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ตอนที่ ๑  พระร�ชภ�รกิจเลิศลำ้� คุณธรรมลำ้�เลิศ   ๒๑

 ๑.  ท�าดี อย่ารีรอ   ๒๓

 ๒.  มุ่งดี หวังดี มีเมตตา   ๒๗

 ๓.  ที่อยู่อันแสนสุข  ๓๑

 ๔.  ตามรอยพระยุคลบาท  ๓๕ 

 ๕.  อุปสรรคคือปุ๋ยชีวิต  ๓๙

 ๖.  งานดี มีการปรึกษา  ๔๓

 ๗.  ชีวิตที่เป็นมงคล   ๔๗

 ๘.  โลกแห่งชีวิต   ๕๓

 ๙.  สร้างอนาคตเอง   ๕๙

 ๑๐.  คนฉลาด สร้างโอกาสได้   ๖๕

 ๑๑.  ตั้งสติมั่น ปัญญารู้คิด   ๗๑

 ๑๒.  ชีวิต จิตตัวน�า   ๗๕

 ๑๓.  การมีวาจางดงาม   ๗๙

 ๑๔.  ประกายรุ้งอันเรืองรอง  ๘๓

 ๑๕.  ด้วยจิตเมตตา ปัญญาน�า  ๘๗

 ๑๖.  ต้นแบบการประหยัด  ๙๓

 ๑๗.  ความดีที่ยั่งยืน   ๙๗

 ๑๘.  ช่างหัวมัน หมั่นท�าความดี   ๑๐๑
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 ๑๙.  ความสุขที่แท้จริง  ๑๐๕

 ๒๐.  ดวงใจประชาชนจงรักภักดี  ๑๐๙

 ๒๑.  คุณธรรมน�าชีวิต  ๑๑๕

 ๒๒.  โบกพระหัตถ์ ครองใจคนไทย  ๑๑๙

 ๒๓.  มุ่งมั่น ทันสมัย  ๑๒๓

 ๒๔.  เรียนรู้ คู่ปฏิบัติ  ๑๒๙

 ๒๕. รู้ถูกต้อง มองเห็นงาน  ๑๓๓

 ๒๖.  หนึ่งในรัฐ นักพัฒนา  ๑๓๗

 ๒๗.  เลิศล�้า ลือพระนาม  ๑๔๑

 ๒๘.  หนึ่งในคุณธรรมที่ทรงบ�าเพ็ญ  ๑๔๕

 ๒๙.  หนึ่งในใจของปวงประชา   ๑๔๗

 ๓๐.  พระเสโทหลั่ง คือพลังให้ลูกท�าดี  ๑๕๑

 ๓๑.  ทุกภาพมีค่าสง่างาม   ๑๕๕

 ๓๒.  คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน   ๑๖๑

 ๓๓.  บารมีที่โลกชื่นชม   ๑๖๕

 ๓๔.  ผูกไมตรี ที่ยั่งยืน   ๑๗๑

ตอนที่ ๒ คำ�พ่อสอน ดุจพรมห�มงคล   ๑๗๗

 ๓๕.  สามัคคีล�้าเลิศ   ๑๗๙

 ๓๖.  ดวงใจใฝ่ซื่อสัตย์  ๑๘๓

 ๓๗.  ผู้สร้างความชื่นใจ  ๑๘๙

 ๓๘.  คิดดี ท�าดี มีค่า   ๑๙๓

 ๓๙.  รู้ประมาณตน เป็นคนพอดี  ๑๙๗

 ๔๐.  ปิดทองหลังพระ น่ารักยิ่ง   ๒๐๑
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อ้อม ประนอม 11
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18 เลิศล�้าในโลกหล้า18 เลิศล�้าในโลกหล้า
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อ้อม ประนอม 19

ชีวิตทุกคนมีค่า 

จึงต้องเรียนรู้และพัฒนา ให้คุ้มค่า 

สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ให้มีความรู้ มีความดี มีความสามารถ

มีความฉลาดในการด�ารงชีวิต
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ตอนที่

๑

พระร�ชภ�รกิจเลิศลำ้�

คุณธรรมลำ้�เลิศ
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“...ก�รทำ�ดีนั้นทำ�ย�กและเห็นผลช้� แต่ก็จำ�เป็นต้องทำ� เพร�ะ

ห�ไม่คว�มช่ัวซ่ึงทำ�ได้ง่�ยจะเข้�ม�แทนท่ี และจะพอกพูนข้ึนอย่�ง 

รวดเรว็โดยไมท่นัรูส้กึตวั แตล่ะคนจงึตอ้งตัง้ใจและเพยีรพย�ย�ม

ให้สุดกำ�ลังในก�รสร้�งเสริมและสะสมคว�มดี...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

ณ สวนอัมพร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕

๑. 

ทำ�ดี อย่�รีรอ
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24 เลิศล�้าในโลกหล้า

 ความดีที่คนเราท�าไว้มีผลยั่งยืน ประดับไว้ในโลก คนที่

ส�าคญัหรอืผูเ้ปน็ใหญจ่งึทิง้ผลงานไวใ้นแผน่ดนิ เปน็รอยจารกึแหง่

เกยีรตยิศ คนท�าความดดีว้ยใจรกัด ีมคีวามมัน่คงในการด�ารงตน

เป็นคนดี มีสติปัญญา รู้คิดดีและท�าดี เตือนตนให้เร่งท�าความดี

        ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด

  ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

  ตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือน

  ตนแชเชือนใครจะเตือนให้ป่วยก�ร

 พุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราพิจารณาตนด้วยตนเอง    

เตือนตนด้วยตนเอง และลงมือท�าดี โดยการคิดดี ท�าดี และ     

เชื่อมั่นศรัทธาว่าท�าได้ เมื่อคิดดีแล้วจงลงมือท�าดี ไม่ต้องรีรอ     

ถึงแม้ความดีจะท�ายากก็ต้องข่มใจตนให้เป็นคนรักดี คนดี    

คว�มดี ทำ�ดี ถือว่�เป็นคุณสมบัติของผู้นำ� ถ้�อย�กเป็นผู้นำ�      

ก็ต้องทำ�คว�มดี มีกฎอยู่ว่า คว�มดี คนดี ทำ�ง่�ย คว�มดี คนชั่ว 

ทำ�ย�ก

 

 คนรักดี มีความต้ังใจม่ัน ศรัทธาในความดีว่า ท�าดี ความดี 

จะส่งผลให้เป็นบุญ มีความสุข ข่มใจตนให้ละอายชั่ว กลัวบาป 

ก�าราบตนเองใหไ้ด ้อดกลัน้ในการทีจ่ะท�าความชัว่ คนดจีงึงามสงา่

ในท่ามกลางสังคม
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อ้อม ประนอม 25

“...คุณธรรมของคนดี ประก�รแรกคือ คว�มซื่อสัตย์ ประก�ร    

ที่สองคือ ก�รรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน

คว�มสัตย์คว�มดีนั้น ประก�รที่ส�มคือ ก�รอดทน อดกลั้น และ

อดออม ทีจ่ะไมป่ระพฤตลิว่งคว�มสตัยส์จุรติ ประก�รทีส่ีค่อื ก�ร

รู้จักละว�งคว�มชั่ว คว�มทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตนเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม คณุธรรมสีป่ระก�รนี ้ถ�้แตล่ะคน

พย�ย�มปลกูฝงัและบำ�รงุใหเ้จรญิงอกง�ม จะชว่ยใหป้ระเทศช�ติ

บังเกิดคว�มสุข คว�มร่มเย็น และมีโอก�สที่จะปรับปรุงพัฒน�

ให้มั่นคงก้�วหน้�ต่อไป...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕
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