูเขามาอาศัยศึกษานั้น ใหไดเรียนรูอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั้ง
วิทยาการ ประสบการณ และคุณธรรมของการอยูรวมกัน สําหรับนําไปปฏิบัติบริหารกิจการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓ 

ทั้งปวง อยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสานสอดคลอง ใหเกิดความเจริญมั่นคง และ
ความผาสุกสงบแกคนในชาติและในโลก. 

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเ จาอยูหัวทรงใชภาษาระดับ มาตรฐาน
ราชการ ดังจะเห็นไดจากคําที่สื่อความหมายอยางชัดเจนและสละสลวย เชน “สรรพวิทยาการ” และ 
“วิญูชน” เปนตน อีกทั้งยังมีการเรียงรูปประโยคอยางเปนระบบระเบียบถูกหลักไวยากรณ 
 

 ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน ๔ อยาง. อยางที่
หนึ่ง ตองมีคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบ เปนผูประกอบการ . อยางที่สอง ตองมี
วิทยาการที่ดีเปนเคร่ืองใชประกอบการ . อยางที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะ
อุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน . อยางที่สี่ ตองรูจักทํา งาน
ใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค . ปจจัยแหงความเจริญ
ดังกลาวนี้ จะประกอบขึ้นพรอมกันขึ้นมิได หากบุคคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองอยูเปน
นิตย 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงใชภาษาระดับมาตรฐาน
ราชการ ดังจะเห็นไดจากพระองค ทรงกลาวถึง ถึงปจจัยของความเจริญ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองและ
จัดลําดับไดอยางเหมาะสม 
 จากขอความขางตนจะเห็นไดวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชภาษาระดับ
มาตรฐานราชการ เนื่องจากพระบรมราโชวาทมีรูปประโยค ถูกตองตามหลักไวยากรณ เนื้อหามี
ความเหมาะสมเกี่ยวโยงกันตลอดและเปนเหตุเปนผล อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเตรียม
พระบรมราโชวาทมาอยางดี เห็นไดจากเน้ือหาท่ีมีการจัดลําดับความสําคัญ และจัดลําดับความคิด
เปนอยางดี แมพระบรมราโชวาทจะมีขนาดสั้นแตเปยมไปดวยแนว พระราชดําริที่มีคุณคา แสดงให
เห็นวาพระองคใสพระราชหฤทัยในการเลือกสรรถอยคํามารอยเรียงอีกดวย 
 

๑.๒ ภาษาแบบไมเปนทางการภาษาระดับกึ่งทางการ 
วัลยา ชางขวัญยืน กลาวถึงภาษาแบบไมเปนทางการภาษาระดับกึ่งทางการไววา  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔ 

ภาษาระดับกึ่งทางการ มีลักษณะท่ียังคงความสุภาพ แตผูใชภาษาก็ไมตองระมัดระวัง
มากเทาการใชภาษาแบบเปนทางการ เพราะอาจใชรูปประโยค งายๆ ไมซับซอน มีการละ
สวนของประโยคไดบาง ถอยคําที่ใชเปนระดับคําสามัญ บางคร้ังมีภาษาระดับสนทนาเขามา
ปะปนดวย ภาษาระดับกึ่งทางการจึงใชในการติดตอธุรกิจการงาน หรือใชสื่อสารกับบุคคลที่
ไมสนิทสนมคุนเคยกัน และใชในการเขียนเรื่องที่ผูเขียนตองการใหผูอานรูสึกเหมือนกําลังฟง
ผูเขียนเลาเร่ืองหรือเสนอความคิดเห็นอยางไมเครงเครียด”๔   

 
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานแก

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ปรากฏการใชภาษาแบบไมเปนทางการภาษาระดับก่ึงทางการ 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

  
บรรดาผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเสมือนไดกุญแจที่จะ

ไขไปสูชีวิตที่เจริญตอไปในวันขางหนา แตขอเตือนวาการดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยาง
เดียวยังไม เพียงพอจะตองอาศัยความรูรอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบดวย ผูมีความรูดี 
แตขาดความย้ังคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแกสังคมของ
มนุษย ฉะนั้น ขอใหทุกคนจงดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรูที่ไดรับมา
ประกอบดวยความย้ังคิดชั่ งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความเจริญกาวหนาของตนเอง
และของประเทศชาติ 

(๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาระดับก่ึงทางการ 
เนื่องจากทรงใชกลุมคําธรรมดา เชน “ยั้งคิดช่ังใจ” และทรงใชขอความเสมือนสนทนากับผูอาน เชน  
“แตขอเตือนวา ” “ขอใหทุกคนจงดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ ” และ “โดยอาศัยวิชาความรูที่ไดรับ
มาประกอบดวยความย้ังคิดชั่งใจ” 
 

ไทยเราเคารพยกยองครูมาก สงเคราะหครูเขาในบุพการีรองจากบิดามารดา ไมวา
ผูใด แมมียศศักด์ิอํานาจเพียงใด ก็ยังยําเกรงเช่ือฟงครู ไมลบหลู ไมลืมครู เพราะเราถือวาครู
เปนผูปลูกฝงทั้งความรูและความดีใหแกเรา เปนผูที่ปนเราใหเปนคนดีมีประโยชน แต
ขาพเจารูสึกวา ทุกวันนี้นักเรียนมีทาทีแสดงวาเส่ือมคลายความเคารพเช่ือฟงครูลง  อยากให

                                                   
๔ วัลยา ชางขวัญยืน, “ระดับภาษา,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, ๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕ 

บัณฑิตทางการศึกษาพิจารณาดูวา เปนเพราะเหตุใด เปนเหตุเพราะนักเรียน เพราะสิ่งอ่ืนๆ 
หรือเพราะตัวครู ขาพเจาขอกลาวกับทานวาจิตใจของครูนั้นแตกอนมากดวยเมตตา ความ
เมตตาทําใหครูเห็นแกศิษยยิ่งกวาเห็นแกตัว จึงมุงที่จะสั่งสอนและอบรมศิษยใหมีทั้งความดี
และความรู สามารถเสียสละความสุข ความสะดวกสบายและแมความสนุกความคะนองได
เพื่อประโยชนของศิษย ครูของไทยจึงผูกมัดใจศิษยใหเคารพรักใครไดมั่นคง 

(๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ วิทยาลัยวิชาการ)  
 
 จะเห็นไดวาพระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาแบบ
ไมเปนทางการภาษาระดับก่ึงทางการ เนื่องจากทรงใชรูปประโยคงายๆ ไมซับซอน และเสมือนเปน
การเลาใหผูอานฟง อีกทั้งทรงใชคํา ธรรมดาสามัญ เชน  “ผูที่ปนเรา” “เสื่อมคลายความเคารพเช่ือ
ฟงครูลง” “ตัวครู” “แตกอน” “ผูกมัดใจ” “เห็นแกตัว” และ “ความสนุกความคะนอง”  
 

การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มต้ั งแตเกิด ขึ้นตน ก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะ และ
ประสาทสวนตางๆ ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมา ก็ตอง
สอนใหรูจักทําการตางๆ ใหรูจักแสวงหาส่ิงตางๆ ตามท่ีตองการ ใหไดมากขึ้น เพื่อทําใหชีวิต
มีความสะดวกมีความสบาย การใหการศึกษาขั้ นนี้ ไดแกการฝกกายใหมีความคลองแคลว
ชํานิชํานาญ และสามารถในการปฏิบัติ  ประกอบกับการสอนวิชาความรูตางๆ อันเปน
พื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและ
ฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาข้ึนไป พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญาและ
หาหลักของชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามท้ังทางกายและทางความคิด 
ผูทํางานดานการศึกษาจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ และไดรับความยกยองเปนอยางสูง
ตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจ ตลอดจนความเจริญทุกอยางแกอนุชน 

(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
  

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาระดับก่ึงทางการ 
เนื่องจาก ทรงใชคําธรรมดา  เชน “เกิด” “ควบคุมฝกหัด ” “คลองแคลวชํานิชํานาญ ” และ “การ
ประกอบอาชีพเล้ียงตัว” นอกจากน้ีพระองคทรงใชรูปประโยคงายๆ ไมซับซ อนทําใหผูอานสามารถ
เขาใจพระบรมราโชวาทไดโดยทันท ี

 
เม่ือกอนที่มีการสอบไล เราไดพบกันจํานวนมาก ไดพบกันที่สวนอัมพร นายกสโมสร

ไดขอใหขาพเจาใหพรใหสอบไลสําเร็จทุกคน ขาพเจาก็ไดตอบวา การที่จะใหพรใหทุกคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖ 

สอบไลสําเร็จนั้นเปนไปไมได เพียงแตใหกําลังใจเทานั้นเอง และไดบอกไววา ครูนั้นอาจารย
นั้น ไดมีหนาที่สอบไลสอบนักศึกษา ไมใชสําหรับแกลงสอบสําหรับทราบวาไดเรียนรูวิชา
ตางๆ นั้นดีหรือเปลา อาจารยก็ไดทําหนาที่ ลูกศิษยนักศึกษาก็ตองทําหนาที่โดยท่ีเรียนใหดี 
เพื่อจะไดสําเร็จวิชานั้น ในเรื่องหนาที่นี้ ขาพเจาขอพูดอีกหนอย แตเปนเร่ืองที่ เปนเร่ืองใน....
พูดไดวา อยูในวงเล็บได คือวา เปนเร่ืองนอกเรื่องหนอย ที่สวนอัมพรนั้นเอง ขาพเจาไดเลา
ถึงการไปตางประเทศที่นักหนังสือพิมพไดถามถึงสถานการณทั่วโลก  สถานการณใน
เมืองไทย เขาไดถามวาที่เกิดเร่ืองตาง ๆ ตีหัวกันที่ญี่ปุน พวกนักศึกษาเปนจํานวนพันได
เดินขบวนและตีหัวกัน นั่นแสดงใหเห็นวา เราไมไดตั้งใจที่จะทํารายซึ่งกันและกัน แตวาเม่ือมี
การยุยงก็อาจจะเกิดเหตุรายที่คาดผลไมถูก ไมทราบวาจะเกิดเร่ืองแคไหนได  ในเรื่องนี้ก็ขอ
เลาเร่ืองที่เกิดข้ึนจริงๆ แตวานานมาแลว เมื่อสองพันหารอยกวาป ซึ่งเปนเร่ืองนาคิด ทานคง
ทราบแลว เรื่องนี้คงไดผานตาแลววาเร่ืองอะไร… 

...กลับมาถึงเรื่องหนาที่ หนาที่ของทานคือวาเปนนิสิต จะเปนผูใหญ จะเปนผูนอยรัก
สามัคคี ขอฝากขอนี้ไวเพื่อที่จะพิจารณา ความเปนไทยนั้น  ขอย้ําอีกทีวาเราพิเศษ เราไม
เหมือนคนอื่น เรารักไทย แลวก็ความคิดนี้อาจจะตางกัน เชน ตะกี้คิดถึงอยางหนึ่งวาฝนตก 
ฝนตกหนักนั้นสําหรับคนไทยเราถือวาเปนนิมิตดีถือวาอากาศดีรมเย็น ตางประเทศ ภาษา
ฝรั่งเขาบอกวา อากาศไมดี บอกวาวันนี้อากาศแยมาก เลวมาก ถาแป ลเปนภาษาไทย เรา
ถือวาอากาศรมเย็น หวังวาการที่อากาศดีรมเย็นเปนมงคลเชนนี้จะทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
เรียบรอย แทนที่จะอวยพรแกทานทั้งหลายใหมีความสุขความเจริญทั่วๆ กัน ขาพเจาขอฝาก
ความคิดวา วันนี้เปนวันมงคล มีความเจริญ เปนนิมิตดี สําหรับอนาคต. 

(๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาแบบไมเปน
ทางการภาษาระดับก่ึงทางการ ดังจะเห็นไดจากทรงใชคําธรรมดาสามัญ เชน  “สอบไล” “ตีหัวกัน” 
“ยุยงอิจฉา” “ตะกี้” และ “ภาษาฝรั่ง” การใชคําลักษณะน้ีชวยใหการเลาเรื่อ งมีสีสันเห็นภาพอยาง
ชัดเจน ทําใหผูอานหรือผูฟงไดรับอรรถรสและมีความรูสึกรวมไปดวย อีกทั้งทรงใชภาษาสนทนา
เขามาแทรก ในตอนท่ีพระองคมีพระราชประสงคจะแสดงพระราชทรรศนะหรือแทรกพระอารมณ
ขัน เชน “เมื่อกอนท่ีมีการสอบไล เราไดพบกันจํานวนมาก ไดพบกันที่สวนอัม พร นายกสโมสรได
ขอใหขาพเจาใหพรใหสอบไลสําเร็จทุกคน ขาพเจาก็ไดตอบวา การท่ีจะใหพรใหทุกคนสอบไล
สําเร็จน้ันเปนไปไมได เพียงแตใหกําลังใจเทานั้นเอง และไดบอกไววา ครูนั้นอาจารยนั้น ไดมี
หนาที่สอบไลสอบนักศึกษา ไมใชสําหรับแกลงสอบสําหรับทราบวาไดเ รียนรูวิชาตางๆ นั้นดีหรือ
เปลา” พระองคทรงใชภาษาระดับสนทนาน้ีในการเลาเรื่องเพื่อใหผูอานและผูฟงเกิดความรูสึก เปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗ 

กันเองมากขึ้น จะเห็นวาภาษาระดับ น้ีมีภาษาสนทนาสอดแทรกเขาไปและปะปนบาง อีกท้ัง ไม
เครงครัดกับถอยคํามากนัก 
 

ในการปฏิบัติงานตอไป ขาพเจ าขอใหทานลองคิด พิจารณาดูวา คนทุกคน ไมวา
ชาวกรุงหรือชาวชนบท ไมวามีการศึกษามากหรือนอยอยางไร ยอมมีจิตใจเปนอิสระ มีความ
คิดเห็น มีความพอใจ มีรสนิยม เปนของตนเอง ไมชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังจะมี
ขนบธรรมเนียม มีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเหลาเฉพาะถ่ินอีกดวย การที่ทาน
จะนําส่ิงตางๆ ไปมอบให หรือไปแนะนําส่ังสอนโดยรีบรอนใหไดผลทันใจ บางทีจะรูสึกวา
ขลุกขลักติดขัดไมนอย อยางเชนจะนําหลักวิชาโภชนาการไปแนะนําคนในชนบทอาจยังไม
ยอมรับ ไมยอมบริโภคตามคําแนะนําของทานทันทีทันใด ไมใชเพราะไมเช่ือฟงหรือขัดขืน  
แตอาจเปนการขัดกับความเคยชินและความนิยมของเขาที่มีอยูกอน ทานไมควรยอมปลอย
ใหปญหาอยางนี้เปนสาเหตุใหเกิดความไมพอใจ ขัดใจ หรือทอถอยขึ้น เพราะจะทําใหงาน
ทุกอยางหยุดชะงักและลมเหลว 

(๒๔ กันยายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเ ด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาแบบไมเปน
ทางการภาษาระดับก่ึงทางการ เนื่องจากทรงใชคําสามัญธรรมดา เชน “ชาวกรุง” “ชาวชนบท” “รีบ
รอน” และ “ขลุกขลัก” คําเหลานี้เปนคําที่ใชกันในชีวิตประจําวัน ชวยใหเขาใจความหมายไดงาย
ขึ้น อีกทั้งมีรูปประโยคไมซับซอน และมีลักษณะเปนการเลาใหผูอานฟงอีกดวย 

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถสรุปได วา 
พระองคทรงใชระดับภาษา ไดอยา งสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี พระราชทานใหแก ผูสําเร็จ
การศึกษา  โดยทรงใชภาษาแบบเปนทางการ ภาษาระดับมาตรฐานราชการเพื่อเสนอเน้ือหาท่ี เปน
วิชาการในดานตางๆ และทรงใชภาษาแบบไมเปนทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ ในการบรรยาย
เนื้อหาและแนวพระราชดําริโดยทั่วไป  

เมื่อพิจารณา ภาษาทั้ง ๒ ระดับ พบวา การใชระดับภาษาในพระบรมราโชวาท น้ัน
นาสนใจ ทําใหผูอานรูสึกซาบซ้ึงและเห็นคุณคา อีกทั้งยังแสดงใหเห็นพร ะอัจฉริยลักษณในการใช
ภาษาและเลือกสรรถอยคํามาใชไดอยางเหมาะ สม ชัดเจน และสละสลวย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงสอดแทรกแนวพระราชดําริตางๆ พรอมทั้งสาระความรูทางวิชาการอันเปนประโยชน 
โดยทรงใชภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับมาตรฐานราชการเพื่อใหเนื้ อหาและแน ว
พระราชดําริ มีความนาเชื่อถือ ความสอดคลองกลมกลืนเหลานี้เองท่ีทําใหพระบรมราโชวาทมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘ 

ความนาสนใจควรคาแกการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อนําสิ่งที่ไดรับไปประยุกตใชและปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
 
๒. การใชคํา 

 การเลือกถอยคํามาใชในงานเขียนของนักเขียนถือไดวาเปนควา มสามารถของ
นักเขียนและชวยใหงานนาอานมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ถอยคําที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารที่จะทําให
เกิดความเขาใจตรงกันนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเราสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิผล โดยรูจัก
ใชและเขาใจความหมายของคําและถอยคําไดมากขึ้น เพื่อจะได มีโอกาสเลือกใชและใชไดอยาง
เหมาะสม  

 การเขียนถือเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ควบคูกันไปกับความคิด คือทําอยางไรจึงจะคิดใน
สิ่งที่ตองการจะเขียน และเขียนอยางไรจึงจะส่ือใหผูอานเขาใจตรงตามจุดประสงค การเขียนที่
ไดผลดีจะตองใชเวลาในการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และจะ ตองมีความรูความสามารถในการใช
ถอยคําภาษาเปนอยางดี ๕ เปลื้อง ณ นคร ไดกลาววา นักเขียนตองเปนนักสะสมคําเพื่อจะได
เลือกใชคําใหเหมาะสมกับงานเขียน ดังนี้ 
 

การเขียนคือการแสดงความคิด ความรูสึก และความรูซึ้งอยูในใจออกใหผูอื่นรู
เชนเดียวกับการพูดเหมือนกั น ฉะนั้นสื่อแหงความเขาใจก็คือถอยคํา หรือจะเรียกสั้นๆ ก็วา
คํา คํานี้คือสมบัติของนักเขียน นักเขียนรูคํามากเทาใด วงที่เขาจะพูดก็กวางยิ่งขึ้น นักเขียน
จะตองเปนนักสะสมคํา เพียงแตคําที่เราใชพูดกันตามธรรมดาไมเพียงพอสําหรับนัก
ประพันธจะใชบรรยายเร่ืองได๖ 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรีชาสามารถในดานภาษาเปนเลิศ คือสามารถ
เลือกใชถอยคําที่มีอยูในภาษาไดอยางเหมาะสม ทรงประณีตในการเลือกสรรคํามาใชมาก และคํา
แตละคําที่ทรงเลือกสรรมาใชนั้นมีความหมายกระชับรัดกุม ชัดเจน และสื่อความหมายไดเปน
อยางดี ผลการศึกษาพบวา ทรงใชคําในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

                                                   
๕ ดวงใจ ไทยอุบุญ , ทักษะการเขียนภาษาไทย  (กรุงเทพฯ  : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๘๕. 
๖ เปลื้อง ณ นคร , คําบรรยายวิชาการประพันธ และหนังสือพิมพ (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), ๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙ 

๒.๑ การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ 
๒.๒ การใชคําคลองจอง  
๒.๓ การใชคําซอน 
๒.๔ การซํ้าคําและกลุมคํา 

 
 ๒.๑ การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ 
 การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ หมายถึง การเลือกสรรคําที่สื่อความหมายชัดเจน มี
ความหมายตรงตามตัว อักษร สื่อความหมายไดทันทีและไมตองตีความอีกตอไป การใชคําสั้น 
กระชับ ไดใจความ สามารถสื่อความหมายไดตรงตัวและกินความมาก ทําใหผูอานเขาใจ
ความหมายของคําไดอยางแจมแจงชัดเจน จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพบวา มีการใชคําสั้น กระชับ ได ใจความชัดเจน เนื่องจากพระบรมราโชวาทเปนรอยแกว
ขนาดสั้น พระองคจึงทรงใชคํากะทัดรัดมีความหมายชัดเจนสมบูรณ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ขอใหทานทั้งหลายเอาใจใสศึกษาในความจริงขอนี้ และถือเอาเปนหนาที่ ที่จะตอง

พยายามทําใหถูกตองครบถวน โดยจด จํารําลึกไวเสมอตลอดเว ลาวา คนชั่ว  คนคราน  คน
หยาบ คนไมมีอายนั้น ถึงจะมีความรูทวมทนเทาใด ก็ไมมีประโยชน เพราะสรางสรรคอะไร
ไมได ไดแตทําลายอยางเดียว 

         (๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการใชคําส้ัน กระชับ ไดใจความ สื่อความหมา ยอยาง
ชัดเจน เชน “คนช่ัว” “คนคราน” “คนหยาบ” และ “คนไมมีอาย” จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงใชชุดคําที่มีความหมายไปในทํานองเดียวกัน เพื่อใหผูอานรูสึกซาบซ้ึงและตระหนัก
ถึงหนาที่ของตน ชุดคําเหลานี้เปนคําที่มีน้ําหนักเมื่อพูดติดกันแลว จะทําใหข อความดูมีน้ําหนัก
มากยิ่งขึ้น 

 
ในชีวิตของคนเราน้ัน ไมมีผูหนึ่งผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดียวได ยอมจะมี ทั้งภัย 

ทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะหราย ผานเขามาบาง อยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยงพน . ขอสําคัญเม่ือตอง
ประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ที่บางคร้ังทําใหใจหายใจควํ่าได จะตองไมใจเสีย เพราะจะทํา
ใหเสียขวัญเสีย กําลังใจ ทําให จนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก  และที่สุดก็อาจผิดพลาด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐ 

เสียหายไดตางๆ . ทางท่ีถูก จะตองพยายาม สงบใจ  ทําใจใหดี  หายใจยาว  เผชิญหนากับ
สถานการณ 

(๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

พระบรมราโชวาท ดังกลาว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําสั้น กระชับ สื่อ
ความหมายชัดเจน เชน “ทั้งภัย ทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะหราย” กลุมคําเหลานี้มีความหมายในทํานอง
เดียวกัน พระองคทรงเนนถึง ปญหาท่ีอาจเขามาในชีวิต จึงทรงใชกลุมคํา “จนปญญา คิดไมออก 
ทําไมถูก” เพื่อใหผูอานมีสติ  พระองคกลาววาเมื่อไมมีสติจะทําให “จนปญญา คิดไมออก ทําไม
ถูก” กลุมคําเหลานี้มีความหมายวาบุคคลที่ไมมีสติเปนอยางไร นอกจากน้ีทรงใชกลุมคําท่ีมีความ
หมายถึงการมีสติ คือ “สงบใจ ทําใจใหดี หายใจยาว ” ซึ่งเปนกลุมคําที่มีความหมายไปในทํานอง
เดียวกัน พระองคทรงเลือกสรรคําที่มีความหมายแจมแจงชัดเจนทําใหผูอานไดตระหนักถึง หนาที่ที่
ควรปฏิบัติ 
 

วิชาความรูอันพึงประสงคนั้น ไดแก วิชาความรูที่ถูกตอง จัดเจน  แมนยํา  ชํานาญ 
นําไปใชการเปนประโยชนไดพอเหมาะพอควร ทันตอเหตุการณ อยางมีประสิทธิภาพ เราจะ
สรางเสริม วิชาความรูอยางนี้ขึ้นไดอยางไร เบื้องตนตองเลิกคิดวา เรียนวิชาไวเพื่อ สอบไล  
เพราะในชีวิตของเรา เราไมไดอยูกับการกาผิดกาถูกในขอสอบ หากแตอยูกับการทํางานและ
การวินิจฉัยปญหาสารพัด ทางท่ีถูกเราจะตองขวนขวายเปดตาเปดใจใหเรียนรูอยูเสมอ 

(๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 จะเห็นไดวา พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําสั้น สื่อ
ความหมายชัดเจน เชน “จัดเจน” “แมนยํา” “ชํานาญ” คําเหลานี้ถือเปนชุดคําที่มีความหมายใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการเนนน้ําหนักของคําใหความหมายหนักแนนยิ่งขึ้น นอกจากน้ี การใชคํา 
“สอบไล” “กาผิดกาถูก” ก็เปนคําสั้นๆ หากแตมีความหมายชัดเจนเชนกัน 
 

การเรียนรูลักษณะแรก คือการเรียนรูหรือรับรูตามความรูของผูอื่น ซึ่งอาจเปน การฟง 
การอาน การสังเกต ดู จํา  อยางไรก็ไดทั้งสิ้น การเรียนรูอยางนี้จัดเปนการเรียนรู ขั้นตน 
เพราะยังตองรูตามเขา โดยยังมิไดพิจารณาพิสูจนสอบสวน อาจถูก ผิด ดี ชั่วประโยชน ไมมี
ประโยชน 

(๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑ 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําสั้น มีความหมาย
ชัดเจน เชน “การฟง” “การอาน” “การสงัเกต” “ดู” “จํา” คําเหลานี้มีความหมายหมายถึงการเรียนรู 
พระองคทรงใชคําท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันก็เพื่อตองการเพิ่มนํ้าหนักของขอความให
นาสนใจ นอกจากน้ี ยังมีคํา “ถูก” “ผิด” “ดี” “ชั่วประโยชน ” “ไมมีประโยชน ” เพื่อเพิ่มนํ้าหนักของ
ประโยคใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
 

ในฐานะที่จะเปนครูบาอาจารยหรือหัวหนางานในวันขางหนา จําเปนจะตองมีความ
สุจริตยุติธรรม ทําตัวใหเปนตัวอยางและเปนที่พึ่งของผูอยูใตบังคับบัญชา ไมยอมพายแพแก
ความโลภ ความลืมตัว ความริษยาแตกราว กัน ตองมุงม่ันในประโยชนอันยั่งยืนไพศาลของ
สวนรวมเปนเปาหมาย จึงจะเชื่อไดวา จะประสบความสําเร็จและช่ือเสียงเกียรติคุณทุกๆ 
ประการดังที่ปรารถนา 

(๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําสั้น กระชับ เชน 
“ความโลภ” “ความลืมตัว” “ความริษยาแตกราว” กลุมคําเหลานี้ลวนมีความหมายในทางเดียวกัน
เปนการเนนความหมายใหชัดเจน พระองคทรงใชกลุมคําเหลานี้เพื่อเตือนสติใหบัณฑิตมีความ
สุจริตยุติธรรม ไมหลงลืมหนาที่ของตนเอง 
 

นักวิชาการจะทํางานดวยความหวังดีและบริสุทธ์ิใจตองาน ตอสวนรวม ตอชาติ
บานเมือง และต อกันและกันดวย ยิ่งกวานั้น นอกจากมีความหวังดีและบริสุทธ์ิใจดังกลาว
แลว คงจะมีความสุขุมรอบคอบและระวังสังวร ในการที่จะไมปลอยใหติดอยูกับทฤษ ฎีของ
ตนเองมากเกินไปดวย อํานาจอ คติ  ความหลง  ความเอาชนะ  และความเห็นแกตัว  จน
มองขามความจริงความถูกตองไปหมด 

(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาท ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําสั้น มีความหมาย
ชัดเจน  เชน “อํานาจอคติ ” “ความหลง ” “ความเอาชนะ ” และ “ความเห็นแกตัว ” กลุมคําเหลานี้
ลวนมีความหมายทํานองเดียวกัน พระองคทรงใชคําเหลานี้เพิ่มนํ้าหนั กใหขอความดูมีน้ําหนักมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒ 

 จะเห็นไดวา การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระองคทรง ใชคําท่ีมีความหมายชัดเจน สามารถส่ือสารใหผูอาน
เขาใจความหมายไดโดยทันที นอกจากน้ีคําตางๆ ยังมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอีกดวย 
 
 ๒.๒ การใชคําคลองจอง 

นภาลัย สุวรรณธาดา กลาวถึง การคลองจอง ดังนี้ 
 
การคลองจองหรือสัมผัส ทําใหถอยคําไพเราะรื่นหู จดจําไดงายและเม่ือนําไป

ประกอบจังหวะในการขับการรอง ทั้งที่มีดนตรีและไมมีดนตรีประกอบ จะสงผลใหทั้งถอยคํา
และจังหวะไพเราะยิ่ง ข้ึน ธรรมชาติของคนไทยนิยมการพู ดใหคลองจองกันอยูแลว ดัง
หลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ เชน ในน้ํามีปลา ในนามีขาว (ปลา – นา) เพื่อนจูงวัวไปคา 
ขี่มาไปขาย (คา – มา) เปนตน แสดงวาคนไทยรูจักการสัมผัสถอยคํามาตั้งแตกอนมีภาษา
เขียนของเราเอง 

คําคลองจองมิใช มีเฉพาะในคําประพันธเทานั้น แตยังปรากฏในภาษิตสํานวนไทย
ตั้งแตโบราณ ตลอดจนคําขวัญและคําคม ในปจจุบันเชน   

คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเส่ือ (หนัง – ชัง) 
ฉลองรัฐฉัตรแกวเกาแผนดิน ฉลองกาลรัตนโกสินทรสองรอยป (ดิน – สิน)๗ 

 
 การใชคําคลองจอง หมายถึง การใชคํา ที่มีสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ 
การใชคําคลอง จองหรือคําที่มีสัมผัสนั้นจะชว ยใหสามารถจดจําถอยคําไดงายขึ้น แมพระบรม
ราโชวาทจะเปนรอยแกวขนาดส้ัน แตก็มีลักษณะของคําคลอง ทําใหเกิดความไพเราะ สละสลวย 
อีกทั้งเวลาอานพระบรมราโชวาทจะมีจังหวะ ฟงแลวรื่น หู สามารถจดจําไดงาย นอกจากน้ีผูเขียน
วิทยานิพนธยังพบคําคลอ งจอง ในคําซอน  คําคลองจองลักษณะน้ีทําใหคํามีค วามไพเราะมาก
ยิ่งขึ้น โดยผูเขียนวิทยานิพนธจะกลาวถึงคําคลองจองลักษณะน้ีในหัวขอการใชคําซอนตอไป  
 
 

                                                   
๗ นภาลัย สุวรรณธาดา , เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๖ (การเขียนสําหรับ

ครู ) สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ ๖ (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), ๓๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓ 

 ผลการศึกษาการใชคําคลองจองจากพระบรมราโชวาท มีตัวอยางดังตอไปนี้ 
 

อันประเทศของเรา นั้น เปนที่รูจัก กันอยูทั่วไปแลววาอุดมดวยทรัพยในดินสิน ในน้ํา
เพียงไร 

(๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาท ขางตน  คําวา “นั้น” และ “กัน” เปนคําคลองจองกัน ถึงแมวาพระ
บรมราโชวาทจะมีลักษณะเปนรอยแกว แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขียนรอยแกวไดอยาง
มีจังหวะ 

 
เม่ือยั้งคิดไดแลว ยอมมีโอกาสที่จะพิจารณาเร่ืองที่ ทําคําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีกคํา

รบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเร่ืองใดๆ ใหมยอมจะชวยใหมองเห็นละเอียดชัดเจน 
(๑๔ กันยายน ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
 พระบรมราโชวาทขางตน  คําวา “ทํา” และ “คํา” คลองจองกัน การท่ีทรงใชคําคลอง
จองกัน เพื่อชวยใหพระบรมราโชวาทนาฟงและอานแลวจะรูสึกจดจําไดงายขึ้น  

 
มหาวิทยาลัยนั้น จะเขาก็แสนยาก จะเรียนก็ลําบาก  
แตครั้นเม่ือจบออกมาแลวกลับหางานทําไมได 

(๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีคําคลองจอง ไดแก “ยาก” และ “บาก” , “มา” และ “หา” 
จะเห็นไดวาคําคลองจองเหลานี้ชวยใหเกิดจังหวะจดจํางายและฟงรื่นหูมากขึ้น 
 

การที่จะทําตนใหเปนประโยชนไดดังนั้น สําคัญอยูที่จะต องรูสํา นึก ใหลึกซึ้งถึง
ประโยชนสวนรวม  

(๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔ 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําคลองจอง ไดแก 
“นึก” และ “ลึก” จะเห็นวาเมื่ออานขอความที่มีคําคลองจองปรากฏจะทําใหพระบรมราโชวาทมี
จังหวะนาฟง เมื่อฟงแลวจะรูสึกรื่นหูเปนอยางมาก 
 

สติความระลึกรูตัว และปญญาความรูชัดหรือความเฉลียวฉลาดท่ีจะหยุดคิดพิจารณา
กิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยาง 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชคําคลองจอง ไดแก “ทํา” 
และ “คํา” คําคลองจองเหลานี้จะชวยทําใหจดจําเพราะบรมราโชวาทไดงายขึ้น เพราะแตละคําจะ
มีสัมผัสที่พอดี 

 
การปฏิบัติบริหารงานที่ทําอยูเปนประจํานั้นไมใหบกพรอง ซึ่งเปนกิจที่ ลําบากยากอยู 

เพราะงานใดที่ตองทําเปนประจําตลอดเวลา อาจทําใหรูสึกชินชา ดวยตองกระทําซํ้าซาก ไม
นาต่ืนตาต่ืนใจเหมือนงานที่มีเขามาใหมๆ  

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีคําคลองจองกัน ไดแก “ลา” และ “ชา”, ทํา” และ “ซ้ํา” การ
ใชคําคลองจองนั้นจะชวยใหอานพระบรมราโชวาทไดอยางมีจังหวะจะโคนฟงแลวรื่นหู และทําให
จดจําไดงายขึ้น 
 

ถึงขั้นนี้ ปญหาทั้งปวงก็จะคลี่ คลาย เรื่องที่จะเสียหายก็จะแกไดตก กลับกลายเปนดี
โดยตลอด 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน มีคําคลองจอง ไดแก “คลาย” และ “หาย” คําคลองจองนี้ชวย
ใหคํามีจังหวะจะโคน ฟงแลวรื่นหู  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕ 

บานเมืองท่ีประชาชนสวนใหญไมมีความรูทั้งทางศิลปวิท ยา ทั้งทางปญญาและภูมิ
ธรรม ยังไมเห็นความสําคัญของประโยชนแทแมของตนเองหรือสวนรวม 

(๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว มีคําคลองจองกัน ไดแก “ยา” และ “ญา”, แท” และ “แม”  

 
 จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา การใชคําคลองจองที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงใชคําคลองจองไดอยางเหมาะสม สอดคลองทําใหเกิด
ความไพเราะและสละสลวย อีกทั้งยังทําใหสามารถจดจํารายละเอียดเนื้อหาไดงายขึ้นดวย 
 

๒.๓ การใชคําซอน 
การซอนคําเปนลักษณะหน่ึงของภาษาไทยในการสรางสรรคคําขึ้นใชใหมีความหมาย

หลากหลาย และทําใหเกิดความไพเราะ ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวามี
การใชคําซอน เปนจํานวนมากซึ่งถือเปนลักษณะการใชภาษาที่โดดเดนของพระองคประการหน่ึง 
ไดมีผูอธิบายเร่ืองคําซอน ไวดังนี้ 

 
 พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงคําซอนไววา  
 

ภาษาไทยมีคําควบคู คือ เอาคําสองคํามารวมกันแตมีความหมายเทาเดิม หรือมี
ความหมายแผกเพ้ียนจากเดิมไปบาง คําชนิดนี้มีอยูในภาษาไทยเปนจํานวนมาก และมี
ลักษณะตางๆ กัน จนอาจกลาวไดวา คําซอนชนิดนี้ ลางทีก็เรียกวาคําไวพจนผสม 
(Synonymous compound) คําซอน คือ เอาคําเต็มสองคําซ่ึงตางเสียงแตมีความหมาย
เหมือนหรือคลายคลึงกัน มาควบใหซอนกัน เชน ใหญโต เล็กนอย รักใคร หยาบคาย 
บานเรือน เรือแพ ไรนา หยาบชา คําควบคูเหลานี้แตละคูเปนคําไทยเดิมมีความหมาย
เหมือนหรือละมายคลายกันที่นําเอามาควบเขาคูกันสวนใหญเพื่อไขความในอีกคําหนึ่งให
ชัดขึ้น๘ 

 บรรจบ พันธุเมธา อธิบายความหมายของคําซอนไววา 
                                                   

๘พระยาอนุมานราชธน , นิรุกติศาสตร , (กรุงเทพฯ  : คลังวิทยา , ๒๕๒๒ ), ๒๕๓-  
๒๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖ 

คําซอน (บางทีเรียกคําคู ) หรือคําที่มีคําเด่ียว ๒ คํา อันมีความหมายหรือเสียง
คลายกันใกลเคียงกัน หรือเปนไปในทํานองเดียวกัน ซ อนเขาคูกัน เม่ือซอนแลวจะมี
ความหมายใหมเกิดขึ้น แมวาบางคําความหมายจะไมแปลกไปกวาความหมายเดิม (คือ
ความหมายของคําเดียวแตละคํา) มากนัก แตก็ตองมีความหมายและที่ใชตางออกไปบาง๙ 

 
 บรรจบ พันธุเมธา ใหความหมายของคําซอนเพื่อความหมายไว ดังนี้๑๐ 

คําซอนเพื่อความหมาย  ลักษณะของคําซอนประเภทนี้จะถือความหมายเปนเกณฑ 
เกิดจากการนําคําที่มีความหมายคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน หรือเปนไปในทํานอง
เดียวกันมาซอนกัน มีหลายลักษณะดังนี้ ซอนแลวความหมายจะปรากฏอยูที่คําตนหรือคํา
ทายตรงตามความหมายน้ันเพียงคําใดคําเดียว เชน ใจคอ (ในความ ใจคอไมอยูกับเนื้อกับ
ตัว) ความหมายของคําซอนปรากฏที่คําใดคําเดียวตรงตามความหมายนั้นๆ เชน ผิดชอบ ( 
ในคํา ความรับผิดชอบ) ความหมายของคําซอนที่ปรากฏอยูที่คําทั้งสอง เชน ลูกหลาน (มิได
หมายเจาะจงวา ลูกและหลาน หรือลูกหรือหลาน เชน เขาเปนลูกหลานครู ยอมหมาย ถึงผูที่
สืบเช้ือสายมาจากครู อาจเปนลูกหรือหลานหรือเหลน ก็ได ไมไดระบุลงไปแน ) ความหมาย
ของคําซอนปรากฏเดนอยูที่คําใดคําเดียว สวนอีกคําหนึ่งถึงจะไมมีความหมายปรากฏ แตก็
ชวยเนนความหมายย่ิงขึ้น เชน เงียบเชียบ (เชียบไมมีความหมาย แตชวยทําใหคํา เงียบ
เชียบ มีความหมายวา เงียบ มากย่ิงกวา เชียบ คําเด่ียวคําเดียว) ความหมายของคําซอนกับ
คําเด่ียวตางกันออกไป เชน พรอม กับ พรอมเพรียง คําซอนที่คําตนเปนคําคําเดียวกันแตคํา
ทายตางกัน ความหมายยอมตางกันไป เชน จัดจาน (ปากกลา ปากจัด )  กับ จัดเจน (สันทัด 
ชํานาญ ) ความหมา ยของคําซอนขยายกวางออก ไมไดจํากัดจําเพาะความหมายของคํา
เด่ียวสองคํามาซอนกัน เชน ฆาฟน (ไมจําเปนตองทําใหตายดวยคมดาบ อาจใชปนหรือ
อาวุธอยางอ่ืนทําใหลมตายก็ได ความหมายของคําซอนเปนไปในเชิงอุปมา เชน อยูกิน (คือ
ดําเนินชีวิตฉันสามีภรรยา ไมไดหมายเพียงอยูและกิน) 

 
 คําซอ นเพื่อความหมายน้ัน มีความหมายเหมือนกัน คลายกัน หรือตรงกันขามกัน
แลวแตคําที่นํามาซอนกันและความหมายหลักของคํา อาจอยูที่คําหนาหรือคําหลังก็ได คําซอน
นับเปนกระบวนการสรางคําใหมใหเพิ่มเขามาในภาษาไทย ซึ่งคําที่นํามาซอนกันจะชวยแปล

                                                   
๙ บรรจบ พันธุเมธา , ลักษณะภาษาไทย , พิมพครั้งที่ ๑๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑), ๖๒. 
๑๐ สรุปรายละเอียดจากหนังสือลักษณะภาษาไทยของ บรรจบ พันธุเมธา, ๖๓ – ๗๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗ 

ความหมายของคําอีกคําหนึ่ง คําที่มาซอนน้ันจะชวยกําหนดความหมายได การซอนคําจึงเปนการ
สรางคําใหมและทําใหความหมายของคําชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 จากการศึกษาการใชคําซอนในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร พบวาพระองคทรงใชคําซอนประเภทคําซอนเพื่อความหมายเปนจํานวน
มาก ผลการศึกษาพบคําซอนต้ังแต ๒ หนวย๑๑ ถึง ๖ หนวย และมีจํานวนพยางคต้ังแต ๒ พยางค 
ถึง ๑๐ พยางค ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระองคทรงใชคําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค เปนสวนใหญ 
การใชคําซอนในพระบรมราโชวาทของพระองคมีดังนี้ 
 ๒.๓.๑ คําซอน ๒ หนวย  
  ๒.๓.๑.๑ คําซอน ๒ หนวย ๒ พยางค 
  ๒.๓.๑.๒ คําซอน ๒ หนวย ๓ พยางค 
  ๒.๓.๑.๓ คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
  ๒.๓.๑.๔ คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
  ๒.๓.๑.๕ คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
  ๒.๓.๑.๖ คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
  ๒.๓.๑.๗ คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค  

๒.๓.๒ คําซอน ๓ หนวย  
  ๒.๓.๒.๑ คําซอน ๓ หนวย ๓ พยางค 

                                                   
๑๑ จุไรรัตน ลักษณะศิริ กลาวถึงคําวา “หนวย ” ไวในวิทยานิพนธเรื่อง “การสรางคําในสมัย

สุโขทัย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๓๐, ๙๓. วา “หนวย หมายถึง คําเด่ียว คําผสาน คําประสม คําซํ้า 
คําคู และคําสมาสแตละคํา หรือกลุมคําแตละกลุมที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน หรือ
เปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนกัน แตละหนวยจะมีจํานวนพยางคเทาใดก็ได แตจะตองมีความหมาย
เพียงอยางเดียว เทานั้น เชน  
 กูขา มี ๒ หนวย ประกอบดวยคําเด่ียว ๒ คํา มาซอนกันมี ๒ พยางค  
 ดาวดารากร มี ๒ หนวย ประกอบดวยคําเด่ียว ๑ คํา คําสมาส ๑ คํา มาซอนกัน มี ๔ พยางค  
 สุรายาเมา มี ๒ หนวย ประกอบดวยคําเด่ียว ๑ คํา คําประสม ๑ คํา มาซอนกัน มี ๔ พยางค 
 เปนตนเปนหนอ มี ๒ หนวย ประกอบดวยกลุมคํา ๒ กลุม มาซอนกัน มี ๔ พยางค 
 เสื่อสาดอาสนะ มี ๓ หนวย ประกอบดวยคําเด่ียว ๓ คํา มาซอนกัน มี ๕ พยางค 
 หยาบชากลาแข็ง มี ๔ หนวย ประกอบดวยคําเด่ียว ๔  คํา มาซอนกัน มี ๔ พยางค” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘ 

  ๒.๓.๒.๒ คําซอน ๓ หนวย ๔ พยางค 
  ๒.๓.๒.๓ คําซอน ๓ หนวย ๕ พยางค 
  ๒.๓.๒.๔ คําซอน ๓ หนวย ๖ พยางค 
  ๒.๓.๒.๕ คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 
  ๒.๓.๒.๖ คําซอน ๓ หนวย ๘ พยางค  
  ๒.๓.๒.๗ คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค  
 ๒.๓.๓ คําซอน ๔ หนวย  
  ๒.๓.๓.๑ คําซอน ๔ หนวย ๔ พยางค 
  ๒.๓.๓.๒ คําซอน ๔ หนวย ๕ พยางค 
  ๒.๓.๓.๓ คําซอน ๔ หนวย ๖ พยางค 
  ๒.๓.๓.๔ คําซอน ๔ หนวย ๗ พยางค 
  ๒.๓.๓.๕ คําซอน ๔ หนวย ๘ พยางค 
  ๒.๓.๓.๖ คําซอน ๔ หนวย ๙ พยางค  

๒.๓.๓.๗ คําซอน ๔ หนวย ๑๐ พยางค 
 ๒.๓.๔ คําซอน ๖ หนวย 
  ๒.๓.๔.๑ คําซอน ๖ หนวย ๘ พยางค 
 

๒.๓.๑ คําซอน ๒ หนวย  
๒.๓.๑.๑ คําซอน ๒ หนวย ๒ พยางค  มีโครงสรางประกอบดวยคํา

เดี่ยว๑๒ กับคําเด่ียว 
 

คําซอน ๒ หนวย ๒ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

พืช ไร 

                                                   
๑๒ คําเด่ียว หมายถึง คําที่เปนคําหลักหรือคําที่มีความหมายเดียวหรือหนวยคําเดีย ว

อาจมีพยางคเดียว สองพยางค หรือหลายพยางคก็ได ดูรายละเอียดใน เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย , 
ภาษาศาสตรภาษาไทย (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐ ), ๑๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙ 

เวลานี้รัฐบาลก็ไดมีก็ไดมีแนวทางที่จะสงเสริมทํานุบํารุงการเกษตรกรรมทุกสาขา ให
เปนหลักมูลฐานการเศรษฐกิจของชาติ เชน ปรับปรุงการผลิตขาว เรงรัดและสงเสริมการทํา
พืชไร 

(๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ” 
(๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึนนั้น ตองใชเงินทองเปนจํานวนมากมาย 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 
ขาพเจาไดยินเสียงกลาววิจารณถึงครูอยูบอยๆ วา ในปจจุบันนี้สถาบันฝายครูเสื่อม

ลงไปคํากลาวนั้นอางดวยวาเปนเพราะผูที่เขามาเลาเ รียนทางครูสวนมากทีเดียว เปนผูที่
ดอยกําลังปญญาและกําลังทางอ่ืนๆ ไมสามารถหรือไมมีโอกาสจะเรียนวิชาทางอ่ืนไดแลว 
บานเมืองของเราจึงมีแตครูที่มีคุณภาพไมถึงขนาด ทั้งทางดานความรู ทางดานการทํางาน 
และทางดานความประพฤติ ทําใหการศึกษาของเด็กเลวลงทุกที ขอวิ จารณนี้จะเปนความ
จริงหรือไม มิใชเรื่องสําคัญที่ทานหรือผูใดจะตองโตแยง สิ่งสําคัญอยูที่วาผูที่เปนครูและเปน
ผูบริหารการศึกษาทุกฝายทุกคน จะตองพิสูจนใหเห็นวาสถาบันครูมิไดเปนเชนนั้น ทาน
จะตองทําใจใหเขมแข็ง ตองมั่นคงในอุดมคติ ตอง รวบรวมกําลังกาย กําลังความคิด และ
สติปญญา  

(๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยางหนึ่ง คือเปนมหาวิทยาลัย
สําหรับผูที่ปรารถนาจะ เพิ่มพูนเสริมสราง ความรูความสามารถของตนเพ่ือความ
เจริญกาวหนาในชีวิต เขามา เลือกสรรศึกษาวิทยาการไดตามทางท่ีถนัด 

(๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
การประมาทปญญาผูอื่นจึงเทากับไมไดใช พื้นฐานที่มีอยูแลวใหเปนประโยชน ซ้ํายัง

รื้อถอนออกเสียอีกดวย ดวยความโงเขลา จึงจําเปนตองหัดนับถือปญญาผูอื่นกันใหเปน เพื่อ
งานที่ทําจักไดดําเนินตอเนื่องกันไปไดไมติดขัด 

(๒๐ เมษายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐ 

บัณฑิตจึงควรจะไดศึกษาพิจารณาเร่ืองความคิดใหแจมแจงเสียแตวาระนี้ 
(๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
แลวทานก็จะมีศรัทธาความนิยมยึดม่ันในความดีข้ึนในตัว จะมีความรูสึก ผิดชอบ  มี

ความขมใจและความออมอดงดเวนในการกระทําอันทุจริต เบียดเบียน เห็นแกตัวทั้งหมดได 
(๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ก็เพราะความสุจริตยอมกีดกั้นบุคคลออกจากความช่ัวและความเสื่อมเสียทั้งหมดได 

(๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

๒.๓.๑.๒ คําซอน ๒ หนวย ๓ พยางค มีโครงสรางประกอบดวยคําเด่ียว
กับคําเด่ียว การปรากฏระหวางหนวยที่ ๑ และหนวยที่ ๒ อาจสลับตําแหนงกันได 
    

คําซอน ๒ หนวย ๓ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

วงศ ตระกูล 
 

ตัวอยาง  
 

ถาทานประพฤติตนดี มีสัมมาอาชีวะ เปนหลักเปนฐานที่เชิดชูวงศตระกูล ก็เปนการได
ทดแทนคุณบิดามารดา 

(๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

บุคคลจําตองควบคุมตัวมิใหติดอยูกับตําราหรือทฤษฎีมากเกินไป เพราะมิฉะนั้น เมื่อ
ไปพบขอเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมตรงหรือไมสอดคลองกับตําราเขา จะเกิดความ
สนเทหลังเลใจ ทําใหงานที่กําลังทําอยูหยุดชะงัก 

(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑ 

ถาทานทําตัวทํางานดีพรอมใหเปน แบบฉบับ ไดทั้งในดานวิชาการทั้งในดานจรรยา
ความประพฤติ ก็จะสามารถถายทอดความรูและความดีใหแกศิษยไดโดยงาย 

(๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
 

ในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง ครูทุกคนตองทราบตระหนักในขอ
นี้ 

(๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม) 
 

ไมวาจะประสบพบเรื่องใดปญหาใด ขอใหคิดพิจารณาจนรูชัดอยูเสมอจงทุกคราวไป 
(๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ศรัทธาที่เกิ ดขึ้นจากความเพงพิจารณาดวยใจที่เปนกลาง ประกอบดวยเหตุผล จน

เห็นคุณคาและประโยชนอยางกระจางชัด 
(๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ทานทั้งหลายจึงควรจึงควรศึกษาพิจารณากําลังความเพียรนี้ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัด 

ดวยความรู ความฉลาดของทานแลวต้ังใจใหมั่ นคง ที่จะนําความเพียรของทานมาใชให
ถูกตองตาม วิถีทาง  คือ เพียรที่จะกําจัดความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันความเสื่อม
นั้นมิใหเกิดข้ึนใหม เพียรที่จะสรางสรรคความเจริญใหเกิดข้ึน และระวังรักษาไวมิให เสื่อม
สลาย 

(๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

เม่ือมาไดรับการศึกษาระดับสูงเพ่ิมเติมอี ก จนสําเร็จปริญญาเชนนี้ ก็ยอมมี ความรู
และประสบการณเชี่ยวชํานาญขึ้นอีกมาก 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
ไมวาจะทํางานส่ิงใด ตองตั้งใจกระทําใหจริงใหจนสําเร็จ ดวยความรับผิดชอบ ดวย

ความจริงใจบริสุทธ์ิใจ และมุงถึงผลอันเปนประโยชนแทจริงอันพึงประสงคของงานน้ันส่ิงนั้น
เปนสําคัญ ไม ผอนผัด  ไมยอหยอนทอถอย ไมมีกลอุบายแอบแฝง  ไมเพงเล็งผลประโยชน
อยางอ่ืนที่มิใชจุดหมายโดยตรงของงาน 

(๒๗ มีนาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒ 

สวนความคิดอิสระนั้น ทานทั้งหลายก็อยาเขาใจเอางายๆ วาคือความคิดที่เต็มเปยม
ไปดวยอิสรภาพเสรีภาพอันไมมีขีดจํากัด หรือวาเปนความคิดที่แปลกประหลาด ไมมีของใคร

เหมือน 
(๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่งเปน

ประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หย่ังลึก แผกระจายลงไปตรงๆ ทํา
ใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง 

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

๒.๓.๑.๓ คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค มีโครงสรางดังนี้ 
โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําเด่ียว 

 
คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

บิดา มารดา 
 

ตัวอยาง  
 

คนเราเม่ือเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเปนความรูเบื้องตน 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
ความจริงใจนั้น เรามักมีกันไมตลอด ไมชาไมนานก็หลงลืมละทิ้ งกันเสียแลว เปนเหตุ

ใหเกิดปญหาไดมากมาย เนื่องมาจากความ ระแวงสงสัย เขาใจผิดกันในวงงานทั้งปวง จึง
ตองสอนกันใหติดตามรักษาความจริง 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

การศึกษานั้นมิไดเปนภาระ หากแตเปนสิ่งที่นาสนใจ กระทําไดสะดวกสบาย 
(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓ 

ถาบุคคลยังเห็นวามีชาติมีประเทศเปนที่พึ่งที่อาศัย ก็จะตองรับผิดชอบรวมกันในการ
ทํางานสวนรวมของชาติใหดี เพื่อ ธํารงรักษา ประเทศชาติไว . ผูใดมีความสามารถ ฉลาด
เฉลียวในทางใด จะตองพยายามทําหนาที่ใหไดผลงอกงามไพบูลยในทางนั้น 

(๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
เพราะฉะนั้นบัณฑิตจะตอง สําเหนียกตระหนัก อยูเสมอ วาตนเองมีความรับผิดชอบ

อยางยิ่ง 
(๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําผสาน๑๓  
 

คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

วิชา ความรู 
 
 ตัวอยาง  
 

เม่ือเจริญเติบโตขึ้นก็เปนหนาที่ของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับวิชาความรูสูง 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

   
 
 
 
                                                   

๑๓ คําผสาน หมายถึง คําที่ประกอบดวยหนวยคําไมอิสระผสานกับหนวยคําไมอิสระ 
หรือคําที่ประกอบดวยหนวยคําไม อิสระผสานกับหนวยคําอิสระ และหนวยผสานจะตองเปนหนวย
ที่มีความหมาย  ดูรายละเอียดใน จุไรรัตน ลักษณะศิริ “การสรางคําในสมัยสุโขทัย ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๓๐,หนา ๑๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔ 

โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําผสานกับคําผสาน 
 

คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

ชาวไร  ชาวนา 
ตัวอยาง  

 
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้แลว สวนใหญยอมจะมีงานเกี่ยวขอ งกับการ

พัฒนาและสงเสริมการอาชีพของชาวไรชาวนา 
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
การที่จะทําตนใหเปนประโยชนไดดังนั้น สําคัญอยูที่จะตอ งรูสํานึกใหลึกซึ้งถึง

ประโยชนสวนรวม ตองทําความคิดความเห็นใหกระจางถึงความสําคัญของสวนรวม 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
เม่ือทําใหปญญาเกิดขึ้นไดเปนปรกติแลว ก็จะสามารถจําแนก ความจริงความเท็จ  

ความดีความชั่ว ไดโดยถูกตอง 
(๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ความมีใจสงบตั้งม่ันในความเปนกลาง ไมหวั่นไหวดวยอคติ เปนพ้ืนฐานรองรับ และ

เปนเครื่องพิจารณากล่ันกรอง สําเร็จเปนความรูความเห็นที่ชัดเจนถูกตอง 
(๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรูนั้น มีอยูสามลักษณะ ไดแก การเรียนรูตาม

ความรูความคิดของผูอื่นอยางหนึ่ง  
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕ 

โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําประสม๑๔ กับคําเด่ียว หรือคําเด่ียวกับคําประสม 
 

คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 

(คําประสม) 
หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

เนื้อหา สาระ 
 
ตัวอยาง  
 
การพูดดี คือดีดวยเน้ือหาสาระ พอดีกับกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล 

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก 
(๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
 โครงสรางท่ี ๕ ประกอบดวยกลุมคํากับกลุมคํา 

 
คําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

ตรงไป ตรงมา 
 

 
 
 

                                                   
๑๔ คําประสม หมายถึง คําที่มีคํา ๒ คํา หรือมากกวานั้นมาประสมกันเขาเปนคําใหม

อีกคําหนึ่ง คําที่ประสมกันเขาเปนคําใหมนี้ ความหมายสําคัญอยูที่คําตน สวนคําตามมาเปนสวน
ขยาย ดูรายละเอียดใน บรรจบ พันธุเมธา , ลักษณะภาษาไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,๒๕๔๐), ๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖ 

ตัวอยาง  
   

การทํางานโดยมากมีปญหาและอุปสรรคมากมาย จะทํากัน ตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ 
ตองใชวิธีการพลิกแพลงนอกระบบตางๆ เขาแทนที่ 

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

การกระทําที่ใหผลประโยชนแกทุกฝายอยางเต็มเปยม ถูกตองตามประสงค ซึ่งบุคคล
จะกระทําใหสําเร็จไดดวยการฝกฝนตัวศึกษาพิจารณาใหเห็นแนชัด ถึงเหตุถึงผล  คือแกนแท
หรือหลักการของเร่ืองตางๆ และจับเหตุจับผลอันตอเนื่องกันทั้งหมดใหถูกตอง 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ความตองการใหงานเสร็จๆ ไปนั้น จะชวนใหมักงาย หัน ไปหยิบไปฉวย เอาวิธีปฏิบัติ

และทฤษฎีของคนอ่ืนมาใช 
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
หลักวิชาทั้งหลายจําเปนตองใชดวยวิจารณญาณ ใหถูกเหตุถูกผล ให ถูกสัดถูกสวน  

ใหพอเหมาะพอดี 
(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
๒.๓.๑.๔ คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 

โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวย คําผสานกับคําประสมหรือคําประสมกับคํา ผสาน  ทั้งนี้
หนวยท่ี ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี ๒ หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

ความเคารพ นับถือ 
 
 ตัวอยาง  

นอกจากนี้ จงวางตนใหสมกับที่เปนครูใหนักเรียนมีความเคารพนับถือ 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗ 

การหยุดเพงพิจารณากอนนี้เปนข้ันตอนที่สําคัญมาก เพราะจะชวยใหเห็นโครงสราง
ของงานไดกระจางชัด สามาร ถคิดวินิจฉัยไดถูกตองแนนอน วาจะใช ความรูหลักวิชา ในการ
ปฏิบัติไดอยางไร 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

ขออวยพรใหบรรดาบัณฑิตมีความคิดจิตใจที่เขมแข็ง สมบูรณบริบูรณดวยปญญา
ความฉลาดรูคิดโดยถูกตอง เพื่อใหสามารถเอาชนะความมักงายใฝต่ํา 

(๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจาก ความกินแหนงแคลงใจ  และเอารัดเอาเปรียบ
กัน 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

เม่ือพูดสิ่งใดไปแลวตองทําใหไดจริง จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมท้ัง ความศรัทธา
เชื่อถือ และความสรรเสริญยกยองจากคนทุกฝาย 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวย คําผสาน กับคําผสาน  ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือ

หนวยท่ี ๒ อาจมี ๒ หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

ความรู ความชํานาญ 
 
 ตัวอยาง  
 

 การที่วิทยาลัยจัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงวิชาเฉพาะข้ึน เพื่อ
สงเสริมความรูความชํานาญของบัณฑิตนั้น ก็เปนการสมควรอยางยิ่ง 

(๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘ 

 ขอทุกคนจงใช ความรูความสามารถ ที่ไดอบรมมาแลวนั้น เปนรากฐานที่จะ
สรางความเจริญในชีวิตการงาน 

(๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
 ทุกคนมีชาติบานเมืองเปนที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมี ความสุขความเจริญ ไดก็
เพราะบานเมืองเปนปรกติม่ันคง 

(๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
 

 ขอใหทุกๆ ทานที่มาประชุมพรอมกันในที่นี้ ประสบแต ความสุขความสวัสดี
ตลอดทุกเม่ือไป 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยกลุมคํากับกลุมคํา  ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี 

๒ หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

ที่เกิด ที่อาศัย 
 
 ตัวอยาง  

ทุกคนมีชาติบานเมืองเปน ที่เกิดที่อาศัย  ทุกคนจะมีความสุขความเจริญไดก็เพราะ
บานเมืองเปนปรกติม่ันคง 

(๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
ขอใหทานทําตัวใหเปนผูนําและเปนที่พึ่งที่แทจริง เพียรพยายามใชวิชาความสามารถ

ที่มีอยูฝกฝนอบรมดวยเหตุผลและความฉลาด ด วยความกรุณาปรานีและความบริสุทธ์ิใจ 
ประสิทธิ์ประสาทความรูความคิดที่ดีที่ปราศจากโทษใหเสมอหนา อนุเคราะหและนําพาไป
ในทางถูกทางเจริญ 

(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙ 

ผูใดมีโชคมีโอกาสดี มีคุณความรูความสามารถเปนพิเศษขึ้นมาเพียงใด 
(๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ) 

 
การพูดดีจึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกทุกคน ที่จะตองอยูรวมกัน ตองสมาคมคบหากัน 

และทํางานรวมกันเปนหมูเปนคณะ 
(๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
 โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําผสานหรือคําผสานกับคําเด่ียว  ทั้งนี้หนวย
ที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี ๒ หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

นิสิต นักศึกษา 
 
 ตัวอยาง  
 

บัณฑิตทั้งหลายไดรับปริญญา คือไดรับการรับรองยกยองวาไดศึกษาฝกฝนตาม
หลักสูตรวิชาการที่ถึงขนาด พร อมที่จะใชความรูความสามารถทาวิชาการที่ไดเลาเรียน
สะสมไว ออกไปปฏิบัติงานไดแลว ทุกคนจึงเปนอันพนจากสภาพนิสิตนักศึกษา 

(๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
 

ขอใหทานทําตัวใหเปนผูนําและเปนที่พึ่งที่แทจริง เพียรพยายามใชวิชาความสามารถ
ที่มีอยูฝกฝนอบรมดวยเหตุผลและความฉลาด ดวย ความกรุณาปรานี และความบริสุทธ์ิใจ 
ประสิทธิ์ประสาทความรูความคิดที่ดีที่ปราศจากโทษใหเสมอหนา  

(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

ความไมแนนอนในจุดประสงคหรือจุดหมายของชีวิต ซึ่งกําลังเกิดมีมากข้ึนๆ ในคนทุก
ระดับความรูและทุกอาชีพ เปนเหตุใหเกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติ 

(๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐ 

ปริญญาบัตรซึ่งบางทีเห็นกันวาเปนเพียงแผนกระดาษ และครุยวิทยฐานะ ซึ่งบางที
เห็นกันวารุมรามนารําคาญ เปนเครื่องหมายแหงความรูและคุณสมบัติทั้งปวง 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่เปดสอนสรรพวิทยาการที่นิยมศึกษาคนควากันทั่วโลกและ
ที่วิญูชนไมวาชาติใดภาษาใด จากถิ่นฐานใด มีสิทธ์ิสมัครเขามาอาศัยเลาเรียนรวมกันได 
มีเปาหมายที่จะฝกอบรมผูเขามาอาศัยศึกษานั้น ใหไดเรียนรูอยางเห มาะสมเพียงพอ ทั้ง
วิทยาการ ประสบการณ และคุณธรรมของการอยูรวมกัน สําหรับนําไปปฏิบัติบริหารกิจการ
ทั้งปวงอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสานสอดคลอง ใหเกิดความเจริญมั่นคง และ
ความผาสุกสงบแกคนในชาติและในโลก 

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน) 
 

โครงสรางท่ี ๖ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําเด่ียว ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี 
๑ พยางค ๒ พยางค หรือ ๓ พยางคก็ได 

 
คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

เพง พิจารณา 
 ตัวอยาง  
 

การหยุดเพงพิจารณากอนนี้เปนข้ันตอนที่สําคัญมาก เพราะจะชวยใหเห็นโครงสราง
ของงานไดกระจางชัด สามารถ คิดวินิจฉัยไดถูกตองแนนอน วาจะใชความรูหลักวิชาในการ
ปฏิบัติไดอยางไร 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

ขออวยพรใหบรรดาบัณฑิตมีความคิดจิตใจที่เขมแข็ง สมบูรณบริบูรณ ดวยปญญา
ความฉลาดรูคิดโดยถูกตอง  

(๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑ 

ชาติไทยของเราจักไดจําเริญวัฒนาไปในโลกไดอยางมั่นคงปลอดภัยและอยางเต็ม
ภาคภูมิ 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 

อยางหนึ่ง จะตองอาศัยผูปฏิบัติที่เปนคนดี คือคนที่สะอาดสุจริตที่มีปญญา 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
โครงสรางท่ี ๗ ประกอบดวยคําผสานกับกลุมคํา ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจ

มี ๒ พยางค หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๕ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

ความถูกตอง เปนธรรม 
 

ตัวอยาง  
 
ความม่ันคงเด็ดเด่ียว ที่ยึดม่ันในผลสําเร็จของงาน และในความถูกตองเปนธรรม  เปน

สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับนักพัฒนาบริหาร 
(๒๓ มีนาคม ๒๕๒๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

 
ทานทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เปนผูที่เชื่อไดวามีความรู

ความสามารถสูงจึงเปนที่หวั งของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของขาพเจาดวย ที่จะไดอาศัย
ความรูความคิด สติปญญาและความสามารถในอันที่จะนําพาประเทศชาติใหกาวไปสูความ
มั่นคง และความสมบูรณพูนสุข 

(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒ 

๒.๓.๑.๕ คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค  
 

โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําผสานกับกลุมคํา 
 

คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

ความเช่ือถือ ไววางใจ 
 
 ตัวอยาง  

 
นอกจากนั้น ยังทําใหไดรับ ความเชื่อถือไววางใจ  และความรวมมือสนับสนุนจากทุก

คน ทุกฝาย 
(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําประสม 

 
คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

สนับสนุน สงเสริม 
 
 ตัวอยาง  

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงน้ีเปนมหาวิทยาลัยในแบบที่ใหโอกาสแกผูปรารถนาวิชา

ความรู ใหเขามาศึกษาคนควาวิทยาการตางๆ ไดอยางกวางขวางและอยางอิสระ จึงอํานวย
ประโยชนไดมากในดานสนับสนุนสงเสริมบุคคลทั่วไป 

(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓ 

โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําเด่ียว ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี 
๒ พยางค หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

อุตสาหะ พยายาม 
 
 ตัวอยาง  

 
ขาพเจาขออวยพรใหบัณฑิตทางการศึกษาทุกคนสมบูรณดวยกําลังใจ พรอมทั้ง

กําลังสติปญญาและความพรอมเพรียง ใหสามารถจัดการศึกษาของชาติ ใหดําเนินลุลวง
ไปสูความสําเร็จไดอยางบริสุทธ์ิบริบูรณ 

(๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการ) 
 
ผูปรารถนาความสําเร็จที่แทจริงจะตองมุงหมายแตเฉพาะผลที่เปนคุณประโยชน และ

จะตองอุตสาหพยายามดําเนินงานทุกอยางดวยความบริสุทธ์ิใจ 
(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
เม่ือมีความมุงม่ันที่แน วแน ก็จะสามารถ พินิจพิจารณา กรณีและปญหาตางๆ ได

อยางแจมกระจาง 
(๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 

 
จึงใครขอรองใหทุกๆ คน ตั้งใจและพยายามปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณจริงๆ อยา

ปลอยใหกําลังของชาติตองเส่ือมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย 
(๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔ 

โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําผสานกับคําเด่ียว ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจ
มีสองพยางค สามพยางค หรือสี่พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

ความอุตสาหะ พากเพียร 
 
 ตัวอยาง  

 
ผูที่จะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดนั้น จําเปนจะตองมีจิตใจ

เขมแข็ง ในการระมัดระวังบังคับตนเอง และจะตองมีความอุตสาหะพากเพียรเปนอยางมาก 
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ประการที่สองไดแกความจริงใจตองาน มีลักษณะเปน การต้ังสัตยอธิษฐาน หรือการ

ตั้งใจจริงที่จะทํางานใหเต็มกําลัง 
(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

เม่ือมีทั้งความกระจางแจงในงาน ทั้งความสะดวกราบร่ืนในการทํางานแลว 
ความสําเร็จและความเจริญก็ยอมเกิดข้ึน ยิ่งสวนใหญปฏิบัติงานรวมกันไดโดยสอดคลอง 
ความสามัคคีพรอมเพรียงในชาติก็จะเกิดขึ้น 

(๒๔ มกราคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
หวังวาบัณฑิตทั้งหลายจะบําเพ็ญตนเปนผูรักษาความเจริญที่มีอยูแลวควบคูกันไปกับ

เปนนักสรางสรรค เพื่อประโยชนสุขและความวัฒนาถาวรของชาติไทย 
(๖ กันยายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
ปจจัยสวนที่สอง ไดแกจิตใจที่เขมแข็งหนักแนนในเหตุผลความถูกตอง ในความสุจริต

ยุติธรรม และในความเที่ยงตรงรับผิดชอบ  ซึ่งเปนปจจัยสวนพ้ืนฐาน ที่จะรองรับวิชาความรู
และความคิดอานทั้งปวงไวใหมั่นคง ไมใหหว่ันไหวและผันแปรไปในทางเสื่อมเสียหาย 

(๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕ 

โครงสรางท่ี ๕ ประกอบดวยกลุมคํากับกลุมคํา ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี 
๒ พยางค หรือ ๓ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

แตละชิ้น แตละอยาง 
 
 ตัวอยาง  

 
บัณฑิตแตละคน จึงควรอยางย่ิง ที่จะต้ังใจฝกฝนตนเองใหมีปญญาความสามารถ

พรอม ทั้งพยายามใชศิลปะวิทยาการที่มีอยู ประกอบกิจ การงานดวยความเพงพินิจดวย
ความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละช้ินแตละอยาง 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

คนที่รักษาความจริงใจตอตนเ องไวไดมั่นคง จะไมเปนคนสับปลับ หากแตเปนคนที่
หนักแนนเท่ียงตรง ทําอะไรตามกฎเกณฑตามระเบียบ ตามเหตุผลและความถูกตอง จึงเปน
ผูสามารถสรางสรรคและสรางสมความดีความเจริญใหงอกงามเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นได ไมมีวัน
ถอยหลัง 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
เม่ือตองประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ที่บางคร้ังที่ทําใหใจหายใจควํ่าได จะตองไมใจ

เสีย เพราะจะทําให เสียขวัญเสียกําลังใจ  ทําใหจนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก  และที่สุดก็
อาจผิดพลาดเสียหายไดตางๆ 

(๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖ 

โครงสรางท่ี ๖ ประกอบดวยคําประสมกับคําประสม  
 

คําซอน ๒ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 

(คําประสม) 
หนวยท่ี ๒ 

(คําประสม) 
เสียขวัญ เสียกําลังใจ 

 
 ตัวอยาง 
  

เม่ือตองประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ที่บางคร้ังที่ทําใหใจหายใจควํ่าได จะตองไมใจ
เสีย เพราะจะทําให เสียขวัญเสียกําลังใจ  ทําใหจนปญญา คิด ไมออก ทําไมถูก  และที่สุดก็
อาจผิดพลาดเสียหายไดตางๆ 

(๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

๒.๓.๑.๖ คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
 โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยกลุมคํากับกลุมคํา ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือ

หนวยท่ี ๒ อาจมี ๓ พยางค หรือ ๔ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น 
 
 ตัวอยาง 

 
ถาทุกคนกระทําไดดังนี้ ก็จะไดชื่อวาไดบําเพ็ญ ประโยชนตนประโยชนผูอื่น โดย

สมบูรณ สมกับที่ไดรับความยกยองวาเปนบัณฑิต 
(๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗ 

สถาบันนี้มาจากวิทยาลัยการชางชั้นสูงหลายแหงซึ่งมีฐานะเปนปกแผนมั่นคงอยูกอน
แลว เมื่อมารวมกันก็นาที่จะมั่นคงยิ่งขึ้นและมีกําลังในการปฏิบัติดําเนินงานมากข้ึน 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 

โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําผสานกับคําเด่ียว  ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจ
มี ๓ พยางค ๔ พยางค หรือ ๕ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

ความสุจริต ยุติธรรม 
 ตัวอยาง  

 
ในฐานะที่จะเปนครูบาอาจารยหรือหัวหนางานในวันขางหนา จําเปนจะตองมี ความ

สุจริตยุติธรรม 
(๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 

 
สวนที่สอง คือความละเอียดถ่ีถวน ความต้ังใจ และ ความอุตสาหะพยายาม  ซึ่งเปน

เครื่องชวยใหทําการไดไมผิดพลาดบกพรองและสําเร็จลุลวงไดตลอด 
(๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
บุคคลจะตองใชปญญา คือ ความรูความเขาใจที่ กระจางชัด เปนเคร่ืองตัดสินช้ีทาง

โดยตลอด ทั้งตองต้ังใจทําใหจริง ใหตอเน่ืองโดยมีสติ ความรอบคอบระมัดระวัง  คอย
ควบคุมประคับประคองการกระทําของทุกคนทุกขณะ จึงจะมีหลักประกันวาจะประสบ
ความสําเร็จ 

(๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ที่สําคัญไดแก ความกระตือรือรนขวนขวายและความต้ังใจอันหนักแนนแนวแนในการ
ที่จะทํางาน ความสุจริตบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตอผูอื่น 

๒๔ มกราคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยชวยใหบัณฑิตมีวิชาความรูที่หนักแนนกาวหนา และมี
ความสามารถที่จะใชความคิดวิจารณญาณไดอยางถูกตองมีเหตุผล 

(๓ สิงหาคม ๒๕๓๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบใน

การทํางาน 
(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําเด่ียว ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี 

๓ พยางค หรือ ๔ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

พิจารณา วินิจฉัย 
 
 ตัวอยาง 

 
จะตองฝกปญญาความรอบรู และความฉลาดรอบคอบในเหตุผล ในความผิดชอบชั่ว

ดี ใหหนักแนนทวีขึ้น สําหรับที่จะนํามาใชพิจารณาวินิจฉัยในการปฏิบัติงาน 
(๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
เหตุนี้ประเทศของเราจึงไดพยายามจัดตั้งสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นข้ึน เพื่อให

กุลบุตรกุลธิดาไดมีสถานที่อบรมสั่งสอนวิทยาการตางๆ อยางเชนมหาวิทยาลัยมหิดลแหงนี้ 
(๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙ 

โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําผสานกับคําประสมหรือคําประสมกับคําประสาน  ทั้งนี้
หนวยท่ี ๑ หรือหนวยท่ี ๒ อาจมี ๓ พยางค หรือ ๔ พยางคก็ได 
 

คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ 
 
ตัวอยาง  
 
ไมวาจะทํางานใดสิ่งใด ตองต้ังใจกระทําใหจริงใหจนสําเร็จ ดวยความรับผิดชอบ ดวย

ความจริงใจบริสุทธ์ิใจ 
(๒๗ มีนาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาสาธิราช) 

 
การรักษาคุณคาและความสําคัญของส่ิงที่ดีงามนั้น ในทุกวันนี้ มักเห็นกันวาเปนสิ่งที่

เกินวิสัยที่จะทํา เพราะ สภาพชีวิตความเป นอยู รวมทั้งความคิดความตองการของคน
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก 

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 
ประการที่สอง จะตองเขาใจใหถูก วาการซ่ือตรงบริสุทธ์ิใจตอวิชาการนั้นมิไดหมายถึง

การยึดติดในตําราหรือทฤษฎีจนเหนียวแนน 
(๑๔ กรกฎาคม๒๕๓๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
โครงสรางท่ี ๕ ประกอบดวยคําประสมกับคําประสม  

คําซอน ๒ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

เครื่องวินิจฉัย ตัดสินใจ 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐ 

ตัวอยาง 
 
ใชปญญาความฉลาดรอบคอบในเหตุและผลเปนเคร่ืองวินิจฉัยตัดสินใจในทุกเรื่องทุก

กรณี 
(๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
๒.๓.๑.๗ คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค 
 

โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําเด่ียวกับคําเด่ียว 
 

คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
 
ตัวอยาง  

 
หวังวาจะต้ังใจนําหลักวิชา สติปญญา ความรอบรูที่ไดรับอ บรมฝกฝนเปนอยางดีนั้น 

ไปปฏิบัติพัฒนางานของตนๆ ดวยความอุตสาหะเขมแข็งโดยตอเนื่อง พรอมกับพยายาม
ศึกษาวิจัยงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหกวาง 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 
โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําผสานกับคําเด่ียว 

 
คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

ความอุตสาหะ ขะมักเขมน 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑ 

ตัวอยาง  
 

งานที่กระทําโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแหงความสุจริตและความมุงม่ัน และ
ดวยวิธีอันแยบคายพรอมดวยความพึงใจ ความอุตสาหะขะมักเขมน  เอาใจจดใจจอ และ
ความพินิจพิจารณา จะตองบรรลุผลที่ปราศจากโทษและเปนประโยชนแทจริงอยางแนนอน 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยกลุมคํากับกลุมคํา 

 
คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

สวนที่เปนเหตุ สวนที่เปนผล 
 

ตัวอยาง  
 

การทําหนาที่ในทางที่ดีนั้นเปนอยางไร ตอบไดวา ทําหนาที่ในทางที่ดีก็คือทําในทางที่
จะใหชาติบานเมืองมีความม่ันคงมีความเจริญ 

(๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
เม่ือจะศึกษาเรื่อใดก็ใหพยายามจับเคาโครงของเร่ืองนั้นไดกอน แลวจึงพยายามมอง

ลงไปในสวนละเอี ยดทีละสวน ใหเห็นชัดโดยถ่ีถวน เมื่อรูแลว ก็นํามาคิดพิจารณาใหเห็น
ประเด็น ใหเห็น สวนที่เปนเหตุสวนที่เปนผล  ใหเห็นลําดับความเกาะเก่ียวตอเน่ืองแหงเหตุ
และผลนั้นไปจนตลอด 

(๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทํา เพราะ กิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุก

อยางลวนสําเร็จมาจากความคิด 
(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒ 

โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําผสานกับคําประสม 
 

คําซอน ๒ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

ความสุจริต บริสุทธิ์ใจ 
 

ตัวอยาง  
 

ที่สําคัญไดแก ความกระตือรือรนขวนขวายและความต้ังใจอันหนักแนนแนวแนในการ
ที่จะทํางาน ความสุจริตบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตอผูอื่น 

(๒๔ มกราคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
๒.๓.๒ คําซอน ๓ หนวย  

  ๒.๓.๒.๑ คําซอน ๓ หนวย ๓ พยางค มีโครงสรางประกอบดวยคําเด่ียว 
คําเด่ียวและคําเด่ียว 
 

คําซอน ๓ หนวย ๓ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

จัด ดัด แปลง 
 
ตัวอยาง  

 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกานั้นเปนของดี แตถาประเพณีบางอยางไม

สะดวกแกการปฏิบัติ ไมเหมาะแกกาละ ก็ควรจะจัดดัดแปลงบาง 
(๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
ทุกคนมีชาติบานเมืองเปนที่เกิดที่อาศัย 

(๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓ 

ความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรูทางดานวิทยาศาสตรกับ
ทางดานศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใชสิ่งที่จะ แยกออกจากกันใหเด็ดขาดได ทั้งนี้เพราะสิ่งที่
เราพยายามจะแยกออกจากกันนั้น มีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกันคือ “ความจริงแท 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
การสรางความสําเร็จในกิจการงานทุกอยาง ทุกระดับ รวมทั้งความสําเร็จในชีวิตของ

แตละคนดวย ตองอาศัยปจจัยปะอบกันถึงสามสวน 
(๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ผูที่คิดดีทําดีจึงมีแตจะเจริญยิ่งๆ ขึ้นเปนลําดับ ไมมีทางท่ีจะตกตํ่าลงได 
(๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงม่ันตอความสําเร็จ เปน
ฐานรองรับ 

(๑๘ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

การจะทํางานใหไดผลประโยชนเปนความถูกตองแตทางเดียวโดยไมใหมี โทษเสียหาย
นั้น จําเปนจะตองอาศัยความรูความเขาใจที่กระจางชัด 

(๒๔ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
จิตใจที่เขมแข็งหนักแนนในเหตุผลความถูกตอง ในความสุจริตยุ ติธรรม และในความ

เที่ยงตรงรับผิดชอบ ซึ่งเปนปจจัยสวนพ้ืนฐาน ที่จะรองรับวิชาความรูและความคิดอานทั้ง
ปวงไวใหมั่นคง ไมใหหว่ันไหวและผันแปรไปในทางเส่ือมเสียหาย 

(๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
  

๒.๓.๒.๒ คําซอน ๓ หนวย ๔ พยางค ประกอบดวยคําเด่ียว  คําเด่ียว 
และคําเด่ียว ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หนวยท่ี ๒ หรือหนวยท่ี ๓ อาจมีหนึ่งพยางค หรือสองพยางคก็ได 

 
คําซอน ๓ หนวย ๔ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

เคารพ รัก ใคร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔ 

ตัวอยาง  
 

ครูของไทยจึงผูกมัดใจศิษยใหเคารพรักใครไดมั่นคง 
(๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
งานของมหาวิทยาลัยดําเนินรุดหนาไปไดอยางรวดเร็ว ไดรับความนิยมเชื่อถือ 

(๗ มีนาคม ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ตองกระทําดวยความคิดความเห็นที่อิสระ เปนกลาง ถูกตองตามหลักเหตุผล จึงจะมี

ความกระจางแจมแจงเกิดข้ึน 
(๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) 

 
มิฉะนั้น อาจทําลายสวนรวมและทําลายคุณความดีตางๆ จนพินาศยอยยับไป 

(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

ความคิดที่จะชวยใหนําเอาวิชาการมาใชใหเปนประโยชนไดแทจริงนั้น จะตองเปน
ความคิดที่กระจางแจมใส  และมั่นคงอยูในความถูกตองเท่ียงตรงตามเหตุผลและคุณธรรม 
อันจัดเปนปญญา นอกจากนั้นยังไดกลาวดวยวา การฝกปญญานั้นจําเปนตองพากเพียร
ปฏิบัติจริงๆ ใหเกิดเปนนิสัย ปญญาจึงจะ ถาวรมั่นคง  เม่ือทําใหปญญาเกิดข้ึนไดเปนปรกติ
แลว ก็จะสามารถจําแนกความจริงความเท็จความดีความชั่ว ไดโดยถูกตอง 

(๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
ตอไปก็จะสามารถจําแนกแยกแยะความจริงความเท็จ 

(๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
กําลังความเพียรจึงทําใหการงานไม ชะงักลาชา  มีแตดําเนินรุดหนาเปนลําดับไปจน

บรรลุความสําเร็จ โดยไมมีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได 
(๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
อยางที่สามคือความระลึกรูเทาทัน ระมัดระวังการกระทําของตัวอยูตลอดเวลา ไมให

ประมาทพลาดพลั้งจนการงานตองบกพรองเสียหาย 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕ 

การงานทุกสิ่งทุกอยางในบานเมืองจะเจริญกาวหนาไดไมสะดุดติดขัด 
(๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
ความจริงใจตอผูอื่นเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความ

เจริญเพราะชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย 
(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
๒.๓.๒.๓ คําซอน ๓ หนวย ๕ พยางค 

 
โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําผสาน คําเด่ียว และคําเด่ียว 

 
คําซอน ๓ หนวย ๕ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความผาสุก รม เย็น 
 
ตัวอยาง  

 
จุดหมายสําคัญที่สุดนั้น ขาพเจาไมเห็นส่ิงใดที่จะยิ่งไ ปกวาชาติบานเมือง และการที่

จะธํารงรักษาเสริมสรางบานเมืองใหเปนปกแผนมีความผาสุกรมเย็น เพราะบานเมืองท่ี
สําคัญนั้น เปนรากฐานที่แข็งแรงและประเสริฐสุดสําหรับรองรับบุคคล 

(๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

ความคิดที่จะชวยใหนําเอาวิชาการมาใชใหเปนประ โยชนไดแทจริงนั้น จะตองเปน
ความคิดที่กระจางแจมใส และมั่นคงอยูในความถูกตองเท่ียงตรงตามเหตุผลและคุณธรรม  

(๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

การฝกหัดปฏิบัติงานเพ่ือใชแรง ใชฝมือ ใชความละเอียดถ่ีถวนก็ดี เปนส่ิงจําเปนอยาง
ยิ่ง 

(๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลันศรนครินทรวิโรฒ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖ 

การบําเพ็ญตนใหเที่ยงตรงครบถวนตามหนาที่และอุดมคติ จะชวยหนุนนําสงเสริมให
แตละคนประสบความสําเร็จ และความเจริญรุงโรจนในชีวิตไดเปนแนนอน 

(๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 
โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําเด่ียว คําเดี่ยว และคําเดี่ยว 

 
คําซอน ๓ หนวย ๕ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ภารกิจ การ งาน 
 
ตัวอยาง  

 
เม่ือทานมี ภารกิจการงาน ใด เบื้องตน ขอใหพิจารณาใหเห็นจุดหมาย อันเปน

ประโยชนแทของงานนั้น 
(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
๒.๓.๒.๔ คําซอน ๓ หนวย ๖ พยางค  
 

 โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว และคําเด่ียว 
 

คําซอน ๓ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

สติ สังวร ระวัง 
 
ตัวอยาง  

 
จึงจําเปนอยางนิ่งที่ทานทั้งหลายจะตองตั้ งตัวต้ังใจใหเที่ยงตรงอยูในความถูกตอง

และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และมีสติสังวรระวังในการกระทําทุกอยาง 
(๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗ 

โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําผสาน คําเด่ียว และคําเด่ียว  ทั้งนี้หนวยที่ ๑ หนวยท่ี 
๒ หรือหนวยท่ี ๓ อาจมีหนึ่งพยางค สองพยางค สามพยางค หรือสี่พยางคก็ได 
 

คําซอน ๓ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความต้ังใจ เพง พินิจ 
 

 ตัวอยาง 
 

เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับ ความเอาใจ
ใสดูแลเทาที่ควร 

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ วิทยาลัยวิชาการ) 
 
ตองอาศัยความย้ังคิดและปญญาเปนเครื่องพิจารณาวินิจฉัย ปญญา ความรูชัด จะ

เกิดมีไดก็ตองอาศัยความต้ังใจเพงพินิจ 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
เม่ือเกิดหวั่นไหวฟุงซาน ความคิดสติปญญาก็จะสั้นลง 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
๒.๓.๒.๕ คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 

  โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําผสาน คําผสาน และคําเด่ียว 
  

คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความรู ความจัดเจน ชํานาญ 
ตัวอยาง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘ 

เม่ือมีความรู ความจัดเจนชํานาญ ในวิชาตางๆ ดังวา จะยังผลใหเกิดความเฉลียว
ฉลาดขึ้น ในตัวบุคคล 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
  โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําผสาน คําเด่ียว และคําเด่ียว 
  

คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความสุขุม ละเอียด รอบคอบ 
 
ตัวอยาง  

 
ความสุขุมละเอียดรอบคอบ  เปนเครื่องควบคุมกํากับ ใหดําเนินงานไปไดโดยถูกตอง 

เที่ยงตรง ตามทิศทาง 
(๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
  โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว และคําเด่ียว 
  

คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี 
 
ตัวอยาง  
 
ในสภาวะความเปนจริงของทองถิ่น สังคม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถี

ความเปนอยูของคนไทยดวย 
(๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙ 

  โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําเด่ียว คําประสม และกลุมคํา 
  

คําซอน ๓ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๓ 
(กลุมคํา) 

ศึกษา คนควา หาวิชา 
 
ตัวอยาง  
 
ขอสาม ตองสนใจ ศึกษาคนควาหาวิชา และความรูในเรื่องตางๆ ใหลึกซึ้งและ

กวางขวางรอบดาน 
  (๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 

๒.๓.๒.๖ คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค 
โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําผสาน คําผสาน และคําผสาน 

  
คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําผสาน) 

ความม่ันคง ความเจริญ  ความผาสุก 
 
ตัวอยาง  

 
ผูที่มีการศึกษาสูงถึงขั้นนี้เปนผูที่ไดรับโอกาสและไดรับความสนับสนุนเปนพิเศษจาก

สวนรวม จึงยอมมีหนาที่จะตองเกื้อกูลสวนรวมดวยความรูความสามารถของตน รวมมือกัน
สรางสรรคความม่ันคงความเจริญความผาสุก ใหเกิดมีในสังคมอยางทั่วถึงแทจริง 

(๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐ 

 
โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําผสาน คําเด่ียว และคําเด่ียว 

  
คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง 
 
ตัวอยาง  
 
ในบัดนี้ มี ความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง มากข้ึน  อาจถึงมากเกินไปจนทําลาย

ความคลองแคลวคลองตัวหมดไป  
(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ทานทั้งหลายจะตองอาศัยวิชาความรูที่กวางขวาง ถูกตองและแมนยําชํานาญอยู
ตลอดเวลา ทั้งตองมีความอุตสาหพยายาม มีสติระลึกรูตัว มีความสังเกตพิเคราะหพิจารณา
อยางถี่ถวนรอบคอบ 

(๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําผสาน คําผสาน และคําเด่ียว 

  
คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

ความกระตือรือรน ความขวนขวาย  พากเพียร 
 
ตัวอยาง 

 
เม่ือไดพิจารณาเห็นถองแทถึงคุณคาถึงประโยชนสิ่งนั้นคนนั้น ผลนั้นแลว ศรัทธาอัน

มั่นคงแนนแฟนจะเกิดขึ้นเอง ทั้งจะนํากําลังอ่ืนๆ เชน ความกระตือรือรนความขวนขวาย
พากเพียรพรอมทั้งความคิดความฉลาด  

(๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑ 

โครงสรางท่ี ๔ ประกอบดวยคําเด่ียว คําเดี่ยว และคําเด่ียว 
  

คําซอน ๓ หนวย ๙ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

สติ ปญญา วิจารณญาณ 
 
ตัวอยาง 
  
หลักปฏิบัติของผูมีการศึกษาที่ดี ที่จะตองคิดอานและทําการดๆ ดวย สติปญญา

วิจารณญาณ 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
๒.๓.๓ คําซอน ๔ หนวย  
 

๒.๓.๓.๑ คําซอน ๔ หนวย ๔ พยางค ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว คํา
เดี่ยว และคําเด่ียว 
  

คําซอน ๔ หนวย ๔ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

ผิด ชอบ ชั่ว ดี 
ตัวอยาง  

 
ทานควรจะทานของทานอยางผูมีจิตใจสูง คือสูงทั้งในดานรูจักความงามและทั้งใน

ดานรูจักผิดชอบชั่วดี 
(๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
ทานจําเปนจะตองตระหนักตั้งแตตนวา การที่จะศึกษาหรือเรียนรูได ลึกตื้นมากนอย

อยางไร ซึ่งจะนําไปทําประโยชนตอไปอีกไดกวางขวางดีชั่วเพียงไหน 
๒๐ เมษายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒ 

“ปญญา ” แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง 
อยางหนึ่งคือความรูทุกอยาง ทั้งที่ เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นข้ึนมาและ
ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญข้ึนมาในตัวเอง 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ไมวาจะทํางานใดสิ่งใด ตองต้ังใจกระทําใหจริงใหจนสําเร็จ ดวยความรับผิดชอบ ดวย

ความจริงใจบริสุทธ์ิใจ และมุงถึงผลอันเปนประโยชนแทจริงอันพึงประสงคของงานน้ันส่ิงนั้น
เปนสําคัญ ไมผอนผัด ไมยอทอเหนื่อยหนาย ไมมีกลอุบายแอบแฝง 

(๒๗ มีนาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 
การที่จะสรางความสําเร็จดังนั้น ได มากนอยสูงต่ํา เพียงใดตอไป ยอมขึ้นอยูกับ

ความสามารถและคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของแตละบุคคลเปนสําคัญดวย  
(๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
ปจจัยทั้งสามสวนนี้ เม่ือประกอบพรอมกันไดครบถวน ยอมบันดาลใหการงานทั้งปวง 

ไมวาเล็กใหญงายยาก สําเร็จผลท่ีพึงประสงคไดทุกอยาง 
(๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
แมจะตองเหน่ือยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ตองไมยอทอถอยหลัง  

หากบากบ่ันมุงหนากระทําไปจนบรรลุผลตามที่มุงหมาย 
(๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
๒.๓.๓.๒ คําซอน ๔ หนวย ๕ พยางค  ประกอบดวยคํา ผสาน คําเด่ียว 

คําเด่ียว และคําเด่ียว 
 

คําซอน ๔ หนวย ๕  พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

ความผิด ถูก ชั่ว ดี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓ 

ตัวอยาง  
 

ประการที่หา ซึ่งสําคัญที่สุด จะตองมีความฉลาดรูในเหตุในผล ในความผิดถูกชั่วด ีใน
ความพอเหมาะพอสม เปนเครื่องตัดสินและส่ังการปฏิบัติงานทั้งระบบ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

   ๒.๓.๓.๓ คําซอน ๔ หนวย ๖ พยางค  
โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําประสม คําเด่ียว คําเด่ียว และคําเด่ียว 

 
คําซอน ๔ หนวย ๖ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

ชัดเจน กระจาง แจม แจง 
 
ตัวอยาง  

 
เม่ือจะมองจะพิจ ารณาเร่ืองใด ปญหาใด ตลอดจนบุคคลใดๆ ก็พิจารณาดูดวยใจที่

หนักแนนเปนกลางนั้นทุกครั้ง ใหสม่ําเสมอและเท่ียงตรง ใหวินิจฉัยประจําตัวก็จะแลเห็นสิ่ง
ที่เพงพิจารณาโดยชัดเจนกระจางแจมแจง ทําใหสามารถวินิจฉัยไดถูกตอง 

(๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
 

โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําเดี่ยว คําเด่ียว คําเด่ียว และคําเด่ียว 
 

คําซอน ๔ หนวย ๖ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

สําเร็จ เพียบ พรอม สมบูรณ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔ 

ตัวอยาง  
 
ทุกคนยังจะตองมีรากฐานรองรับพรอมกับวิธีการใชอยางถูกตองเที่ยงตรงประกอบอีก

ดวย จึงจะสามารถสรางประโยชนใหสําเร็จเพียบพรอมสมบูรณได 
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
๒.๓.๓.๔ คําซอน ๔ หนวย ๗ พยางค  

   ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว คําประสมและกลุมคํา 
 

คําซอน ๔ หนวย ๗ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๔ 
(กลุมคํา) 

คิด อาน คนควา หาความรู 
 
ตัวอยาง  

 
การเลาเรียนของนักเรียนที่ทานทั้งปวงจะตองออกไปสอนหรือใหการศึกษา เปนข้ันหา

ความรูทั่วไป ที่จะนําไปเปนรากฐานสําหรับเรียนรูและ คิดอานคนควาหาความรู ที่กวางขวาง
ลึกซึ้งในเวลาตอไป 

(๒ กันยายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา)  
 

๒.๕.๓.๕ คําซอน ๔ หนวย ๘ พยางค  
  โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําผสาน คําผสาน คําเด่ียว และคําเด่ียว 
 

คําซอน ๔ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

ความรู ความคิด สติ ปญญา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕ 

ตัวอยาง  
 

เม่ือใดที่ทานสามารถใชความรูความคิดสติปญญา  สรางความเปนปกแผนมั่นคงและ
ความเจริญกาวหนาใหเกิดข้ึนแกตัว แกวิชาชีพ และแกประเทศชาติจนเปนที่ประจักษชัด
แลว จึงควรถือวาไดรับความสําเร็จสมบูรณในชีวิต 

(๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
    

โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําเด่ียว คําประสม คําเด่ียวและคําเด่ียว 
 

คําซอน ๔ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

พิจารณา ใครครวญ คิด เห็น 
ตัวอยาง  
 
”ปญญา ” แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง 

อยางหนึ่งคือความรูทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่ พิจารณาใครครวญคิดเห็น ขึ้นมาและ
ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญข้ึนมาในตัวเอง 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

  โครงสรางท่ี ๓ ประกอบดวยคําผสาน คําผสาน คําผสาน และคําผสาน 
 

คําซอน ๔ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําผสาน) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําผสาน) 

ความจริง ความเท็จ ความดี ความช่ัว 
ตัวอยาง  

 
เม่ือทําใหปญญาเกิดขึ้นได เปนปรกติแลว ก็จะสามารถจําแนก ความจริงความเท็จ

ความดีความชั่ว ไดโดยถูกตอง 
(๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖ 

  ๒.๓.๓.๖ คําซอน ๔ หนวย ๙ พยางค  
 โครงสรางท่ี ๑ ประกอบดวยคําประสม กลุมคํา คําประสมและคําเด่ียว  

 
คําซอน ๔ หนวย ๙ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๒ 
(กลุมคํา) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําประสม) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

ดานหนา ไรความอาย หยาบคาย ละโมบ 
 
ตัวอยาง 

  
จิตใจดังนี้ ถาปลอยใหเกิดข้ึนมีจนเคยชิน อยางนอยที่สุด ก็ทําใหเปนคนมักงาย 

ทํางานบกพรองเสียหาย อยางมาก ก็ทําใหเปนคน ดานหนาไรความอาย หยาบคายละ โมบ 
ทําอะไรที่ไหน ก็เกิดอันตรายที่นั่น 

(๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
  โครงสรางท่ี ๒ ประกอบดวยคําประสม คําประสม คําประสม และคําประสม  
 

คําซอน ๔ หนวย ๙ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 

(คําประสม) 
หนวยท่ี ๒ 

(คําประสม) 
หนวยท่ี ๓ 

(คําประสม) 
หนวยท่ี ๔ 

(คําประสม) 
ต้ังใจ ฝกฝน อบรม บมนิสัย 

 
ตัวอยาง  

 
ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตจัดไดวาเปนบุคคลที่ไดรับการพัฒนาแลว ควรจะได

ตั้งใจฝกฝนอบรมบมนิสัยใหถึงพรอมทั้งความรูและความดี 
(๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗ 

๒.๓.๓.๗ คําซอน ๔ หนวย ๑๐ พยางค 
              ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว คําเด่ียวและกลุมคํา 

 
คําซอน ๔ หนวย ๑๐ พยางค 

หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(กลุมคํา) 

วิริย อุตสาหะ พากเพียร เรียนดี 
 
ตัวอยาง  

 
ขอแสดงความยินดีตอนักศึกษาผูมีวิริยอุตสาหะพากเพียรเรียนดีจนสําเร็จการศึกษา 

(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร) 
 
๒.๓.๔ คําซอน ๖ หนวย 

  ๒.๓.๔.๑ คําซอน ๖ หนวย ๘ พยางค  ประกอบดวยคําเด่ียว คําเด่ียว 
คําเด่ียว คําเด่ียว คําเด่ียว และกลุมคํา 
 

คําซอน ๖ หนวย ๘ พยางค 
หนวยท่ี ๑ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๒ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๓ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๔ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๕ 
(คําเด่ียว) 

หนวยท่ี ๖ 
(กลุมคํา) 

นิ่ง เฉย เฉื่อย ชา หยุด อยูกับที่ 
 
ตัวอยาง  

 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาไปนี้ ขอใหใชวิชาความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาใหเกิด

ประโยชนแกตนและแกสวนรวมย่ิงข้ึนตลอดไป อยานิ่งเฉยเฉื่อยชาหยุดอยูกับที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
การใชคําซอนในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว น้ัน เปนการใชภาษา

ที่โดดเดนอยางหนึ่ง คําซอนทําให เนนขอความชัดเจน คําซอนท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทมีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘ 

ใชคําซอนต้ังแต ๒ หนวย ถึง ๖ หนวย และมีจํานวนพยางคต้ังแต ๒ พยางค จนถึง ๑๐ พยางค 
ผูเขียนวิทยานิพนธพบวาพระองคทรงใชคําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค เปนสวนใหญ ทั้งนี้คําที่นํามา
ซอนกันหลายๆ คํา เมื่อ แยกแตละหนวยออกมาพิจารณาจะพบวาพระองคทรงเนนความหมาย
ของทุกหนวยเทาๆ กัน เชน “คิดอานคนควาหาความรู " “นิ่งเฉยเฉื่อยชาหยุดอยูกับที่ ” “ความ
สามัคคีเปนปกแผน” “ความจริงความเท็จความดีความชั่ว ”  การใชคําซอนนับวาเปนลักษณะเดน
ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการใชคํา อยางมีความหมาย 

นอกจากการใชคําซอ นที่กลาวถึงขางตนแลว ผู เขียนวิทยานิพนธยังพบ วา การใชคํา
ซอนบางคํามีสัมผัสคลองจอง คําซอนลักษณะน้ี มีลีลาจังหวะทําให จดจําไดงายขึ้น ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี  

 
จงต้ังใจและมั่นใจที่จะทําความเพียรพยายาม ใชความรูความสามารถ พรอมท้ังกําลัง

กายกําลังใจ และ ความคิดพิจารณา ที่รอบคอบ สราง คุณงามความดี  ประกอบการงานให
บังเกิดประโยชนอันแทจริง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษาและ

จะไดออกไปประกอบการงานเปนครูบาอาจารยและเปนเจาหนาที่ทางการศึกษาตอไป 
ทั้งใหมีความสุข ความสวัสดี และความสัมฤทธิ์ผลในส่ิงที่ประสงคตามทํานองคลองธรรมทุก
เม่ือทุกประการ 

(๒ กันยายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
ผูมีปญญาซ่ึงไมผานการศึกษาระดับนี้ ควรจะสามารถนําความรูความจัดเจนดังกลาว

ไปใช ชวยบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนและสรางเสริมความเจริญของบานเมือง 
 

(๒๔ กันยายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
คําวา “ศักดิ์” นาจะตีความหมายวา กําลังอํานาจทางวิชาการ ซึ่งเปนส่ิงที่ทานจะ

ปลอยปละละวางมิไดเปนอันขาด 
(๑๕ กันยายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙ 

ทานทั้งหลายควรระลึกใหไดเสมอวาสุขภาพที่ สมบูรณในรางกายและจิตใจนั้นเปน
รากฐานของการ สรางสรรคจรรโลง ประเทศอันจะเปนทางขจัดปญหาของสังคมสวนสําคัญ
ลงได 

(๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

ศรัทธาที่พึงประสงคมีทางสรางข้ึนไดทางเดียว ดวยการเขาไปเพงพินิจ  
ดวยความคิดจิตใจที่หนักแนน   

 (๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
  
ตลอดไปจนถึงการจําหนายจายคา หาผลประโยชนเปนรายได 

(๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 
บุคคลจําเปนตองอาศัยความเห็นเขาใจอันกระจางแจมชัด ที่เรียกวา “ปญญา” เปน

เครื่องชี้ชัดตัดสิน 
(๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 
ความมีปญญา คือความรูชัดและเฉลียวฉลาด ที่จะหยุดคิดพิจารณาส่ิงที่จะทําคําที่จะ

พูดทุกอยาง 
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
จะตองพยายามขจัดความด้ือรั้น ถือตัว ความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนนอย

ออกใหได ไมปลอยใหเขามาครอบงําทําลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน 
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายจะฝกอบรมบุคคลใหมีความรูความคิด
กวางขวางเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวปญหาตางๆ ได ดวยเหตุผลและความ
ถูกตอง พรอมกันนั้น ก็ใหมีความถนัดจัดเจนในวิชาการดานใดดานหนึ่ง 

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ยังจะตองมีความสุจริตใจและจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน พรอมทั้ง

ประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ 
(๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐ 

ความจริงใจตอผูอื่นเปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความ
เจริญ เพราะชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  
จึงขอใหทุกคนในที่นี้พิจารณาใครครวญใหเห็นแทแนใจวา ในฐานะที่เปนผูมีโอกาสได

เรียนรูวิทยาการระดับสูง 
(๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 การใชคําซอนท่ีมีสัมผัส คลองจองในพระบรมราโชวาท ดังกลาว  พบวาคําที่นํามาซอน
กัน มีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ เชน “ใครครวญ” “เหนื่อยหนาย ” “กิจท่ีจะทําคําที่จะพูด” 
“ชี้ชัดตัดสิน” เปนตน การใชคําซอนเหลานี้นอกจากจะเนนความหมายของคําที่นํามาซอนกันแลว 
ยังชวยใหถอยคําราบรื่นและทําใหนาฟงอีกดวย จะเห็นไดวาการใชคําซอนท่ีมีสัมผัสคลองจองเปน
ศิลปะการใชภาษาอยางหนึ่งที่แสดง ใหเห็นพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
การเลือกสรรถอยคํามาใชอยางชัดเจนและเหมาะสม 

 
๒.๔ การซ้ําคําและซ้ํากลุมคํา 
 การศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วพบวา พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงใชการซ้ําคํา และการซํ้ากลุมคํา  ซึ่งนอกจากจะทําใหความหมายชัดเจนแลวยังเพิ่ม
ความไพเราะอีกดวย 

พฤกษา เนียมรักษา อธิบายความหมายของ การซ้ําคําและกลุมคําไวว า การนําคําหรือ
กลุมคํามากลาวซ้ําอีก คือ ต้ังแต ๒ ครั้งขึ้นไป๑๕ การซ้ําคําเชนนี้จะชวยเนนความหมายของคํา ให
หนักแนนมากข้ึน อีกทั้งยังเปนการย้ําใหผูที่ไดฟงไดอานตระหนักถึงความสําคัญของพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 ประทีป วาทิกทินกร อธิบายความหมายของการใชคําซํ้าๆ กัน ดังนี้ 
 

                                                   
๑๕ พฤกษา เนี ยมรักษา , “การใชภาษาในวรรณกรรมของดอกไมสด ,” (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
๒๕๓๒), ๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑ 

การใชคําซํ้าๆ กัน คือใชคําคําเดียวกันหลายๆ ครั้ง ในขอความเพื่อเนนใหมีน้ําหนักดัง
จะเห็นไดจาก การใชคําในศิลาจารึกที่วา 

ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา 
และจากพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่วา 
ทานทั้งหลายคงจะเขาใจแลววา ขาพเจาหรือรัฐบาลของขาพเจา ไมไดตั้งใจอยางใด

นอกจากที่จะรักษาผลประโยชนและความสุขของทานทั้งหลาย ไมไดตั้งใจ ที่จะเผยแผ
อํานาจโดยแสดงอาการอิทธิฤทธ์ิ ไมไดตั้งใจที่จะเบียดเบียนผู อื่นใหไดรับความเดือดรอน 
ตรงกันขามตั้งใจเพียงรักษาอํานาจและอิสรภาพของพวกเราเอง ตั้งใจรักษาความสุขของ
พวกเราเอง ตั้งใจแตเพียงจะไมใหผูอื่นเบียดเบียนเรา๑๖  

 
 การซ้ําคําและซ้ํากลุมคํา  หมายถึงการกลาวซ้ําคําเดียวกัน ซ้ํากลุมคํา ต้ังแต ๒ ครั้งขึ้น
ไป เปนการเนนคว ามหมายของคําใหมีน้ําหนักมากข้ึน จากการศึกษาพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบการ ซํ้าคํามาก เนื่องจากเปนการเนน ความหมายเพื่อใหผูที่ไดฟง
และไดอานเกิดความตระหนักและซาบซึ้งในพระบรมราโชวาทองคนั้นๆ ไดเปนอยางดี ดัง
รายละเอียดดังนี้ 
 

๒.๔.๑ การซ้ําคํา 
 

ชื่อมหาวิทยาลัยของทานคือ “จุฬาลงกรณ ” จะติดตัวทานไปดวยเสมอไมวาจะ
ประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ฉะนั้น ทุกๆครั้งที่ทานจะกระทําการสิ่งใดลงไปจงคิดแลวคิดอีก 
ทบทวนดูทั้งทางไดทางเสียใหแนชัดเสียกอน “จุฬาลงกรณ ” หาไดเปนแตเพียงชื่อของ
มหาวิทยาลัยนี้เทานั้นไม ยังเปนนามของผูพระราชทานกําเนิดของสถานที่แหงนี้ดวย ฉะนั้น 
จึงเปนการจําเปนอยางย่ิงที่ทานจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเปนผูที่ไดรับการอบรมสั่ง
สอนไปจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ 

(๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

                                                   
๑๖ ประทีป วาทิกทินกร , ลักษณะและการใชภาษาไทย , พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), ๑๙ – ๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒ 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีการซ้ําคํา “จุฬาลงกรณ” ๓ แหง การซ้ําคําดังกลาวชวยเนน
ความหมายของคําวา “จุฬาลงกรณ ” เพราะ “จุฬาลงกรณ ” ไมไดเปนเพียงช่ือสถาบันเทาน้ัน 
หากแตเปนพระนามของผูพระราชทานกําเนิดสถาบันดวย 
 

เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผู เปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษาที่จะตอง
ชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะ
ไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงการแนะ
แนวทางความประพฤติและจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิด
ที่ปราศจากโทษแกเขาโดยเส มอหนา แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ 
ประกอบดวยความเมตตาปรานี สงเคราะหอนุเคราะหและนําพาไปสูทาง ที่ถูกที่เจริญ 
เยาวชนก็จะเกิดเปนความม่ันใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดีเพื่อจักไดมีอนาคตท่ีมั่นคง
แจมใสในวันขางหนา 

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ วิทยาลัยวิชาการ พษิณุโลก) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “เปน” ๓ แหง และ “ที่” ๒ แหง การซ้ําคําดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการใ หการศึกษาแกเยาวชนเปนปจจัย สําคัญที่จะพัฒนาใหเยา วชนเปนผูมีความรู 
อีกทั้งครูมีหนาท่ีในการแนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตองเหมาะสมแกเยาวชน 

 
ขาพเจาเห็นวาการฝกฝน และปลูกฝง ความรูจัก เหตุผล ความรูจัก ผิดชอบชั่วดี เปน

สิ่งจําเปนไมนอยกวาการใชวิชาการ 
(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม) 

 
พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคําวา “ความรูจัก” ๒ แหง การซ้ําคําดังกลาวเพื่อเนน

ความหมายวาการฝกฝนและปลูกฝงความรูจักเหตุผลและผิดชอบช่ัวดี วาเปนสิ่งจําเปนไมนอยไป
กวาวิชาการ 

 
การคิดอยางอิสระนั้น ตองคิดโดยไมมีอคติและความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง ตองมีเหตุผล

ที่ถูกตองเปนหลัก มีจุดมุงหมายที่เที่ยงตรงแจมแจง มุงหวังแตผลที่เปนคุณอันมั่นคงถาวรทั้ง
แกตนและแกสวนรวม นอกจากนั้น ยังไดขอใหบัณฑิตพยายามและรวมกันใชความคิดที่เปน
อิสระแท ทําการงานสรางประโยชนโดยหนักแนนและพรอมเพรียงกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓ 

โอกาสนี้ ขอกลาวเพ่ิมเติมในเรื่องของป ระโยชน ตอไป สิ่งชอบใจตางๆ ที่ไดมาไมวา
ทรัพยสินเงินทอง ยศศักดิ์อํา นาจ ความสุขสบายที่ปรารถนา ตลอดจนความสําเร็จประสงค
ในอุดมการณรวมเรียกวา ประโยชน  ประโยชน ทั้งปวงนี้ ทุกคนควรมี เสรีภาพที่จะแสวงหา
และที่จะไดรับแตการ แสวงหาและรับเอาประโยชนนั้น จําตองมีหลักการสําหรับปฏิบัติ เพื่อ
ปองกันกําจัดเหตุที่นําไปสูความยุงยากและความเสี ยหายทั้งมวล บุคคลจําตองเรียนรูและ
สํานึกไดเสมอวา เสรีภาพของแตละคนจํากัดอยูดวยเสรีภาพของผูอื่น การแสวงหาประโยชน
ใดๆ ถาละเมิดและกาวกายกัน หรือไดมาโดยทํานองนั้น อีกประการหน่ึง ควรจะตองทราบให
แนตระหนักดวย ถึง ประโยชน สวนรวม วาเปน ประโยชน ที่ครอบคลุม ถึงประโยชน ทั้งหลาย
ทั้งสิ้นในชาติ กลาวคือเปนทั้งประโยชนของแตละบุคคลนั่นเอง 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “คิด” จํานวน ๓ แหง “ประโยชน ” จํานวน ๑๐ 
แหง “เสรีภาพ ” จํานวน ๓ แหง และ “แสวงหา ” จํานวน ๓ แหง การซ้ําคําดังก ลาวเพื่อเนนย้ํา
ความหมายวาการคิดอยางอิสระนั้นจะตองคิดโดยไมมีอคติและสามารถใชความคิดในการทํางาน
สรางประโยชนไดอยางหนักแนน นอกจากน้ีการซ้ําคําทั้ง ๓ คํา นอกจากเพ่ือตองเนนย้ํา
ความหมายแลว การซ้ําคํายังมีความสัมพันธกันคือ เมื่ออานพระบรมราโชวาทแลว คําแตละคํา จะ
สงใหขอความมีความนาสนใจและจดจําไดรวดเร็ว 

 
ตลอดเวลายาวนานในการศึกษา บัณฑิตคงจะเคยชินกับคําวา “ทฤษฎี ” กับคําวา 

“ปฏิบัต”ิ และทุกคนคงจะไดนําเอาคําทั้งสองนี้ มาคิดพิจารณาอีกสักครั้งพรอมๆ กัน ทฤษฎี
กลาวส้ันๆ ก็คือ หลักวิชาการอันไดปรากฏแลว ปฏิบัติคือการนําเอาหลักวิชาหรือหลักความรู
นั้น มากระทําใหเกิดผลขึ้นไดจริง ผูไมมีทฤษฎีเปนผูไมมีหลักความรูสูผูมี ทฤษฎีไมได เพราะ
ไมมีความรูเปนทุนรอนสําหรับทําการงาน แตผูมีทฤษฎีที่ไมหัดปฏิบัติ หรือไมยอมปฏิบัตินั้น
ก็สูนักทฤษฎีที่ปฏิบัติไดดวยไมได เพราะนักทฤษฎีที่ไมยอมปฏิบัติ ทําใหตัวเองพรอมท้ังวิชา
ความรูทั้งหมดเปนหมันไป ไมไดประโยชนไมเปนที่ตองการของใคร ผูมีความรูดวยใชความรู
ทําการงานไดจริงๆ ดวย จึงจะเปนประโยชนและเปนที่ตองการ วงงานท้ังหลายหรือพูดให
กวางออกไปก็คือประเทศชาตินั้น ตองการนัก ปฏิบัติยิ่งกวาคนที่มีวิชาเปลาๆ ทานทั้งหลาย
เลาฝกหัดเปนนักปฏิบัติมาแลวมากนอยเพียงใด ถาพิจารณาเห็นวายังบกพรองอยู ก็เรงฝก
ปฏิบัตใิหหนักแนนเสียแตบัดนี้ เพราะความสําเร็จความเจริญมั่นคงของตนเอง ของการงาน 
และของชาติอยูที่ความสามารถในการปฏิบัติเปนสําคัญย่ิงกวาส่ิงอื่น 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔ 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “ทฤษฎี” จํานวน ๖ แหง และ “ปฏิบัติ” ๑๐ แหง 
เพื่อเปนการเนนย้ําความหมายวา ผูสําเร็จการศึกษาเมื่ออกไปทํางานตางๆ ควรมีความรูในทาง
ทฤษฎีเพื่อนําไปปฏิบัติในการทํางานใ หเปนประโยชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนใน
เรื่องของการเปนนักปฏิบัติที่ดี หากผูใดยังบกพรองก็ควรเรงปฏิบัติใหหนักแนน เพราะความเจริญ
ของชาติบานเมืองขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติเปนสําคัญ 
 

นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือตองไมประมาทปญญา ตอง
รักษาความจริงใจ ตองสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ําทรามออนแอ และ ตองทราบตระหนักใน
ความสํารวม ไมฟุงเฟอ 

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคําวา “ตอง” ๕ แหง เพื่อชวยเนนความหมายของ
วินัยวาทุกคนจะตองมีวินัย ๔ ประการ คือตองไมประมาท ตองรักษาความจริงใจ ตองไมมีความคิด
จิตใจตํ่าทรามและตองตระหนักในความสํารวมไมฟุงเฟอ  
 

การนําความรูไปปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักการสําคัญที่ใครจะแนะนําสองประการ ประการ
แรกในฐานะที่เปนนักวิชาการ จะตองมีความบริสุทธ์ิใจและซื่อตร งตอวิชาการของตน 
หมายความวา แตละคนจะตองพยายามควบคุมความคิดจิตใจใหมั่นคงหนักแนนและ
รอบคอบสุขุม ไมใหมักงาย ไมใหเลินเลอ ไมใหหลอกตัวเอง ไมใหทุจริต แลวใชวิชาการอยาง
ผิดๆ และสะเพรา 

(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมี การซ้ําคํา “ไมให ”๔ แหง เพื่อเปนการเนนถึงการควบคุม
จิตใจตนเองใหหนักแนนและรอบคอบ 
 

จะทําการอันใด ควร คิดพิจารณาใหถวนถี่และทั่วถึง วางานที่จะทํานั้นมีจุดมุงหมาย
อยางไร มีขอบเขตเพียงไหน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและเหตุผลปจจัยอะไรบาง และเม่ือทํา
ไปแลวจะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษเสียหายประการใด  ถาแตละคนไดคิดใหรอบคอบ คิด
ใหกวางขวาง และคิดใหครบถวนดังนี้ 

(๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕ 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “คิด” ๔ แหง เพื่อเนนความหมายวาจะทําการอัน
ใดควรคิดพิจารณาใหละเอียดรอบคอบกอนลงมือจะทํางานน้ันๆ  
 
 จะเห็นไดวาการซํ้าคําที่พบในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษานี้  ชวยเนนความหมายของคําที่ตองการส่ือให
ความหมายมีน้ําหนักเพื่อใหผูอานเกิดความตระหนักและซาบซึ้งในเน้ือหาของพระบรมราโชวาท 
อีกทั้งยงัแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการสรรคํามาใชไดอยาง
เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติใชไดอีกทางหน่ึง 
 การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการซ้ําคําในพระบรมราโชวาท ทําให
เนื้อหาและรายละเอียดในพระบรมราโชวาท นาสนใจ ผูอานและผูฟง สามารถนําคําที่ทรงกลาวซ้ํา
ไปคิดพิเคราะหและไตรตรองใหมากขึ้น  กลวิธีการซํ้าคํา นับเปนกลวิธีการใชภาษาอยางหนึ่งที่ทรง
นิยม 
 

๒.๔.๒ การซ้ํากลุมคํา 
นอกจากพบการซํ้าคําในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังหัวขอที่แลว 

ผูเขียนวิทยานิพนธยังพบการซํ้ากลุมคํา และการซํ้ากลุมคําท่ีมีการซ้ําคําปรากฏอยูดวย การใชการ
ซ้ําคําและการซํ้ากลุมคํานับเปนกลวิธีทางภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีปรากฏอยูเปน
จํานวนมาก  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ขาพเจาไดเตือนผูสําเร็จการศึกษารุนกอนใหยึดคุณธรรมสําคัญขอหนึ่งเปนเคร่ือง

กํากับใจ ไมวา จะทําอะไร คุณธรรมขอนั้นก็คือ ความสุจริต  ทานจะตองสุจริตตอบานเมือง 
สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ 

(๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้า กลุม คํา  “สุจริต ตอ” จํานวน ๓ แหง การซ้ําคํา
ดังกลาวเพื่อตองการเนนใหผูสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึงคุณธรรมประจําตัวบัณฑิต 
 

ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ตอไปควรจะไดทํางานเก่ียวของ
โดยตรงกับศิลปะ บางทานจะทํางานในดานการคนควา ศิลปะของเกา เพื่อรักษาไวมิใหขาด
สาย บางทานจะทํางานในดานการสรางสรรคงานศิลปะตางๆ เพื่อใหศิลปะของเราเจริญงอก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖ 

งามสืบไป ไมวาทานจะทําหนาที่ใด ขอใหทานทํางานดวยความต้ังใจจริง และพยายาม
ศึกษาคนควาใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใหสามารถรักษามาตรฐานของเราไว ทั้งสามารถยก
ใหสูงขึ้นดวยเพราะ ความเจริญหรือความเสื่อม ของศิลปะนั้น เปนเคร่ืองแสดง ความเจริญ
หรือความเสื่อมของชาติดวยโดยแท อีกประการหน่ึงทานจะตองมีศิลปะในการครองชีวิต คือ
ตองรูจักทําตัวใหมีคาและมีประโยชน รูจักรักษาตัวมิใหตองตกไปในทางเสื่อมดวย จึงจะสม
กับที่ไดยกยองวาเปนศิลปบัณฑิต 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมี การซ้ําคํา “ศิลปะ” จํานวน ๖ แหง มีการซ้ํากลุมคํา  “บาง
ทานจะทํางาน” จํานวน ๒ แหง และ “ความเจริญหรือความเส่ือม” จํานวน ๒ แหง เพื่อแสดงใหเห็น
วาผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูที่จะทํางานเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง ไมวาจะ
ทํางานดานใดควรจะรักษาศิลปะไวให คงอยูและใหมีศิลปะในการครองชีวิต ความเจริญหรือความ
เสื่อมของศิลปะเปนเครื่องแสดงความเจริญหรือความเสื่อมของคนในชาติอีกดวย 

  
การกระทํา ใดๆ ควรจะไดทําดวยเหตุผล ใหตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริงของงาน

เพราะจะชวยใหงานสําเร็จลุลวงไปไดโดยถูกตอง เที่ยงตรงและรวดเร็ ว นอกจากนั้นจะตอง
ทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียน เบียดบัง หรือละเมิดผูอื่นซึ่งจะทําใหปลอดภัยจากความ
ลําบากยากยุง และความวิบัติทั้งปวง สําคัญที่สุดจะตองทําดวยความเปนบัณฑิตของตน 
ไดแกทําดวยความคิดพิจารณา ใหเห็นถองแทวา อะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความเจริญ 
อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนและกําจัด ความสามารถ คิดพิจารณาใหเห็น
จริงไดดังนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ ในอันที่จะทําส่ิงที่ถูกที่เจริญ และงดเวนส่ิงตรง
ขามทั้งหมด การมี ความรูสึกรับผิดชอบ ในการกระทํา ดั่งนี้สําคัญมาก เพราะจะทําให
หลักการที่ตั้งไวบังเกิดผล และเปนหลักการที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหไมตองตกเปนเคร่ืองมือของ
ผูอื่น หรือตกอยูใตอิทธิพลของผูอื่น ทั้งทําใหงานที่ทํามีผลอันแนนอนและดําเนินไปไดตรง
ตามความประสงค 

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา  “กระทํา ” ๒ แหง“ความรูสึกรับผิดชอบ ” ๒ แหง 
และมีการซ้ํากลุมคํา “การคิดพิจารณา ” ๒ แหง และ “อะไรเปน ” ๔ แหง การซ้ําคําและกลุมคํา
ดังกลาวเพื่อเนนความสําคัญของความเป นบัณฑิต เมื่อสําเร็จการศึกษาควรตอง รูจักคิดพิจารณา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗ 

ใหถองแทวาอะไรเปนความเส่ือมหรือความเจริญ  และความคิดพิจารณาจะชวยทําใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบในหนาที่การงาน  
 

เม่ือทานตั้งใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงานที่ทําแลวจะเกิด
ความทราบตระหนักดวยตนเองข้ึนวา งานที่ทํานั้นจะไดผลดีแนนอน 

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้า กลุม  “งานที่ทํา” ๒ แหง การซ้ําคําดังกลาวเพื่อชวย
เนนความหมายของหลักการทํางาน หากผูสําเร็จการศึกษานอมนําแนวคิดดานการทํางานจากพระ
บรมราโชวาทไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ก็จะประสบความสําเร็จไดอยางแนนอน 

ความเจริญ นั้นมักจําแนกกันเปนส องอยาง คือ ความเจริญทาง วัตถุอยางหนึ่ง และ
ความเจริญทาง จิตใจอีก อยางหนึ่ง ยิ่งกวานั้น ยังเห็นกันวา ความเจริญ อยางแรกอาศัย
วิชาการทางดานวิทยาศาสตรเปนปจจัยสรางสรรค สวน ความเจริญอยางหลังอาศัยศิลปะ
ศีลธรรมจรรยาเปนปจจัยแทจริงแลว ความเจริญทาง วัตถุกับความเจริญทาง จิตใจก็ดี หรือ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรกับทางดานศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี  

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “ความเจริญ” ๔ แหง และมีการซ้ํากลุมคํา “ความ
เจริญทาง” ๔ แหง การซ้ําคําและกลุมคําดังกลาวเปนการเนนย้ําใหผูสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึง
ความเจริญ ทั้งความเจริญทางดานวัตถุและความเจริญทางดานจิตใจ ทั้งสองอยางไมสามารถแยก
ออกจากกันได ความเจริญทางดานวัตถุตองอาศัยวิชาการทางดานวิทยาศาสตร สวนความเจริญ
ทางดานจิตใจตองอาศัยศิลปะ ศีลธรรมจรรยา และมีจุดประสงคตรงจุดเดียว  
 

อิสรภาพกับวินัยนั้นเปนของที่จะตองใชควบคูกันเสมอ เพื่อควบคุมกัน มิฉะนั้นการทํา
ตามใจตัวเองอยางอิสระ จะทําใหเสีย ประโยชน และเกิดความเสียหาย จึงไดขอใหบัณฑิต
รักษาความมีวินัยไวใหมั่นคง เพื่อนํามาใชในการทํางานสรางประโยชนตน ประโยชนผูอื่นให
สําเร็จผลสมบูรณ 

วันนี้ ใครขอกลาวเสริมแกทานทั้งหลายวา การที่ตัวทานมีโอกาสไดเขาเรียนจนสําเร็จ
มีความรูความสามารถเหนือกวาผูอื่นอีกเปนอันมากแลวนั้น ยอมทําใหเกิดภาระสําคัญขึ้นที่
จะตองทํางานใหเปน ประโยชน แกประเทศชาติและประชาชน  และการที่จะทําตนใหเปน
ประโยชนไดดังนั้น สําคัญอยูที่จะตองรูสํานึกใหลึกซึ้งถึง ประโยชนสวนรวม  ตองทําความคิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘ 

ความเห็นใหกระจางถึงความสําคัญของสวนรวม วาถาความม่ันคงและความเปนปรกติ
เรียบรอยของสวนรวมมิไดมีอยูแลว ตนเองจะไปมีความสุขความเจริญอยู ณ ที่ใดได ทุกคน
จึงจําเปนที่จะตองนึกถึงประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน และยกประโยชนสวนรวม
ไวเหนือประโยชนอยางอ่ืน เมื่อจะทําการงานเพ่ือสรางเสริม ประโยชนอันใด จะตองไมใหขัด
กับประโยชนสวนรวม หรือเบียดเบียนประโยชนสวนรวมใหเสียหาย เพราะจะทําใหประโยชน
สวนตัว หรือสวนเฉพาะนั้นเสียหายไปด วย การทํางานทุกอยางจําเปนที่จะตองใหได
ประโยชนทั้งสวนตัว และสวนรวม ประโยชนนั้นจะสมบูรณและมั่นคงถาวร เปนผลดีแกชาติ
บานเมืองอยางแทจริง 

(๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้าคํา “ประโยชน ” ๙ แหง และมีการซ้ํากลุมคํา 
“ประโยชนสวนตัว ” ๒ แหง และ “ประโยชนสวนรวม ” ๕ แหง การซ้ําคําและกลุมคําดังกลาวเพื่อ
เนนความสําคัญของประโยชน กลาวคือผูสําเร็จการศึกษาควรไดตระหนักถึงการทํางานใหเกิด
ประโยชนโดยตองคํานึงถึ งประโยชนสวนตัวและประโยชนสวน รวม เพราะงานทุกอยางจําเปน
จะตองใหไดประโยชนทั้งสองอยางจึงจะสมบูรณและเปนผลดีแกบานเมืองอยางแทจริง 
 

เม่ือวันกอน ไดพูดถึงความหมายของ การใหการศึกษา  และไดอธิบายวา การให
การศึกษา จําตองอาศัยอุบายหรือวิธีการที่แยบคายเปนเคร่ืองชวยดวยจึงไดผลและมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ ครั้งที่แลวไดพูดถึงการใช ตําราตามท่ีถูกตองดวย อุบายอันแยบคาย  
ครั้งนี้ จะพูดถึงการฝกหัดอบรมศิษยดวยอุบายอันแยบคายเพิ่มเติมใหแกทาน 

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตนมีการซํ้ากลุมคํา “การใหการศึกษา ” ๒ แหง และ  “อุบายอัน
แยบคาย ” ๒ แหง การซ้ํากลุ มคําดังกลาวเพื่อเนนถึงความสําคัญของการใหการศึกษาวาควร
จะตองอาศัยอุบาลอันแยบคายจึงจะไดผลและมีประสิทธิภาพ 
 

คนไมมีความสุจริต คนไมมีความม่ันคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน
สวนรวมอันใดได 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙ 

 พระบรมราโชวา ทขางตนมีการซํ้ากลุมคํา “คนไมมี” ๒ แหง เพื่อเปนการเนนย้ําวาคน
ทุกคนควรมีความสุจริต ความมั่นคง หากผูใดไมมีหรือละเลยเสีย ผูนั้นจะไมมีวันสรางประโยชนอัน
ใดไดเลย 
 การซ้ํากลุมคํา เปนกลวิธีการใชภาษา อีกอยางหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
การซ้ํากลุมคําจะมีความหมายสัมพันธตอเน่ืองกันเพื่อเปนการยํ้าความหมาย  นอกจากน้ันการซํ้า
กลุมคํายังชวยสรางจังหวะ  แสดงการเนนความคิดในพระบรมราโชวาทที่พระองคทรงตองการสื่อ
ใหแจมชัดย่ิงขึ้น 
 
๓. การใชประโยคขนานความ 
 การใชประโยคขนานความนับวาเป นศิลปะในการใชภาษาอยางหนึ่ ง จากการศึกษา
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวา พระองคทรงใช ประโยคขนานความซ่ึงเปน
กลวิธีหน่ึงท่ีทรงนิยมใชในพระบรมราโชวาท  
  
 เปลื้อง ณ นคร อธิบายประโยคขนานความไวดังนี้  

ประโยคขนานความ คือ ประโยคท่ีมีการถวงความใหความคิดเกี่ยวเน่ืองกันและทําให
ขอความมีน้ําหนักหรือรสดีขึ้น โดยการใชสันธานคู๑๗ 

 
 วัลยา ชางขวัญยืน อธิบายการขนานความไวดังนี้ 

การขนานความ คือ การจัดขอความในประโยคใหเชื่อมกัน การเช่ือมโยงกันนี้  อาจใช
สันธานคูเปนตัวเช่ือมขอความซึ่ ง มีน้ําหนักเทาๆ กัน เชน ท่ีใด มีรัก ท่ีน่ัน มีทุกข           
เม่ือใดความเห็นแกประโยชนตนเขาครอบงํา เม่ือน้ันขวาก็กลับเปนซาย ซายก็กลับเปน
ขวา๑๘ 

  
 การใชประโยคขนานความ คือ การจัดประโยคใหขนานกัน โดยมีสันธานคูเปนตัวเชื่อม
ประโยค ทําใหความคิดเชื่อมโยงชัดเจนและมีน้ําหนัก จากการศึกษาพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเ จาอยูหัว พบการใช ประโยคขนานความเปนจํานวนมาก กลวิธีนี้ใชเพื่อสราง

                                                   
๑๗  เปลื้อง ณ นคร, คําบรรยายวิชาการประพันธและหนังสือพิมพ, ๑๗. 
๑๘  วัลยา ชางขวัญยืน , “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ,” ใน ภาษากับการสื่อสาร , 

๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐ 

เนื้อหาและแนวคิดใหเชื่อมโยงกัน และแสดงความสัมพันธของสิ่งสองสิ่งหรือเหตุการณสอง
เหตุการณ เปนการช้ีแนะใหผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเทียบและเขาใจเนื้อหาและแนวคิดท่ีพระองค
ตองการส่ือ  ผูเขียนวิทยานิพนธพบ ลักษณะการใชประโยคขนานความ ท่ีมีคําสันธาน คูเชื่อมอยูใน
ตําแหนงตนประโยค ตําแหนงทายประโยค  และประโยคขนานความที่มีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ  
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
๓.๑ การใชประโยคขนานความท่ีมีคําสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตนประโยค 

 ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ใชประโยคขนานความท่ีมี
สันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตนประโยค โดยเชื่อมประโยคสองประโยคใหมีน้ําหนักเทากัน ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี  

เม่ือใดทานละเมิดจรรยาแพทย เม่ือนั้นจะเกิดความเส่ือมเสียแกตัว แกการแพทย และ
แกประเทศชาติเปนที่สุด 

(๖ เมษายน ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร) 
 จากตัวอยางขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชสันธาน คู เมื่อใด....เมื่อนั้น...
ในตําแหนงตนประโยคเพื่อเชื่อมประโยคสองประโยค และจะเห็นวาประโยคท่ีนํามาเช่ือมกันนั้นมี
น้ําหนักเทากัน ความหมายมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน 
 

ผูใดยึดถือปฏิบัติตามนัยนี้โดยเครงครัด ผูนั้นจะประสบความสําเร็จและความเจริญใน
ชีวิตและกิจการทั้งปวง 

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  

จากตัวอยางขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชสันธาน คู ผูใด....ผูนั้น...ใน
ตําแหนงตนประโยคเพื่ อเชื่อมประโยคสองประโยค  จะเห็นไดวา พระองคทรงใชสันธาน คู ผูใด...ผู
นั้น... ในการเช่ือมประโยคและเพ่ือใหสอดคลองกับขอความท่ีทรงเกร่ินนํามากอน การใชคําขนาน
ความกันทําใหประโยคสองประโยคถวงรับกัน และทําใหความคิดนั้นๆ มีความตอเนื่องสัมพันธกัน 

 
เม่ือใด พลังข องความเพียรนี้เกิดขึ้น เม่ือนั้น  การงานทั้งหลายก็จะสําเร็จไดโดย

งายดายและรวดเร็ว 
(๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑ 

เม่ือใดทานรูสึกแนวามีความต้ังใจดี มีหลักวิชาดี มีแผนงานดี มีสติสมบูรณมั่นคง มี
เหตุผลที่ถูกตอง และมีความคิดพิจารณาที่ละเอียดรอบคอบพรอมมูลในตัวแลว เม่ือนั้นทาน
จะสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพและไดผล 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 
เม่ือใดสวนประกอบอันเปนแกนแกนของชีวิต สวนใดสวนหนึ่งบกพรองขาดหายไป ไม

อาจแกไขใหคงคืนสมดุลได เม่ือนั้น ชีวิตก็เส่ือมโทรมแตกดับ 
(๘ ธันวาคม ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
จากพระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชสันธานคู เมื่อใด ...

เมื่อนั้น.... ในตําแหนงตนประโยค การใชสันธานคูในการขนานความเพื่อตองการเช่ือมประโยคสอง
ประโยคใหมีน้ําหนักเทากัน นอกจากน้ีความหมายยังมีความสัมพันธตอเน่ื องกันและแสดงใหเห็น
ถึงความเปนเหตุเปนผลอีกดวย 
 ผลการศึกษา พบวา การใช ประโยค ขนานความ ท่ีมีคําสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตน
ประโยคในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงใชสันธานคูในการเช่ือม
ประโยคสองประโยค พระองคนิยมใชคําสันธานคู เมื่อใด...เม่ือนั้น... เชื่อมขอความ   ทั้งนี้พระองค
ทรงใชคําสันธานคูเพื่อตอง การ ใหข อความมีน้ําหนักเทากัน และ แสดงใหเห็นความสัมพันธ ที่
ตอเนื่องกัน นอกจากน้ีการใชคําขนานความยังแสดงใหเห็นวา พระองคทรง ลําดับความคิดไดอยาง
เปนเหตุเปนผลอีกดวย  
 
 ๓.๒ การใชประโยคขนานความที่มีคําสันธานเชื่อมอยูทายประโยค 
 การใช ประโยค ขนานความในตําแหนงทายประโยค ในพระบรมราโชวาท  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว น้ัน พระองคทรงใชสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูทายประโยค โดยเช่ือม
ประโยคสองประโยคใหมีน้ําหนักเทากันและสอดคลองกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

การที่บัณฑิตสําเร็จจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนทุกปเชนนี้ จึงเปนขอที่นา
ปลื้มใจ เพราะถาย่ิงไดผูมีความรูความสามารถชวยเปนกําลังเพิ่มข้ึนเพียงใด งานสรางสรรค
ความเจริญปลอดภัยของชาติก็จะมีผลบริบูรณมากข้ึนเพียงนั้น 

(๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒ 

การวินิจฉัยและควบคุมการใชกําลังโดยถูกตองดังนี้ เปนหนาที่อยางสําคัญยิ่งของผูมี
ดําลังความรูทุกๆ คน ยิ่งรูสูงมากข้ึนเทาใด ก็ยิ่งตองมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้น เทานั้น 
จึงจะสรางสรรคความเจริญ ความดีงาม และความม่ันคงผาสุกไดสําเร็จดังที่มาดหมาย 

(๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ผูใดมีหนาที่และความสามารถอยางไรก็จะทําตามหนาที่และความสามารถอยางนั้น 

(๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 
เม่ือจะศึกษาเร่ืองใด ก็ใหพยายามจับเคาโครงของ เร่ืองนั้นใหไดกอน แลวจึงพยายาม

มองลงไปในสวนละเอียดทีละสวน 
(๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
ยิ่งพยายามเรียนรูและใชความรูใหเปนประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้นเพียงใดก็จะเชิดชูตน

ใหยิ่งสูงขึ้นและถาวรมั่นคงยิ่งขึ้นเพียงนั้น 
(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว ขางตน ลวนแตเปนตัวอยางการใชสันธานคู คือ  ...เทาใด...
เทานั้น ...อยางไร...อยางนั้น ...เรื่องใด...เรื่องนั้น  และ ...เพียงใด ...เพียงนั้น ในการเช่ือมประโยค 
จะเห็นวาประโยคที่ใชสันธานคูมีความตอเนื่องและสอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลกัน 

ผลการศึกษา พบวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชประโยคขนานความท่ีมี
คําสันธานเชื่อมอยู ทายประโยค เปนบทเชื่อม ขอความ จํานวนมาก เพื่อใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกัน ลักษณะการใชภาษาเชนนี้ทําใหเกิดคําและขอความที่มี น้ําหนักเทากันและมี ความ
สมดุลกัน อีกทั้งชวยกระตุนความคิดของผูอา นใหเขาใจประเด็ นความคิดของพระองคไดเปนอยาง
ดี 

 
๓.๓ การใชประโยคขนานความที่มีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ 

 ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา ในการใชประโยคขนานความไมไดมีเฉพาะคําเช่ือมสันธานคู
เทานั้น แตมีคําอ่ืนมาประกอบหนารวมเปนกลุมคํา แลวมักปรากฏอยูทายประโยค การใชประโยค
ขนานความลักษณะน้ีเพื่อตองการใหขอความมีน้ําหนักเทากันและสัมพันธกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓ 

บานเมืองใด ก็ตาม ถาประชาชนสวนใหญตกอยูในความเขลา ไมมีความรูทั้งทาง
ศิลปวิทยา ทั้งทางปญญาและภูมิธรรม ยังไมเห็นความสําคัญของประโยชนแทแมของตน
หรือสวนรวม บานเมืองน้ันยอมจะพัฒนาใหเจริญมั่นคงไดยากย่ิง 

(๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
ขึ้นชื่อวาผูมีวิชาแลว ตกไปอยู ในที่ใด  ก็เปนประโยชน ในที่นั้น เพราะยอมจะนําเอา

ความคิดวิทยาการไปทําประโยชนสรางความเจริญตางๆ ใหเกิดขึ้น 
(๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
การที่แตละคนมีอิสระในการเลาเรียนนั้น ทําใหพลาดพลั้งเสียผลในการศึกษาและ

อื่นๆ ไดงายที่สุด ยิ่งมีอิสระมากข้ึนเทาใด ก็ตองมีการขมใจ บังคับใจมากขึ้นเทานั้น 
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

กอนที่จะคนควาวิจัย ส่ิงใดวิชาใด  สิ่งนั้นวิชา นั้นก็เปนของสูง เปนของที่ลึกซึ้งศึกษา
ยาก 

(๓ กรกฎาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยามหิดล) 
 

ถาบุคคลยังเห็นวามีชาติมีประเทศเปนที่พึ่งที่อาศัย ก็จะตองรับผิดชอบรวมกัน  ในการ
ทํางานสวนรวมของชาติใหดี เพื่อธํารงรักษาประเทศชาติไว . ผูใดมีความสามารถฉลาด
เฉลียวในทางใด จะตองพยายามทําหนาที่ใหไดผลงอกงามไพบูลยในทางนั้น 

(๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

 พระบรมราโชวาทท่ียกตัวอยางมาขางตน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลุมคํา
ในตําแหนงตนประโยค คือ บานเมืองใด ...บานเมืองนั้น ... และใชกลุมคําในตําแหนงทายประโยค 
ไดแก  ...ในทางใด ...ในทางนั้น ...มากขึ้นเทาใด ...มากขึ้นเทานั้น  ทั้งนี้การใชกลุมคําในประโยค
ขนานความเพื่อตองการใหน้ําหนักของ ขอความเทากัน อีกทั้งยังแสดง ความสัมพันธที่ตอเนื่องกัน
ของเนื้อหา 
 ผลการศึกษา การใช ประโยคขนานความท่ีมีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความในพระบรม
ราโช วาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การใช ประโยคขนานความลักษณะน้ีเพื่อใหขอความ
น้ําหนักสมดุลกัน  และมีความสอดคลองตอเน่ืองกัน  นอกจากน้ี ยังทําใหถอยความมีความ
สละสลวยอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔ 

 จากการศึกษาการใช ประโยค ขนานความในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ปรากฏการใชคําสันธานคูในตําแหนงตนประโยคและตําแหนงทายประโยคมากกวา การ
ใชประโยคขนานความที่มีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ คําสันธานคูที่พบมากท่ีสุดไดแก เมื่อใด... เมื่อ
นั้น... และคํา สันธานคูเปนคําเชื่อมอยู ทายประโยคที่พบมากท่ีสุด  ไดแก ...เทาใด ...เทานั้น ทั้งนี้
การใชประโยคขนานความเพื่อทําใหขอความมีความสมดุล สอดคลองกัน และมีจังหวะที่รับกัน เปน
อยางดี อีกทั้งยังทําใหขอความมีความสละสลวย ฟงรื่นหู  นอกจากน้ีการใชประโยคขนานความมี
ลักษณะความสัมพันธแบบเปนเหตุเปนผลตอเน่ืองกันดวย 
 
๔. การใชสํานวน 
 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) “สํานวน” ไวดังนี้ 
 

คําพูดของมนุษยเราไมวาชาติใดภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปนสองอยาง อยางหนึ่ง
พูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจกันไดทันที อีกอยางหนึ่งพูดเปน
ชั้นเชิงไมตรงไปตรงมา แตใหมีความหมายในคําพูดนั้นๆ คนฟงอาจเขาใจในความหมาย  ถา
คําพูดนั้นใชกันแพรหลายทั่วไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคนฟงก็ไมอาจเขาใจไดทันที 
ตองคิดจึงเขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจไปอยางอ่ืนก็ไดหรือไมเขาใจเอาเลยก็ได คําพูดเปน
ชั้นเชิงนี้ เราเรียกกันวา “สํานวน ” คือคําพูดเปนสํานวนอยางชาวบาน เขาเรียกกั นวา “พูด
สําบัดสํานวน”๑๙ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายความหมายของสํานวนวา 
 

สํานวน น. ถอยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใชวา สํานวนโวหาร เชน สารคดีเรื่องนี้
สํานวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้สํานวนโวหารลุมๆ ดอนๆ; คดี เชน ปดสํานวน ; ถอยคําหรือ
สํานวนที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่น
แฝงอยู เชน สอนจระเขใหวายน้ํา รําไมดีโทษปโทษกลอง , ถอยคําที่แสดงออกมาเปน
ขอความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่งๆ เชน สํานวนฝรั่ง สํานวนบาลี , ชั้นเชิงหรือทวงทํานองใน
การแตงหนังสือหรือพูด เชน สํานวนเจาพระยาพระคลัง (หน) สํานวนยาขอบ สํานวนไมเมือง

                                                   
๑๙ วิจิตรมาตรา , ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ ), สํานวนไทย , พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพฯ : 

ดวงกมลจํากัด, ๒๕๔๓), ๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕ 

เดิม; ลักษณนามใชเรียกขอความหรือบทประพันธรายหนึ่งๆ เชน อิเหนามีหลายสํานวน 
บทความ ๒ สํานวน.๒๐ 

 
 สํานวน  หมายถึง การใช ถอยคําภาษาท่ีมีความหมายไมตรง ไปตรงมา หรือมี
ความหมายแฝง  และการใชสํานวนจะชวยทําใหเขาใจงานเขียนมากข้ึน การใชสํานวนไทยในพระ
บรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธพบวาพระองคทรงใชทั้งสํานวนไทย
และการใชสํานวนใหมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคิดแปลงขึ้น  สํานวนท่ีพระองคทรงใช
เหมาะสมกับพระบรมราโชวาทแตละองค ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 ๔.๑ การใชสํานวนไทย 
 การใชสํานวนไทยในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวน้ัน  ผูเขียน

วิทยานิพนธพบวาพระองคทรงใชสํานวนเกาและรวมถึงสํานวนท่ี ยังปรากฏใชในปจจุบัน พระองค
ทรงใชสํานวนในพระบรมราโชวาทไดอยางเหมาะสม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
เม่ือมีการยุยงก็อาจจะเกิดเหตุรายที่คาดผลไมถูก ไมทราบวาจะเกิดเร่ืองแคไหนได  ใน

เรื่องนี้ก็ขอเลาเร่ืองที่เกิดข้ึนจริงๆ แตวานานมาแลว เมื่อสองพันหารอยกวาป ซึ่งเปนเร่ืองนา
คิด ทานคงทราบแลว เรื่องนี้คงไดผานตาแลววาเร่ืองอะไร 

ในสมัยพุทธกาลนั้น มีพระเจาแผนดินชื่อพระเจาอชาติศัตรูแหงแควนมคธ แตพระองค
นั้นอยากไดแควนวัชชี ซึ่งเปนเขตที่อยูใกลกับแควนมคธ แตพระองคยังเกรงกลัวแควนวัชชี
มาก เพราะแควนวัชชีนั้นมีกําลังมาก แตก็อยากที่จะไปตีใหได จึงสงใหพราหมณวัสสการไป
ที่เมืองหลวงแควนวัชชี คือ นครเวสาลี เมื่อไปดูลาด เลาและปฏิบัติการ พราหมณนั้นก็ไปได
เห็นวาการปกครองของแควนวัชชีนั้น คือแควนวัชชีนั้นประกอบดวยเขตตางๆ หลายเขตและ
ปกครองแตละเขตมีเจาครองนคร เมื่อมีเร่ืองสําคัญใดๆ เจาครองนครเหลานั้นมาประชุมกัน
เพื่อตัดสินใจในการปฏิบัติ พราหมณเห็นเชนนั้นก็หาอุบาย พราหม ณแสดงตนใหประชาชน
และเจานายในเมืองนั้นไวใจ และนิยมอยางยิ่ง เห็นวาเปนคนเกง เห็นวาเปนคนดีเลยแตงตั้ง
ใหเปนอาจารย ใหสอนเด็กๆ โดยมากก็เปนลูกของเจาเมืองตางๆ ในเขตตางๆ ของแควนนั้น 
พราหมณก็ดีใจ และสั่งสอนในวิชาการตางๆ รวมท้ังไดพยายามที่จะใหเด็ กๆ ลูกของเจา
ครองนครตางๆ นั้นไดอิจฉากัน สั่งสอนไววา คนนั้นไมดี วาตัวดีกวา ไอความอิจฉานี่ก็เปน

                                                   
๒๐  ราชบัณฑิ ตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๔๒ , 

กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๑๑๘๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖ 

คลายๆ โรคติดตอ ติดตอไปถึงผูใหญก็ได คราวนั้นก็ติดตอ เม่ือ ติดตอแลวพราหมณก็ทราบ
วาสําเร็จการ เพราะวาเม่ือมีการประชุมของเจานครทั้งหลาย พวกที่ควรจะมาประชุม ก็ไมมา
ประชุมบาง ถามาประชุมก็มาทะเลาะเบาะแวงกัน พระเจาอชาติศัตรูทราบเชนนั้น ก็เขามาตี
เมืองไดโดยงายดาย 

เรื่องนี้โบราณแลว แตขอบอกวาเทากับเปนเรื่องที่เปนการแสดงถึง ลูกไมเกา  ซึ่งทุก
วันนี้ก็ใชเหมือนกัน เราอยูในสมัยที่ลําบากและอันตราย ใครมาใชลูกไมนี้ เราตองทราบการยุ
ยงที่มี เราปองกันไดโดยงาย ไมใชสิ่งที่ยาก 

(๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 สํานวนไทย “ลูกไม, ลูกไมเกา” หมายถึง เลหเหลี่ยม ชั้นเชิง กลอุบาย มายา หลอกลวง 
พลิกแพลง ไมตรงไปตรงมา ฯลฯ๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงความสามัคคีในเรื่อง
สามัคคีเภทคําฉันท  โดยพระเจาอชาติศัตรู ไดสงวัสสการพราหมณไปที่แควนวัชชีเพื่อใหลูกเจา
ครองนครตางๆ เกิดแตกความสามัคคีกัน  ในที่นี้สํานวน  “ลูกไม” จึงหมายถึงกลอุบายของวัสสการ  
พราหมณที่ไดสรางความแตกสามัคคี ซึ่งถึงแมจะเปนเรื่ องโบราณ  แตก็ยังมีใชในปจจุบันจึงควร
ทราบถึงกลอุบายน้ีและควรปองกันเอาไว 
 

การทํางานดวยน้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนา
วิตก เพราะผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง ที่พู ดเชนนี้ เหมือนกับสอนให ปดทอง
หลังพระ การปดทองหลังพระนั้น เม่ือถึงคราวจําเปนตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอย
ชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา 
ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได 

(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 สํานวนไทย “ปดทองหลังพระ ” หมายความวา ทําสิ่งสําคัญที่ปรากฏใหคนเห็นหรือคน
ไมเห็นคุณเห็นคา ยอมไมไดรับความยกยองนับถือเทาที่ควร๒๒ ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงกลาว เตือนสติใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนทํางานดวยความต้ังใจ แมงานที่ทําอาจไมมีผูใด
ทราบ หากแ ตงานเหลานั้นกอใหเกิดประโยชนแก สวนรวมและประเทศชาติ  ถึงแมจะเปนการปด

                                                   
๒๑ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๕๑๕. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๒. 
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ทองหลังพระก็ตาม เพราะหากปดทองแตดานหนาองคพระ องคพระก็ไมอาจสมบูรณได 
เชนเดียวกับการทํางาน หากมัวแตทํางานเอาหนา ทําอะไรตองใหมีผูรูผูเห็นก็เปนสิ่งที่ไมถูกตองนัก 
รวมทั้งไมกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติอีกดวย 
 

การทํางานยากลําบากกวาการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชา
ตางๆ ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดลําดับให แตการทํางานไมมีหลักสูตรวางไว  จําตองใช
ความคิดริเริ่ม และความคิดพิจารณาดวยตนเอง ในอันที่จะทําส่ิงใด อยา งไร เม่ือใด หากไม
พิจารณาใหถูกชอง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู ก็ไมเปนผลแกงานและแกตัวนัก ผูที่ออกทํางาน
แรกๆ มักมีปญหาขัดแยงในการทํางานเสมอเพราะเหตุนี้ และสวนมากทีเดียวพากันบนวา
กลาวรายถึงระเบียบงานและหัวหนางานเกาแกลาสมัย หรือวาไมเหมือนแบบแผนการ
ทํางานของประเทศนั้นประเทศนี้ แลวเลยทอถอยไมทํางาน ไมรวมงาน หรือซ้ํารายวางตัว
เปนปฏิปกษ ตกที่นั่งเปนคนมือไมพายเอาเทาราน้ําไป ขาพเจาขออยาใหบัณฑิตใหมตองตก
อยูในสภาพเชนนี้ 

(๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 สํานวนไทย “มือไมพายเอาเทาราน้ํา ” หมายถึง ไมชวยทํางานแลวยังเกะกะขัดขวาง 
ทําใหงานเดินไปไมสะดวก๒๓ ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงผูที่เริ่มทํางาน แตไม
ปฏิบัติงานหรือใหความรวมมือกับงานใดๆ และยังกลาวถึงที่ทํางานในทางไมดี คือ ตําหนิที่ทํางาน
วาใชกฎเกณฑเกา  ไมเหมือนแผนการทํางาน ของตางประเทศ  พระองคจึง ทรงเปรียบคนเหลานั้น
กับสํานวน “มือไมพายเอาเทาราน้ํา” 
 

ผูที่ฉลาดสามารถแตในหลักวิชา โดยปรกติวิสัย จะไดแตเพียง ชี้นิ้วใหผูอื่นทํา ซึ่งเปน
การไมศักด์ิสิทธิ์ ไมอาจทําใหผูใดเชื่อถือหรือเช่ือฟงอยางสนิทใจได เหตุดวยไมแนใจวาผูชี้นิ้ว
เองจะรูจริง ทําไดจริงหรือหาไม ความสําเร็จทั้งสิ้นเกิดขึ้นไดเพราะการกระทํา 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 

                                                   
๒๓ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๔๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘ 

 สํานวนไทย “ชี้นิ้ว” หมายความวา ไดแตสั่งการใหผูอื่นทํา ไมลงมือทําเอง ๒๔ ในที่นี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงผูที่รูแตหลักวิชา แตไมสามารถปฏิบัติงานใดๆ ไดแตชี้นิ้ว
ใหผูอื่นกระทํา คนเหลานี้ก็ไมรูแนวาจะมีความรูจริงและสามารถปฏิบัติไดจริง ทําใหไมมีใคร เช่ือถือ
ฝมือ 
 

เม่ือจะศึกษาสิ่งใดก็จะพิจารณากล่ันกรองสิ่งที่มิใชความถูกตองแทจริงออกเสียกอน 
เพื่อใหไดมาแตเนื้อแทที่ปราศจากโทษ 

(๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

 สํานวนไทย “เนื้อแท” มีความหมายวา สวนท่ีแท  สวนที่จริง ๒๕ ในที่นี้พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงชี้แนะถึงการศึกษาหาความรู กอนที่จะศึกษาเร่ืองใดก็ควรพิจารณาสิ่งที่ไมใช
ออกไปเสียกอน เพื่อใหไดสวนที่จริงซึ่งปราศจากโทษ ดังที่ทรงใชสํานวนวา “เนื้อแท” นั่นเอง 
 

มหาวิทยาลัยมีหนาที่สําคัญประการแรก ที่จะสงเสริมกิจการดานวิชาการให
เจริญกาวหนาและกวางขวางลึกซึ้ง แลวจัดการใหนักศึกษาไดเลาเรียนอยางดี ใหแตละคน
ไดรับวิชาความรูตามท่ีตั้งใจจะเรียนอยาง เต็มท่ี โดยถือหลักวาการเรียนจากครูบาอาจารย
และตํารับนั้นเปนทางลัด ทําใหเรียนรูไดรวดเร็วกวาการคนควาดวยตัวเอง  หากจะใหคนควา
ก็ตองสอนวิธีให ไมใชปลอยใหคนกันตามยถากรรม แบบ งมเข็มในมหาสมุทร  ซึ่งออกจะนา
เบื่อและสิ้นเปลืองอยางยิ่งไปทุกสิ่งทุกอยาง 

(๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 สํานวนไทย “งมเข็มในมหาสมุทร ” มีความหมายวา คนหาอะไรที่อยูลึกลับ พนวิสัยที่
จะทําสําเร็จได๒๖ ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหมายถึงการใหวิชาความรู การเรียนจาก
ครูบาอาจารยและตําราถือวาเปนทางลัด ทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้น และหากจะใหนักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองก็ตองสอนวิธีให เพราะหากไมแนะวิธีใหแลว นักศึกษาก็อาจจะไมสามารถเรียนรูได อยางที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชสํานวนวา “งมเข็มในมหาสมุทร” 

                                                   
๒๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๓๖๕. 
๒๕  เรื่องเดียวกัน, ๔๒๖. 
๒๖ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๑๓๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙ 

การมีความบ ริสุทธิ์ ใจและซ่ือตรงตอวิชาการนั้น หาใชการยึดตําราหรื อทฤษฎีอยาง
เหนียวแนนอยางที่เรียกวา ตองเอา หัวชนฝา ไม หลักวิชาทั้งหลายจําเปนตองใชดวย
วิจารณญาณ ใหถูกเหตุถูกผล ใหถูกสัดถูกสวน ใหพอเหมาะพอดี และใหประสานสอดคลอง
กับวิชาการอ่ืนๆ โดยคลองตัว 

(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 สํานวนไทย “หัวชนฝา ”  มีความหมายวา สูไมถอย สูจนถึงที่สุด ๒๗ ในที่นี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหมายถึง ในการทํางานหรือปฏิบัติหนาที่ตางๆ ไมจําเปนตองยึด
ตําราวิชาการหรือทฤษฎีตลอดเวลา  

 
เม่ือจะใชวิชาการ จําเปนตองเลือกสรรเฉพาะแตสวนที่ถูกตองตรงกับงานที่ทํา มิใช

นํามาใชพรอมกันทั้งหมด หรือนํามาใชดวยอาการที่เรียกวา เถรตรง เพราะการทํางานดังนั้น
จะทําใหความคิดสับสน ตึงเครียด และลังเลสงสัยจนทํางานไมได หรือทําไดไมสําเร็จ 
เนื่องจากตกเปนทาสของวิชา 

(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 สํานวนไทย “เถรตรง ” มีความหมายวา ซื่อหรือต รงจนเกินไป ไมคิดถึงวาอะไรควรจะ
เปนอยางไรจึงจะเหมาะสมหรือดี  ลักษณะของเถรตรงอาจเกิดจากความเขลา ความคิดไมถึงหรือ
ความไมเฉลียวอยางไรก็ได แปลวาไมมีไหวพริบ๒๘ ในที่นีพ้ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึง
การทํางานวา จะใชแตวิชาที่ศึกษามาท้ังหมดไมได ตองรูจักนําวิชาน้ันๆ มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
งานที่ทํา 

 
ทุกสิ่งทุกอยางมีใจเปนใหญเปนประธาน มีใจประเสริฐสุดและสําเร็จไดดวยใจ ถา

บุคคลมีใจดีแลว ความสุขความเจริญยอมเปนอันหวังได แตอยางไรก็ดี ในชีวิตของคนเราน้ัน 
ไมมีผูหนึ่งผูใดจะอยูเปนปรกติสุขอยางเดีย วได ยอมจะมีทั้งภัยทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะหราย 
ผานเขามาบาง อยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญ เม่ือตองประสบเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่บางคร้ังทําใหใจหายใจควํ่าได จะตองไมใจเสีย เพราะจะทําใหเสียขวัญเสียกําลังใจ ทําให
จนปญญา คิดไมออก ทําไมถูก และที่สุดก็ อาจผิดพลาดเสียหายไดตางๆ ทางที่ถู ก จะตอง

                                                   
๒๗ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๖๒๕. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน,  ๒๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐ 

พยายามสงบใจ ทําใจใหดีหายใจยาว เผชิญหนากับสถานการณ อยางที่เรียกวาทําใจดีสูเสือ 
ก็จะทําใหเกิดสติรูเทาทัน สามารถใชปญญาพิจารณาเห็นผลไดกระจางชัด หาทางปฏิบัติได
ถูกตองพอเหมาะพอดี ไมมีอับจน  

(๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
 สํานวนไทย “ใจดีสูเสือ” มีความหมายวา ทําใจใหเปนปกติ เมื่อเผชิญกับสิ่งที่นากลัว ๒๙ 
ในที่นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงในชีวิตของคนเราไมไดมีแตสุขอยางเดียว ยอมมี
ทั้งอุปสรรคและเคราะหราย  ฉะนั้นจึงควรมีสติและพยายามสงบใจ ทํา ใจใหดีหายใจใหยาว ทําใจ
ใหเปนปกติพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณตางๆ ดังที่ทรงใชสํานวน “ใจดีสูเสือ”  
 การใชสํานวนไทยในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แมสํานวนท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชเปนเพียงวลีหรือขอความส้ันๆ แตก็ชวยใหเขาใจความหมาย
ไดทันที โดยท่ีไมตองอธิบายความยืดยาว นอกจากน้ียังชวยใหผูอานเขาใจความหมายของพระ
บรมราโชวาทไดอยางลึกซึ้งชัดเจน 
 

๔.๒ การใชสํานวนใหมทีด่ัดแปลงแลว 
 นอกจากการใชสํานวนไทยที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ผูเขียนวิทยานิพนธยังพบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชสํานวนใหมที่ดัดแปลงแลว  โดยที่
สํานวนน้ันยังคงมีเคาของสํานานเกาอยู ดังตัวอยางตอไปน้ี  
 

ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดข้ึน
ดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปนอาการที่
นาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนนี้ นอกจากเหตุ
อื่นแลว ตองมีเหตุจากการจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูดไดเต็มปากวา เราจะตองจัด
งานดานการศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

(๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

                                                   
๒๙ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๑๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๑ 

  “พูดไดเต็มปาก ”  เปนสํานวนท่ีมักพูดติดปากกันวา “เต็มปากเต็มคํา ” โดยมี
ความหมายวา พูดไดสนิทปาก พูดไดอยางไมกระดากปาก ไมออมแอม ๓๐ ในที่นี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงกลาวถึง การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร  ซึ่งประชากรบางสวนอาจ
มีความประพฤติไปในทางไมดี โดยอาจมีหลายสาเหตุ รวมทั้งเหตุจากการจัดการศึกษาดวย ดังนั้น
จึงตองจัดงานดานการศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 

ทุกวันนี้ คนที่สําเร็จวิชาการสูงๆ มีอยูในบานเมืองเรามิใชนอย เคร่ืองมือเครื่องใช
ตลอดจนความชวยเหลือสนับสนุนตางๆ ก็มีอยูมาก แตเราก็ยังพูดไมไดเต็มปากวา การ
พัฒนาบานเมืองไดผลเปนที่พึงพอใจแลว เรื่องนี้เปนเร่ืองนาคิด 

(๑๔ มกราคม ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
 สํานวน “พูดไมไดเต็มปาก ” เปนสํานวนท่ีใชกันแพรหลายในปจจุบันน้ี โดยมี
ความหมายวา พูดไดไมเต็มปากเต็มคํา พูด ไมสนิทปาก จะเห็ นวาสํานวนน้ีมีความหมายตรงกัน
ขามกับสํานวน “พูดไดเต็มปาก ” ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กลาวถึงผูที่สําเร็จการศึกษา
ในปจจุบันมีมากก็จริง แตก็ยังพูดไมสนิทปากวาบานเมืองไดพัฒนาไดผลที่พอใจแลว พระองคทรง
ใชสํานวน “พูดไดไมเต็มปาก ” เพื่อตองการใหผูสํา เร็จการศึกษาไดฟงแลวนําไปคิดพิจารณาถึง
ขอความที่พระองคกลาวถึง 

 
ผูมีทฤษฎีที่ไมหัดปฏิบัติ หรือไมยอมปฏิบัตินั้น ก็สูนักทฤษฎีที่ปฏิบัติไดดวยไมได 

เพราะนักทฤษฎีที่ไมยอมปฏิบัติ ทําใหตัวเองพรอมท้ังวิชาความรูทั้งหมด เปนหมันไป ไมได
ประโยชนไมเปนที่ตองการของใคร 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 สํานวน “เปนหมัน ” หมายความวา ไมกอใหเกิดประโยชน หรือนํามาใชไมได เปน
สํานวนใหมที่ใชแพรหลายในปจจุบัน ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงผูที่มีความรู
ในทางทฤษฎีแตไมหัดปฏิบัติ จะทําใหวิชาความรูที่มีทั้งหมดนั้นเปนหมันหรือใชการไมได 

 

                                                   
๓๐  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๓๖๕. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒ 

ผูที่จะรับผิดชอบและเปนผูนําในการงานได ปรกติจะเปนผูที่รักการปฏิบัติ เม่ือทําการ
สิ่งใดก็ตามจะตองนํามาปฏิบัติดวยสมองกอน คือนํามาคิดพิจารณาใหเห็นถองแทดวย
ตนเอง แลวจึงนําส่ิงนั้นมาลงมือปฏิบัติ ดวยความต้ังใจใหบรรลุผล บุคคลที่ไดศึกษามาดวย
หลักการเชนนี้ ยอมมีภูมิรูเปนหลักฐานม่ันคง มีความม่ันใจในตัวเอง และสามารถทํางาน
สําเร็จ โดยไมตอง ยกตัว  ไมตอง พองลม อวดผูใด ผลงานตลอดทั้งความสามารถและ
คุณสมบัติที่มีอยู ยอม เปลงแสงออกมาไดเอง  ใหเปนที่นิยมยิ นดีของคนทั่วไป ตรงกันขาม 
บุคคลที่มิไดฝกฝนมาในการปฏิบัติ ทั้งทางสมองและทางการกระทํา จะหาความม่ันใจใน
ความรูความสามารถของตนไดโดยยาก และมักจะ เบงลมใหตัวพอง เพื่อประกาศตัวอวดคน
อื่นๆ โดยหาผลงานเปนชิ้นเปนอันอยางใดมิได ทานทั้งหลายเคยคิดพิจารณาถึงขอนี้บ าง
หรือยัง กอนที่จะออกไปเริ่มชีวิตการงานกันตอไป ขาพเจาใครขอใหแตละคนพิจารณาตัวเอง
ใหดี วาทานจะอยูในพวกเปลงแสงออกไดเอง  หรือในพวกที่จะตอง เบงลมใหตัวพอง  ถาเห็น
วายังมีความบกพรองอันใดอยู ก็รีบปฏิบัติแกไขเสีย เพื่อความสําเร็จความเจริญงอกงามของ
ตนเอง ของสวนรวม และของประเทศชาติในภายหนา 

(๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
  

 สํานวน “ยกตน” มาจากสํานวนท่ีวา “ยกตนขมทาน” หมายความวา พูดยกตนเปนการ
ขมใหเขากลัว๓๑ และสํานวน “เบงลม, พองลม และเบงลมใหตัวพอง ” หมายความวา อาการหรือ
ลักษณะท่ีมีอากาศอยูภายใน หรืออาการโออวดแตแทจริงแลวไมมีความรูความสามารถใดๆ สวน
สํานวน “เปลงแสงออกไดเอง ” หมายความวา ผูที่มีความรูความสามารถ ในทางปฏิบัติ และมี
สติปญญาพิจารณาเหตุและผลในทางที่ถูก ไมตองอวดอางความเกงกับผูใด  การใชสํานวนเหลานี้
เพื่อชวยอธิบายเน้ือห าใหเขาใจ และชวนติดตาม  ในที่นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช
สํานวน “ยกตน, เบงลม และพองลม ” เพื่อเปรียบเทียบใหผูสําเร็จการศึกษาไดเห็นวา ผูที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมจําเปนจะตองยกตน เองขมผูอ่ืนหรือผูรวมงาน ไมจําเปนตอง
อวดวิชาความรูกับใคร เพราะผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานยอมมีภูมิรูหรือที่พระองค
ทรงใชสํานวน “เปลงแสงออก ไดเอง” และทรงใหขอคิด วาบัณฑิตจะอยูในพวกไหนระหวางพวกท่ี
เปลงแสงออกไดเองหรือเบงลมใหตัวพอง 

 

                                                   
๓๑ วิจิตรมาตรา, ขุน (สงา กาญจนาคพันธุ), สํานวนไทย, ๔๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓ 

คนมักงาย ผูเห็นแตกับความสะดวกน้ียิ่งทํางานไปก็ยิ่งกอป ญหา เพราะไมเคยชินกับ
งานที่ยากลําบาก ไมเคยฝกเผชิญกับความอดทน กับความจริง และการแกปญหาในทางท่ี
ถูก ผลที่สุดจะเอาตัวไมรอด จะตอง จมอยูในตมคือความตํ่าทรามน่ันเอง งานที่ตนทําก็ตอง
พลอยทรุดต่ําลงไปดวย จึงใครจะใหทุกคนลองคิดพิจารณาดู หากผูใดมีความคิดจิตใจ
ดังกลาวอยู จะไดละทิ้งเสียแตตนมือ 

(๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรนครินวิโรฒ) 
 
 สํานวน “จมอยูในตม” เปนสํานวนท่ีใหมที่ดัดแปลงแลว โดยมีความหมายวา คนที่ไมมี
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรืออีกนัยหน่ึงหมายถึงบัวที่จมอยูในตม คือบุคคลที่ไร
สติปญญา แมไดฟงธรรมก็ไมอาจเขาใจความหมายหรือรูตามได จึงเปรียบเสมือนบัวใตน้ําที่จมอยู
กับโคลนตม  ไมมีโอกาสโผลขึ้นพนน้ําเพื่อเบงบาน  ในที่นี้พระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
หมายถึงผูที่ไมมีความรับผิดชอบตองาน ผูที่ไมมีความอดทนอดกล้ันในการทํางาน ก็เปรียบเหมือน
บัวท่ีอยูในตมทรงใชสํานวนวา “จมอยูในตม” นั่นเอง 
 การใชสํานวนไทยและการใชสํานวน ใหมที่ดัดแปลงแลว ในพระบรมราโชวาท  แสดงให
เห็นวาพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชสํานวนท่ีเรียบงาย สอดคลองเหมาะสม และการใช
สํานวนยังชวยสรางสีสันและ ทําใหเนื้อหาพระบรมราโชวาท นาสนใจมากขึ้น แมสํานวนท่ีพระองค
ทรงใชจะเปนเพียงวลีหรือขอความสั้นๆ แตก็ชวยสรางความเขาใจใหแกผูฟงและผูอานเพราะจะทํา
ให สามารถทําความ เขาใจรายละเอียดของเน้ือหาไดอยางลึกซึ้ง นับวาพระองคทรงมีพระ
อัจฉริยภาพดานอักษรศาสตรเปนเลิศ  
 
๕. การใชภาพพจน 

กุหลาบ มัลลิกะมาส อธิบายความหมายของ “ภาพพจน”  ดังนี้ 
 

ภาพพจนคือ ถอยคําที่เรียบเรียงอยางใชโวหาร ไมกลาวอยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้โดยมี
เจตนาใหมีประสิทธิผลตอความเขาใจและตอความรูสึกยิ่งขึ้นกวาการใชถอยคําบอกเลาตาม
ธรรมดาในวรรณคดีโดยเฉพาะในบทรอยกรอง กวีอาจพูดอยางหนึ่ง แตหมายความอีกอยาง
หนึ่ง และเปนที่ยอมรับกันวาเปนวิธีการที่ดีและเปนคุณสมบัติสําคัญของบทกวีนั้น ภาพพจน
มิไดมีแตเฉพาะในบทรอยกรอง ในรอยแกวนักเขียนก็นิยมใชวิธีการสรางภาพพจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๔ 

เชนเดียวกัน การใชภาพพจนในการแตงทําใหผูอานไดรวมเขาใจ คิด และรู สึกอยางเขาถึง
อารมณยิ่งขึ้นตามท่ีผูแตงต้ังใจเสนอ๓๒  

 
 พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการประพันธ อธิบาย
ความหมายคําวาภาษาภาพพจนไววา 
 

Figure of speech ภาพพจน สํานวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเรียบเรียงถอยคํา
ดวยวิธีการตางๆ ใหผิดแผกไปจาก การเรียงลําดับคํา หรือความหมายของคําตามปกติ 
เพื่อใหเกิดภาพหรือใหมีความหมายพิเศษ ภาพพจนอาจแบงไดอยางกวางๆ เปน ๒ ชนิด 
ดังนี้ 

๑. ภาพพจนวาทศิลป (rhetorical figure) ซึ่งเปนการเรียบเรียงถอยคําที่ผิดแผกไป
จากการใชภาษาตามปกติ หรือผิดแผกไปจากธรรม ดา โดยไมเปล่ียนแปลงความหมายของ
คํา เชน การพูดถึงสิ่งที่เปนนามธรรม หรือสิ่งที่พูดไมไดดุจเปนมงคล เพื่อใหเกิดผลทาง
อารมณ... 

๒. ภาพพจนเปรียบเทียบ (trope) ซึ่งเปนการใชถอยคําเพ่ือใหเกิดภาพ โดยการ
เปลี่ยนแปลงความหมายพ้ืนฐานของคํา๓๓ 

 
สิทธา พินิจภูวดล และคณะ กลาวถึงความหมายของภาพพจนไวดังตอไปน้ี 
 
ภาพพจนเปนคําที่ใชตรงกับภาษาอังกฤษวา figure of speech ในความหมายวา

สรางมโนภาพใหเกิดข้ึนโดยอาศัยถอยคําสํานวน ที่จะทําใหเกิดมโนภาพเดนชัดขึ้นจนผูอาน
ผูฟงเห็น รู และเขาใจ อันจะชวยใหความคิดและความรูสึกของผูเขียนเขามา สูความคิดและ
ความรูสึกของผูอาน๓๔  

                                                   
๓๒ กุหลาบ มั ลลิกะมาส , วรรณคดีวิจารณ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 

๒๕๒๒), ๑๒๖-๑๒๗.  
๓๓ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม ; ภาพพจน โวหาร และกล

การประพันธฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙), ๑๐๙-๑๑๐. 
๓๔ สิทธา พินิจภูวดล และคณะ , การเขียน  (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๑๖),  ๑๖๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕ 

 วินิตา ดิถียนต อธิบายความหมายของภาพพจนหรือภาษาภาพไวดังนี้  
  

ภาพพจน หรือภาษาภาพ (figurative language) หมายถึงการใชภาษาที่ผิดไปจาก
ปกติ หรือผิดจากภาษามาตรฐานในดานความหมายของคําหรือการเรียงลําดับคํา ทั้งนี้
เพื่อใหไดความหมาย หรือผลกระทบอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษ ภาพ  (figure) ดังกลาวนี้ 
นับถือกันมาชานานวาเปน “อลังการ” (ornaments) ของภาษากลมกลืนเปนสวนหนึ่งของ
ภาษาอยางที่จะขาดเสียมิได๓๕  

 
 จากขอความขางตนอาจสรุปไดวา ภาพพจน คือ ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพ หรือการใช
ถอยคําทีท่ําใหผูอานเกิดจินตนาการ หรือเกิดจากการเรียบเรียงถอยคําขึ้นดวยวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อใหผูอานเกิดภาพข้ึนใน ใจ หรือเกิดความรูสึกเดนชัด ยิ่งขึ้น การใชภาพพจนมีทั้งในรอยแกว 
รอยกรอง และในคําพูดทั่วไปดวย  
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวพบวา พระองคทรงใช
ภาพพจนในการบรรยาย อธิบาย เพื่อใหเกิดความเขาใจพระบรมราโชวาทไดงายขึ้น  โดยปรากฏ
การใชภาพพจนแบบอุปมา   ดังตอไปนี ้
 
 ๕.๑ อุปมา  
 พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการประพันธ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของอุปมา (simile) ไวดังนี้  

ภาพพจน (figure of speech) ที่นําเอาส่ิงตางกัน ๒ สิ่งมาเปรียบเทียบกัน โดยใช
คําเช่ือม “like” “as” หรือ “than” หรืออาจใช “appear” หรือ “seem”๓๖ 

 
 วินิตา ดิถียนต อธิบายความหมายของอุปมา ไวดังนี้ 

Simile หรือ อุปมา หมายถึงโวหารเปรียบเทียบระหวางของสองส่ิงที่โดยธรรมชาติแลว
มีสภาพแตกตางกัน แตวามีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งที่เหมือนกันหรือ

                                                   
๓๕  วินิตา ดิถียนต, เอกสารคําสอนวิชา ๔๑๑ ๒๒๕ วรรณคดีวิจารณ (นครปฐม : ม.

ป.พ., ๒๕๓๗), ๙๗. 
๓๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกล

การประพันธฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๑๙๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๖ 

คลายกัน นํามาเปรียบเทียบโดยยกคุณสมบัติหรือลักษณะดังกลาวนั้นเปนตัวเทียบ ดวยการ
ใชคําเช่ือมที่แปลความหมายไดวา เหมือน หรือ คลาย หรือ เทา เพื่อเน นใหเห็นจริงจังวา
เหมือนอยางไร อยางไหน ในลักษณะใด เชน หนาขาวเหมือนไขปอก , หนาดําเหมือนตกลง
ไปในลังถาน, และมอมแมมราวกับคลุกฝุนมา เปนตน๓๗ 

 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของอุปมา ไวดังนี้  

อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลวมีสภาพท่ีแตกตาง
กัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือน หรือ คลายเปนคําแสดงการ
เปรียบเทียบ เพื่อเนนใหเห็นจริงวาเหมือนอยางไร ในลักษณะใด เชน ดวงหนานางนวล
กระจางดุจดวงจันทร๓๘ 

 
 ดังนั้นอุปมา จึงหมายถึง การเปรียบเทียบส่ิง หน่ึงกับอีกสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณหนึ่ง
กับอีกสถานการณหนึ่ง ที่ ผูเขียนนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีผูเขียน
ตองการเสนอมากกวาการใชถอยคําธรรมดา โดยมีคํา ชวยเปรียบ  เชนคําวา เหมือน เสมือน ดุจ 
ราวกับ ป ระหนึ่งวา ปาน เปรียบดัง การใชภาพพจนที่ ดีเกิดจากผูเขียนใชคําเปรียบเทียบ ชัดเจน  
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวาพระองคทรงใชภาพพจนแบบ
อุปมาในลักษณะดังตอไปนี ้
 การเปรียบเทียบแบบอุปมาประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวน๓๙ คือ 
 ๑. สวนที่ตองการเปรียบเทียบ คือ สวนที่ผูเขียนยกมากลา วกอนจะปรากฏอยูหนาคํา
ชวยเปรียบ  
 ๒. คําชวยเปรียบ คือ สวนที่เปนตัวเชื่อมค่ันระหวางสวนที่ตองการเปรียบและสวนที่
นํามาเปรียบ เพื่อแสดงใหเห็นวาทั้งสองสวนคลายกัน 

                                                   
๓๗ วินิตา ดิถียนต, เอกสารคําสอนวิชา ๔๑๑ ๒๒๕ วรรณคดีวิจารณ, ๙๙. 
๓๘ ชุมสาย สุวรรณชมภู , “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการ

สื่อสาร, ๕๓. 
๓๙ ผูเขียนวิทยานิพนธเรียกสวนประกอบท้ัง ๓ สวนนี้ ตาม จินตนา พุทธเมตะ , “การใช

ภาษาในการสรางภาพพจนในไตรภูมิพระรวง ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖), ๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗ 

 ๓. สวนที่นํามาเปรียบ คือ สวนที่ผูเขียนเลือกนํามาเปรียบเทียบ จะปรากฏอยูหลังคํา
ชวยเปรียบ 
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธ
พบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนิยมใชคําชวยเปรียบ คือ เปรียบเหมือน และยังมีคําชวย
เปรียบอ่ืนๆ ไดแก เสมือน เปรียบกับ ประหนึ่ง และทํานองเดียวกับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงการใชภาพพจนแบบอุปมาในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวยเปรียบ สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 
ความซ่ือสัตยสุจริต 

 
เปนเสมือน เกราะคุมภัย สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมาย 

ยอมกินความถึงการรักษาความ
เปนธรรม ไมบิดเบือนความหมาย
ของตัว บทกฎหมาย เพื่อ
ประโยชนของตนเองดวย ความ
ซื่อสัตยสุจริตจะ เปนเสมือน หน่ึง
เกราะคุมภัยแกทานตลอดไป 

(๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

เปรียบเสมือน 
 
 
 

 

ไดกุญแจที่จะไขสู
ชีวิตที่เจริญตอไป
ในวันขางหนา 
 
 

บรรด าผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ก็
เปรียบเสมือนไดกุญแจที่จะไขสู
ชีวิตที่เจริญตอไปในวันขางหนา  
แตขอเตือนวาการดําเนินชีวิต
โดยใชวิชาการอยางเดียวยังไม
เพียงพอ จะตองอาศัยความรู
รอบตัว และหลักศีลธรรม
ประกอบดวย  

(๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 

สวนที่ตองการ
เปรียบ 

คําชวย
เปรียบ 

สวนที่นํามา
เปรียบ 

ขอความ 

การทํางานดวยนํ้าใจ
รักตองหวังผลงาน
นั้นเปนสําคัญ แมจะ
ไมมีใครรูใครเห็นก็
ไมนาวิตก เพราะ
ผลสําเร็จน้ันจะเปน
ประจักษพยานท่ี
มั่นคง 

เหมือนกับ สอนใหปดทอง
หลังพระ 

การทํางานด วยนํ้าใจรักตองหวัง
ผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรู
ใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จน้ัน
จะเปนประจักษพยานท่ีมั่นคง  ที่พูด
เชนนี้ เหมือนกับ สอนใหปดทองหลัง
พระ การปดทองหลังพระนั้นนั้น เมื่อถึง
คราวจําเปนตองปด วาท่ีจริงแลวคน
โดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพ ระ
กันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถา
ทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมี
ใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปน
พระที่งามบริบูรณไมได 

(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ความรู 
 
 

เปรียบ
เหมือน 

สาตราวุธ ผูเปนบัณฑิตควรถือวาเปนผูมี
ความรูดี และควรจะไดรับใช ชาติโดยใช
ความรูใหเปนประโยชนจริงๆ ความรูนั้น
เปรียบเหมือนสาตราวุธ ยอมจะเปนคุณ
หรือโทษไดเทากัน สําคัญอยูที่ใช คือถา
ใชถูกทางก็ปองกันอันตรายได ถาใชไม
ถูกทาง ก็จะกลับเปนอันตรายประหาร
ตัวเองและแมผูอื่นดวย  

(๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการ

เปรียบ 
คําชวย
เปรียบ 

สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

การทําลายส่ิงที่เปน
รากฐานของ
ความกาวหนาเสีย
หมดนั้น จะกาวไป
ไดจากสิ่งใด 

เหมือนกับ คนที่มีสมองคิด 
เมื่อเกิดปวด
ศีรษะ ก็ควร
เยียวยาใหหาย
เสียกอน เพื่อวา
เมื่อหายแลว จัก
ไดคิ ดอานให
กวางไกล
ยิ่งขึ้นไป หาก
ปวดศีรษะแลว
ทุบศีรษะเสียจน
สมองยุบแหลก
ไป จะไดสิ่งใดมา
ใชคิดเลา 

การทําลายส่ิงที่เปนรากฐานของ
ความกาวหนาเสียหมดนั้น จะกาวไป
ไดจากสิ่งใด เหมือนกับคนที่มีสมองคิด 
เมื่อเกิดปวดศีรษะ ก็ควรเยียวยาให
หายเสียกอน เพื่อวาเมื่อหายแล ว จัก
ไดคิดอานใหกวางไกลยิ่งขึ้นไป หาก
ปวดศีรษะแลวทุบศีรษะเสียจนสมอง
ยุบแหลกไป จะไดสิ่งใดมาใชคิดเลา  
บัณฑิตท้ังหลายผูมีความรู ความคิด 
สติปญญาอันสมบูรณ ควรจะศึกษา
ความเจริญที่มีอยูแลวใหถูกตอง แลว
จึงคอยคิดพิจารณาแกไขปญหาที่มีอยู
ในส่ิงตางๆ กอ น เพื่อที่จะกาวหนา
ตอไป 

(๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๐ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ความรู 
 
 
 
 
คุณธรรม 

เปนเหมือน 
 
 
 
 

เปนเหมือน
หน่ึง 

เครื่องยนต ที่ทําให
ยวดยานเคล่ือนไป
ไดประการเดียว 
 
 
พวงมาลัยหรือ
หางเสือ ซึ่งเปน
ปจจัยที่นําพา ให
ยวดยวน 

การท่ีจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึง
ปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน และเปน
ธรรมดวยน้ัน จะอาศัยความรูแตเพียง
อยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความ
สุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูก
ตองเปนธรรมประกอบดวย  เพราะเหตุ
วาความรูนั้น เปนเหมือน เครื่องยนตท่ี
ทําใหยวดยานเคล่ือนไปไดประการ
เดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

  ดําเนินไปถูกทาง
ดวยความสวัสดี 
คือปลอดภัยจน
บรรลุถึง
จุดหมายท่ีพึง
ประสงค  

เปนเหมือน หน่ึง พวงมาลัยหรือหาง
เสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยาน
ดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี คื อ
ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายท่ีพึง
ประสงค  

(๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ผูที่เครงครัดตามแบบแผน
ที่อาศัยเหตุผลแทและ
มั่นคง ยอมสามารถ
ติดตามกระบวนการของ
เหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ตลอดทุกแงมุมข้ันตอนได
อยางสะดวกสบายมาก จึง
ปฏิบัติการท้ังปวงไดโดย
กระจาง ใจ เบาใจ มั่นใจ 
และมีประสิทธิภาพ   
 
ผูที่ปฏิบัติการบนพื้นฐาน
อันคลอนแคลนเชนนี้ ยอม
ไมมีความม่ันใจสบายใจ
เพราะไมสามารถดําเนิน
ตามกระบ วนการของ
เหตุผลจําเปนตองต้ังเหตุ
ต้ังผลใหมดวย 

เปรียบ
เหมือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบ
เหมือน 

คนที่ยืนบนพ้ืนที่
ราบเรียบและ
แนนหนา ยอม
ทรงตัวใหตรงอยู 
หรือขยับเขย้ือน
ตัวไปทางไหนๆ 
ไดตามความ
ประสงค ไมมี
พลาดพล้ัง 
 
 
คนที่ยืนอยูบน
พื้นเลน หรือใน
เรือที่โคลง ยอม
ทรงตัวหรือขยับ
ตัวอยางเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา 
แสนลําบาก  

ผูที่เครงครัดตามแบบแผนท่ีอาศัย
เหตุผลแทและมั่นคง ยอมสามารถ
ติดตามกระบวนการของเ หตุผล ซึ่ง
เชื่อมโยงกันตลอดทุกแงมุมข้ันตอน
ไดอยางสะดวกสบายมาก จึง
ปฏิบัติการท้ังปวงไดโดยกระจางใจ 
เบาใจ มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ   
เปรียบเหมือน คนที่ยืนบนพื้นที่
ราบเรียบและแนนหนา ยอมทรงตัว
ใหตรงอยู หรือขยับเขย้ือนตัวไปทาง
ไหนๆ ไดตามความประสงค ไมมี
พลาดพล้ั ง แตถาเหตุผลที่จะนํามา
เปนพื้นฐานมิใชเหตุผลที่ถูกท่ีแท 
หากเปนแตเหตุผลตามอารมณ ตาม
ความลําเอียงและหลงผิดแลวก็หา
เปนพื้นฐานที่หนักแนนมั่นคงมิไดเลย 
ผูที่ปฏิบัติการบนพื้นฐานอันคลอน
แคลนเชนนี้ ยอมไมมีความม่ันใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

การบิดเบือนความจริง 
ตอสูขัดขวางความจริงอยู
ร่ําไป เพื่อใหคลอยตาม
อคติและอารมณชั่วแลน
ของตนแทนท่ีจะทําสิ่งใด
ไดอยางคลองใจและแนใจ 
ก็จะกลับมีแตความขัดของ 
กดดัน คับแคน และขึ้ง
โกรธ เพราะทําใหสําเร็จดัง
ใจตัวไมได  กลาวสั้นก็คือมี
ความเครียดหรือ
เครงเครียดอยูตลอดเวลา 

 เพราะตองคอย
เลี้ยงตัวมิใหลม
คว่ําอยูตลอด 
เวลา 

สบายใจ เพราะไมสามารถดําเนิน
ตามกระบวนการของเหตุผล 
จําเปนตองต้ังเหตุต้ังผลใหมดวยการ
บิดเบือนความจริงตอสูขัดขวางความ
จริงอยูร่ําไป เพื่อใหคลอยตามอคติ
และอารมณชั่วแลนของตนแทนท่ีจะ
ทําสิ่งใดไดอยางคลองใจและแนใจ ก็
จะกลับมีแตความขัดของ กดดัน คับ
แคน และขึ้งโกรธ เพราะทําใหสําเร็จ
ดังใจตัวไมได กลาวสั้นก็คือมี
ความเครียดหรือเครงเครียดอยู
ตลอดเวลา เปรียบเหมือน คนที่ยืนอยู
บนพื้นเลน หรือในเรือที่โคลง ยอม
ทรงตัวหรือขยับตัวอยางเหน็ดเหน่ือย
เมื่อยลา แสนลําบาก เพราะตองคอย
เลี้ยงตัวมิใหลมคว่ําอยูตลอดเวลา 

(๑๖ กรกฎาคม๒๕๒๐  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

.. การเรียนจากครูบา
อาจารยและตํารับน้ันเปน
ทางลัด ทําใหเรียนรูได
รวดเร็วกวาการคนควาดวย
ตัวเองหากจะใหคนควา ก็
ตองสอนวิธีให ไมใชปลอย
ใหคนกันตามยถากรรม... 

แบบ งมเข็มใน
มหาสมุทร 

การเรียนจากครูบาอาจารยและตํารับ
นั้นเปนทางลัด ทําใหเรียนรูไดรวดเร็ว
กวาการคนควาดวยตัวเองหากจะให
คนควา ก็ตองสอนวิธีให ไมใชปลอย
ใหคนกันตามยถากรรมแบบงมเข็มใน
มหาสมุทร  ซึ่งออกจะนาเบื่อ และ
สิ้นเปลืองอยางยิ่งไปทุกส่ิงทุกอยาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

สิ่งทั้งหลายอันเก่ียวกับการ
แสดงผลการเรียน เชน 
ระบบคะแนน เกียรตินิยม 
รางวัลการศึกษา ลวนมี
ความสําคัญ มีอุปการะ
สงเสริมการศึกษาทั้งสิ้น 
เพราะสิ่งเหลานี้ นอกจาก
จะชวยใหเกิดความหวัง
และกําลังใจขะมักเขมนใน
การเลาเรียนแลว 

เปน
เหมือน 

เข็มทิศหรือมาตร
ที่นักศึกษาจะใช
วัดความรู
ความสามารถ 
และความถนัด
ของตัวใหทราบ
ไดเปนอยางดี วา
ตนเองมีภูมิ
ปญญาและ
ความสามารถ
เพียงไหน ควรจะ
ศึกษาตอไปใน
แนวทางใด ขั้น
ใด 
 

อีกประการหน่ึง สิ่งทั้งหลายอัน
เกี่ยวกับการแสดงผลการเรียน เชน 
ระบบคะแนน เกียรตินิยม รางวัล
การศึกษา  ลวนมีความสําคัญ มี
อุปการะสงเสริมการศึกษาทั้งสิ้น 
เพราะสิ่งเหลานี้ นอกจากจะชวยให
เกิดความหวังและกําลังใจ
ขะมักเขมนในการเลาเรียนแลว ยัง
เปนเหมือน เข็มทิศห รือมาตร ที่
นักศึกษาจะใชวัดความรู
ความสามารถ และความถนัดของตัว
ใหทราบไดเปนอยางดี วาตนเองมีภูมิ
ปญญาและความสามารถเพียงไหน 
ควรจะศึกษาตอไปในแนวทางใด ขั้น
ใด 

(๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

ชาติ เปรียบ
ไดกับ 

ชีวิตคน การปฏิบัติงานสรางสรรคความเจริ ญ
ของบานเมืองโดยใชหลักการน้ี จึง
นับเปนการรักษาธํารงชาติอยาง
แทจริง ชาตินั้นเปรียบไดกับ ชีวิตคน  
กลาวตามหลักความจริง 

(๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

คนอีกลักษณะห น่ึงนั้น 
รักษาเจตนาและฉันทะใน
งานไวไดแนวแนเสมอตน
เสมอปลาย คนลักษณะน้ี
ทํางานส่ิงใด แมสําคัญ
ยิ่งใหญ ก็เปนอันหวังผลได
ทุกสิ่ง และเมื่อหมั่นทําอยู
เสมอ ก็เกิดความชํานิ
ชํานาญชํ่าชอง มี
พละกําลังมากขึ้น ทํางาน
ไดดวยความเบิกบานเบา
ใจ 

เหมือน
กับ 

นักกีฬาท่ีหมั่นฝก
หมั่ นซอมอยูเปน
ประจํา ย่ิงฝกก็ยิ่ง
ไดกําลังและความ
คลองแคลวจัดเจน 
สิ่งที่ทํายาก ก็
คอยๆ กลายเปน
งาย จะทําอะไรก็
ทําไดสะดวก
รวดเร็วและเหนียว
แนนจนสําเร็จ 

คนอีกลักษณะหน่ึงนั้น รักษาเจตนา
และฉันทะในงานไวไดแนวแนเสมอ
ตนเสมอปลาย คนลักษณะน้ีทํางาน
สิ่งใด แมสําคัญยิ่งใหญ ก็เปนอันหวัง
ผลไดทุกสิ่ง และเมื่อหมั่นทําอยูเสมอ 
ก็เกิดความชํานิชํานาญชํ่าชอง มี
พละกําลังมากขึ้น ทํางานไดดวย
ความเบิกบานเบาใจ  เหมือนกับ
นักกีฬาท่ีหมั่นฝกหมั่นซอมอยูเปน
ประจํา ย่ิงฝกก็ยิ่งไดกําลังและความ
คลองแคลวจัดเจน สิ่งที่ทํายาก ก็
คอยๆ กลายเปนงาย จะทําอะไรก็ทํา
ไดสะดวกรวดเร็วและเหนียวแนนจน
สําเร็จ  แตทั้งนี้ จะตองประกอบดวย
สติปญญาพินิจพิจารณาดวยดีอยู
เสมอดวยจึงจะสงเสริมใหบรรลุผล
สมบูรณได 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัย เปรียบ
ได

เสมือน 

โลกท่ียอสวนลง มหาวิทยาลัย จึงเปรียบได เสมือนโลก
ที่ยอสวนลง  ใหบุคคลทั่วไปที่มี
ความสามารถทางสมอง เขามา
ทองเท่ียวศึกษาไดโดยสะดวก แลว
นําความรูความชํานาญไปสรางสรรค
จรรโลงบานเมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามา
เปรียบ 

ขอความ 

   ตลอดจนความดีงามทั้งปวงใหถาวร
วัฒนาสืบเนื่องไป 

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

วิทยาการทุกสาขาทุก
ระดับมีความสําคัญมาก
สําหรับนําไปใชปฏิบัติงาน 

เปรียบ
กับ 

อาวุธอันคม
กลา ซึ่งมีคุณ
อนันต  แตก็
อาจมีโทษ
มหันตถา
นําไปใชไมถูก
ทาง 
 

วิทยาการทุกสาขาทุกระดับมี
ความสําคัญมากสําหรับนําไปใช
ปฏิบัติง าน  โบราณทาน เปรียบกับ
อาวุธอันคมกลา ซึ่งมีคุณอนันต  แตก็
อาจมีโทษมหันตถานําไปใชไมถูก
ทาง 

(๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วิชาการท้ังปวง นั้น
ประกอบดวยหลักความ
จริง ถือไดวาเปนของดีใน
ตัวเอง แตเมื่อนํามาใชอาจ
ใหผลในทางสรางสรรคก็
ได หรือใหผลในท างเสื่อม
ก็ได 
 

ทํานอง
เดียวกับ 

ยารักษาโรค
โดยมาก ซึ่งถาใช
ถูก ก็รักษาโรค
หาย ถาใชผิดก็
เปนอันตรายได
ตางๆ จึงตอง
เรียกวายา
อันตรายเพ่ือ
เตือนผูใชใหใช
อยางระมัดระวัง
การใช 

วิชาการท้ังปวงนั้นประกอบดวยหลัก
ความจริง ถือไดวาเปนของดีในตัวเอง 
แตเมื่อนํามาใช อาจใหผลในทาง
สรางสรรคก็ได หรือใหผลในทาง
เสื่อมก็ได  ทํานองเดียวกับ ยารักษา
โรคโดยมาก ซึ่งถาใชถูก ก็รักษาโรค
หาย ถาใชผิดก็เปนอันตรายไดตางๆ 
จึงตองเรียกวายาอันตรายเพ่ือเตือน
ผูใชใหใชอยางระมัดระวังการใช
วิชาการก็เชนกัน จักตองศึกษาถึงผล
ที่จะเกิดตา มมาอยางละเอียด
รอบคอบและท่ัวถึงวาจะเปน
ประโยชนเกื้อกูลงานที่ทําอยางไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕ 

ตารางท่ี ๑ (ตอ)  
 
สวนที่ตองการเปรียบ คําชวย

เปรียบ 
สวนที่นํามา
เปรียบ 

ขอความ 

   เพียงใด หรือเปนโทษบ่ันทอนในสวน
ใดแงใดบาง แลวจึงพิจารณาหยิบยก
สวนที่อํานวยผลดีมาใชใหสอดคลอง
พอเหมาะพอดีแกงาน 

(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
 พระบรมราโชวาทขางตน  ปรากฏการใชภาพพจนแบบอุปมา ดังเชนพระบรมราโชวาท
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ พระองคทรง เปรียบเทียบวา “ความซ่ือสัตยสุจริตจะเปนเสมือน
หนึ่งเกราะคุมภัย” โดยตรัสถึงหนาที่ของผูรักษากฎหมาย วา จะตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอหนาที่
การงาน ตอตนเองและตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน จะตองมีความ ยุติธรรม รักษาความเปน
ธรรม การเปรียบเทียบเชนนี้ทําใหเกิดจินตภาพ กลาวคือความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมขอสําคัญ
ที่จะทําใหบานเมืองมีความเจริญและความเปนปกแผน 
 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปรียบเทียบวา “การทํางานดวย
น้ําใจรักตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จน้ันจะ
เปนประจักษพยานท่ีมั่นคง ที่พูดเชนนี้ เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ ” พระองคทรง
เปรียบเทียบกับสํานวนปดทองหลังพระ โดย ทรงกลาวเตือนสติ ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนให ทํางาน
ดวยความต้ังใจ ดวยความรูความสามารถ และดวยความสุจริต แมงานที่ทําไมมีผูใดเห็น แตหาก
เปนงานที่กอใหเกิดประโยชน แกบานเมืองแลว ควรท่ีจะทําแมเปนการทําในลักษณะปดทองหลัง
พระก็ตาม  เพราะถาทุกคนคิดแตจะปดทองหนาพระ ทํางานเอาหนา  ทําอะไรตองมีผูรูผูเ ห็นก็เปน
สิ่งที่ไมถูกตองนัก เพราะไมอาจกอใหเกิดประโยชนเทาใดนัก การเปรียบเทียบเชนนี้ทําใหผูอานเกิด
จินตภาพถึง การปดทองเปลวที่พระพุทธรูป เพราะคนสวนมากนิยมปดทอง ทางดานหนามากกวา
ดานหลัง คนทั่วไปยอมมองเห็นพระพุทธรูปทางดานหนาดานเดียว ไมเห็นดาน หลังเพราะบางครั้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖ 

พระพุทธรูปอาจต้ังติดฝาผนัง และมักคิดกันวาปดทองดานหน าโดยเฉพาะพระพักตรจะไดบุญแรง 
ความจริงไมวาจะปดทองดานไหนก็ไดบุญเทากัน แตคนมักนิยมปดดานหนา เพราะ เช่ือวาหากใคร
ปดดานหลังจะไมดี ไมมีหนามีตา เทากับวาทําดีเสียเปลา จึงเปนที่มาของสํานวนปดทองหลังพระ 
 พระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง เปรียบเทียบวา “ความรูเปน
เหมือนเครื่องยนตท่ีทําใหยวดยวนเคล่ือนไปไดประการเดียว ” และ “คุณธรรมเปนเหมื อนหน่ึง
พวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเปนปจจัยที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี ” การ
เปรียบเทียบเชนนี้ทําใหเกิดจินตภา พคือ หากมีแตเครื่องยนตกับพวงมาลั ยหรือหางเสืออยางใด
อยางหนึ่งเพียงอยางเดียว ก็ไมสามารถทําใหยวดยานดําเนินไปได เนื่องจากในการทํางานน้ั น
จะตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมประกอบกันจึงจะทําใหงานสัมฤทธิ์ผล 

นอกจาก ในพระบรมราโชวาทท่ีพระราช ทาน ใหแกผูสําเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรง
เปรียบเทียบวา “สิ่งทั้งหลายอันเก่ียวกับการเรีย น เชน ระบบคะแนน เกียรติ นิยม รางวัลการศึกษา
...เปนเหมือนเข็มทิศหรือมาตร ที่นักศึกษา จะใชวัดความรูความสามารถและความถนัดของตัวให
ทราบไดเปนอยางดี วาตนเองมีภูมิปญญาและความสามารถเพียงไหน ควรจะศึกษาตอไปใน
แนวทางใด ” การเปรียบเทียบเชนนี้  พระองคทรงเปรียบผลก ารเรียนเปนเหมือนเข็มทิศหรือมาตร 
เพราะผลการเรียนจะแสดงถึงวิชาความรูความสามารถ และความถนัดของตน วามีปญญา
ความสามารถท่ีจะศึกษาตอไปในแนวทางใด ขั้นใดนั่นเอง 

จากการศึกษาพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พบวาสวนที่พระองค
ทรงตองการเปรียบมากท่ีสุด ไดแก ความรูและการทํางาน  เมื่อพิจารณาความเปรียบแบบอุปมาจะ
เห็นไดวา พระองคทรงใชภาพพจนทําใหเห็นภาพ อารมณ และความรูสึกไดอยางชัดเจน  จึงกลาว
ไดวาการใชภาพพจนแบบอุปมาเปนการเปรียบเทียบเพื่อขยายความเขาใจ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ทําให
ผูอานตระหนักในสาระท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทและนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

 
๕.๒ คําถามเชิงวาทศิลป  

 ราชบัณฑิตยสถานใหคําจํากัดความของคําถามเชิงวาทศิลป ดังตอไปน้ี 
 

คําถามเชิงวาทศิลป คือ คําถามที่ไมตองการคําตอบเพราะรูคําตอบชัดเจนอยูแลวที่ใช
รูปประโยคคําถามก็เพื่อเปนการเนนใหขอความมีน้ําหนั กดึงดูดความสนใจหรือใหขอคิด 
เปนวิธีการที่นิยมใชกันในการพูด ในที่ประชุมเม่ือนักพูดตองการสรางอารมณแกผูฟงเพื่อให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗ 

เกิดผลที่ตองการ สวนนักเขียนหรือกวีจะใชคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเราอารมณผูอานหรือสื่อ
ความหมายและขอคิดที่ตองการ ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้  

๑. คําถามที่ไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดี อยูแลว เชน เราจะยอมใหมีการ
ฉอราษฎรบังหลวงตอไปหรือไม เราจะยอมใหนายทุนตางชาติมากุมชะตาชีวิตของเราหรือ 
เราจะยอมสูญเสียเสรีภาพของเราหรือ 

๒. คําถามแบบรวดเร็วตอเน่ืองกันเปนชุด เชน เราจะปฏิบัติไดหรือไมถา ไดจะไดผล
หรือเปลา, เราจะไปตลาดไดที่ไหน เราจะขายถูกไดหรือเปลา 

๓. คําถามใชถามผูอื่นหรือคําถามถามตนเองเพ่ือแสดงความประหลาดใจความพิศวง
งงวยหรือความโกรธ ซึ่งเปนคําถามที่ตอบไมไดงายนัก๔๐ 

 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู กลาวถึงความหมายของคําถามเชิงวาทศิลปไวดังนี้ 
 

คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical question) คือการต้ังคําถาม แตมิไดหวังคําตอบ หรือ
ถามีคําตอบก็เปนคําตอบที่ทั้งผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว นักเขียนจะใชคําถามเชิงวาทศิลป
เพื่อเราอารมณ ผูอานหรือสื่อความหมายและขอคิดที่ตองการ๔๑ 

 
 การใชคําถามเชิงวาทศิลปก็คือ การต้ังคําถามท่ีไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบ
ดีอยูแลว หรือเปนคําถามแบบรวดเร็วตอเนื่องกันเปนชุด และอาจเปนคําถามใชถามผูอื่นหรือถาม
ตนเองเพื่อแสดงความประหลาดใจ ซึ่งอาจไมไดตอบคําถามโดยทันทีทันใด   

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบวาพระอง คทรงใช
คําถามเชิงวาทศิลปในการสรางน้ําหนักเพื่อใหพระบรมราโชวาทมีความน าสนใจมากย่ิงขึ้น และเรา
อารมณใหอยากรู  ทําใหผูอานและผูที่ศึกษาพระบรมราโชวาทไดคิดตามและไดคําตอบจากเร่ืองที่
พระองคทรงกลาวถึง 
 ผลการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวา พระองคทรงใช
คําถามเชิงวาทศิลปเปนจํานวนมาก ไดแก คําถามท่ีไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดีอยู

                                                   
๔๐ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกล

การประพันธ, ๑๘๑-๑๘๓.  
๔๑  ชุมสาย สุวรรณชมภู , “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน ,” ใน ภาษากับการ

สื่อสาร, ๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๘ 

แลว คําถามแบบรวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด และคําถามใชถามผูอื่นหรือคําถามถามตนเองเพ่ือ
แสดงความประหลาดใจ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

๕.๒.๑ คําถามที่ไมตองการคําตอบ  
 คําถามลักษณะน้ีเปนการต้ังถามและมีคําตอบตามมา และเปนการต้ังคําถามท่ีผูอาน
ทราบคําตอบน้ันดีอยูแลว คําถามเชนนี้จะเปนการสรางน้ําหนักใหพระบรมราโชวาทมีความ
นาสนใจ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

๕.๒.๑.๑ คําถามที่ไมตองการคาํตอบและมีคําตอบตามมา 
 คําถามลักษณะน้ีพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวทรงตั้งคําถามข้ึนมาโดยมีคําตอบ
ตามมาตอเนื่องกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึนนั้น ตองใชเงินทองเปนจํานวนมากมาย มีเงินของ
แผนดินอันไดมาจากประชาชนเปนสวนสําคัญ ซึ่งทานทั้งหลายก็ไดทราบดวยตัวเอง ตาม
รายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยแลว ขอใหคิดดูวา การลงทุนทุมเทงบประมาณมากมาย
ไปนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อสรางบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงขึ้นมาใหเปนผูนํา เปนหัวหนา  ใน
การที่จะทําใหทรัพยาการธรรมชาติที่มีอยู ทําใหกําลังแรงกําลังความคิดของคนไทยที่มีอยู 
บังเกิดผลเปนประโยชน อํานวยความเจริญ  ความกาวหนา ความผาสุก และความม่ันคงแก
สวนรวม 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑๒ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งคําถามแกผูสําเร็จ
การศึกษาวา การลงทุนทุมเทงบประมาณมากมายเพื่ออะไร และไดทรงตอบคําถามน้ันเปนลําดับ
ตอมา คือ เพื่อสร างบุคคลท่ีมีความรูความสามารถสูงขึ้นมาใหเปนผูนํา เปนหัวหนา คําถามเชิง
วาทศิลปดังกลาวเปนการต้ังคําถามเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดทราบและตระหนักถึงงบประมาณ
ในการกอต้ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
การทํางานอยางใหมีคุณภาพ ใหไดผลบริบูรณนั้น จะทําอยางไร เบื้องต น ตองทํา

ความเห็นนั้นใหถูกตองในงานที่จะทําเสียกอน โดยใชปญญาไตรตรองใหเห็นเหตุที่แท ผลที่
แท ที่ถูกตองตรงตามเปาหมายที่พึงมุงหวัง แลววางแผนการอันแนนอนที่จะดําเนินการตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๙ 

ดวยหลักวิชา ดวยความรวมมือปรองดองกัน และสําคัญที่สุด ตองมีความพากเพียรไมยอ
หยอน ในอันที่จะกระทําตอตามไปจนกวาจะเปนผลสําเร็จ 

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งคําถามและตอบคําถาม
เปนลําดับตอมา ทรงตั้ง คําถามถึงการทํางานใหมีคุณภาพ วา จะตองทําอยางไรใหไดผลบริบูรณ 
และทรงตอ บคําถามทีละขอ คือ ตองทําความเห็นใหถูกตองและใชปญญาไตรตรองใหรอบคอบ 
จากนั้นก็วางแผนการดําเนินงาน และตองอาศัยหลักวิชาและความรวมมือ ที่สําคัญตองมีความ
พากเพียรไมยอหยอนในงานที่จะทํา คําถามเชิงวาทศิลปดังกล าว สื่อใหเห็นแนวความคิดของ
พระองคอยางชัดเจน และยังทําใหขอความนาสนใจอีกดวย 
  

หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจ
เยาวชน ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมาก ในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของ
ชาติบานเมือง ครูทุกคนตองทราบตระหนักในขอนี้ และตองทําหนาที่ของตั วเองในทางท่ี
ถูกตองใหไดผลสมบูรณที่สุด จะยอมปลอยตัวใหยอหยอนเพราะเหตุใดๆ ไมได อาจมีปญหา
เกิดข้ึนในที่นี้วา การทําหนาที่ในทางที่ดีนั้นเปนอยางไร ตอบไดวา ทําหนาที่ในทางที่ดีก็คือ
ทําในทางที่จะใหชาติบานเมืองมีความม่ันคงมีความเจริญ และมีความผาสุกสงบ อันยั่งยืน  
ซึ่งจะตองทําดวยสัจจะคือความจริงใจ ไมใชปดบังฉาบทาไวดวยเจตนาช่ัวทุจริตและ
หลอกลวง อันแตละคนจะไดรูดวยใจของ ตนเอง ถาบริสุทธ์ิทําแลวก็จะปลื้ มปติเบาใจและ
สบายใจ ถาไมบริสุทธ์ิ ทําแลวมีแตขึ้งเครียด รอนใจ หนักใจ จะมองหนาผูใดหรือแมตนเองก็
ไมสนิท 

(๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งคําถามและตอบ โดย
ทรงตั้งคําถามถึงการทําหนาที่ ในทางที่ดีจะตองทําอยางไร และทรงตอบคําถามวา การทําหนาที่
ในทางที่ดีก็คือทําใหชาติบานเมืองมีความ ม่ันคง มีความเจริญ และมีความผาสุกสงบ คําถามเชิง
วาทศิลปดังกลาว เปนคําถามท่ีพระองคทรงต้ังคําถามและ ทรงตอบเอง ทั้งน้ีเพื่อเปนการใหขอคิด
แกผูสําเร็จการศึกษาจะไดสนใจใครรูถึงหนาที่ของตนเอง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๐ 

หนาที่ของผูจัดและผูใหการศึกษานั้น กลาวอยางส้ันที่สุด ก็คือก าร “ใหคนไดเรียนดี ” 
เพื่อที่จะสามารถทําการงานสรางตัวและดํารงตัวใหเปนหลักเปนประโยชนแกสวนรวมได 
การใหเรียนดีนั้นจะทําอยางไร ขอแรกจะตองสอนใหมีวิชาการที่ดี ที่ถูกตองแนนแฟน ใหมี
ความประพฤติปฏิบัติ ใหรูเหตุรูผลและความรับผิดชอบชั่วดี เพื่อมิใหนําค วามรูไปใชในทาง
เบียดเบียนกันและกัน ขอที่สาม ตองใหมีกําลังและสุขภาพสมบูรณทั้งทางกายทางใจ 

(๒๕ กันยายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
  
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งคําถามถึงการเรียนดี
จะตองทําอยางไร และทรงตอบคําถามน้ันเปนขอๆ คือ การเรียนดีจะตองมีวิชาการท่ีดี ถูกตองแนน
แฟน มีความประพฤติปฏิบัติดี มีเหตุผลและรูจักผิดชอบช่ัวดีเพื่อไมใหนําความรูไปใชในทาง
เบียดเบียน นอกจากน้ีจะตองมีกําลังสุขภาพสมบูรณทั้งทางกายและทางใจ การใชคําถามเชิง
วาทศิลปดังกลาว เปนการต้ังคําถามและตอบเพ่ือ ดึงดูดความนาสนใจของพระบรมราโชวาทและ
เพื่อใหขอคิดแกผูสําเร็จการศึกษา 
 

ความสุจริตก็ดี ความมุงม่ันในประโยชนอยางใดอยางหนึ่งก็ดี จะเกิดข้ึนและย่ังยืนอยู
ไดดวยอะไร ความสุจริตและความมุงม่ันในประโยชนนั้น จะเกิดขึ้นและย่ังยืนอยูไดดวยสติ
กับปญญา 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งคําถามเก่ียวกับความ
สุจริตและความมุงมั่นในประโยชนจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยูไดอยางไร และไดทรงตอบคําถามดังนั้น
วา ความสุจริตและความมุงมั่นจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยูไดด วยสติกับปญญา การใชคําถามเชิง
วาทศิลปดังกลาวเพื่อเปนการเนนใหขอความมีน้ําหนักดึงดูดความสนใจ 

 
ปญหามีอยูวาบัณฑิตจะทราบไดอยางไร วาตนเองจะสามารถทํางานใหมีคุณภาพ

และไดผล ตอบวา เมื่อใดทานรูสึกแนใจวามีความต้ังใจดี มีหลักวิชาดี มีแผนงานดี มีสติ
สมบูรณมั่นคง มีเหตุผลที่ถูกตอง และมีความคิดพิจารณาที่ละเอียดรอบคอบพรอมมูลในตัว
แลว เมื่อนั้นทานจะสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพและไดผล 

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๑ 

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งคําถามกับบัณฑิตวา การ
ทํางานใหมีคุ ณภาพและไดผลนั้นจะทราบไดอยางไร และทรงตอบคําถามน้ันวา เมื่อใดทานรูสึก
แนใจวามีความตั้งใจดี มีหลักวิชาดี มีแผนงานดี มีสติสมบูรณมั่นคง มีเหตุผลที่ถูกตอง และมี
ความคิดพิจารณาท่ีละเอียดรอบคอบพรอมมูลในตัวแลว เมื่อนั้นทานจะสามารถทํางานไดอยางมี
คุณภาพและไ ดผล พระองคทรงใชคําถามเชิงวาทศิลปดังกลาวเพื่อตองการใหขอคิดแกบัณฑิต 
และยังเปนการเนนใหขอความมีน้ําหนักนาสนใจมากย่ิงขึ้น 

 
๕.๒.๑.๒ คําถามที่ไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดีอยูแลว 

 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรากฏการใชคําถาม
เชิงวาทศิลป โดยเปนคําถามท่ีไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดีอยูแลว ดังตัวอยางตอไปน้ี 

  
ความจริงใจเปนอยางไรเปนเร่ืองไมตองอธิบายและไมเปนปญหา  เพราะทราบกันอยู

แลวและมีกันทั่วทุกคน ปญหาอยูตรงที่วา ความจริงใจนั้น เรามักมีกันไมตลอด ไมชาไมนาน
ก็หลงลืมละทิ้งกันเสียแลว เปนเหตุใหเกิดปญหาไดมากมาย เนื่องมาจากความระแวงสงสัย
เขาใจผิดกันในวงงานทั้งปวง จึงตองสอนกันใหติดตามรักษาความจริงใจ และใหถือเปนวินัย
ในชีวิต 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว ขางตน พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงใชคําถามท่ีไม
ตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดีอยูแลว ทรงใช คําถามลักษณะน้ี เพื่อกระตุนและเราใจให
ผูสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึงหนาที่และความสําคัญ 
 จากการศึกษาการใช คําถามท่ีไมตองการคําตอบ แตมีคําตอบของผูเขียนตามมา และ
คําถามท่ีไมตองการคําตอบเพราะทราบคําตอบดีอยูแลว  ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  พระองคทรงใช คําถามเชิงวาทศิลป เพื่อเนนใหพระบรมราโชวาท มีน้ําหนักดึงดูดความ
สนใจและใหขอคิดแกผูสําเร็จการศึกษา นอกจากน้ียัง เปนการเตือนใหผูสําเร็จการศึกษา ไดปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๒ 

๕.๒.๒ คําถามแบบรวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด  
การต้ังคําถามแบบรวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด  เปนการถามคําถามตอเนื่องกัน

หลายๆ คําถาม คําถามเชิงวาทศิลปลักษณะน้ี จะมีแตคําถามไมมีคําตอบตามมา เนื่องจากเปน
คําถามท่ีทราบกันดีอยูแลว ดังตัวอยางตอไปน้ี  
   

การงานที่เขาไปทํานั้น เปนงานที่มีโครงการดําเนินตอเน่ืองกันมาแลว ตัวทานเปนผูที่
จะเขาไปรวมเสริมกําลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเปนตองศึ กษางานที่จะทําใหทราบ
โดยตลอดกอนวามีวัตถุประสงคและโครงการเปนอยางไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติไวอยางไร 
ดวยเหตุผลอะไร เม่ือศึกษาพื้นฐานของงานใหเห็นถองแทแลว ทานก็จะตองทราบไดอยาง
ถูกตองแนนอนวาควรจะเสริมกําลังงาน ณ จุดใด โดยวิธีใด  ทําใหสามารถใชวิชาความรู 
พรอมทั้งความคิดสติปญญาไดเต็มภาคภูมิ 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําถามแบบตอเนื่องกัน 
ไดแก มีวัตถุประสงคและโครงการเปนอยางไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติไวอยางไร ดวยเหตุผลอะไร 
และ ทานก็จะตองทราบไดอยางถูกตองแนนอนวาควรจะเสริมกําลังงาน ณ จุดใด โดยวิธีใด การใช
คําถามเชิงวาทศิลปลักษณะน้ีเพื่อเปนการเนนใหพระบรมราโชวาทมีน้ําหนักและดึงดูดความสนใจ
อยางมากเพราะมีคําถามตอเนื่องกันเปนชุด เมื่อได ฟงหรือไดอานจะทําให ผูรับสาร ตอบคําถาม
เหลานั้นตามไปดวย 

 
ปจจุบันนี้เปนสมัยเรงพัฒนา จึงบังเกิดส่ิงตางๆ ใหมๆ ขึ้นมากมายเปนผลติดตามใน

ฐานะที่ทานทั้งหลายเปนผูทรงภูมิปญญา และสวนใหญจะไดเขาไปมีสวนรวมในการนั้นดวย
แนนอน อยากใหพิจารณาบรรดาผลงานที่ไดลงทุนไปลงแรงไปแลววาคุ มคาเปนประโยชน
ตรงกับความประสงคเพียง ใด ชวยใหบานเมืองเจริญขึ้นและมีความผาสุกมั่นคงขึ้นเพียงใด  
เชื่อวาจะไดพบผลไดที่ไมพึงป ระสงคอยูไมนอย แสดงวาการทํางานของเรายังมีคุณภาพไม
สมบูรณ ซึ่งจําเปนตองปรับปรุง 

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําถามตอเนื่องกันเปน
ชุด ไดแก อยากใหพิจารณาบรรดาผลงานท่ีไดลงทุน ลงแรงไปแล ววาคุมคาเปนประโยชนตรงกับ
ความประสงคเพียงใด ชวยใหบานเมืองเจริญขึ้นและมีความผาสุกมั่นคงข้ึนเพียงใด  การใชคําถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓ 

เชิงวาทศิลปดังกลาวเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดพิจารณาถึงการทํางานใหเกิดประโยชนในดาน
ตางๆ ทั้งนี้การใชคําถามลักษณะน้ีเพื่อเปนการเนนขอความใหมีน้ําหนักมากข้ึน  
 

การทํางานนั้น กลาวอยางส้ันและตรงที่สุด คือการปฏิบัติภาระหนาที่ที่มีอยูใหลุงลวง
และสําเร็จผลอันพึงประสงค มีหลักการสําคัญในทางปฏิบัติวา เบื้องตนใหพิจารณาทําความ
เขาใจในงานดวยเหตุผล ใหกระจางแจมแจงกอน เชน มีวัตถุประสงคแท จริงอยางไร มีแบบ
แผนวิธีการที่จะทําอยางไร  แลวมุงปฏิบัติไปตามจุดมุงหมายนั้นใหเที่ยงตรงเปนกําลังตอไป 
หากรูสึกวาเผชิญอุปสรรคหรือปญหาอันใดเขา ก็ใหพิจารณาวา เปนปญหาจริงหรือไม 
จะตองแกไขปรับปรุงหรือไม และเม่ือปรับปรุงแลว จะชวยใหงานดีขึ้นแนนอนหรือไม เม่ือแน
วาตองแกไขจริงแลว ก็ไมจําเปนเลยที่จะตองแกไขปรับปรุง เพราะมีตัวอยางปรากฏอยูบอยๆ 
วา การที่มุงจะปรับปรุงพัฒนางานอยูตลอดเวลานั้น ทําใหไมเปนอันไดลงมือปฏิบัติกลับทํา
ใหงานติดขัดและหยุดชะงัก เสียประโยชนที่ควรจะไดไปเปลาๆ โดยใชเหตุ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําถามตอเนื่องกันเปน
ชุด ไดแก  มีวัตถุประสงคแทจริงอยางไร มีแบบแผนวิธีการที่จะทําอยางไร  และ เปนปญหาจริง
หรือไม จะตองแกไขปรับปรุงหรือไม และเมื่อปรับปรุงแลว จะชวยใหงานดีข้ึนแนนอนหรือไม  การใช
คําถามเชิงวาทศิลปลักษณะน้ีจะทําใหผูอานผูฟงไดตระหนักถึงคําถาม และเกิดคําตอบข้ึนมาในใจ 

 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยสมควรและจําเปนจะตองทําเพ่ือนักศึกษานั้น คือสรางความรู

พื้นฐานทางวิชาการใหนักศึกษาอยางแนนแฟนและเพียงพอ ซึ่งหมายความวาตองใหทุกคน
เรียนรูกลไกของแตละวิชาใหทั่วถึงและแจมแจง เริ่มตนตั้งแตรูวาวิชาการนั้นๆ เกิดขึ้นมา
อยางไร ในปจจุบันมีลักษณะอยางไร มีความสําคัญ มีความตองการใชในการใดเพียงใด แม
ในอนาคตจะมีแนวโนมไปทางใด  ก็ควรคาดคะเนได ทั้งนี้เพื่อจั กไดสามารถนําไปใชให
ถูกตองกับงานกับปญหาสถานการณและความจําเปน ซึ่งจะตองประสบในเวลาปฏิบัติงาน 
หากไมเรียนรูลักษณะและกลไกของวิชาการโดยตลอดอยางคลองแคลวเจนจัดแลว ก็ยากนัก
ที่จะใชวิชาการปฏิบัติงานใหไดผลอยางพอเพียงได 

(๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําถามตอเนื่องกัน 
ไดแก เริ่มตนต้ังแตรูวาวิชาการน้ันๆ เกิดขึ้นมาอยางไร ในปจจุบันมีลักษณะอยางไร มีความสําคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔ 

มีความตองการใชในการใดเพียงใด แมในอนาคตจะมีแนวโนมไปทางใด พระองคทรงใชคําถามเชิ ง
วาทศิลปลักษณะน้ีเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาความรูและนําไปใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ เมื่อไดอานหรือฟงคําถามลักษณะนี้ ก็ทําใหคิดคําตอบไวภายในใจ 
จะเห็นวาคําถามลักษณะน้ีมีความตอเนื่องกันเปนชุดเพื่อเปนการเราใหเกิดความนาสนใจ 
 

จะทําการสิ่งใด ควรตองศึกษาใหทั่วถึงเสียกอน ดวยเหตุผล ดวยความรอบคอบ
ละเอียดสุขุม จึงจะทราบแจงวา งานนั้นคืออะไร มีขอบเขตเพียงไหน มีวัตถุประสงคอะไร 
เพื่อประโยชนสิ่งใด และควรจะทําไดอยางไรใหสําเร็จผลเลิศได 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 
  
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําถามแบบรวดเร็ว
ตอเนื่องกันเปนชุด ไดแก งานนั้นคืออะไร มีขอบเขตเพียงไหน มีวัตถุประสงคอะไร เพื่อประโยชนสิ่ง
ใด และควรจะทําอยางไรใหสําเร็จผลเลิศได  การใชคําถามเชิงวาท ศิลปลักษณะน้ีเพื่อตองการให ผู
ที่ไดฟงหรือไดอานพระบรมราโชวาท ไดตอบคําถามท่ีพระองคทรงต้ังและไดพิจารณาถึงสิ่งที่จะทํา
และผลที่จะไดรับ จะเห็นวาคําถามแบบเปนชุดนี้ทําใหพระบรมราโชวาทมีความนาสนใจเปนอยาง
มาก 
 จากการศึกษาการใชคําถามเชิงวาทศิลปแบบ รวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด ในพระ
บรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระองคทรงใช คําถามลักษณะน้ี เพื่อใหผูสําเร็จ
การศึกษาไดคิด พิจารณาและหาคําตอบ ในขณะท่ีฟงหรืออานพระบรมราโชวาท  และนําขอ คิดไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
 

๕.๒.๓ คําถามใชถามผูอื่นหรือคําถามถามตนเอง  
 การต้ังคําถามท่ีใชถามผูอื่นหรือถามตนเอง เปนคําถามท่ีตอบไมไดงายนัก อาจจะตอง
ใชเวลาในการตอบคําถามน้ันๆ คําถามเชิงวาทศิลปลักษณะน้ีเปนการสรางน้ําหนักใหพระบรม
ราโชวาทมีความนาสนใจ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ขาพเจาไดยินเสียงกลาววิจารณถึงครูอยูบอยๆ วา ในปจจุบันนี้มีสถาบันฝาย ครูเสื่อม
ลงไป คํากลาวนั้นอางดวยวาเปนเพราะผูที่เขาเลาเรียนทางครูสวนมากทีเดียว เปนผูที่ดอย
ดวยกําลังปญญา และกําลังทางอ่ืนๆ ไมสามารถหรือไมมีโอกาสจะเรียนวิชาทางอ่ืนไดแลว 
บานเมืองของเราจึงมีแตครูที่มีคุณภาพไมถึงขนาด ทั้งทางดานความรู ทางดานกา รทํางาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕ 

และทางดานความประพฤติ ทําใหการศึกษาของเด็กเลวลงทุกที ขอวิจารณนี้จะเปนความ
จริงหรือไม มิใชเรื่องสําคัญที่ทานหรือผูใดตองโตแยง  สิ่งสําคัญอยูที่วาผูที่เปนครูและเปน
ผูบริหารการศึกษาทุกฝายทุกคน จะตองพิสูจนใหเห็นวา สถาบันครูมิไดเปนเชนนั้ น ทาน
จะตองทําใจใหเขมแข็ง ตองมั่นคงในอุดมคติ ตองรวบรวมกําลังกาย กําลังความคิดและ
สติปญญา ตอสูฟนฝาอุปสรรคตางๆ 

(๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งถามถึงคํากลาววิจารณ
วาคุณภาพของความเปนครูเ ร่ิมลดลงซึ่งเปนผลทําให การศึกษาของเด็กลดลงไปดวย โดยพระองค
ตรัสวา ขอวิจารณนี้จะเปนความจริงหรือไม มิใชเรื่องสําคัญที่ทานหรือผูใดตองโตแยง  คําถามเชิง
วาทศิลปลักษณะน้ีทําใหผูสําเร็จการศึกษาไดใชเวลาคิดใครครวญหาคําตอบ  อีกทั้งยังเปนการเนน
ขอความใหมี น้ําหนักและสื่ออารมณอยางชัดเจน หลังจากทรงตั้งคําถามแลว พระองคได
พระราชทานขอคิดตามมาอีกดวย  

การทําลายเพ่ือสรางสิ่งใหมขึ้นนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา ทฤษฎีนี้นาจะ
นํามาศึกษาวิจัยกันวาควรจะรับไวไดเพียงใดหรือไม  เพราะการลมลางเพื่อสรางข้ึน ใหมนั้น 
อาจทําใหสิ่งที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง การ
สรางสรรคควรจะกระทําไดดวยวิธีการที่แยบคายกวานั้น โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่มี
อยูแลวใหดีขึ้น และสรางสิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา 

(๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว ถึงการทําลายเพ่ือ
สรางสิ่งใหมนั้น เปนวิธีการสรางสรรคของผูมีปญญา ทฤษฎีนี้นาจะนํามาศึกษาวิจัยวาควรจะรับไว
ไดเพียงใดหรือไม พระองคทรงตอบคําถามโดยทรงช้ีแนะแนวทางวา การทําลาย ส่ิงที่มีอยูแลวน้ัน 
ทําใหความเจริญตองหยุดชะงัก การสรางสรรคควรจะทําโดยแกไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 
และสรางสิ่งท่ียังขาดใหสมบูรณขึ้นมา การใชคําถามเชิงวาทศิลปในลักษณะน้ี คําถามและคําตอบ
เปนเหตุเปนผลกัน และทําใหคิดหาคําตอบตามมาดวย 

 
บัณฑิตทั้ง ปวงท่ีไดผานการศึกษาขั้นอุดมศึกษามาแลว ถือไดวาเปนผูมีความรู

ความคิดอันกวางขวางกาวหนา เปนที่หวังไดวาจะเปนทั้งกําลังและสติปญญาของชาติ จะ
เปนผูแกไขปญหายุงยากขัดของตางๆ ที่มีอยูขณะนี้ใหคลี่คลายไป พรอมกับสรางเสริมความ
เจริญมั่นคงใหแกงานของประเทศทุกๆ ดาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖ 

ความหวังทั้งนี้จะเปนความจริงไดหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับตัวทาน  เพราะความรู
ความคิดอันกวางขวางน้ัน หากมิไดใชโดยถูกตองเหมาะสมแลว ก็ใหผลดีไมมากนัก หรือ
อาจจะทําใหเกิดผลเสียหายก็เปนได 

(๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

 พระบรมร าโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว ถึงบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาวาเปนผูมีความรู เปนที่หวังวาจะเปนกําลังสําคัญในการแกไขปญหาตางๆ และพัฒนา
ประเทศ โดยทรงตั้งคําถามวา ความหวัง จะเปนความจริงไดหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับทาน การใช
คําถามเชิงวาทศิล ปลักษณะน้ี พระองคไมไดตองการคําตอบในขณะน้ัน แตตองการใหบัณฑิตได
ตระหนักและสามารถนําวิชาความรูนั้นไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ กลาวโดยสวนรวม เปนผูที่เลาเรียนฝกหัดมา

ทางดานการใชปญญาความคิดเปนสําคัญ หมายความวาจะได เปนหัวแรงของประเทศ
ในทางสติปญญาในเวลาตอไป ก็ การใชความคิดนั้น กลาวส้ันไดวามีอยูสองแบบ แบบหนึ่ง
คิดงายๆ หมิ่นๆ ตามท่ีตัวนึกพอใจ  อีกแบบหนึ่งคิดอยางรอบคอบ ดูเร่ืองใดก็ดูหลายแง
หลายมุมจนทั่ว คํานึงถึงเหตุและผลเปนใหญ วาควรคิดควรทําหรือไม ทําแลวจะสําเร็จไดผล
ที่พงประสงคหรือไม จะเปนแกนสารที่ผูอื่นจะรับเอาไดดวยหรือไม  ความคิดอยางแรกทําได
ไมยาก แตมักพาตัวใหฟุงเฟองไปตางๆ โดยไรประโยชน  เพราะการที่คิดนั้น จะนํามาปฏิบัติ
ใหเปนประโยชนแกผูใดมิไดเปนอันลมเหลว ผิดหวัง เสียแรงคิดเปลาๆ ทั้งยังทําล ายอนาคต
ของตนดวย สวนความคิดอยางหลัง ทําไดดวยยาก เพราะตองคิดทบทวนซํ้าแลวซ้ําเลา ให
แนนอนกอนกระทํา แตผลที่ไดรับนั้น เปนแกนสารและเปนประโยชนที่แนนอนยั่งยืน ขาพเจา
จึงใครขอใหบัณฑิตทั้งหลายผูที่จะปฏิบัติงานของสวนรวมทางดานศิลปะก็ดี ดานวิชา
หนังสือก็ดี ดานการสั่งสอนก็ดี ไดพิจารณาใหถองแทวา ตัวทานควรใชความคิดแบบไหนจึง
จะควร 

(๑๗ กันยายน ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว ถึงบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูที่เลาเรียนมาทางดานการใชปญญาความ คิด การใชความคิดนั้นทรง
แบงเปนสองแบบ คือ  แบบหน่ึงคิดงายๆ หมิ่นๆ ตามท่ีตัวนึกพอใจ อีกแบบหน่ึงคิดอยางรอบคอบ 
ดูเรื่องใดก็ดูหลายแงหลายมุมจนทั่ว คํานึงถึงเหตุและผลเปนใหญวาควรคิดควรทําหรือไม ทําแลว
จะสําเร็จไดผลที่พึงประสงคหรือไม จะเปนแกนสารที่ผูอ่ืนจะรับเอาไดดวยหรือไม  การใชคําถามเชิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๗ 

วาทศิลปลักษณะน้ีเพื่อตองการเนนขอความที่เปนคําถามใหมีน้ําหนัก และในตอนทายพระองคได
ต้ังคําถามแกบัณฑิตวา ขาพเจาจึงใครขอใหบัณฑิตทั้งหลายผูที่จะปฏิบัติงานของสวนรวมทางดาน
ศิลปะก็ดี ดานวิชาหนังสือก็ดี ดานการส่ังสอนก็ดี ไดพิจารณาใหถองแทวา บัณฑิตควรใชความคิด
แบบไหนจึงจะควร เมื่อบัณฑิตไดอานหรือฟงพระบรมราโชวาทน้ีแลว ก็คงจะคิดตอบอยู ในใจวาจะ
ใชความคิดแบบใดจึงจะทําใหเกดิประโยชนมากที่สุด และจะเห็นวาพระองคทรงยกตัวอยาง
ความคิดทั้งสองแบบไวอยางชัดเจน  

 
ประเทศชา ตินั้นตองการนักปฏิบัติยิ่งกวาคนที่มีวิชาเปลาๆ ทานทั้งหลายเลาฝกหัด

เปนนักปฏิบัติมาแลวมากนอยเพียงใด  ถาพิจารณาเห็นวายังบกพรองอยู ก็เรงฝกปฏิบัติให
หนักแนนเสียแตบัดนี้ เพราะความสําเร็จความเจริญมั่นคงของตนเอง ของการงาน และของ
ชาติ อยูที่ความสามารถในการปฏิบัติเปนสําคัญยิ่งกวาส่ิงอื่น 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว วา ประเทศชาติ
ตองการนักปฏิบัติมากกวาคนที่มีวิชาเปลา โดยทรงต้ังคําถามแก ผูสําเร็จการศึกษาวา ทาน
ทั้งหลายเลาฝกหั ดเปนนักปฏิบัติมาแลวมากนอยเพียงไร พระองคทรงตั้งคําถามเพื่อตองการให
ผูสําเร็จการศึกษาไดพิจารณาสํารวจดูวาขาดตกบกพรองดานใดไปบาง คําถามลักษณะน้ีเปน
คําถามท่ีไมไดตองการคําตอบ หากแตเปนคําถามเพื่อใหนํากลับไปคิดคนหาคําตอบตอไป 
 จากการศึกษาการใชคําถามเชิงวา ทศิลปที่มีลักษณะคําถามใชถามผูอื่นหรือคําถาม
ถามตนเองในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พบวาพระองคทรงมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการส่ือความหมายให ผูอานและผูฟงเกิดความคลอยต ามและสามารถคิดหาคําตอบ
ภายในใจได คําถามเชิงวาทศิลปลักษณะน้ีจะเปนคําถามท่ีตอบย ากและเปนหนาท่ีของผูฟงและ
ผูอานตองนํากลับไปคิดทบทวนอยางละเอียด 
 สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชภาพพจนแบบคําถามเชิงวาทศิลปเปน
จํานวนมากน้ัน เนื่องมาจากพระองคตองการใหผูสําเร็จการศึกษาไดคิดใครครวญเก่ียวกับเรื่องการ
ปฏิบัติตนในการทํางาน คุณธร รมประจําใจ หนาท่ีในการทํางาน การพัฒนาและสรางความ
เจริญรุงเรืองแกประเทศชาติ พระองคจึงใชคําถามเชิงวาทศิลปชวยกระตุนความคิดใหหาคําตอบ
ดวยตนเองและนําไปปฏิบัติในทางที่ถูกตองเหมาะสมตอไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๘ 

๕.๓ สัญลักษณ  
 กุหลาบ มัลลิกะมาส อธิบายความหมายของ “สัญลักษณ” ไวดังนี้ 
 

สัญลักษณหรือสิ่งแทน (symbol) ในความหมายกวางที่สุด หมายถึงสิ่งหนึ่งใชแทนอีก
สิ่งหนึ่ง สัญลักษณอาจเปนคําๆ เดียว เปนขอความเปนเร่ืองเฉพาะตอน หรืออาจเปนเร่ืองทั้ง
เรื่องก็ได และสัญลักษณในลักษณะของภาพพจนนั้น อาจเปนการเปรียบเปน (metaphor) 
ดวยก็ได หรือและอาจเปนภาพพจนแบบอื่นอีกก็ไดดวย สุดแตวิธีการนํามาใช๔๒ 

 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของสัญลักษณ ไวดังนี้ 
 

สัญลักษณ (symbol) คือการเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใชคําอ่ืนแทน คําที่ใช
เรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซ่ึงใชกันมานานจนเปนที่เขาใจกันโดยท่ัวไป๔๓ 

 
 การใชภาพพจนแบบสัญลักษณ อาจเปนการใชคําแทนส่ิงใดสิ่งหนึ่งและคําดังกลาว
เปนคําที่ยอมรับของคนท่ัวไป จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบ
การใชสัญลักษณไมมากนัก ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
บานเมืองของเราเวลานี้  คนดีมีวิชาสูงๆ ก็มีอยูมาก แตเหตุไฉนเรายังรูสึกวาเราทํา

อะไรๆ ลมเหลวกันอยูมาก จะเปนดวยคนดีมีวิชาพากันเก็บซอน อาวุธของตัวเสียหมดหรือ
อยางไร ประเด็นที่สอง ทําอยางไรจึงจะใชวิชาการอยางมีประสิทธิภาพได คนที่จะใชวิชาไดดี
นั้น ประการแรก จะตองรูวิชานั้น อยางแจมแจงชัดเจนและทั่วถึง ทั้งในหลักใหญ ทั้งใน
รายละเอียด ทั้งในสวนที่เปนเหตุทั้งในสวนที่เปนผล 

(๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชสัญลักษณ “อาวุธ” แทน
วิชาความรู พระองคทรงคาดหวังวาผูที่สํา เร็จการศึกษาเปนผูมีวิชาความรูและจะเปนกําลังสําคัญ

                                                   
๔๒ กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, ๑๒๘.  
๔๓ ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรูเกี่ยวกับโวหารภาพพจน ,” ใน ภาษากับการสื่อสาร , 

๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙ 

ในการนําวิชาความรูดานตางๆ ไปพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ีพระองค ทรง
กลาวถึงการท่ีใชจะวิชาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองรูวิชาอยางลึกซึ้งจัดเจน  

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียน วิทยานิพนธพบ
การใชภาพพจนแบบสัญลักษณเพียงแหงเดียว และสัญลักษณที่พบก็เปนสัญลักษณแทนวิชา
ความรู เนื่องจากพระบรมราโชวาทน้ันเปนพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษา 
พระบรมราโชวาทจึงมีเน้ือหาในดานวิชาความรู 

 
๕.๔ อุปลักษณ  

 มีผูอธิบายความหมายภาพพจนแบบอุปลักษณไวดังนี้ 
 พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการประพันธ กลาวถึง
ความหมายของ “อุปลักษณ” ไวดังนี้ 
 

อุปลักษณ คือ ภาพพจน (figure of speech) ที่นําเอาส่ิงที่ตางกัน ๒ สิ่งหรือมากกวา 
แตมีคุณสมบัติบางป ระการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบวาส่ิงหนึ่งเปนอีกสิ่ง
หนึ่งโดยตรง เชน “เขาเปนสิงหทะเลทราย” หรือ “เธอเปนแกวตาและดวงใจของพอแม๔๔ 

 
 วินิตา ดิถียนต อธิบายความหมายของอุปลักษณไววา  
 

Metaphor หรืออุปลักษณ หมายถึงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่โด ยธรรมชาติแลว
แตกตางกัน แตนํามาเปรียบเหมือนกับวาเปนสิ่งเดียวกันหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช
คําวา เปน หรือ คือ เปนตัวเช่ือม เชน เธอคือดอกฟา๔๕ 

 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู อธิบายความหมายของอุปลักษณ ไวดังนี้  

อุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบดวยการกลาวส่ิงหนึ่ งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยใชคําแสดง
การเปรียบเทียบวา “เปน ” หรือ “คือ” ความหมายจึงลึกซึ้งกวาอุปมา เชน ลูกคือดวงตา
ดวงใจของพอแม เปนตน๔๖  

                                                   
๔๔ ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกล

การประพันธฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๑๓๘. 
๔๕ วินิตา ดิถียนต, เอกสารคําสอนวิชา ๔๑๑ ๒๒๕ วรรณคดีวิจารณ, ๑๐๔-๑๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐ 

 จากคํานิยามขางตน สามารถสรุปความหมายของอุปลักษณไดวา อุปลักษณ หมายถึง 
การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่ง การเปรียบแบบน้ีใหความหมายลึกซึ้งกวาอุปมา และมีคํา
ชวยเปรียบวา “เปน” หรือ “คือ” ผลการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พบ
ภาพพจนแบบอุปลักษณ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๒ แสดง การใชภาพพจนแบบอุปลักษณในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
สวนท่ีตองการ

เปรียบ 
คําชวย
เปรียบ 

สวนที่นํามาเปรียบ ขอความ 

สุจริต คือ เกราะบัง สาตร
พอง 

ความซ่ือสัตยสุจริตจะเปนเสมือนหนึ่งเกราะ
คุมภัยแกทานตลอดไป ดังพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่วา “สุจริตคือเกราะบัง สารตรพอง” 

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความรู 
 
 
 
 

เปน แสงสวางนําเรา
ไปสูความเจริญ 

ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง 
ดวงประทีปเปนไฟที่สองแสงเพื่อนําทางไป ถา
ใชไฟนี้สองทางที่ถูก ก็จะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางไดโดยสะดวกเรียบรอย  แตถาไม
ระวังไฟน้ันอาจเผาผลาญใหบานชองพิ นาศ
ลงได ความรู เปนแสงสวางนําเราไปสูความ
เจริญ  ถาไมระมัดระวังในการใชความรู ก็จะ
เปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทําลายเผา
ผลาญบานเมืองใหลมจมได 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                                                                                                                                                  
๔๖ ชุมสาย สุวรรณชมภู,  “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน,” ใน ภาษากับการสื่อสาร

, ๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑ 

 จากพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกผูสําเร็จ
การศึกษาเมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ พระองคทรงใชภาพพจนแบบอุปลักษณ  “สุจริตคือ
เกราะบัง สาตรพอง” โดยเปนการเปรียบความสุจริตจะเปนเกราะปองกันอันตรายตางๆ  
 นอกจากน้ีในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาเมื่อ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๐๕ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชความเปรียบแบบอุป
ลักษณคือ “ความรูเปนแสงสวางนําเราไปสูความเจริญ ” พระองคทรงเห็นความสําคัญของ
การศึกษาหาความรูจึงทรงเปรียบความรูเปนแสงสวาง เพราะแสงสวางจะนําทางไปสูความเจริญ 
แตถาไมระมัดระวังในการใชความรูก็อาจเปนอันตรายทําลายบานเมืองไดเชนกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชคําชวยเปรียบ “คือ” กับ “เปน” การใชภาพพจน
แบบอุปลักษณเปนการเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่ง เพื่อใหเกิดความหมายลึกซึ้ง  ทําใหผูอาน
เห็นภาพไดอยางชัดเจน 
 การศึกษาการใชภาพพจนในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพ ระเจาอยูหัว  จะชวย
ใหผูอานเกิดจินตภาพแจมชัดขึ้น นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวา การท่ีพระองคทรงเลือกสรรถอยคํา
ในรูปแบบตางๆ ทําใหพระบรมราโชวาทนาอานมากกวาการใชถอยคําธรรมดา และนําขอคิดท่ีได
ไปปฏิบัติไดอีกดวย 
 
๖. การเชื่อมโยงความ 
 การศึกษาภ าษาระดับขอความ (discourse) เปนการศึกษาภาษาในระดับท่ีสูงกวา
ประโยค กลาวคือศึกษาการเรียบเรียงขอความท่ีตอเน่ืองกัน ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงความ 
(cohesion) การศึกษาเรื่องการเช่ือมโยงความจะชวยใหเขาใจลีลาและกลวิธีการเขียนในพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดดียิ่งขึ้น เรื่องการเช่ือมโยงความน้ีมีผูศึกษาไวดังนี้ 
 
 สมทรง บุรุษพัฒน อธิบาย discourse ไวดังนี้ 
 

discourse หมายถึง วจนะซ่ึงเปนการพูดระหวางคนสองคนข้ึนไป (dialogue 
discourse) เชน การสนทนา (conversation) บทละคร (drama) และวจนะซึ่งเปนการพูด
ของคนคนเดียว (monologue discourse) เชนเร่ืองเลา (narrative) คําอธิบาย (expository) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒ 

วจนะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการเชื่อมโยงของขอความซ่ึงเปนสวนประกอบ
ของวจนะ๔๗ 

 นอกจากน้ี สมทรง บุรุษพัฒน ยังไดอธิบายถึงการเช่ือมโยงความ (cohesion) ไววา 
 

การเช่ือมโยงความหรือวจนะสัมพันธเปนลักษณะสําคัญของวจนะที่ทําใหขอความใน
วจนะเดียวกันมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การเช่ือมโยงความจะเกิดขึ้นเม่ือขอความตอน
ใดตอนหนึ่งตองอางอิงขอความอ่ืน จึงจะเกิดความเขาใจในขอความนั้น... 

การเช่ือมโยงความอาจจะเปนการเชื่อมโยงคว ามในระหวางประโยค ระหวางยอหนา 
หรือระหวางสวนตางๆ ของวจนะ (section) การเช่ือมโยงความจําแนกออกไดหลายแบบ
ดวยกันดังที่จะกลาวตอไปนี้ 

๑. การเช่ือมโยงความดวยโครงสรางวจนะ  
๒. การเช่ือมโยงความท่ีเปนแกน  
๓. การเช่ือมโยงความประเภทอางอิง 
๔. การเช่ือมโยงความโดยการแทนท่ีและการละขอความ 
๕. การเช่ือมโยงความโดยใชการเช่ือมตอขอความ 
๖. การเช่ือมโยงความโดยใชศัพท 
๗.การเช่ือมโยงความโดยการใชกลไกที่นอกเหนือจากรูปแบบภาษา๔๘ 
 
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท เรียก discourse วา “วาทกรรม” และเรียก discourse analysis 

วา “วาทกรรมวิเคราะห” ดังไดอธิบายความหมายวา 
 

วาทกรรมวิเคราะหหรือ discourse analysis คือ การวิเคราะหลักษณะการจัดเรียง
ประโยคท่ีใชสื่อสารในสภาพการณตางๆ เปนการศึกษาภาษาในระดับที่สูงกวาประโยคซ่ึง
รวมถึงสภาพการใชภาษาและปฏิสัมพันธระหวางผูใชภาษาดวย๔๙ 

 
                                                   

๔๗ สมทรง บุรุษพัฒน , วจนะวิเคราะห : การวิเคราะหภาษาระดับขอความ , พิมพ
ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๗), ๒.  

๔๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘-๑๓๖. 
๔๙ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท , ภาษาและภาษาศาสตร , พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพ ฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓), ๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓ 

 นอกจากน้ี วิ ไลวรรณ ขนิษฐานันท ยังไดอธิบายถึงการวิเคราะหวาทกรรม โดยใชวง
เรื่อง (topic) และ การโยงใยความ (cohesive ties) ไววา 
 

วงเรื่องหรือ topic คือความหมายที่ผูใชภาษาตองสื่อออกไป หรือเปนเน้ือหาหลักของ
เรื่องที่ตองการสื่อออกไป ซึ่งความหมาย หรือเนื้อหานี้อาจปร ากฏออกมาในรูปแบบของการ
ใชถอยคําตางๆ ไม เจาะจงจะเปนคําใดหรือรูปประโยคใด โดยเฉพาะ สวนประกอบของ
เนื้อหาที่สําคัญที่จะชวยบอกเราไดวาวงเรื่องเริ่มท่ีใด และจบหรือเปลี่ยนไปในจุดใด คือสิ่งที่
ถูกกลาวถึง การกระทํา กาลเวลา และสภาพแวดลอม โดยทั่วไปเม่ือเรากลาวถึงเรื่ องใดเร่ือง
หนึ่งนั้นก็มักตองมีความเกี่ยวของกับ ๔ สิ่งนี้ และเม่ือมีการเปลี่ยนวงเรื่องก็มักเปนการ
เปลี่ยนที่เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ กลาวคือ อาจเปนการเปลี่ยนตัวบุคคล หรือสิ่งของท่ีถูก
กลาวถึง หรืออาจเปนการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการกระทําของบุคคลหรือเวลา 

การโยงใยความเปนความสัมพันธระหวางประโยคท่ีอยูในวงเรื่องเดียวกัน เปน
ความสัมพันธทางดานความหมาย นั่นคือ การตีความบางอยางตองเกี่ยวของกับสิ่งที่ได
กลาวถึงไปแลว หรือเราจะเขาใจบางอยางได เราตองเขาใจเกี่ยวกับสิ่งอ่ืนซ่ึงสัมพันธกันอยู
กับสิ่งนั้นๆ กอ น ซึ่งการโยงใยดานความหมายนี้ อาจปรากฏในรูปของการโยงใยทาง
ไวยากรณดวย หรืออาจไมมีรูปปรากฏเลยก็ได๕๐ 

 นอกจากน้ี วิไลวรรณ ขนิษฐานันท ยังไดแบงการโยงใยความ (cohesive ties) ไวดังนี้ 
๑. คําเช่ือม 
๒. การอางอิง 
๓. การใชคําแทน 
๔. การละ 
๕. คําศัพทที่สัมพันธกัน๕๑ 

 
ชลธิชา บํารุงรั กษ กลาวถึงภาษาระดับขอความ (discourse) และการวิเคราะห

ขอความ (discourse analysis) ไวดังนี้ 
 

                                                   
๕๐ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, ภาษาและภาษาศาสตร, ๑๐๒. 
๕๑  เรื่องเดียวกัน, ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๔ 

ภาษาระดับขอความ หมายถึง หนวยภาษาที่มนุษยใชในการสื่อสารในสถานการณ
จริง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อทําหนาที่และสนองเจตนารมณบางประการ
ของผูสงสาร  

การวิเคราะหขอความ หมายถึง การศึกษาองคประกอบและลักษณะภาษาที่ปรากฏ
ในสถานการณที่ใชภาษาจริง เพื่อคนหาความสมํ่าเสมอ (regular) ของรูปแบบภาษาระดับ
ขอความประเภทตางๆ ที่มนุษยใชในการสื่อสาร ตลอดจนคนหาคําอธิบายเก่ียวกับกลไกทาง
ภาษาที่ปรากฏใชและทําหนาที่ในการสื่อสารในสถานการณตางๆ ซึ่งรวมทั้งสถานการณทาง
ภาษาและสถานการณที่ไมไดอยูในรูปภาษาซ่ึงอาจไดแก สภาพแวดลอม กิริยาทาทาง และ
ทัศนคติ เปนตน๕๒ 

 
นอกจานี้ ชลธิชา บํารุงรักษ แบงการเชื่อมโยงความ (cohesion) ได ๕ ลักษณะ คือ 

รูปแทน (pro-form)  การละ (ellipsis) การซ้ํา (repetition) การใชคําเช่ือม (conjunction) 
และ การเกาะเก่ียวความ (coherence)๕๓ 

 
 นววรรณ พันธุเมธา กลาวถึง ลักษณะของประโยคที่สัมพันธกันไววา  
  

ประโยคท่ีสัมพันธกันจะกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกันหรือเหตุการณที่สัมพันธกัน ประโยค
ที่สัมพันธกันจึงมักมีคําที่เกี่ยวของกันหรือซ้ํากัน และอาจมีคําเช่ือมชวยแสดงความสัมพันธ
ของประโยคในกรณีที่มีคําซํ้ากัน ผูพูดบางคนอาจจะคงคําที่ซ้ําไว บางคนก็ละไป บางคนก็ใช
คําอ่ืนแทน ประโยคท่ีสัมพันธกันจึงมีลักษณะตอไปนี้อยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

๑. การมีคําสัมพันธกัน 
๒. การซ้ําคํา 
๓. การละคํา 
๔. การแทนคํา 
๕. การใชคําเชื่อม๕๔  

                                                   
๕๒ ชลธิชา บํารุงรักษ , “การวิเคราะหภาษาระดับขอความในภาษาไทย ” เอกสาร

ประกอบการบรรยาย ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร , วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
(อัดสําเนา), ๑.   

๕๓ เรื่องเดียวกัน, ๓-๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๕ 

จากขอมูลขางตน ภาษาระดับขอความ  หรือ “discourse” แมจะมีผูเรียกชื่อแตกตาง
กันไปแตก็หมายถึง  ภาษาในระดับท่ีสูงกวาประโยค โดยมีลักษณะของประโยคที่เรียงตอเน่ืองกัน
เปนขอความสนทนาก็ได โดยกลาวถึงสิ่งท่ีเกี่ยวข องกันหรือเหตุการณที่สัมพันธกัน และมีกลไก
สําคัญคือ การเช่ือมโยงความ (cohesion) เพื่อใหขอความตอเนื่องกันในลักษณะตางๆ เชน การ
อางถึง การละคํา การแทนท่ีคํา การใชคําเชื่อม การซํ้าคําและการมีคําสัมพันธกัน เปนตน 
 การศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว พบการใชภาษาระดับ
ขอความ ๓ ลักษณะ คือ  

๑.การเช่ือมโยงความโดยการละคํา  
๒. การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง 
๓. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม  

 
 ๖.๑ การเชื่อมโยงความโดยการละคํา  
 การเช่ือมโยงความโดยการละคํามีผูอธิบายไวดังนี้ 
 

นววรรณ พันธุเมธา ไดกลาวถึงกา รละคําในประโยควา คําบางคําในประโยคอาจละ
ไปไดโดยผูฟงหรือผูอานจะรูความหมายไดจากปริบท คําที่ละไปอาจจะเปนคําในหนวยนาม 
หรือหนวยกริยาก็ได๕๕ ดังตัวอยาง 

คุณแมไมคอยสบาย พรุงนี้ฉันจะพา.......ไปหาหมอ 
ติ๋วอยากซักผาแตแดงไมอยาก....... 
ประโยคแรกมีการละคํานาม คําวา “คุณแม” ประโยคท่ีสองละคํากริยา คําวา “ซักผา” 
 
ประภาพร มณีโรจน เรียกการเชื่อมโยงความโดยการละวา “รูปแทนประเภทอรูป ” ซึ่ง

หมายถึง การอางอิงนามวลีที่มีรูปเดิ มปรากฏในปริบทภาษาดวยการละรูปหรือลดรูป ๕๖ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้  

                                                                                                                                                  
๕๔ นววรรณ พันธุเมธา, ไวยากรณไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ , ๒๕๒๗), 

๒๑๕. 
๕๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๖ 

นายหนังจะเปนคนเชิดตัวหนัง Ø เปนผูพากย Ø จะตองมีเสียงดังฟงชัด Ø ทําเสียงได
หลายอยางตามตัวละคร Ø ตองรองเพลงได 

Ø ทั้ง ๔ แหง ใชแทนการละคํา นายหนัง 
 
 การเช่ือมโยงความโดยการละคํา หมายถึง คําบางคําในประโยคอาจละไป โดย คําที่ละ
ไปนั้น ผูอานยอมสามารถเขาใจไดวาหมายถึงสิ่งใดหรือขอความใ ดโดยพิจารณาจากบริบทภาษา
หรือเนื้อหาท่ีปรากฏ คําที่ละไปอาจเปนคําในหนวยนามหรือหนวยกริยาก็ได 
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบวาพระองคทรงใช
การเช่ือมโยงความโดยการละคําเปน ๒ ลักษณะ คือ การละสรรพนามและการละคํานาม ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

๖.๑.๑ การเชื่อมโยงความโดยการละคําสรรพนาม 
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบ วาพระองคทร งละ
คําบุรุษสรรพนามบุรุษท่ี ๑, ๒ และ ๓  ตัวอยางตอไปน้ี 
 

ขาพเจามีความยินดี ที่  Ø ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ อีกวาระหนึ่ง และ Ø มีความพอใจที่ไดทราบรายงานวา กิจการของมหาวิทยาลัย
ในวิทยาเขตบางเขนและพิษณุโลกดําเนินกาวหนามาดวยดี มีการดําเนินโครงการที่จะ
อํานวยประโยชนทั้งในระยะใกลไกลหลายอยาง 

เม่ือวันกอน Ø ไดพูดถึงความหมายของการใหการศึกษา และ  Ø ไดอธิบายวา การให
การศึกษาจําต องอาศัยอุบายหรือวิธีการที่แยบคายเปนเคร่ืองชวยดวย จึงจะไดผลและมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ ครั้งที่แลว  Ø ไดพูดถึงการใชตําราตามที่ถูกตอง ดวยอุบายอันแยบ
คาย ครั้งนี้ Ø จะพูดถึงการฝกหัดอบรมศิษยดวยอุบายอันแยบคาย เพิ่มเติมใหแกทาน” 

(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

                                                                                                                                                  
๕๖ ประภาพร มณีโรจน, การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียน

ภาษาไทย  (กรุงเทพฯ  : ภาควิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
๒๕๒๙),  ๔.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๗ 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน  มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี  ๑ Ø แทน “ขาพเจา” ใน
ที่นี้ “ขาพเจา” คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

ขาพเจา มีความยินดีที่ไดมาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และ Ø ไดทราบรายงานวากิจการทุกดานของมหาวิ ทยาลัยดําเนินกาวหนามาดวยความ
มั่นคง Ø ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา ทั้ง  Ø 
ขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่ใหปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตแลพระพุทธรูป
แกขาพเจาในโอกาสนี้ดวย 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 จากพระบรมราโชวาทขางตน มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี  ๑ Ø ใชแทน “ขาพเจา” ซึ่ง
หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก
วาระหนึ่ง และ Ø ขอแสดงความชื่นชมกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคนทั่วกัน 

เม่ือวานนี้ Ø ไดพูดถึงการไมประมาทปญญาและการใชปญญาใหเปนหลักเปนปจจัย
ในการทํางาน อันเปนวินัยขอแรกที่จะชวยใหงานทุกอยางดําเนินไปไดโดยราบรื่น และสําเร็จ
ประโยชนไดโดยสมบูรณแทจริง วันนี้ Ø จะขอพูดถึงวินัยขอที่สอง คือการรักษาความจริงใจ 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี๑ Ø ใชแทน “ขาพเจา” หมายถึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดที่เปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน เชนที่ ทานมีความรู
ปริญญาอยูขณะนี้ ก็เปนเพราะ Ø ไดลงทุนลงแรงเลาเรียนมา 

(๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ Ø ใชแทน “ทาน” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๘ 

เปนที่นาจะเช่ือไดวา ทานทั้งหลายที่รับปริญญาแลว Ø กําลังมีความปรารถนาที่จะได
นําเอาวิชาความรู ซึ่ง  Ø ไดศึกษาฝกหัดมาเปนอยางดี ไปปฏิบัติพัฒนาประเทศใหกาวไกล
ไปโดยรวดเร็ว เพื่อความเจริญและความม่ันคงของชาติบานเมือง 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
  
 พระบรมราโชวาทขางตน มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี  ๒ Ø ใชแทน  “ทานทั้งหลาย ” 
หมายถึงผูสําเร็จการศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 
ทานทั้งหลายไดฟงรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยแลว Ø คงจะทราบชัดวามีการ

ปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมมาเปนลําดับ เพื่อใหเกิดความกาวหนาและ
ประโยชนนานาอันพึงประสงคแกมหาวิทยาลัย แกการศึกษา นักศึกษา ตลอดจน
ประเทศชาติโดยสวนรวม 

(๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีการละคําสรรพนามบุรุษท่ี  ๒ Ø ใชแทน  “ทาน” ในที่นี้
หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษา 
 

ในสมัยพุทธกาลนั้น มีพระเจาแผนดินชื่อพระเจาอชาติศัตรูแหงแควนมคธ เจาองคนั้น
อยากไดแควนวัชชี ซึ่งเปนเขตที่อยูใกลกับแควนมคธ แต พระองคยังเกรงกลัวแควนวัชชีมาก 
เพราะแควนวัชชีนั้นมีกําลังมาก แตก็  Ø อยากที่จะไปตีใหได   Ø จึงสงใหพราหมณวัสสการ
ไปที่เมืองหลวงแควนวัชชี คือ นครเวสาลี 

(๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีการลําคําสรรพนามบุรุษที่ ๓ Ø ใชแทน “พระองค” ซึ่ง
หมายถึง พระเจาอชาติศัตรูจากวรรณคดีเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท  
 

๕.๑.๒ การเชื่อมโยงความโดยการละคํานาม 
จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผู เขียนวิทยานิพนธพบ

การเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม คําที่ละ น้ันปรากฏใน ตําแหนงประธานและตําแหนงกรรม
ของประโยค ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙ 

นิสิตทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาแลว ตอไปนี้  Ø ก็จะตองออกไปทํามาหาเลี้ยงชีพให
เปนหลักฐาน 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “นิสิตท้ังหลาย ” ใน

ตําแหนงประธานของประโยค 
ผูมีโอกาสไดเขาศึกษาวิชาการขั้นสูงทุกคน  ควรถือวาไดรับความสนับสนุนจากสังคม

เปนพิเศษ เพราะฉะนั้น Ø จะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึนเปนพิเศษทํานอง
เดียวกัน คือมีหนาที่ที่จะตองนําวิชาการและความรูความสามารถออกใชใหเปนประโยชน 
เพื่อสรางสรรคความเจริญใหแกบานเมือง 

(๒๔ กันยายน ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “ผูมีโอกาสไดเขา
ศึกษาวิชาการข้ันสูงทุกคน” ในตําแหนงประธานของประโยค 
 

การเกษตรนั้นนับวาเปนงานที่สําคัญมากสําหรับประเทศเรา เพราะ Ø เปนงานที่สราง
เสริมความสุขสมบูรณใหแกบานเมืองโดยสวนรวม 

(๒ มีนาคม ๒๕๒๑ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “การเกษตร ” ใน

ตําแหนงประธานของประโยค 
 

บัณฑิตทั้งหลายคงจะไดออกไปปฏิบัติงานในสังกัดหนวยงานตางๆ กัน และเม่ือ Ø ได
ปฏิบัติงานแลวคงจะพบวา งานของหนวยงานเหลานั้นหลายๆ สวนมักจะซ้ําและซอนกันอยู 
กอใหเกิดความลาชาและขลุกขลักขัดแยง ทําใหเสียประโยชนไปไดมากมาย ฉะนั้น เมื่อ  Ø 
ทราบอยูแลววาจะประสบเหตุการณเชนนี้ แตละคนจึงควรตองถือเปนหนาที่ที่จะตองแกไข 

(๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “บัณฑิตท้ังหลาย ” 
ในตําแหนงประธานของประโยค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐ 

บัณฑิตไดเขามาอยูมาเรียนในมหาวิทยาลัยจนครบจบหลักสูตร Ø ควรจะเรียนรูแจง
ชัดแลวถึงจุดหมาย หนาที่ และความรับผิ ดชอบของตนเองในอนาคต ขอให  Ø แตละคน
ตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติใหสมควรแกภูมิปญญาและการศึกษาที่ไดรับอบรมมา  Ø จะ
ทําส่ิงใดการใด ควรจะไดคํานึงถึงประโยชนสวนใหญที่ยั่งยืนเปนสําคัญ 

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงคว ามโดยการละคํานาม “บัณฑิต ” ใน
ตําแหนงประธานของประโยค 

 
การศึกษาวิทยาการทุกอยาง ยิ่งศึกษาคนควา Ø มากข้ึนเทาใด ก็ยิ่งจําเปนตอง

กระทําใหละเอียดเฉพาะลงไปเทานั้น 
๖๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
 พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “การศึกษา

วิทยาการ” ในตําแหนงกรรมของประโยค 
 

การปลูกหญาแฝก จะตองปลูก  Ø ใหชิดติดกันเปนแผง  และวางแนวใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของภูมิประเทศ เปนตนวา บนพ้ืนที่สูง จะตองปลูก  Ø ตามแนวขวางของความลาด
ชันและรองน้ํา บนพื้นที่ราบ จะตองปลูก  Ø รอบแปลงหรือปลูก  Ø ตามรอสลับกับพืชไร ใน
พื้นที่เก็บกักน้ํา จะตองปลูก Ø เปนแนวเหนือแหลงน้ํา 

(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการละคํานาม “หญาแฝก ” ใน

ตําแหนงกรรมของประโยค 
จากการศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการละคําในพระบรมราโชวาทพระ บาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา มีการใชการเชื่อมโยงความโดยการละคําสรรพนามบุรุษท่ี
หนึ่งมากท่ีสุด เนื่องจากเปนพระบรมราโชวาทท่ีพระองคพระราชทานใหผูสําเร็จการศึกษา  และแม
จะละคําสรรพนามแตก็ ยังสามารถอานขอความไดอยางเขาใจ  การเช่ือมโยงความโดยการละคํา
สรรพนามและคํานามชวยให ถอยคําในพระบรมราโชวาทกะทัดรัด และชวยใหเนื้อหามีความ
กระชับมากขึ้น เพราะไมตองกลาวซ้ําถึงคําน้ันๆ อีกหลายคร้ัง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑ 

๖.๒ การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 
 มีผูกลาวถึงการเช่ือมโยงความโดยการอางถึง (Reference) ไวดังนี้ 

ชลธิชา บํารุงรักษ อธิบายความหมายของการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงไวดังนี้๕๗ 
การอางถึง (Reference) ภาษาเร่ืองเลามีการใชรูปแทนเพ่ืออางถึงรูปหลักที่ปรากฏ

ในบริบทภาษา ความสัมพันธสวนใหญเปนความสัมพันธแบบตาม การอางถึงมี ๓ ลักษณะ 
ไดแก 

๑. การอางถึงหนวยนาม (Nominal Reference) ใชรูปแทนดวยรูปภาษา ๔ ประเภท 
คือ  

๑.๑ บุรุษสรรพนาม เชน บุรุษท่ี ๑ เรา, พวกเรา, ขา, ฉัน, ผม บุรุษท่ี ๒ ทาน, เจา, 
พวกเจา, แก บุรุษท่ี ๓ เขา, ทาน , มัน  

๑.๒ คําเรียกขาน ไดแก คําเรียกญาติ (พอ, แม, ลูก) คําแสดงความสัมพันธ ๖
เจานาย, หัวหนา, เพื่อน, ศัตรู) คําบอกอาชีพ (ครู, หมอ, นักเรียน) ฉายานาม (เจาอวน, เจา
ตัวข้ีเกียจ, ผูใจบุญ)  

๑.๓ นามและสวนขยาย  สวนขยายอาจเปนคําบงชี้ คําแสดงจํานวนนับ คําบอก
ลําดับที่ หรือคําวิเศษณ ซึ่งอาจมีลักษณนามปรากฏอยูดวย นามและสวนขยาย  มีโครงสราง
ตางๆ ดังนี้ นาม+คําบงชี้ เชน หนองน้ํานั้น, นาม + ลักษณนาม+คําบงชี้ เชน หนองน้ําแหงนี้
, นาม + คําวิเศษณ + คําบงชี้ เชน เมืองสกปรกนี่ 

๑.๔ สุญญนามวลี หมายถึง รูปแทนที่อางถึงหนวยนามไมปรากฏรูปใหเห็นในบริบท
ภาษา พบไดทั้งในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค ทั้งในอนุพากยหลักและอนุพากย
ยอย รวมถึงทั้งในประโยคธรรมดาและที่เปนคําพูด รูปสุญญนามวลีนี้ลวนมีความสัมพันธ
แบบตามท้ังสิ้น  

๒. การอางถึงอนุพากยหรือประโยค (Clausal Reference) พบไมมากนักในเร่ือง
เลา รูปแทนที่ใชอางถึงอนุพากยหรือประโยคมี ๓ ประเภท คือ                                     

๒.๑ คําบงชี้ รูปภาษาที่ใช ไดแก ดังนั้น, เชนนั้น, อยางนั้น, งั้น, นั่นแหละ 
๒.๒ นามและสวนขยาย อาจเปนนามที่แสดงถึงเหตุการณโดยรวม เชน เรื่อง 

เหตุการณ คําพูด หรือเปนนามที่เจาะจงเฉพาะกรณี เชน คําเยินยอ เงื่อนไข ขอกลาวหา  

                                                   
๕๗ ชลธิชา  บํารุงรักษ , “การวิเคราะหภาษาระดับขอความในภาษาไทย ” เอกสาร

ประกอบการบรรยาย ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร , วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
(อัดสําเนา), ๒๕๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒ 

๒.๓ สุญญรูป เปนการกลาวถึงอนุพากยที่เปนคําพูด ซึ่งปรากฏนํามากอนในภาษา 
โดยใชรูปแทนที่ไมมีรูปภาษาปรากฏ  

๓. การอางถึงขอความ (Discoursal Reference) การใชรูปแทนเพื่อกลาวอางถึงรูป
หลักที่เปนขอความ ปรากฏไมมากนักในภาษาเร่ืองเลา รูปภาษาที่ใชมี ๓ ประเภท เชน 
เดียวกับการอา งถึงอนุพากยหรือประโยค คือ คําบงชี้ นามและสวนขยาย และสุญญรูป มี
ความสัมพันธแบบตามและแบบนํา  

 
ราตรี แจมนิยม เรียก “reference” วาการเช่ือมโยงความโดยการอางถึง ดังรายละเอียด

ดังตอไปนี๕้๘ 
 

การอางอิง (reference) คือการแสดงความสัมพันธทางความหมายที่เกิดจากการที่รูป
ภาษาหนึ่งไมมีความหมายเปนอิสระในตัวเอง ทําใหการตีความตองอาศัย หรืออางถึง
ความหมายของรูปภาษาอ่ืนและหรือการตีความอาจตองอาศัยหรือการอางถึงบริบท
สถานการณ การเช่ือมโยงความโดยการอางอิงจําแนกออกไดเปน ๓ ประเภท ดังตอไปนี้ 

๑. การอางอิงดวยการใชสรรพนาม การอางอิงประเภทนี้ ไดแก การอางอิงดวยการ
ใชสรรพนามบุรุษท่ี ๑ เชน ฉัน ขา เรา การอางอิงดวยการใชสรรพนามบุรุษท่ี ๒ ไดแก ทาน 
เธอ และการอางอิงดวยการใชสรรพนามบุรุษท่ี ๓ ไดแก เขา พวกเขา แก มัน นอกจากนี้ยัง
หมายถึงคําที่ใชเหมือนคําสรรพนาม ไดแก พี่ ปา นาครู หมอ หัวหนา  

๒. การอางอิงเชิงบงชี้ การอางอิงประเภทนี้จะเปนการอางอิงคําประเภทบงชี้ เชน นี้ 
นั้น โนน โนน ที่นี่ ที่นั่น ตอนนี้ ตอนนั้น ซึ่งขึ้นอยูกับขอความท่ีนํามาขางตน  

๓. การอางอิงเชิงเปรียบเทียบ  การอางอิงประเภทนี้เปนการอางถึงในแงความ
เหมอืน ความคลายคลึง  

 
การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง หมายถึง การแสดงความสัมพันธทางความหมายท่ี

เกิดจากการท่ีรูปภาษาหนึ่งไมมีความหมายเปนอิสระในตัวเอง ทําใหการตีความตองอางถึง
ความหมายของรูปภาษาอื่นและการตีความอาจตองอาศัยหรืออ างถึงบริบทสถานการณ โดย
ผูเขียนวิทยานิพนธศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการอางถึง ๒ ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดย
การอางถึงคําสรรพนาม และการเชื่อมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ 
                                                   

๕๘ ราตรี แจมนิยม, ภาษาศาสตรภาษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, ๒๕๔๙), ๑๗๐-๑๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓ 

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธ
ศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการอางถึง ๒ ลักษณะ ได แก การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคํา
สรรพนาม และการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
๖.๒.๑ การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนาม 

 การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนาม คือ การใชรูปแทนเพื่อ อางถึงรูปหลักที่
ปรากฏในบริบทภาษา ซ่ึงอาจเปนคํานาม  ความสัมพันธสวนใหญเปนค วามสัมพันธแบบตาม  โดย
การอางถงึคําสรรพนาม ซึ่งมีรูปแทน เชน สรรพนามบุรุษท่ี ๑ เรา, พวกเรา, ขาพเจา, ฉัน สรรพนาม
บุรุษที่ ๒ ทาน, เจา สรรพนามบุรุษที่ ๓ เขา, ทาน จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พบการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนาม ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

เทาที่เปนอยูบัดนี้ ยังมีราษฎรอีกเปนสวนใหญที่ขัดสนและพ่ึงตนเองไมได การพัฒนา
ประเทศจึงตองกระทําตอไปอีกมาก และควรที่จะมุงถึงการปรับปรุงยกฐานะความเปนอยู
ของประชาชนนี้ ใหมากข้ึนดวย ความขัดสนของราษฎรดังกลาว เกิดเพราะเขาไมสามารถใช
กําลังความคิดและกําลังแรง ตลอดจนทุนรอนของ เขา ใหเกิดประโยชนเทาที่ควรได ทั้งยัง
ไมไดรับความสะดวกเพียงพอในการคาขายแลกเปลี่ยน ทําใหไมไดรับรายไดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวยจากผลผลิตที่ผลิตได ราษฎรของเราตองการความชวยเหลือ คื อความชวยเหลือที่
จะทําใหเขาสามารถพ่ึงตนเองได ยกฐานะขึ้นดวยตนเองได การชวยเหลือนี้เปนงานใหญ ที่
ตองมีโครงการอันแนนอนเปนลําดับขั้น ตองมีวิธีดําเนินการอันรัดกุม และประสาน
สอดคลองกัน และที่สําคัญที่สุด ผูปฏิบัติการจะตองทํางานกันจริงๆ อยางรีบดวน ดวยคว าม
บริสุทธ์ิใจ และดวยอุดมคติอันแนวแน ขาพเจามีความหวังอยูวา บัณฑิตทั้งหลายจะไดเปนผู
มีสวนในการชวยเหลือประชาชนอยางสําคัญตอไป และเชื่อวาวิชาการทุกสาขาท่ี ทานได
ศึกษาสําเร็จแลวจากมหาวิทยาลัยนี้ เปนวิชาการที่มีประโยชนแทจริงและจะชวยใหการ
ปฏิบัติงานของทานบรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณ 

(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 จากพระบรมราโชวาทขางตน  มี การใชรูปแทนสรรพนามบุรุษท่ี ๒ วา “ทาน” อางถึง
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และสรรพนามบุรุษท่ี ๓ วา “เขา” อางถึงราษฎร 
 

ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ จะตองอาศัยใชขอมูลที่ถูกตองเปนหลัก และ
จะตองใชนักสถิติที่มีความรูความสามารถชั้นสูงเปนผูปฏิบัติ ในประเทศไทยนั้น นักสถิติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔ 

ดังกลาวยังหาไดนอย ถาจะหาไดเพียงพอก็จะตองจัดสงนักสถิติออกไปศึกษา ณ 
ตางประเทศ ใหเขามีโอกาสเขาศึกษาเพ่ิมเติม 

(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน เขา เปนคําสรรพนามบุรุษที่ ๓ อางถึง “นักสถิติ”  
 

บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา ระดับสูง ยอมมีความปรารถนาอันแรงกลา ที่จะนําความรู
ความสามารถทางวิชาการออกไปปฏิบัติตามหลักทฤษฎีที่ไดศึกษามาใหสําเร็จผลโดยเร็ว จึง
เขาใจไดวาทานทั้งหลายก็มีความต้ังใจอยางนั้นเหมือนกัน ในการปฏิบัติงานตอไป ขาพเจา
ใครขอใหทานลองคิดพิจารณาดูวา คนทุกคน ไมวาชาวกรุงหรือชาวชนบท ไมวามีการศึกษา
มากหรือนอยอยางไร ยอมมีจิตใจเปนอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ มีรสนิยมเปนขอ ง
ตนเอง ไมชอบการบังคับ นอกจากนั้น ยังจะมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนในความประพฤติ
ปฏิบัติเฉพาะเหลาเฉพาะถ่ินอีกดวย การที่ ทานจะนําส่ิงตางๆ ไปมอบให หรือไปแนะนําส่ัง
สอนโดยรีบรอนใหไดผลทันใจ บางทีจะรูสึกวาขลุกขลักติดขัดไมนอย อยางเชนจะนําหลัก
วิชาโภชนาการไปแนะ นําคนในชนบทอาจยังไมยอมรับ ไมยอมบริโภคตามคําแนะนําของ
ทานทันทีทันใด ไมใชเพราะไมเช่ือฟงหรือขัดขืน แตอาจเปนการขัดกับความเคยชินและ
ความนิยมของ เขาที่มีอยูกอน ทานไมควรยอมปลอยใหปญหาอยางนี้เปนสาเหตุใหเกิด
ความไมพอใจขัดใจ หรือทอถอยข้ึน เพราะจะทําใหงานทุกอยางหยุดชะงักและลมเหลว ควร
อยางยิ่งที่จะตองอดทนและพยายามทําหนาที่ตอไป ดวยปญญา ดวยความปรารถนาดีและ
ความรอบคอบสุขุม 

(๒๔ กันยายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน  มีการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนามบุรุษท่ี 
๒ ทาน อางถึง ผูสําเร็จการศึกษา และคําสรรพนามบุรุษที่ ๓ เขา อางถึง คนทุกคน ไมวาชาวกรุง
หรือชาวชนบท 
 
  ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก

วาระหนึ่ง และขอแสดงความช่ืนชมกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคนทั่วกัน... 
...ความจริงใจเปนอยางไรเปนเร่ืองไม ตองอธิบายและไมเปนปญหา เพราะทราบกัน

อยูและมีกันอยูทั่วทุกคน ปญหาอยูตรงที่วา ความจริงใจนั้น เรามักมีกันไมตลอด ไมชาไม
นานก็หลงลืมละทิ้งกันเสียแลว เปนเหตุใหเกิดปญหาไดมากมาย เนื่องมาจากความระแวง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕ 

สงสัยเขาใจผิดกันในวงงานทั้งปวงจึงตองสอนกันใหติดต ามรักษาความจริงใจ และใหถือ
เปนวินัยในชีวิต 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

จากพระบรมราโชวาทขางตน เรา เปนคําสรรพนามบุรุษที่ ๑และสรรพนามบุรุษที่ ๒ โดย
อางถึง “ขาพเจา ” ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ “ผูสําเร็จการศึกษาที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร”  

 
๖.๒.๒ การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ 
การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ คือ การใชรูปแทนเพื่อ อางถึงอางถึงคํา วลี หรือ

ขอความ การอางถึงเชิงบงชี้มรีูปแทน เชน ดังนั้น, เชนนั้น, อยางนั้น, นี้, นั้น ซึ่งคําบงชี้อาจปรากฏ
เฉพาะคําบางชี้ หรือปรากฏรวมกับคําอ่ืนก็ได จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พบการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงเชิง ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ขาพเจาไดยิน เสียงกลาววิจารณถึงครูอยูบอยๆ วา ในปจจุบันนี้สถาบันฝายครูเสื่อม
ลงไป คํากลาวน้ันอางดวยวาเปนเพราะผูที่เขามาเลาเรียนทางครูสวนมากทีเดียว เปนผูที่
ดอยกําลังปญญาและกําลังทางอ่ืนๆ ไมสามารถหรือไมมีโอกาสจะเรียนวิชาทางอ่ืนไดแลว 
บานเมืองของเราจึงมีแตครูที่มีคุณภาพไมถึงขนาด ทั้งทางดานความรู ทางดานการทํางาน 
และทางดานความประพฤติ ทําให การศึกษาของเด็กเลวลงทุกที  ขอวิจารณน้ีจะเปนความ
จริงหรือไม มิใชเรื่องสําคัญที่ทานหรือผูใดจะตองโตแยง สิ่งสําคัญอยูที่วาผูที่เปนครูและเปน
ผูบริหารการศึกษาทุกฝายทุกคน จะตองพิสูจนใหเห็นวาสถาบันครูมิไดเปนเชนน้ัน 

(๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน  ตีความไดวา  คํากลาวนั้น  อางถึง เสียงกลาววิจารณถึงครู
อยูบอยๆ วา ในปจจุบันนี้สถาบันฝายครูเสื่อมลงไป 
 ขอวิจารณน้ี  อางถึง คํากลาวน้ันอางดวยวาเปนเพราะผูที่เขามาเลาเรียนทางครู
สวนมากทีเดียว เปนผูที่ดอยกําลังป ญญาและกําลังทางอื่นๆ ไมสามารถหรือไมมีโอกาสจะเรียน
วิชาทางอื่นไดแลว บานเมอืงของเราจึงมีแตครูที่มีคุณภาพไมถึงขนาด ทั้งทางดานความรู ทางดาน
การทํางาน และทางดานความประพฤติ ทําใหการศึกษาของเด็กเลวลงทุกที 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖ 

 เชนน้ัน อางถึง เสียงกลาววิจารณถึงครูอยูบอยๆ วา ในปจจุบันนี้สถาบันฝายครูเสื่อม
ลงไป คํากลาวน้ันอางดวยวาเปนเพราะผูที่เขามาเลาเรียนทางครูสวนมากทีเดียว เปนผูที่ดอยกําลัง
ปญญาและกําลังทางอ่ืนๆ ไมสามารถหรือไมมีโอกาสจะเรียนวิชาทางอื่นไดแลว บานเมืองของเรา
จึงมีแตครูที่มีคุณภาพไมถึงขนาด ทั้ง ทางดานความรู ทางดานการทํางาน และทางดานความ
ประพฤติ ทําใหการศึกษาของเด็กเลวลงทุกที 

ในการที่ผูสําเร็จการศึกษาจะออกไปเริ่มตนการงาน ซึ่งเปนภาระสําคัญอีกขั้นหนึ่ง
ตอไปนั้น จําเปนตองมีจุดหมายในชีวิตที่ถูกตองและสมควร สําหรับยึดถือเปนเบ้ืองตนกอน 
จึงจะชวยให ไดรับผลสําเร็จความพึงพอใจ จุดหมายสําคัญน้ัน  ไดแกความเจริญกาวหนา
และความผาสุกอันแทจริงของแตละคน ซึ่งเม่ือประกอบเขาดวยกันแลว จะสามารถอํานวย
ผลดี และกอเกิดประโยชนสุขแกสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวมอยางไพศาล 

ความสุขความเจริญอันแทจริง น้ัน หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหา
มาไดดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวย
การแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น ความเจริญที่แทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะ
อํานวยประโยชนถึงผูอื่นและสวนรวมดวย ตรงกันขามกับ ความเจริญอยางเท็จเที ยม ที่เกิด
ขึ้นมาดวยความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปนการทําลายลาง เพราะให
โทษบอนเบียนทําลายผูอื่นและสวนรวม  การบอนเบียนทําลายน้ัน  ที่สุดก็จะกลับมาเปน
ทําลายตน ดวยเหตุที่เม่ือสวนรวมถูกทําลายเสียแลว ตนเองก็ยืนตัวอยูไมได จะตองลมจมลง
ไปเหมือนกัน ดังนั้น ขาพเจาจึงไดนําเร่ืองนี้มาปรารภในโอกาสน้ี เพื่อใหทุกคนเล็งเห็นถอง
แทวา ความเจริญผาสุกที่แทกับไมแทของบุคคลอยูที่ไหน และนํามาพิจารณาดําเนินชีวิต
และการงานไดโดยถูกตอง 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 พระบรมราโชวาทขางตน ตีความได วา จุดหมายสําคัญน้ัน  อางถึง ความ
เจริญกาวหนาและความผาสุกอันแทจริงของแตละคน ซึ่งเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว จะสามารถ
อํานวยผลดี และกอเกิดประโยชนสุขแกสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวมอยางไพศาล 

ความสุขความเจริญอันแทจริงน้ัน  อางถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแ สวงหามา
ไดดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการ
แกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น ความเจริญท่ีแทนี้มีลักษณะเปนการสรางสรรค เพราะอํานวย
ประโยชนถึงผูอื่นและสวนรวมดวย ตรงกันขามกับความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดข้ึนมาด วย
ความประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปนการทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบียน
ทําลายผูอื่นและสวนรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๗ 

 การบอนเบียนทําลายน้ัน  อางถึง ความเจริญอยางเท็จเทียม ที่เกิดข้ึนมาดวยความ
ประพฤติไมเปนธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปนการทําลายลาง เพราะใหโทษบอนเบีย นทําลาย
ผูอื่นและสวนรวม 
 เร่ืองนี ้อางถึง ความสุขความเจริญอันแทจริง 
 โอกาสนี้ อางถึง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

การที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรพยายามอยางยิ่งมาตลอด ในอันที่จะจัดและปรับปรุง
ขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยดวยประการตางๆ เพื่อให มหาวิทยาลัยนี้ ไดเปนแหลง
ปลูกฝงความรอบรูและเผยแพรศิ ลปวิทยาการที่แทจริงนั้น เปนการที่ถูกตองเหมาะสมท่ีสุด 
เพราะชวยใหเกิดผูมีความสามารถทางวิชาการมากข้ึนในบานเมือง  

(๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน สามารถตีความไดวา  มหาวิทยาลัยนี้  อางถึง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

มีความเขาใจอยางหนึ่งเกิดขึ้นในเวลานี้วา การทํางานโดยมากมีปญหาและอุปสรรค
มากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการพลิกแพลงนอกระบบตางๆ เขา
แทนที่กระ นั้นแลว  ผลงานที่แทอันควรประสงคก็ยังบกพรองลมเหลว  ใครก็ตามท่ีเปนคน
สุจริตเที่ยงตรงยอมไมตองการใหเปนดังนั้น และคงจะปรารถนาจะชวยกันแกไข 

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน สามารถตีความไดวา  ดังน้ัน อางถึง การทํางานโ ดยมากมี
ปญหาและอุปสรรคมากมาย จะทํากันตรงไปตรงมามักไมสําเร็จ ตองใชวิธีการพลิกแพลงนอก
ระบบตางๆ เขาแทนที่กระน้ันแลว ผลงานท่ีแทอันควรประสงคก็ยังบกพรองลมเหลว 
 

วันวาน ขาพเจาไดกลาวกับที่ประชุมบัณฑิต ณ ที่นี้เปนความวา การศึกษาคนควา
วิชาการชั้นสูงนั้น  เทากับไดสรางสมกําลังแรงอยางสูงไวในตัว คือกําลังแหงความรู กําลัง
แหงความรูเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหสามารถปฏิบัติการไดดีขึ้น มากขึ้น อยางมีประสิทธิภาพ ถา
ใชไปในทางที่ถูกตองก็จะไดผลดีขึ้น มากข้ึน อยางมีประสิทธิภาพ ถาใชไปในทางที่ถูกตองก็

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘ 

จะไดผลดี ที่เปนประโยชนแท ชวยใหเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นไดจริง แตถาใชไปในทางผิด ก็
จะเกิดผลเสียหายรายแรงไดเหมือนกัน ผูมีกําลังจึงตองมีความรับผิดชอบอยางย่ิง ที่จะตอง
ควบคุมการใชกําลังของตัวแตในทางที่ถูกที่ควร 

ความรับผิดชอบดังกลาวน้ัน  อาจกลาวไดวามี ประเด็น สําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรก
จะตองระวังตั้งใจใชกําลังเพื่อสรางประโยชนแตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน ทั้งประโยชน
สวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองคอยปองกันและแกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหาย
เกิดข้ึน  และขอสาม ซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่งจะตองพยายามสรางเสริม กําลังนั้นใหหนัก
แนนมั่นคง และทวีขึ้น  การปฏิบัติงานดวยความเสียสละอยางน้ัน ยิ่งกระทํามากเทาใด จะ
ชวยใหเกิดความสามารถและความเชี่ยวชํานาญข้ึนเทานั้น 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 จากพระบรมราโชวาทขางตน สามารถตีความไดวา ความรับผิดชอบดังกลาวน้ัน  
อางถึง ผูมีกําลังจึงตองมีความรับผิดชอบอยางยิ่ง ที่จะตองควบคุมการใชกําลังของตัวแตในทางที่
ถูกท่ีควร และ มีประเด็นสําคัญอยู ๓ ขอ ขอแรกจะตองระวังตั้งใจใชกําลังเพื่อสรางประโยชนแต
ฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน ทั้งประโยชนสวนรวม พรอมกันนั้นก็จะตองค อยปองกันและแกไข
อยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายเกิดขึ้น และขอสาม ซึ่งเปนขอสําคัญอยางยิ่งจะตองพยายาม
สรางเสริมกําลังน้ันใหหนักแนนมั่นคง และทวีขึ้น และ กําลังน้ัน อางถึง กําลังเพื่อสรางประโยชน
แตฝายเดียว ใหไดทั้งประโยชนตน ทั้งประโยชนสวนรวม พรอมกั นนั้นก็จะตองคอยปองกันและ
แกไขอยูตลอดเวลา มิใหความเสียหายเกิดขึ้น  
 จากการศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ปรากฏการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนามและคําบงชี้เปนจํานวนมาก 
แสดงใหเห็นวาการใชการเช่ือมโยงความ โดยการอางถึงหลายๆ ครั้ง เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาได
ตระหนักถึงเนื้อหาและพิจารณาพระบรมราโชวาทอยางละเอียดถ่ีถวน 
 
 ๖.๓ การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม 
 มีผูกลาวถึงการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อมไวดังนี้ 
 
 นววรรณ พันธุเมธา กลาวถึงการใชคําเช่ือม ดังตอไปน้ี 

ประโยคท่ีสัมพันธกันมีคําเช่ือมปรากฏอยูดวย เพื่อชวยแสดงวาประโยคน้ันๆมี
ความหมายสัมพันธกันอยางไร  และจําแนกประเภทของคําเช่ือมตามลักษณะการประกอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙ 

คํา ตําแหน ง หนาที่และความหมาย ณ ที่นี้ จึงนําเสนอเฉพาะกลุมคําเชื่อม ที่จําแนกตาม
ความหมายเทานั้น โดยคําเช่ือมที่จําแนกตามความหมายสามารถแบงได ๑๖ ชนิด๕๙ ดังนี้ 

๑. คําเชื่อมบอกความเปนเจาของ เชน ของ, แหง 
๒. คําเชื่อมบอกผูมีสวนรวม เชน กับ, กะ 
๓. คําเชื่อมบอกเครื่องมือ เชน ดวย, โดย, กับ 
๔. คําเช่ือมบอกแหลง ไดแก บอกแหลงที่มีสิ่งตางๆ เชน ใน , นอก, หนา, หลัง, ฯลฯ 

บอกแหลงเดิม, เชน จาก, แต ฯลฯ   และบอกจุดหมายของส่ิงตางๆ เชน แก,สู, แด, ตอ ฯลฯ 
๕. คําเช่ือมบอกเวลา ไดแก บอกเวลากอน เชน ครั้น , หลังจาก , พอฯลฯ บอกเวลา

ภายหลัง เชน เมื่อ , กอน, แลว...ก็ ฯลฯ บอกเวลาเดียวกัน เชน ขณะที่ , ระหวางที่ , ในเวลา 
ฯลฯ บอกเวลาสิ้นสุด เชน จน, กระทั่ง ฯลฯ และบอกเวลาเร่ิมตน เชน ตั้งแต, ตั้งแตตอน ฯลฯ 

๖. คําเชื่อมบอกลักษณะ เชน โดย, ดวย 
๗. คําเชื่อมบอกการคลอยตาม เชน ก็ , และ, ทั้ง, รวมทั้ง, อีกประการหน่ึง , นอกจาก, 

ตลอดทั้ง ฯลฯ 
๘. คําเชื่อมบอกการเปรียบเทียบ เชน กวา, ราวกับ, เชนเดียวกับ , ประดุจดัง , ดังหนึ่ง, 

เสมือนหนึ่ง, ฯลฯ 
๙. คําเชื่อมบอกสิ่งกําหนด คือ คําวา ตาม  
๑๐. คําเช่ือมบอกความขัดแยง เชน แต, แตวา, สวน, ทวา 
๑๑. คําเช่ือมบอกความใหเลือกเอา เชน หรือ, หรือไมก็, หรือวา, ไมเชนนั้น ฯลฯ 
๑๒. คําเช่ือมบอกเหตุ เชน เพราะ, เพราะวา, ดวยเหตุที่, เนื่องจาก, ดวย ฯลฯ 
๑๓. คําเช่ือมบอกจุดมุงหมาย เชน เพื่อ, เพื่อวา, สําหรับ 
๑๔. คําเช่ือมบอกการจํากัด เชน ที่, ซึ่ง , อัน 
๑๕. คําเช่ือมบอกผล เชน จึง, จน, จนกระทั่ง, ดังนั้น, ฉะนั้น, ในที่สุด ฯลฯ 
๑๖. คําเช่ือมแสดงตัวอยาง เชน เปนตนวา, ดังเชน , อาทิ 

 
 ชลธิชา บํารุงรักษ กลาวถึงการใชคําเช่ือม (conjunction)  ไวดังนี้ 
 

การเช่ือมโยงความท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือสถานการณที่ปรากฏ
ในประโยคหรือขอความท่ีอยูตอเน่ืองหรือใกลเคียงกัน มี ๑๔ ลักษณะ ไดแก 

                                                   
๕๙ นววรรณ พันธุเมธา, ไวยากรณไทย,  ๒๑๗- ๒๑๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐ 

๑. ความสัมพันธแบบคลอยตาม ไดแก และ, ก็, และ...ก็, แลว, จึง, รวมทั้ง, พรอมกับ, 
ตลอดจน 

๒. ความสัมพันธแบบขัดแยง ไดแก แต, แต....ก็, แตแลว, แมแต, ทั้งๆที่, แมวา 
๓. ความสัมพันธแบบเงื่อนไข ไดแก ถา, ถา...ก็, หาก...ก็ 
๔. ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ ไดแก เพราะ, เนื่องจาก, เพราะวา, ก็เพราะ 
๕. ความสัมพันธแบบแสดงผล ไดแก ก็, จึง, ดังนั้น 
๖. ความสัมพันธแบบการขยายความ ไดแก ที่, ซึ่ง , อัน 
๗. ความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน ไดแก สวน 
๘. ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ไดแก เพื่อ, ให, เพื่อให 
๙. ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ ไดแก โดย 
๑๐. ความสัมพันธดานเวลา ไดแก เมื่อ, พอ, ขณะที่, หลังจาก, กอน, ตอนนั้น, ตอมา 

๑๑. ความสัมพันธแสดงจุดสิ้นสุด ไดแก จน, จนกระมั่ง 
๑๒. ความสัมพันธแสดงการเปรียบเทียบ ไดแก อยาง, กวา  
๑๓. ความสัมพันธแสดงการอางถึงคําพูด ความคิด หรือขอเท็จจริง ไดแก วา 
๑๔. ความสัมพันธแบบสรุปความ โดยอยูในโครงสราง “นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา” 
ตัวอยาง 
 “ขาชอบที่นี่และจะอยูตลอดฤดูหนาวนี้ หากทานไมพอใจ ก็ขอใหหาหนทางอ่ืนเอาเอง

เถิด” 
จากตัวอยาง หาก...ก็ เปนคําเช่ือมที่แสดงเงื่อนไขของผูพูดวาใน กรณีที่เกิดเหตุการณ

ที่ ๑ ขึ้น เหตุการณที่ ๒ นาจะเปนสิ่งที่เกิดตามมา 
 
 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบการเช่ือมโยงความ
โดยการใชคําเชื่อมในลักษณะตางๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรื อผลของ
การกระทําของคนท้ังชาติ ถือไดวา ทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความ
ถนัดและความสามารถ และตางคนตางก็ไดเกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางาน
ใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง เพราะฉะน้ัน  ในการที่ทานจะออกไปประกอบการ
งานตอไป ขอใหคํานึงถึงความจริงขอนี้ใหมาก พิจารณาใหเห็นความสําคัญของผูอื่นใหรูจัก
นับถือผูอื่น ใชความมีเหตุผลและรวมมือกัน ในการบริหารงานทั้งปวง 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑ 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม เพราะฉะน้ัน  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความเปนเหตุเปนผล 
 

การกระทําใดๆ ควรจะไดทําดวยเหตุผล ใหตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริงของงาน
เพราะ จะชวยใหงานสําเร็จลุลวงไปไดโดยถูกตอง เที่ยงตรง และรวดเร็ว นอกจากน้ัน  
จะตองทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียน เบียดบัง หรือละเมิดผูอื่น ซึ่งจะทําใหปลอดภัยจาก
ความลําบากยากยุงและความวิบัติทั้งปวง สําคัญที่สุด จะตองทําดวยความเปนบัณฑิตของ
ตน ไดแกทําดวยความคิด พิจารณาใหเห็นถองแทวาอะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความ
เจริญ อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนและกําจัด ความสามารถคิดพิจารณา
ใหเห็นจริงไดดังนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ ในอันที่จะทําส่ิงที่ถูกที่เจริญ และงดเวน
สิ่งตรงขามทั้งหมด การมีความรูสึกรับผิดชอบในการกระทํา ดั่งนี้ สําคัญมาก เพราะจะทํา
ใหหลักการที่ตั้งไวบังเกิดผล และเปนหลักการที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหไมตองตกเปนเคร่ืองมือของ
ผูอื่น ทั้งทําใหงานที่ทํามีผลอันแนนอน และดําเนินไปไดตรงตามความประสงค 

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม นอกจากนั้น  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความเพิ่ม และคําเชื่อม เพราะ ดังน้ี และดั่งน้ี แสดงความสั มพันธแบบ
เชื่อมความเปนเหตุเปนผล  
 

การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและ
แตกราวใหเกิดข้ึนทั่วไป ซึ่งเปนอันตรายอยางย่ิงตอชีวิตของประเทศชาติ กลาวคือ  การ
ทําลายนั้นจะทําใหมีความตอเนื่องของโครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความ แตกราวจะทําให
เสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในท่ีสุด กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจน
เสื่อมสลายไป บัณฑิตผูกําลังจะออกไปรวมงานของชาติ จึงนาจะคิดหาวิธีการสรางสรรคที่
แยบคายสมเหตุผลกวานั้น  ทุกวันน้ี  งานสําคัญๆ ดานตางๆ ก็มีโครงการที่ดําเนิน
ตอเนื่องกันอยูแลว ผูมีความรู ความสามารถที่จะทํางานก็มีอยูมากพอสมควร ถาทานจะเขา
ไปเสริมกําลังใหแนนหนาย่ิงขึ้นดวยความต้ังใจบริสุทธ์ิใจ ดวยเหตุผลสติปญญา และดวย
อุดมคติอันสูง ก็จะเปนประโยชนแกการจรรโลงของประเทศชาติไดอยางแนนอน 

(๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒ 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม กลาวคือ  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมคําอธิบาย คําเชื่อม ในท่ีสุด  แสดงความสัมพันธแบบแสดงผล ทุกวันนี้ 
แสดงความสัมพันธแบบเช่ือม บอกเวลา  และคําเชื่อม ถา ...ก็ แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมความ
เปนเงื่อนไข 
 

ความจริงใจตอผูอื่นเปนของสําคัญมาก สําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและความ
เจริญเพราะสามารถกําจัดปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะปญหาอันเกิดจากความกินแหนง
แคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจตอผูอื่นนั้น ยอมไดรับความนิยมเชื่อถือ
ไววางใจ รวมมือสนับส นุนจากสาธุชนอยูเสมอ จะทําการสิ่งใดก็สําเร็จและราบรื่น ทาน จึง
สอนใหรักษาความจริงใจในกันและกันไวทุกเม่ือ นอกจากความจริงใจตอผูอื่น แลว ยังมี
ความจริงใจตอตนเองอีกประการหน่ึง ซึ่งจะตองรักษาใหมั่นคง และใหยิ่งขึ้นไป คือเม่ือได
ตั้งใจในความประพฤติปฏิบัติอันใ ด  ตามท่ีไดไตรตรองเห็นวาชอบวาเปนประโยชนแทจริง
แลว ก็ใหติดตามรักษาความต้ังใจที่จะกระทําด่ังนั้นใหตลอด ทั้งที่เปนมาแลว ที่กําลังเปนอยู 
และที่จะเปนตอไป ผูที่รักษาความจริงใจตอตนเองไดมั่นคง จะไมเปนคนสับปลับ หากเปน
คนเที่ยงตรงหนักแนน ทําอะไรตาม กฎเกณฑ ตามระเบียบ และตามความถูกตองเปนธรรม 
สามารถสรางสมความคิดความเจริญใหเพิ่มทวีขึ้นได ไมมีความถอยหลัง 

(๑๔ มีนาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม โดยเฉพาะ  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความเนนเฉพาะ คํา เช่ือม นอกจาก  แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมความ
เพิ่ม คําเช่ือม จึง แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมความเปนเหตุเปนผล และคําเช่ือม แลว  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมบอกเวลา 
 

การพัฒนา ไดเปนภารกิจและเปนนโยบายสําคัญของการปกครองบริหารประเทศมา
เปนเวลานานพอสมควรแลว ทุกสิ่งทุก อยางในบานเมือง จึงดูเปลี่ยนแปลงผิดตาไปกวาแต
กอนอยางมากและรวดเร็ว แตกระน้ัน ก็เปนที่ทราบกันวา เราตองพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไปอีก เพื่อใหทันกับปญหาความบีบคั้นซ่ึงทวีขึ้น เนื่องมาแตไดรับ
ความกระทบกระเทือนจากภายนอก ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเ มือง และความม่ันคง 
นักพัฒนาและบริหารจึงตองมีและตองใชความสามารถอยางสูงเปนพิเศษ 

ความม่ันคงเด็ดเดี่ยว ที่ยึดม่ันในผลสําเร็จของงาน และในความถูกตองเปนธรรม เปน
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับนักพัฒนาบริหาร เพราะความมีจิตใจมั่นคงในผลสําเร็จของงานจะทําให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓ 

มุงม่ันที่จะกระทําตอเนื่องไปโดยไมลดละ จนบรรลุผลเลิศ สวนความม่ันคงในคุณธรรมนั้น 
จะสรางเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดข้ึนไดมากมาย เชนวา จะทําใหเปนคนสุจริต ไม
ทํา ไมพูด ไมคิดในสิ่งที่เปนความชั่วความตํ่าทรามทุกอยาง ทําใหมีความจริงใจในกันและ
กัน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับกําจัดความกินแหลงแคลงใจ บาดหมางแตกแยกกัน 

(๒๓ มีนาคม ๒๕๒๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม แตกระนั้น แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความขัดแยง คําเชื่อม เพราะ แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมความเปนเหตุ
เปนผล คําเชื่อม สวน แสดงความสัมพันธแบบแยกสวน และคําเช่ือม  เชนวา แสดงความสัมพันธ
แบบเชื่อมตัวอยาง 
 

การปฏิบัติงานท้ังปวงนั้น กลาวโดยหลักการ  ตองอาศัยปจจัยพื้นฐานประกอบกัน
สองอยาง อยางหนึ่ง ไดแก ความรูความสามารถโดยเบ็ดเสร็จของผูปฏิบัติ อีกอยางหนึ่ง 
ไดแกระเบียบแบบแผนและวิธีการ ที่กําหนดไวใหใชในการปฏิบัติงานน้ันๆ 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม กลาวโดยหลักการ  

แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมคําอธิบาย 
 
หากตางคนตางคิด ตางคนตางอางเหตุผลที่อ าศัยพื้นฐานแตกตางกัน ก็อาจเกิด

ถกเถียงโตแยงกัน โดยไมมีขอยุติ ปญหาตางๆ ก็ไมมีทางออกและไดรับการปฏิบัติแกไข เปน
ผลใหงานที่ทําติดขัดลาชา หรือไมสามารถจะดําเนินการตอไดสําเร็จ 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโย งความโดยการใชคําเชื่อม หาก ...ก็ แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความท่ีเปนเงื่อนไข 
 

ทุกวันน้ี  แมประเทศของเราจะพัฒนาดานอุตสาหกรรมไปมากแลวก็ตาม แต
การเกษตรก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน จะละเลยทอดทิ้งมิได ดังนั้น จึงจําเปนที่
จะตองคนคิดหาแนวทางปฏิบัติการ เกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ เพื่อชวยให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔ 

เกษตรกรของเราไดมีผลผลิตที่เพียงพอเลี้ยงตัว และมีฐานะความเปนอยูที่สุขสบายพอควร
แกอัตภาพ 

(๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม ทุกวันน้ี  แสดง
ความสัมพันธแบบเช่ือมความท่ีเปนลําดับเวลา  คําเชื่อม แม แต แสดงความสัมพันธแบบขัดแยง  
และคําเชื่อม ดังน้ัน จึง แสดงความสัมพันธแบบเปนเหตุเปนผล 
 

พิธีรับปริญญาบัตรมีความหมายสําคัญมากแกบัณฑิตทั้งหลาย เพราะ เปนการ
ประกาศรับรองวิทยฐานะของแตละคนใหปรากฏ วาเปนผูมีความรู ความคิด ความสามารถ
พอเพียงที่จะยกยองไววางใจ ใหประกอบการงานที่สําคัญๆ ของชาติได งานของชาตินั้นมี
มากมายหลายดาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง และจําเปนจะตองมีผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชา มาปฏิบัติบริหารให
สําเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกๆ ดาน ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็ขอ เปรียบเหมือนวงดนตรี
วงหนึ่ง ซึ่งจะตองประกอบดวย เครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีเคร่ืองดีด สี ตี เปา เปนตน และ
มีผูชํานาญในเคร่ืองดนตรีนั้นๆ เปนผูปฏิบัติใหกลมกลืนไพเราะ และถูกตองตามจั งหวะจะ
โคน จึงจะเปนวงดนตรีที่สมบูรณได เพราะฉะน้ันผูมีปญญาความสามารถไมวาจะทํางาน
ใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทา
เทียมกัน และตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุดดวยความรับผิดชอบ และดวยความอุตสาหะวิริยะ 
โดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ เชื่อวา ถาทุกฝายทุกคนในชาติปฏิบัติได
ดังนี้ ก็จะยังความเจริญกาวหนาใหแกกิจการที่ทํา และบันดาลความเจริญมั่นคงใหเกิดแก
ประเทศชาติไดเปนแนนอน 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน มีการเช่ือมโยงคว ามโดยการใชคําเชื่อม เพราะ จึง และ
เพราะฉะน้ัน แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมความเปนเหตุเปนผล คําเชื่อม เปรียบเหมือน  แสดง
ความสัมพันธแสดงการเปรียบเทียบ  และคําเชื่อม ถา...ก็ แสดงความสัมพันธเชื่อมความที่เปน
เงื่อนไข 
 จากการศึกษาการเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อมใน พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเช่ือมโยงความ ประเภทน้ี ทําใหขอความมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน อีกทั้งยังทําใหขอความมีความสละสลวยอีกดวย ผูเขียนวิทยานิพนธพบการใชคําเชื่อม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕ 

ในพระบรมราโชวาทที่แสดงความสัมพันธแบบการอธิบาย และแสดงความเปนเหตุเปนผลมา ก
ที่สุด ในพระบรมราโชวาทแตละองคมีการใชคําเชื่อมหลายประเภท การใชคําเชื่อมจะชวยใหเขาใจ
รายละเอียดเน้ือหาของพระบรมราโชวาทไดอยางลึกซึ้ง จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเลือกสรรคําเช่ือมมาใชไดอยางเหมาะสม แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดานการใชภาษาไทย
ไดเปนอยางดี 
 ผลการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบการเช่ือมโยงความ ๓ 
ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดยการละ ปรากฏ ๒ ลักษณะ ไดแก การละสรรพนามและการละ
คํานาม การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง พบ ๒ ลักษณะ ไดแก การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง
คําสรรพนามและการเช่ือมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ และการเชื่อมโยงความโดยการใช
คําเชื่อม ผูเขียนวิทยานิพนธพบการใชการเช่ือมโยงความโดยการละคําสรรพนามเปนสวนใหญ 
แสดงใหเห็นวาการใชการเช่ือมโยงความโดยการละหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเนื้อหาของพระบรม
ราโชวาทกระชับไมเยิ่นเยอ  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๘๖ 

 
บทที่ ๔ 

 
เน้ือหาและแนวพระราชดําริทีป่รากฏในพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระเมตตาเสด็จพระราชดําเนินไป พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ตอเน่ืองกัน มาเปนเวลาหลายสิบป  มีบัณฑิต
ไดรับพระราชทานปริญญาบั ตรจากพระหัตถไปแลวหลายแสนคน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอ
บัณฑิตและสถานศึกษาอยางหาท่ีสุดมิได พระบรมราโชวาทแตละองคลวนมีเนื้อหาแ ละแนว
พระราชดําริ ซึ่งมีสาระสําคัญ  ๕ ประการ คือ ความสําคัญของบัณฑิต การศึกษา หลักการทํางาน 
ความสําคัญของประเทศ และการพัฒนาสติปญญา  

จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเขียนวิทยานิพนธเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาและแนวพระราชดําริที่ปรากฏ พระบรมราโชวาทแตละองคลวนผานการ
ใครครวญ ไตรตรองมาแลวเปนอยางดี เพื่อใหบัณฑิตนําไปปฏิบัติใชไดจริง ดังรายละเอียดตาม
ประเภทของเนื้อหาพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

 
๑. ดานความสําคัญของบัณฑิต 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญแก บัณฑิตเปนอยางมาก เห็นไดจาก
การท่ีพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ตางๆ ต อเนื่องกันเปนเวลาหลายสิบป จน เปนที่ประหลาดใจแก ชาวตางชาติ ผูมีโอกาสไดทราบ
เกลาทราบกระหมอมถึงพระราชจริยวัตรน้ี ดวยไมมีสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคใดในโลกปจจุบัน
ที่เปยมดวยพระเมตตาธิคุณเปนอเนกอนันตถึงปานน้ี ๑ ทั้งนี้เพราะบัณฑิตจะเปนกําลังสําคัญใน
การสรางสรรคพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง 

ในการเสด็จไปพร ะราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถ าบันการศึกษา
ตางๆ แตละครั้ง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิต ซึ่งมี

                                                   
๑ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , “คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ิ ,” ใน ประทีป
แหงการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๐), ๑๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘ 

เนื้อหาและแนวพระราชดําริหลากหลาย เพื่อใหบัณฑิตไดตระหนักถึงหนาที่ของตนตามความ
คาดหวังของสังคม โดยพระราชทานพระบรมราโชวา ทมีใจความสําคัญในดาน ความเปนบัณฑิต 
คุณสมบัติและหนาที่ของบัณฑิต คุณสมบัติและหนาที่เฉพาะสาขาของบัณฑิต และคุณธรรม
ประจําตัวบัณฑิต ดังตอไปนี้ 

 
๑.๑ ความเปนบัณฑิต 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษา 

พระบรมราโชวาทแตละองค  พระองคทรงกลาวถึงความสําคัญของบัณฑิตเสมอ เพราะบัณฑิตจะ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง ดังนั้นพระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกั บความเปน
บัณฑิตจึงมีเน้ือหาเก่ียวกับความหมายของบัณฑิต ความเปนบัณฑิต และความสําคัญของพิธีรับ
ปริญญาบัตร 

บัณฑิตคือผูสําเร็จการศึ กษาขั้นปริญญา กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาขั้นนี้ จะตองผาน
การฝกฝนอบรมในดานตางๆ มาอยางดี เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัตรแลว ถือไดวาเปนผูมี
ความรูสูง พรอมท่ีจะปฏิบัติงานสรางสรรคความเจริญม่ันคงใหแกตนเองและสวนรวม ตองมีความ
รับผิดชอบในการที่จะใช วิชาความรูปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน โดยมีแนวพระราชดําริวา 
ความสามารถของบัณฑิตจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังที่ทรงกลาวไว วา “บัณฑิต
ทั้งปวงที่อยูในท่ีนี้ เปนผูมีสติปญญาดี จึงมีโอกาส ไดรับการสนับสนุนสงเสริมให เลาเรียนจนสําเร็จ
วิชาการช้ันสูง เปนที่ หวังของทุกคนวา จะไดทําประโยชน ทําความเจริญ ใหแกประเทศชาติและ
สังคมในกาลตอไป ขาพเจาใครขอใหทําความเขาใจใหถองแทตั้งแตบัดนี้วา ทานที่ปรารถนาเปนที่
หวังของคนท้ังชาติ ควรอยางยิ่งที่จะไดทําการงาน แสดงความสามารถใหเปนคุณแกสวนรวม ให
สมแกคุณวุฒิ และเกียรติศักด์ิของผูมีการศึกษาสูง” (๑๔ มกราคม ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

ทั้งนี้พระองคทรงใหความหมายของบัณฑิต วาเปนผูมีความรูความสามารถ ดังที่ทรง
กลาวไววา “ผูที่ควรแกนามวา “บัณฑิต ”นั้น นอกจากความรูความสามารถแลว ยังตองเปนผูมี
จิตใจสูง มีศีลธร รม มีสติสัมปชัญญะ อดทน อดกล้ัน ประพฤติแตในส่ิงที่ชอบที่ควร วางตนให
สมเกียรติ เปนผูที่ควรแกการนับถือเปนแบบอยาง ” (๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ) และทรงใหความหมายอีก วา “บัณฑิต คือ ผูมีปญญายิ่งกวาอ่ืน ” (๓ กันยายน 
๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร ) และทรงอธิบายความหมายของปญญา หรือความมีปญญา
วา “ความสามารถเขาใจไดอยางถูกตอง ถองแท และตรงจุด ไมมีความลังเลสับสนหรือยึดติดอยู
กับสิ่งที่มิใชสาระ เมื่อจะพิจารณาหรือเรียนรูเรื่องใดส่ิงใด ก็มุงเขาถึงสาระของเร่ืองนั้น ไดทันทีโดย
กระจางชัด” (๓ กันยายน ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร ) โดยมีพระราชดําริวา ผูที่มีปญญา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙ 

มีความเขาใจ จะสามารถแกไขปญหาไดลุลวงเรียบรอย  จะรวมมือกับผูใดก็ราบรื่น จะทําสิ่งใดก็
สําเร็จสมบูรณ 

พระองคทรงกลาวถึงความเปนบัณฑิต วาบัณฑิตเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรมคุณธรรม 
มีความสามารถคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุมีผล และความเปนบัณฑิตยอมแสดงออกใหเห็น
ในการกระทํา คําพูด และความคิด โดยสุจริตและสรางสรรค หากบัณฑิตสามารถปฏิบัติใหเคยชิน
เปนนิสัย จะชวยใหการทํางานตางๆ เกิดความเขาใจและส ามัคคีกันเปนอยางดี และสามารถ สราง
งานใหเกิดประโยชนมีประสิทธิภาพ ดังที่พระราชทานพระบรมราโชวาทใจความวา  
 

ความเปนบัณฑิต นอกจากจะหมายรู และความฉลาดสามารถของบุคคล ในการใช
วิทยาการ ใหเกิดประโยชนแลว ยังสังเกตทราบไดที่การกระทํา คําพูดและความคิด อีกทาง
หนึ่ง บัณฑิตนั้นเม่ือจะทํา จะพูด หรือจะคิด ยอมพยายามทําให ดี พูดใหดี คิดใหดีเสมอ ทํา
ใหดี หมายถึง ทําดวยความต้ังใจและจริงใจ ใหเปนการสรางสรรคแท ไมวาการเล็กการใหญ 
ก็พยายามทําอยางดีที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และประโยชนของการที่ทํานั้น โดย
ครบถวน ไมทําโดยเพทุบาย หรือมีเจตนาไมบริสุทธ์ิแอบแฝง การพูดใหดีหมายถึง การกลาว
วาจาชอบใหเกิดประโยชน เชน กลาวในสิ่งที่จะกอใหเกิดความรู ความฉลาด ความเจริญ 
ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไมกลาวในส่ิงที่ไมรูจริง ที่กอใหเกิดความสับสน หรือที่
ทําลายความดีงาม ความเจริญมั่นคง การคิดใหดีนั้น หมายถึงการคิดดวยความมีสติมั่น คง 
เปนกลางไมถูกเหนี่ยวนําดวยอคติ หากอาศัยความถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผลความเปน
จริง และศีลธรรม จริยธรรมเปนพ้ืนฐานเคร่ืองวินิจฉัย เพื่อใหความคิดนั้นปราศจากพิษภัย 
เปนคุณเปนประโยชนแทจริง 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

นอกจากน้ียังมีพระบรมราโ ชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึง
ความสําคัญของบัณฑิต โดยทรงกลาววา “บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถใน หลักวิชาและยัง
สังเกตทราบไดที่ความคิด คําพูดและการกระทํา คําพูดที่กลาวออกไป ยอมถือเปนสัจวาจ า...การ
พูดแลวทําคือพูดจริงทําจริง หากบัณฑิตไดคิดพิจาร ณาตามพระบรมราโชวาทน้ี จึงจะไดชื่อวา
ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเปนบัณฑิต” (๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

พระบรมราโชวาทท่ีกลาวมาขางตนลวนแตมีความสําคัญเกี่ยวกับบัณฑิต แสดงใหเห็น
วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนใจและใหความสําคัญแกบัณฑิตเปนอยางมาก นอกจากน้ี
พิธีรับปริญญาบัตรก็มีความสําคัญแกบัณฑิตมากเชนกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันตางๆ ต้ังแตป พ .ศ. ๒๔๙๓ เปนตนมา ไมวาสถาบันการศึกษาจะต้ังอยู ณ ภูมิภาคใด 
จังหวัดใด พระองคก็เสด็จพระราชดํา เนินไปพระราชทานปริญญาบัตรดวยพระองคเอง นับเปน  
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได เพราะจะไดเปนขวัญและกําลังใจสําคัญแกบัณฑิตในการ
ออกไปทํางาน พิธีรับปริญญาบัตรมีความสําคัญมากเพราะเปนการประกาศรับรองวิทยฐานะของ
ผูสําเร็จการศึกษาวาเปนผูมีความรู ความคิด ความ สามารถ ที่จะสรางสรรคประโยชนแก
ประเทศชาติใหเจริญวัฒนาตอไป โดยทรงกลาวไววา “พิธีรับปริญญาบัตรน้ีมีความหมายสําคัญ
มากสําหรับบัณฑิตท้ังหลาย เพราะเปนการประกาศรับรองวิทยฐานะของแตละคนใหปรากฏแก
มหาชน วาเปนผูมีความรู ความฉลาด และความสามารถพรอม ควรจะยกย องไววางใจให
ประกอบการงานท่ีสําคัญของบานเมืองได ” (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ) 
และ “บัณฑิตท้ังหลายตางไดรับปริญญาบัตร เครื่องรับรองวุฒิกันไปเรียบรอยแลว ซึ่งนอกจากจะมี
ความหมายสําหรับแตละคน ยังนับวามีความหมายอยางสําคัญตอ ประเทศชาติดวย คือทําให
ประเทศของเราไดตัวบุคคลผูมีความรูความสามารถสูงในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มข้ึนอีกมาก ”     
(๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

นอกจากน้ีทรงกลาวถึงความสําคัญของใบปริญญาบัตร และครุยวิทยฐานะ วา เปน
ตัวแทนของบุคคลผูมีวิชาความรู มีความสามารถทางวิชาการ  เปนเครื่องหมายของความดี ดังนั้น
บัณฑิตจึงควรต้ังมั่นอยูบนพ้ืนฐานแหงความดีงาม ดังที่ทรงกลาวไววา  
 

ปริญญาบัตรซึ่งบางทีเห็นกันวาเปนเพียงแผนกระดาษ และครุยวิทยฐานะ ซึ่งบางที
เห็นกันวารุมรามนารําคาญ เปนเคร่ืองหมายแหงความรูและคุณสมบัติทั้งปวง  แสดงให
ทราบวาผูเป นเจาของเปนบุคคลที่ส ามารถในวิชาการ แตกฉานในเหตุผล และการปฏิบัติ
ชอบปฏิบัติดี ผูฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะทําตัวใหสอดคลองเหมาะแกเครื่องหมายแหงความ
ดีนั้น ตลอดมาและตลอดไป ถาไดปฏิบัติดีปฏิบัติถูกตองและครบถวนทั้งทางวิชาการและ
จิตใจแลว แมปริญญาบัตรจะสูญห ายวอดวายไป หรือเสื้อครุยจะขาดยุยกระจุยไป 
ผูทรงคุณวุฒิก็ยังมีคุณวุฒิ มีความดีอยูครบ ถึงแมชีวิตรางกายจะแตกสลายไป ความดี
ทั้งหลายก็จะยังคงอยูค้ําจุนโลกตลอดไป 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑ 

คุณลักษณะประการสําคัญของบัณฑิตท่ีจะขาดมิไดเลย คือบัณฑิตจ ะตองมี “ศักด์ิ” 
และ “สิทธิ์” สมกับท่ีชื่อวาเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา และจะตองปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให
สมกับที่มีศักด์ิและสิทธิ์อยูอยางเต็มภาคภูมิ ดังพระบรมราโชวาทความวา  

 
บัณฑิตจะตองรักษาสัตยปฏิญาณที่ไดใหไววาจะรักษาศักดิ์และสิทธ์ิแหงปริญญาและ

อนุปริญญาโดยเครงครัด  คําวา “ศักดิ์” นาจะตีความหมายวา กําลังอํานาจทางวิชาการ ซึ่ง
เปนส่ิงที่ทานจะปลอยปละละวางมิไดเปนอันขาด หากแตจะตองรักษา ฝกฝนเพ่ิมพูนใหเต็ม
เปยมอยูเสมอ สวนคําวา “สิทธ์ิ” นั้น แปลวาความสําเร็จ หมายความถึงความสําเร็จที่ควรมี
ควรไดโดยชอบ การรักษาสิทธ์ิ จึงหมายถึงก ารรักษาความสําเร็จโดยชอบของตน ดวยการ
นําเอากําลังวิชาการที่มีอยู ไปสรางสรรคประโยชนสวนรวมตางๆ ใหบังเกิดขึ้น 

(๑๕ กันยายน ๒๕๒๐มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง สนใจ เกี่ยวกับความสําคัญของบัณฑิตและพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรเปนอยางมาก เพราะทรงปรารถนาวาบัณฑิตจะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสรางสรรคประเทศใหเจริญมั่นคง ดังที่ทรงกลาววา “ขาพเจามีความรูสึกอยางหนึ่งเกิดขึ้น
เสมอ ทุกคราวท่ีมามอบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยนี้ คือรูสึกดีใจวาบานเมืองของเราจะไดกําลังผู
มีความรู  มีความกระตือรือรนและรักความเจ ริญกาวหนามาชวยงานของชาติเพิ่มข้ึน ” (๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ) แสดงใหเห็นวาพระองคทรงชื่นชมยินดีกับบัณฑิต
ทุกคน  
 

๑.๒ คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิต 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงบัณฑิตที่ เพิ่งสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนผูที่
ตองกาวสู การดําเนินชีวิตและการทํางาน แตกตางกับ การดําเนินชีวิตขณะกําลั งศึกษาอยูมาก 
ดังนั้นพระองคจึงมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต ดังที่ไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาความวา  “บัณฑิตจะตองเอาใจใส สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเปน
นิตย ต้ังเจตนาของตนไวใหมั่นคง” ( ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัตรแลว จึงจะไดชื่อวาเปนผูมีศักด์ิและสิทธิ์ 
บัณฑิตจึงตองมีหนาที่และคุณสมบัติของความเปนบัณฑิตครบถวน สามารถ นําความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม ดังพระบรมราโชวาทความวา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒ 

ผูที่ไดสําเร็จการศึกษา มีวุฒิมีศักดิ์มีสิทธ์ิบริบูรณแลว จึงถือไดวามีหนาที่ ที่จะตองนํา
คุณสมบัติของตัวที่มีอยูไปใชใหเต็มภาคภูมิ  ในอันที่จะประสานความ รูความสามารถเขา
ดวยกัน ฟนฝาปญหาอุปสรรค ความยากลําบากท่ีมีอยู หรือที่จะมาขางหนาใหลุลวงไป 

(๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

การพระราชทานแนวพระราชดําริแตละครั้ง พระองค ได พระราชทานพระบรม            
ราชาธิบาย โดยทรงแยกประเด็นของเน้ือหาออกเปนข อๆ ซึ่งจะทําใหผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่ได
อานสามารถติดตามแนวพระราชดําริดวยความเขาใ จชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังพระบรมราโช วาทท่ี
พระราชทานแกบัณฑิต ดังนี้ 
 

บัณฑิตจะมีแตชื่อเสียงเปนเกียรติยศเพียงอยางเดียว ยอมไมสมควร จะตองพัฒนา
ตนเองใหมีคุณสมบัติตางๆ ใหสม กับฐานะของบัณฑิตดวย คุณสมบัติที่สําคัญประการหน่ึง
ของบัณฑิตคือความรู ความสามารถทางวิชาการ . บัณฑิตนั้นจะตองเปนผูมีความรูที่หนัก
แนนดวยวิทยาการ ทั้งดานลึกและดานกวาง โดยมีทฤษฎีและเหตุผลขอพิสูจนเปนเครื่อง
รองรับ พรอมกันนั้นก็ตองมีความคิดความสามารถที่ จะนําหลักวิชาการไปปรับใชใน
สถานการณจริงไดโดยถูกตองพอเหมาะพอดีดวย. อีกประการหน่ึง ในการนําความรูไปใชนั้น 
บัณฑิตควรจะตองมุงหมายและพยายามใชเพื่อประโยชนของสวนรวมใหยิ่งไปกวาของ
ตนเอง. เม่ือมีความรูจริงและนําไปใชงานไดผลเปนประโยชนจริง จึงจะนับวาเปนบัณฑิตแท. 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 จะเห็นไดวา พระบรมราโชวาทแตละองคลวนมีเนื้อหาและแนวพระราชดําริที่สะทอนวา 
บัณฑิตเปนผูสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติประจําตัว ท่ีจะออกไปปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ 
พระองคทรงคาดหวังวาบัณฑิตจะเปนกําลั งสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นบัณฑิตจึงควร
ตระหนักถึงคุณสมบัติและหนาที่ของตนไวอยางเหนียวแนน พระบรมราโชวาทแตละองคแฝงขอคิด
เพื่อใหบัณฑิตนําไปเปนแนวทางใหเกิดประโยชนตอไป 
 

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาขาของบัณฑิต 
 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตดังที่ไดกลาวมา ขางตนแลว พระบาทสมเด็จ     
พระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับวิชาชีพสาขาตางๆ ไดแก แพทย พยา บาล ครู อาจารย นักการ
เกษตร เกษตรกร นักเทคโนโลยี ศิลปน และนักกฎหมาย  พระบรมราโชวาทแตละองคลวนมีเนื้อหา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓ 

มุงใหบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ของตนต ามวิชาชีพท่ีไดศึกษาเลาเรี ยนมา  ดังที่พระองคพระราชทาน   
พระบรมราโชวาท ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

๑.๓.๑ แพทยและพยาบาล 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีเน้ือหาและแนวพระราชดําริให

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพไดตระหนักถึงวิชาความรูตางๆ ที่ไดศึกษามา       
เพื่อนําไปประก อบการทํางาน พระบรมราโชวาทจึงเปนเสมือนเครื่องนําทาง ของบัณฑิตในการ
ประพฤติปฏิบัติตนในหนาท่ีการงานและสามารถพัฒนาสังคมและชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา 
และยังสะทอนใหเห็นแนวพระราชดําริของพระองคไดเปนอยางดี พระบรมราโชวาทท่ีมี เนื้อหา
เกี่ยวกับแพทยและพยาบาล พระอ งคทรงมุงใหบัณฑิตปฏิบั ติหนาที่ของตนตามวิชาชีพท่ี เลาเรียน
มา เพื่อบําบัดบรรเทาทุกขและดูแลรักษาความเจ็บปวยของประชาชนดวยเมตตาจิต ผูสําเร็จ
การศึกษาที่ ออกไปประกอบวิชาชีพจะตองประพฤติปฏิบัติตัวใหอยูในจรรยาแพทย และพยาบาล  
หากผูใดละเมิดจะเกิดความเส่ือมเสียแ กตัว แกการแพทยและประเทศชาติในท่ีสุด แสดงใหเห็นวา
พระองคทรงใหความสําคัญกับการแพทยเปนอยางมาก ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก
บัณฑิต ดังนี้ 
 

จงระลึกไวเสมอเปนนิตยวาจรรยาแพทยเปนวินัยที่มิไดมีการบังคับใหทําตาม แตทาน
จะตองบังคับตัวของทานเองใหปฏิ บัติตามใหได และหากเม่ือใดทานละเมิดจรรยาแพทย 
เม่ือนั้น จะเกิดความเสื่อมเสียแกตัว แกการแพทย และแกประเทศชาติเปนที่สุด 

(๖ เมษายน ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร) 
 
 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ยังทรงใหความสําคัญแก วิชาแพทยเปนอยาง
มากโดยมีพระราชประสงคเกี่ยวกับวิชาแพทยและวิชาที่เกี่ยวของ คือควรตระหนักถึงประโยชนของ
ผูอื่น ใชความรูความชํานาญในการดูแลผูปวย จะตองอุทิศเวลาและความสุขสวนตัวในการปฏิบัติ
หนาที่นี้ พระองคทรงหวงใย สุขภาพของประชาชน เพราะหากสุขภาพของประชาชนสมบูรณ
แข็งแรง ประชาชนจะมีกําลัง ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางดียิ่ง เนื้อหาใน        
พระบรมราโชวาทแสดงใหเห็นวาพระองคทรงนึกถึงประชาชนและประเทศชาติเปนหลกั ดังจะเห็น
ไดจากพระบรมราโชวาท ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔ 

วิชาการที่สอนเปนหลักในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ก็คือวิชาแพทย กับทั้งวิชา
วิทยาศาสตรนานาสาขาซ่ึงเปนอุปการะแกวิชาแพทย จึงพอจะกลาวไดวาผูสําเร็จการศึกษา
จากที่นี่ จะไดเปนผูมีสวนรวมมืออยางสําคัญในงานดานการแพทยและอนามัย หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง คือการสรางเสริมความเขมแข็งสมบูรณแหงสุขภาพนั่นเอง การรักษาความสมบูรณ
แข็งแรงนั้น โดยปรกติ  จะอํานวยผลใหสุขภาพจิตสมบูรณดวย และเม่ือมีสุขภาพสมบูรณดี
พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของ
บานเมืองไดเต็มท่ี ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือเปนแตผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ 
ดังนั้น จึงใครขอรองใหทุกๆ คน ตั้ งใจและพยายามปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณจริงๆ อยา
ปลอยใหกําลังของชาติตองเส่ือมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย จะทําใหการ
สรางความม่ันคงกาวหนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจทุกอยางเปนไดโดยยาก ทานทั้งหลาย
ควรระลึกใหไดเสมอวาสุขภาพที่สมบูรณในรางกายและจิ ตใจนั้นเปนรากฐานของการ
สรางสรรคจรรโลงประเทศ อันจะเปนทางขจัดปญหาของสังคมสวนสําคัญลงได และจะทํา
ใหการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสําเร็จมั่นคง และเจริญกาวหนา 
ประกอบพรอมไปดวยความเปนอิสระ ยุติธรรมและความผาสุก 

(๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
  ๑.๓.๒ ครู อาจารย 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชาชีพครูนั้น 
สวนมากจะเนนในเรื่องการเรียนการสอนและความเปนครู เพราะครูมีหนาที่อบรมส่ังสอนเยาวชน
ใหเปนคนดีและใหมีการศึกษาที่ดี ดังนั้นจึงถือวาครูมีบทบาทสําคัญตอสังคมเปนอยางมาก ครูเปน
บุคคลสําคัญในการสรางสรรคความเจริญม่ันคงของประเทศอีกดวย นอกจากน้ีพระองคทรง สนใจ
ในดานปญหาเยาวชนและปญหาบานเมือง ซึ่งปญหาเยาวชนก็เปนปญหาหน่ึงที่จะตองไดรับความ
ชวยเหลือ ดังจะเห็นไดจากเน้ือหาในพระบรมราโชวาทจะมีใจความสําคัญเนนให ผูที่จะออกไป
ปฏิบัติหนาที่ครูวางตัวใหเหมาะสม  เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป  ในการ
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการพิษณุโลกเม่ือ  พ.ศ.
๒๕๑๕ ขณะนั้นอาจมีปญหาเยาวชนเกิดขึ้นมากในสังคม พระองคจึงได พระราชทานพระบรม
ราโชวาทท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับปญหาเยาวชน เพราะครูมีหนาที่ปลูกฝงความรูและแนะแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควร  เพื่อเยาวชนจะไดมีอนาคตที่ดีและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไป การท่ีพระองคทรงใหความสําคัญกับวิชาชีพครูและงานทางดานการศึกษานี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕ 

เพราะต องการใหผูสําเร็จการศึกษาไดตระหนักและระลึกถึงหนาที่ความเปนครูวา จะตองปฏิบัติ
ดวยความต้ังใจจริงไมปลอยใหเยาวชนออกนอกลูนอกทาง ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทดังนี้ 
 

ขณะนี้ รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากข้ึน เนื่องจากเหตุหลาย
กระแส ความจริง เยาวชนมิไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับ
ความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร และขาดที่พึ่ง ขาดผูที่จะใหความรูใหคําแนะนําที่ถูกตอง
เหมาะสม เขาจึงตองกลายไปเปนบุคคลที่เปนปญหาแกสังคม  

เปนหนาที่ของทานทั้งหลาย ผูเปนครูเปนอาจาร ยเปนผูบริหารการศึกษาที่จะตอง
ชวยเหลือเขาดวยหลักวิชา และความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะ
ไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงการแนะ
แนวทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงคว ามรู 
ความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความ
จริงใจ ประกอบดวยความเมตตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะหและนําพาไปสูทางท่ีถูกที่
เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความม่ันใจและมีกําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตท่ีมั่นคง
แจมใสในวันขางหนา 

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก) 
 
 ประเทศไทยเปนประเ ทศหน่ึงที่ เคารพยกยองครูเปนอยางมาก เ ห็นไดจากการจัดพิธี
ไหวครู และ การแตงหนังสือมักมีบทไหวครู เปนบทนํา  รวมถึงการแสดงศิลปะประเภทตางๆ 
พิธีกรรมอีกมากมายก็มีการไหวครูนํามากอนเสมอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ใหความสําคัญ
แกครูเชนกัน โดยพระองคทรงกลาวไววา “ไทยเราเคารพยกยองครูมาก สงเคราะหครูเขาในบุพการี
รองจากบิดามารดา ไมวาผูใด แมมียศศักด์ิอํานาจเพียงใด ก็ยังยําเกรงเชื่อฟงครู ไมลบหลู ไมลืม
ครู” และทรงเห็นวานักเรียนมีความเคารพครู นอยลง พระองคจึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
เพื่อเปนขอคิดแกบัณฑิตใหมีเมตตาตอลูกศิษย และอบรมสั่งสอนใหลูกศิษยมีทั้งความดีและ
ความรู และตองระลึกถึงหนาที่ความเปนครูอยูตลอดเวลา ดังพระบรมราโชวาทความวา  
 

ไทยเราเคารพยกยองครูมาก สงเคราะหครูเขาในบุพการี รองจากบิดามารดา ไมวา
ผูใด แมมียศศักด์ิมีอํานาจเพียงใด ก็ยังยําเกรงเช่ือฟงครู ไมลบหลู ไมลืมครู เพราะเราถือวา
ครูเปนผูปลูกฝงทั้งความรูและความดีใหแกเรา เปนผูที่ปนเราใหเปนคนดีมีประโยชน แต
ขาพเจารูสึกวา ทุกวันนี้นักเรียนมีทาทีแสดงวาเส่ือมคลายความเคารพเช่ือฟงครูลง อยากให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖ 

บัณฑิตทางการศึกษาพิจารณาดูวาเปนเพราะเหตุใด เปนเหตุเพราะนักเรียน เพราะสิ่งอ่ืนๆ 
หรือเพราะตัวครู ขาพเจาขอกลาวกับทานวา จิตใจของครูนั้นแตกอนมากดวยเมตตา ความ
เมตตาทําใหครูเห็นแกศิษยยิ่งกวาเห็นแกตัว จึงมุงที่จะสั่งสอนและอบรมศิษยใหมีทั้งความดี
และความรู สามารถเสียสละความสุข ความสะดวกสบายและแมความสนุกความคะนองได
เพื่อประโยชนของศิษย ครูของไทยจึงผูกมัดใจศิษยใหเคารพรักใครไดมั่นคง 

(๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

 ในการส่ังสอนวิชาความรูใหแกศิษยน้ัน หนาที่ของครูคือการส่ังสอนแนะนําศิษย และ
ศิษยมีหนาท่ีจะตองเรียนรูจากครู ครจูะตองพยายามใชหลักวิชาและวิธีการส่ังสอนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อชวยใหนักเรียนมีความรูความสามารถพรอมที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน  ครูอาจารย เปนผูให
วิชาความรู เปนผูใหแสงสวา งนําทางปญญา  และบุคคลจําเปนตองมีการเรียนรู และวิธีการเรียนรู    
ก็ตองศึกษาจากผูที่รูมากอน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท 
ดังนี้  
 

วิธีแสวงหาและเพิ่มพูนความรูตางๆ ไวได เม่ือไรศิษยมีความรูเปนรากฐานพอเพียง
แลวก็จะสามารถนํามาขบคิดพิจารณาตอไป ใหเปนความรูของตนที่คนคิดขึ้นดวยตนเองได 
ความคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นเองโดยไมอาศัยรากฐานความรูเดิมไมไดเปนอันขาด 

(๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน) 
 

นอกจากครูมีหนาที่ใหวิชาความรูแกศิษยแลว จะตองตั้งมั่นอยูใน หลักศีลธรรมความดี
งาม ถายทอดวิชาความรู และจะตองวางตนใหเหมาะสมกับที่เปนครู ใหนักเรียนมีความเคารพนับ
ถือเปนที่ เลื่อมใสศรัทธา จะเห็นไดวาพระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวิชาชีพครูนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง สนใจและใหความสําคัญในหนาที่ของครูและศิ ษย อีกทั้งทรง
ชี้ใหเห็นการเสริมสรางรากฐานวิชาความรู และหลักคุณธรรม ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 

 
ขาพเจาเช่ือวา นิสิต – นักศึกษา ซึ่งสําเร็จการศึกษาไปในคราวนี้ คงจะไดมีคุณธรรม 

ศีลธรรม และวัฒนธรรมเปนทุนอยูในตัวบางแลว แตในฐานะที่ตองออกไปทําหนาที่เปนครู
ของผูอื่น ทานจําจะตองสรางสมธรรมะตางๆ ใหเพิ่มพูนมากย่ิงขึ้น และรูจักวางตัวใหสมกับ
เปนผูมีหนาที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
และชวยกันขจัดปญหาเยาวชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว   และสงเสริมใหเยาวชนไดเปนคนที่มี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗ 

สัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเปนกําลังในการสรางประเทศชาติตอไป 
(๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 

 
 จะเห็นไดวาเนื้อหาสาระและแนวคิดท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวน้ัน มีเนื้อหาและแนวคิดที่สามารถนําไปปรับใชไดกับผูที่เปนครูและศิ ษย ซึ่งจะสงผล
ใหประเทศชาติมีเยาวชนผูมีวิชาความรูและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศใหเจริญตอไปใน
อนาคต 
 
  ๑.๓.๓ นักการเกษตร 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญดานการเกษตรเปนอยางมาก เพราะ
การเกษตรถือเปนอาชีพหลักของประเทศ ดังนั้นพระองคจึงไดพระราชทานพ ระบรมราโชวาทท่ีมี
เนื้อหาเก่ียวกับการเกษต ร พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานนั้น พระราชทานใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาดังกลาวมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร เนื้อหาท่ีปรากฏในพระบรม
ราโชวาทประกอบดวย การเผยแพร ความรู ที่เรียนมาแก เกษตร กร การชวยเหลือ เกษตรกร การ
พัฒนาและสงเสริมการอาชีพแกเกษตรกร การพัฒนาประเทศดานเกษตรกรรม การปฏิบัติงานดาน
การเกษตร และ พระองค ไดพระราชทานพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม  โดยมีแนวพระราชดําริ
ปรากฏดังตอไปน้ี 
 

๑) เน้ือหาและแนวพระราชดําริดานเกษตรกรรม  
 เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพกสิกรรม พระบรมราโชวาทจึง
มีใจความสําคัญเกี่ยวกับการเกษตรเปนหลัก ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 

 
ขอใหระลึกไววา งานเกษตรกรรมนี้กวางขวางมาก ตั้งแตการผลิตรวมท้ังการคนควา

เพื่อการผลิต การจัด กิจการจนกระทั่งการจําหนายผลผลิต แตละคนจงพยายามทํางานให
สุดความสามารถ ความรูความชํานาญของตัวและรวมมือกันทุกๆ ฝาย  การเกษตรจึงจะ
กาวหนาเปนผลดีถึงสวนรวมได 

(๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘ 

งานดานการเกษตรมีลักษณะสําคัญพิเศษอยูประการหน่ึง คือ เปนกา รผลิตที่อาศัย
พลังของธรรมชาติโดยไมตองใชวัตถุดิบประกอบขึ้น ตราบใดท่ีมีธรรมชาติ คือ มีดิน มีน้ํา มี
แสงแดด มีลมฟาอากาศ เกษตรกรก็สามารถบันดาลใหพืชพรรณ หรือผลิตผลทางการเกษตร
ของเขา งอกงามเพิ่มพูนขึ้นตลอดไปไดตราบนั้น ถึงแมดินจะจืด น้ําจะแหง หรือลมฟาอากาศ
แปรปรวนไปบาง ก็ยังสามารถใชความรูความชํานาญ ประกอบกับอุปกรณอันเหมาะสม เขา
ชวยฟนฟูและปรับปรุงดัดแปลงระบบธรรมชาติเหลานั้น ใหเกื้อกูลการเพาะปลูกได 

(๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 

๒) เน้ือหาและ แนวพระราชดําริดานการเผยแพรความรูแก
เกษตรกร 

 
 พระบรมราโชวาทท่ีปรากฏเน้ือหาเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร สวนใหญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะใหผูสําเร็จการศึกษาดานการเกษตรเปนผูแนะนําเกษตรกร
ใหมีความรูในการสรางผลผลิตใหมีคุณภาพ อีกท้ังพระองคทรงมีแนวคิดในดานความพอเพียง คือ
ใหพยายามดัดแปลงปรับ ปรุงสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ และรูจักนํามาประยุกตใชกับสภาพพื้นที่นั้น 
ดังตัวอยางพระบรมราโชวาท ดังนี้ 
 

บานเมืองของไทยเราน้ี ถึงจะมีรายไดทางอ่ืนอยูมาก แตก็ตองถือวา เลี้ยงตัวอยูดวย
การเกษตร ดังนั้น จึงมีความจําเปนตลอดไป ที่จะตองทํานุบํารุง เกษตรกรรมทุกสาขาพรอม
กับเกษตรกรทุกระดับ ใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ เพื่อใหการผลิตมีคุ ณภาพสูงขึ้น โดยไม
ผลาญทรัพยากร ใหเปลืองเปลา หากแตใหไดผลผลิตเพียงพอเล้ียงตัวและจําหนายไดดี มี
รายไดทวีขึ้นจึงจะชวยใหเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญและเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศ มีฐานะความเปนอยูที่มั่นคงแจมใส แลวทําใหประเทศชาติสุขสมบูรณขึ้นได ทานทั้ง
ปวงเปนผูที่รัฐ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือประชาชนสวนรวม ไดอุดหนุนสงเสริมใหไดศึกษามา
จนสําเร็จเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสูง ครบถวนทุกสาขา ตั้งแตการลงมือผลิต ตลอดไปจนถึง
การจําหนายจายคา หาผลประโยชนเปนรายได แตละคนและทุกคน จึงมีหนาที่อยางสําคัญ
เกิดข้ึน ที่จะตองนําความรูความสามารถไปใชชวยเหลือสนับสนุน เกษตรกรใหเต็มท่ี ใหสม
กับที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนมากอน จากความเสียสละของคนสวนรวมและใน
สภาวการณปจจุบันนี้ วิธีการพัฒนาที่เหมา ะแกประเทศของเราอยางยิ่ง ก็คือการพยายาม
ดัดแปลงปรับปรุง นําส่ิงที่มีอยูโดยธรรมชาติ โดยสอดคลองกลมกลืนกับสภาพพื้นที่และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙ 

พื้นฐานของเกษตรกร ใหไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยไมสูญเปลา การพัฒนาการเกษตร รวมทั้ง
การเสริมสรางความเจริญมั่นคงของชาติ ก็จะบังเกิดผลเปนจริงขึ้นตามที่ใฝฝนกัน” 

(๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 

๓) เน้ือหาและแนวพระราชดําริดานเกษตรทฤษฎีใหม 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีเนื้อหาในดานการเกษตร 
พระองคมีแนวพระราชดําริที่จะสงเสริมการเกษตร โดย พระองค พระราชทานแนวพระราชดํา ริ
เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมใหแกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อจะไดนําไปชวยเหลือเกษตรกร  เกษตรทฤษฎี
ใหมมีหลักการและแนวทางปฏิบัติในการใชที่ดินของเกษตรกรท่ีมีขนาดเล็กใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ดวยระบบการเกษตรแบบย่ังยืน  และจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและ มีผลผลิตตลอดป โดย
แบงที่ดินออก เปนสวนๆ อยางพอเหมาะ คือ  พื้นที่ทํานาขาวสวนหนึ่ง พื้นที่สําหรับปลูกพืชไรและ
ผลไมยืนตนหรือพืชผักสวนครัวอีกสวนหนึ่ง สวนที่เหลือขุดเปนสระน้ําและปลูกที่อยูที่อาศัย 
นอกจากน้ัน หากจะใหมีผลผลิตมากข้ึนเกษตรกรก็ตองเขาร วมกลุมสหกรณเพื่อชวยเหลื อในดาน
การผลิตและการตลาด หลังจากน้ัน ก็ตองรวมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อชวยเหลือ
ในการจัดต้ังและบริหาร หากผูสําเร็จการศึกษาไดนําทฤษฎีใหมไปใชในการพัฒนาการเกษตร ก็จะ
ทําใหประเทศมีความมั่นคงและย่ังยืนตอไป ดังพระบรมราโชวาทดังตอไปนี้ 
 

ทุกวันนี้ แมประเทศของเราจะพัฒนาดานอุตสาหกรรมไปมากแลวก็ตาม แต
การเกษตรก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน จะละเลยทอดทิ้งไมได ดังนั้น จึงจําเปนที่
จะตองคนคิดหาแนวทางปฏิบัติการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ เพื่อชวยให
เกษตรกรของเราไดมีผลผลิตเพียงพอในการเลี้ ยงตัว และมีฐานะความเปนอยูที่สุขสบาย
ตามอัตภาพ ทฤษฎีใหมเปนวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่ง ที่คิดคนข้ึนสําหรับ
เกษตรกรท่ีมีที่ดินจํานวนนอย หรือแปลงขนาดเล็ก มีหลักสําคัญอยูวา แตละแปลงจะแบง
ออกเปนสวนๆ สมมุติวาแปลงหนึ่งมี ๑๕ ไร จะปลูกขาว ๕ ไร ปลูกไม ผล พืชไร หรือพืชผัก
สวนครัว ๕ ไร ขุดสระน้ํา ๓ ไร ปลูกที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ อีก ๒ ไร วิธีนี้ไดทดลองปฏิบัติขั้น
แรกมานานพอสมควรและไดผลดีที่นาพอใจระดับหนึ่ง คือเกษตรกรมีขาวบริโภคเพียงพอ
ตลอดป และมีรายไดพอเลี้ยงตัวเองได ตอไปหากจะไดผลที่ยิ่งสมบูรณขึ้น  ในข้ันที่สอง ก็
จะตองรวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ ดวยความรวมมือของหนวยราชการ มูลนิธิ และเอกชน 
เพื่อชวยเหลือในดานการผลิต การตลาด การเปนอยูตางๆ และในข้ันที่สาม จะตองรวมมือ
กับสถาบันการเงินและการพลังงาน เพื่อชวยเหลือดานการจัดตั้งและบริหารโรงสี ราน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐ 

สหกรณ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ตางไดรับการฝกฝน
อบรมใหมีความรูความสามารถในดานการเกษตรมาเปนอยางดีแลว ขอใหนึกอยูเสมอวา 
การเกษตรนั้นเปนทั้งรากฐานและชีวิตสําหรับประเทศของเรา และเกษตรกรรมในยุคปจจุบัน
นี้จําเปนตองไดรับ การวางแผนและพัฒนาอยางถูกตอง ทุกคนจึงควรถือเปนภาระหนาที่ที่
จะตองชวยศึกษาคนคิดและปฏิบัติทดลองหาวิธีการที่ดีที่เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น เพื่อให
การเกษตรในประเทศของเราไดพัฒนากาวหนาไปไดอยางมั่นคง 

(๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ) 
 

๔) เน้ือหาและแนวพระราชดําริดานเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

พัฒนาการเกษตรของไทยใหมีความเจริญกาวหนา รวมถึงหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร
เพื่อเปนแนวทางใหผูสําเร็จการศึกษาไดนําไปปฏิบัติหนาที่ตอไป ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

 
การเกษตรนั้นถือไดวาเปนทั้งรากฐานและชีวิตสําหรับประเทศของเรา เพราะคนไทย

เราสวนใหญเปนผูมีอาชีพทางเกษตรกรรม ขาพเจาจึงมีความเห็นเสมอมาวา วิธีการพัฒนา
ที่เหมาะแกประเทศเราอยางยิ่ง ก็คือจะตองทํานุบํารุงเกษตรกรรมทุกสาขาใหพัฒนา
กาวหนา เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของเกษตรกรทุกระดับใหสูงขึ้น เริ่มต้ังแตการลงมือ
ผลิต โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด ดวยการดัดแปลงปรับปรุง  นําส่ิงที่มีอยูโดย
ธรรมชาติมาใช ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อใหเกษตรกรของเราไดผลผลิต
เพียงพอแกการเลี้ ยงตัว คือพอมี พอกิน เปนเบ้ืองตนกอน  ตอไปเมื่อเหลือจึงจําหนายหา
รายได ซึ่งหากจะใหไดผลที่สมบูรณ ก็จะตองมีการจัดการเรื่องการตลาดอยางดี รวมท้ังมี
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ อันจะทําใหผลผลิตทาเกษตรมีมูลคาสูงขึ้น โดยนัยนี้ เกษตรของ
เราก็จะมีฐานะความเปนอยู ที่มั่นคงพึ่งตนเองได อันจะสงผลใหฐานะทางเศรษฐกิจโดย
สวนรวมของประเทศมีความเขมแข็งตามไปดวย บัณฑิตทุกคนจึงควรจะไดพิจารณา
หลักการดังกลาวใหเขาใจชัด เม่ือออกไปปฏิบัติหนาที่การงาน ไมวาจะเปนงานราชการ หรือ
ทํางานสวนตัว ขอใหตั้งใจพยายามสรางพื้นฐานคือความ พอมี พอกิน และพอใช ใหไดกอน 
ถาทําไดดังนี้ ก็เชื่อวาแตละคนจะประสบความสําเร็จ และความเจริญ ในขั้นที่สูงขึ้นโดย
ลําดับตอไปเปนแนนอน 

(๒๓กรกฎาคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑ 

๕) เน้ือหาและ แนวพระราชดําริดานการใหความชวยเหลือ
เกษตรกร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี ความหวงใยเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะ
เกษตรกรขาด แคลนทุนในการผลิต จึงทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอการคาขาย ดังนั้นเกษตรกรจึง
ตองอาศัยความชวยเหลือจากภาครัฐและอาศัยความรูความสามารถของนักวิชาการเกษตรในการ
แนะแนวทางใหสามารถทําการเกษตรใหถูกตอง รวมถึงการจัดต้ังโครงก ารตางๆ และหาแหลง
เงินทุนมาสนับสนุน ผูสําเร็จการศึกษาทางดานการเกษตร จึงเปนความหวังและกําลังสําคัญในการ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรใหกาวหนา ดังที่ไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทดังตอไปนี ้

 
ในประเทศของเราเทาที่เปนอยูบัดนี้ ยังมีเกษตรกรอีกมากที่ขัด สนและพึ่งตนเองไมได 

ความขัดสนของเกษตรกรดังกลาว เกิดเพราะการขาดแคลนทุนรอน และไมสามารถใชกําลัง
แรงกําลังความคิดที่มีอยู ไปปฏิบัติใหไดผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งยังไมไดรับความ
สะดวกเพียงพอในการคาขายแลกเปลี่ยน ทําใหไมไดรับรายไดจากผลผลิตอยางคุมคา 
เกษตรกรเหลานั้นจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ เพื่อใหสามารถพ่ึงตนเองได การชวยเหลือ
นี้เปนงานใหญ จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท้ังของรัฐและเอกชน และอาศัย
กําลังความรูความสามารถของนักวิชาการทุกฝาย มาชวยกันใหความรูความคิดและวิธี
ปฏิบัติที่ถูกตองตามหลั กวิชา รวมทั้งจัดทําโครงการตางๆ เปนตนวาจัดหาแหลงน้ํา และ
แหลงเงินทุนมาสนับสนุน ขาพเจามีความหวังอยูเสมอ ในทุกครั้งที่ไดมามอบปริญญาบัตร 
วาผูมีความรูความสามารถสูงในหลักวิชาสาขาตางๆ อยางบัณฑิตที่ศึกษาสําเร็จจาก
มหาวิทยาลัยแหงนี้ จะไดเปนหลักเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือเกษตรกรของเราตอไป 

(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

๑.๓.๔ นักเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยมาเปนเวลานาน มนุษยสรางสรรคเทคโนโลยีขึ้นมา 
คิดคนและดัดแปลงเพื่อแกปญหาพื้นฐานของมนุษยเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึ น และ
ทรัพยากรมีจํากัด ประกอบกับการพัฒนาประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศ ทําใหตองมี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวหนา และมีสถาบันการศึกษาเฉพาะสาขาจัดต้ังขึ้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงหวังวาผูสําเร็จการศึกษาที่ออกไปปฏิบัติหนาที่จะไดชวยพัฒนาเทคโนโลยีให
ดําเนินกาวหนาและชวยใหประเทศชาติเจริญม่ันคง พระองคทรงเห็นถึงความสําคัญของการใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒ 

เทคโนโลยีในประเทศเปนอยางมาก และในการใชเทคโนโลยีนั้นจะตองมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนมากที่สุด นักเทคโนโลยีตองรูจักใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  เนื้อหา และแนว
พระราชดําริ ที่ป รากฏในพระบรมราโชวาท ลวนมีใจความสําคัญเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี          
แนวพระราชดําริของพระองคสะทอนใหเห็นวานักเทคโนโลยีตองใฝรูวิจัย คิดคนและสรางสรรค
เทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสมกับคน และประเทศชาติ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี 
พระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษา

นั้น พระองคทรงมีจุดประสงคใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา สามารถคิดคนเทคโนโลยีที่ชวยในการ
ประหยัดและเกิดประโยชนมากท่ีสุด พระองคทรงยกตัวอยางการทํายางพาราของชาวสวนวา    
เมื่อนําเทคโนโลยีเขาไปใชในการผลิตยางแผน ก็ทําใหไดยางท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งได
สะทอนแนวพระราชดําริของพระองคที่วา เมื่อนําเทคโนโลยีไปใช ผลที่ไดจะตองเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 

 
อาจกลาวไดวา ในปจจุบัน การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกดานทุกระดับตองใช

เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ เพื่อความรวดเร็วและถูกตองม่ันคง บัณฑิตที่เรียนสําเร็จออกไป 
จึงนับวาจะไดเปนกําลังหลักในงานพัฒนาประเทศและชุมชนในทุกๆ วงการ การใช
เทคโนโลยีนั้น ยอมกระทําไดหลายแงหลายมุม แงหนึ่งที่ควรเพงเล็งเปนพิเศษ ก็คื อใชใหเกิด
ประโยชนในดานการประหยัด เพราะการประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งในที่ทุกแหง
และในกาลทุกเม่ือ เทาที่ปรากฏแลวเทคโนโลยีชวยใหประหยัดไดอยางดีเลิศ ในการสราง
เครื่องมืออิเลคโตรนิ คส แตกอนเครื่องมืออิเลคโตรนิก สทําไดยากย่ิงและมีราคาสูงมาก คน
สวนนอยเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากเคร่ืองมือดังกลาว แตปจจุบันเทคโนโลยีชวยใหสราง
และผลิตไดโดยงายและสะดวกดวยราคาตํ่า อยางเคร่ืองรับวิทยุทรานซิสเตอร เวลานี้ใชกัน
ไดอยางแพรหลาย ทําใหคนทั่วไปไดรับประโยชนในดานขาวสารและการบันเทิงโดยท่ัวถึง 
ในดานอ่ืนๆ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แมจะเปนเพียงงานระดับชาวบาน เทคโนโลยีก็
อาจชวยไดเปนอยางดี ยกตัวอยาง เชน การทํายางพารา ถาทําตามแบบพื้นบาน ซึ่งทํากัน
ตามมีตามเกิด ขาดความระมัดระวังในความล ะเอียดเรียบรอยก็มักไดยางแผนที่มีคุณภาพ
ต่ํา ทําใหขายไมไดเต็มร าคา แตถานําเทคโนโลยีอยางงายๆ มาใช ใหมีการใชกรรมวิธีที่
ถูกตองและแนนอนสมํ่าเสมอก็จะไดยางแผนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขายไดเต็มราคา การ
ใชความระมัดระวัง และกรรมวิธีที่ละเอียดแนนอนเพียงเล็กนอย โดยมิทําใหตองสิ้นเปลือง
เกินกวาปรกติ แลวไดผลประโยชนเพิ่มสูงขึ้น เชนนี้ นับวาเปนการประหยัดดวยอยางหนึ่ง ซึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓ 

เปนประโยชนแกชาวสวนยางมาก ในการที่ทานทั้งหลายจะออกไปทําหนาที่ตางๆ ทางดาน
เทคนิคตอไป ขอใหคํานึงถึงผลที่ไดที่จะเกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ใหมาก 

(๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 
 นอกจากน้ีการท่ีจะเปนนักเทคโนโลยีที่ดีนั้นจะตองคิดคนและสรางสรรคแตเทคโนโลยี
ในทางที่ดี และใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งตองคํานึงถึงความประหยัดดวย  แนวพระราชดํารินี้
พระองคทรงตองการใหผูสําเร็จการศึกษาไดนําไปปฏิบัติในการทํางานและใช ความรูความสามารถ
พัฒนาประเทศชาติตอไป ดังพระบรมราโชวาทความวา  
 

เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการก็คือการทําใหสิ่งที่มีอยูใหเกิดเปนสิ่งที่นํามาใชประโยชน
ได ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณแบบ จึงควรจะสรางสิ่ง ที่จะใชประโยชน ไดอยางคุมคา 
และมีความสูญเปลาหรือความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุ ด แมแตสิ่งที่เปนของเสีย เปนของ
เหลือทิ้งแลว ก็ควรจะไดใชเทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได เชน ใชทําขยะและมูลสัตว
ใหเปนแกสและปุย เปนตน โดยทางตรงขามเทคโนโลยีใดท่ีใชการไดไมคุมคา กอใหเกิด
ความสูญเปลา และความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโลยีที่ บกพรอง ไมสมควรจะ
นํามาใชไมวาในกรณีใด ทานทั้งหลายจะเปนผูใชเทคโนโลยี ในการสรางสรรคตางๆ เพื่อ
พัฒนาสภาพบานเมือง และฐานะความเปนอยูของประชาชนตอไป ควรหัดเปนคนชางคิด 
ชางสังเกต ในการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญระดับสูงสําหรับใชในงาน
ใหญๆ ที่ตองการผลมากๆ แลว แตละคนควรจะคํานึงถึงและคนคิดเทคโนโลยีอยางงายๆ
ควบคูกันไป เพื่อชวยใหกิจการที่ใชทุนรอนนอย มีโอกาสนํามาใชไดโดยสะดวกและไดผล
ดวย  

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 
 เมื่อบานเมืองมีการพัฒนา เทคโนโลยีสมัยใหมก็ยอมเขามาแทนที่ แตการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชนั้น กอนอ่ืนตองพิจารณาถึงความคุมคาถึงผลที่จะไดรับ  ดังนั้นพระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี โดยพระองคไมทรง
ปฏิเสธความกาวหนาและเทคโนโลยีสมัยใหม หากแตทรงใหควา มสําคัญกับการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาและแกปญหา แตการใชเทคโนโลยีนั้นตองใชความคิด เหตุผล เพื่อนํามาใชใหเหมาะสม
กับเทคโนโลยี ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔ 

บัณฑิตทั้งหลายแตละคน เชื่อวาตางมีความมุงหวังและความกระตือรือรน ที่จะ
พัฒนาบานเมืองของเราใหมีความเจริญ สมบูรณขึ้นทันตาเห็น ดวยการนําเอาหลักวิชาและ
เทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชในงานตางๆ ใหมากที่สุด และคงจะเตรียมตัวพรอมแลว ที่จะเขา
ชวยรวมมือกันทํางานใหแกชาติ  การใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในงานตางๆ นั้น วาโดย
หลักการควรจะใหผลมากในเร่ืองประสิทธิภาพการประหยัด แล ะการทุนแรงงาน แตอยางไร
ก็ตาม ก็คงยังจะตองคํานึงถึงสิ่งอื่นอันเปนพ้ืนฐานและสวนประกอบของงานที่ทําดวย อยาง
ในประเทศของเรา ประชาชนทํามาหาเลี้ยงตัว ดวยการกสิกรรมและการลงแรงทํางานเปน
พื้น การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ 
ยอมจะมีปญหา เชนอาจทําใหตองลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ หรืออาจกอใหเกิด
การวางงานอยางรุนแรงข้ึนเปนตน ผลที่เกิดก็จะพลาดเปาหมายไปหางไกลและกลับ
กลายเปนผลเสีย ดังนั้น จึงตองมีความระมัดระวังในการใชเทคโนโลยีปฏิบัติงาน คือควรจะ
พยายามใชใหพอเหมาะพอ ดีแกสภาวะบานเมืองและการทํากินของราษฎร เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลดวย เกิดความประหยัดอยางแทจริงดวย จึงขอใหบัณฑิตพยายามใชวิชาการ
และเทคโนโลยีดวยความฉลาดรอบคอบทุกแงทุกประเด็น ประเทศชาติและประชาชนชาว
ไทยของเราจักไดมีความผาสุกสมบูรณไดสมใจนึก 

(๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา) 
 

๑.๓.๕ นักกฎหมาย 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงเนนเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชา สําหรับนักกฎหมายพระองคทรงให
ความสําคัญเปนพิเศษ ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานแกผูสํา เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากในระยะแรกมหาวิทยาลัยนี้มีการเรียนการสอนวิชา
กฎหมายและการเมือง ดังนั้นสถาบันการศึกษานี้จึงไดชื่อวาเปนแหลงผลิตนักกฎหมาย รวมถึงผูมี
วิชาความรูเกี่ยวกับวิชากฎหมาย  เนื้อหาท่ีปรากฏจึงมีใจความสําคัญเกี่ยวกับหนาที่ ในการรักษา
กฎหมายและต้ังตนอยูในความเปนธรรม ตามแนวพระราชดําริดังตอไปน้ี 

 
เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับนักกฎหมาย 

เนื่องจากพระบรมราโชวาทท่ีพระองคไดพระราชทานลวนมีเนื้อหา เก่ียวกับความ
ซื่อสัตยสุจริตและการรักษาคุณธรรม จึงสะทอนแนวพระราชดําริในเรื่องความซื่ อสัตยสุจริต ในการ
ประกอบอาชีพไมวาจะประกอบอาชีพใ ดก็ตามควรต้ังอยูในความสัตย อีกทั้งผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕ 

กับกฎหมายควรต้ังตนอยูในความเปนธรรมและรักษาเกียรติแหงวิชาชีพไว โดยตองนึกถึงประโยชน
สวนรวมและเห็นแกประโยชนของบานเมืองมากกวาประโยชนสวนตน ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 

 
ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงม่ันอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ถือเอาประโยชน

สวนรวมเปนที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่จะยังความเจริญและความ
เปนปกแผนแกสังคม เปนบอเกิดแหงความสามัคคีกลมเกลียว ความซ่ือสัตยสุจริตที่ วานี้ 
หมายถึงความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงาน ตอตนเองและตอผูอื่นที่เกี่ยวของ มีเจตนา
บริสุทธ์ิไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมาย ยอมกินความถึงการรักษาความ
เปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองดวย        
ความซ่ือสัตยสุจริตจะเปนเสมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่วา  

“สุจริตคือเกราะบัง สาสตรพอง” 
(๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ มหาวิทยาธรรมศาสตร) 

 
ในการใชวิชาความรูดําเนินอาชีพตอไปขางหนานั้น ควรคํานึงถึงเกียรติแหง วิชาชีพ

นั้นๆ ใหมาก จงไดเพงเล็งถึงประโยชนของสวนรวมดวย ไมวาทานจะรับราชการหรือดําเนิน
อาชีพเปนสวนตัวแลว การใชวิชาความรูที่ไดศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ ดวยความซ่ือตรง
สุจริต จะเปนประโยชนแกบานเมืองของเราไดมาก เฉพาะทานที่จะมีสวนเกี่ยวของกับวิชา
กฎหมายและอาชีพทนายความน้ัน ถาไดชวยกันใชวิชาชีพดวยดีแลว ยังจะเปนทางสงเสริม
ใหการศาลยุติธรรมของเราอยูในระดับสูงอันพึงปรารถนา 

(๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

๑.๓.๖ ศิลปน 
 ศิลปนคือผูมีความสามารถและสรางสรรคผลงานศิลปะ  ในการทํางานและ ครองชีวิต
จําเปนตองอาศัยคุณสมบัติทางศิลปะ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดวางไว ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
ศิลปะอยูหลายคร้ัง พระองคไดพระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเรียนการสอนเก่ียวกับวิชา
ศิลปะหลายดาน พระบรมราโชวาทเหลานี้ไดสะทอนถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัวในดานศิลปะและการสรางสรรคงานศิลปะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖ 

เน้ือหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความสําคัญของศิลปะ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับศิลปะเปนอยางมาก พระองคได

พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษา โดยมีใจความสําคัญคือ ในการทํางานควร
ทํางานดวยความต้ังใจจริง ตองศึกษาอยางกวางขวางลึกซึ้ง ใหสามารถรักษามาตรฐานของศิลปะ 
ทั้งยกระดับใหสูงข้ึน นอกจากศิลปะในการสรางงานศิลปแลว ตองมีศิลปะในการครองชีวิตดวย 
และความเจริญหรือความเสื่อมของศิลปะจะเปนเครื่องแสดงความเจริญหรือความเสื่อมของชาติ
อีกดวย ดังนั้นผูสําเร็จการศึกษาควรจะตองรักษาความเจริญแหงศิลปะใหเจริญงอกงามตอไป ดัง
พระบรมราโชวาทตอไปน้ี 
 

ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ตอไปคงจะไดทํางานเก่ียวของ
โดยตรงกับศิลปะ บางทานจะทํางานในดานการคนควาศึกษาศิลปะของเกา เพื่อรักษาไวมิ
ใหขาดสาย บางทานจะทํางานในดานการสรางสรรคงานศิลปะตางๆ เพื่อใหศิลปะของเรา
เจริญงอกง ามตอไป ไมวาทานจะทําหนาที่ใด ขอใหทานต้ังใจทํางานดวยความต้ังใจจริง 
และพยายามศึกษาคนควา ใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใหสามารถรักษามาตรฐานศิลปะของ
เราไว ทั้งสามารถยกใหสูงขึ้นดวย เพราะความเจริญหรือความเสื่อมของศิลปะนั้น เปนเครื่อง
แสดงความเจริญหรือความเสื่อมของชาติดวยโดยแท อีกประการหน่ึงทานจะตองมีศิลปะใน
การครองชีวิต คือตองรูจักทําตัวใหมีคาและมีประโยชน รูจักรักษาตัวมิใหตองตกไปในทาง
เสื่อมดวย จึงจะสมกับที่ไดรับความยกยองวาเปนศิลปบัณฑิต 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 นอกจากน้ีพระ บาทสม เด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงความสําคัญของศิลปะเพราะ
ศิลปะจะชวยเกื้อกูลใหทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จไดบริบูรณ  ทรงกลาววา “บุคคลใดไดอาศัยวิทยาการ
เปนรากฐานเปนประธานในการปฏิบัติงานแลว ยังจะตองใชศิลปะเปนเครื่องประกอบตกแตงงาน
ใหบริบูรณขึ้น จึงจะไดรับผลเลิศที่ทุกฝายทุกคนจะพึงประสงค และพอใจรับเอา” นอกจากน้ี ศิลปน
จะตองพัฒนาตนเองเพ่ือสรางสรรคงานศิลปะท่ีมีคุณคาใหเกิดประโยชนและความเจริญมั่นคงแก
ประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาท ดังนี้ 

 
งานทั้งปวงที่ทําสําเร็จแลวนั้น สําเร็จสมบูรณไดดวยศิลปะ คือตองอาศัยศิลป ะเขา

ประกอบสงเสริมดวย เพื่อชวยใหเสร็จสมบูรณ อยางประณีตแนบเนียน ดังนั้น เมื่อผูหนึ่งผูใด
ทําการสิ่งใด ไดผ ลสมบูรณ จึงมีสํานวนพูดกันวา “สําเร็จอยางงดงาม ” แสดงวาศิลปะนี้มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗ 

ความสําคัญมาก ในการที่จะเกื้อกูลใหทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จสมบูรณดวยความประณีต
งดงาม นาพึงพอใจ ทั้งแสดงความหมายสําคัญดวยวา เมื่อบุคคลไดอาศัยวิทยาการเปน
รากฐานเปนประธานในการปฏิบัติงานแลว ยังจะตองใชศิลปะเปนเครื่องประกอบตก
แตงงานใหบริบูรณขึ้น จึงจะไดรับผลเลิศที่ทุกฝายทุกคนจะพึงประสงค และพอใจรับเอา  

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
๑.๔ คุณธรรมประจําตัวบัณฑิต 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากวิชาความรูที่บัณฑิตสมควรจะไดรับแลวบัณฑิต
ตอง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตดวย ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงกลาวถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมไวหลาย
ครั้ง และทรงถือวาคุณธรรมและจริยธรรมเปนหัวใจของการดํารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของบุคคล หากบุคคลใดมีพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแลว สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดีอยูในความสัตย ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข พระบรม
ราโชวาทท่ีมี เนื้อหาเก่ียวกับ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตนี้ สะทอนใหเห็นแนวพระราชดําริ ของ
พระองค ซึ่งคุณธรรมนี้ถือวาเปนคุณสมบัติของบัณฑิต ดังแนวพระราชดําริตอไปน้ี 
 

เน้ือหาและแนวพระราชดําริดานคุณธรรม จริยธรรมประจําตัวบัณฑิต 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราช ทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิต โดย พระบรม

ราโชวาท มีเน้ือหาและใจความสําคัญในดานคุณธรรมประจําตัวบัณฑิต ทรงสอนใหบัณฑิตมี
พื้นฐานจิตใจท่ีดี และทรงสอนใหรูจักใชสติปญญาพิจารณาแยกแยะถูกผิด ชั่วดี รูจักเลือกท่ีจะ
ประพฤติ ปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควรใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

ผูตั้งใจปรารถนาจะใชวิชาใหเกิดประโยชนสรางสรรคอยางแทจริงนั้น จะตองตั้งอยูใน
คุณความดี ใหคุณความดีเปนพื้นฐานรองรับความประพฤติปฏิบัติทุกอยางตลอดเวลา 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนในเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานประจําใจ คือ ความรูจัก
ผิดชอบชั่วดี  ความละอายช่ัวกลัวบาป และความซื่อสัตยสุจริตท้ังในการพูดและการกระทํา ความ
ไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมมักงายหยาบคาย และมีความขยันหมั่นเพียร หากผูใด
ปฏิบัติ ก็จะเกิดความเจริญม่ันค งกับตัวและยังสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศใหมีความผาสุกอีก
ดวย ดังพระบรมราโชวาท ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘ 

 
คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี 

ความละอายช่ัวกลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแก
ตัว ไมเอารัดเ อาเปรียบผูอื่น ความไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนพิเศษ 
คือ ความขยันหม่ันเพียร 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ) 
 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนวาผูที่เปนบัณฑิตอยางแทจริงน้ัน 
จะตองมีจิตสํานึกในคุณธรรม สามารถหักห ามความคิดและยับยั้งคําพูดที่ไมถูกตอง และสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีเหมาะสม ดังพระบรมราโชวาท ความวา 
 

ผูที่มีจิตสํานึกในคุณธรรม สามารถหักหามความคิดที่ไมถูกตอง สามารถยับยั้งคําพูด
ที่ไมถูกตองสมควร และสามารถควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติแตในทางที่ดีได  จึงไดรับ
การยกยองนับถือวาเปนบัณฑิตอยางแทจริง 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 ในการปฏิบัติงานหรือทําหนาที่ ตามท่ีไดรับมอบหมายนั้น บัณฑิตควรมีความจริงใจ  
ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงความจริงใจตอผูอื่นวา หากผูใดมีคุณธรรมประจํา ใจ
สามารถกําจัดปญหาความขัดแยงและความกินแหนงแคลงใจตอผูอื่นได 
 

ความจริงใจตอผูอื่น เปนคุณธรรมสําคัญมาก สําหรับผูที่ตองการความสําเร็จและ
ความเจริญ เพราะชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
อันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 จากการศึกษาแนวพระราชดําริจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผูเขียนวิทยานิพนธพบวาพระองคทรงใหความสําคัญกับแนวพระราชดําริ
ดานนี้เปนอยางมาก เพราะคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานประ จําใจท่ีทุกคนพึงมี และคุณธรรม 
จริยธรรมนี้ จะชวย แกไขปญหาตางๆ อีกท้ังในการทํางานหากผูใดมีคุณธรรม จริยธรรม ก็สามารถ
ดําเนินงานนั้นๆ ไปในทางท่ีถูกที่ควร ไมถูกอคติครอบงํา ไปในทางเสื่อมเสีย และหากบุคคล มี
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตก็จะประสบกับความสุขความเจริ ญ ดังนั้น หากนําพระบรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙ 

ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาอาน มาคิดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ก็จะได
เนื้อหาสาระและไดหลักในการปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควรอีกดวย 

 
๒. ดานการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสงเสริมการพัฒนาการศึกษาแกประชาชนและคนทุก
ระดับช้ันอยางตอเนื่อง พระองคพระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อสรางคนใหมี
ความรูความสามารถ นําความรูและคุณธรรมที่ไดไปพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
สรางสรรคประโยชนในทุกๆ ดาน รวมถึงมีพระราชดําริในการจัดต้ังสถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 
ทั้งนี้เพราะทรงหวงใยประชาชน และตองการพัฒนาคุณภาพประชาชนควบคูไปดวย  

เนื้อหาและสาระสําคัญในพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับการศึกษา น้ัน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญกับการศึกษาของประชาชนเปนอยางมาก โดยมีเนื้อหา และ
สาระสําคัญไดแก จุดประสงคของการใหการศึกษา หลักการศึกษา ประโยชน ของการศึกษา ความรู
ที่ได รับจากการศึกษา ระบบการศึกษา  เปนตน ในพระบรมราโชวาทแตละองค พระองคทรง
สอดแทรกแนวพระราชดําริที่ลวนแตมีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศได
เปนอยางดี ดังนี้ 

 
๒.๑ ความหมายของการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอ ยูหัวทรงใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาที่

แทจริงนั้นจะตองมาจากการสังเกต การดู การฟง พระองคทรงกลาววา การศึกษาไมไดมาจากการ
ฟงโอวาทหรือการฟงการบรรยายของครูอาจารย แตการท่ีจะไดรับความรูนั้น จะตองพินิจพิจารณา
สิ่งที่ไดฟงวาเกิดประโยชนกับตน มากนอยแคไหน เมื่อไดคิดพิจารณาแลวจึงจะนับเปนการศึกษา 
และพระองคทรงถือวาเปนการศึกษาที่ดีที่สุด ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 

 
การศึกษามิไดมาจากการฟงโอวาท หรือแมจะฟงการบรรยายส่ังสอนของครูบา

อาจารย การศึกษานั้นมาจากการสังเกต การดู การฟง ของแตละคน หมายความวาดูแลวฟง
แลว มาพิจารณาใหเปนประโยชนแกตน ก็นับวาเปนการศึกษาแลว และเปนการศึกษาที่ดี
ที่สุด 

(๑๓ กันยายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวอีกวา การท่ีบุคคลจะพัฒนาประเทศใหเจริญ
มั่นคงไดนั้น ก็ดวยอาศัยการศึกษา ดังที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไววา  

 
การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน คือการศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบม

นิสัย ใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญ มีปรกติละอายช่ัวกลัวบาปสวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคล
จะตองพัฒนาใหครบถวนทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคลไดมีความรู ไวใชประกอบการ และมี
ความดีไวเก้ือหนุนการประพฤติปฏิบัติทุ กอยาง ใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควร และอํานวยผล
เปนประโยชนที่พึงประสงค 

(๒๓ มกราคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงองคประกอบของการศึกษาวา

ประกอบดวยองค ๔ อันไดแก พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา องคประกอบเหลานี้
หากขาดสวนใดสวนหนึ่งไปก็จะทําใหไดรับความรู ไม ครบถวนสมบูรณ พระราชดําริในดาน
การศึกษาของพระองคคือ ทรงแสดงใหเห็นวา คนเราจะแสวงหาแตวิชาการฝายเดียวไมได ผูมี
วิชาการจําเปนจะตองมีคุณ สมบัติประจําตัวหรือคุณธรรมประจําใจประกอบ ดังที่ไดพระราชทาน
พระบรมราโชวาท ดังนี้ 

 
การศึกษาประกอบดวยองค ๔ คือ พุทธิศึกษา จริยศึก ษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 

แตละสวนอยางพอเหมาะกัน และคงจะหมายความวา ถาสวนหน่ึงสวนใดบกพรองไป ก็ใช
การไมไดดี ถาบกพรองมาก ก็ใชการไมได ซึ่งก็พอจะทราบพอจะเห็นกันอยูแลว  

(๒๒มิถุนายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

๒.๒ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับจุดประสงคของการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีมีเน้ือหาและ

สาระสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาไวหลายคราว พระองคมักจะกลาวถึงความสําคัญของการศึกษา อีก
ทั้งทรงใหความหมายและจุดประสงคของการศึกษาไวอยางละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหบัณฑิต
สามารถจดจําเนื้อหาและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิดผลอันเปนโยชนตอตนเองและตอ
บานเมือง และยังสงผลใหผูที่อานพระบรมราโ ชวาทไดพิจารณาถึงการศึกษาเลาเรียนวามี
ความสําคัญเพียงใด อีกทั้งยังสงผลแกผูที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนอีกดวยคือ สามารถนําพระบรม
ราโชวาทไปเปนหลักปฏิบัติใหมีความตั้งใจและ ขยันเรียนหนังสือ รวมท้ัง รูจักหนาที่ของตน เพราะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑ 

เมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดี เติบโตเปนผู ใหญ จะไดเปนความหวังของประเทศในการท่ีจะพัฒนา
บานเมืองใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต ดังที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไววา 

 
วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออะไร กลาวโดยรวบยอด ก็คือการทําใหบุคคลมี

ปจจัยหรืออุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งในสวนวิช าความรู สวนความคิด
วินิจฉัย สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทนและความสามารถ ใน
อันที่จะนําความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดํารงอยูได
ดวยความสุขความเจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตาม
ควรแกฐานะดวย 

(๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 การใหการศึกษานอกจากความรูทางวิชาการแลว ควรปลูกฝงใหบุคคลรูจักเหตุและผล
ผิดชอบชั่วดี เพราะจะทําใหสามารถใชวิชาการในทางท่ีถูกที่เหมาะสม  ดังพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทาน ดังนี้  
 

จุดประสงคของการใหการศึกษานั้น คือการแนะนําสงเสริมใหบุคคลมีความเจริญงอก
งามในการเรียนรู การคิดอาน การกระทํา และใหสามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูใน
ตัวออกมาใชใหเปนประโยชน เกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอื่น เพื่อใหอยูรวมกันเปนสังคม เปน
ประเทศได ผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกอนุ ชน จึงจําเปนตองระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติงาน      
โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งนี้อยูเสมอเปนนิตย 

(๒๖พฤศจิกายน ๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 
๒.๓ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก เพราะ

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญ ถาหากประชาชนขาดวิชาความรู ก็จะไมสามารถพัฒนาตนและ
ประเทศชาติได เพราะการศึกษาทําใหคนมีวิชาความรูสามารถสรางงาน อีกทั้งสงผลใหเกิด
ประโยชนแกตนและสามารถนําวิชาความรูตางๆ ไปพัฒนาประเทศชาติไดอีกดวย  

การศึกษาในข้ันอุดมศึกษาน้ัน  นอกจากไดรับวิชาความรูวิทยาการตางๆแลว จะตองมี
ความคิดควบคูกัน เพราะตองมีความคิดกอนจึงจะสามารถใชวิชาการได นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงอธิบายจุดประสงคของความคิดไววา คิดใหเห็นชัดแจงวาอะไรเปนอะไร คือ
ความคิดที่มีความกระจางแจมใส ดังพระบรมราโชวาทความวา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒ 

การศึกษาขั้นอุดม กลาวโดยยอ คือการฝกฝนสรางเสริมความสามารถและความ
เจริญงอกงามในวิทยาการสวนหนึ่ง ในวิธีใชความคิดสวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันเขาแลวจะ
ยังผลใหบุคคลมีความสามารถเต็มท่ี อาจนําเอาวิทยาการทั้งปวงไปใชไดอยางถูกตองและ
บังเกิดประโยชนอันสมบูรณ วิทยาการกับความคิดจึงเปนปจจัยสําคัญคูกัน จําเปนตองใช
ประกอบกัน และหากจะพิจารณาใหลึกลงไปก็จะเห็นไดวาความคิดเปนตัวนําวิชาการ 
เพราะตองมีความคิดกอนจึงจะใชวิชาการได ดังนั้นจึงจะตองใชความคิดโดยอิสระอยาง
กวางขวางจึงจะทํางานไดสุดฝมือ 

อันการคิดโดยอิสระนั้น ทุกวันนี้ คนบางสวนมักเขาใจวาคือการคิดใหผิดแปลก
แตกตางจากคนอ่ืนๆ ความเขาใจเชนนั้นยังไมถูกแท จุดประสงคสําคัญโดยตรงของการคิด 
คือคิดใหออก คิดใหเห็นชัดแจงวาอะไรเปนอะไร สมมุติวาจะคิดหาทางปฏิบัติสําหรับการ
หนึ่งการใด ก็ตองคิดใหแยบคายอยางละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผล จนเห็นแจงถึง
จุดมุงหมายอันถูกตองเท่ียงตรงของการที่จะทํานั้น รวมทั้งวิถีทางปฏิบัติครบทุกขั้นทุกตอน
ดวย เปนความจริงที่การคิดดังนี้ อาจเปนการซ้ํากับของผูอื่นบาง แตเช่ือวาจะชวยใหบรรลุ
ประโยชนอันพึงหวังไดแนนอน  

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกวา เมื่อ
บัณฑิตมีความสามารถในทางวิชาการและความคิดแลวก็จะทําใหบุคคลมีกําลังในการสรางสรรค
และสามารถปฏิบัติงานใหญได ดังพระบรมราโชวาทความวา 
 

การศกึษาในมหาวิทยาลัย กลาวตามหลัก ควรจะไดแก การสรางเสริมความสามารถ
และความเจริญงอกงามของบุคคลในทางวิชาการสวนหนึ่ง ในทางความคิดอีกสวนหนึ่ง ซึ่ง
เม่ือรวมกันแลวจะทําใหบุคคลมีพละกําลัง สามารถนําไปใชปฏิบัติงานใหญๆ ของสวนรวม
ใหสําเร็จได 

(๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
 นอกจากน้ีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังแสดงใหเห็นวา 
พระองคทรงหวงใยและใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ดาน ทรง สนใจกับการศึกษา
เปนอยางมาก และทรงคาดหวังวาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจะเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศอยางมาก ดังพระบรมราโชวาทความวา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓ 

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาคนควา เพื่อสรางเสริมและสะสมความรู 
ความจัดเจน ในดานวิชาการอยางสูง และดานการใชความคิดวิจารณญาณตามเหตุผลหลัก
วิชาความถูกตอง ผูมีปญญาซึ่งไดผานการศึกษาระดับนี้ จัดวาเปนบุคคลที่ ทรงคุณคา ผูจะ
เปนกําลังสรางสรรคความเจริญมั่นคงทุกดานของประเทศอยางสําคัญตอไป เหตุนี้ บัณฑิต
ทั้งหลายจึงมีหนาที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะตองนําความรู ความคิด และความสามารถจัดเจน
ของตนออกปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของสวนรวมและบานเมือง 

(๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

๒.๔ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการใหการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการใหการศึกษาเปนอยางมาก 

เพราะการศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญอยางยิ่ง ดังที่พระองคไดเคยพระราชทานพระบรม
ราโชวาทไววา ประเทศชาติจะเจริญหรือเสื่อ มลงนั้นยอมข้ึนอยูกับการศึกษาของประชาชนเปน
สําคัญ ผลของการศึกษาจะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา ดังพระบรมราโชวาท 
ดังนี้ 

ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประเทศแต
ละคนเปนสําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเปนเครื่องกํา หนดอนาคตของชาติในวัน
ขางหนา  

(๒ ธันวาคม ๒๕๐๘ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเกี่ยวกับการศึกษายังแสดงใหเห็นวา 
พระองคทรงเขาใจธรรมชาติและเห็นความสําคัญของเด็กเปนอยางดี เพราะพัฒนาการของเด็กจะ
เรียนรูสิ่งแปลกใหมอยูตลอด เวลา จึงควรใหการศึกษาแกเด็ก โดยใหเรียนรูวิทยาการตางๆ รวมถึง
สอนใหรูจักเหตุผล สติปญญาและหลักการของชีวิต เพื่อจะไดสรางสรรคความเจริญตอไปใน
อนาคต ดังพระบรมราโชวาทความวา  

การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มต้ังแตเกิด ขึ้นตนก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและ
ประสาทสวนตางๆ ใหรูจักแสวงหาส่ิงตางๆ ตามท่ีตองการใหไดมากขึ้น เพื่อทําใหชีวิตมี
ความสะดวกมีความสบาย การใหการศึกษาขั้นนี้ ไดแกการฝกกายใหมีความคลองแคลว
ชํานิชํานาญ และสามารถในการปฏิบัติประกอบกับการสอนวิชาความรูตางๆ อันเปน
พื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนฝกฝนให
เรียนรูวิทยาการที่กาวหนาข้ึนไป พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญาและหา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔ 

หลักการของชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามท้ังทางกายและทาง
ความคิด 

(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

 นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงความสําคัญของการใหการศึกษา
แลว พระองคไดทรงคํานึงถึงผูที่ทําหนาท่ีใหการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนอีกดวย ผูที่มีหนาที่
ใหการศึกษาในแตละระดับชั้นจะตองทราบหนาท่ีของตนเปนอยางดี จะตองเขาใจถึงเจตนาและ
ปฏิบัติการใหสอดคลองกันทุกๆ ฝาย ดังพระบรมราโชวาทดังนี้ 
 

ผูปฏิบัติงานระดับประถมศึกษาตองเขาใจงานของระดับมัธยม จึงจะจัดเตรียม
นักเรียนไดพรอมและถูกตองสําหรับระดับนั้น ทํานองเดียวกัน ผูที่ปฏิบัติงานในดานมัธยม ก็
ตองทราบวานักเรียนมีพื้นฐานความรูมาอยางไร จะอบรมสั่งสอนในชั้นนี้อยางไร นักเรียนจึง
จะสามารถออกไปเปนพลเมืองดี หรือเขาเรียนระดับสูงขึ้นไป หรือเปลี่ยนทางเลาเรียนไปทาง
สายอื่นไดอยางพอเหมาะพอสม ฝายเจาหนาที่ดานบริหารนั้น ก็ตองเรียนรูงานของฝายสอน 
ใหทราบวาผูสอนตองการความสะดวก ตองการความสนับสนุ นในเรื่องใด จุดใด มิฉะนั้น
แลว จะเกิดความติดขัดลาชา หรือเสียผลในการปฏิบัติงานข้ึน 

(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการศึกษา) 
 

๒.๕ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับวิชาความรู 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการแสวงหา

ความรูวา ในการศึกษาหาความรูนั้น จะศึกษาเร่ืองใดก็ควรศึกษาใหตลอดครบถวนทุกแงมุม และ
จะตองปฏิบัติและคิดพิจารณาพรอมกันไป อีกทั้งตองมีจิตใจเปนกลางไมถูกอคติครอบงํา พระบรม
ราโชวาทแตละองคสะทอนใหเห็นวาการศึกษาเปน เรื่องสําคัญมาก หากผูสําเร็จการศึกษาไดอาน 
และคิดตาม เชื่อแนวาจะไดหลักการเรียนรูอย างถูกตองเหมาะสมแนนอน  ดังพระบรมราโชวาท 
ดังนี้ 

 
ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และความ

เจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝศึกษากันไมรูจบสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียนความรู แม
มากมายเพียงใด  บางทีก็ไมชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไมถูกถวน ไมรู
จริงแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด “ความฉลาดรู” คือรูแลว
สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕ 

ปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรู
จริง ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน 
หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะตองปฏิบัติประกอบพรอม
กันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณา ศึกษาเร่ืองนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งม่ันเปนปรกติ และ
เที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจ ตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะ
เปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง มิฉะนั้น ความรูที่เกิดข้ึนจะไมเปนความรูแท หากแตเปน
ความรูที่ถูกอําพรางไว หรื อที่คลาดเคล่ือนวิปริตไปตางๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริงๆ 
โดยปราศจากโทษไมได 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงการศึกษาอีกวา การศึกษาที่ไดผลดีนั้นตองมี
ความรูทั้งดานลึกคือดานวิชาการ และดานกวางคือด านความรอบรูอันไดจากประสบการณตางๆ 
และจะสงผลใหรูจักคิดพิจารณาเร่ืองราวปญหาไดดวยเหตุผลที่ถูกตอง แนวพระราชดําริของ
พระองคสะทอนใหเห็นวา การศึกษาจะชวยใหบุคคลมีภูมิรูที่สมบูรณมากขึ้น เพราะการมีภูมิรูสูงถือ
วาเปนประโยชนเชิดชูตนเองและเปนประโยชนตอการสรางสรรคพัฒนาบานเมือง ดังที่พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ความวา 

 
การศึกษาที่สําคัญและจําเปนเปนอันดับแรกของทานจึงตองเปนการศึกษาทางแนว

ลึก อันไดแก การศึกษาคนควาวิชาเฉพาะของทาน ใหลึกซึ้ง จัดเจน แนนหนา และกาวหนา
อยูเสมอ พรอมกันนั้น ในฐานะผูป ฏิบัติงาน ซึ่งตองใชวิชาการในการปฏิบัติงานและ
แกปญหาตางๆ รวมกับผูอื่นฝายอ่ืนอยูโดยตลอด ก็จําเปนที่จะตองมีความรูดานกวางอยาง
เพียงพอดวย จึงจําเปนตองศึกษาทางแนวกวางอีกทางหนึ่งคูกันไป การศึกษาตามแนวกวาง
นี้ยอมครอบคลุมถึงวิทยาการทั่วไปทุกๆ สาขา ตลอดจนความรูและประสบการณอัน
เกี่ยวกับสภาพความเปนไปของบานเมือง ของสังคม และของประชาชนทุกแงมุม เพื่อใหมี
ความรูดานกวางอยางเพียงพอ สําหรับชวยตัวใหสามารถเขาใจปญหาตางๆ อยางถูกถวน 
และสามารถคิดหาวิธีและแนวทาง ที่จะนําวิชาการของทานมาประสานกับวิชาการอ่ื นๆ ได
โดยสอดคลองและถูกตองเหมาะสม 

(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสนพระราชหฤทัยเรื่อง การศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา 
แมวาผูสําเร็จการศึกษาจะเรียนจบหลักสูตรแลวก็ตาม พระองคจึงทรงแนะนําใหผูสําเร็จการศึกษา
พยายามศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 

 
แมทานจะไดเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจนไดปริญญาแลวก็ดี ขอใหเขาใจวานี่เปนเพียง

ขั้นตนของการศึกษาเทานั้น ทานจงพยายามศึกษาฝกฝนตนเองตอไป เพราะสรรพวิทยาการ
ดานสาขาวิทยาศาสตรทั้งหลายนั้น การทดลองคนควาชวยใหไดความรูใหมๆ ขึ้นมาอยูเสมอ 
ถาทานไมศึกษาเพ่ิมเติมไว ตอไปไมชาทานจะลาสมัย 

(๑๔กรกฎาคม ๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
๒.๖ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
การศึกษาในระบบและนอกระบบตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ              

พระเจาอยูหัว ทรงใหความหมายของ การศึกษาในระบบไววา คือการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
หรือการศึกษาระดับช้ันอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบก็คือ การศึกษาภายหลังเรียนจบ
มหาวิทยาลัย โดยพระบรมรา โชวาทน้ีแสดงใหเห็นวาพระองคทรง สนใจบัณฑิต คือใหบัณฑิตต้ังใจ
พยายามใชสติปญญาความสามารถท่ีไดจากประสบการณค วบคูกับความรูความสามารถทาง
วิชาการท่ีมีอยู เพื่อพัฒนาและสรางส่ิงที่ดีใหกับประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาท ความวา 

 
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนใหบุคคลมีความรูความสามารถดานวิชาการเปน

พื้นฐานสําหรับการประกอบการงานในชีวิตนั้น ถือวาเปนการศึกษาในระบบ ผู ศึกษาจะ
ไดรับความรูถายทอดจากครูบาอาจารย และจากการศึกษาคนควาทางตํารับตําราเปนหลัก 
ตอเม่ือไดออกไปทํางาน ไดประสบเหตุการณและปญหาตางๆ ใหตองขบคิดมากมายแลว จึง
เกิดความรูความเขาใจที่ถองแทในส่ิงทั้งปวง ที่เรียกวาประสบการณในชีวิต เพิ่มข้ึน 
ประสบการณในชีวิตนี้เปนบอเกิดแหงความรอบรูและความฉลาดจัดเจนที่มีคา ซึ่งถาไดรูจัก
นํามาใชดวยความรูเทาถึงเหตุผล และดวยความรอบคอบระมัดระวังแลว จะยังประโยชน
ใหแกตนเองและสังคมอยางวิเศษสุด 

ดังนี้ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาภายหลังสําเร็จจากมหาวิทยาลัย จึ งมี
ความสําคัญย่ิงยวด ในการสรางเสริมผูผานการศึกษาในระบบมาแลว ใหมีปญญาและ
ความสามารถที่จะปรับตนใหเขากับสภาวะแทจริงของชีวิต พรอมท้ังดํารงตนใหอยูในสังคม
อยางเปนสุขและเจริญมั่นคงได 

(๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗ 

จากพระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาและแ นวพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษา ไมวาจะเปน
การศึกษาทั่วไป การใหการศึกษา จุดประสงคของการศึกษา ปจจัยและวิชาความรูที่ไดรับจาก
การศึกษา และการศึกษาในระบบ รวมถึง การศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษา พระบาทสมเด็จ   
พระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก  พระองคพระราชทานแนว
พระราชดําริเพื่อเปนหลักการในการดํารงชีวิตในสังคม หากบุคคลใด ไดอานพระบรมราโชวาทน้ี
สามารถนําแนวพระราชดําริตางๆ ไปเปนหลักในการดําเนินชีวิตไดอยางดี  

นอกจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสวนในการขยายการศึกษาใหมีการ
พัฒนา ทั้งนี้เพราะเมื่อการศึกษามีการพัฒนาเทากับวาประเทศเจริญกาวหนาดวยเชนกัน และเม่ือ
บุคคลมีการศึกษาสามารถนําวิชาความรูตางๆ ไปชวยในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม รวมถึง
พัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงผาสุกตอไป 
 
๓. ดานหลักการทํางาน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษา โดย
พระบรมราโชวาทสวนใหญมีเนื้อหาและสาระสําคัญเกี่ยวกับการทํางาน เนื่องจากผูสาํเร็จ
การศึกษาเปนผูที่ไดรับการศึกษาวิชาความรูมาเต็มท่ี เมื่อจบการศึกษาก็ถึงวัยที่จะตองทํางาน และ
ใชวิชาคว ามรูที่ไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นพระองคจึงไดพระราชทานแนว
พระราชดําริที่เกี่ยวของกับการทํางาน อันไดแก ความสําคัญของการทํางาน หลักปฏิบัติในการ
ทํางาน ปจจัยที่ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการสรางความสําเร็จใน
กิจการงาน เน้ือหาและแนวพระราชดําริเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต เพราะคนเราทุก
คนเกิดมาตองรูจักทํางาน มีหนาที่ ที่ตองปฏิบัติ จึงจะอยูในสังคม ไดอยางมีคุณคา และ มีรายได
นํามาสรางตัวสรางฐานะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
๓.๑ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับความสําคัญของการทํางาน 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา สถาบันการศึกษาแตละแหงมีผูสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก 
ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ เพราะบัณฑิตจะเปนกําลังสําคัญในงานของชาติในดานตางๆ 
ไดอยางกวางขวาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักและเห็นถึงความสําคัญขอนี้ เปน
อยางมาก จึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเพ่ือแนะแนวทางใหบัณฑิตพยายามใชวิชาความรู 
และความรูความสามารถ ใหไดประโยชนมากที่สุดในการทํางาน พระองค ไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความหมายของการทํางานไว ในพระบรมราโชวาทหลายองค โดย
ทรงแนะแนวทางในการทํางานและลักษณะของคนทํางานไวดังตัวอยางพระบรมราโชวาท ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘ 

การทํางานนั้น กลาวอยางส้ันและตรงที่สุด คือการปฏิบัติภาระหนาที่ที่มีอยูแลวให
ลุลวงและสําเร็จผลอันพึงประสงค มีหลักการสําคัญในทางปฏิบัติวา เบื้องตนใหพิจารณาทํา
ความเขาใจในงานดวยเหตุผล ใหกระจางแจมแจงกอน เชนมีวัตถุประสงคแทจริงอยางไร มี
แบบแผนวิธีการที่จะทําอยางไร แลวมุงปฏิบัติไปตามจุดมุงหมายนั้นใหเที่ยงตรง เปนกําลัง 
ตอไป หากรูสึกวาเผชิญอุปสรรคหรือปญหาอันใดเขา ก็ใหพิจารณาวา เปนปญหาจริงหรือไม 
จะตองแกไขปรับปรุงหรือไม และ เม่ือปรับปรุงแลวจะชวยใหงานดีขึ้นไดแนนอนหรือไม เม่ือ
แนวาจะตองแกไขจริงแลว ก็ไมจําเปนเลยที่จะตองแกไขปรับปรุง เพราะมีตัวอยางปรากฏอยู
บอยๆ วา การที่มุงจะปรับปรุงพัฒนางานอยูตลอดเวลานั้น ทําใหไมเปนอันไดลงมือปฏิบัติ 
กลับทําใหงานติดขัดและหยุดชะงัก เสียประโยชนที่ควรจะไดไปเปลาๆ โดยใชเหตุ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงความหมาย
ของการทํางาน  และทรงยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการทํางาน เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาได
เขาใจถึงกระบวนการทํางานที่แทจริง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาว ถึงความสําคัญ และแนวทางใน การทํางานไว
หลายคร้ัง โดยพระองคมีพระราชดําริวา บัณฑิตเปนผูที่มีความรูพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานโดยจะ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานสาขาตางๆ ของชาติ พระองคพระราชทานพระบรมร าโชวาทของ
การทํางานไวดังพระบรมราโชวาทความวา  
 

การทํางานนั้น คือการเขาไปเสริมกําลังงานที่ดําเนินอยูแลวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จําเปนตองศึกษาพื้นฐานโครงงานใหทราบกระจางกอน จึงจะสามารถนําความรูความคิดที่มี
อยูไปใชไดอยางเต็มท่ี และสามารถกําจัดปญหาความเข าใจผิดทั้งในบุคคลทั้งการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนอุปสรรคใหญในการพัฒนาบานเมือง 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงความสําคัญของการทํางานแลว 
พระองคไดทรงกลาวถึงคนทํางาน ไวอีกดวย  วาคนทํางานแบง  ๒ ประเภท ดังที่ ไดพระราชทาน   
พระบรมราโชวาท ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙ 

คนทํางานสวนใหญแบงออกไดเปน ๒ พวก พวกหนึ่งทํางานดวยความรวดเร็ว ฉับไว 
ดวยความกลา ไมคิดลังเลสงสัยใหเกิดเปนขอติดขัด เหตุเพราะมีความต่ืนตัว ตื่นใจ และ
มั่นใจในตนเองเปนเคร่ืองผลักดัน แตมักจะมีขอเสียที่ขาดความละเอียด รอบคอบและสติยั้ง
คิด ทําใหงานไดผลไมสมบูรณ หรือบกพรองเสียหายได อี กพวกหนึ่งทํางานดวยความเฉื่อย
ชา ขาดความกลา ความม่ันใจ เพราะเหตุมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตัวเกินไป 
พาใหรีรอ ไมลงมือทํา จนเสียเวลา เสียการเสียงาน และเสียประโยชนที่จะพึงไดไปมาก การ
ทํางานของบุคคลทั้งสองพวกนี้  ทานทั้งหลายควรอยางยิ่งที่จะนํามาเทียบเคียงวินิจฉัยโดย
ละเอียด ดวยเหตุผลหลักวิชา และดวยความไมมีอคติยึดถืออยางผิดๆ ใหเห็นแนชัด ทั้งใน
สวนเสียและสวนดี แลวกลั่นกรองเอาสวนที่เสียออก เหลือแตสวนที่เปนแกนสารและเปน
ประโยชนไว  นํามาตั้งเปนหลักปฏิบัติขึ้นใหม วาในการจะทํางานใดสิ่งใด จําเปนตองรักษา
แรงผลักดันที่ไดกลาวแลวนั้น ใหคงอยูเสมอ แลวนําเอาความสุขุมรอบคอบความมีสติ กับทั้ง
เหตุผลและหลักวิชาอันถูกแท มาประกอบเขาดวยกันใหพรอม จึงจะสงเสริมใหสามารถ
กระทําการงานทุกอยางไดถูกถวน พอเหมาะพอดี และไดผลสมบูรณเต็มเปยม 

(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

 สรุปไดวา การทํางานตามความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหมายถึง      
การปฏิบัติภาระหนาที่ใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยกําลังความพรอม วิธีการ และวิชาการ อีกทั้งผูที่จะ
ทํางานท่ีดีไดน้ันจะตองเปนผูที่ มีการยั้งคิด มั่นใจ มีความละเอียดรอบคอบ และรูจักใชเหตุผลใน
การพิจารณา หากบุคคลปฏิบัติไดดังนี้ ก็จะไดชื่อวาสามารถปฏิบัติการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๒ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการทํางาน 
 พระบาทสมเด็จพ ระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับหลักการ ทํางานไว
อยางนาสนใจ โดยทรงกลาวถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันอุดมศึกษานับวาเปนผูที่มีวิชา
ความรูพรอมท่ีจะออกไปปฏิบัติงาน วิทยาการทุกสาขาที่ไดปฏิบัติมานั้น จะเปนประโยชนตอการ
สรางสรรคและพัฒนาบาน เมือง  แตในหลักความเปนจริงนั้น การจะนําวิชาการไปใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนจริงๆ นั้น ไมใชของงาย ดังนั้นจึงตองรูวิธีการวาควรจะจัดการกับวิชา
ความรูนั้นอยางไร ดังที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทความวา 
 

กอนจะทํางานอะไร ควรไดหยุดคิดสักหนอยกอนวา งานนั้นตรงกับใจจริงที่ตั้งไววาจะ
ทําหรือมิใช การหยุดคิดเพียงชั่วครูนี้จะทําใหทราบกระจางวา เราจะทําไดหรือไม และจะ
สามารถนําเอาวิชาความรูมาใชใหเปนประโยชนไดเพียงใด ถางานนั้นตรงกับความตั้งใจ ก็

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐ 

จะทําไดสําเร็จ ทั้งนี้เพราะความคิดความต้ังใจของเราเปนตัวนํา สําคัญ เปนตัวตนเหตุแทที่
จะนําใหเราทําการตางๆ วิชาความรูนั้นเปนเพียงสวนประกอบ  หรืออุปกรณที่จะนํามาใช
ปฏิบัติ การทํางานทุกอยางตองอาศัยความต้ังใจกอน จึงจะมองเห็นทางปฏิบัติ แลวจะ
สามารถนําเอาวิชาการมาใชไดโดยถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพได  

(๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

จากพระบรมราโชวาทขางตน แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน โดยพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการนําวิชาความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน โดยใชความคิดความต้ังใจจริงของตนเองเปนหลัก แลวพยายามเลือกสรรนําค วามรูที่มี
มาใชใหตรงกับความต้ังใจดวยความวิริยะอุตสาหะและความละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุ 
ดังนี้ก็จะทําใหแตละคนประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน 

 
นอกจากวิธีการนําวิชาความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานดังที่กลาวมาแลว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานหลักในการทํางานเพื่อใหบัณฑิตพิจารณา ดังพระบรม
ราโชวาทความวา  
  

โอกาสนี้จึงใครนําหลักการทํางานมาใหพิจารณารวมส่ีขอ สําหรับแตละคนจักไดตั้งไว
เปนแมบทปฏิบัติประจําตัว ขอแรก ไมวาจะทําการสิ่งใด ใหตั้งใจทําใหจริง ใหตรง ใหตลอด 
ขอที่สอง ใหพยายามคิดพิ จารณาดวยความรูความฉลาดของตน ใหเห็นถึงสาระและ
ประโยชนอันแทจริงของงานท่ีทําโดยกระจางแจมชัด จักไดทราบวากําลังทําสิ่งใดอยู       
เพื่อประโยชนอันใด ขอที่สาม เม่ือทํางานอยางหนึ่งอยู ตองพยายามละวางส่ิงอื่นๆ ที่มิใช
สาระและเปาหมายไวกอน แลวต้ังหนากระทํางานของตนใหตอเน่ืองจนสําเร็จเรียบรอย โดย
ไมยอทอ ขอสําคัญที่สุด ตลอดเวลาที่ทํางานจะตองพยายามควบคุมกายใจใหอยูในความ
สงบ ความหนักแนนมั่นคง และความมีสติรอบคอบ ไมปลอยใหความคิดจิตใจหว่ันไหวและ
ฟุงซาน 

(๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานหลักปฏิบัติ ไวสี่
ประการ ซึ่งหากผูใดนําหลักปฏิบัติงานดังกลาวไปปฏิบัติใหเปนวินัยสําหรับตัว จะชวยใหปฏิบัติงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑ 

นั้นอยางมีประสิทธิภาพ ไมผิดพลาดบกพรอง และบันดาลใหประสบความสําเร็จและจะสามารถ
ทํางานไดอยางราบรื่น  
 เนื่องจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรากฏเน้ือหาเก่ียวกับ
หลักการปฏิบัติงาน เปนจํานวนมาก และในการพระราชทานพระบรมราโชวาทแตละครั้ง จะมี
เนื้อหาและแนวพระราชดําริที่ตางกันออกไปบางแตยังคงหัวใจของหลักปฏิบัติงานอยู วิชาการท่ี
บัณฑิตแตละคนไดศึกษาคนควาจนไดรับปริญญานั้น เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทํางานสราง
ฐานะความเจริญใหตนเองและบานเมือง แตนอกจากน้ันบุคคลยังตองอาศัยคุณธรรมอีกหลาย
อยาง เพื่อเปนรากฐานรองรับและสงเสริมวิชาความรู จึงจะชวยใหงานที่ไดลงมือทํานั้นสําเร็จตามท่ี
มุงหมาย  

การ ศึกษาพระบรมราโชวา ทน้ัน ผูเขียนวิทยานิพนธ ไดพบ วาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีเนื้อหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับหลักของการทํางานไวอยาง
นาสนใจ คือพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเรื่องวินัยสําคัญในการใชชีวิตและปฏิบัติงาน  
โดยพระราชทานพระบรม ราโชวาทแกบัณฑิตจากวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ ตั้งแตวันที่ ๒๑-๒๓, 
๒๗-๒๘  มิถุนายน ๒๕๒๑ทรงกลาวไววา นักปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีวินัยสําหรับใชกับตนเอง คือ
ไมประมาทปญญา รักษาความจริงใจ การมีความคิดดี และตระหนักในความสํารวม ไมฟุงเฟอ ซึ่ง
เปนขอปฏิบัติที่จะชวยใหงานเปนงาน และใหชีวิตมั่นคงเปนสุข ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 
 

๑) การไมประมาทปญญา 
 

ประการแรกที่ว าตองไมประมาทปญญานั้น ขอใหเข าใจวา ปญญา อันไดแกความรู
ความฉลาดที่เกิดขึ้นไดดวยความคิดพิจารณาตามเหตุผลอันถูกตองแยบคาย เปนทั้ง
รากฐานและปจจัยสําคัญแ ทจริงของการงานทั้งปวง ถาประมาทปญญา ไมใชปญญาเปน
หลักทํางาน เพราะละเลยหรือเพราะนึกดูหมิ่นตัวเองวาโงเขลาแลว อคติ ความลุมหลง 
ความเพอฝนก็จะเขามาแทนที่ แลวจะหวังอะไรไดจากสิ่งเหลานั้น นอกจากความวิบัติ
เสียหาย ทุกคนจึงจําเปนตองใชปญญาตลอดเวลาและตลอดชีวิต การพยายามคิดพิจารณา
ใครครวญตามเหตุผลและหลักวิชาอยูเสมอ จะทําใหฉลาด สามารถ และไดรับความสําเร็จ
เพิ่มพูนขึ้นเสมอ และคนเราน้ัน เมื่อทําอะไรไดสําเร็จ ก็ยอมเกิดกําลังใจที่จะทําไดดียิ่งๆ ขึ้น
ไป 

(๒๑มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒ 

๒) การรักษาความจริงใจ 
 

ความจริงใจเปนอยางไรเปนเร่ืองที่ไมตองอธิบายและไมเปนปญหา เพราะทราบกันดี
อยูและมีกันอยูทั่วทุกคน ปญหาอยูตรงที่วา ความจริงใจนั้น เรามักมีกันไมตลอด ไมชาไม
นานก็หลงลืมละทิ้งกันเสียแลว เปนเหตุใหเกิดปญหาไดมากมาย เนื่องมาจากความระแวง
สงสัยเขาใ จผิดกันในวงงานทั้งปวงจึงตองสอนกันใหติดตามรักษาความจริงใจ และใหถือ
เปนวินัยในชีวิต 

ความจริงใจที่ขาดไมไดในการทํางานมีสองประการ ประการที่หนึ่งคือ ความจริงใจตอ
ผูรวมงาน ซึ่งมีลักษณะประกอบดวยความซ่ือตรง เมตตา หวังดี พรอมเสมอที่จะรวมมือ
ชวยเหลือและสงเส ริมกันทุกขณะ ทั้งในฐานะผูมีจุดประสงคที่ดีรวมกัน และในฐานะที่เปน
เพื่อนมนุษยรวมชาติรวมโลกกัน ประการที่สองไดแกความจริงใจตองาน มีลักษณะเปนการ
ตั้งสัตยอธิษฐานหรือการต้ังใจจริงที่จะทํางานใหเต็มกําลัง กลาวคือ เมื่อไดพิจารณาดวย
ปญญาเปนที่แนชัดแลว ว างานที่จะทํานั้นเปนประโยชนจริง ก็ตั้งสัตยสัญญาแกตัวเอง 
ผูกพันบังคับตัวเองใหกระทําเต็มกําลังความรูความสามารถใหไดผลดีที่สุด ความจริงใจสอง
ประการนี้ พิจารณาดูแลว จะเห็นวาเปนปจจัยสําคัญที่จะปองกันกําจัดปญหาขัดแยงและ
ความยอหยอนลาชาไดสิ้นเชิง วงงาน ใดมีผูรวมงานท่ีรักษาความจริงใจไวไดมั่นคงก็เปนอัน
เชื่อไดวาจะไดรับผลสําเร็จที่สมบูรณเต็มเปยมทุกเม่ือ 

(๒๒มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

๓) การมีความคิดดี 
 

จิตใจอันต่ําทรามคือจิตใจที่ออนแอ ไมกลาและไมอดทนที่จะประกอบความเพียร
พยายามเพ่ือความดีและความสําเร็จในทางที่ถูกตองเปนธรรม หากแตเห็นแกความสะดวก 
เอาแตงายเขาวา โดยไมคํานึงถึงคุณความดี จิตใจเชนนี้จึงทําใหบุคคลเปนคนมักงาย ยอม
เกลือกกล้ัวอยูกับสิ่งเลวทรามทุจริต ไมวาจะทําการสิ่งใดก็หาแตทางที่งายที่ต่ํา เพราะเห็นไป
วาจะไดผลโดยสะดวกรวดเร็ วดวยวิธีการอยางนั้น ซึ่งความจริงหาเปนเชนนั้นไม คนมักงาย 
ผูเห็นแตความสะดวกน้ี ยิ่งทํางานไปก็ยิ่งกอปญหา เพราะไมเคยชินกับงานที่ยากลําบาก ไม
เคยฝกเผชิญกับความอดทน กับความจริง งานที่ตนทําก็ตองพลอยทรุดต่ําลงไปดวย จึงใคร
จะใหทุกคนลองคิดพิจารณาดู หากผูใดมีความคิดจิตใจดังกลาวอยู จะไดละทิ้งเสียแตตนมือ 

(๒๓มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓ 

๔) การตระหนักในความสงบสํารวม 
 
ความสงบสํารวมในที่นี้ หมายถึงความเรียบรอยเปนปรกติ ทั้งในจิตใจและการกระทํา 

อันประกอบดวยความไมตื่นเตนหว่ันไหว ความหนักแนนเปนกลาง ความมีสติและความรูตัว 
การรูจักสํารวมระวังกายใจใหสงบเปนปรกตินั้น จะชวยใหมีการยั้งคิด กอนหนาที่จะลงมือ
กระทําอยางเมื่อยั้งคิดได ก็จะมีโอกาสอันประเสริฐ ที่จะใชปญญาพิจารณางานที่ทําโดย
กระจางชัด ใหเห็นแนวทางและวิธีการที่จะปฏิบัติไดโดยถูกตองเที่ยงตรง พอเหมาะพอดี ให
เกิดประโยชนอันสมบูรณแกงาน ในทางตรงกันขาม งานใดๆ ก็ตาม ถาไมทําดวยใจและดวย
อาการที่สงบสํารวม ความรีบรอน ฟุงซาน หลงผิด และอคติทุกๆ อยางก็จะเขาไปปดบัง
หนทางที่จะนําปญญามาใหเกิดประสิทธิภาพจนหมดส้ิน และเม่ือนําปญญามาใชไมได ก็
ยากที่จะทําใหถูกตองได ความผิดพล าดและความเสียหายนานาประการก็อยู ในวิสัยที่จะ
เกิดข้ึนไดทุกเมื่อ  

(๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
  
 พระบรมราโชวาทท่ีกลาวมาขางตนนั้น นับเปนขอปฏิบัติอันเปนวินัยที่บัณฑิตพึงมีใน
การปฏิบัติงาน อันไดแก การไมประมาทป ญญา การตามรักษาความจริงใจ การสลัดท้ิงความคิด
จิตใจท่ีตํ่าทราม และการสําเหนียกตระหนักในความสงบสํารวม วินัยทั้งสี่ขอนี้สามารถนําไปปรับใช
เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน  

นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาว ถึงผลของการ อบรมวินัย วาจะ
สงเสริมใหเกิดความสามารถพิเศษขึ้นสองประการ ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

 
ประการแรก ผูที่ใชความรูความฉลาดเปนหลักในการทํางาน มีความจริงใจทั้งตองาน

และตอผูรวมงาน โดยปราศจากความคิดจิตใจที่มักงายใฝต่ํา ทั้งรูจักสํารวมกายใจใหยั้งคิด
ดวยปญญาอยูเสมอเปนปรกติ กอนที่จะทําการทั้งปวงนั้น จ ะสามารถมองเห็นประโยชนที่
แทอันพึงประสงคของงานไดอยางกระจางแจง ไมสับสน สงสัย และสําคัญผิดในประโยชน 
คือ ไมเห็นวาผลไดอยางอื่นจะสําคัญควรมุงหมายย่ิงไปกวาประโยชนโดยตรงแทของงานนั้น 
ประการตอไป เมื่อลงมือกระทําโดยเพงเล็งประโยชนเปนสําคัญ ก็จะสามารถปฏิ บัติงานทุก
อยางไดถูกตองตรงกับจุดมุงหมาย ไมตองลาชาเสียประโยชนไปกับความหลงผิดและ
กระบวนการปฏิบัตินอกระบบตางๆ อันจะทําใหตองเปลืองเปลาทั้งความคิด กําลังแรง ทุน
รอย และโอกาสอันมีคา อยางนาเสียดาย 

(๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔ 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน เปนผลจากวินัยในการทํางานคือ ทําใหสามารถแลเห็น
ประโยชนอันเปนวัตถุประสงคแทจริงของงานโดยกระจางชัด และเมื่อเพงเล็งถึงประโยชนนั้นแลวก็
สามารถปฏิบัติไดตรงตามจุดมุงหมาย ไมเสียเวลา เกิดความสับสนและหลงผิด  และจะบันดาลผล
ใหสามารถทํางานทุกอยา งไดอยางเต็มท่ีมีประสิทธิภาพ และสําเร็จผลโดยราบรื่นพรอมท้ังเกิด
ประโยชนและความเจริญรุงเรืองแกบุคคลและประเทศชาติอยางสมบูรณ 
 

๓.๓ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 
 ปจจัยสําคัญสําหรับการทํางานสรางฐานะ ความเจริญ ม่ันคงแกตนเองและชา ติ
บานเมืองนั้น  นอกจากหลักปฏิบัติที่กลาวมาแลว บุคคลจําเปนตองมี “กําลัง” หลายอยางประกอบ
เขาดวยกันเปนเครื่องเก้ือกูลสงเสริม โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงกําลังสําคัญไว
หาประการ ไดแก กําลังศรัทธา กําลังความเพียร กําลังสติ กําลังความต้ังใจ และปญ ญาความรูชัด 
ซึ่งพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันท่ี ๙-๑๒ ธันวาคม 
๒๕๒๒ ดังพระบรมราโชวาท ตอไปน้ี 
 

๑) กําลังศรัทธา 
กําลังสําคัญอันดับแรกคือกําลังศรัทธา ไมวาจะทํางานอะไรกับใคร เพื่อส่ิงใด ถาหาก

ขาดความเชื่อถือในงาน ในบุคคล ในเปาหมาย แลว จะหากําลังอันใดมาบันดาลใจให
ขวนขวายในการงานมิไดเลย และก็ยากที่ผลสําเร็จหรือความพอใจจะบังเกิดขึ้นไดดังใจ
หมาย ดังนั้น เมื่อจะทําการงาน จึงจําเปนตองปลูกศรัทธาใหมีขึ้นมากอน มิฉะนั้นการปฏิบัติ
จะเสียประโยชนทุกอยางท้ังสวนตัวทั้งสวนรวม การปลูกศรัทธานั้น  ตองไมใชการยอมตัว 
ปลอยใจใหเชื่อถือตามท่ีถูกชักจูง ชี้นํา หรือยั่วยุ ศรัทธาที่พึงประสงคมีทางสรางข้ึนไดทาง
เดียว ดวยการเขาไปเพงพินิจ ดวยความคิดจิตใจที่หนักแนน เปนกลาง และมีเหตุผลพรอม
มูล เม่ือไดพิจารณาเห็นถองแทถึงคุณคาถึงประโยชนในส่ิงนั้น คน นั้น ผลนั้นแลว ศรัทธาอัน
มั่นคงแนนแฟนจะเกิดขึ้นเอง ทั้งจะนํากําลังอ่ืนๆ เชน ความกระตือรือรน ความขวนขวาย
พากเพียรพรอมทั้งความคิดความฉลาด ใหเกิดข้ึนเก้ือกูลกันพรอม ทําใหการงานดําเนินไป
โดยราบรื่นไมชักชา และสัมฤทธ์ิผลสมบูรณตามท่ีประสงค 

(๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

๒) กําลังความเพียร 
กําลังที่สองตอมาคือกําลังความเพียร ซึ่งเม่ือพิจารณาดูแลว ก็เห็นไดวาเปนผล

ประการหน่ึงที่เกิดมาตามตอจากศรัทธาท่ีกลาวนั่นเอง ความเพียรที่จะเปนกําลังไดตองมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕ 

ลักษณะแข็งกลา ไมยอหยอนเสื่อมคลายดวยอุปสรรค ดวยความยากลําบากเ หน็ดเหนื่อย
ประการใดๆ หากแตอุตสาหพยายามกระทําเร่ือยไปไมถอยหลัง แมหยุดมือ ก็ยังพยายามคิด
ตอไปไมทอดธุระ กําลังความเพียรจึงทําใหการงานไมชะงักลาชา มีแตดําเนินรุดหนาเปน
ลําดับไปจนบรรลุความสําเร็จ โดยไมมีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได ทานทั้งหลายจึงควรศึกษา
พิจารณากําลังความเพียรนี้ใหเห็นจริง ใหเขาใจชัด ดวยความรู ความฉลาดของทานแลว
ตั้งใจใหมั่นคง ที่จะนําความเพียรของทานมาใชใหถูกตองตามวิถีทาง คือ เพียรที่จะกําจัด
ความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันความเสื่อมน้ันมิใหเกิดข้ึนใหม เพียรที่จะสรางสรรค
ความเจริญใหเกิดข้ึนและระวังรักษาไวมิใหเสื่อมสลาย ประโยชนและความสุขทั้งในสวนตัว
ในสวนรวมก็จะสําเร็จขึ้นพรอม และดํารงม่ันคงอยูไดตลอดไป 

(๑๐ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

๓) กําลังสติ  
กําลังสติหรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้น ถึงแมทําดวยความศรัทธา ดวย

ความหม่ันขยันไมทอดทิ้งก็ยังมีชองมีคราวที่อาจจะเสียหายบกพรองได ในขณะเมื่อมีความ
ประมาทเผลอพล้ังเกิดขึ้น นักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวังควบคุมสติใหดีอยูเสมอ เพื่อให
รูเทาทันสถานการณอยูตลอดเวลา ความรอบคอบละเอียดถ่ีถวนก็จะมีขึ้นเปนเคร่ืองปองกัน
ความเสียหายและอันตรายมิใหเขามาถึงตัว  

(๑๑ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
(๑๒ 

๔) กําลังความต้ังใจ 
กําลังความต้ังใจ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนน

มั่นคง ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแตในเรื่องหรือในภารกิจที่ตองการจะ
ทําใหสําเร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซานไปในเรื่องตางๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค กําลังความ
ตั้งใจนี้ชวยใหรูใหเขาใจเร่ืองราวและปญหาตางๆ ไดกระจาง ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานไดแจมแจงชัดเจน และรวดเร็วไมมีความลังเลสงสัย หรือพะวักพะวนดวยสิ่งกวน
กายกวนใจใดๆ เปนเครื่องกีดขวาง 

๖) ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

๕) ปญญาความรูชัด 
ปญญาความรูชัด เปนกําลังสําคัญสําหรับการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินปญหาและ

เรื่องราวตางๆ ที่จะตองผานพบในการปฏิบัติงาน ความรูชัดนี้หมายถึง ความรูที่กระจาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖ 

ถูกตองตามเหตุตามผลและตามจริง เกิดขึ้นได โดยอาศัยความรูอันกวางขวาง ที่ไดรูไดเห็น 
ไดศึกษาสังเกตมาแลวเปนเน้ือหา อาศัยสติ ความระลึกรู และความมีใจสงบตั้งม่ันในความ
เปนกลาง ไมหวั่นไหวดวยอคติ เปนพ้ืนฐานรองรับ และเปนเครื่องพิจารณากล่ันกรอง สําเร็จ
เปนความรูความเห็นที่ชัดเจนถูกตอง ทําใหสาม ารถวินิจฉัยชี้ชัดในกรณีทั้งปวงไดแมนยํา
ถูกตอง ผูมีกําลังปญญาจึงรูจริงและรูซึ้ง มองเห็นปญหาและภารกิจของตนไดชัดเจนโดย
ตลอดหมดทุกอยาง และสามารถปฏิบัติบริหารใหสําเร็จเรียบรอยไดโดยยุติธรรมถูกตอง 

(๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 
 จากพระบรมราโชวาทขางตน แสดงใหเห็นวาพร ะบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เอาพระราช
หฤทัยใสในกระบวนการทํางาน โดยที่พระองคทรงใหรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยที่เปนกําลังสงเสริม
ใหบุคคลประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานไวอยางครบถวนสมบูรณ  เมื่อพิจารณาปจจัยทั้งหา
ประการดังกลาวแลว จะเห็นวาปจจัยแตละขอตางก็เปนเหตุเปนผลตอเน่ืองกันอยูทั้งหมด พระบรม
ราโชวาทเหลานี้สะทอนใหเห็นแนวพระราชดําริของพระองค คือ จะตองสรางเสริมปจจัยทุกขอให
เปนพื้นฐานสําหรับรองรับการงานไดทั่วถึงมั่นคง จึงจะสามารถทํางานสําเร็จผลไดโดยบริบูรณและ
เกิดประโยชนตอตนเองและบานเมือง 
 นอกจากน้ีในการปฏิบัติก็ควรมีคุณธรรม ในการ ประ กอบกิจการงานตางๆ ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดหระราชทานไวดังนี้ 
 

ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยู
ในคุณธรรม ๓ ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทาน
จึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป  

ขอใหทานจงรําลึกถึงเกียรตินี้ และรักษาไวดวยความสัตยสุจริต ใหสมกับพุทธภาษิต 
วา “คนยอมไดเกียรติคือชื่อเสียงเพราะความสัตย” 

(๑๓มิถุนายน ๒๔๙๗ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน มีเน้ือหาและแนวพระราชดําริใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน ในฐานะที่บัณฑิตจะไปมีหนาที่การงานในตําแหนงตางๆ จึงสมควรจะตองปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดําริดังกลาวเปนอยางยิ่ง หากบัณฑิตไดปฏิบัติก็จะสงผลใหประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานเปนอยางดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗ 

๔. ดานความสําคัญของประเทศ 
ชาวโลกตางประจักษวา  พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว ทรงรักทรงหวงใยประเทศ ชาติ

และพสกนิกรชาวไทยเพียงใด พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทาน ใหบัณฑิตไมไดมีเปาหมายเพียง ตัว
บัณฑิต แตทรงหวังวาบัณฑิตจะเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการแกปญห าและพัฒนาประเทศชาติ  จึง
ทรงแนะแนวทางตางๆ ไว ที่นาสนใจเปนพิเศษคือ ทรงชี้จุดเสื่อมหรือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนดวย
ความสําคัญผิด รูเทาไมถึงการณ หรือมองไมทะลุปรุโปรง  

จากการศึกษา เนื้อหา และสาระสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญของประเ ทศที่ปรากฏใน   
พระบรมราโชวาทน้ี พบวาพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวทรงใหความสําคัญแก ประเทศชาติเปน
อยางมาก โดยจะทรงยํ้าใหบัณฑิตเห็นความสําคัญของความเปนไทย และปญหาบ่ันทอนความ
มั่นคงของชาติ อีกทั้งทรงกลาวถึงการสรางสรรคความเจริญม่ันคงใหแกตนเอง สวนรวม และชาติ
บานเมือง  ปจจัยที่มีผลทําใหปร ะเทศชาติมีความเจริญกาวหนา เชน บุคคลตองมีวิทยาการท่ีดี      
มีความยุติธรรม เที่ยงตรงมีปญญา ความฉลาดรอบรู เปนตน นอกจากน้ีพระองคไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาประเทศ โดยทรงชี้แนะวา ใหนําวิชาความรูมา
ใชใหเกิดประโยชนมากที่สุ ด และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญรุดหนา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 
๔.๑ เน้ือหาและแนวพระราชดําริในเร่ืองความสําคัญของความเปนไทย 

 เมื่อบัณฑิตไดรับเครื่องรับรองวุฒิหรือใบปริญญาบัตรแลว นอกจา กปริญญาบัตรจะมี
ความหมายตอทุกคน ยัง มีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางม าก เพราะบัณฑิตท้ังหลายจะได
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง ฉะนั้นบัณฑิตจะตองสําเหนียกและตระหนัก
อยูเสมอวาตนมีภาระและความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และนําพาประเทศใหมีความเจริญ
ผาสุก ทั้งนี้เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากสถาบันตางๆ แลว ยอมถือวามีค วามรูและความสามารถ
ทางวิชาการ และจะปฏิบัติงานเพื่อสรางสรรคความเจริญของประเทศ ในการพระราชทานปริญญา
บัตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทใหบัณฑิตสํานึกตนในความ
เปนไทย ใหบัณฑิตมีความหวงแหนและนําพาประเทศไ ปสูความเจริญวัฒนา โดยพระองคได
พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการธํารงรักษาประเทศใหยั่งยืน และชี้ใหเห็นถึงความสามัคคี
ของคนในชาติไวหลายครั้ง ดังที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดยกตัวอยางพระบรมราโชวาทมาดังนี้ 

 
ชาตินั้นเปรียบไดกับชีวิตคน  กลาวตามหลักความจริง  คนเราประกอบดวยรางกาย

สวนหนึ่ง จิตใจสวนหนึ่ง ทั้งสองสวนคุมกันอยูบริบูรณชีวิตก็คงอยู สวนใดสวนหนึ่งทําลายไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘ 

ชีวิตก็แตกดับ  เพราะอีกสวนหนึ่งจะตองแตกทําลายไปดวย  ชาติของเรานั้นมีผืนแผนดินแล
ประชากรอันรวมกันอยูเปนสวนรางกาย  มีศิลปวิทยา  มีธรรมเนียมประเพณี  มีความเช่ือถือ
และชีวิตจิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเปนปกแผน ซึ่งรวมเรียกวา  “ความเปนไทย ” เปนสวนจิตใจ  
ชาติไทยเราดํารงม่ันคงอยูก็เพราะยังมีทั้งบานเมืองและความเปนไทยพรอมบริบูรณ  แตถา
ความเปนไทยของเรามีอันเปนตองเสื่อมสลายไปดวยประการใดแลว  ชาติก็ตองสิ้นสูญ  
เพราะถึงหากบานเมืองและผูคนจ ะยังอยู  ก็ไมสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวใหรวมกันอยูได  
จะตองแตกแยกจากกันไปในที่สุด  เหมือนสวนตางๆ  ของรางกายท่ีตองแตกจากกันเม่ือ
สิ้นชีวิต บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้แตละคนตางมีศิลปวิทยาการ  กับทั้งความสํานึกในชาติ
ชุบยอมกายใจไวเปนอยางดีแลว  ควรอยางยิ่งที่ จะตั้งใจพยายามนําไปใชประกอบการงาน
ของตนๆ  ดวยความสุจริตและบริสุทธ์ิใจโดยเต็มกําลัง  เพื่อใหชาติบานเมืองของเรามีความ
เปนอิสระมั่นคงและเปนผาสุกสวัสดียั่งยืนอยูตลอดไป 

(๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน)ี 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวท่ียกมาขางตนนั้น ทรงกลาวถึง
ความสําคัญในดานการธํารงรักษาความเปนชาติไทย ประเทศชาติเปนสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด 
หากประชาชนชาวไทยไมสามารถรักษาไวได ความเปนไทยจะยังมีอยูไดอยางไร และควรรวมมือ
รวมใจกันปกปองรักษาประเทศชาติใหคงอยูตลอดไป 
 ดังที่ ไดกลาวมาแลวขางตนวา ประเทศชาติจะเจริญและพัฒนาไดนั้น จะตองอาศัย
กําลังจากผูสําเร็จการศึกษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานขอคิดเตือนใจใหบัณฑิต
ไดตระหนักถึงความสําคัญของบานเมืองไว ดังพระบรมราโชวาท ดังนี้ 
 

ชาติไทยของเราไดพึ่งตนเองมาโดยตลอด จึง ยืนหยัดมาในโลกไดโดยอิสระจนถึงทุก
วันนี้ ผูที่มีการศึกษาชั้นสูงเชนทานทั้งหลาย เปนผูมีสวนบริหารประเทศทั้งในวันนี้วันหนา
ดวยกันทุกคน จึงตองรูจักและตองสามารถพ่ึงตนเอง มิฉะนั้นประเทศชาติอาจเปนอันตราย
ไปไดเพราะการบริหารงานของทาน การพึ่งตนเองนั้นข้ึนอ ยูกับคุณสมบัติประจําตัวบุคคล
สองอยาง คือความสามารถนําวิชาการที่ไดศึกษา มาใชในการปฏิบัติงานประการหน่ึง ความ
ฉลาดที่จะวินิจฉัยใหเห็นทางเสื่อมทางเจริญพรอมทั้งทางที่จะใหพนความเสื่อม ดําเนินไปให
ถึงความเจริญอีกประการหน่ึง  

(๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙ 

 พระบรมราโชวาทขางตนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงปจจัยสําคัญที่จะ
บันดาลประโยชนและความสําเร็จอีกท้ังเม่ือทุกคนรูจักการพ่ึงตนเองก็สามารถนําพาประเทศชาติให
กาวหนาตอไป 
 

๔.๒ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับความเจริญของบานเมือง 
จากที่ไดกลาวถึงความสําคัญของชาติไปในหัวขอที่แลว ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะ

ชวยใหชาติไทยธํารงอยูวัฒนาถาวร ก็ตองอาศัยการสรางสรรคความเจริญ ความเจริญจะเกิดขึ้นใน
ประเทศได ก็ตองอาศัยบุคคลและวิชาความรู บัณฑิตเปนผูที่มีความรูสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติและ
สรางสรรคผลงานใหแกประเทศ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานบรมราโชวาทเก่ียวกับการสรางสรรคความ
เจริญแกบานเมือง ซึ่งมีเนื้อหาและแนวพระราชดําริในเรื่องความเจริญ โดยความเจริญจะเกิดขึ้นได
นั้นก็ตองอาศัยความเจริญม่ันคงของแตละบุคคลกอน และจะตองมีปจจัยประกอบในการ
สรางสรรคความเจริญ ไดแก ตองอาศัย วิทยาการ ท่ีดี มีความยุติธรรม เที่ยงตรง เปนผูมีปญญา
ฉลาดรู  หมั่นขยัน เปนตน พระองคพระราชทานแนวความคิดนี้เพื่อเปนแนวทางในการใชความรู
ความคิดวิทยาการใหประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ ดังตัวอยางพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

 
๔.๒.๑ ความเจริญ  
 ความเจริญนั้นมักจําแนกกันเปนสองอยาง คือความเจริญทางวัตถุอยางหนึ่ง  

และความเจริญทางจิตใจอีกอยางหนึ่ง ยิ่งกวานั้นยังเห็นกันวา ความเจริญอยางแรงอาศัยวิชาการ
ทางดานวิทยาศาสตรเปนปจจัยสรางสรรค สวนความเจริญอยางหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจรรยาเ ปน
ปจจัย แทจริงแลว ความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรูทางดานวิทยาศาสตรกับ
ทางดานศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใชสิ่งที่จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดได ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายาม
จะแยกออกจากกันนั้น มูลฐานที่เกิดกันคือ “ความจริงแท ” ซึ่งเปนวิทยาศาสตร ถึงจะพยายามแยกจาก
กัน อยางไรๆ ที่สุดก็จะรวมลงสูกําเนิดจุดเดียวกัน แมแตจุดประสงคก็จะลงสูจุดเดียวกัน คือความสุข
ความพอใจของทุกคน  

  (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ียกมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา

พระองคทรงเห็นวาความเจริญท้ังทางวัตถุและจิต ใจลวนมีจุดกําเนิดและจุดประสงคเดียวกัน และ
ความเจริญทั้งสองอยางนี้มีความสําคัญอยูดวยกัน ความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐ 

ยอมมาจากความสุขและพอใจของทุกคน ดังนั้นจึงควรสรางความเจริญท้ังสองประการน้ีไปพรอมๆ 
กัน เพราะตองอาศัยเกื้อกูลกัน ในขณะเดียวกันก็ตองพิจา รณาและปฏิบัติพรอมกันไป เพื่อ ผลที่ได
จะเกิดความเจริญม่ันคงที่แทจริงแกตนเองและสวนรวม 
 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเรื่อง
ความเจริญไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 
 

ในปจจุบัน มี ความคิดและความเชื่อเกิดข้ึนในคนบางกลุมวา การสรางสรรคความ
เจริญกาวหนานั้น จําเปนที่จะตองยุบเลิก หรือทําลายรื้อถอนส่ิงที่มีอยูแลวลงเสียกอน จึงจะ
สามารถสรรคสรางความเจริญหรือความกาวหนาที่ตองการขึ้นได ความคิดอยางนี้นาจะคิด
พิจารณาดูใหถองแท วา ถูกตองและสมควรคิดสมควรทําหรือหาไม สิ่งใดก็ตามท่ีมีอยูแลว 
ยอมเปนพื้นฐานและเปนแบบแผนใหศึกษาจุดเดนและจุดออน สําหรับแกไขสวนบกพรอง  
แลวหาทางท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมที่เจริญกวา หรือกาวหนาโดยถูกตองไดเปนอยางดี การ
ทําลายสิ่งที่เปนรากฐานของความกาวหนาเสียหมดน้ัน จะกาวไปไดจากสิ่งใด เหมือนกับคน
ที่มีสมองคิด เมื่อเกิดปวดศีรษะ ก็ควรเยียวยาใหหายเสียกอน เพื่อวาเม่ือหายแลว จักไดคิด
อานใหกวางไกลย่ิงขึ้นไป หากปวดศีรษะ แลวทุบศีรษะเสียจนสมองยุบแหลกไป จะไดสิ่งใด
มาใชคิดเลา  

(๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยกทรงตัวอยางมาใหเห็นอยาง
ลึกซึ้งและเห็นภาพชัดเจน เพื่อใหบัณฑิตไดทําความเขาใจในเรื่องการสรางสรรคความเจริญ 
บัณฑิตเปนผูมีความรู ความคิด สติปญญาอันสมบูรณ ฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาความเจริ ญที่มีอยู
แลวใหถูกตอง แลวจึงคอยพิจารณาแกไขปญหาท่ีมี เพื่อที่จะกาวหนาตอไป 

 
๔.๒.๒ ปจจัยในการสรางสรรคความเจริญ 

ความเจริญมั่นคงของสวนรวมนั้นตองอาศัยความเจริญมั่นคงของแตละบุคคลเปน
สําคัญ ดังนั้น ถาบุคคลอันเปนองคประกอบของสวนรวม ไมมีความเจริญแ ละมั่นคงแลว 
สวนรวมจะเจริญและม่ันคงไมได แตละคนจึงควรจะมุงสรางความม่ันคงใหแกฐานะ และ
สรางความกาวหนาใหแกการงานของตัวเปนขอแรกและขอใหญ แตในการนั้น จําเปนจะตอง
ถือหลักปฏิบัติสําคัญสองขออยางเครงครัด คือ ขอแรกจะตองมุงหมายกระทําแตเฉพาะ
กิจการงานที่สุจริต ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยเทานั้น จะตองไมประพฤติปฏิบัติการ
สิ่งใด ที่ทวนกระแสความถูกตองเปนธรรม และบอนทําลายผูอื่นเปนเด็ดขาด ครั้นเม่ือทําดีมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑ 

ผลแลว ขอตอไป จะตองมุงหมายที่จะประสานประโยชนและความเจริญกาวหนาของแตละ
คนเขาดวยกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญ ไมเพงเล็งประโยชนเฉพาะตัวมากเกินไป จนปดบังมิ
ใหเห็นความสําคัญของคนอ่ืน  

(๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 
 จากพระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิด
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนในการสรางสรรคความเจริญ คือ จ ะตองทําเฉพาะงานท่ีสุจริตเปนประโยชน
เปนธรรม และตองมุงประสานประโยชนและความเจริญกาวหนาของแตละคนเขาดวยกัน ไม
เพงเล็งผลประโยชนเฉพาะตัว หากบัณฑิตต้ังอยูในหลักการดังกลาวนี้ได ก็จะสามารถสราง
หลักฐานความเจริญใหแกตัว พรอมท้ังสรางความเจริญใหสวนรวมไดมีความผาสุกมั่นคงย่ังยืน 
 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกลาวถงึปจจัยที่ประกอบกันเปนตัวบุคคล
เพื่อสรางสรรคความเจริญไว ดังพระบรมราโชวาทความวา  
  

วิชาการตางๆ ที่ทานทั้งหลายศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิชาการที่มีคุณคา
สําคัญมาก เพราะเปน ปจจัยพื้นฐานสําหรับนําไปใชปฏิบัติงานทุกอยาง ซึ่งจะเกื้อกูลให
บานเมืองวัฒนายิ่งขึ้นไป แตความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยเหตุปจจัยประกอบ
กันหลายอยาง นอกจากวิทยาการที่ดีแลว อยางหนึ่ง จะตองอาศัยความยุติธรรม เที่ยงตรง 
และความสะอาดสุจริต ซึ่งตองเปนไปพรอมทั้งในความคิดและการกระทํา อยางหนึ่ง จะตอง
อาศัยความมีปญญา คือมีความฉลาดรูทั่วรูจริง ในเหตุผลและในความเจริญ ความเสื่อม   
อีกอยางหนึ่ง จะตองอาศัยความขยันหม่ันปฏิบัติดวยความเอาใจใสและความเพงพินิจ ไม
ประกอบกิจการงานดวยความประมาทหละหลวม และโด ยประการสําคัญจะตองอาศัย
ความเสร็จสมบูรณ พอเหมาะพอดี ในการปฏิบัติงานท้ังปวง  

(๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

 ปจจัยสําคัญที่ประกอบกันในตัวบุคคลเพื่ อสรางสรรคความเจริญใหเกิดแก ตนเองและ
ประเทศชาติ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไว ไดแก บุ คคลจําเปนตองมี
วิทยาการท่ีดี  มีความยุติธรรม เที่ยงตรงมีความสุจริต ตองมีปญญา ความฉลาดรู รูทั่วรูจริง รูใน
เหตุผล ในความเจริญ ความเส่ือม ตองมีความหม่ันขยัน เอาใจใสพินิจพิเคราะหไมประมาท และ
ตองอาศัยความสําเร็จสมบูรณ ปจจัยเหลานี้ยอมประกอบข้ึนในตัว บัณฑิต ดวยการศึกษาฝกฝน
อบรมดวยตนเอง และจะสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาแกตนเองและสวนรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒ 

๔.๒.๓ การสรางสรรคความเจริญดวยเทคโนโลยี 
 พระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการ
สรางสรรคความเจริญของชาตินั้ น พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเอาพระราชหฤทัยใสในการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีนี้ไมยิ่งหยอนไปกวาการศึกษาสาขาอ่ืนๆ กลาวคือ ทรงเห็นความสําคัญวา
เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังที่ไดกลาวถึงบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีนี้วา  
 

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เปนผูมีความ รูความจัดเจนทั้ง
ในวิชาการและในการปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังเชื่อไดวาแตละคนมีความสามารถ ที่จะปฏิบัติ
ใหเหมาะสมกับภาวะอุตสาหกรรมของประเทศ และใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไดตลอดเวลาดวย เพราะตางไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ปรับปรุงอยูเสมอเพ่ือใหไดผล
ตามจุดมุงหมายดังกลาว ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานใหไดผลสมบูรณ และใหเปน
ประโยชนแกชาติบานเมืองโดยสวนรวมนั้น มีสิ่งสําคัญที่ควรจะตองศึกษาใหทราบแจงชัด
ตั้งแตตนวา บานเมืองของเรามีโครงสรางอันกอต้ังขึ้นดวยสวนประกอบที่สําคัญมากมาย
หลายสวน เปนตน เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน รวมตลอดถึง
เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมดวย ดังนั้น การใชเทคโนโลยีสรางสรรคความเจริญตางๆ ใน
บานเมือง จึงจําเปนจะตองใชใหพอเหมาะพอดีและสอดคลองกับโครงสรางประเทศ ทุกๆ 
ดาน เพื่อใหผลหรือประโยชนอันจะเกิดขึ้นนั้น บั งเกิดขึ้นพรอมทุกดานโดยสมบูรณ และได
สมดุลทั่วถึงกัน อันจะเปนเหตุสําคัญที่สุด ซึ่งจะบันดาลใหบานเมืองของเราเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็วและม่ันคง  

(๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตลาดกระบัง) 
 

จากพระบรมราโชวาท แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวทรงสนใจตอการใช
เทคโนโลยีในประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากแนวพระราชดําริท่ีพระราชทานใหแกบัณฑิต 
ทรงมีความรอบรูกวางขวางเปนอยางมาก ทรงชี้แนะการใชเทคโนโลยีวาควรใชอยางพอเหมาะพอดี 
และใหสอดคลองกับประเทศ เพื่อจะบังเกิดผลประโยชนทุกดานแกบา นเมือง อีกท้ังสงผลใหเกิด
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมั่นคง 

 
๔.๓ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเนื้อหาและแนวพระราชดํา ริเกี่ยวกับการ
พัฒนา เพื่อตองการใหบัณฑิตนําหลักปฏิบัติไปปรับใชใหเกิดประโยชน โดย พระองคจะทรงย้ําทุก
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ครั้งในการพระราชทานพระบรมราโชวาทวา บัณฑิตผูมีวิชาความรูในสาขาตางๆ นั้นเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ก็จะไดนําวิชาความรูเหลานั้นไปปฏิบัติ หนาที่การงานใหเกิดประโยชนแกตนเอง แก
สวนรวม และแกประเทศชาติ สงผลไปถึงการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหน าอีกดวย เนื้อหาและ
แนวพระราชดําริที่พระราชทานแกบัณฑิตน้ัน มีเนื้อหาในเร่ือง การพัฒน าดานการบริหารประเทศ
และการพัฒนาความเจริญ หลักการและปจจัยในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาดานการเกษตร ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

 
๔.๓.๑ การพัฒนาดานการบริหารประเทศ 

การพัฒนา ไดเปนภารกิ จและเปนนโยบายสําคัญของการปกครองบริหารประเทศมา
เปนเวลานานพอสมควรแลว ทุกสิ่งทุกอยางในบานเมือง จึงดูเปลี่ยนแปลงผิดตาไปกวากอน
อยางมากและรวดเร็ว แตกระนั้นก็เปนที่ทราบกันวา เรายังตองพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไปอีก เพื่อใหทันกับปญหาความบีบคั้น ซึ่งทวีขึ้น เนื่องมาแตไดรับความ
กระทบกระเทือนจากภายนอก ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคง นักพัฒนา
และบริหารจึงตองมีและตองใชความสามารถอยางสูงเปนพิเศษ 

๕) มีนาคม ๒๕๒๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน แมวาจะเปนพระบรมราโชวาทท่ี พระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๔ ก็ตาม ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาเนื้อหาในพระบรม
ราโชวาทดังกลาวสอดคลองกับสภาพเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน  พระบรมราโชวาทน้ีแสดง
ใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมองเห็นปญหาที่เกิด ข้ึนในบานเมืองอยางทะลุปรุโปรง 
อีกทั้งยังทรงแนะใหนักปฏิบัติงานและบริหารใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการแกไขปญหา 
 

การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญขึ้นนั้น จะตองสรางและเสริมข้ึนจากพ้ืนฐานเดิม
ที่มีอยูกอนทั้งสิ้น ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญ
ขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได ดังนั้น นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว จะตองพยายาม
รักษาพ้ืนฐานใหมั่นคงไมบกพรองพรอมๆ กันไปดวย 

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๔ 

พระบรมราโชวาทขางตน ทรงกลาวถึงการพัฒนาความเจริญ  จะตองอาศัยพื้นฐานเดิม
ที่มีอยูกอน แลวคอยปรับปรุงแกไขสรางเสริมเขาไป ควรตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคงไม
บกพรองพรอมๆ กันไป 

 
๔.๓.๒ การพัฒนาดานปจจัยและหลักในการพัฒนาประเทศ 

งานพัฒนาบานเมืองน้ัน ตองอาศัยบุคคลสองประเภท คือ นักวิชาการกับผูปฏิบัติ 
นักวิชาการเปนผูวางโครงการ เปนผูนํา เปนผูชี้ทาง เปนที่ปรึกษาของผูปฏิบัติ สวนผูปฏิบัติ
นั้นเปนผูลงมือลงแรงกระทํางาน งานจะไดผลหรือไมเพียงไรขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง
บุคคลสองฝายนี้ ถามีความเขาใจและรวมงานกัน ก็ไมมีอุปสรรค ไดผลงานเต็มเม็ดเต็ม
หนวย แตถาหากไมเขาใจกัน ก็เกิดอุปสรรคลาชา ซึ่งมักปรากฏอยูเสมอ และจําเปนตอง
แกไข 

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวถึงงานพัฒนา
บานเมือง ตองอาศัยบุคคลสองประเภท คือ นักวิชาการและนักปฏิบัติ บั ณฑิตเปนผูมีความรู
ความคิด อยูในฐานะที่จะเปนไดทั้งนักวิชาการและผูปฏิบัติ จึงควรเปนผูมีความสามารถเขาใจหลัก
วิชาและหลักปฏิบัติไดเปนอยางดี แนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถ
นําไปใชกับผูที่จะออกไปมีตําแหนงหนาที่การงาน โดยต้ังใจใชควา มรูความสามารถ สรางความ
เขาใจและแกไขอุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จสมปรารถนา และเปนประโยชนตอประเทศชาติอีกทาง
หนึ่งดวย 
 การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระบรมราโชวาทไวเปนใจความวา 
 

การพัฒนาประเทศจําเปนตอง ทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือความ
พอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่
ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึง
คอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันที่สูงขึ้น โดยลําดับตอไป หากมุงแตจะ
ทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการ
สัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕ 

ในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุดดังเห็นได ที่อารยประเทศ
กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้ 

(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงลําดับข้ันตอนใน
การพัฒนาประเทศ โดยตองสรางจากพื้นฐาน คือมีความเปนอยูแบบพอมีพอกินพอใชกอน  ซึ่งใช
วิธีการและอุปกรณที่ประหยัด หลังจากน้ันจึงคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ึนไป โดย
พระองคทรงคํานึงถึงประชาชนเปนหลัก หลักการท่ีกลาวน้ีก็เปนหนึ่งในแนวพระราชดําริที่สําคัญ
ของพระองค คือ เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
 นอกจากน้ี ในการพัฒนาประเทศน้ัน ผูที่มี บทบาทเกี่ยวของกับการบริหารประเทศ
โดยตรงก็คือ นักบริหาร ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทไวความ
วา 
 

นักบริหารการพัฒนามีภาระสําคัญในการที่จะตองเปนผูนําและตัวการควบคุมการ
พัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาไปอยางเหมาะสมถูกตองสูทิศทางและสภา พที่ทุกฝายพึง
ปรารถนา และการที่จะปฏิบัติภาระอันนี้ใหลุลวงไปดวยดีไดนั้น นอกจากจะอาศัยความรู
ความสามารถทางวิชาการตามที่ไดศึกษามาแลว ยังจําเปนตองมีความรอบรูและความ
เขาใจอันกระจางและเพียงพอในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมและสถานการณที่
เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทั้งหมด รวมท้ังระบบชีวิตของคนไทย อันไดแก ความเปนอยู ความ
ตองการ วัฒนธรรม และความรูสึกนึกคิดโดยเบ็ดเสร็จดวย จึงจะทํางานใหบรรลุเปาหมายได 
ขอสําคัญอีกประการหน่ึงทุกคนควรจะไดทราบตระหนักวา การพัฒนาบานเมืองน้ีจะตองใช
วิชาการทุกสาขา นักบริหารก ารพัฒนาจึงจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจ ในพื้นฐาน
และหลักการของวิชาการตางๆ อยางท่ัวถึง เพื่อชวยใหปฏิบัติงานรวมกับทุกๆ ฝายได
คลองตัวโดยสอดคลอง และไดผล  

(๑๙ มีนาคม ๒๕๒๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอ ยูหัวทรงกลาวถึงนักบริหารวา 
จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในวิถีชีวิตความเปนอยู ความตองกา ร วัฒนธรรม และความรูสึกนึกคิด 
อีกทั้ง จะตอง ทําความรูความเขาใจ หลักพื้นฐานวิชาตางๆ เพราะในการพัฒนาประเทศตองใช
ความรูทุกดาน แนวพระราชดํารินี้พระราชทานใหกับบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันพัฒน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖ 

บริหารศาสตร ซึ่งสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดเปดจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการบริหารเปนสวน
ใหญ แนวพระราชดําริที่พระราชทานเพื่อตองการใหนักบริหารสามารถนําไปประกอบและสงเสริม
ในการปฏิบัติงานพัฒนาใหสมบูรณ ชาติบานเมืองจักไดดํารงอยูวัฒนาถาวร 
 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาและ
แนวพระราชดําริในการพัฒนาดานเกษตร  ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม โดย
เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไร รายไดของประเทศก็มาจากการเกษตร
เปนสวนใหญ จึงกลาวไดวาความเจริญของประเทศตองอาศัยความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ 
ดังที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไววา 
 

การพัฒนาประเทศ เพื่อใหเกิดความเจริญความม่ันคงแกคนสวนรวมท้ังชาติไดแทจริง
นั้น จะตองอาศัยหลักวิชาอันถูกตอง และตองกระทําพรอมกันไปทุกๆ ดานดวย เพราะความ
เปนไปทุกอยางในบานเมือง มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันหมด เพียงแตจะทํางานดาน
การเกษตร ซึ่งโดยหลักใหญไดแก การกสิกรรมและสัตวบาล อยางนอยที่สุดก็ยังตองอาศัย
วิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเศรษฐศาสตรสหกรณเขาชวยดวย 

(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 การพัฒนาดานการเกษตรนับเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะประชาชน
ภายในประเทศประกอบอาชีพกสิกรรมเปนสวนใหญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงได
พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตรไวดังนี้ 
 

การพัฒนาและสงเสริมการอาชีพของชาวไรชาวนาเปนการสงเสริมท่ีสําคัญอยางยิ่ง ที่
กําลังเรงกระทําอยูในขณะนี้ คือการเพ่ิมผลผลิต โดยท่ีถือวา ผลผลิตเปนที่มาของรายได การ
ผลิตนั้น ทุกคนคงเห็นไดไมยากวา มีความเกี่ยวพันถึงความตองการของตลาด การจําหนาย 
วิธีจัดกิจการ ตลอดจนถึงการนํารายได หรือผลประโยชนจากการผลิตมาใชสอยบริโภคดวย 
ดังนั้น การเพ่ิมผลผลิตที่ถูกตอง  จึงมิใชการใชวิชาการทางการเกษตรประกอบวิชาการ
ทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิตแตเพียงอยางเดียว แตหากตองเปนการใชวิชาการ
ทางการเกษตรประกอบกับวิชาการดานอ่ืนๆ ชวยใหผูผลิตไดรับประโยชน ตอบแทนแรงงาน 
ความคิด และทุนของเขา ที่ใชไปในการผลิตอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งใหสามารถนํา
ผลตอบแทนนั้นมาใชสอยปรับปรุงฐานะความเปนอยูใหมั่นคงขึ้นไดดวย  

(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗ 

 พระบรมราโชวาทดังกลาว สะทอนใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอ ยูหัวทรงตระหนัก
ถึงการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร โดยทรงกลาวไววาที่มาของผลผลิตไมไดมาจากวิชาการเกษตร
เพียงอยางเดียวเทานั้นแตตองใชวิชาดานการเกษตรควบคูไปกับวิชาการดานอ่ืนๆ ดวย ดังนั้นใน
ฐานะที่ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ แลว นับ วาเปนกําลังสําคัญใน
การจัดการชวยเหลือเกษตรกร เพราะประเทศชาติจะเจริญไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับความเจริญและฐานะ
ความเปนอยูของประชากรสวนใหญในประเทศ 

การพัฒนาประเทศ คือการปรับปรุงประเทศใหดีขึ้นเจริญขึ้น ปจจัยในการพัฒนาวิธีหนึ่ง
ก็คือการจัดต้ังโครงการตางๆ ในทุกๆ ดาน ดังจะเห็นไดจากการจัดต้ังโครงการตางๆทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังจะเห็นตัวอยางไดจากพระบรมราโชวาท ดังตอไปน้ี 
 

การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยูมากมายหลาย
ประเภท เพื่อปฏิบัติแกไขปญหาในทุกๆ สวนของบานเมือง ยกตัวอยางเชน นักเรียนในชนบท
หางไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค จึงไดมีโครงการเกษตรเพ่ืออาหารก ลางวันสําหรับเด็ก
ยากจนในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดารขึ้น โครงการนี้มิใชเปนเพียงการนําอาหารไปปอนให
เด็กเฉพาะคร้ังเฉพาะคราวเทานั้น แตจะสนับสนุนนักเรียนเหลานั้นใหสามารถทําการเกษตร
อยาง ไดผล เพื่อที่จะไดมีอาหารมาบริโภคอยางย่ังยืน ในการปลูกพืชผักสวนครัวจะตอง
จัดหาพันธุพืช และปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูก รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําอยาง
เพียงพอ ซึ่งการนี้จําเปนตองไดรับความรวมมือจากนักวิชาการตางๆ และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของทุกฝาย นัก เรียนเองก็จะตองมีสวนรวมในโครงการ ทั้งในการเพาะปลูก การ
บํารุงรักษา และการนําผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณคาเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
การปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้ แมเพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอยางเดียว จะตอง
อาศัยปจจัยมากมายหลายอยาง จึงจะสําเร็จผลที่ดีได  

(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว สะทอนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากพระองคทรงยกตัวอยางการจัดต้ังอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
หางไกลในชนบท ไดพระราชทานหลักในการจัดการสรางผลผลิต การบ ริโภค รวมถึงการทํา
การเกษตร หลักการเหลานี้จะชวยสรางผลสําเร็จใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน ฉะนั้นบัณฑิตจึงควรนอมนํา
แนวพระราชดํารินี้ไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘ 

 การเกษตรถือวาเปนทั้งรากฐานและชีวิตสําหรับประเทศไทย เนื่องจากคนไทยสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงพระราชทานพระบรมราโชวาท
ที่มีเนื้อหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาดานการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะความ
เปนอยูของเกษตรกรใหสูงขึ้น ดังตัวอยางพระบรมราโชวาท ดังนี้ 
 

วิธีการพัฒนาที่เหมาะแกประเทศเราอยางยิ่ง ก็คือจะตองทํานุ บํารุงเกษตรกรรมทุก
สาขาใหพัฒนากาวหนา เพื่อยกระดับฐานนะความเปนอยูของเกษตรกรทุกระดับใหสูงขึ้น 
เริ่มตนดวยการลงมือผลิต โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด ดวยการดัดแปลงปรับปรุง
นําส่ิงที่มีอยูโดยธรรมชาติมาใช ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อใหเกษตรก รของ
เราไดผลผลิตเพียงพอแกการเลี้ยงตัว คือพอมี พอกิน เปนเบ้ืองตนกอน ตอไป เม่ือเหลือจึง
จําหนายหารายได ซึ่งหากจะใหไดผลที่สมบูรณ ก็จะตองมีการจัดการเรื่องการตลาดอยางดี 
รวมทั้งมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ อันจะทําใหผลิตผลทางเกษตรมีมูลคาสูงขึ้น  

(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนถึงวิถีความพอเพียง 
และหากเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามแนวพระราชดําริดังกลาวแลว ก็จะเปนผลใหเกษตรกรมีฐานะ
ความเปนอยู มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได และจะสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจข องประเทศ ใหมี
ความเขมแข็งอีกดวย  
 

๔.๔ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาสังคมกับสภาพเหตุการณ 
ทุกครั้งที่ประเทศเกิด เหตุการณความไม สงบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใย

บานเมืองและราษฎรเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานใหแก
บัณฑิต พระบรมราโชวาทแตละองคนั้นมีเนื้อหาสาระสําคัญและแนวพระราช ดําริ ท่ีแสดงใหเห็นวา
พระองคทรงสนใจในกิจของประเทศทุกดาน โดยพระราชทานขอคิดเตือนใจไวในพระบรมราโชวาท
อยูเสมอ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางพระบรมราโชวาทตอไปน้ี  
 

ขณะนี้ดูเหมือนจะมีความคิดเห็นอยางหนึ่ งเกิดขึ้นวา ความไมปรกติหลายอยาง
เกิดข้ึนในบานเมืองของเรา ทําใหกิจการงานตางๆ ไมอาจดําเนินไปไดอยางคลองตัว 
ความคิดเชนนี้จะมีมูลความจริงอยูมากนอยเพียงใดก็ตาม ยอมทําใหคนบางคนเกิดความไม
มั่นใจ ซึ่งหากปลอยไว นานเขาจะเปนผลเสียแกประเทศชาติและประชาชนท่ัวกันหมด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙ 

ความจริงคนไทยเปนคนที่ฉลาดสามารถ โดยเฉพาะผูไดรับการศึกษาดีเชนทาน
ทั้งหลาย ยอมมีความรูและหลักวิชาแนนหนา มีความคิดอานกวางไกล มีกําลังกาย กําลังใจ
เขมแข็งสมบูรณ มีเจตนาแรงกลาที่จะสรางสรรค และมีความเฉลียวฉลาดท่ีจะใชเหตุผล
วินิจฉัยแกไขป ญหาไดดีพอตัว นาจะรวมกันปฏิบัติแกไขสภาพการณไมปรกตินั้น คือ เมื่อ
ความรูความคิดมีอยู ควรจะนํามาเชื่อมโยงกันเขาใหพรอมเพรียง ประสมประสานปรับปรุง
ความรูความคิดนั้นดวยความเพงพินิจและวิจารณญาณท่ีละเอียดรอบคอบ แลวนําออกไป
ใชใหไดผล เห็นจุดใดบกพรองก็พยายามแกไขปรับเปลี่ยนที่จุดนั้น เห็นจุดใดดีอยู ก็พยายาม
สงเสริมใหมั่นคงยิ่งขึ้น ถาทุกฝายทุกคนพรอมกันปฏิบัติงานของชาติโดยทํานองนี้ ทุกสิ่งทุก
อยางจะดีขึ้นเปนลําดับ และเชื่อไดแนนอนวาจะเอาชนะอุปสรรค ปญหา ความไมปรกติทั้ง
ปวงได ทั้งจะสามารถ จรรโลงรักษาแ ละนําพาประเทศไทย ใหกาวหนาไปสูความเจริญเปน
อิสระไดโดยสวัสดี 

(๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริให
ผูสําเร็จการศึกษาไดนําความคิดความรูที่ไดรับมาจากการศึกษาเลาเรียน นํามาปฏิบัติและแ กไข
สภาพการณที่ไมปรกติ โดยใชความรูความคิดดวยความเพงพินิจและมีวิจารณญาณโดยพิจาณาถึง
เหตุและผล ก็จะชวยใหเหตุการณความไมปรกตินั้นคลี่คลายและนําพาประเทศไปสูความเจริญ 
เหตุการณความไมปรกติที่พระองคทรงกลาวถึงในพระบรมราโชวาทนั้น คือเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ซึ่งเปนเหตุการณที่ประชาชนออกมาเคล่ือนไหวประทวงรัฐบาล และตอตานการสืบทอดอํานาจของ 
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๓๕ เปน
ผลใหมีผูบาดเจ็บและลมตายเปนจํานวนมาก  
 นอกจากพระบรมราโชวาทขางตน ยังมีพระบรมราโชวาทท่ีไดพ ระราชทานแกผูสําเร็จ
การศึกษา ในชวงที่เกิดเหตุการณความไมสงบ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  

ในสถานการณปจจุบันนี้ เรากําลังตองเรงรัดปรับปรุงและยกฐานะทางเศรษฐกิจของ
เราอยางรีบดวน เพื่อใหประเทศดํารงอยูตอไปไดดวยความปลอดภัยและม่ันคง และสิ่ง
สําคัญที่จะชวยสงเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือผลผลิตทางเกษตรกรรมและกสิกรรม 
ทานไดเลือกศึกษาทางน้ีแลว ตองถือเปนหนาที่ และเปนอุดมคติดวยวา จะตองบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนแกการเกษตรกรรมและกสิกรรม ตลอดจนยกฐานะของเกษตรกร กสิกรไทย 
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ไมวาทานจะมีหนาที่ การงานอยางไร ขอใหใชความรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐ 

ความสามารถใหเปนประโยชนอยางแทจริง มีความรวมมือกันทุกฝาย และยึดถือความต้ังใจ
จริงที่จะทํางานเพ่ือประเทศบานเมืองนี้ เปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัดเสมอตลอดไป 

(๕ กรกฎาคม ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 

สมัยนี้ เปนสมัยพัฒนาที่เรากําลังเรงรีบพัฒนาประเทศใหเจริญขึ้นทุกๆ ดาน เพื่อดํารง
อยูและกาวหนาไปในโลกได ดวยความปลอดภัยและม่ันคง ความเจริญของบานเมืองนั้น
เปนความเจริญหลายสาขาอันรวมกันอยู การพัฒนาจึงจําเปนตองกระทําพรอมกันทุกๆ ดาน 
โดยอาศัยหลักวิชาการและกําลังของทุกฝาย ทุกคน บัณฑิตทั้ งหลายมีความรูความสามารถ
ดีแลว มีความกระตือรือรนและอุดมคติที่จะทํางานเพ่ือความเจริญพรอมแลว เปนที่หวังวาจะ
ไดเปนกําลัง และจะไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางสําคัญตอไป 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรม ราโชวาทดังกลาวขางตน เนื่องจาก
ในชวงเวลาน้ัน มีการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญในทุกๆ ดาน ซึ่ง เปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๙  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ 
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของประเ ทศไทยได
ขยายขอบเขตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเปนลําดับมา นับต้ังแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่ง
และสอง ไดมีการขยายขอบเขตของแผนครอบคลุมถึงการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางสมบูรณ โดยให
ความสําคัญในดานพัฒนากําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการดานกําลังคน  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของบัณฑิตที่จะปฏิบัติการงานกันอยางเรงดวน 
ดวยความบริสุทธิ์ใจและดวยอุดมคติอันแนวแนเพื่อบรรลุผลสําเร็จอยางสมบูรณ 
 

๔.๕ เน้ือหาและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความสําคัญของวัฒ นธรรมประเพณี
ไทย 

วัฒนธรรมและประเพณีของไทยถือวาเ ปนเอกลักษณประจําชาติ ซึ่งไดรับการสืบทอด
ตอๆ กันมาเปนลําดับ หากวัฒนธรรมประเพณีใด ดีก็คงดํารง รักษาไวเปนวัฒ นธรรมประจําชาติ 
หากไมดีก็แกไขเปล่ียนแปลงไป   ประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่สังคมหรือคนในสวนรวมรวมกัน
สรางใหขึ้น แลวถายทอดใหแกกัน ดวยลักษณะและวิธี การตางๆ  ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีอยู อาจ
เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ความรูสึก  ความเช่ือ ซึ่งสะสมและสืบตอรวมกันมานานในสวนรวม จน
เกิดความเคยชิน  พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญของ วัฒนธรรมประเพณีไทย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑ 

เปนอยางมาก จึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี อันไดแก 
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม การศึกษาศิลปะ และความสําคัญของพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรซึ่งนับวาเปนประเพณีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ียังรวมถึงความสําคัญในดาน
ภาษาไทย เพราะประเทศไทยมีภาษาอันเปนเอกลักษณประจําชาติ ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี 

 
๔.๕.๑ ความหมายและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมนั้นคืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่งเปนทั้ง
ตนเหตุ ทั้งองคประกอบที่ขาดไมได ของความเจริญดานอ่ืนๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะ
ชวยใหเรารักษา และดํารงความเปนไทยไวได สืบไ ป ทุกคนจึงตองทําความเขาใจ
ความสําคัญขอนี้ใหถองแท และตองสํานึกตระหนักในหนาที่ ในความผูกพัน ในความ
รับผิดชอบ อันมีอยูตอบานเมืองและสังคม แลวพรอมกันปฏิบัติงานของตน ดวยความต้ังใจ
จริงใจ และพากเพียร เพื่อใหบังเกิดผลเปนประโยชนเปนความเจริญแกประเทศชาติ อยาง
แทจริง 

(๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ียกมาข างตน ทรงมีแนวพระราชดําริ
แนะใหเห็นความสําคัญ ของวัฒนธรรมทรงแสดงความหวงใยถึงการเปล่ียนแปล งที่ไมเหมาะสม  
ฉะนั้นจึงควรทําความเขาใจ สํานึกและตระหนักถึงวัฒนธรรมวาเปนสิ่งท่ีมีคาควรแกการธํารงรักษา
สืบตอไป 

 
๔.๕.๒ การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 

การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการศึกษาที่สําคัญและควรจะดําเนินควบคูกันไป
กับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของ
ประเทศ และของโลกโดยสวนรวมดวยนั้น มีทั้งทา งวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ 
จะตองมีประกอบกัน เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แทจริงได 
ประเทศทั้งหลายจึงตางพยายามสงเสริมการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรมนี้ พรอมกันไปกับ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร 

 (๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขางตน กลาวถึงการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรม วาควรศึกษาควบคูไปกับดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคลหรือ
ประเทศชาติจําตองอาศัยสองสิ่งนี้รวมกัน เพราะจะไดเกื้อกูลและสงเสริมใหเกิดความเจริญข้ึนได 
 

๔.๕.๓ ประเพณี 
ประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผน หรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา การสิ่งใดที่

ริเริ่มข้ึนแลว ไดรับความนิยมถือปฏิบัติตามกันตอไป จัดวาเปนประเพณี คนเราจะดําเนิน
ชีวิตก็ตองมีแบบแผนเปนหลัก เราจึงตองมีประเพณีเปนแนวปฏิบัติ ชาติไทยเราไดมี
ประเพณีที่ดีงามมาแตโบ ราณกาล บรรพบุรุษของเราไดปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายช่ัวคน เม่ือ
ตกทอดมาถึงเราเชนนี้ เราควรจะรับไวดวยความเคารพ 

ในการแจกปริญญาบัตรในวันนี้ ก็นับวาเปนประเพณี มีระเบียบมีวิธีการเขารับให
ถูกตองเรียบรอย และในที่สุด ขาพเจาก็ตองมาอานโอวาทตักเตือนนิสิตทั้งหล ายใหปฏิบัติดี
ชอบ โอวาทน้ีก็นับวาเปนประเพณีเหมือนกัน แตวันนี้ ขอยกตัวอยางประเพณีที่ดีและไมดี
ตามประเพณีการปกครองประเทศ โอวาทของพระมหากษัตริยหรือพระราชดํารัสตองเขียน
เพื่อใหรัฐมนตรีรับสนอง แตเดี๋ยวนี้ก็กําลังพูดไมใชอาน เพราะวาไดทําตามประเพณีอันหนึ่ ง 
คติที่ชอบดวยศีลธรรมอันดี ทั้งในแงความนึกคิดและในทางปฏิบัติ มิใชยอมรับทําตามอุดม
คติของผูอื่นโดยมิไดพิจารณาใหถองแท ถาทุกคนมีอุดมคติอันดีดั่งวา และตางปฏิบัติตาม
โดยสุจริตใจ เพงเล็งถึงประโยชนสุขอันแทจริงของสวนรวมกันแลว ขาพเจาก็เช่ือวาจะเปน
ผลดี สงเสริมความสุขความเจริญของประเทศชาติ ซึ่งจัดวานําความเจริญมาสูแตละคนและ
ตนเองดวย แมหากชาติบานเมืองตองเสื่อมหรือสลายลงแลว ประโยชนสุขสวนบุคคลจะ
เกิดข้ึนไดอยางไร 

(๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

พระบรมราโชวาทขางตนน้ัน พระ บาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวทรงกลาวถึงความหมาย
ของประเพณีหรือขนบธรรมเนียมวา เปนแบบแผนท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา สิ่งใดที่เริ่มข้ึนและไดรับ
ความนิยมถือปฏิบัติตามกันตอไป จัดวาเปนประเพณี ในการดําเนินชีวิตก็ตองมีแบบแผนเปนหลัก 
จึงตองมีประเพณีเปนแนวปฏิบัติ ชาติไทยมีประเพณีที่ดีง าม บรรพบุรุษไดปฏิบัติสืบเนื่องมาหลาย
ชั่วคน เมื่อตกทอดมาถึงปจจุบันก็ควรรับไวและสืบทอดตอไป  

การพระราชทานปริญญาบัตรก็เปนประเพณีที่สืบทอดตอกันมา มีระเบียบวิธีการ และ
มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนประธานในการให พระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษา ก็ถือ
วาไดทําตามประเพณี แตในการรับเอาประเพณีมาใชนั้นควรจะไดพิจารณาใหถองแทและปฏิบัติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓ 

โดยสุจิต นับวาประเพณีมีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะประเพณีจะแสดงถึง
ความเจริญหรือความเส่ือมของประเทศชาติอีกดวย 
 

๔.๕.๔ ความสําคัญของภาษาไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วทรงใหความสําคัญในการใชภาษาไทยเปนอยาง

มาก ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ี ไดพระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 
ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมาย

อันแทจริงอยูเนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนไปดังนี้ ภาษาของ
เราก็มีแตทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลวเปนมรดก
อันมีคาตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาที่จะตองรักษาไว ฉะนั้น จึงขอใหบรรดานิสิตและ
บัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารยไดชวยกันรักษาและสงเส ริมภาษา ซึ่งเปนอุปกรณและ
หลักประกันเพ่ือความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ 

(๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
ภาษานั้นเปนอุปกรณสําหรับหาความรู ซึ่งหมายถึงความกาวหนาของคน 

(๒๑ เมษายน ๒๕๐๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีย กมาขางตนน้ัน แสดงใหเห็นวา 

พระองคทรงใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยมาก เพราะภาษาถือเปนอุปกรณสําคัญสําหรับหา
ความรู ภาษายังสะทอนใหเห็นความคิดของผูใชและแสดงเอกลักษณของความเปนชาติอีกดวย 
ดังนั้นเราจึงควรรักษาภาษาซ่ึงถือเปนมรดกตกทอดที่มีคุณคายิ่งใหดํารงคงอยูกับชาติไทยเราสืบไป 
 
๕. ดานการพัฒนาสติปญญา 
 การศึกษาหรือการปฏิบัติหนาที่การงานในวงงานใดก็ตาม ยอมตองอาศัยบุคคลในการ
สรางสรรคใหงานสําเรจ็ลุลวงไปไดดวยดี บุคคลจึงจําเปนตองมี “สติ” และ “ปญญา ” เพื่อได
พิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งตางๆ และปฏิบัติต นในทางที่ถูกท่ีควร นอกน้ี พระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวทรงอธิบายคําวา “สติ” และ “ปญญา” ไวอยางละเอียด ดังที่ไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาท ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔ 

ผูที่เรียนสําเร็จปริญญาแลว คนทั่วไปจะยกยองนับถือวามีสติปญญา ซึ่งหมายความ
วา เปนผูมีวิชาความรูสูง อันคําที่พูดกันวา “สติปญญา” นี้ ถาพิจารณาใหละเอียดลงไปก็จะ
เห็นวามีสองสวนคือ “สติ” สวนหนึ่ง “ปญญา” สวนหนึ่ง แตละสวนยังมีความหมายตางกัน
ออกไปอีก แลวแตจะใชในที่ใด กับคําใด เชนพูดวา สติปฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติวินัย สติ
สมประดี สิ้นสติ หมดสติ ไมไดสติ สา มคําแรก ใชในภาษาศาสนา “สติ” ในคําวา “สติปฏ
ฐาน” หมายความวาความระลึกไดในสภาพของตนเอง “สติ” ในคําวา “สติสัมปชัญญะ ” 
หมายความวาความระลึกไดในทางรูตัว เพราะใชควบกับ “สัมปชัญญะ ” ซึ่งแปลวาความ
รูตัวในทุกอิริยาบถทุกขณะ “สติ” ในคําวา “สติวินัย” หมายความถึงควา มรูจักผิดชอบชั่วดี 
อีกสี่คําขางหลังใชในภาษาพูดธรรมดา “สติ” ในคํา “สติสมประดี ” เปนคําซอนกัน คือคํา 
“สติ” เปนไทยมคธ “สมประดี” เปนไทยสันสกฤต แปลวาความรูสึกตัว ในความหมายวารูตัว
เพราะมิไดสลบไสลไป ดวยกันทั้งคู “สติ” ในคําวา “สิ้นสติ” ก็มีความหมายวาควา มรูสึกตัว
เพราะไดสลบไสลเหมือนกัน พอถึง “เสียสติ” คําวา “สติ” กลายเปนความรูตัวเพราะมิไดฟน
เฟอนในความคิดอานหรือเปนบาเปนหลังไปเสียแลว ยิ่งพูดวา “ไมไดสติ” ในสํานวนปจจุบัน
ที่ใชเปนคําคะนองดวย คําวา “สติ” ก็ยิ่งมีความหมายแปลไปคอนขางกวางขวาง ซึ่งคิดวาทุก
คนพอจะนึกออกเองได จึงไมขอแปลใหฟง สรุปแลว “สติ” นี้เปนส่ิงที่ดีทั้งนั้น ไมวาจะใชใน
ความหมายอยางไร และถาขาดสติไป ก็จะยุงยกใหญทีเดียว 

(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวในดานภาษาไทยเปนอยางมาก กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายคํา 
“สต”ิ ไวอยางละเอียด อีกทั้งทรงอธิบายที่มาของแตละคําไวอีกดวย จากพระบรมราโชวาทพระองค
ทรงอธิบายคํา “สติ” เมื่อไปประกอบกับอ่ืน เชน สติปฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติวินัย สติส มประดี 
สิ้นสติ หมดสติ ไมไดสติ  ทั้งนี้ หากบัณฑิตทําความเขาใจคํา “สติ” นี้แลว ก็สามารถนําแนว
พระราชดํารินี้ไปเปนแนวในการปฏิบัติตน ทําตัวทํางานและสามารถสรางสรรคใหเกิดประโยชน
อยางสมบูรณ 
  นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอธิบายถึงคํา “สติ” แลว พระองคไดอ ธิบายถึง
คํา “ปญญา” ไวอยางละเอียดดวยเชนกัน ดังพระบรมราโชวาทตอไปน้ี  
 

“ปญญา ” แปลตามพยัญชนะวาความรูทั่ว ตามอรรถะหมายความไดหลายอยาง 
อยางหนึ่งคือความรูทุกอยาง ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา ที่พิจารณาใครครวญคิดเห็นข้ึนมาและ
ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญข้ึนมาในตัวเอง อีกอยางหนึ่ง เม่ือมีความรูความจัดเจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕ 

ชํานาญในวิชาตางๆ ดังวา จะยังผลใหเกิดความเฉลียวฉลาดข้ึนในตัวบุคคล แตประการ
สําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดน้ัน จะรวมกันเปนความสามารถพิเศษขึ้น คือ
ความรูจริง รูแจงชัด รูตลอดในส่ิงที่ไดมีโอกาสศึกษาซึ่งจะใหผลตอไปเปนความรูเทาทัน เปน
ตนวารูเทาทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวงที่สมาคมดวย รูเทาทัน
เหตุการณ สภาพการณทั้งหลายที่ผานพบ เม่ือรูเทาทันแลว ก็จะรูเห็นแนวทาง และวิธีการ ที่
จะหลีกเลี่ยงใหพนอุปสรรคปญหา และความเสื่อม คว ามลมเหลวทั้งปวงได แลวดําเนินไป
ตามทางที่ถูกตองเหมาะสม จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุงหมายไว 
ขาพเจาใครขอใหบัณฑิตแตละคนไดศึกษาคือสําเหนียกตระหนักใน “ปญญา” ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปจนตลอดชีวิต เพื่อประโยชนของตนของสวนรวม ตามท่ีปรารถนา 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบรมราโชวาทดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน คําอธิบายคํา 
“ปญญา” ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิตไดสําเหนียกตระหนักและทําความเขาใจ ปญญาในที่นี้ 
หมายถึง ความมีวิชาความรู ความรูทั่วหรือรอบรู ความรูจริงตลอด และยังหมายถึงความฉลาดและ
ความสามารถไดอีกดวย ดังนั้นผูที่สําเร็จการศึกษาแลวนั้นสมควรอยางยิ่งที่จะมี “สติปญญา” คือมี
ทั้ง “สติ” และ “ปญญา” โดยครบถวน เพื่อใหสามารถรูเทาทันและรูแจงในสิ่งตางๆ แตนอกจาก
สติปญญาแลว ทุกคนควรท่ีจะตองมีสัจจอธิษฐาน  หรือความมีใจจริง ดังที่พระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ดังตอไปน้ี  
 

นอกจากสติปญญาแลว ทุกคนสมควรอยางย่ิงที่จะตองมีสัจจอธิษฐาน หรือมีใจอยาง
หนักแนนตอภาระหนาที่และกิจทั้งปวงของตนที่มีอยู วิธีตั้งความจริงใจที่ถูกตองนั้น คื อ ตอง
ใชสติปญญาพิจารณาใหเห็นวาส่ิงนั้นๆ เปนประโยชนและเปนธรรมแทจริงโดยแนชัดกอน 
จึงตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติโดยเต็มกําลัง ถามิไดพิจารณาจนเห็นประโยชนเห็นความถูกตองเปน
ธรรมแนชัดกอนแลว ก็ไมสมควรอยางย่ิงที่จะปลงใจตั้งสัจจะอยางใดลงไปในสิ่งใดๆ ทั้ง สิ้น 
เพราะอาจเกิดโทษทุกขและความเสียหายอันประมาณมิไดขึ้นในภายหลัง 

(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
 
 พระบรมราโชวาทขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงสัจจอธิษฐาน หรือ
ความจริงใจ วาเปนหลักสําคัญที่ผูมีความรู ผูมีสติปญญาขาดไมได เมื่อทุ กคนมีสติ ปญญา และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖ 

ความต้ังใจจริงพรอม ก็สามารถนําพาตนเอง ตลอดถึงประเทศชาติ กาวไปสูความสุขสมบูรณดวย
ความปลอดภัยมั่นคง 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีเน้ือหาสาระสําคัญและแนว
พระราชดําริที่เปยมไปดวยแนวคิดแนวทางสําหรับปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และสร างสรรคความ
เจริญและประโยชนแกประเทศชาติ  พระองคทรงใหแนว พระราชดําริ เกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของ
บัณฑิตและคุณสมบัติเฉพาะสาขา ดานการศึกษาหาความรู ดานหลักการทํางาน ดาน
ความสําคัญของประเทศในเร่ืองการสรางสรรคความเจริญของบานเมอืง การพัฒนาประเทศ 
ความสําคัญของชาติ  ความสําคัญของภาษาไทยและดานสติปญญา  พระองคทรงใหแงคิด หลัก
และทฤษฎีตางๆ ขอช้ีแนะ ขอควรปฏิบัติและขั้นตอนตางๆ ในดานการปฏิบัติงาน ทรงเล็งเห็นวา
หนาที่การงาน มีความสําคัญ พระองคจึงพระราชทานหลักในการปฏิบัติงานไวเปนจํานวนมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากวา บัณฑิตเป นผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและกําลังกาวเขาสูวัยทํางาน พระองคจึงได
พระราชทานหลักปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหบัณฑิตนําไปประกอบกิจหนาที่ของตนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

แนวพระราชดําริ เกี่ยวกับความสําคัญ ของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงให
ความสําคัญกับประเทศชาติเปนอยางมาก โดยทรงยํ้าใหบัณฑิตสํานึกในความเปนไทย  นอกจากน้ี
ทรงกลาวถึงการสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแก ตนเองและประเทศชาติ และ ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาประเทศ  

เนื้อหาสาระสําคัญและแนวพระราชดําริที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แมวาพระบรมราโชวาทมีขนาดสั้น แตพระบรมราโชวาททุกองคลวน
มีความสําคัญในดานตางๆ ไมนอยไปกวากัน และยังแสดงให เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองควา
ทรงเปนเอกกษัตริยของประเทศไทย คือพระองคทรงมีความรอบรูในงานทุกดาน และทรง สนใจกับ
สิ่งตางๆ ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ีผูเขียนวิทยานิพนธไดศึกษามาแลว 

จะเห็นไดวาแนวพระราชดําริ  มีเนื้อหาสาระชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่ง แนวพระราชดําริ
ตางๆ นี้ สามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับรูและเขาใจ
สภาพการณตางๆ จึง ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทใหสอดค ลองกับผูสําเร็จการศึกษาจากแต
ละสถาบัน ทําใหเห็นพระปรีชาสามารถในการสอน ในการแนะแนวทาง หลักการ ทรงใหขอคิดอัน
เปนประโยชนยิ่ง  จึงนับไดวา แนวพระราชดําริตางๆ ที่พระราชทาน น้ีนอกจากจะเปนประโยชนตอ
บัณฑิตแลวยัง ควรคาแกบุคคล ท่ัวไป  สามารถนอ มนําไปปฏิบัติ เปนแนวทางดําเนินชีวิต เพื่อให
ประสบความสุข ความเจริญ รวมทั้งเพื่อใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๕ 

 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๔๒ ที่พระราชทานใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ จํานวน ๑๖ สถาบัน จํานวนท้ังสิ้น ๔๕๒ องค เพื่อใหทราบถึงกลวิธีกา รเขียน การใชคํา การ
ใชประโยค การใชสํานวน การใชภาพพจน  การเช่ือมโยงความ  และเน้ือหาและแนวพระราชดําริ ที่
ไดรับจากพระบรมราโชวาท สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

กลวิธีการเขียน 
 
การศึกษากลวิธีการเขียน กลวิธีการเขียนแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก สวนขึ้นตน สวน

เนื้อหา และสวนล งทาย พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใหแกบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ นั้น 
มีรูปแบบท่ีเหมือนกัน  

กลวิธีการเขียนสวนขึ้นตน ในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีการ
ขึ้นตนดวยการเกร่ินนํา ทักทาย แสดงความช่ืนชมยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งความกาวหนา
ในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษา นั้นๆ และกลาวขอบคุณทาง
สถาบันการศึกษาที่ไดมอบปริญญากิตติมศักด์ิใหแกพระองค  

สวนกลวิธีการเขียน สวนเนื้อหา พระบาทสมเด็จพระเจาอ ยูหัวทรงใชกลวิธีการเขียน
ดวยเทศนาโวหาร อธิบายโวหาร และสาธกโวหาร ซึ่งผูเขียนวิทยานิ พนธพบวาในการใช เทศนา
โวหาร พระองคไดแทรกตัวอยางและการเปรียบเทียบไว ดวย ในสวนกลวิ ธีการเขียนดวยอธบิาย
โวหารน้ัน แบงออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก การอธิบายเพื่อวิเคราะหหรือจําแนกเน้ือหาออกเปน
ประเภท และการอธิบายความหมายของคําหรือนิยาม นอกจากน้ียังพบกลวิธีการเ ขียนดวยอธิบาย
โวหารท่ีปรากฏกลวิธีการเขียนแบบเทศนาโวหารอยูดวย กลวิธีการเขียน สุดทายคือ การใช สาธก
โวหาร การใช โวหารลักษณะน้ี จะไมปรากฏเด่ียวๆ แตปรากฏรวมกับโวหารลักษณะอ่ืน กลาวคือ 
สาธกโวหารปรากฏรวมกับเทศนาโวหาร และสาธกโวหารท่ีปรากฏรวมกับอธิบายโวหาร  สามารถ
สรุปไดวา การใชโวหารแบบเทศนาโวหารปรากฏการใชมากที่สดุ เนื่องจากพระบรมราโชวาทมี
เนื้อหาเปนการส่ังสอนแนะนําและใหแนวคิดแกบัณฑิต เทศนาโวหารท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาท

๒๔๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๘ 
 

แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพในดานการเขียนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนอยางดี สังเกต
ไดจากพร ะองคทรงใชภาษากระชับ รัดกุม มีการอางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ แมวาพระบรม
ราโชวาทจะมีขนาดสั้น แตพระองคทรงสรรคํามาใชไดอยางสละสลวย ลําดับความชัดเจนของ
เนื้อหาไดอยางเหมาะสม 

กลวิธีการเขียนสวนลง ทายพบวา ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มักจบดวยคําอวยพรขนาดสั้น เขาใจงาย และตรงไปตรงมา 
 

การใชภาษา 
๑. ระดับภาษา 

ระดับภาษาในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานแก
ผูสําเร็จการศึกษาพบวา มี ๒ ระดับ คือ ภาษาแบบเปนทางการ  ระดับภาษามาตรฐานราชการ 
และภาษาแบบไมเปนทางการ  ภาษาระดับ ก่ึงทางการ โดยทรงใชภาษาแบบเปนทางการระดับ
ภาษามาตรฐานราชการเพ่ือเสนอเนื้อหาท่ีเปนวิชาการในดานตางๆ และทรงใชภาษาแบบไมเปน
ทางการระดับภาษาก่ึงทางการในการบรรยายเน้ือหาและแนวพระราชดําริโดยท่ัวไป 
 
๒. การใชคํา 

ลักษณะการใชคําที่พบใน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวน้ี  มีการใช
คําสั้น กระชับ ไดใจความ คําคลองจอง คําซอน การซํ้าคําและกลุมคํา 

 
๒.๑ การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ  
การใช คําสั้น กระชับ ไดใจ ความ  ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

คําตางๆ เหลานี้ เปนคําที่มีความหมายตรงตัว ชัดเจน สามารถสื่อสารใหผูอานหรือ ผูฟงสามารถ
เขาใจเนื้อหาไดทันที 

 
๒.๒ การใชคําคลองจอง 
คําคลองจองที่พบในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบการใชคํา

คลองจองที่มีสัมผัสสระ ซ่ึงจะชวยใหสามารถจดจําถอยคําไดงายขึ้น ลักษณะคําคลองจองนี้ทําให
เกิดความไพเราะ สละสลวย อีกทั้งเวลาอานพระบรมร าโชวาทจะมีจังหวะจะโคน ฟงแลวรื่นหู 
สามารถจดจําไดงาย นอกจากน้ียังพบคําคลองจองที่เกิดระหวางคําซอน คําคลองจองลักษณะน้ี
ทําใหคํามีความไพเราะมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๙ 
 

 ๒.๓ การใชคําซอน 
 คําซอนท่ีพบในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบวาพระองคทรงใชคํา
ซอนประเภทคําซอนเพื่อความหมายเปนจํานวนมาก ผลการศึกษาพบคําซอนต้ังแต ๒ หนวย ถึง ๖ 
หนวย และมีจํานวนพยางคต้ังแต ๒ พยางค ถึง ๑๐ พยางค ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา พระองคทรง
นิยมใชคําซอน ๒ หนวย ๔ พยางค เปนสวนใหญ 
 นอกจากน้ียังพบวา การใชคําซอนบางคํามีสัมผัสคลองจอง ทําให คําซ อนลักษณะน้ีมี
ถอยคําราบรื่น ไพเราะนาฟง มีลีลาจังหวะทําใหจดจําคําไดงายขึ้น 
 
 ๒.๔ การใชการซ้ําคําและซ้ํากลุมคํา 

การใชการซํ้าคําและ ซ้ํากลุมคําในพระบรมราโชวาทพร ะบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พบวา มีการใชการซํ้าคําเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังพบการซํ้ากลุมคํา และการซํ้ากลุ มคําที่มี
การใชคําซ้ําปรากฏรวมอยูดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนิยมใชกลวิธีการซ้ําคําและซ้ํา
กลุมคํา เพื่อตองการเนนความหมายให ผูฟงและผูอานตระหนักและซาบซึ้ง ในพระบรมราโชวาท
ของพระองค 
 
๓. การใชประโยคขนานความ 
 การใชประโยคขนานความในพระบรมราโชวาทพระบาทส มเด็จพระเจาอยูหัว พบการใช
ประโยคขนานความเปนจํานวนมาก โดยมีการใชประโยคขนานความท่ีมีคําสันธานคูเชื่อมอยูใน
ตําแหนงตนประโยค ตําแหนงทายประโยค และประโยคขนานความท่ีมีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ 
โดยปรากฏการใชคําสันธานคูในตําแหนงตนประโยคและตําแหนงทายทายประโย คมากกวาการใช
ประโยคขนานความท่ีมีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ  การใชประโยคขนานความ ในพระบรมราโชวาท
เพื่อทําใหขอความมีความสมดุล สอดคลองกัน และมีจังหวะท่ีรับกันเปนอยางดี อีกทั้งยังทําให
ขอความมีความสละสลวยฟงร่ืนหู นอกจากน้ีการใชประโยคขนานความมีลักษณะความสัมพั นธ
แบบเปนเหตุเปนผลตอเน่ืองกันดวย 
 
๔. การใชสํานวน  
 การใชสํานวนในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบวาพระองคทรงใช ทั้ง
สํานวนไทยและใชสํานวนใหมที่ ดัดแปลงแลว การใชสํานวนไทยพบวาพระองคทรงใชสํานวนเกา
และสํานวนใหมที่ดัดแปลงแลว การใชสํานวนเพื่อชวยสรางสีสันและทําใหเนื้อหาพระบรมราโชวาท

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๐ 
 

นาสนใจมากขึ้น แมสํานวนท่ีพระองคทรงใชจะเปนเพียงวลีหรือขอความส้ันๆ แตก็ ชวยสรางความ
เขาใจใหแก ผูฟงและผูอานเพราะจะทําให ผูฟงและผูอาน สามารถทําความเขาใจรายละเอียดของ
เนื้อหาไดอยางลึกซึ้ง 
 
๕. การใชภาพพจน 
 การใชภาพจนในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวามี ๔ ลักษณะ คือ 
อุปมา คําถามเชิงวาทศิลป สัญลักษณ และอุปลักษณ ภาพพจน สวนใหญที่ปรากฏใน พระบรม
ราโชวาท คือ คําถามเชิงวาทศิลป โดยพบการใชคําถามเชิงวาทศิลป ๓ ลักษณะ ไดแก คําถามท่ีไม
ตองการคําตอบเพราะท ราบคําตอบดีอยูแลว  คําถามแบบรวดเร็วและตอเนื่องกันเปนชุด  และ
คําถามใชถามผูอื่นหรือคําถามถามตนเองเพ่ือแสดงความประหลาดใจ  สาเหตุที่ทรงใชภาพพจน
แบบคําถามเชิงวาทศิลปเปนจํา นวนมากน้ัน เนื่อง จากพระองคตองการใหผูสําเร็จการศึกษ าไดคิด
ใครครวญเก่ียวกับเรื่องการปฏิบั ติตนในการทํางาน คุณธรรมประจําใจ หนาที่ในการทํางาน การ
พัฒนาและสรางความเจริญรุงเรืองแกประเทศชาติ พระองคจึงใชคําถามเชิงวาทศิลปชวยกระตุน
ความคิดใหหาคําตอบดวยตนเองและนําไปปฏิบัติในทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 
๖. การเชื่อมโยงความ  
 การเช่ือมโยงความที่พบในพระบรมราโ ชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พบการ
เชื่อมโยงความ ๓ ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดยการละคํา การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง 
การเช่ือมโยงความโดยการใชคําเชื่อม  โดยการเช่ือมโยงความโดยการละคําปรากฏ ๒ ลักษณะ 
ไดแก การละสรรพนามและการละคํานาม การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงพบ ๒ ลักษณะ ไดแก 
การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงคําสรรพนามและการเชื่อมโยงความโดยการอางถึงเชิงบงชี้ ผล
การศึกษาพบวา มีการใชการเช่ือมโยงความโดยการละคําส รรพนามเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวา
การใชการเช่ือมโยงความโดยการละหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเนื้อหาของพระบรมราโชวาทกระชับไมเยิ่น
เยอ 

เน้ือหาและแนวพระราชดําริ 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีเน้ือหาสาระสําคัญและแนวพระราชดําริ
ที่เปยมไปดวยแนวคิดแนวทางสําหรับ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และสรางสรรคความเจริญและ
ประโยชนแกประเทศชาติ  ซึ่งพระบรมราโชวาทแตละองคลวนผานการไตรตรองมาแลวเปนอยางดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๑ 
 

และมิไดมีขอเคลือบแคลง สงสัยวา พระบรมราโชวาทเหลานั้นสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม เพราะ
ทรงไดปฏิบัติใหประจักษชัดกันอยูทั่วไปแลววาสามารถกระทําไดจริง 
 ผลการศึกษาพบวา พระบรมราโช วาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร พบเนื้อหาและแนวพระราชดําริ ๕ ดาน ไดแก ดานความสําคัญของบัณฑิต ดาน
การศึกษา ดานหลักการทํางาน ดานความสําคัญของประเทศ และดานการพัฒนาสติปญญา 

 
อภิปรายผล 

 
แนวพระราชดําริ ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลวนมี

เนื้อหาสาระชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งแนวพระราชดําริตางๆ เหลานี้ สามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง 
เนื่องจากพระองคทรงรับรูและเขาใจสภาพการณตางๆ จึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาทให
สอดคลองแกผูสําเร็จการศึกษาจากแตละสถาบัน ทําใหเห็นพระปรี ชาสามารถในการสอนและการ
แนะแนวทาง หลักการ ทรงใหขอคิดอันเปนประโยชนยิ่ง สมกับที่ไดรับการยกยองวาทรงเปนครูของ
แผนดิน ดังจะเห็นไดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค ซึ่งเปนที่ประจักษแก
พสกนิกรชาวไทย 

พระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ นั้น เปน
เพียงสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนครูของแผนดิน กลาวคือ 
จากเน้ือหาและแนวพระราชดําริที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานแกบัณฑิต พระองค
ทรงมุงสอน  และพระราชทานขอคิดและหลักปฏิบัติตางๆ แกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพ นับวา
พระองคมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพเปนเลิศ 

พระบรมราโชวาทท่ีพระองคไดพระราชทานแกบัณฑิต แสดงใหเห็นวาพระองคใสพระ
ราชหฤทัยเปนอยางยิ่งและทรงเตรียมไวกอนเสมอ พระบรมราโชวาทท่ีได พระราชทานแกบัณฑิต
แตละสถาบันนั้น ยอมมีความแตกตางในดานเน้ือหาสาระสําคัญ เนื่องจากสถาบันตางมีการ
จัดการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาชีพแตกตางกันไป ดังนั้นในการพระราชทานพระบรม
ราโชวาทใหแกบัณฑิต พระองคจะตองศึกษาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพน้ันๆ เป น
อยางดี  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราช ทานแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันตางๆ นับวาเปนหองเรียนที่รวบรวมสรรพวิทยาการ  ไมวาจะเปนแหลงศึกษา
คนควาหาความรูในดานวิชาภาษาไทย ดังที่พระองคไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๒ 
 

การศึกษ าจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑ โดยเนื้อหาพระบรม
ราโชวาทเปนการอธิบายและบอกท่ีมาของคําศัพท วา “สติ ” ในคําวา “สติสัมปชัญญะ ” 
หมายความวาความระลึกไดในทางรูตัว เพราะใชควบกับ “สัมปชัญญะ” ซึ่งแปลวาความรูตัวในทุก
อิริยาบถทุกขณะ “สต”ิ ในคําวา “สติวินัย” หมายความถึงความรูจักผิดชอบชั่วดี อีกสี่คําขางหลังใช
ในภาษาพูดธรรมดา “สติ ” ในคํา “สติสมประดี ” เปนคําซอนกัน คือคํา “สติ ” เปนไทยมคธ 
“สมประดี ” เปนไทยสันสกฤต แปลวาความรูสึกตัว ในความหมายวารูตัวเพราะมิไดสลบไสลไป 
ดวยกันทั้งคู “สติ” ในคําวา  “สิ้นสติ” ก็มีความหมายวาความรูสึกตัวเพราะไดสลบไสลเหมือนกัน 
เปนตน นอกจากน้ี จากการศึกษาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพบวา  พระองค
ทรงอธิบายขยายความและใหความหมายของคําศัพทแตละคําไวอยางชัดเจน เชน “อคติ ความลุม
หลง ความเพอฝน” (๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) “ปญญาความรูชัด เปน
กําลังสําคัญสําหรับการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินปญหาและเร่ืองราวตางๆ ที่จะตองผานพบในการ
ปฏิบัติงาน ความรูชัดนี้หมายถึง ความรูที่กระจาง ถูกตองตามเหตุตามผลและตามจริง เกิดข้ึนได
โดยอาศัยความรูอันกวางขวาง ที่ไดรูไดเห็น ไดศึกษาสังเกตมาแลวเปนเนื้อหา อาศัยสติ ความ
ระลึกรู และความมีใจสงบต้ังมั่นในความเปนกลาง ไมหวั่นไหวดวยอคติ เปนพื้นฐานรองรับ และ
เปนเครื่องพิจารณากล่ันกรอง สําเร็จเปนความรูความเห็นที่ชัดเจนถูกตอง ” (๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง)  

จะเห็นไดวาพระองคทรงใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยเปนอยางมาก ดังที่กลาว
ไววา “ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอัน
แทจริงอยูเนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแ ต
ทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลวเปนมรดกอันมีคาตกทอด
มาถึงเราทุกคน” (๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

จากตัวอยางที่ยกมาน้ี นาจะเปนที่ประจักษชัดแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี
พระปรีชาสามาร ถในดานภาษาไทย เปนอย างมาก สมควรท่ีจะไดรับการยกยองวาเปนครู
ภาษาไทยของแผนดิน 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันตางๆ นอกจากจะเปนแหลงคนควาหาความรูในดานวิชาภาษาไทย ยังเปน
แหลงคนควาวิชาการ ตางๆ  ไมวาจะเปนในดานสังคมศ าสตร เกษตรศาสตร กฎหมาย ศิลปะ 
วิชาชีพครู ศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งเปนแหลงเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมอันยิ่งใหญ เพราะในพระ
บรมราโชวาทแตละองคพระองคทรงกลาวถึงคุณธรรมประจําใจของมนุษยอยูเสมอ คือ ใหรักษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๓ 
 

ความซ่ือสัตยสุจริต รูจักใชสติปญญาพิจารณาความถูกผิดชั่วดี สามารถควบคุมตนเองใหประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางท่ีดี มีความละอายช่ัวกลัวบาป ไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความ
ขยันหมั่นเพียร เปนตน  

ดังนั้น เมื่อพระบรมราโชวาทเปรียบเสมือนหองเรียนหองใหญ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวก็เปรียบเสมือนครูผูยิ่งใหญ ผู ใหความรัก ความเมตตาเอ็นดู เปนผูใหวิ ชาความรูอยางไม
รูจักเหน็ดเหนื่อย  ทรงเปนพหูสูตผูมีความรอบรูเปยมไปดวยพระปรีชาสามารถในดานตางๆ เปน
พระมหากษัตริยที่ไมมีพระมหากษัตริยองคใดในโลกเสมอเหมือน จึงนับไดวาเน้ือหาและแนว
พระราชดําริจากพระบรมราโชวาท น้ีนอกจากจะเปนประโยชนตอบัณฑิตแลว  ยังควรคาแกบุคคล
ทั่วไป สามารถนอมนําไปปฏิบัติเปนแนวทางดําเนินชีวิต เพื่อใหประสบความสุข ความเจริญ 
รวมทั้งเพื่อใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 
ขอเสนอแนะ 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีอยูเปนจํานวนมาก เชน พระบรม

ราโชวาทท่ีพระราชทานในพระราชพิธีตางๆ พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในวันขึ้นปใหม พระ
บรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกกลุมคณะบุคคลในวาระตางๆ เปนตน พระบรมราโชวาททุกองค
ลวนมีคุณคา ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาควรนําพระบรมราโชวาท เหลานั้น ไปศึกษาวิเคราะห ให
ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อใหผูอานเกิดความตระหนัก และนอมนําพระราชดําริตาง ๆ ไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป 
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ประวัติการพระราชทานปริญญาบัตรแกสถาบันตางๆ 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ถือกําเนิดคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  เสด็จพระราชทานปริญญ าบัตรแกบัณฑิต  ผูสําเร็จ
การศึกษาจาก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนคร้ังแรกเมื่อ พ .ศ. ๒๔๗๓ และถือสืบตอปฏิบัติกัน
มาถึงรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทุมเทพระวรกาย พระสติปญญาความสามารถ ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปัการ และถึงแมวาพระองคจะทรงงานหนั ก แตพระองคทรงสละเวลา 
เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา พระองคทรงมีพระเมตตาอยางหาท่ีสุดมิได  
แมพระราชกรณีนี้จะเปนภาระแกพระองค แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็มีพระราชกระแส
รับสั่งใหคงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ไวจนถึงปจจุบัน 

 ในปจจุบัน พระองคโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจฬุาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี  และพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จ
แทนพระองค ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
เปนประจําทุกป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ต้ังแตป พ .ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ .ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะ
กลาวถึงประวัติความเปนมาของสถาบันอุดมศึกษาและการพระราชทานปริญญาบัตร ดังตอไปน้ี  

 
๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ถือกําเนิด

จาก "โรงเรียนสําหรับฝกหัดวิชาขาราชการฝายพลเรือน " โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจ อมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหต้ังขึ้น เมื่อ พ .ศ.๒๔๔๒ และพระองค
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเปลี่ยนนามโรงเรียนเปน "โรงเรียนมหาดเล็ก " เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
๒๔๔๕ เนื่องจากนักเรียนท่ีจบออกมาจะไดรับพระราชทานพระบรมรา ชานุญาต ใหถวายเปน
มหาดเล็กรับราชการใกลชิดพระองค กอนที่จะออกไปรับตําแหนงในกรมอื่นๆ 

ตอมาใน สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริขยาย
การศึกษาใหกวางขวางย่ิงขึ้น พระองคมีพระประสงคใหผูที่ตองการจะศึกษาขั้นสูงสามารถเขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๐ 

 

เรียนไดอยางทั่วถึงกัน คือไมเฉพาะแตผูที่จะเลาเรียนเพ่ือรั บราชการเทานั้น จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขึ้นเปน
มหาวิท ยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ .ศ. ๒๔๕๙ พรอมทั้งพระราชทานนามวา "จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย " เพื่อเปนพระบรมราชานุสาวรยเฉลิมพระเกียรติพระบ าทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวใหเจริญกาวหนากวางขวางแผไพศาลและมิรูเสื่อมสูญ 

ในชวงแรกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาเปน ๔ คณะ คือ  คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปจ จุบัน ) คณะวิศวกรรมศาสตร และ คณะอักษรศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในระหวาง พ .ศ. ๒๔๘๑ -  ๒๔๙๐ เริ่มเนนการเรียนการสอนของวิชาชีพในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยข้ึน  
หลังจากนั้น ในชวงระหวาง พ .ศ. ๒๔๙๑ -  ๒๕๐๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดขยายการจัด
การศึกษาออกไปในสาขาตางๆ โดยเนนระดับปริญญาตรีเปนหลัก และตั้งแต พ .ศ. ๒๕๐๔ จนถึง
ปจจุบัน ไดขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีอยางกวางขวาง พรอมกับพัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสงเสริมการคนควา วิจัย การอนุรักษและสนับสนุนศิลปวั ฒนธรรมและการบริการ
ทางวิชาการใหแกสังคม  และกอต้ังหนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคม  
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓   โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี พระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกเวชบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย นับไดวาเปนพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย ในการนี้จุฬาล งกรณมหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ 
ถวายฉลองพระองคครุยบัณฑิตพิเศษแด พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวดวย โดยมีพระ
บรมราโชวาท ดังตอไปนี้ 
 

ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสมาใหปริญญาแกนักเรียนมหาวิทยาลัย
เปนคร้ังแรกในวันนี้ นับวา เปนวันสําคัญสําหรั บประวัติการของมหาวิทยาลัย และโดยเหตุ
นั้น นับวาเปนวันสําคัญในประวัติการของประเทศสยามดวย เพราะวา ไมวาประเทศใดๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๑ 

 

ความเจริญของประเทศนั้นยอมวัดดวยความเจริญของการศึกษานั้นอยางหนึ่ง ในประเทศ
สยามนี้ ตองนับวา การมหาวิทยาลัยยังลาหลังอยูมาก ที่เปนเชนนั้นก็ดวยเหตุหลายประการ
คือ การที่จะตั้งมหาวิทยาลัยใหใหญโตนั้น ถาเอาเงินถมลงไปก็อาจทําได แตถาวิชาที่สอน
นั้นประชาชนยังไมตองการ หรือสอนไปไมเปนประโยชนในทางอาชีพของเราแลว การที่จะตั้ง
เชนนั้นก็หาเปนประโยชนไม ตามท่ีเปนมาแลวคนไทยเราแตกอนนี้ยังไมรูสึกความประสงคที่
จะเรียนวิชาชั้นสูงขึ้นไป โดยมากมักอยากเร่ิมทํางานเร็วๆ บางทีเรียนจบยังไมถึงมัธยม
บริบูรณ ก็อยากทํางานเสียแลว เพราะฉะนั้น จึงไมอยากเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิชาอื่น
ตอไป บัดนี้ เมื่อไดฟงรายงานที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการอานมา ก็ปรากฏวา คนไทย เรา
รูสึกความประสงคที่เรียนวิชาชั้นสูงตอไปเพื่อจะทําการอาชีพไดดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ใน
ตอไปภายหนา คงจะมีความจําเปนตองบํารุงมหาวิทยาลัยใหเจริญยิ่งขึ้นกวาที่เปนมาแลว
อีกอยางหนึ่งก็ตองยอมรับวา สําหรับประเทศสยามเราตองทําอะไรหลายอยาง มีการบํารุง
หลายอยางหลายทาง จะเลือกเพียงอยางเดียวก็ไมได จะมุงถมเงินทางศึกษาอยางเดียวก็
ไมได ดวยเหตุนี้ การที่จะจับจายตองระวังมาก ตองคิดใหรอบคอบเสียกอน จึงจะตกลงทําไป
ได 

เพราะฉะนั้น ในที่สุดนี้ ขาพเจาขอใหพรแกบรรดาอาจารยทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
บรรดานักเรียนทั้งที่ ไดรับปริญญาในวันนี้ และกําลังเลาเรียนตอไป ขอใหมีความสุข ความ
เจริญ ปราศจากโรคภัยทุกประการ ทําการใดๆ จงสมปรารถนา ทุกประการ  

ในเรื่องมหาวิทยาลัย กอนที่จะเจริญไปไดยอมตองทราบวา วิชาอยางใดเปนประโยชน
แกประเทศสยาม ประชาชนตองการจะเรียนอะไร เปนตน สวน มหาวิทยาลัยนั้นในเวลานี้
เจริญขึ้นมาถึงเทานี้ ก็ไดอาศัยทุนทรัพยของบุคคลชวยเหลือเปนอันมาก มีเจาฟากรมหลวง
สงขลานครินทร เปนอาทิ ขาพเจาเช่ือวา มหาวิทยาลัยคงจะรูสึกขอบพระเดชพระคุณเปนอัน
มากเสมอ นอกจากนั้นยังไดรับความชวยเหลือของรอกกิเฟลเลอรมูลนิธิ ทําใหเราสามารถ
ตั้งคณะแพทยศาสตรเปนปกแผน ไดอาจารยที่ดี ไดสถานที่เลาเรียน จึงสามารถที่จะทําการ
สั่งสอนไดผลดีตามท่ีเปนอยูบัดนี้ เพราะฉะนั้นขาพเจาเช่ือวา ประเทศสยามนี้ คงจะรูสึกคุณ
ของผูที่ไดอุปการะแกมหาวิทยาลัยเปนอันมาก การที่จะปลูกฝงความนิยมใ นมหาวิทยาลัย
ตอไปนั้น ขอสําคัญอยูที่อาจารยและนักเรียนเอง นักเรียนที่เรียนจบไปแลว ไดประพฤติตน
แสดงใหเห็นวา การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเปนผลดีจริง ทําการงานเปนผลดีเชนนั้นแลว ก็
ยอมจะมีผูนิยมมากข้ึน บัดนี้ ไดยินคําสาบานของนักเรียนคณะแพทยศาสตร เปนที่จั บใจ
เปนอันมาก ถาพวกนักเรียนคณะแพทยศาสตรนี้ ประพฤติตนตามคําสาบานนั้นทุกประการ 
ก็เชื่อวา จะนําช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเปนอันมาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๒ 

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดเสด็จพระราชดําเนิน
พระราชทานปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย เมื่อวันท่ี ๑๓ 
เมษายน พ .ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเปนการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคร้ังแรกและครั้งเดียวของพระองค โดยมีพระบรมราโชวาท 
ดังตอไปนี ้
 

ทานนายกสภามหาวิทยาลัย และสมาชิกแหงคณะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งหลาย 
ในโอกาสตอไปนี้  ขาพเจาใครจะขอฝากโอวาทแกนิสิตแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บรรดาผูที่สําเร็จหลักสูตรชั้นปริญญา ซึ่งจะไดพนการศึกษาไปประกอบกิจการงานตามวุฒิที่
ศึกษาสําเร็จไปนี้ไวพอเปนการเตือนสติบาง กลาวคือ สําหรับนิสิตที่สําเร็จหลักสูตรซึ่งไดรับ
ปริญญาในวันนี้ อยาพึงเขาใจวา ทานเรียนจบส้ินการศึกษาแลว การศึกษายอมไมมีที่สิ้นสุด 
ทานตองหม่ันแสวงหาวิชาความรูเพิ่มเติมไวใหทันสมัยอยูเสมอ อีกอยางหนึ่งที่สําคัญอันควร
กลาว ก็คือ ความประพฤติ เราเปนผูที่ไดรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนับวาเปนสถานที่
ศึกษาที่สูงและมีเกียรติ ยอมตองรูผิดและชอบแลววาส่ิงใดดี สิ่งใดชั่ว ละสิ่งใดควรประพฤติ
และไมควรเพียงใด ตลอดจนกิริยามารยาทเราตองบังคับใจของเราใหเปนผูที่อยูในศีลธรรม
อันดีงามเสมอ จึงจะไดชื่อวา เปนนักศึกษาที่ดีของชาติเม่ือเร็วๆนี้ ขาพเจาก็ไดเคยมา เย่ียม
สํานักศึกษานี้ครั้งหนึ่ง และไดใหคติเตือนใจไวบางแลว ขาพเจาจะไมขอนํามากลาวซํ้าในที่นี้
อีก ขอใหทานจงหม่ันรําลึกนึกคิดคําของขาพเจาที่กลาวไวนั้น ชื่อวาคงจะบังเกิดประโยชน
แกทานในภายหนา สวนผูที่ยังกําลังศึกษาอยู ก็ขอใหจงหมั่นเพียรอุตสาหพย ายามต้ังใจเลา
เรียนใหจงดี ความมุงหมายยอมจะสําเร็จสมประสงคของทานในวันหนา ดั่งเพื่อนของทานที่
สําเร็จไปนี้ 

ขอความเจริญรุงเรืองจงมีแดทานผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะออกไปประกอบกิจการ
สนองคุณประเทศชาติ กับนิสิตผูที่ยังศึกษาอยูตลอดจนเจาหนาที่ทั้งหลายโดยท่ัวกัน 

ขาพเจามีความยินดีที่ไดมีโอกาสมาในงานแจกปริญญาบัตร แกนิสิตแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในวันนี้ ขาพเจาไดฟงรายงานท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย แถลงถึงกิจการตางๆ 
ที่ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยไดดําเนินมาในรอบปการศึกษา ๒๔๘๗ ปรากฏวาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนี้ไดถู กกระทบกระเทือนเนื่องจากภัยทางสงคราม ถึงกับทําใหการศึกษา
ตองหยุด ชะงักไปช่ัวคราว แตก็เปนที่นายินดีที่นิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ ตางพากันอาสาชวย
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกประเทศชาติในยามสงครามอยางดียิ่ง นับวาเปนผูที่ได
กระทําหนาที่เปนพลเมืองดีของชา ติที่สมเกียรติหวังวา เมื่อสงครามไดผานพนไปแลวเชนนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยคงจะไดเรงรัดการศึกษาใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นตอไปภายหนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๓ 

 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนิน
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคร้ังแรกเมื่ อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ .ศ. 
๒๔๔๙๓ และไดเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรดวยพระองคเองเร่ือยมา อยางไรก็
ตาม ในบางปนั้นพระองคจะเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตใน ระดับ
ปริญญาตรีดวยพระองคเอง สวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั้นจะเขารับพระราชทานป ริญญา
บัตรตอหนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครุยพระบรมราชูปถัมภกแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีพระบรมราโชวาท ดังตอไปนี้ 
 

อธิการบดี และสมาชิกแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแกขาพเจารูสึกยินดีที่มีโอกาสมา
งานแจกปริญญาบัตรในวันนี้ และขอบใจที่ทางมหาวิทยา ลัยใหปริญญากิตติมศักดิ์
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตอันเปนปริญญาสูงสุดแกขาพเจา ขาพเจาจะรักษาเกียรติแหงปริญญา
นี้ไวทุกประการ 

ตามรายงานที่อธิการบดีไดอานมาแลว แสดงวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเจริญขึ้น
มากทั้งนี้เนื่องจากผลงานที่บรรดาศาสตราจารย อาจารย และเจาห นาที่ทุกๆคนไดรวมมือ
กันเปนอยางดีจนเปนที่รูจักโดยท่ัวไปวาสถานศึกษานี้เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของบานเมือง 
เม่ือพิจารณาดูจาก "ทุนอุดหนุนการศึกษา " ก็เห็นไดชัดวา จํานวนผูอุปการะใหทุนแก
มหาวิทยาลัยมีมากอยางนาปลื้มใจ 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา และอนุปริญญาในวันนี้ ขาพเจาขอแสดง
ความยินดีดวย เพราะการที่จะบรรลุถึงผลขั้นสุดทายของการศึกษา เชนที่ไดปฏิบัติมานั้น
เปนส่ิงที่ทําไดยากและนาสรรเสริญ แตขอใหนึกอยูเสมอวา เมื่อทานสําเร็จการศึกษาออกไป
แลว ยังมีคนเปนจํานวนมากที่เอาใจใสเฝาดูการกระทําของทานอยูตอไป ใครทําดีก็ไดรับคํา
ชมเชยและสรรเสริญ ใครทําไมดีเขาก็จะพากันติ และพลอยติชมถึงสถานศึกษาของทานดวย 
ชื่อมหาวิทยาลัยของทานคือ "จุฬาลงกรณ" จะติดตัวทานไปดวยเสมอไมวาจะประพฤติดีหรือ
ประพฤติชั่ว ฉะนั้น ทุกๆครั้งที่ทานจะกระทําการสิ่งใดลงไปจงคิดแลวคิดอีก ทบทวนดูทั้งทาง
ไดทางเสียใหแนชัดเสียกอน"จุฬาลงกรณ" หาไดเปนแตเพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เทานั้นไม 
ยังเปนนามของผูพระราชทานกําเนิดของสถานที่แหงนี้ดวยฉะนั้น จึงเปนการจําเปนอยางย่ิง
ที่ทานจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเปนผูที่ไดรับการอบรมสั่งสอ นไปจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยนี้ 

ขาพเจาขออวยพร ใหทานทั้งหลายที่มาประชุมอยู ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญ
โดยท่ัวกัน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๔ 

 

ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชดําเนินแทน
พระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
 
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประวัติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยทางดานการเกษตรแหงแรกของประเทศ

ไทย กอต้ังเม่ือพ .ศ. ๒๔๔๗ โดยเริ่มจากการเปนโรงเรียนชางไหม ในป พ .ศ. ๒๔๔๗  ในภายหลัง
ไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชางไหม เปนโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก ในป พ .ศ. ๒๔๔๙ เนื่องจากมี
การเพ่ิมวิชาการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆเขามาประกอบ  

ตอมาในป พ .ศ. ๒๔๕๑ กระทรวงเกษตราธิการไดทําการรวบรวมโรงเรียนที่อยูใน
สังกัดของกระทรวง ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที่ โรงเรียนกรมคลอง  และโรงเรียนวิชาการ
เพาะปลูก เปนโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อผลิตคนเขารับราชการในกรมกองตาง ๆ ของ
กระทรวงเกษตราธิการ ถือไดวาเปนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรแรกของ
ประเทศไทย และไดเริ่มดําเนินการสอนหลักสูตรใหมนี้ในป พ.ศ. ๒๔๕๒ 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๐ พระยาเทพศาสตรสถิตย และ เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการไดเห็นความสําคัญของการศึกษาวิชาการเกษตร จึง
ไดรวมกันกอต้ังโรงเรียนดานการเกษตร โดยสังกัด กระทรวงเกษตราธิการขึ้นมาอีกครั้งในนาม 
"โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม " ต้ังอยูที่ ตําบลหอวัง และภายหลังไดมีการยายไปท่ี ตําบลพระ
ประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และในป พ .ศ.๒๔๖๑ และไดขยายการจัดต้ังโรงเรียนฝกหัด
ครูประถมกสิกรรมไปสูระดับภูมิภาค โดยภาคกลาง ตั้ งอยูที่ จังหวัดสระบุรี ภาคเหนือ ต้ังอยูที่ 
จังหวัดเชียงใหม ภาคอีสาน ต้ังอยูที่ จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต ต้ังอยูที่ จังหวัดสงขลา ตอมา 
ไดมีการยุบโรงเรียนในสวนภูมิภาคทั้งหมดเขาไวดวยกัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบราชการใน
ขณะนั้น แตไดรักษาโรงเรี ยนฝกหัดครูประถมกสิกรรมไวที่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพียง
แหงเดียว และเปลี่ยนช่ือเปน "โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม" ตอมาจึงมีการยกฐานะจนกอต้ัง
เปน "วิทยาลัยเกษตรศาสตร" 

ในป พ .ศ . ๒๔๘๖ "วิทยาลัยเกษตรศาสตร " ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน 
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร " ใน สมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม มีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ ไดเปดสอนใน ๔ คณะ คือ คณะกสิกรรมและสัตวบาล คณะวนศาสตร คณะสหกรณ 
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และ คณะการประมง เปนคณะกอต้ังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา มีการขยายสาขาวิชา
ครอบคลุมทั้งดาน สังคมศาสตร มนุ ษยศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต บริหารธุรกิจ 
และ ศิลปศาสตร 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ

ราชดําเนินในการพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ ปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ .ศ . ๒๔๙๓ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมีพระบรมราโชวาท ดังตอไปน้ี 

ในโอกาสที่ไดมารวมในงานประสาทปริญญา  และอนุปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวันนี้ ขาพเจามีความพอใจท่ีไดเห็นและทราบกิจการของ
มหาวิทยาลัยเจริญกาวห นาเขารูปเขารอยแลว สําหรับนักเรียนท่ีไดรับปริญญาก็ขอ
แสดงความยินดีดวย ที่ไดอุตสาหะเลาเรียนจนประสบความสําเร็จดังที่เห็นกันอยูนี้ อัน
ประเทศของเราน้ัน เปนที่รูจักกันอยูทั่วไปแลววา อุดมดวยทรัพยในดิน สินในน้ํา
เพียงไร ฉะนั้นถาไดรวมมือรวมใจชวยกันนํา ทรัพยเหลานั้นขึ้นมาใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ ก็จะเปนผลสงเสริมทวีความมั่งค่ังของบานเมืองไดอีกเปนอันมาก ขอบรรดา
ทานที่ไดสําเร็จการศึกษาจงพยายามใชความรูที่ไดศึกษามาน้ีแลว และชวยกันเผยแพร
วิทยาการ ตามแบบที่ทานไดศึกษามาน้ันใหเปนคุณประโยชนแกประ ชาราษฎรผู
ดําเนินอาชีพในการกสิกรรม อันเปนประหน่ึงกระดูกสันหลังของประเทศอยูนั้นดวย 
ขาพเจาขออวยพรแกทานท่ีมารวมชุมนุมกันอยู ณ ที่นี้ ขอจงประสพความสุขสวัสดี 
เพียบพรอมดวยกําลังกาย กําลังใจท่ีจะไดบําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนรวมชาติสืบไป 

 
ในป พ .ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคพระราชทาน
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๑ 
และในปพ .ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเ จาอยูหัว พระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
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บัณฑิต แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากทุกวิทยาเขต โดยมีพิธีพระรา ชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในชวงเดือนกรกฎาคมของทุกป 
 
๓. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประวัติ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พ .ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลจอมพล ป . 
พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายขยายการศึกษาไปสูสวนภูมิภาค สําหรับภสค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แตในระหวางนั้น ไดเกิดสงคราม
เอเชียบูรพา ซึ่งรัฐบาลจําเปนตองตัดสินใจเขารวมกับญ่ีปุนตอสูกับฝายสัมพันธมิตร จึงทําใหการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองยุกติลง ในป พ .ศ. ๒๕๐๓ รัฐบาลจอมพล  
สฤษด์ิ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยน้ีอีกครั้งหนึ่ง 
 ในป พ .ศ. ๒๕๐๕ ไดมีมติใหจัดต้ังสถาบันการศึกษาชั้นสูงในดานวิศวกรรมศาสตร และ
เกษตรศาสตรขึ้นที่จังหวัดขอนแกน โดยมีชื่อสถาบันวา “สถาบันเทคโนโลยีขอนแกน ”  ตอมาได
เปลี่ยนชื่อสถา บันน้ีเปน “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” และใหสภาการศึกษาแหงชาติ
เปนผูรับผิดชอบ 
 ตอมา ในป พ .ศ . ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนช่ือ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปน “มหาวิทยาลัยขอนแกน ” ตามช่ือเมืองที่ตั้ง และไดโอนกิจการจากสํานัก
สภาการศึกษาแหงชาติไปเปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 หลังจากนั้น ในป พ .ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙   
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระน างเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ และจัดต้ังคณะ
ตางๆ ไดแก คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะพยาบาลศาส ตร  
คณะวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน มาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคร้ังแรกเมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๑๑ โดย
มีพระบรมราโชวาท ดังตอไปนี้ 
 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมาประกอบพิธีมอบปริญญาบัตรแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งสําเร็จการศึกษาเปนรุนแรก และที่ไดเห็นความเจริญกาวหนา
ของมหาวิทยาลัย ขอขอบใจทางการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มอบปริญญา
กิตติมศักด์ิแกขาพเจาในโอกาสน้ีดวย 

ขาพเจาขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคน ผูไดรับเกียรติและความสําเร็จใน
การศึกษา ความสําเร็จท้ังน้ี เปนผลของความต้ังใจจริงและความอุตสาหพยายามของ
ทานแทๆ ควรจะภูมิใจ ขาพเจาพอใจมากท่ีสุดที่ทุกคนใหคํามั่นสัญญาจะต้ังตนเปน
คนดี จะรักษาเกียรติและหนาที่ และจ ะถือประโยชนของชาติบานเมืองยิ่งกวา
ประโยชนสวนอ่ืน คําสัญญานี้มีความหมายอันลึกซึ้ง หนักแนน และสําคัญมาก จึง
ขอใหทานทําความเขาใจในถอยคําของทานใหถองแทวาเปนขอผูกมัดที่ทานจะตอง
ปฏิบัติใหมั่นคงโดยตลอด การท่ีบัณฑิตรุนน้ีจํานวนมากออกรับราชการในภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ แสดงใหเห็นแลววา ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของชาติ
บานเมืองและประโยชนสวนรวม ขอใหพยายามใชวิชาการใหเปนประโยชนใหมาก
ที่สุด และตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงานทุกอยางใหสําเร็จดวยความสุจริตใจตอตนเอง ตอ
สวนรวม และตอประเทศชาติ ทุกคนจะไดมีความสํา เร็จในชีวิต และทั้งจะไดปฏิบัติ
ตามคํามั่นสัญญาโดยครบถวน 

ขาพเจาขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน ประสบความเจริญรุงเรือง และขอใหทุก
ทานที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์โดยท่ัวกัน” 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแ ก

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ต้ังแตป พ .ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ .ศ. ๒๕๓๙ หลังจากนั้น 
ไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๐ 
จนถึงปจจุบัน 
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๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยท่ีจัด ต้ังขึ้นในสวน
ภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในสวนภูมิภาค พ .ศ. ๒๕๐๑ โดยใชชื่อตามจังหวัดเปนแหง
แรก เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคเหนือ ต้ังอยูที่ตําบลสุเทพ อําเภ อเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดสอนเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๐๗ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธาน ในพิธีเปดมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ในระยะแรกไดเปดสอนเพียง ๓ คณะ  คือ คณะมนุษยศาสตร 
คณะสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ตอมาในป พ .ศ. ๒๕๐๘ ไดโอนกิจการคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปจจุบัน) มาเปนคณะแพทยศาสตรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และในปเดียวกันนี้ ไดเริ่มจั ดต้ัง
คณะเกษตรศาสตรขึ้นอีกคณะหน่ึง ในปพ .ศ. ๒๕๑๑ ไดจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร และในปพ .ศ. 
๒๕๑๓ ไดจัดต้ังคณะใหมอีก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร ตอมาในป พ .ศ. ๒๕๒๕ ไดจัดต้ังอีก ๓ 
คณะคือ คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ในป พ .ศ. ๒๕๑๘ 
ไดจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย  ในป พ .ศ. ๒๕๑๙ ไดจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ในป พ .ศ. ๒๕๒๕ ได
ต้ังคณะวิจิตรศิลป ในป พ .ศ. ๒๕๓๖ ไดจัดต้ังเพิ่มข้ึนอีก ๓ คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในป พ .ศ. ๒๕๓๘ ไดจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร 
ในป พ .ศ. ๒๕๔๓ ไดจัดต้ังคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ในปพ .ศ. ๒๕๔๘ ไดจัดต้ัง ๓ คณะ คือ 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ลาสุดปพ.ศ. ๒๕๔๙ ไดจัดต้ังคณะคณะนิติศาสตร 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสม เด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของ มหาวิทยาลัย เชียงใหม เปน คร้ังแรก
เมื่อวันที ่๗ มีนาคม ๒๕๑๐ โดยมีพระบรมราโชวาท ดังตอไปน้ี 
 

ขาพเจาและพระราชินี มีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีมอบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในโอกาสนี้ และมีความพอใจมากที่ไดรับทราบรายงานวา งานของ
มหาวิทยาลัยดําเนินรุดหนาไปไดอยางรวดเร็ว ไดรับความนิยมเชื่อถือ พรอมทั้งความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๙ 

 

อุปการะสนับสนุนอยางกวางขวาง ทั้งภายในและจากตางประเทศ การที่มหาวิทยาลัยมี
จํานวนอาจารยมากอยางพอเพียงเม่ือ เทียบกับจํานวนนักศึกษาและการที่นักศึกษาคณะ
แพทยศาสตรคนหนึ่งในรุนแรกไดรับทุนอานันทมหิดลนั้น ทําใหเชื่อไดวาระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนี้จะไดมาตรฐานอันสูง 

ขอแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคน ทานทั้งหลายคงยังจําไดวา เมื่อคราว
ที่มาเปดมหาวิทยาลัยเชียงใหมเม่ือสองปกอน ขาพเจาไดพูดถึงความจําเปนที่จะตองเรงรีบ
พัฒนาบานเมืองและพูดถึงความตองการคนดีมีความรูตางๆ ที่จะมาเปนผูนําและเปน
กําลังใจในการนั้น ทานทุกคนไดสําเร็จวิชาชีพชั้นสูงแลว นับวาเปนผูที่ชาติบานเมืองตองการ 
ขอใหตระหนักในขอนี้ และจ งตั้งใจทํางานตามหนาที่โดยเต็มความสามารถ เพื่อทําความ
เจริญใหแกการแพทยและการพยาบาลของประเทศเรา เพราะงานดานนี้ยังจะตองปรับปรุง
สงเสริมและขยายออกอีกมาก จงซื่อตรงตอวิชาชีพของทาน ตอผูปวย และตอผูรวมงาน 
หมั่นศึกษาคนควาหาความรูความชํานาญ ใหเกิดความกาวหนาอยูเสมอเปนนิตย กิจสําคัญ
อีกประการหน่ึง ซึ่งจะตองนับเ ปนหนาที่ของแพทยดวยสาการณปจจุบันนี้ คือการเขาถึง
ประชาชน มานจะตองชวยบําบัดบรรเทาทุกขใหแกประชาชนโดยทั่วถึง ไมวาจะเปนใน
ทองถิ่นใด และกาลเวลาใด ขอใหเตรียมจิตใจใหพรอมเพ่ือปฏิบัติหนาที่นี้ และจงเชื่อมั่นวา 
การทําประโยชนและความเจริญแกสวนรวมน้ั น ยอมเปนประโยชนและความเจริญของตน
ดวยเสมอ 

ขออวยพรใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคน ประสบความสําเร็จในชีวิต มีความเจริญรุงเรือง
ในหนาที่การงาน และขอใหทุกๆ ทานที่มารวมงานในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน 

 
 ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ปพ .ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงพระประชวร จึง
ไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองค  และนับต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดําเนินใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค 
 
๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอต้ังเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ .ศ. ๒๔๗๗ เดิมน้ันมีชื่อวา 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ศาสตราจารย ดร .ปรีดี พนมยงค เปนผูกอต้ัง โดย
เล็งเห็นวา ประเทศชาติ จําเปนตองมีบุคคลที่มีความรู ทางกฎหมาย การปกครอง  และสังคม  จึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๐ 

 

ไดเสนอราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร และการเมือง พ .ศ.๒๔๗๖ เพื่อเปด
สอนในวิชาแขนงดังกลาว มีจุดประสงคเพื่อการศึกษาดานกฎหมายและการเมือง สําหรับ
ประชาชนทั่วไป  และมีประวัติ ศาสตรทางการเมืองและความเปนไปของชาติ ลอดจนเรื่องของ
รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยตลอดมา 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๔๙๐ คณะรัฐประหารไดยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศ มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบโดยตรง ผูประศาสนการ ปรีดี พนมยงค จึงลี้ภัยการเมืองไป
อยูตางประเทศ ชื่อมห าวิทยาลัยถูกตัดคําวา “การเมือง ” ออก เหลือเพียง 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ” ตําแหนงผูประศาสนการถูกยกเลิกไป เปล่ียนเปนตําแหนงอธิการบดี 
หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเปน นิติศาสตร , รัฐศาสตร, เศรษฐศาสตร 
และ พาณิชยศาสตรและการบัญชี  

ศาสตราจา รย   ดร .ปรีดี พนมยงค ไดใหปรัชญาของการต้ังมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ "...
มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรู อัน
เปนสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา ..." ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัย
จึงเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทย โดยใหสิทธิแกผูที่เคยศึกษาในโรงเรียน กฎหมาย
ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษา   และเปดกวางใหถึงผูที่เปน ขาราชการ สมาชิกสภาผูแทน ฯ ผูแทน
ตําบล ครู ทนายความ เขาเรียนได 
 
๖. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล แตเดิมน้ันเป นโรงเรียนแพทย ชื่อวา "โรงเรียนแพทยากร " ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นบริเวณพระราชวัง
บวนสถานพิมุข หรือที่เรียกวา วังหลัง โดยมีการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ๓ ป ตอมาเมื่อเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปดตึกของโรงเรียนแพทย จึงไดพระราชทานนามโรงเรียน
แพทยากรใหมวา "โรงเรียนราชแพทยาลัย" 
 ต้ังแตวันที่ ๖ เมษายน พ .ศ. ๒๖๐๔ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
ทรงพระกรุณาใหรวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีชื่อ
วา "คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย " ตอมา จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะแพทยศาสตร
และศิริราชพยาบาล" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๑ 

 

ตอมาวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ .ศ. ๒๔๘๖ คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะเภ สัชศาสตร และ คณะสัตวแพทยศาสตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดแยกตัวมาต้ังเปน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และไดจัดต้ัง คณะ
ตางๆ เชน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท คณะเภสัช
ศาสตร และไดเปลี่ยนคณะแพทยศาสตร โรงพยา บาลจุฬาลงกรณ เปน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลนครเชียงใหม เปน คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ .ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหปรับป รุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ใหเปน
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  และพระราชทานนามใหมวา มหาวิทยาลัยมหิดล อันเปนพระนามของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนภายในคณะ สถาบัน วิทยาลัยตาง ๆ 
ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร การแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ในสมัยที่มหาวิยาลัยแพทศาสตร ยังไมไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงและ

เปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิยาลัยแพทศาสตร อยูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ .ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือทอดพระเนตรกิจการของโรงพยาบาลและทรงเปนประธาน
ในงานพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญา ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนครั้งแรก 
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอ ยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเปนประธานในพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๓ ณ ปะรําพิธี หนาตึกรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราช เปนครั้งแรก นับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชย 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยจาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  เปน มหาวิทยาลัยมหิดล  พระองคเสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนคร้ังแรก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๒ 

 

นับแตป พ .ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได พระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาเปนประจําทุกป 
 
๗. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับการสถาปนาเปนสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแตพ .ศ. 
๒๕๑๔ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ .ศ. ๒๕๑๔ กําหนดใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ใหเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนักศึกษา 
โดยไมจํากัดจํานวน และไมมีการสอบคัดเลือกนับต้ังแตไดรับการสถาปนาข้ึนจนถึงป จจุบัน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตางๆ มีสถานท่ีเรียนจํากัด ไมสามารถรับผูที่จะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาไดทั้งหมด จึงมีผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแลวไมมีโอกาสไดศึกษาตอ 
ดังนั้นจึงจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงข้ึน เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลท่ีประสงคจะเขา เรียนตอใน
มหาวิทยาลัยไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง และขยายโอกาสทางการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนระบบเปด จึงเปดโอกาสใหนักศึกษา
เลือกวิธีเรียนที่เหมาะกับความตองการและความจําเปนของแตละบุคคล จึงจัดใหมีการบรรยายใน
ชั้นเรียน สําหรับผู ที่จะเขาฟงบรรยายในชั้นเรียน และจัดใหมีสื่อการสอนทางไกลเพื่อศึกษาดวย
ตนเอง เชน ตําราเรียน การบรรยายผานวิทยุและโทรทัศน ตลอดจนอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักศึกษาที่
มีภาระการงาน หรืออยูในทองถิ่นหางไกลไมสามารถเดินทางมาเรียนอยางสม่ําเสมอได อยางไรก็
ตาม ในบาง สาขาวิชาที่ตองมีการฝกปฏิบัติหรือจําเปนตองศึกษาจากผูสอนอยางใกลชิด 
มหาวิทยาลัยหรือภาควิชาอาจกําหนดใหนักศึกษาตองเขาชั้นเรียน โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร รวมถึงคณะอ่ืน ๆ ในบางรายวิชา 
  
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เส ด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็ จพระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๑๘ เปนคร้ังแรก โดยมีใจความสําคัญ 
ดังตอไปนี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๓ 

 

...ในการทํางานใดๆ ก็ตาม ผูปรารถนาความสําเร็จที่แทจริงจะตองมุงหมายแตเฉพาะ
ผลที่เปนคุณประโยชน และจะตองอุตสาหะพยายามดําเนินงานทุกอยางดวยความบริสุทธ์ิ
ใจ ดวยความละเอียดรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตยุติธรรมโดยไมทอถอย 
จึงจะบรรลุผลสําเร็จที่สมบูรณและเปนเกียรติยั่งยืนอยูตลอดไปได มิฉะนั้นอาจทําลาย
สวนรวมและทําลายคุณความดีตางๆ จนพินาศยอยยับไปพรอมกับผืนแผนดิน... 

   
 นับแตป พ .ศ. ๒๕๒๕ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได พระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาเปนประจําทุกป เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มีผูสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก 
 
๘. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมคือ โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ทาน
ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี (เดิมช่ือ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน ซึ่งรับ ราชการในประเทศไทย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมกับคุณพระสาโรช รัชตมินมานก (สาโรช 
สุขยางค) ทานทั้งสองไดกอต้ังโรงเรียนปราณีตศิลปกรรมข้ึนในปพ.ศ. ๒๔๗๖ ใชพื้นที่วังกลาง และ
วังตะวันออก หนาพระบรมมหาราชวังเปนที่ต้ังของโรงเรียนแหงนี้ เปดสอนใหแกขาราชการและ
นักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ตอมาปพ .ศ. ๒๔๗๘ ไดรวมเอาโรงเรียนนาฏยดุริยางค
ศาสตร ที่ต้ังอยูวังหนาไวดวย และเปลี่ยนชื่อใหมวา “โรงเรียนศิลปากร” 

ตอมาพระยาอนุมานราชธนรวมกับอาจารยศิลป พัฒนาหลักสูตรจนไดรับการยกฐานะ
ขึ้นเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ .ศ. ๒๔๘๖ จัดต้ัง คณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม ขึ้นเปนคณะวิชาแรก (ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ) ในป 
พ.ศ. ๒๔๙๘ อาจารยศิลปผลักดันใหเกิดคณะวิชาใหม คือ คณะสถาปตยกรรมไทยซ่ึงมี พระพรหม
พิจิตร ( อู  ลาภานนท ) เปนผูกอต้ัง (ซึ่งตอมาไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือเปน คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ) คณะโบราณคดี วางรากฐานโดยหลวงบริบาล บุรีภัณฑ และตอมาจึงมี 
คณะมัณฑนศิลป ซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะจิตรกรรมฯ จากนั้นไดขยายพ้ืนที่มหาวิทยาลัยโดยได
จัดซื้อที่ดินวังทาพระซึ่งอยูติดกับท่ีต้ังเดิมจากทายาทสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ตอมาเมื่อผูแทนขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติได
ใหคําแนะนําในการจัดต้ัง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหมีลักษณะสอดคลองกับหลักการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๔ 

 

สากล คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาโครงกา รปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชา
ตาง ๆ โดยไมจํากัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเทานั้น ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ซึ่ง
ขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได ดําเนินการจัดต้ังคณะอักษรศาสตร
ขึ้นเปนคณะวิชาลําดับที่ ๕ และเปนคณะวิ ชาแรกของวิทยาเขตแหงใหม คือ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ณ จังหวัดนครปฐม โดยเร่ิมเปดสอนนักศึกษารุนแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และคณะอักษรศาสตรไดถือวันดังกลาวเปนวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็ จพระนางเจา 

พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนคร้ังแรก โดยมีพระบรมราโชวาท ดังตอไปน้ี 
 

ขาพเจาและพระราชินี มีความพอใจที่ไดทราบความเปนมา แ ละผลงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรอยางละเอียด และมีความยินดีที่ไดมามอบปริญญาบัตร และ
อนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรกในวันนี้ 

ศิลปเปนเคร่ืองแสดงเร่ืองราว ของมนุษยชาติอยางสําคัญอยางหนึ่ง ประเทศท่ี
เจริญแลว ยอมยกยองและอุดหนุนเกื้อกูลการศึกษาคนควาวิชา ดานนี้ เสมอดวยวิชา
อ่ืนๆ และยอมมีสถานศึกษาชั้นสูง เพื่อการน้ันอยูทั่วกัน การท่ีทางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพยายามปรับปรุงขยายกิจการของมหาวิทยาลัยใหเจริญข้ึนเปนลําดับ จนเปน
ปกแผนมั่นคงไดเชนนี้ จึงเปนที่นาอนุโมทนา และนาจะไดรับการสนับสนุนเปนอยางยิ่ง  

ขาพเจาขอชมเชยบัณฑิตทุกรุน ทุกคน ที่มีความเพียรพยายามในการศึกษาเลา
เรียนจนไดรับความยกยองอยางสูงจากมหาวิทยาลัย ในบัดนี้ ทานทั้งหลายก็ไดรับ
ปริญญาทางศิลปแลว จึงควรจะคํานึงถึงความเปนศิลปน ซึ่งหมายถึงความสามารถ
ตามธรรมชาติ ที่จะเห็นความงามและคิดถึงความงา ม เมื่อเกิดความคิดแลว ก็ตอง
อาศัยวิชาความรู หรือเทคนิคเชนวิชาชางเปนตน จึงจะแสดงออกมาเปนจิตรกรรม 
ประติมากรรม หรือศิลปกรรมในลักษณะอ่ืนๆ ได ทานทั้งหลายจะออกไปมีหนาที่การ
งานเก่ียวของกับศิลปโดยตรง ควรจะไดตระหนักวาตองฝกฝนทั้งความเปนศิลปน ทั้ง
วิชาชางของทานไปพรอมกันไป ทานจึงจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ และสามารถ
รักษามาตรฐานศิลปของชาติไวสืบไปได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๕ 

 

ในท่ีสุดนี้ ขาพเจาขออํานวยพรใหทุกทานท่ีประชุมพรอมกันอยู ณ ที่นี้ มี
ความสุขความเจริญทั่วกัน. 

นับแตป พ .ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนประจําทุกป  

 
๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยแหงแร กในภาคใตของประเทศไทย กอต้ัง
ในป พ .ศ. ๒๕๑๐ ในระยะแรก ไดรับนักศึกษาเขาศึกษาคร้ังแรกในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยใช
อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล ) 
เปนสถานท่ีศึกษา ตอมา ในป พ .ศ. ๒๕๑๑ ยายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรม าเรียนที่วิทยาเขต
ปตตานี พ .ศ. ๒๕๑๔ ยายนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรมาเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่ง
ปจจุบันเปนวิทยาเขตที่ใหญที่สุด . พ.ศ. ๒๕๒๐ เปดวิทยาเขตการศึกษาภูเก็ต พ .ศ. ๒๕๓๓ เปด
วิทยาเขตเขตการศึกษาสุราษฎรธานี, และ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปวิทยาดเขตการศึกษาตรัง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๐ วา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยจึงถือวันที่ ๒๒ กันยายนของทุกป เปน
วันสงขลานครินทร  ชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลานครินทร คือ พระนามฐานันดรศักด์ิที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ สถาปนา เจาฟามหิดลอดุลยเดช ดํารงพระ
นามอิสริยยศฐานันดรศักด์ิเปนเจากรม โดยพระราชทานช่ือ เมืองสงขลา เปนพระนามทรงกรม 
เพื่อเปนเกียรติแกเมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ เสมือนเปนเจาแหงนครสงขลา 
 
 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็ จพระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร เปนคร้ังแรก  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๑๕  โดยมีพระบรม
ราโชวาท ดังตอไปนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๖ 

 

...บัณฑิตทั้งหลายยอมทราบไดดีถึงกําลังความสามารถของตนๆ วาอาจนําออกใชให
เกิดประโยชนแกประเทศชาติไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง จึงควรจะไดถือเปนหนาที่ที่จะตอง
รับผิดชอบในสถานภาพและความม่ันคงของสวนรวมเปนพิเศษ ควรจะไดใชความรูความคิด
และความสามารถที่มีอยูโดยเต็มภาคภูมิ เพื่อสง เสริมปรับปรุงงานของบานเมืองที่แตละคน
มีสวนรวมกระทําอยูใหพัฒนาข้ึนมาดวยความสํานึกวา งานทุกสาขาทุกระดับมีความสําคัญ
อยูดวยกัน และจําเปนตองกระทําไปพรอมกัน เมื่อผูมีความรูรวมกันพัฒนาอยางจริงจังดวย
หลักการ งานตางๆ ทุกดาน ตั้งแตระดับพ้ืนฐานข้ึนมาจนร ะดับยอด จะดําเนินและกาวหนา
ไปไดโดยราบรื่นและรวดเร็ว ความกาวหนาที่เกิดข้ึนทั่วถึงพรอมมูลนั้น จะกอกันเปนรากฐาน
อันกวางใหญแข็งแรง และจําค้ําชูสงเสริมฐานะความเจริญของชาติบานเมืองใหตั้งม่ันอยู
โดยถาวรปลอดภัยไดเปนที่แนนอน ขาพเจาขอฝากถอยคํานี้ทั้งหมด  ใหทุกคนไดนําไป
พิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติ ในการที่จะสรางความสําเร็จความเจริญของตนของชาติสืบไป
ในวันขางหนา... 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชปริญญาบั ตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๓๑ จวบจนถึงปจจุบัน 
 
๑๐. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปน มหาวิทยาลัยเปดหน่ึงในสองแหงของประเทศไทย 
เพื่อเปนการขยายและกระจายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาแกประชาชน ใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด 
รัฐบาลดําเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ชื่อ 
"มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อ
ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศ เปน "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา " และพระราชทาน พระบรมรา
ชานุญาตใหใชพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเปนรูปพระแสงศรสามองค นํามาประกอบกับ
เจดียทรงพุมขาวบิณฑซึ่งเปนสัญลักษณของ กรุงสุโขทัย เปนตราประจํามหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๗ 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนิน ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗, ๒๙ 
- ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในปถัดมาจนถึงปจจุบันพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนถึงปจจุบัน 
 
๑๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
 ประวัติ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พ.ศ.๒๕๑๔ ดวยการรวม วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และ
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เขาด วยกัน โดยแตละแหงมีฐานะเปน วิทยาเขต วิทยาลัยโทรคมนาคม
นนทบุรี เปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตนนทบุรี และในปเดียวกันนั้นไดยายไปที่ 
อําเภอลาดกระบัง เปนวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวยพระนาม "พระจอม
เกลา " ซึ่งไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ พระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แหง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และมีพระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญตรา "พระมหา
มงกุฎ" มาเปนสัญลักษณแหงสถาบัน นับเปนสิ่งอันศักด์ิสิทธิ์ และเปนมหามงคลยิ่ง คําวา "เจาคุณ
ทหาร" นั้นเพื่อเปนอนุสรณแดทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 
"เจาคุณทหาร " ตามท่ี ทานเล่ียม พรตพิทยพยัต ทายาทของทานไดแจงความประสงคไวในการ
บริจาคที่ดิน ที่เปนที่ต้ังของสถาบันฯ ในปจจุบัน  
 ปจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเปดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบดวยคณะท้ังหมด ๗ คณะ ไดแก 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนฯการเกษตร 
คณะครุอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนฯสารสนเทศ 
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๘ 

 

เกลา เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๑๕ โดยมีพระบรมราโชวาทเปนใจความสําคัญ 
ดังตอไปน้ี 
 

...ผูที่เรียนสําเร็จแลวนั้น แตละคนยอมมีความรูความสามารถเปนอยางดี เชื่อวา
จะทําประโยชนในทางของตนๆ ตอไปไดมาก เพราะไมมีชองทางมีโอกาสเปดรออยู
อยางกวางขวาง ขอใหต้ังใจทํางานกันจริงๆ ดวยความกระตือรือรน ดวยความอุตสาห
พยายาม และดวยความมุงหมา ยที่สูงแลวทุกคนจะไดรับความสําเร็จ ความกาวหนา
ตามท่ีปรารถนาทุกประการ.. 

 
๑๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ประวัติ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอต้ังเม่ือวันที่ ๑ เมษายน พ .ศ.
๒๕๐๙ ดวยความชวยเหลือเบ้ืองตนจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรม
วิเทศสหการ มูลนิธิฟอรด และ Midwest University Consortium for International Affairs 
(MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตรของธรรมศาสตร งานฝกอบรมสวนหนึ่งของสภา
พัฒนาการเ ศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ งานฝกอบรมและงานสอนสวนหนึ่งของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ มาเปนกิจกรรมหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดสอนเฉพาะหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
 

..ทานทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เปนผูที่เชื่อได วามีความรู
ความสามารถสูง จึงเปนที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของขาพเจาดวย ที่จะไดอาศัย
ความรูความคิด สติปญญาและความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติใหกาวไปสู
ความม่ันคง และความสมบูรณพูนสุข ขอใหทานรับหนาที่อันมีเกียรตินี้ดวยความม่ันใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๙ 

 

ตั้งใจ และบริสุทธ์ิใจ แลวรวมกันปฏิบัติหนาที่นอยใหญใหลุลวงในดานค วามขยันหม่ันเพียร
และดวยความสุจริตเที่ยงตรง ทั้งตอตนเองและประชาชน 

 
๑๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมน้ันคือ  โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง กอต้ังเม่ือ พ .ศ. 
๒๔๙๒ ตอมาพัฒนาเปน วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อ พ .ศ. ๒๔๙๗ และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

"โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง " กอต้ังเม่ือ พ .ศ. ๒๔๙๒ เพื่อผลิตวิชาชีพครูซึ่งกําลังประสบ
ปญหาขาดแคลนเปนจํานวนมากในขณะน้ัน และนับวาเปนการเร่ิมตนการศึ กษาในระดับวุฒิ
ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา ตอมาในป พ .ศ. ๒๔๙๗ ได
พัฒนาเปน  "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" เพื่อพัฒนาความรูทางดานการศึกษาใหเปนวิชาชีพท่ีมีระบบ
แบบแผนมากขึ้น พรอมท้ังไดเปดการเรียนการสอนครอบคลุมท้ังในระดับบัณฑิต มหา บัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ภายใตแนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อใหโรงเรียนสาธิตเปนแหลงทดลองคนควา ใน
ระบบการศึกษาพื้นฐานสมัยใหม วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดย
ขยายวิทยาเขตปทุมวัน (๒๔๙๘) วิทยาเขตบางแสน (๒๔๙๘) วิทยาเขตพิษณุโลก (๒๕๑๐) วิทยา
เขตมหาสารคาม (๒๕๑๑) วิทยาเขตสงขลา (๒๕๑๑) วิทยาเขต พระนคร (๒๕๑๒) และวิทยาเขต
พลศึกษา (๒๕๑๓) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเปนศูนยกลางการบริหาร 

หลังจากนั้นในป พ .ศ. ๒๕๑๗ "วิทยาลัยวิชาการศึกษ า" ไดรับการสถาปนาข้ึนเปน 
"มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ " และมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขต  จนถึง 
พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมเวลา ๑๖ ป วิทยาเขตจึงเร่ิมแยกออกไปเปนมหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหาร
จัดการและงบประมาณเปนของตนเอง ดังนี้ พ .ศ. ๒๕๓๓  วิทยาเขตบางแสนยกฐ านะเปน
มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาเขตพิษณุโลกยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร พ .ศ. ๒๕๓๖ ยุบ
รวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิ ตรเขาเปนวิทยาเขตกลาง พ .ศ. ๒๕๓๗  วิทยาเขต
มหาสารคาม ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพ .ศ. ๒๕๓๙ วิทยาเขตสงขลายกฐานะ
เปนเปนมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๐ 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนครั้ง
แรกเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๒  
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก เปนคร้ังแรก 
 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมรา ชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา สารคามเปนคร้ังแรก 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตสงขลา เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗  ปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต 
มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณเปนประจําทุกปนับแตแรกเร่ิมกอต้ังจวบจน
กาลปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๑ 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอุภาวัณณ นามหิรัญ 
ภูมิลําเนา ๑๓๖ หมู ๑ ตําบลมะขามเต้ีย ถนนการุณราษฎร ซอย ๑  

อําเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ 
ประวัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  

วิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ สําเร็จการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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