
หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
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	 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 
(กบข.)	 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์	 
จึงได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบรมราโชวาท	 และพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
พระราชทานให้คณะบุคคลในโอกาสต่าง	 ๆ	 นับแต่ เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อพุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 
มาจนถึงพุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 จำานวน	 ๕๖	 องค์	 มาดำาเนินการจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 
“หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พุทธศักราช	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐”	 
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	 กบข.	 www.gpf.or.th	 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้รับทราบ	 
ศึกษา	และน้อมนำาพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ไปใช้ในการดำารงชีวิต	
อันจะทำาให้เกิดความมั่นคง	ผาสุก	สืบไป
	 ในการจัดทำาหนังสืออันทรงคุณค่านี้	 กบข.	 ได้เชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสตามต้นฉบับ 
หนังสือประมวลพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง	 ๆ	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 
และพุทธศักราช	๒๕๖๐	มาจัดทำาหนังสือดังกล่าวข้างต้น

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
พุทธศักราช	๒๕๖๓

ค�าน�า
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	 	 หน้า

พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส	พุทธศักราช	๒๕๕๙	 ๔	-	๑๓

พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส	พุทธศักราช	๒๕๖๐	 ๑๔	-	๖๐

สารบัญ
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	 ตามทีป่ระธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ	ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานรฐัสภา		ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย	

เชญิข้าพเจ้าขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ		ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร		และเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสบืราชสนัตตวิงศ์

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น	 ข้าพเจ้าขอตอบรับ	 เพ่ือสนองพระราชปณิธาน	 และเพ่ือประโยชน ์

ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง.	

พระราชด�ารัส
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	

วันพฤหัสบดี	ที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์	 เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์และผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้.	 	 ขอแสดง

ความชื่นชมด้วยกับทุก	ๆ	ท่าน	ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เป็นระบอบการปกครองท่ีใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ 

ของเรา.	 	จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง	ที่ผู้บริหารระดับสูง	ทั้งภาคการเมือง	ภาคราชการ	และภาคเอกชน	ซึ่งจัด 

ได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบอย่างสำาคัญต่อการบริหารงานของชาติ	 ได้เข้ารับการศึกษาอบรมเร่ือง 

การเมืองการปกครองเป็นพิเศษ	 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างถูกต้อง	 และมีแนวความคิดเห็น 

ที่สอดคล้องต้องกันในนโยบายและกระบวนการพัฒนาบริหารประเทศ.	 	 แต่อย่างไรก็ดี	 การสร้างสรรค์จรรโลง 

การเมืองการปกครองของเรา	 ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น	 จำาเป็นต้องอาศัย 

ความรว่มมอืของทกุคนทกุฝา่ย.			ทา่นท้ังหลายจึงควรร่วมมอืรว่มความคดิกนั	โดยเต็มกำาลงัความรูค้วามสามารถ	 

และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ	 ในอันท่ีจะช่วยกันปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเรา	 ให้มี 

เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ	 สามารถอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์	 คือประเทศชาติมีความม่ันคงปลอดภัย	 

และประชาชนอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่น	 ด้วยความรู้สึกมั่นใจและภูมิใจได้ว่า	 บ้านเมืองไทยนั้นเป็นที่อยู่ท่ีอาศัย

อันประเสริฐสุด.

	 ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่	ณ	ที่นี้	มีความเข้มแข็งทั้งในความคิด	จิตใจ	และสติปัญญา	

เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.

พระราชด�ารัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์	

เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	
แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์และผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
	วันพุธ	ที่	๗	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามามอบประกาศนยีบตัรแก่เนตบิณัฑติ	สมยัที	่๖๘	ก่อนแต่จะมเีหตทุีย่งัความโศกเศร้า 

อาลัยให้เกิดแก่คนไทยทั้งชาติ.	 	 ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ	

พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้ประกอบการงานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป.

	 กฎหมายบ้านเมืองนั้น	โดยหลักการ	มีไว้สำาหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน	 

กล่าวโดยสรุปคือ	 ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง	 กับใช้เป็นแม่บทใน 

การพจิารณาตดัสนิความประพฤตปิฏบิตันิัน้	ๆ 	ให้เป็นไปโดยถกูต้องเทีย่งตรงสถานหนึง่.			ด้วยเหตุนี	้เนติบณัฑติ 

ซึ่งเป็นผู ้รู ้กฎหมาย	 และเป็นผู ้ที่จะนำากฎหมายที่ตราไว้ไปสู่การปฏิบัติ	 จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องธำารงไว ้

ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม	 โดยมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นหนทางที่จะนำาไปสู่ความเป็นธรรมน้ัน.	 

ทุกคนจึงต้องยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต	มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม	 

และต้องตั้งตนตั้งใจให้มั่นอยู่ในอุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมายโดยเคร่งครัด.	 	 หากทุกคนร่วมมือ 

ร่วมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้	 กฎหมายก็จะทรงคุณค่าอันสมบูรณ์	 และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	 คือประชาชน 

ได้รับความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ทุกถ้วนหน้า	และบ้านเมืองมีความผาสุกสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืน.

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จงคุ้มครองรักษา

เนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราชด�ารัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได ้

ตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่	๖๘	ปีการศึกษา	๒๕๕๘

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร
วันจันทร์	ที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 ปลื้มปีติยินดีท่ีได้พบท่าน	 และได้ยินคำาปฏิญาณด้วยความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรี	 ในการท่ีจะ 

ปฏิบตัหิน้าทีเ่พ่ือประเทศชาตแิละประชาชน	และเพือ่ความสขุ	ความมัน่คง	ตลอดจนความก้าวหน้าของประเทศ.

	 กข็อให้พรให้ทกุท่านมกีำาลงักาย	กำาลงัใจ	และกำาลังปัญญา	ตลอดจนขวญัและความสุข	ท่ีจะปฏบิติัหน้าที	่

เพือ่ประเทศและประชาชน.					ถ้าปฏิบัตไิด้ด	ีมคีวามตัง้ใจ	และมขีนัต	ิมคีวามอดทน	ตลอดจนมคีวามกระตอืรอืร้น

ที่จะศึกษาปัญหาและแก้ปัญหา	 ก็จะได้ผลต่อประเทศ	 และเป็นบุญหรือเป็นกุศลที่ท่านได้ทำาให้กับตนเองด้วย. 

เพราะว่าการปฏิบัติงานนั้น	 ไม่ว่าจะปฏิบัติงานใด	 ย่อมมีปัญหา	 ย่อมมีอุปสรรค	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคน้ัน	 

คือบททดสอบ.	 	 แล้วก็บททดสอบอันนี้จะเป็นบทเรียน	 และเป็นส่ิงท่ีจะเพ่ิมความสามารถให้แก่ท่าน.	 	 มีอะไร 

ก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง	 แล้วก็ปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการณ์สมกับสถานการณ์และเหตุผล.	 

ก็ขอให้พรและขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้ทรงคุ้มครอง	 ทรงชี้แนะ	 

และปกปักรักษาพวกท่าน	 เพราะว่าตลอดระยะเวลา	 ๗๐	 ปี	 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ	 ได้ทรงปฏิบัติมามาก	 

และหลายอย่างก็ได้พระราชทานพระราชดำาริ	พระราชทานแนวทางไว้.		จึงขอฝากให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำาร ิ

ศกึษาวเิคราะห์พระราชปณิธาน	และศึกษาในพระราชกจิ	พระราชกรณยีกจิต่าง	ๆ 	ทีท่รงปฏิบัติมา.					อนันีจ้ะเป็น 

สิ่งที่ทำาให้เป็นสิริมงคล	 และถือว่าพระองค์ท่านเป็นเทพที่คุ้มครองพวกเรา.	 	 การปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริ

เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 เพื่อสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชนี้	จะเป็นทางสว่าง	ที่คุ้มครองนำาพาพวกเราต่อไป.

	 สุดท้ายก็ขอแสดงความปรารถนาดี	 และขอให้ทุกคนได้มีสติปัญญา	มีกำาลังใจ	 มีความสุขในการปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสทีน่ายกรัฐมนตรี(๒)	นำาคณะรฐัมนตร ี
ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตัง้ 

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

วันจันทร์	ที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๙

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
(๒)	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส	 ก่อนแต่จะมีเหตุที่ 

ยังความโศกเศร้าอาลัยให้เกิดแก่คนไทยท้ังประเทศ.	 	 ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก	 ๆ	 ท่าน	 ที่ได้รับเกียรติ 

และการยกย่องในครั้งนี้.

	 ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส	 ควรภูมิใจได้อย่างยิ่ง	 ว่าในชีวิตนี้	 ท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้บังเกิด

ผลอันยั่งยืนฝากไว้แก่สังคมและประเทศชาติ	 เพราะแต่ละท่านต่างได้แผ่เมตตาสั่งสอนศิษย์มากมายหลายรุ่น 

ให้มีทั้งความรู้และความดี	ด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นความเจริญงอกงามทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม.		บัดนี้	

แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่ตามทางการแล้วก็ตาม	 แต่ก็จะได้รับความปลื้มใจ	 ที่ได้เห็นศิษย์ได้ดีมีความเจริญ	 

และได้รับความเคารพรักจากศิษย์ในท่ีทุกแห่งทุกวงการ	 ซึ่งเป็นความสุขทางใจอย่างพิเศษ	 ที่ผู้ไม่ได้เป็นครู 

อย่างท่านจะหาได้ยากยิ่ง.	 	 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในครั้งนี้	 จึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายแห่ง 

ความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีของครู	 และเป็นเครื่องหมายแสดงให้ประจักษ์ถึงความเป็นครูแท้ที่มีอยู ่

ในกายในใจของท่านทุกคน.	 	 หวังว่าทุกท่านจะพอใจยินดีในความเป็นครูของท่าน	 และช่วยกันบำาเพ็ญความด ี

ของครูแท้ต่อไป	 ให้ครูรุ ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม	 เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับ 

ของไทยไว้	ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป.

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จงคุ้มครองรักษา

ท่านทุกคน	ให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดีในกาลทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า	ฯ

รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

วันพุธ	ที่	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามามอบปริญญาบัตร	วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ	แก่ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

และผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง	 ก่อนแต่จะ

มีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ.			ขอแสดงความชื่นชมกับทุก	ๆ	ท่าน	ที่ได้รับเกียรต ิ

และความสำาเร็จ.

	 ตามท่ีรายงานให้ทราบว่า	 หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสถาบันมีจุดมุ่งหมายสำาคัญ	 ที่จะให้ผู้บริหาร 

ระดับสูงของหน่วยงาน	 ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน	 มีความรอบรู้ในวิทยาการต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 เพื่อให้ 

ทุกคนทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพนั้น	น่าพอใจอย่างมาก.			ผู้ที่ผ่าน 

หลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษมาแล้ว	 จึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้จัดเจนทั้งในหลักวิชาและกระบวนการปฏิบัติ.		 

ทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำาคัญท่ีจะนำาความคิดวิทยาการทั้งปวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และต้ังใจ 

ให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้ประสานส่งเสริมกัน	 ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ	 

เพื่อให้งานส่วนรวมของชาติดำาเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมาย	 คือความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง	 และ 

ความวัฒนาผาสุกของประชาชน.

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้คุ้มครองรักษา

ท่านทุกคน	ให้ประสบความสุข	ความสำาเร็จ	และความสวัสดีมีชัย	ในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	วิทยาลัยการทัพบก	วิทยาลัยการทัพเรือ	
วิทยาลัยการทัพอากาศ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘
ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี	ที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 วันนี้	 ก็เป็นโอกาสท่ีดี	 ท่ีได้มาให้คำาสัตย์ปฏิญาณสำาหรับผู้พิพากษา.	 	 ตามที่ได้ให้สัตย์ปฏิญาณนั้น 

ก็เป็นหน้าที่	ตลอดจนจรรยาบรรณ	ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว.

	 ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้	 มีความสามารถ	 แต่ต้องตระหนักว่าเราปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความยุติธรรม.	

ความยุติธรรมน้ัน	 ก็เพื่อให้มีความสงบสุข	 เป็นขวัญกำาลังใจ	 และเป็นที่พึ่งได้ในเชิงความยุติธรรมต่อประชาชน.	

เพราะว่า	 การรู้กฎหมายก็เป็นสิ่งที่ดี	 แต่การรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย	 ตลอดจนการใช้กฎหมาย 

ไปในทางที่ถูก	 ก็สำาคัญ.	 	 เพราะกฎหมายนี้	 ทุกอาชีพก็เป็นการใช้กฎหมายให้ได้ตามเป้าหมาย	 แต่เราต้องใช้ 

กฎหมายไปในทางท่ีถูก	คอืรกัษาความถูกความผดิของศลีธรรม	จรรยาบรรณ	คอืรกัษาขือ่รกัษาแปของบ้านเมอืง. 

อันนี้ต้องใช้ดุลยพินิจ	 สติ	 สมาธิ	 และประสพการณ์	 โดยปราศจากอคติ	 แต่ก็ต้องมีความอ่อนตัวที่จะให้ 

ความเปน็ธรรม	และสนใจที่จะศกึษาขอ้มูลต่าง	ๆ 	เพราะหลกัฐานขอ้มูลต่าง	ๆ 	กม็ีเยอะ	ซึง่กง่็ายต่อการบดิเบอืน.	

เพราะฉะนั้น	ความรู้ความสามารถ	บวกจรรยาบรรณ	บวกทัศนคติที่ดีต่อประชาชนนั้น	สำาคัญ.		ประชาชนจะได ้

มีความศรัทธาในผู้พิพากษา	อย่างน้อยก็มีที่พึ่ง.

	 ก็ขอให้ท่านได้คำานึงถึงเรื่องนี้	 และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณไว้.	 	มงคล	ความเจริญก้าวหน้า 

ก็จะมีต่อตัวเอง.			ขอให้โชคดี.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)

นำาผู้พิพากษาประจำาศาล	สำานักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันพุธ	ที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ
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	 ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์	และก็มีเกียรติประวัติในการทำาหน้าที่มาอย่างโชกโชนแล้ว 

ตลอดจนเข้าใจกฎหมายหรือการปฏิบัติและอื่น	 ๆ	 มากมาย	 ก็ขอให้ดำาเนินการปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบัน 

ให้เป็นประโยชน์	 เพราะว่าภารกิจของศาลปกครองก็ระบุอยู่แล้ว.	 	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อความศักด์ิสิทธิ์แห่งกฎหมาย 

เพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรม	เพื่อประชาชน	เพื่อประเทศชาติ.			เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เชื่อว่า

เข้าใจดีแล้ว.

	 ก็ขอเป็นกำาลังใจ	 และอวยพรให้ทำาหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมหนักแน่น	 แล้วก็ศักด์ิสิทธิ์.	 	 ก็ขอให ้

โชคดี.	

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒)

นำาตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันพุธ	ที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
(๒)	นายปิยะ	ปะตังทา
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	 วันนี้	ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี	ที่ได้มีโอกาสรับฟังคำาปฏิญาณของท่าน	ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน.

		 อัยการน้ันมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง	 แต่ก็อยู่ในกรอบขอบเขตของการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย	

และชีวิตของราษฎร	ก็คือดูแลรักษาอำานวยความยุติธรรม	หรือช่วยกระบวนการยุติธรรมให้ไปได้อย่างเรียบร้อย

ถูกต้อง.			อัยการ	อย่างที่บอกแล้ว	มีหน้าที่กว้างขวาง	ใส่หมวกหลายใบ	และมีหน้าที่มากมาย	แต่จะต้องจำาไว้ว่า	 

มีหน้าที่ที่จะอำานวยความยุติธรรม	 และอำานวยการขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของการปฏิบัติงานในการให้ความยุติธรรม 

ต่อประชาชน.	 	 เพราะฉะน้ัน	 ต้องมีจรรยาบรรณหรือทัศนคติท่ีดี	 ตลอดจนความรู้ในเรื่องกฎหมาย	 และศึกษา 

เข้าใจปรัชญาของชีวิตของประชาชนหรือของคน.	 	 เพราะว่าปกติคนนี่น่ะ	 เขาก็ไม่มีใครอยากทำาผิด	 ไม่มีใคร 

อยากทำาไม่ดี	ไม่มีใครอยากถูกโทษ	แต่บางทีสถานการณ์บางอย่างก็บีบบังคับให้เป็นอย่างนั้น.			จะว่าดวงก็ไม่ได้	

หรือจะว่าดวงก็ได้เหมือนกัน.	 	 เพราะฉะน้ันหน้าที่ของเรา	 ก็จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐาน	หรือขั้นตอน 

ในการดำาเนินการต่าง	 ๆ	 ให้เป็นธรรม	 โปร่งใส	 ถูกต้อง.	 	 ความรู้ในด้านกฎหมาย	การมีศีลธรรมในจิตใจ	การรู้ 

จรรยาบรรณ	 และประสพการณ์	 แล้วก็นำาไปใช้ในทางท่ีถูก	 ก็เท่ากับท่านได้ช่วยประเทศชาติและประชาชน 

อย่างมาก.

	 ก็ขออวยพรให้มีกำาลังกาย	 กำาลังใจ	 และกำาลังปัญญา	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี	 และสามารถเรียนรู้เรื่อง 

ต่าง	 ๆ	 ในทางที่ถูกต้อง	 ทั้งกฎหมาย	 ทั้งจรรยาบรรณ	 ศีลธรรม	 และชีวิตของมนุษย์	 ก็จะช่วยประชาชนได้ 

อย่างมาก.			ก็ขอให้โชคดี.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒)

นำาอัยการประจำากอง	สำานักงานอัยการสูงสุด
เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันพุธ	ที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
(๒)	ร้อยตำารวจตรี	พงษ์นิวัฒน์	ยุทธภัณฑ์บริภาร
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ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	

		 บัดนี้	 ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำานวยพรแก่ท่านท้ังหลายทั่วกัน	 

และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก	ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้า	ในภารกิจทุกอย่างเสมอมา	

		 ในปีที่แล้ว	 บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้น	 คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จสวรรคต	 เมื่อเดือนตุลาคม	กล่าวได้ว่า	 นำาความโศกเศร้าอาดูร	 และนับเป็น 

ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่	 ของชาวไทยทั้งประเทศ	 	 ข้าพเจ้ารู้สึกต้ืนตัน	 และประทับใจ	 ท่ีได้เห็นประชาชน 

ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ถ้วนหน้า	 มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ	 พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะ 

พระบรมศพอย่างต่อเน่ือง	 	 ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ	 ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง	 ทำาให้ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	คนไทยนั้นมีจิตใจดี	มีความกตัญญู

กตเวที	มีความเอื้ออารีต่อกัน	มีความรักชาติ	รักแผ่นดิน	เป็นคุณสมบัติประจำาชาติ	และมีความรู้ความสามารถ 

ไม่แพ้ชนชาตอ่ืินใด		ดงัน้ัน	ไม่ว่าจะมีอุปสรรค	ปัญหา	หรือเหตุไม่ปรกตใิด	ๆ 	เกดิขึน้ในบ้านเมืองของเรา	กเ็ชือ่ได้ว่า	

ถ้าเราจะร่วมกนัคดิอ่าน	และช่วยกันปฏบิตัแิก้ไข	ทกุส่ิงทกุอย่าง	จะสามารถคล่ีคลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

	 ในปีใหม่นี้	ขอให้ชาวไทยทุกคน	ตั้งใจให้แน่วแน่	ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น	และทำาความคิด 

จิตใจให้แจ่มใส	 ด้วยปัญญาท่ีกระจ่าง	 พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น	 ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ	 

ให้มีความมุ่งมั่น	มีกำาลังใจ	ในอันที่จะร่วมกัน	ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบาย 

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ได้พระราชทานไว้	ให้งานทกุอย่าง	สำาเรจ็ผล 

เป็นความดคีวามเจรญิ	ท้ังแก่ตนเอง	แก่ส่วนรวม	และประเทศชาติ	เป็นการรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ		ในการน้ี 

ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่	 ร่วมกับประชาชนชาวไทย	 โดยเต็มกำาลังความสามารถ	 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 

เช่นกัน

		 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 	 อันเป็นที่ เคารพเลื่อมใสของชาวไทย	 

อีกทั้งพระบารมี	 แห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต	 มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 เป็นอาทิ	 จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน	 ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย	 ให้มีความสุขกายสุขใจ	 

และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๐

วันเสาร์	ที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม	 ให้ข้าพเจ้ามามอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ	 แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร 

นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	 และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำาหรับผู ้บริหารระดับสูง	 

ก่อนแต่จะมีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ.

		 ท่านทัง้หลายล้วนเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	คงจะทราบท่ัวกนัว่า 

การปกครองท่ีดี	 ท่ีถูกต้องเป็นธรรม	 มีส่วนอย่างสำาคัญในการสร้างสรรค์ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาต ิ

และประชาชน.					ด้วยเหตนุี	้ทางราชการจงึจดัให้ท่านท้ังหลายเข้ารับการศกึษาอบรมเป็นพิเศษ	เพ่ือให้มคีวามรอบรู ้

ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างกว้างขวางทั่วถึง	และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ดีอย่างถูกต้องตรงกัน	 อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันได้ทุกฝ่ายและ 

ทุกหน่วยงาน.	 	 จึงขอให้ทุกท่านที่สำาเร็จการศึกษาอบรมแล้ว	 ได้ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงาน 

ทุกอย่างให้เต็มกำาลังความรู้ความสามารถ	 โดยยึดมั่นในหลักการท่ีถูก	 ในแบบแผนที่ชอบ	 และในประโยชน์ 

ที่เป็นธรรม	 เพื่อให้การปกครองในบ้านเมืองเราดำาเนินก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังประโยชน ์

คือยังความผาสุกมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง.

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้คุ้มครองรักษา

ท่านทุกคน	ให้มีความสุขความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	รุ่นที่	๖

และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	๓
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดี	ที่	๑๒	มกราคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิด	ีท่ีได้มาร่วมในพธิพีระราชทานประกาศนยีบัตร	ทนุ	และรางวลัของวชริาวธุวทิยาลยั

ในวันนี้	 และได้ทราบว่าวชิราวุธวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก.	 	 ขอชมเชย 

ผู้บริหาร	คณะครู	และบุคลากร	ที่ได้ทำางานด้วยความตั้งใจจริง	จนมีผลดีเป็นที่ประจักษ์	ทั้งขอแสดงความชื่นชม 

กับผู้สำาเร็จการศึกษา	ตลอดจนผู้ได้รับทุนและรางวัลทุกคน.

	 การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย	นับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน	เพราะนอกจากจะอบรมสั่งสอน

นักเรียนให้มีความรู้	 มีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้ว	 ยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่พนูทกัษะความสามารถและประสบการณ์ด้วย.					กล่าวได้ว่า	ผู้สำาเร็จการศกึษาจากโรงเรียนแห่งนี ้

ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้	 ความสามารถ	 และคุณธรรมความประพฤติ	 อย่างที่เรียกว่า 

เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้.	 	 ข้อสำาคัญ	 การจะเป็นคนท่ีเก่งจริงและดีแท้นั้น	 ต้องเป็นให้ตลอด	 กล่าวคือ 

ไม่ว่าจะอยู่	 ณ	 ที่ใด	 ในฐานะใดก็ตาม	 ต้องตั้งตัวต้ังใจให้มั่นคงหนักแน่น	 ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง	 

โดยยดึม่ันในความดแีละความถกูต้องเสมอไป.					จงึขอให้ทกุคน	ทัง้ผู้ทีจ่ะออกไปศกึษาต่อและประกอบอาชพีการงาน 

ได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่	 พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	 เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ 

จะเกื้อหนุนแต่ละคน	ให้ประสบแต่ความสุขความสำาเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง.

	 ข้าพเจ้าขออนุโมทนา	 ในการที่ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน	 ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่วชิราวุธ

วิทยาลัยโดยประการต่าง	ๆ	ทั้งขอให้ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	และผู้มาร่วมในงานนี้	มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร	ทุน	และรางวัล	ของวชิราวุธวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘
ณ	วชิราวุธวิทยาลัย

วันอังคาร	ที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
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	 คำาสัตย์ปฏิญาณ	 เป็นคำาที่ศักด์ิสิทธิ์	 และเป็นเป้าหมายหรือภารกิจสูงสุดที่ท่านได้รับในการปฏิบัติ

หน้าที่.	

	 การอำานวยการหรอืปฏบิตักิารในด้านความยติุธรรม	และทางด้านกฎหมายนัน้	ไม่ว่าทหารหรือพลเรือน	

กม็คีวามสำาคญัอย่างยิง่ต่อความสขุ	ความสงบ	และความเจริญก้าวหน้า	ของประเทศชาติและประชาชน.			หน้าที่

ของศาลทหาร	ตลุาการศาลทหาร	กม็รีะบไุว้แล้วในกฎหมาย.					ทหารนัน้เป็นผูท่ี้ได้รบัการฝึกฝน	และมกีารจดัต้ัง 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยอยูแ่ล้วทางทฤษฎ	ีแต่มนษุย์เรากส็ามารถจะทำาความผิดได้	หรือมคีวามผิด.				เพราะฉะนัน้	 

ไม่ว่าจะอาญาทหาร	 หรือวินัยทหาร	 ก็ต้องมีการรักษา	 มีการให้ความยุติธรรม	 และมีการแก้ไขในการปฏิบัต ิ

ที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำาความผิด.		การอำานวยการยุติธรรม	ขั้นตอนที่ถูกต้อง	ก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 

ในด้านกฎหมาย	ตลอดจนมีทั้งความเข้าใจ	ในชีวิต	ในสังคม	หรือในอุดมการณ์ของชาติ.					เพราะว่ากฎหมายนั้น 

ใช้ให้ถูกก็ดี	 ใช้ไม่ถูกก็เสียมาก.	 	 ท่านเป็นผู้มีความรู้	 มีความสามารถ	 มีวุฒิภาวะแล้ว	 ก็ย่อมพิจารณาออกว่า 

อะไรควรอะไรไม่ควร	 และนำากฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง	 เพ่ือระงับทุกข์	 แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก	 หรือมีบทพิพากษา 

ให้เกดิความยตุธิรรมได้.					กข็อให้มคีวามตัง้ใจ	และตระหนักในเร่ืองประโยชน์ของส่วนรวม	ตลอดจนความถกูต้อง 

ในสังคม	และเรื่องอื่น	ๆ.			ถ้าเผื่อมีวุฒิภาวะ	มีดุลยพินิจ	ตลอดจนสนใจที่จะทำาในสิ่งที่ถูก	และปรับปรุงในสิ่งที ่

จะต้องแก้ไข	งานก็จะไปได้ดี.

	 ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้ง	 เพื่อให้ส่วนรวมของประเทศ	รวมทั้งเหล่าทัพต่าง	ๆ	 

เดินทางก้าวหน้าไปด้วยความเรียบร้อย	 นั่นก็คือความสุข	 หรือความมั่นคง.	 	 ความสุขของประชาชน	 ก็คือ 

ความมั่นคงของประเทศ.			ก็ขอให้โชคดี.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒)

นำาตุลาการศาลทหารสูงสุด	ตุลาการศาลทหารกลาง
และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

วันอังคาร	ที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ
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	 คำาปฏิญาณที่ได้กล่าวมานั้น	 สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว	 ครอบคลุมหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา. 

ถ้าเผื่อได้นำาคำาปฏิญาณนั้นไปพิจารณา	 ทำาความเข้าใจให้ลึกซึ้ง	 ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	 

เพราะหน้าที่ของเรา	 คืออำานวยความยุติธรรรม	 และความเป็นธรรม	 ตลอดจนความสุข	 ให้แก่ประชาชน.	 

กฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้	 แต่ข้อที่จะท้าทายก็คือ	 นำากฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 เหมาะแก่ 

โอกาสเหมาะกับกาลเทศะ	เพื่อความเที่ยงตรง.

	 ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำาลังใจ	 กำาลังปัญญา	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้กล่าวปฏิญาณไว้.	 	 เมื่อปฏิบัต ิ

หน้าที่ไป	 มีประสพการณ์เพิ่ม	 และเห็นอะไรต่าง	 ๆ	 ก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่าง	 ๆ 

	ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.			ก็ขอให้มีความโชคดี	และปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกประการ.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒)

นำาผู้พิพากษาประจำาศาล	สำานักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้	
(๒)	นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ
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	 ข้าพเจ้ายินดีมาก	 ที่ได้พบกับผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียน	 โรงเรียน	 ภ.ป.ร.	 ราชวิทยาลัย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 อีกวาระหนึ่ง.	 	 ขอแสดงความชื่นชมกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง	 รวมทั้งนักเรียน 

ทุกคนที่สำาเร็จการศึกษา.

	 นกัเรยีนทัง้หลายได้รบัการศึกษาอบรมมาอย่างหนกัแน่น	ท้ังในด้านวชิาการและคณุธรรมความประพฤต	ิ

คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า	การประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ	เป็นคุณสมบัติประจำาตัวอย่างหนึ่งของ 

ผูม้กีารศกึษาด.ี					ในวนันี	้ข้าพเจ้าจงึใคร่จะกล่าวถึงเร่ืองกาลเทศะ	ให้แต่ละคนได้เข้าใจชดั.					กาละ	แปลว่า	เวลา 

ส่วนเทศะ	 แปลว่า	 สถานที่	 รวมความแล้ว	 กาลเทศะ	 แปลว่า	 เวลาและสถานที่.	 	 กาลเทศะนี้	 เป็นสิ่งที่คนเรา 

จะต้องคำานึงถึงอยู่เสมอ	 เพราะเป็นปัจจัยท่ีจะกำาหนดให้รู้	 ว่าเมื่อใดควรทำาอะไร	 ไม่ควรทำาอะไร	 ควรพูดอะไร 

ไม่ควรพดูอะไร.					ผูรู้ก้าลเทศะจงึเป็นผูรู้ก้ารควรไม่ควร	คอืรูว่้าควรประพฤตปิฏบิตัอิย่างไรจงึจะถกูต้องเหมาะสม 

ในเวลาและสถานที่ต่าง	 ๆ.	 	 เมื่อประพฤติปฏิบัติได้พอเหมาะพอควรในทุกท่ีทุกเวลา	 ความดีความเจริญก็ย่อม 

บังเกิดขึ้น	 และคนท่ัวไปก็ย่อมยกย่องสรรเสริญ.	 	 จึงขอให้นักเรียนทุกคนนำาเร่ืองท่ีพูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ 

แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะทุกเมื่อ	 จะได้ประสบแต่ความดีความเจริญยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	

ไม่มีตกตำ่า.

	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู ้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 และทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมอยู่	 ณ	 ที่นี้	 มีความสุข 

ความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในโอกาสที่คณะครูและนักเรียน	

โรงเรียน	ภ.ป.ร.	ราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

วันอังคาร	ที่	๗	มีนาคม	๒๕๖๐
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	 ที่ท่านกล่าวออกมานั้น	 ประกอบด้วยหรือปฏิบัติพร้อมกันไปกับทัศนคติที่ดี	 ความรู้ที่ได้เรียนมา 

ประสพการณ์ที่จะสร้างขึ้นต่อไป	 จะเป็นแนวทางที่ให้ท่านได้รับความสำาเร็จในหน้าที่ราชการ	 ก็คือการอำานวย 

ความยุติธรรมในหน้าที่และภารกิจต่าง	 ๆ	 ของอัยการ	 และการดูแลประชาชนและรักษาความสงบ 

แห่งราชอาณาจักร.	 	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้	 ในทางทฤษฎีและในทางหนังสือหรือกฎหมายมีบ่งชัดแน่นอน 

อยู่แล้ว.	 	 เพราะฉะน้ัน	 การปฏิบัติก็อยู่ท่ีมโนธรรม	 ความมุ่งมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร	 และการรู้จักแยกแยะใน 

การปฏิบัติ	ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ	และตัวบทกฎหมาย.

	 ก็ขอให้พลังแห่งความคิดที่ดี	 ศรัทธาท่ีดี	 ช่วยท่าน	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความเรียบร้อย	 ก้าวหน้า 

ทั้งต่อประเทศชาติ	หน่วยงานของท่าน	และตัวท่านเอง.			ก็ขอให้พรไว้	ณ	ที่นี้.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒)

นำาอัยการประจำากอง	สำานักงานอัยการสูงสุด
เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

วันพุธ	ที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๐

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	ร้อยตำารวจตรี	พงษ์นิวัฒน์	ยุทธภัณฑ์บริภาร
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	 ก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความช่ืนชมยินดี	 ที่ท่านได้รับแต่งต้ังในตำาแหน่งนี้	 ซึ่งตำาแหน่งนี้	 ศาลนี ้

มีความสำาคัญต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง.	 	 ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะแล้ว	 ก็ควรจะ 

รำาลกึถงึคำาปฏิญาณน้ี	และนำาไปวเิคราะห์	บวกกบัใช้วจิารณญาณเมือ่ปฏบิติัหน้าที	่กจ็ะได้ความสขุ.					ให้ความสขุ 

ต่อประชาชนและความมั่นคงต่อประเทศชาติ	 และในเวลาเดียวกัน	 ความสุขของประชาชนและความมั่นคง 

ของประเทศชาติก็จะเป็นบุญที่คุ้มครองท่านในการปฏิบัติหน้าที่.

	 ก็ขอให้พร	ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำาลังใจและดุลพินิจที่ถูกต้อง	เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป.

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด(๒)  
นำาตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

วันพุธ	ที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๐

(๑)	 เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	นายปิยะ	ปะตังทา
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำาเร็จการอบรม	 หลักสูตรผู้บริหาร

กระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๒๐	ในวันนี้.

	 กระบวนการยุติธรรรม	 แม้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วย	 แต่ทุกหน่วยงานก็มีเป้าหมาย 

อย่างเดียวกัน	 คือการอำานวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้แก่ประชาชนโดยเสมอหน้า.	 	 ด้วยเหตุนี ้

ทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	

เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ	 เพ่ือให้มีความรู้ท่ียิ่งลึกซ้ึงกว้างขวางข้ึน	 ท้ังในด้านตัวบทกฎหมายและด้านอื่น	 ๆ 

เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 การปกครอง	 และมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน. 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้	 ล้วนมีประโยชน์ยิ่งแก่การปฏิบัติบริหารงาน	 และการประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง.	 	 ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความช่ืนชมด้วยกับผู้สำาเร็จการอบรมในครั้งนี	้ 

และหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมงานกันให้ประสานส่งเสริมกัน	 โดยเต็มกำาลังความรู ้ความสามารถ	 

และด้วยความสุจริตจริงใจ	 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยดำาเนินก้าวหน้าไปอย่างมีเอกภาพ 

และมปีระสทิธภิาพ		เป็นหลกัอนัมัน่คงหนกัแน่นทีป่ระชาชนผู้อยูใ่ต้บงัคบัของกฎหมายจะพ่ึงพิงอาศยัได้แท้จรงิ.

	 ขออำานวยพรให้ผู้สำาเร็จการอบรมทุกคน	และผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	ประสบแต่ความสุขความเจริญ

จงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในโอกาสที่ผู้สำาเร็จการอบรม	

“หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”	รุ่นที่	๒๐
เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันพุธ	ที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๐



22

	 งานราชการนั้น	 คืองานของแผ่นดิน	 มีผลเกี่ยวเน่ืองโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ 

ประชาชนทุกคน.	 	 ดังนั้น	 ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน	 จึงต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญ 

ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้	 แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำา	 ด้วยความอุตสาหะเสียสละ	 

และด้วยความสุจริตจริงใจ	 โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่.	 	 งานของแผ่นดินทุกส่วน	 

จกัได้ดำาเนนิก้าวหน้าไปพร้อมกนั	และสำาเรจ็ประโยชน์ทีพ่งึประสงค์	คอืยงัความเจรญิมัน่คงให้เกดิแก่ประเทศชาติ 

และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.	

พระราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน	เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันเสาร์	ที่	๑	เมษายน	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้มาร่วมในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำาปีนี้.	 	 และขอขอบใจ 

ในไมตรีจิตของท่าน	ที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้.

	 ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำาสอน	 สำาหรับเป็นหลักให้ผู ้เคารพนับถือได้ยึดถือปฏิบัต	ิ 

ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ	 ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม. 

หลักธรรมในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ยิ่ง	 ทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม	 เพราะทำาให้บุคคลผู้ปฏิบัติ 

ตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนเคารพนับถือ	 มีชีวิตที่เป็นปรกติมั่นคงสวัสดี	 และทำาให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคน 

ทกุเช้ือชาตศิาสนา	อยูร่่วมกนัได้ด้วยความผาสกุสงบ.				หลกัธรรมคำาสอนทัง้นัน้ยิง่ปรากฏแพร่หลายมากขึน้เท่าใด 

ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้นเพียงนั้น.	 	 ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจ	 ที่ได้มาร่วมในงาน 

ที่ท่านจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ	 เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญ ู

ต่อท่านนบีมุฮัมมัด	 ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว	 ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถือ 

ปฏิบัติอยู่ทั่วโลก	ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายด้วย.

	 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว	 ข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	 ประจำาปีฮิจเราะห์ 

ศักราช	๑๔๓๘.			ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำาเนินลุล่วงไปด้วยดี	และสำาเร็จผลตามเจตจำานงที่ตั้งไว้ทุกประการ.

พระราชด�ารัส
ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	ฮิจเราะห์ศักราช	๑๔๓๘

ณ	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์	ที่	๘	เมษายน	๒๕๖๐
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	 ขอแสดงความยินดีด้วย	 ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้ร่วมกับ 

องค์การสังคมสงเคราะห์ท่ัวประเทศ	 จัดให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 และในคร้ังนี้จะได้ปรึกษา 

หารือกันในหัวข้อเรื่อง	“ไทยแลนด์	๔.๐	ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล”.

	 สังคมทุกสังคม	ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุและปัจจัยต่าง	ๆ.		งานสวัสดิการสังคม	อันเป็น 

งานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 

ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง.	 	 แต่ก็เป็นที่ปรากฏอยู่ว่า	 สังคมแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกันโดยพ้ืนฐาน 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงแตกต่างกันไปด้วย.	 	 เหตุนี้	 ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม	 จึงจำาเป็นต้องศึกษา 

ทำาความเข้าใจสภาพของแต่ละสังคม	 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทราบชัด	 จะได้สามารถกำาหนดแนวทาง 

การปฏิบัตงิานได้ถกูต้องพอเหมาะพอด.ี					อกีอย่างหนึง่	งานสวสัดกิารสงัคมนัน้	เป็นงานทีก่ว้างขวางมาก	จำาเป็นต้อง 

ได้รับความร่วมมือจากหลาย	 ๆ	 คนหลาย	 ๆ	 ฝ่าย	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน.	 	 การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาส 

อันดี	 ที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม	 จะได้มาร่วมมือร่วมความคิดกันแสวงหาแนวทาง 

ปฏิบัติที่เหมาะสม	 ในอันที่จะนำาไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการสังคมของไทย	 ให้ดำาเนินก้าวหน้าไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ	และยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนตามความมุ่งหมายได้แท้จริง.

	 ขออำานวยพรให้การประชุมดำาเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย	 บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกอย่าง 

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมครั้งนี้	มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน.

พระราชด�ารัส
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน

ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	ครั้งที่	๒๒
ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ

วันพฤหัสบดี	ที่	๒๗	เมษายน	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต	 สมัยที่	 ๖๙	 ในวันนี้. 

ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

	 เนติบัณฑิตทุกคน	 ถือได้ว่าเป็นผู้รู้กฎหมาย	 และได้รับการยอมรับให้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้. 

แต่การประกอบวิชาชีพนั้น	 นอกจากความรู้แล้ว	 ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 ก็คือ 

จริยธรรมในวิชาชีพ.	 	 จริยธรรมในวิชาชีพนี้	 จะทำาให้ผู ้ปฏิบัติได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป	 

และจากผูร่้วมวชิาชพีด้วยกนั	เป็นปัจจยัอดุหนนุส่งเสรมิการปฏบิตังิานทกุอย่าง	ให้ดำาเนนิไปด้วยดมีปีระสทิธภิาพ. 

ด้วยเหตุนี้	การจะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้สำาเร็จผลที่ดี	จึงไม่ได้อยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียว	จำาเป็นต้อง

ยดึถอืปฏบิตัติามจรยิธรรมในวชิาชีพด้วย.					หากผูป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมาย	ต่างยดึมัน่ในจรยิธรรมของวชิาชพี 

อย่างเคร่งครัด	 ก็จะเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ	 อันเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของนักกฎหมาย 

ทั้งปวง.	 	 จึงขอให้ทุกคนเอาใจใส่ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย	พร้อมทั้งช่วยกันส่งเสริมและสอดส่อง 

ให้ผู ้ร ่วมวิชาชีพเดียวกันยึดถือปฏิบัติด้วยความต้ังใจและเต็มใจ	 เพื่อให้งานด้านกฎหมายที่แต่ละคน 

มีส่วนร่วมอยู่	ดำาเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง	สามารถอำานวยความผาสุกยุติธรรมได้อย่างเที่ยงแท้	และเป็น 

ที่ศรัทธาเชื่อถือในเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป.

	 ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	 ประสบความสุขความสำาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน	 ทั้งขอให ้

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราชด�ารัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได ้

ตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่	๖๙	ปีการศึกษา	๒๕๕๙
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา
วันจันทร์	ที่	๗	สิงหาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้มามอบปริญญาบัตรให้แก่ผู ้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช	 ประจำาปีนี้.	 	 ขอแสดงความชื่มชมกับบัณฑิตทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จ	 ท้ังขอขอบใจ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	ที่มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า.

	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ต้องถือว่ามีความต้ังใจที่มั่นคงแน่วแน่	 และมีความเพียร 

อยู่มาก	 เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนได้	 โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นตามปรกติ	 ทำาให้ทุกคน

ต้องตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำาลัง	 จนประสบความสำาเร็จในการศึกษา.	 	 จึงขอให้บัณฑิตได้รักษา 

ความตั้งใจอันแน่วแน่	 และความเพียรพยายามอันเหนียวแน่น	 ที่เคยช่วยให้ประสบความสำาเร็จมาแล้วน้ี 

ไว้ให้มั่นคง	 เพราะในการดำาเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานต่อไปนั้น	 มีปัญหาและอุปสรรคคอยกีดขวาง 

ความสำาเร็จย่ิงกว่าในเวลาเรียนหลายเท่านัก.	 	 ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา	 รวมทั้งความต้ังใจจริงและ 

ความเพียรพยายาม	 ไม่ย่นย่อหรือท้อถอยกับความยากลำาบากทั้งปวง	 จะช่วยให้แต่ละคนสามารถเผชิญกับ 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ได้อย่างหนักแน่นม่ันคง	 ส่งเสริมให้ชีวิตและกิจการงานดำาเนินก้าวหน้าไปได้ 

โดยสวัสดี	จนบรรลุผลสำาเร็จคือความเจริญมั่นคงได้ดังประสงค์.

	 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 	 ต้ั งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป	 

และขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน	และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้	ประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘(๑)

ณ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	จังหวัดนนทบุร ี
วันอังคาร	ที่	๘	สิงหาคม	๒๕๖๐

(๑)	วันอังคาร	ที่	๘	-	วันพุธ	ที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มาพบกับท่านทั้งหลาย	 ผู ้เป็นนายทหารและนายตำารวจช้ันนายพล.	 

ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก	ๆ	ท่าน	ที่ได้รับยศสูงขึ้น.

	 การให้คำาสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำารวจชั้นนายพลนี้	 มีความสำาคัญมาก	 เพราะเป็น 

การแสดงถึงความตั้งใจและจริงใจ	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน	 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ.		 

ถ้าบ้านเมืองเรามีผู ้ใหญ่ที่รู ้หน้าท่ี	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และใช้ความรู ้	 ประสบการณ์	 

ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังแล้ว	 ก็หวังได้ว่า	 บ้านเมืองเราจะมีแต่ความเจริญมั่นคง	 

และประชาชนก็จะอยูเ่ยน็เป็นสขุ.					จงึขอให้ท่านทัง้หลายได้รักษาคำาปฏญิาณนีไ้ว้ให้เหนยีวแน่น	และปฏบิติัให้ได้จรงิ	 

ให้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคับบัญชา	และแก่ข้าราชการทกุหมูเ่หล่า	ได้ยดึถอืปฏบิติัตาม.					ประชาชนทีรู้่เหน็ 

ก็จะศรัทธาเชื่อถือ	และให้ความร่วมมือในภารกิจทุกอย่างโดยเต็มใจ.

	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำาลังกายกำาลังใจเข้มแข็งแข็งแรง	 มีสติปัญญาเฉียบแหลม	 เพ่ือสามารถ 

ปฏิบัติงานให้สำาเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมได้	ดังที่ตั้งใจปรารถนา.

พระราชด�ารัส
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำารวจชั้นนายพล

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
วันศุกร์	ที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่สองถึง รุ่นที่แปด	 

และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนรุ่นที่เก้า	 ในปีการศึกษานี้.	 	 ขอแสดงความชื่นชมกับครูและ 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	รวมทั้งนักเรียนทุนที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	อันนับเป็นความสำาเร็จ 

ขั้นสูงตามเจตนารมณ์ของโครงการทุนการศึกษา.

	 ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการนั้น	 น่าพอใจอย่างมาก	 

เพราะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานและของนักเรียน	ที่มีผลสำาเร็จที่ดีทั้งในด้านการเรียนและการประพฤต ิ

ปฏิบตัส่ิวนการปรบัปรุงแนวทางดำาเนนิงานในปีนี	้กเ็ป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมาก	เพราะการให้ 

นักเรียนทุนได้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างสมำ่าเสมอต่อเนื่องน้ัน	 จะช่วยบ่มเพาะเสริมสร้าง 

พื้นฐานการเรียนรู้	 ทัศนคติที่ถูกต้อง	 และพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง	 ให้แก่นักเรียนทุนทุกคน.	 	 จึงขอขอบใจ 

คณะกรรมการและทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติบริหารงานของมูลนิธิอย่างเข้มแข็ง.	 	 ขอให ้

ทุกคนรักษาความดีท่ีได้กระทำามานี้ไว้ให้เหนียวแน่น	 และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจการงานในหน้าที่ของตน 

ให้มีผลสำาเร็จอันน่าชื่นชมยิ่ง	ๆ	ขึ้น.	

	 สำาหรับนักเรียนทุนทุกคนทุกระดับ	 เมื่อได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนสมดังที่ต้ังใจแล้ว	 ก็ขอให้ใช้โอกาส

อันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ความฉลาด	 คุณธรรม	 ระเบียบวินัย	 

และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติอย่างสำาคัญ	 ที่จะทำาให้ทุกคนสามารถ 

สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่บ้านเมืองได้ในอนาคต.	 	 ส่วนนักเรียนทุนท่ีสำาเร็จการศึกษา	 และจะได ้

ประกอบอาชีพการงานที่ดีที่มั่นคงต่อไป	 ก็ขอให้ตั้งใจทำางาน	 โดยศึกษางานที่ทำาให้เข้าใจอย่างถ่องแท	้ 

รู้หน้าที่และปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ	 ใช้ความรู้และความดี	 ให้พอเหมาะพอดีและถูกตรงตามเป้าหมาย.		 

อย่างผู ้ที่จะออกไปประกอบอาชีพเป็นครู	 ก็ต้องรู ้หน้าที่ของตน	 ว่าจะต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู	้ 

มีทัศนคติที่ถูกต้อง	 และมีอุปนิสัยท่ีดีติดตัว	 เพื่อสร้างคนเก่งและคนดีมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน

ในโครงการทุนการศึกษา	ฯ	ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน	ฯ	(ม.ท.ศ.)
เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ

และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าเฝ้า	ฯ	แสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์	ที่	๒๔	กันยายน	๒๕๖๐
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ของบ้านเมือง.	 	 ถ ้าทุกคนร่วมมือร ่วมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานดังท่ีกล่าวมาน้ี	 ก็เ ช่ือแน่ว ่าชีวิต 

และกิจการงานของแต่ละคนจะมีความสำาเร็จที่ดี	ส่วนรวมและประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญมั่นคง.

		 ขออวยพรให้คณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่	ครู	นักเรียน	และผู้มีส่วนช่วยเหลืองานของมูลนิธิทุนการศึกษา

ทุกคน	ประสบความสุขพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต	สมดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ.
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	 ขอขอบใจท่านท้ังหลายเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง 

ด้วยความจงรักภักดี	 ด้วยนำ้าใจบริสุทธิ์งดงาม	 อีกท้ังพร้อมใจกันบำาเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา	 และ 

ช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่าง	 ๆ	 อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 เป็นการทำาดีด้วยหัวใจ	 เพ่ือ 

สนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

		 บัดนี้	 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์	 เรียบร้อย	 และสมพระเกียรต	ิ 

เชื่อว่าการทำาความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 ด้วยความทุ ่มเทเสียสละ	 และด้วยความสมัครสมานสามัคคี 

ของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้	 หากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใด	ๆ	ก็ตาม	จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง

		 จึงขอขอบใจทุก	ๆ	ท่าน	ด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจ	ด้วยความจริงใจอย่างเเท้จริง			

	 	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

	 	 วันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๐

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
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	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิด	ีทีไ่ด้มามอบปรญิญาบตัรแก่ผู้สำาเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ	

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	และมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ	์ประจำาปีนี.้					ขอแสดงความชืน่ชมกบัทกุ	ๆ 	คน	ทีไ่ด้รบัเกยีรติ

และความสำาเร็จอันน่าภูมิใจ.

	 ตามที่รายงานให้ทราบว่า	 มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 เพื่อสนองการเป็นมหาวิทยาลัย 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 และในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้น	 น่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง	 

เพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกส่วนทุกภาคของประเทศ	ย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจ 

ในสภาวะความเป็นจริงของสังคม	 ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในท้องถิน่เป็นอย่างด.ี					โครงการพฒันาทีม่หาวทิยาลยัจดัทำาขึน้	จงึเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกบัความต้องการ 

ของประชาชนในแต่ละพื้นที่	 เป็นผลดีแก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	 ตลอดจน 

เสรมิสร้างความมัน่คงของประเทศเป็นอย่างมาก.					บณัฑติทกุคนของมหาวทิยาลยันีท้กุแห่ง	จงึควรจะพิจารณา 

ให้เห็นประโยชน์และความสำาคัญ	 แล้วร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน	 เป็นกำาลังหลักในการประคับประคอง 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนา	ให้ทุกถิ่นทุกพื้นที่ในบ้านเมืองเรา	มีความเจริญมั่นคงในทุก	ๆ	ด้าน.

	 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	 และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.	 	 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน	 และทุกท่าน 

ที่มาร่วมในพิธีนี้	มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙(๑)

(๑)	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
	 	 ณ	หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 วันจันทร์	ที่	๖	-	วันศุกร์	ที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐
	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้
	 	 ณ	หอประชุมวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	 	 วันพุธ	ที่	๒๒	-	วันศุกร์	ที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๐
	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง
	 	 ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	กรุงเทพมหานคร
	 	 วันอาทิตย์	ที่	๔	-	วันอาทิตย์	ที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 	 ณ	หอประชุมวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จังหวัดสกลนคร
	 	 วันศุกร์	ที่	๑๖	-	วันจันทร์	ที่	๑๙	และวันพุธ	ที่	๒๑	-	วันพฤหัสบดี	ที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๖๑
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	 บัดนี้	 การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร	 เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 -	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง	 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า	ซึ่งต่างตั้งใจ 

กระทำาการทุกอย่างโดยเต็มกำาลังสติปัญญาความสามารถ	เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ

	 จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำาเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ	 หรือแม้มิได้เป็นจิตอาสา	 แต่ก็เต็มใจช่วยเหลืองาน 

พระราชพิธีทุกด้าน	 รวมทั้งผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี	 ในตลอดเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระบรม 

ราชอิสริยยศ	 และท่ีพระเมรุมาศจำาลองกับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตลอดถึงผู ้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด	 ที่ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ	 ก็ส่งใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน	 

เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี

	 ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการสนองพระมหากรุณาธิคุณคร้ังนี้	 นับเป็นการแสดงความกตัญญู

กตเวทีอย่างสูงสุด	 และเป็นเคร่ืองยืนยันอย่างสำาคัญว่า	 แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	 จะเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว	 แต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย	 ที่จดจำารำาลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย			

	 	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

	 	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม	 

ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำาประเทศไทย	 

พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบพระทยัสมเด็จพระราชาธบิดแีห่งชาวเบลเยยีม	ในพระราชปรารถนาดีทีม่ต่ีอข้าพเจ้า	พระราชวงศ์	 

ตลอดจนรฐับาล	และประชาชนชาวไทย.					ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำาราญ	ทัง้ขอให้ประเทศและประชาชน 

ชาวเบลเยียมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม	

ที่มีมามากกว่าศตวรรษ.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ได้เจริญงอกงามเป็นลำาดับมา	 และนับวันจะเพ่ิมพูนมากขึ้น.		 

ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราท้ังสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาช้านาน	 โดยต่างมีนำ้าใจไมตรีให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลอืเก้ือกลูในกจิการด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และวฒันธรรม	อนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

เป็นอเนกประการ.	 	 นอกจากนี้	 ราชวงศ์ในประเทศทั้งสอง	 ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมตลอดมา 

ทกุยคุทกุสมยั.					ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่า	ความร่วมมอืช่วยเหลอืเก้ือกลูกนั	บนพืน้ฐานแห่งความผกูพนัฉนัมิตรทีด่งีาม 

กอปรกับความปรารถนาของท่าน	 ท่ีจะส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น	 ไม่เพียงจะช่วยสร้างเสริม

สัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเท่านั้น	 หากยังจะเกื้อหนุนประเทศของเรา	 รวมทั้งประเทศทั้งหลาย 

ในโลก	ให้มีความเจริญมั่นคง	ความมั่งคั่งไพบูลย์	และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย.

		 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Philippe	Kridelka
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี	แต่งตั้งท่าน 

เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประเทศไทย	ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี	

เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตุรกี.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐตุรก	ี

ที่ได้สถาปนามาจะย่างเข้าสู่ปีที่	๖๐	ในปี	๒๐๑๘	รวมทั้งความตั้งใจของท่าน	ที่จะพยายามกระชับสัมพันธภาพ

ระหว่างประเทศและประชาชนท้ังสองให้แน่นแฟ้น	 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 นับวัน

จะเจริญงอกงามยิ่งข้ึน.	 	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างมีมิตรไมตรี	 และความเข้าใจอันดีต่อกัน	 จึงมี 

ความสัมพันธ์และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีด้วยด ี

เสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่า	 ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและ 

ความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ใจ	 จะช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดแนบแน่นยิ่งขึ้น	 อีกทั้งจะช่วย 

สร้างเสริมประเทศของเรา	 ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและความรุ่งเรืองก้าวหน้า	 ซ่ึงจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลก 

มีเสถียรภาพ	และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Ms.	Evren	Dağdelen	Akgün
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก	แต่งตั้งท่าน 

เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตท่ีมีต่อข้าพเจ้า	 ท้ังขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุข 

ของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก 

อันมีมายาวนานก่อนแต่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี	 ๑๙๗๔.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 

ได้ดำาเนินมาอย่างราบรื่น	 และนับวันจะเจริญงอกงาม.	 	 ทั้งน้ี	 เพราะประเทศของเราท้ังสองแม้จะอยู่ใน 

ภูมิภาคที่ห่างไกลกัน	แต่ก็มีนำ้าใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	ๆ	ด้วยความเป็นมิตร	 

ความเข้าใจอนัด	ีและความเคารพยกย่องซ่ึงกนัและกันโดยตลอดมา.					ข้าพเจ้าเชือ่ม่ันว่า	ความร่วมมอืในกจิการ 

ทุก	ๆ	ด้าน	อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม	กอปรกับความตั้งใจของท่าน	ที่จะ 

พยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น	 จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีท่ีมีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนม 

ยิ่งขึ้น	 อีกทั้งจะทำาให้ประเทศของเราและประเทศทั้งหลายในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของโลก	 มีความเจริญมั่นคง 

ความมั่งคั่งไพบูลย์	และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า 

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	 เพื่อให  ้

สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Marek	librickỳ
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐคิวบา 

แต่งต้ังท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วย 

อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานสภาแห่งรัฐ	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	 พระราชวงศ์	 และประเทศไทย	 ทั้งขอ 

แสดงความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานสภาแห่งรัฐ	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและ

ประชาชนชาวคิวบา.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความต้ังใจของท่านที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร	 

และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคิวบา	 ให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตกว้างขวาง 

ออกไป.					ความตัง้ใจของทา่นดงักลา่ว	นบัว่าสอดคล้องกบันโยบายของประเทศไทย	ท่ีปรารถนาจะผูกสัมพันธไมตร	ี 

และร่วมมือกับนานาประเทศในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 

เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุข	และความเจริญมั่นคงแก่มวลมนุษยชาติ.	 	ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	ความสัมพันธ์

และความร่วมมือในกิจการทุก	ๆ	ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง	ที่เจริญงอกงามมาด้วยดี	และนับวันจะทวีเพิ่มพูน

ยิ่งข้ึน	 จะเป็นปัจจัยสำาคัญช่วยสร้างเสริมมิตรภาพ	 ความเข้าใจอันดี	 และความเจริญผาสุกอันยั่งยืน	 ไม่เฉพาะ 

แก่ประเทศและประชาชนของเรา	แต่จะส่งผลเกื้อกูลไปถึงประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกด้วย.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Héctor	Conde	Almeida
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย	 แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

		 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตท่ีมีต่อข้าพเจ้า	 ท้ังขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุข 

ของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอธิโอเปีย.	

		 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับ

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย	 ที่มีมานานมากกว่า	 ๕	 ทศวรรษ	 นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ 

ทางการทูต.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดำาเนินก้าวหน้าเป็นลำาดับมาโดยราบรื่น	 และนับวันจะเจริญงอกงาม. 

ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์	 แต่ก็มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมา 

โดยต่างคบหาติดต่อและร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับทวิภาคี	 และระดับพหุภาคี 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 ความเคารพยกย่อง	 และความปรารถนาดี.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่า	 การคบหาติดต่อและ 

ความร่วมมือช่วยเหลือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง	 บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม	 กอปรกับ 

ความตัง้ใจมุง่มัน่ของทา่น	ทีจ่ะพยายามสง่เสริมมติรภาพ	ความร่วมมอื	และความเขา้ใจอนัด	ีใหก้ระชบัแนน่แฟน้	 

จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรี	 ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น	 ทั้งจะอำานวยให้ประเทศของเรา	 รวมทั้งประเทศ 

ทั้งหลายในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก	มีความมั่นคง	ความเจริญก้าวหน้า	และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

		 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Asfaw	Dingamo
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วย

อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตท่ีมีต่อข้าพเจ้า	 ท้ังขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุข 

ของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบีย.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

ที่สืบเนื่องมาช้านานมากกว่า	 ๖	 ทศวรรษ	 และความตั้งใจของท่าน	 ที่จะพยายามส่งเสริมมิตรภาพและ 

ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน	 ให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป.	 	 ประเทศไทย

ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ซ่ึงมีส่วนสำาคัญนำาพาความเป็นมิตรและ 

ความเจรญิก้าวหน้ามาให้	จงึมนีโยบายเสมอมาทีจ่ะสมานไมตรี	และร่วมมอืในกจิการด้านต่าง	ๆ 	กบันานาประเทศ 

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและวัฒนาผาสุก.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่าง 

ประเทศทั้งสอง	 จะเป็นพื้นฐานสำาคัญช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีให้ใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น	 อีกทั้ง 

จะก่อให้เกิดช่องทางความร่วมมอืใหม่	ๆ 	อนัจะทำาให้ประเทศและประชาชนของเรา	รวมทัง้ประเทศและมนษุยชาติ

ทั้งหลายในโลก	มีความก้าวหน้ามั่นคง	และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Slobodan	Marinković
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนีย

และเฮอร์เซโกวีนา	 แต่งต้ังท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

ประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	 ทั้งขอ 

แสดงความปรารถนาดี	เพื่อความสุขของคณะประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน

ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา.

	 ข้าพเจ้ารู ้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับบอสเนียและ 

เฮอร์เซโกวนีา	ท่ีมมีาอย่างมัน่คงและราบรืน่	นบัแต่ได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู.					ความสมัพนัธ์ดังกล่าว	 

นับวันจะเจริญงอกงาม.	 	 ท้ังน้ี	 เพราะประเทศของเราทั้งสองยึดมั่นในความเป็นมิตร	 ความเคารพยกย่อง	 

และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	 จึงต่างมีนำ้าใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	 ๆ 

ด้วยความเข้าใจอนัด	ีความเหน็อกเหน็ใจ	และความปรารถนาดต่ีอกนัเสมอมา.					ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่า	ความร่วมมือ 

ในกิจการทุก	ๆ	ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง	บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตจำานงอันดีงาม	กอปรกับ 

ความต้ังใจของท่าน	 ท่ีจะส่งเสริมมิตรภาพ	 และความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน	 ให้กระชับแน่นแฟ้น 

และขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป	นอกจากจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีท่ีมอียู	่ให้ใกล้ชดิสนทิสนมยิง่ข้ึนแล้ว	 

ยังจะทำาให้ประเทศและประชาชนของเรา	 ตลอดจนนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในโลก	 มีความมั่นคง 

ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไปด้วย.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์	ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Emir	Hadžikadunić
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู	แต่งตั้งท่าน 

เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

		 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดง 

ความปรารถนาด	ีเพือ่ความสขุของทา่นประธานาธบิดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปร.ู

		 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร	 และความร่วมมืออันใกล้ชิดสนิทสนม 

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเปรู	 ที่มีมากว่า	 ๕	 ทศวรรษ	 นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต.		 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว	 นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น.	 	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสอง 

แม้จะอยู่ห่างไกลกัน	 แต่ก็ตระหนักในคุณค่าของมิตรภาพ	 ว่าเป็นปัจจัยอย่างสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความเข้าใจอันดี	 

และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประเทศ	 จึงคบหาติดต่อกันฉันมิตร	 ด้วยความเคารพยกย่อง	 

ความไว้วางใจ	 และความจริงใจในกันและกันเสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่า	 ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่าง 

ประเทศท้ังสอง	 กอปรกับความตั้งใจของท่าน	 ท่ีจะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น	 จะช่วย 

สร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 ให้เจริญงอกงามและขยายขอบเขตกว้างขวาง 

ออกไป	ซึ่งจะทำาให้ประเทศของเรา	ตลอดจนประเทศทั้งหลายในโลก	มีความเข้มแข็งมั่นคง	ความเจริญก้าวหน้า	

และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

		 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Fernando	Julio	Antonio	Quirós	Campos
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี	 แต่งตั้งท่าน 

เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต ่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดง 

ความปรารถนาด	ีเพือ่ความสขุของท่านประธานาธบิด	ีและความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศและประชาชนชาวชิลี.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันแนบแน่นและเจริญงอกงามระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลี	ที่มีมากว่า	๕	ทศวรรษ	นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี	๑๙๖๒	

รวมทั้งความร่วมมือในกิจการหลากหลาย	 ทั้งระดับทวิภาคี	 ระดับภูมิภาค	 และระดับโลก.	 	 ประเทศของ 

เราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์	 แต่เราก็ได้พยายามประสานสัมพันธไมตรี	 และความร่วมมือใน 

กิจการด้านต่าง	 ๆ	 อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน	 ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นมาโดยตลอด.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก	 ๆ	 ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง	 ที่ดำาเนินมาด้วยดี	 และนับวันจะ 

ทวีเพิ่มพูน	 จะเป็นปัจจัยสำาคัญทำาให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็ง	 ความมั่งคั่งไพบูลย์	 และความเจริญมั่นคง 

ยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศท้ังหลายทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีเสถียรภาพ	 และความวัฒนาผาสุก 

อันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Christian	Rehren	Bargetto
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอริเชียส 

แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วย

อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	 รัฐบาล	 ประเทศและประชาชนชาวไทย 

ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและ

ประชาชนชาวมอริเชียส.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ที่ ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีในกิจการ 

หลากหลายด้าน	 ท้ังระดับทวิภาคี	 ระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอริเชียส.		 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว	 ได้ดำาเนินมาอย่างราบร่ืน	 และนับวันจะทวีเ พ่ิมพูนยิ่งขึ้น.	 

ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองได้ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของการคบหาติดต่อกันฉันมิตร	 

และการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างประเทศว่า	 จะเป็นต้นทางนำาไปสู่ความเป็นมิตร	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 

และความวัฒนารุ่งเรือง	 จึงต่างพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 

ให้เจริญงอกงามเป็นลำาดับมา.	 	 ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่า	 สัมพันธภาพและความร่วมมือในกิจการทุก	 ๆ	 ด้านที่มีอยู่ 

ระหว่างประเทศท้ังสอง	 บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน	 จะทำาให้ประเทศของเรามีมิตรไมตรี	 

ความเข้าใจอันดี	 และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้น	 ทั้งจะเป็นผลเกื้อหนุนให้ประเทศทั้งหลายในโลกมีสามัคคี	

เสถียรภาพ	และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล 

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียส(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Issop	Patel	
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซูดาน	 แต่งตั้ง

ท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตท่ีมีต่อข้าพเจ้า	 ท้ังขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุข 

ของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซูดาน.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน	 ระหว่างประเทศไทย 

กับสาธารณรัฐซูดาน.	 	 ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร	์ แต่ก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตร 

อันดำาเนินมาอย่างราบรื่น	 ด้วยความไว้เน้ือเช่ือใจ	 ความเข้าใจอันดี	 และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน 

เสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความสัมพันธ์ที่มีอยู ่ระหว่างประเทศทั้งสอง	 บนพ้ืนฐานแห่งมิตรภาพและ 

เจตนารมณ์ที่ดีงาม	 จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

และวัฒนธรรม	 ได้ขยายขอบเขตออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 ซ่ึงจะทำาให้ประเทศและประชาชนของเรา	 รวมทั้ง

นานาประเทศและมวลมนุษยชาติในทุกภูมิภาคของโลก	 มีความมั่นคง	 ความเจริญก้าวหน้า	 และความสงบสุข

อันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mrs.	Sanaa	Hamad	Alawad	Gouraf	i
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมา	 แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำา 

ประเทศไทย	พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต ่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดง 

ความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 

ชาวเมียนมา.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด	 ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่ง 

สหภาพเมียนมา.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ได้เจริญงอกงามเป็นลำาดับมา	 อันยังผลให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม.	 

ทั้งนี้	เพราะประเทศของเราทั้งสองเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดกัน	และเป็นประเทศสมาชิกประชาคม 

อาเซียนด้วยกัน.	 	 นอกจากนี้	 ประชาชนในประเทศทั้งสองก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรม	 ตลอดจน 

วิถีชีวิตจิตใจท่ีคล้ายคลึงกัน	 เช่น	 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา.	 	 ข้าพเจ้าเช่ือม่ันว่า	 ความร่วมมือ 

ในกจิการทกุ	ๆ 	ดา้นของประเทศท้ังสอง	อนัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ความเปน็เพือ่นบา้นท่ีดีต่อกนั	จะช่วยสรา้งเสรมิ 

สัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งข้ึน	 อีกท้ังจะอำานวยผลให้ประเทศของเรา	 รวมท้ังประเทศท้ังหลาย 

ในภูมิภาคนี้	 และภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ของโลก	 มีความเจริญมั่นคง	 ความม่ังคั่งไพบูลย์	 และความสงบร่มเย็นเป็นสุข 

อันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า 

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	U	Myo	Myint	Than
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส 

แต่งต้ังท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วย 

อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตท่ีมีต่อข้าพเจ้า	 ท้ังขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุข 

ของท่านประธานาธิบดี	และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลารุส.	

	 ข้าพเจ้ารู ้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทย 

กบัสาธารณรฐัเบลารสุ.					ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืดังกล่าว	นบัวนัจะเจริญงอกงาม.					ท้ังนี	้เพราะประเทศ 

ของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน	 แต่ก็คบหาติดต่อกันฉันมิตรประเทศ	 ด้วยความสนิทสนม	 ความเข้าใจ 

อันดี	 และความจริงใจเสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 สัมพันธภาพท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานอันดีนี้	 จะช่วยส่งเสริม 

สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 

ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและทวีเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน	 ซึ่งจะเป็นผลอำานวยให้ประเทศของเรา	 ตลอดจนนานาประเทศในโลก	 

มีสถานะมั่นคง	ความวัฒนาก้าวหน้า	และความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Vladimir	Goshin	
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ท่านเอกอัครราชทูต

		 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 

แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำาประเทศไทยคนแรก.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	รัฐบาล	ประเทศและประชาชนชาวไทย	ทั้งขอ 

แสดงความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน

ชาวอาเซอร์ไบจาน.

		 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

อาเซอรไ์บจาน	ทีไ่ดส้ถาปนามาครบรอบปทีี	่๒๕	รวมท้ังความปรารถนาของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 

ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกัน	 เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย	 ให้กระชับ 

แน่นแฟ้นและเจริญงอกงาม.	 	 ประเทศของเราทั้งสองแม้จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันไม่นานนัก	 

แต่ก็มีความสัมพันธ์อันดีดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความเป็นมิตร	 ความเคารพยกย่อง	 และความปรารถนาดี 

อันจริงใจ.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองอันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ	 

กอปรกับการที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำาประเทศไทยคนแรก	 ซึ่งตั้งใจที่จะพยายามยกระดับ 

สัมพันธภาพให้สูงขึ้น	 จะทำาให้เกิดความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 อย่างใกล้ชิดและกว้างขวางออกไป	 

อันจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา	 รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความม่ันคง	 ความเจริญก้าวหน้า	 

และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

		 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันจันทร์	ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Galey	Aliyevich	Allahverdiyev
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลาม 

ปากีสถาน	 แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำา 

ประเทศไทย	พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	รัฐบาล	และประชาชนชาวปากีสถาน	ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	รัฐบาล	

และประชาชนชาวไทย	ทัง้ขอแสดงความปรารถนาดี	เพือ่ความสขุของท่านประธานาธบิด	ีและความเจริญรุง่เรือง

ของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือหลากหลายด้าน	 ทั้งระดับ 

ทวภิาค	ีและระดบัพหภุาคี	ระหวา่งประเทศไทยกับสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน.					ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือ 

ดังกล่าว	 ได้ดำาเนินมาด้วยดีอย่างราบร่ืน	 และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น.	 	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสอง 

ต่างมีมิตรไมตรี	ความเข้าใจอันดี	และนำ้าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	ๆ	ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ	 

ความเคารพยกยอ่ง	และความปรารถนาดอัีนจรงิใจตอ่กนัเสมอมา.					ขา้พเจา้เชือ่มัน่วา่	ความผกูพนัฉันมติรทีม่อียู ่

ระหวา่งประเทศทัง้สอง	กอปรกบัความตัง้ใจของท่าน	ท่ีจะส่งเสริมสัมพันธภาพใหเ้จริญงอกงาม	จะช่วยสร้างเสรมิ

และกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก	ๆ 	ด้าน	ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	ซึ่งจะเป็นผล 

เก้ือกูลให้ประเทศและประชาชนของเรา	 ตลอดจนนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และภูมิภาค 

อื่น	ๆ	ของโลก	มีความเข้มแข็งมั่นคง	ความรุ่งเรืองก้าวหน้า	และความสงบสุขร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Asim	Iftikhar	Ahmad
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำาประเทศไทย.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดง 

ความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 

ชาวโกตดิวัวร์.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร	 และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์	 ซึ่งดำาเนินมาอย่างราบรื่นมากกว่า	 ๕	 ทศวรรษ.	 	 ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว	 

นับวันจะเจริญงอกงาม.	 	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู ่ห่างไกลกัน	 แต่ก็ติดต่อคบหากัน 

ด้วยความเป็นมิตร	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 และความเคารพยกย่องเสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความสัมพันธ์และ 

ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 ระหว่างประเทศทั้งสอง	 อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม 

ไม่เพียงจะทำาให้ประเทศและประชาชนของเรามีความผูกพันฉันมิตร	 ความเข้าใจอันดี	 และความเจริญมั่นคง

เท่าน้ัน	แต่ยงัจะอำานวยให้นานาประเทศและมวลมนษุยชาตใินโลกมคีวามสามคัคปีรองดอง	ความวฒันาก้าวหน้า	 

และความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไปด้วย.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Adama	Dosso
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข ้าพเจ ้ามีความยินดี	 ท่ีได ้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	 สีหมุน ี

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งราชอาณาจักร 

กัมพูชาประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบพระทัยสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	สีหมุนี	ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชน

ชาวไทย.	 	 ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำาราญ	 ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวกัมพูชาประสบแต ่

ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.

	 ข้าพเจ้ารูส้กึชืน่ชม	ทีท่่านได้กล่าวถงึความสมัพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยกบัราชอาณาจักร 

กัมพูชา	 รวมทั้งความตั้งใจของท่าน	 ท่ีจะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขต

กว้างขวางออกไป	 เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนท้ังสอง.	 	 ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

ดงักล่าว	ได้ดำาเนินงอกงามมาเป็นลำาดับ	ด้วยความเป็นมติร	ความเข้าใจอนัด	ีและความเคารพนบัถอืในกนัและกนั.	 

ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน	 และมีประเพณีวัฒนธรรม 

อันละม้ายคล้ายคลึงกัน	 ทั้งยังเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพ่ือร่วมมือกันในทาง 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมอีกด้วย.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน	 

และความร่วมมือกันในองค์กรระดับภูมิภาค	 จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่เก้ือหนุนสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ 

ในกิจการด้านต่าง	ๆ	ให้สนิทสนมแนบแน่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น	ซึ่งจะทำาให้ประเทศของเรา	รวมทั้งประเทศ

ทั้งหลายในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น	ๆ 	ของโลกมีเสถียรภาพ	ความวัฒนาไพบูลย์	และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Long	Visalo



50

ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้รับพระราชสาส์นตราต้ังจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสเปน 

ทรงแต่งตัง้ท่านเป็นเอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อีำานาจเตม็แห่งราชอาณาจกัรสเปนประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วย

พระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสเปน	 ในพระราชปรารถนาดีท่ีมีต่อ 

ข้าพเจ้า	 พระราชวงศ์	 ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนชาวไทย.	 	 ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำาราญ	 

ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสเปนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรสเปน	 

ที่ฝังหยั่งรากลึกมาช้านาน.	 	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ได้ดำาเนินงอกงามมาเป็นลำาดับ	 และนับวันจะทวีเพิ่มพูน 

ยิ่งขึ้น.	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างมีน้ำาใจไมตรีร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 

อย่างกว้างขวาง	ทั้งระดับทวิภาคี	และระดับพหุภาคี	ด้วยความจริงใจ	ความเข้าใจอันดี	และความเคารพยกย่อง 

ในกันและกันเสมอมา.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความร่วมมือในกิจการทุก	ๆ	ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง	อันตั้งอยู่

บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม	 ไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับ

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเท่านั้น	 หากแต่ยังจะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ	 ความวัฒนาก้าวหน้า	 และความผาสุกสงบ 

อันยั่งยืนแก่ประเทศของเรา	และประเทศทั้งหลายในโลกด้วย.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Emilio	de	Miguel	Calabia
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ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำาประเทศไทย	พร้อมด้วย

อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

		 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 ในไมตรีจิตที่มีต ่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดง 

ความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 

ชาวคาซคัสถาน.

		 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการหลากหลายระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐคาซัคสถาน	 ซึ่งเจริญงอกงามมา	๒๕	ปี	 นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

ต่อกัน.	 	 ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว	 นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น.	 	 ทั้งนี้	 เพราะประเทศของ 

เราทั้งสองตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์และความร่วมมือกัน	 จึงต่างมีมิตรไมตรี	 และนำ้าใจเอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลอืเก้ือกลูในกจิการดา้นตา่ง	ๆ 	ดว้ยดเีสมอมา.		ขา้พเจา้เชือ่ม่ันวา่	ไมตรจีติมติรภาพทีม่อียูร่ะหว่างประเทศ 

ทั้งสอง	 กอปรกับความมุ่งมั่นตั้งใจของท่าน	 ที่จะส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 

และวัฒนธรรม	 ให้กระชับแน่นแฟ้น	 จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกัน	 ให้ใกล้ชิดสนิทสนม 

และขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น	 อันจะทำาให้ประเทศของเรา	 ตลอดจนนานาประเทศในโลก 

มีความมั่นคง	ความรุ่งเรืองก้าวหน้า	และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Ms.	Raushan	Yesbulatova



52

ท่านเอกอัครราชทูต

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล	 แต่งตั้ง 

ท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำาประเทศไทย	 พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

	 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 รัฐบาล	 และประชาชนชาวอิสราเอล	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและ 

พระราชวงศ์	 ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี	 เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรืองของ 

ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอล.

	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ท่ีท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่าง

ประเทศไทยกบัรฐัอสิราเอล	ตลอดจนความตัง้ใจของทา่นทีจ่ะสง่เสริมสมัพนัธภาพ	เพือ่ผลประโยชนข์องประเทศ 

และประชาชนทั้งสองฝ่าย	 ให้กระชับแน่นแฟ้น.	 	 ในปัจจุบัน	 ประเทศทั้งหลายในโลกมีความจำาเป็นต้อง 

ผูกสัมพันธไมตรี	 และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 

และวัฒนธรรม	 ให้ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น	 เพ่ือช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุข	 และความเจริญมั่นคงแก่ 

นานาประเทศและมวลมนุษยชาติ.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก	 ๆ	 ด้าน 

ระหว่างประเทศทั้งสอง	 ท่ีมีอยู่ ด้วยดีและนับวันจะเจริญงอกงาม	 จะนำามิตรภาพ	 ความเข้าใจอันดี	 

และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนมาสู่ไม่เฉพาะประเทศและประชาชนของเราเท่านั้น	 แต่รวมทั้ง 

ประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกด้วย.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Meir	Shlomo
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ท่านเอกอัครราชทูต

		 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แต่งต้ังท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย 

พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

		 ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี	 รัฐบาล	 และประชาชนชาวจีน	 ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า	 รัฐบาล	 และ

ประชาชนชาวไทย	 ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี	 เพ่ือความสุขของท่านประธานาธิบดี	 และความเจริญรุ่งเรือง 

ของประเทศและประชาชนชาวจีน.

		 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม	 ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมีมาช้านาน	 และความร่วมมือในกิจการ

ด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับทวิภาคี	 ระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว	 นับวันจะทวีเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน.	 	 ท้ังนี้	 เพราะประเทศของเราท้ังสอง 

มีประวัติสายสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล	 โดยต่างมีมิตรไมตรี	 ความเข้าใจอันดี	 และนำ้าใจเอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลือเกือ้กูลกนัและกนัด้วยดเีสมอมา.					นอกจากน้ี	บคุคลสำาคัญและประชาชนในประเทศท้ังสอง	กม็คีวามรู้จกั 

มักคุ้นและนำ้าใจไมตรีไปมาหาสู่กันฉันญาติและฉันมิตร.	 	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า	 ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมานานอย่าง 

แนบแน่นระหว่างกันนี้	 กอปรกับความต้ังใจของท่าน	 ที่จะพยายามส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกัน 

ให้กระชับแน่นแฟ้น	 จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก	 ๆ	 ด้าน	 ให้ใกล้ชิดสนิทสนม 

และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก	 ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา	 รวมท้ังประเทศทั้งหลายในทวีปเอเชีย 

และทวีปอื่น	ๆ	ของโลก	มีความเข้มแข็งมั่นคง	ความรุ่งเรืองก้าวหน้า	และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน	 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า	 ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า	

และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ในหน้าที่ของท่าน.

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน(๑)

เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต
วันอังคาร	ที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

(๑)	Mr.	Lyu	Jian
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้มามอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประจำาปีนี.้				ขอแสดงความชืน่ชมกบัผูท้รงคุณวฒุแิละบณัฑติทกุคน	ทีไ่ด้รบัเกยีรติและความสำาเรจ็	ทัง้ขอขอบใจ 

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	ที่มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	แก่ข้าพเจ้า.

	 บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาแล้ว	 ย่อมมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน	 ที่จะออกไปทำางานให้สำาเร็จผล	 

เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและส่วนรวมต่อไป.	 	 ความปรารถนาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ดี	 และจะ 

สำาเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนมีหลักปฏิบัติที่ดี.	 	 ข้อแรก	 ไม่ว่าจะทำางานใด	 ต้องตั้งใจกระทำาให้จริง	 

ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความอุตสาหะหมั่นขยัน	 โดยมุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์ของงานนั้นเป็นสำาคัญ.		 

ข้อสอง	 ต้องใช้หลักวิชา	 ใช้เหตุผลความถูกต้อง	 และความคิดไตร่ตรองท่ีสมบูรณ์รอบคอบประกอบด้วยสติ 

และปัญญา	 เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและเป็นเครื่องชี้นำาแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ.	 	 ข้อสาม	 ต้องถือว่า 

งานทุกด้าน	 ย่อมสัมพันธ์พึ่งพิงกันและกันอยู่	 จึงจำาเป็นต้องรู้จักประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่าย 

อยา่งเฉลยีวฉลาด	ดว้ยความเมตตาปรองดองกัน.					หลักปฏบิติัท้ังสามข้อนี	้ถ้านำาไปใชใ้หค้รบถ้วนพอเหมาะพอด	ี 

เชื่อว่าจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำาเร็จอย่างสูงในชีวิตและกิจการงานได้	ดังที่ตั้งใจปรารถนา.

	 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน	 และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	 มีความสุขความเจริญและความสำาเร็จสมประสงค ์

จงทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙(๑) 
ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์	ที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

(๑)	วันศุกร์	ที่	๑	-	วันเสาร์	ที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๐



 55

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้มามอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู ้ทำาคุณประโยชน์ให้กับศาลรัฐธรรมนูญและ

สำานกังานศาลรฐัธรรมนญู	กบัมอบประกาศนยีบตัรและเข็มวทิยฐานะแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสตูรหลักนติิธรรม 

เพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	ถึงรุ่นที่	๔	ในวันนี้.

	 การศึกษาอบรมตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	 มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ	 ที่จะอำานวย 

ความรู้ในด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย	 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม	 หลักประชาธิปไตย	 

และหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง.	 	 บัดนี้	 ท่านทั้งหลายต่างผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว	 ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี	จึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำาคัญ	ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน	และปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรา	ให้พัฒนา 

ไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม	 เพื่อยังประโยชน์อันพึงประสงค์	 คือความมั่นคงผาสุกเป็นยุติธรรม 

ให้เกิดแก่ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง.

	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งและเฉลียวฉลาดหนักแน่น	 ทั้งในความคิดจิตใจและการกระทำา 

ทุกสิ่ง	 เพื่อจักได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด	 ทั้งให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ 

จงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในโอกาสที่ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ
และผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	-	รุ่นที่	๔

เข้าเฝ้า	ฯ	รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

วันจันทร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ	 เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

ประกาศนียบัตรชั้นสูง	แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์และผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้.

	 ท่านท้ังหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	 ทั้งในภาคการเมือง	 ภาคราชการ	 และภาค

เอกชน	 ซึ่งมีบทบาทอย่างสำาคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ	 ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมในเรื่องการเมือง 

การปกครองมาเป็นอย่างดแีล้ว	จงึเป็นทีค่าดหวงัของประชาชน	ว่าจะเป็นผูน้ำาในการสร้างสรรค์จรรโลงการเมอืง

การปกครองของเราให้พัฒนาก้าวหน้า	 และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้เต็มที่. 

ทกุคนควรทราบตระหนกัในข้อนีใ้ห้มาก	และถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีจ่ะต้องร่วมมอืร่วมความคดิอ่านกนั	โดยเตม็กำาลงั 

ความรู้ความสามารถ	ด้วยความสมัครสมานสามัคคี	และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ	 ในอันที่จะปฏิบัติสร้างเสริม

การเมอืงการปกครองของเราให้มีความเข้มแขง็มัน่คง	และสามารถอำานวยประโยชน์ทีพ่งึประสงค์	คอืยงัความเจริญ 

และความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

	 ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขความเจริญ	 และ 

ความสำาเร็จสมปรารถนาทั่วหน้ากัน.

พระราชด�ารัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์

เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรชั้นสูง
แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์และผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี	ที่	๗	ธันวาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิด	ีท่ีได้มามอบปรญิญาบตัร	วฒุบิตัร	ประกาศนียบตัร	และเขม็วทิยฐานะ	แก่ผูท้รงคณุวฒุิ 

และผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร	รวมทัง้สถาบนัการศกึษาทางทหารชัน้สงู	อกีวาระหนึง่.	

ขอแสดงความชื่นชมกับทุก	ๆ	ท่าน	ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

	 ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน	ทั้งได้รับการศึกษา

อบรมพเิศษในสถาบันการรกัษาความมัน่คงระดบัสงูของชาตมิาแล้ว	ย่อมทราบตระหนกัเป็นอย่างดว่ีา	การรกัษา

ความม่ันคงของประเทศนัน้	มใิช่การป้องกนัด้วยกำาลงัรบเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่มกีารอืน่อกีหลายอย่างทีจ่ะต้อง

ปฏิบตัพิร้อมกันไป	ทีส่ำาคญัคอืการสร้างเสรมิความปลอดภัยและความมัน่คงในบ้านเมอืง	ให้ประชาชนอยูร่่วมกนั 

ได้ด้วยความผาสกุร่มเยน็	ซึง่จะทำาให้เกดิความรู้สึกอุน่ใจ	มัน่ใจ	ทีจ่ะอยูด้่วยกนัเป็นบ้านเมอืง	เป็นชาติ	และทำาให้

ทุกคนเกิดความสำานึกในชาติ	มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าจะป้องกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้	 เพราะเป็นที่อยู่ที่ทำากินอัน 

ประเสริฐสุด.	 	 ดังนั้น	ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่	 ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้พัฒนา

ก้าวหน้าและประสานส่งเสรมิกนั	ด้วยความเข้มแขง็และบรสิทุธิใ์จ	โดยถอืเอาความมัน่คงปลอดภยัของบ้านเมือง

และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด.

	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งมั่นคงทั้งในความคิดและการกระทำาทุกสิ่ง	 เพื่อสามารถจรรโลง 

รักษาบ้านเมือง	 ให้ดำารงมั่นอยู่ด้วยความเป็นอิสระร่มเย็นตลอดไป	 ทั้งขอให้ประสบความสุข	 ความสำาเร็จ	 และ

ความสวัสดี	จงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	วิทยาลัยการทัพบก	วิทยาลัยการทัพเรือ
	วิทยาลัยการทัพอากาศ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
วันศุกร์	ที่	๘	ธันวาคม	๒๕๖๐
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	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้มามอบโล่เกียรติคุณและรางวัล	 แก่คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด 

อหิม่าม	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครแูละนกัเรยีน	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม	ประจำาปีนี.้					ขอแสดงความช่ืนชม 

กับทุกคน	 ทุกโรงเรียน	 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ท่ีส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่องตลอดมา.

	 กรรมการอิสลามประจำาจังหวัดและอิหม่ามนั้น	 เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชนในท้องถิ่น 

ให้เป็นท่ีพ่ึงที่ปรึกษา	 ท้ังในด้านศาสนา	 ศีลธรรม	 จริยธรรม	 และการดำาเนินชีวิต.	 	 ทุกท่านจึงเป็นบุคคลสำาคัญ 

และมีเกียรติ	 ในฐานะผู้จรรโลงศาสนา	 และเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคล	 และสังคมส่วนรวม.	 

ส่วนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในปัจจบุนั	กม็มีาตรฐานการเรยีนการสอนสงู	ทัง้ด้านวชิาศาสนา	วชิาสามัญ 

และวิชาชีพ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การพัฒนาเยาวชน	 ผู้จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ 

ชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า.	 	 ดังนั้น	 ผู้นำาศาสนาก็ดี	 ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี	 ท่ีได้รับการยกย่องในคร้ังนี้	 จึงควร 

จะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา	 และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด	 เพื่อให้ 

งานทุกอย่างในหน้าที่ได้ดำาเนินรุดหน้าไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ.	 	 ผลดีที่พึงประสงค์	 คือความเจริญมั่นคง	

และความร่มเย็นเป็นผาสุก	 จักได้บังเกิดมีแก่บุคคล	 แก่ท้องถิ่น	 และแก่ชาติบ้านเมืองเรา	 ดังที่ทุกคนทุกฝ่าย 

ตั้งใจปรารถนา.

	 ขออวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย	 มีกำาลังเข้มแข็งทั้งด้วยกายด้วยใจ	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศ 

ได้ทุกด้าน	และขอให้ประสบความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ผู้นำาศาสนาอิสลาม

และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
ณ	ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	จังหวัดปัตตานี

วันเสาร์	ที่	๙	ธันวาคม	๒๕๖๐



 59

	 บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้ี	 ส่งความปรารถนาดี	 

และอำานวยพร	แก่ทุก	ๆ 	ท่าน	ให้มีความสุข	ความเจริญ	ให้มีกำาลังกาย	กำาลังใจ	และสติปัญญา	ที่แจ่มใส	เข้มแข็ง	

ตลอดจน	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	อันเป็นมงคล	ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

	 ในรอบปีที่แล้ว	 บ้านเมืองของเรา	 ได้มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง	 ดังท่ีท่านทั้งหลายก็คง 

จะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว		แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด	ๆ	จะเกิดขึ้น		เราคนไทย	ก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี 

ด้วยความขันติ	 ใจเย็น	ค่อยคิด	ค่อยทำาไป	อย่างต่อเนื่อง	และมุ่งมั่น	ด้วยสติ	และเหตุผล	อันพอเหมาะพอควร	

เพื่อประโยชน์	และความสุข	ของประเทศชาติและประชาชน

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลาย	 ทั้งปวง	 จงปกป้อง	 คุ้มครอง	 รักษา	 และให้ขวัญกำาลังใจ	 ต่อทุกท่านถ้วนหน้า	 ในการที่จะเป็นพลัง 

ที่เข้มแข็ง	ต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๑

วันอาทิตย์	ที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐
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	 บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา.	 	 	 เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาต ิ

จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้	พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป.		

	 	 	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต

	 	 วันที่	๒๔	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐

พระราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

พุทธศักราช	๒๕๖๑
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