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พระบรมราโชวาท 
       วันเสด็จพระราชทานกระบี่และประกาศนียบตัรนักเรียนนายร้อยตํารวจ จํานวน ๒๖ นาย 

                                             วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๓ 
 

                                 ----------------------------- 
 

ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจไว้ว่า ให้ผู้สําเร็จการศึกษาสํานึกถึงความรับผิดชอบของตํารวจ  เพราะใน
ฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตํารวจย่อมเป็นผู้บําบัดทุกข์บํารุงสุขประชาชนโดยใกล้ชิด  ฉะนั้นในการรักษา
สันติสุข นอกจากความรู้ความสามารถในหน้าท่ีแล้ว  ต้องวางตนให้เป็นแบบฉบับอันดี  เพราะความนิยมและ
อํานวยความร่มเย็นให้ราษฎร จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความยุติธรรม  และมีความเมตตากรุณา  คราใดท่ี
จะให้ความช่วยเหลือราษฎร์ก็ให้ด้วยความเมตตาปราณี  กระทําตนให้เป็นพ่ีเลี้ยงของประชาชน  ถ้าทําได้ดังนี้
แล้วประโยชน์และความสุขจะมีแก่บ้านเมืองโดยแท้ 
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พระราชดํารัส 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๒  เมษายน  ๒๔๙๖ 
 

----------------------------- 
 
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดี  แก่บรรดานักเรียนนายร้อยตํารวจท่ีได้สําเร็จการศึกษา 

ออกรับราชการเป็นนายตํารวจ และมารับกระบี่ในวันนี้ และขอแสดงความหวังว่าทุกท่านผู้ได้ผ่านการศึกษา ท้ัง
ในด้านวิชาการ และการอบรมสั่งสอนในทางวินัยและความประพฤติมาดว้ยดีฉนี้แล้ว  คงจะพยายามบําเพ็ญ
กรณียกิจ  เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของตํารวจไทย  โดยดํารงตนให้สมกับ
เป็นผู้มีหน้าท่ีพิทักษ์รักษาความสงบ บําบัดทุกข์บํารุงสุข  ของอาณาประชาราษฎร์สืบไป  จงม่ันอยู่ในคุณธรรม
อันดีของตํารวจ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  และหน้าท่ีการงาน มีความเมตตาปราณี  และให้ความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยไม่ใช้อํานาจในทางท่ีผิด  แต่เข้มแข็งเท่ียงธรรม  ในการปราบปรามผู้กระทําผิดและ
พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล หรือรับใช้ประชาชนแม้ในสิ่งเล็กน้อย ถ้า
ท่านพยายามบําเพ็ญตน  และช่วยกันอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติได้ตามคุณธรรมเหล่านี ้ ความผาสุกก็
ย่อมจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ  และเป็นทางเพ่ิมพูนชื่อเสียงเกียรติคุณของตํารวจไทย  และตัวท่านเองดว้ย 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้แก่บรรดานายตํารวจ  ท่ีออกรับราชการใหม่นี ้ จงประสบความก้าวหน้าด้วยดีใน
หน้าท่ีการสืบไปและขอความสุขสวัสด ี จงมีแก่ทุกท่านท่ัวกัน. 
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พระราชดํารัส 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒  เมษายน  ๒๔๙๗ 

 
----------------------------- 

 
วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ  ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแล้ว  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับบรรดาท่านท่ีได้มารับเกียรติในคราวนี้ 
ในโอกาสท่ีท่านจะออกไปรับราชการเป็นนายตํารวจต่อไปนั้น  ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากข้อเตือนใจให้สํานึก

ถึงความรับผิดชอบของท่าน  ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก  ตํารวจมีหน้าท่ีบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่
ประชาชน  เป็นผู้ท่ีทางราชการเชื่อถือไว้วางใจ  เช่นในการปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย  ก็อนุญาตให้ถือ
อาวุธเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีได ้ นับว่าตํารวจเป็นผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงเหนือพลเมืองสามัญ  เม่ือเป็นเช่นนี ้ ตํารวจ
จึงต้องสํานึกถึงเกียรติสงวนเกียรติ  มีความสังวรณ์ระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อํานาจในทางท่ีมิบังควร  หรือเกินกว่า
เหตุท่ีจําเป็น  ตอ้งวางตนให้เป็นตํารวจท่ีดีมีจิตใจสูง  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหนา้ท่ีและเป็นมิตรท่ีดีต่อ
ประชาชน  ดํารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม  มีความเมตตา  กรุณา  เป็นท่ีตั้ง  พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแนะนําใน
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเสมอ  หากท่านได้บําเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านตามนัยท่ีกล่าว
มานี้  สวัสดิภาพและสันติสุขก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและประเทศชาติอันเป็นท่ีรักยิ่งของเราและความสุข
ความเจริญก็จะบังเกิดมีแก่ท่านด้วย 

นับตั้งแต่บัดนี้ไป  ท่านต้องออกไปปฏิบัติราชการตามลําพังปราศจากคร,ูอาจารย์แนะนําสั่งสอน ท่าน
ต้องมีสตสิัมปชัญญะก่อนท่ีจะปฏิบัติกิจการใดๆ ลงไป  เพราะกฎหมายย่อมคุ้มครองและเปน็คุณแก่เจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติการโดยถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ตรงกันข้ามย่อมลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย  แม้จะเป็นเจ้า
พนักงานผู้รักษากฎหมายก็ตาม ดังนั้นท่านควรฝึกฝนตนเองบําเพ็ญตนให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย  ประเพณี 
ศีลธรรม  และกฎหมายเสมอ 

ในท่ีสุดนี้  ข้าพเจ้าขออวยพร  ให้บรรดาผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีจะออกไปรับราชการและข้าราชการ
ตํารวจท้ังหลาย  จงมีความสุขความเจริญท่ัวกัน. 
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พระราชดํารัส 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๐๑ 
 

----------------------------- 
 

วันนี้  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ  ซึ่งสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรอีกวาระหนึ่ง  ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีด้วยกับนายร้อยตํารวจชุดใหม่ท่ัวกันในผลสําเร็จท่ีได้รับ 

ในการท่ีท่านท้ังหลายจะออกรับราชการเป็นนายตํารวจต่อไปนั้น  ขอให้สํานึกถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะท่ีเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก  ภารกิจอันแท้จริงของตํารวจ  ก็คือเป็นผู้รักษากฎหมาย  โดยนัยท่ี
ต้องบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนพลเมืองด้วยกฎหมายย่อมลงโทษผู้กระทําผิดท่ัวหน้า  แม้จะเป็นผู้รักษา
กฎหมายเองก็ด ี และย่อมให้ความคุ้มครองแก่ทุกผู ้  ฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าท่ีขอจงมีความเท่ียงธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี  มีความสังวรณ์ท่ีจะไม่ใช้อํานาจในทางมิบังควร  บําเพ็ญตนเป็นตํารวจท่ีดี  เป็นมิตรดี
ต่อประชาชน  มีความเมตตากรุณาและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําอันเป็นประโยชน์แประชา
ชนทุกโอกาส  ถ้ายิ่งเป็นนายตํารวจแล้ว  ภาระท่ีจะเป็นตํารวจท่ีดีก็ยิ่งสําคัญข้ึนไปอีก หวังว่าคงพยายาม
บําเพ็ญตนและปฏิบัตติามท่ีว่านี้  เพ่ือประโยชน์สุขและสวัสดภิาพของประชาชนพลเมืองและประเทศชาติอัน
เป็นท่ีรักของเราสืบไป 

ในโอกาสนี้  ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดานายตํารวจชุดใหม่นี้  ตลอดจนทุกๆท่านท่ีมาร่วมชุมนุมอยู่ใน
ท่ีนี้มีความสุขความเจริญท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๐๒ 
 

----------------------------- 
 
วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส  มาประกอบพิธีมอบกระบี่  แกนักเรียนนายร้อยตํารวจ  ซึ่งได้สําเร็จการศึกษา

ชั้นสูงสุด  อีกวาระหนึ่ง  ข้าพเจ้าขอแสดงความความยินดีด้วยกับท่าน  ท่ีได้รับเกียรติในวันนี ้
ในการท่ีท่านจะออกไปรับราชการ  เป็นนายตํารวจต่อไปนั้น  ข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านสํานึกถึงความ

รับผิดชอบ  ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก  ภารกิจของตํารวจ  คือการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่
ประชาชน  ท่านต้องระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อํานาจในทางมิบังควร  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี  
เป็นมิตรท่ีดีของประชาชน  ดํารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม  มีความเมตตากรุณาเป็นท่ีตั้ง  พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
แนะนําในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเสมอ  หากท่านได้บําเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามท่ีกล่าว
มานี้  สวัสดภิาพและสันติสุข  ก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและประเทศชาติ  อันเป็นท่ีรักยิ่งของเรา  

ต่อไปนี้ท่านจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ก่อนท่ีจะปฏิบัติการใดๆ  จะต้องมีความรอบคอบ 
รู้จักยั้งคิด  นึกถึงทางได้ทางเสีย  เพราะกฎหมายย่อมลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย  ยิ่งเป็นพนักงานผู้รักษา
กฎหมายด้วยแล้ว  ยิ่งจะต้องระมัดระวังให้จงมาก 

อนึ่ง  ในวาระอันเป็นวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยนี้  ข้าพเจ้าขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับ
บรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทย  ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขสวัสดี  มีกําลังกาย  กําลังใจปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี  เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของกระทรวงและชาติบ้านเมืองสืบไป  เทอญ. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แกนักเรียนนายร้อยตํารวจ 

๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
 

----------------------------- 
 

          ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มีการประกอบพิธมีอบกระบี่แก่ว่าท่ีนายรอ้ยตํารวจตรี  ซึ่งได้สําเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ   อีกวาระหนึ่ง  และขอแสดงความชื่นชมยินด้วยกับท่านท้ังหลายท่ีได้มา
รับเกียรติในวันนี้ 

ในการนี้ท่านท้ังหลายจะออกรับราชการเป็นนายตํารวจต่อไปนั้น  ขอให้ท่านจงระลึกอยู่เสมอว่าภารกิจ
ของตํารวจ  คือการบําบัดทุกข์  บํารุงสุขให้แก่ประชาชน  ท่านท้ังหลายจักต้องรับผิดชอบต่อภารกิจนั้น  ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีขอจงได้สังวรระวังท่ีจะไม่ใช้อํานาจในทางท่ีเกินขอบเขต  ก่อนท่ีจะปฏิบัติการใดๆจงใคร่ครวญยั้ง
คิดถึงทางได้ทางเสียให้รอบคอบ  เพราะกฎหมายย่อมกําหนดลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย 
แม้ผู้นั้นจะเป็นพนักงานรักษากฎหมายก็ตาม  ขอให้พยายามปฏิบัติแต่ในทางท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ประเพณี  รักษาวินัยโดยเคร่งครัด  ยึดศีลธรรมเป็นหลัก  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี  เป็นมิตรท่ีดีของ
ประชาชน  ดํารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม  มีเมตตาปราณีเป็นท่ีตั้ง  พร้อมท่ีจะช่วยเหลือให้คําแนะนําในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอยู่เสมอ  หากท่านท้ังหลายได้บําเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามท่ีกล่าวมานี้  ก็
จักเป็นทางให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักยิ่งของเราสืบไป 
 ในท่ีสุดนี้  ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านท้ังหลายจงประสบความสุขความเจริญโดยท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่ว่าท่ีนายร้อยตํารวจ  อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดง

ความยินดีด้วยกับท่านท่ีได้รับเกียรติในวันนี้ 
ในการนี้ท่านท้ังหลายจะออกไปรับราชการเป็นนายตํารวจต่อไปนั้น  ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจ ให้

ท่านจงระลึกอยู่เสมอว่า  ภารกิจของตํารวจ  คือการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน  ขอให้สังวรระวังท่ีจะ
ไม่ใช้อํานาจในทางท่ีไม่ควรหรือเกินกว่าเหตุท่ีจําเป็น  ต้องวางตนให้เป็นนายตํารวจท่ีด ี ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และระเบียบประเพณี  รักษาวินัยโดยเคร่งครัด  ยึดศีลธรรมเป็นหลัก  มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยุติธรรม  พร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ  หากท่านได้บําเพ็ญตนและอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกันไปตามท่ีกล่าวมานี ้ สวัสดิภาพและสันติสุขก็จะบังเกิดแก่ประชาชน  และ
ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเราและตัวท่านเองก็จะประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 

ในท่ีสุดนี้  ขออวยพรให้นายตํารวจท่ีออกรับราชการใหม่นี้  ตลอดบรรดาท่านท่ีได้มาร่วมในพิธี  จงมี
ความสุขความเจริญโดยท่ัวกัน. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๐๕ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มาร่วมในพิธมีอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ซึ่งสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของ

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  อีกวาระหนึ่ง  ในโอกาสนี้ขอแสดงชื่นชมด้วยกับบรรดาท่านท่ีประสบความสําเร็จครั้ง
นี้  นับไดว้่าเป็นก้าวสําคัญแห่งชีวิตราชการของท่าน 

ทุกๆคราวท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาในพิธีนี้  ได้เคยย้ําแก่นักเรียนนายร้อยตํารวจท่ีสําเร็จการศึกษาทุกรุ่น  
ว่า  ภารกิจอันเป็นหน้าท่ีสําคัญของตํารวจนั้น  คือ  การบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน  และขอให้
นายตํารวจเหล่านั้นหม่ันระลึกเป็นประจํา  เพ่ือจะได้สังวรและระวังการใช้อํานาจหน้าท่ีในทางท่ีชอบท่ีควร  ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด  ยึดม่ันอยู่ในศีลธรรมอันด ี มีความ
ซื่อสตัย์สุจริตและยุติธรรม  พร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ  รวมความว่าให้ทุกคน
ประพฤติตนให้เป็นนายตํารวจท่ีดีสมกับความมุ่งหมายของกรมตํารวจ  

สําหรับท่านท้ังหลายท่ีจะออกไปรับราชการเป็นนายตํารวจรุ่นนี้  ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ทุกคนได้
บําเพ็ญตนและอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตามท่ีกล่าวมานี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน  หน้าท่ีของตํารวจในการ
สอดส่องบําบัดทุกข์แก่ประชาชนเป็นภาระท่ีหนักมาโดยเฉพาะ  สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ด้วยปั่นป่วน
ข้ึนทุกวัน ภยันตรายอาจเกิดข้ึนต่อบ้านเมืองไดจ้ึงขอให้ทุกคนจงพยายามปรับปรุงเพ่ือผจญกับเหตุการณ์ให้
พร้อมไว้เสมอ เพ่ือความสงบสุขของประชาชนและชาตบิ้านเมืองอันเป็นท่ีรักของเรา 

ในท่ีสุดนี้  ขออวยพรให้นายตํารวจท่ีออกรับราชการใหม่นี้  ตลอกบรรดาท่านท่ีได้ร่วมในพิธีจงมี
ความสุขความเจริญท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๐๖ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่ว่าท่ีนายร้อยตํารวจตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นสูง

สุด  จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา  ๒๕๐๕  อีกวาระหนึ่ง  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับ
ท่านท่ีได้สําเร็จการศึกษา  และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายร้อยตํารวจในครัง้นี้ 

ภารกิจอันเป็นหน้าท่ีสําคัญของตํารวจนั้น  ท่านท้ังหลายก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า  คือ  การบําบัดทุกข์
บํารุงสุขให้แก่ประชาชน  ฉะนั้น  เม่ือท่านออกไปรับราชการ  ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านหม่ันระลึกถึงเรื่องนี้  
และขอให้สังวรณ์ระวังในการใช้อํานาจหน้าท่ี  อย่าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ขอให้ใช้อํานาจในทางท่ี
ชอบกับปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด  จงยึดม่ันในศีลธรรมอันดี
งาม  มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม  พร้อมท่ีจะเสียสละทุกอย่างเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ  อันเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของผู้พิทักษ์สันติราษฎร ์

ในท่ีสุด  ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านท้ังหลาย  จงมีความสุข  ความเจริญโดยท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา 2506 
วันพฤหัสบดีที ่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๐๗ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาในพิธีมอบกระบี่แก่นายร้อยตํารวจซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

ร้อยตํารวจ   อีกครั้งหนึ่ง  ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมด้วยกับนายร้อยตํารวจใหม่ท่ัวกันทุกคน 
ในโอกาสท่ีท่านท้ังหลาย  จะออกรับราชการเป็นนายตํารวจ  ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดบางประการไว้แก่

ท่าน  เพ่ือเปน็เครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในวันข้างหน้า  การท่ีท่านได้รับยศเป็นนายตํารวจชั้น
สัญญาบัตรนั้น  เท่ากับทางราชการรับรองความสามารถ  ตลอดจนมารยาทและคุณธรรม  สมควรท่ีจะไว้วางใจ
ให้รับผิดชอบในหน้าท่ีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้  ข้อนี้  เป็นเกียรติท่ีท่านควรภาคภูมิและระลึกถึงเสมอ  เพ่ือ
เตือนตัวท่านเองมิให้มีความประมาท  ประพฤติตนไปในทางเสื่อม  อีกข้อหนึ่งท่ีท่านพึงระลึกไว้เป็นนิจ  คือการ
ใช้อํานาจท่ีท่านมีอยู่โดยหน้าท่ี  ภารกิจอันสําคัญของตํารวจ  คือการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน  จึงขอ
อยา่ได้ทําการใดๆ ท่ีจะทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อน  ขอให้สังวรณ์ระวังในการใช้อํานาจหน้าท่ี  ให้เป็นไปตาม
ตัวบทกฎหมายและความยุติธรรม  ขอให้รักษาวินัยโดยเคร่งครัด  ยึดม่ันในความสุจริต  และความอารีอารอบ  
พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวทุกอย่าง  เพ่ือความสงบสุขของประชาชน  และประเทศชาติได้ทุกเม่ือ 

ท่ีสุดนี้  ข้าพเจ้าขออํานวยพรให้ท่านท้ังหลาย  จงประสบความสําเร็จและความรุ่งเรืองในหน้าท่ีการ
งาน  และจงมีความสุขความเจริญโดยท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ประจําปีการศึกษา 2507 
วันอังคารที่  ๖  เมษายน  ๒๕๐๘ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาในพิธีมอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตร ี ซึ่งสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก

โรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความยินดีกับนายตํารวจใหม่ทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จ
ในครั้งนี้ 

ในการท่ีท่านท้ังหลายจะเข้ารับราชการต่อไป  ขอให้ทําความเข้าใจในเรื่องหน้าท่ีของท่านให้ถ่องแท้
เสียก่อน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของบ้านเมือง  อันเป็นหน้าท่ีโดยตรงของตํารวจนั้น  นอกจากจะ
เป็นการบําบัดความเดือดร้อนและอํานวยความผาสุกให้แก่ประชาชนแล้ว  ยังเป็นการป้องกันบ้านเมืองให้พ้น
จากภัยแห่งการรุกราน  ซึ่งกําหลังคุกคามอยู่ท่ัวไปในขณะนี้ด้วย  หน้าท่ีของตํารวจจึงเป็นหน้าท่ีสําคัญ  ท่ีต้อง
รับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างมาก  และเป็นภารกิจอันหนัก  ท่ีต้องใช้ความสามารถ  ท้ังทางสติปัญญาและ
ทางการปฏิบัติประกอบกับความเท่ียงตรง  ตามหลักแห่งกฎหมายและหลักแห่งศีลธรรมด้วย  จึงจะปฏิบัติให้
ได้ผลสมบูรณ์ได้  เม่ือท่านท้ังหลายสมัครเข้ารับราชการเป็นตํารวจแล้วเช่นนี้  ขอให้ระลึกถึงความสําคัญของ
หน้าท่ีไว้เสมอ  จะได้เป็นเครื่องเตือนตนเอง  ให้สังวรระวังปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง  ด้วยความซื่อสัตย์
ยุติธรรม  และด้วยความเสียสละ  เพ่ือให้สมกับความไว้วางใจจากทางราชการและประชาชน  ให้ทําหน้าท่ีอัน
สําคัญและมีเกียรตินี้ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
วันพุธที่  ๖  เมษายน  ๒๕๐๙ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ซึ่งสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  อีกรุ่นหนึ่ง  ในโอกาสนี้   
ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายร้อยตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติและได้ความสําเร็จในการศึกษา 

ต่อไปนี้  ท่านท้ังหลายจะต้องเข้ารับราชการเป็นนายตํารวจ  จึงควรจะได้ตระหนักในความสําคัญของหน้าท่ีของ
ท่าน  ว่าเป็นหน้าท่ีสําคัญท่ีต้องรับผิดชอบต่อประชาชน  และประเทศชาติเป็นอย่างมาก  เพราะในสถานการณ์
ปัจจุบันนี ้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นกําลังสําคัญในการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศด้วย  งาน
ของตํารวจนับเป็นภาระอันหนัก  ท่ีต้องอาศัยความสามารถ  ท้ังทางด้านการปฏิบัต ิ และทางด้านสติปัญญา
ประกอบด้วยความเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม  จึงจะปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ได้  ขอให้ท่านระลึกถึงความสําคัญ
ของหน้าท่ีของท่านดังกล่าวแล้วนี้อยู่เสมอ  ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง  พยายามใช้ความรู้ความสามารถให้
เป็นประโยชน์แก่หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  มีความอดทน  เสียสละ  รอบคอบและยุติธรรม และสังวรระวังมิให้มีความ
ประมาท  ประพฤติตนไปในทางท่ีเสื่อม  เพ่ือให้สมกับท่ีเกียรต ิ และได้รับความไว้วางใจของทางราชการ  และ
ประประชาชน  ให้กระทําหน้าท่ีอันสําคัญนี้ 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน  และขอให้ผู้ท่ีมา
ร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีท่ัวกัน. 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย 
วันพฤหัสบดีที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๑๐ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

นายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ในวันนี ้
ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษาและจะได้เข้ารับ

ราชการเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป  งานของตํารวจเป็นงานสําคัญและต้องรับผิดชอบอย่างมาก 
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้  นอกจากจะเป็นผู้รักษาความสงบสุขของประชาชนแล้ว  ตํารวจยังเป็นกําลังสําคัญใน
การรักษาความม่ันคงของประเทศอีกด้วย  หน้าท่ีของตํารวจจึงเป็นหน้าท่ีท่ีหนัก  ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ท้ังทางด้านวิชาการและการปฏิบัตมิาก  ท่านท้ังหลายจะต้องทํางานด้วยความตั้งใจจริง  มีความอดทนและ
เสียสละ  ตั้งม่ันในความสุจริตและยุติธรรม  ละเว้นความประพฤติต่างๆท่ีจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย  ท้ังในทาง
ส่วนตัวและทางระเบียบวินัย  เอาใจใส่สอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร  ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและ
ผูก่้อการร้าย  และจงระลึกไว้เสมอว่า  ตํารวจผู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือย่อหย่อนในหน้าท่ีนั้น  จะกลายเป็น
เครื่องมือของผู้บ่อนทําลายโดยมิได้ตั้งใจ 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต  มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการ  และ
ขอให้ผู้ท่ีมาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีโดยท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย 
วันเสาร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๑๑ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  อีกครั้งหนึ่ง  ณ  โอกาสนี ้
ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษาและจะได้เข้ารับ

ราชการในหน้าท่ีอันสําคัญต่อไป  ท่านท้ังหลายย่อมทราบเป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าความม่ันคงของประเทศและความ
สงบสุขของประชาชน  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีฝ่ายผู้รุกรานมุ่งทําลาย   ฉะนั้น  งานและความรับผิดชอบในหน้าท่ี
ของตํารวจ  จึงเพ่ิมมากข้ึน  สําคัญและหนักยิ่งข้ึนในสารการณ์ปัจจุบัน  ในวาระท่ีจะเข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีเป็น
ครั้งแรกนี้  ขอเตือนให้ทุกคนตระหนักในหน้าท่ี  ท่ีมีอยู่ต่อราชการ  ต่อประเทศ  และต่อประชาชน ขอให้
พยายามใช้ความรู้ความสามารถ  ท้ังด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ  ให้เป็นประโยชน์ให้มากท่ีสุด ทํางานทุก
อย่างด้วยความตั้งใจจริง  เสียสละ  และอดทน  ตั้งม่ันในความสามัคคี  สุจริต  และยุติธรรม  และระลึกไว้เสมอ
ว่า  ถึงแม้ต่อไปท่านจะมีงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม  ท่านก็มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างเดียวกัน  คือสร้างความปลอดภัยม่ันคงของชาติบ้านเมือง 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  และ
ขอให้ผู้ท่ีมาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธนีี้  มีความสุขสวัสดีโดยท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ที่สําเร็จการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๑๒ 
เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
----------------------------- 

 
ทุกคนย่อมทราบดีอยู่ว่า  ทุกวันนี้ประเทศและประชาชนชาไทยกําลังเผชิญอยู่กับการคุกคาม  และการ

แทรกซึมของอิทธิพลท่ีบ่อนทําลายความสงบสุขและความม่ันคง  เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เกิดเป็นภาระและ
ปัญหาอันหนักแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง  โดยเฉพาะตํารวจในอันท่ีจะรักษาความสงบสุข  ความยุติธรรมและ
ความม่ันคงของบ้านเมือง  เพราะฉะนั้นก่อนท่ีทุกคนจะเข้ารับหน้าท่ี  จะต้องทราบและตระหนักถึงภารกิจ  
และต้องมีความม่ันใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีทุกอย่างให้สมบูรณ์ด้วยอุดมคติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ขอให้แต่ละคน
ใช้ความรูค้วามฉลาด  และความรอบคอบให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด  ยึดม่ันในความสุจริต  
มีความกล้าหาญท่ีจะต่อสู้กับคนชั่ว  ความชั่วและสิ่งล่อใจทุกอย่าง  ขอให้ระลึกว่า  การสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ความวัฒนาผาสุกให้แก่ท้องถ่ินและประชาชนเป็นวิธีการอันประเสริฐสุดท่ีจะป้องกันการแทรกซึม
บ่อนทําลายและรักษาความเป็นปึกแผ่นม่ันคงของประเทศชาต ิ
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๓ 
ณ  กระทรวงมหาดไทย 

วันอังคารที่  ๖  เมษายน  ๒๕๑๔ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  อีกวาระหนึ่ง 
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจไทย  

ซึ่งจะเป็นท้ังกําลังและผู้นําในการพิทักษ์คุ้มครอง  พร้องท้ังเสริมสร้างความสงบสุข  ความเรียบร้อย  และความ
ปลอดภัยของประเทศและประชาชน 

ข้าพเจ้าเชื่อว่า  ขณะนี้ท่านท้ังหลายต่างมีความรู้ความสามารถ  มีความปรารถนาและมีจิตใจอันอัน
บริสุทธิ์แน่วแน่  ท่ีจะเข้ารับปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเท่ียงตรง  ให้
ได้ผลดีท่ีสุด  แตก่ารท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของนายตํารวจให้บรรลุผลเลิศนั้น  ความจริงมิใช่ง่ายนัก  เป็นงานท่ี
ตรากตรําและต้องสู้ด้วยความลําบากยากยิ่ง  ท้ังมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอด  อุปสรรคสําคัญท่ีคอยขัดขวางการ
ปฏิบัติงานและทําลายความเป็นตํารวจของท่าน  ได้แก่สิ่งล่อใจ  ได้แก่คําหว่านล้อมพร้อมท้ังคําสบประมาทเย้ย
หยัน  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดให้เป็นมลทินและชักนําให้ค่อยๆถลําลงไปในความชั่ว  หันเข้า
ประพฤติทุจริตต่อหน้าท่ี  ซึ่งเป็นความผิดและเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างร้ายแรง  เพราะฉะนั้น 
ท่านจะต้องสํารวมระวังตัว  ต้องทําใจให้เข้มแข็งเด็ดขาด  ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น  เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ของ
ตํารวจไว ้ ถ้าทุกคนต่อสู้เอาชนะได้ก็จะประสบความสําเร็จในการงาน  ได้ชื่อว่าเป็นนายตํารวจท่ีแท้  จะเป็น
แบบฉบับและตัวอย่างให้ผูอ่ื้นประพฤติปฏิบัติตามมากข้ึนๆ  และในท่ีสุดจะเป็นผลให้สถาบันตํารวจเป็นสถาบัน
ท่ีผุดผ่องม่ันคงอย่างยิ่ง  เป็นท่ีเชื่อได้แน่แท้ว่าจะอํานวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้โดย
สมบูรณ์ 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความแข็งแกร่งท้ังด้วยกายด้วยใจ  เพ่ือจักได้สามารถปฏิบัติงาน  
สร้างเกียรติคุณและความสําเร็จให้แก่ตนและแก่การตํารวจไทย  ท้ังขอให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิตทุกประการท่ัวหน้ากัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๔ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๑๕ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ณ  

โอกาสนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และจะได้เข้ารับ
ตําแหน่งหน้าท่ีอันมีเกียรติในราชการต่อไป 

เป็นท่ีทราบกันดีอยู่ว่า  ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน  การรักษาความสงบและความม่ันคงของประเทศ
และประชาชน  มีปัญหาใหญ่และซับซ้อนอย่างยิ่งเกิดแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง  โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
เนื่องจากบ้านเมืองของเรากําลังถูกแทรกซึมบ่อนทําลายและคุกคามโดยอิทธิพลภายนอกประเทศอยู่อย่างหนัก 
ดังนั้น  ก่อนท่ีจะออกไปปฏิบัตงิาน  แต่ละคนจะต้องเข้าใจว่า  ตนเองได้ตกลงตัดสินใจแล้วท่ีจะรับเอาภาระอัน
ยากยิ่งมาเป็นหน้าท่ี  และจะต้องทําหน้าท่ีนี้ให้สําเร็จ  จะปล่อยให้พลาดพลั้งไม่ได้  ไม่ว่าด้วยประการใดๆ 
เพราะจะเป็นอันตรายถึงความเป็นความตายของชาติไทย  

สําหรับผู้เป็นตํารวจ  การต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทําลายต่างๆ  ไม่มีวิธีการใดสําคัญและจําเป็น
เท่ากับการรกัษาความเท่ียงธรรมและความสุจริตท่ีใด  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองรักษาความสุจริตยุติธรรมไว้ได้  ท่ี
นั้น  การยุยงก่อกวนทําได้ยากท่ีสุด  แต่ถ้าท่ีใดเจ้าหน้าท่ีไม่เท่ียงธรรม  การก่อการร้ายจะทําได้ง่ายดาย  จะ
ลุกลามรวดเร็ว  และจะแก้ไขได้ยากท่ีสุด 

ขอจงมีความตั้งใจและม่ันใจในหน้าท่ี  จงใช้ความรู้  ความฉลาด  และความสุขุมรอบคอบให้เกิด
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด  จงกล้าหาญท่ีจะต่อสู้กับคนชั่ว  ความชั่ว  และสิ่งล่อใจทุกอย่าง  จง
ยินดีและภูมิใจท่ีจะรักษาความสุจริตและความยุติธรรม  แล้วทุกคนจะเอาชนะอุปสรรคขวา่กหนามในการงาน
ได้โดยปลอดภัย 

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความสุขและความเจริญม่ันคงในชีวิต  และขอให้ผู้ท่ีมาประชุมพร้อมกัน
ในพิธีนี้  มีความสวัสดีท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี  ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ 
ณ  กระทรวงมหาดไทย 

วันศุกร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๑๖ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินด ี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตร ี ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  อีกวาระหนึ่ง 
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจไทย  

ซึ่งต่อไปจะได้เป็นกําลังและเป็นผู้นําในการพิทักษ์คุ้มครอง  พร้อมท้ังเสริมสร้างความสงบสุข  ความเรียบร้อย  
และความปลอกภัยให้แก่ประเทศและประชาชน 

ตํารวจเป็นผู้มีอํานาจท่ีจะสอบสวน  จับกุม  คุมขัง  และปราบปราม  เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  อํานาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษให้ได้เท่าๆกัน  สดุแต่การใช ้ ท่านท้ังหลายผู้มีความ
ปรารถนาและมีความตั้งใจอันบริสุทธิ ์ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สําเร็จผลอันสมบูรณ์ตรง
ตามอุดมคติ  ควรจักได้พิจารณาด้วยเหตุผลให้เกิดปัญญาเห็นจริงในข้อนี ้ สํารวมระวังกายใจให้แน่วแน่  ไม่ใช้
อํานาจเกินขอบเขตแห่งหน้าท่ีและความจําเป็น  ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนมาแอบแฝงใช้อํานาจของตน  ท้ังไม่ยอมตัวเป็น
เครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใดท่ีจะบังคับหรือหลอกล่อให้ใช้อํานาจโดยไม่ชอบธรรม  เม่ือทําได้ดังนี้ อํานาจของท่าน
จะเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  ทุกคนจะประสบความสําเร็จในการงานทุกอย่าง  ได้ชือ่ว่าเป็นแบบฉบับของ
ตํารวจท่ีแท้  และจะเป็นผลทําให้สถาบันตํารวจมีความม่ันคง  เป็นท่ีเชื่อถือได้ว่าจะอํานวยความสุขสงบและ
ความยุตธิรรมแก่ประชาราษฎร์อย่างแท้เท่ียง 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความสวัสดีในท่ีท้ังปวง  มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยกายใจ  เพ่ือ
สามารถปฏิบัติงาน  สร้างเกียรติคุณและความสําเร็จให้แก่ตนและแก่การตํารวจไทย  ท้ังขอให้ประสบความสุข
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการท่ัวหน้ากัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด  ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๖ 
ณ  ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย 
วันเสาร์ ที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๑๗ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่บรรดาว่าท่ีนายร้อยตํารวจตรี  ผู้ซ่ึงได้สําเร็จการศึกษาชั้นสูง

สุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่งในวาระนี้  และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายตํารวจใหม่ทุกๆคน 
ทุกวันนี้  ตํารวจทําหน้าท่ีท่ีสําคัญ  กว้างขวางมาก  ต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ตนแก่ท้องถ่ิน  นอกจานั้น ยังต้องปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามศัตรูของแผ่นดินเพ่ือรักษาความม่ันคงและอิสรภาพของประเทศด้วย  นบัว่ามีภารกิจหลัก 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างใหญย่ิ่ง  ผู้ท่ีจะเป็นตํารวจ  จําเป็นต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้แข็งแกร่ง
เสมอ ท้ังในด้านความรู้  กําลัง  และจิตใจ  พร้อมกับมีอุดมคติ มีความม่ันคงในความคิดอย่างสูง  จึงจะสามารถ
ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเต็มท่ีได้  

ท่านท้ังปวงท่ีสําเร็จจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ชื่อว่าผ่านการศึกษาอบรมมาดีและครบถ้วนทุกๆทาง 
ท้ังมีความเข้าใจในภาระหน้าท่ีโดยถ่ีถ้วนแน่นแฟ้นแล้ว  ขอให้เข้ารับงานสําคัญนั้นด้วยความม่ันใจ  อาศัยความ
ถูกต้องเท่ียงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลักเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติหน้าท่ี พยามยามนําความรู้ความสามารถ
ท้ังมวลท่ีมีอยู่  มาอํานวยความผาสุกความยุติธรรมแก่คนทุกคน  ด้วยความเข้มแข็ง  อดทน  และสุจริตให้เป็นท่ี
ประจักษ์ชัดว่า  ตํารวจนั้นคือหลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน  ท่ีทุกๆคนจะเชื่อใจและยกย่อง
นับถือได้เต็มภาคภูมิ 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความสุขความสําเร็จท้ังในชีวิตและการงาน  มีความปลอดภัยใน
กาลทุกเม่ือ  และขอให้ท่านท่ีมาร่วมในพิธมีีความสวัสดีท่ัวกัน. 
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พระราโชวาท(๑) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนาถ 
เสด็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๑๗ 

ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 
วันอังคารที่  ๘  เมษายน  ๒๕๑๘ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาประกอบพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ในโอกาสนี ้
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนท่ีได้รับความสําเร็จผลในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจไทย  

ซึ่งต่อไปจะได้เป็นบุคคลสําคัญ  คือผู้พิทักษ์สันติราษฎรเ์พ่ือสร้างเสริมความสุขความม่ันคงของชาติบ้านเมือง  
คําว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้น  ใจความก็บอกแจ้งชัดแล้วว่า  เป็นผู้ต้องแบกภาระรับผิดชอบอย่างสูง

และหนักยิ่ง  เพราะการพิทักษ์ความสงบของประชาชนจํานวนมากนั้นกว้างขวางซับซ้อนยิ่งนัก  ต้องกระทํา
ด้วยความตั้งใจ  พากเพียร  เสียสละ  ด้วยกําลังท้ังทางกายทางใจอย่างแรงกล้า  ยิ่งในปัจจุบัน  จํานวนพลเมือง
เพ่ิมข้ึนมากและรวดเร็วเกินกว่าจํานวนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  ซึ่งผลิตได้ด้วยความยากเย็นรุ่นละไม่มากนัก  
ภาระท่ีทุกคนต้องรับไว้จึงต้องเพ่ิมข้ึนเป็นลําดับ  ทําให้ข้าพเจ้าเห็นใจและนิยมยกย่องผู้ท่ีเป็นตํารวจอยู่เสมอ
ตลอดมา  แต่ถึงอย่างไรก็จําเป็นจะต้องขอให้ความอดทนอดกลั้นเป็นสัญลักษณ์ของท่านท้ังหลายอยู่ตลอดไป 
เพราะการรักษาความสงบภายในบ้านเมือง  ซึ่งสําคัญอย่างยิ่งนั้นข้ึนอยู่กับตํารวจแท้ๆ  พร้อมกันนั้นก็ต้อง
ขอร้องให้แต่ละคนทําตนให้เป็นมนุษย์ใหส้มบูรณ์ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหส้มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จฯ  แทนพระองค์  ไปในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่

ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจประจําปกีารศกึษา  ๒๕๑๗ 
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คําว่า  “มนุษย์”  นั้นต่างกับ  “คน”  อยู่มาก  คือ “คน”  หมายความแค่เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง 

แต่  “มนุษย์”  หมายถึงคนท่ีมีจิตใจสูง  คือมีอุดมคติ  เป็นสุภาพชนทําหน้าท่ีเพ่ือหน้าท่ี  ทํางานเพ่ือประโยชน์
ของสังคม  มีความรักท่ีกว้างขวาง  คือรักผลประโยชน์ของส่วนรวม  ไม่รักแต่ผลประโยชนข์องตนและพวกพ้อง
ตน  มีความจริงต่อทุกอย่างท่ีควรจริงด้วย  เช่นจริงต่อคําพูด  จริงต่อหน้าท่ีการงาน  จริงต่อประเทศชาติ  และ
สําคัญท่ีสุดจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ของตัวเอง  สรูปแล้วว่า  การเป็น  “มนุษย์”  เป็นภาวะท่ียากท่ี
คนจะเพียรพยายามก้าวให้ถึงได้ 

ตํารวจต้องเป็นมนุษย์ให้ได้สมบูรณ์ครบถ้วน  จึงจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้สําเร็จ  และการจะ
ปฏิบัติตัวเป็นมนุษย์เพ่ือสามารถทําหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ตลอดไปนั้น  กระทําได้ยากยิ่ง  เพราะมักจะ
ต้องประสบอุปสรรค  ภัยอันตราย  ความบีบค้ันต่างๆท้ังทางกายและทางใจ  ท้ังต้องผจญกับพาก  “อมนุษย์”  
คือคนใจต่ํา  ผู้ไม่มีหลักการอันชอบธรรม  และมักก่อเหตุรังควานให้เกิดความปั่นป่วนอยู่เสมอ  ดังนั้นจึงต้อง
ขอให้ทําใจให้ม่ันคงและหนักแน่นให้ตลอดไม่ถ่อยจากอุดมคติไม่ว่าด้วยเหตุใหญ่น้อยอย่างไร  แม้คนสมัยนี้
มักจะชอบพูดกันว่าอุดมคติกินเข้าไปไม่ได้  ก็ขอให้ทําความเข้าใจให้ถูกว่า  คนเราไม่ได้เกิดมาเพ่ือกินประการ
เดียว  หากแต่เกิดมาเพ่ือปฏิบัติประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์  สําคัญท่ีสุดขอให้ระลึกไว้ว่าเราเป็นผู้ทํา
หน้าท่ีท้ังปวงด้วยเจตนาบริสุทธิ์เท่ียงตรงท่ีจะรักษาธรรมหรือความถูกต้องไว้  เพ่ือยังประเทศตลอดจนเพ่ือน
มนุษย์ให้มีสันติสุขและความร่มเย็นเป็นจุดหมายอันสูงสุด 

ด้วยอํานาจกุศลเจตนา  ท่ีท่านท้ังหลายตั้งใจจะออกไปทําหนาท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศ
และของชนหมู่มาก  ขอให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง  ท้ังในจิตใจและในหน้าท่ีการ
งาน  มีความสวัสดีในท่ีท้ังปวงในกาลทุกเม่ือ  มีปัญญาสว่างไสว  กําลังกายใจสมบูรณ์  สามารถสร้างเกียรติคุณ
แก่ตนเองและสถาบันตํารวจไทยได้ถ้วนทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๑๘ 
ณ  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๘  เมษายน  ๒๕๑๙ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผูส้ําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติ
เป็นนายตํารวจไทย 

บ้านเมืองของเราเวลานี ้ เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย  สภาพเช่นนี้
ทําให้เกิดภาระหนักและยากลําบาก ในการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดถึง
ประเทศชาติ  สาเหตุของความวุ่นวายนั้นเนื่องมาจากปัญหาสับสนซับซ้อน  ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมือง  ซึ่งกําลังเกิดข้ึนท่ัวไปในโลก  แล้วเรารับเอาอิทธิพลแห่งปัญหานั้นๆ  เข้ามา  จึงพลอย
กระทบกระเทือนเดือดร้อนไปด้วย  แต่ถ้าหากเรารู้เท่าทันถึงสาเหตุว่ามาทางใด  อย่างไรก็จะทําให้หาทางหลบ
หลีกแก้ไขให้บรรเทาเบาบางไปได้ตามวิธีการของเรา  

ท่านท้ังหลายท่ีสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้ มีด้วยกัน  ๑๒๗  คน  เม่ือเทียบกับปรมิาณงานของตํารวจท่ีมี
อยู่ ก็ดูเป็นจํานวนไม่มาก  แต่ถ้าหากทุกคนมีจิตใจเป็นตํารวจท่ีแท้  มีความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันสําคัญ
ของตน ด้วนสติปัญญาความสามารถ  ด้วยความเข้มแข็ง  อดทน  ด้วยอุดมคติและความบริสุทธิ์ใจแล้ว  
จํานวน  ๑๒๗  คนนี้ก็นับว่าไม่น้อย  ท้ังมีพละกําลังมาก  และมีความหมายอย่างยิ่งในอันท่ีจะเสริมกําลังท่ีมีอยู่
แล้ว  ให้ปฏิบัติดําเนินงานท้ังปวงให้บรรลุเป้าหมายได้ 

ด้วยอํานาจแห่งกุศลเจตนา  ท่ีตั้งใจจริงจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศละ
ประชาชน  ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความรุ่งเรอืง  ท้ังในชีวิตท้ังในหน้าท่ีการงาน   มีความสุขความ
สวัสดีในท่ีทุกสถาน  มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์  สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่
สถาบันตํารวจไทยให้ยั่งยืนม่ันคงสืบไป  สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๑๙ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันศุกร์  ที่  ๘  เมษายน ๒๕๒๐ 
 

----------------------------- 
 

 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่บรรดาว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จ
การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ   อีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติ
เป็นนายตํารวจไทย 

ท่านท้ังหลายทราบอยู่เป็นอันดีว่า  ต่อไป  จะต้องรับภาระรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  ซึ่งเข้าใจได้ว่าจะต้องเผชิญกับการต่อสู้โจรผู้ร้าย  กับภยันตราย  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กับ
ความยุ่งยากนานาประการท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จนทําให้คน
ท้ังหลายปรบัตัวเข้ากับสังคมไม่ทันและมีแนวความคิดเห็นไปคนละอย่าง  การก่ออาชญากรรมและเหตุไม่สงบ
ต่างๆก็มีการนําเอาวิธีการกับท้ังพฤติกรรมอันทันสมัยรุนแรง  โหดร้าย  อย่างไม่เคยปรากฏแต่ก่อนมาใช้ด้วย 
แต่ถึงอย่างไร  ก็เป็นหน้าท่ีโดยแท้จริงของตํารวจทุกคนท่ีจะต้อง  “รักษาสันติราษฎร”์  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถ  ใช้วิถีทางและวิธีการท่ีเหนือข้ึนไปกว่าเข้าคลี่คลาย  ระงับปราบปรามเหตุร้ายต่างๆให้
สงบ  ขอให้ทุกคนตั้งใจให้ม่ันคง  ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เป็นตํารวจให้สําเร็จ  ความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น 
จะต้องถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของตัวเองด้วย  และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อ่ืน  ย่อมเท่ากับขจัดความ
เดือดร้อนของตนเอง   

ในการปฏิบัติงานนี้ ต้องมีความอดทนหนักแน่นให้มาก  ท้ังด้วยกายด้วยใจ  ต้องรักษากฎหมาย 
ระเบียบวินัย  และระเบียบปฏิบัติให้เท่ียงตรง  ต้องปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว  เด็ดขาด  โดย
ประกอบด้วยปัญญาอันสุขุมรอบคอบ  ด้วยความถูกต้องยุติธรรมและความเมตตา  มุ่งบําเพ็ญกรณียกิจและ
บําเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากท่ีสุด  แม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ี  ก็ต้องไม่หวั่นไหวและย่อท้อ 

ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดี  มีความสําเร็จและความเจริญในชีวิตและมีความก้าวหน้า
รุ่งเรืองในหน้าท่ีการงานทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๒๐ 
ณ  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

วันจันทร์ที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๒๑ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจอีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับ
เกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในครั้งนี้ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง  อันเป็นหน้าท่ีสําคัญของตํารวจนั้น  ปัจจุบันมี
ปัญหามาก  ท้ังดูเหมือนมีท่าทีว่าจะยังยุ่งยากซับซ้อนต่อไปอีก  ท้ังนี้เพราะบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระแทก
จากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของโลก  เป็นเหตุทําให้
คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน  กลับกลายเป็นคนท่ีคิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง  โดยไม่
คํานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อ่ืน  จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบ  รวมท้ังการละเมิด
และเบียดบังผู้อ่ืน  ด้วยอาการและวิธีการต่างๆ  อย่างคาดคิดไม่ถึง  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  การระงับปราบปราม
เรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าท่ีโดยตรงของตํารวจ  ไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหรือขอผ่อนปรนอย่างไรได ้ เพราะฉะนั้น  ทุก
คนจะต้องกระทําหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปให้สําเร็จ  ขอให้พยายามตั้งใจนําวิชาความรู้ท่ีมีอยู ่ พร้อมท้ัง
ความฉลาดรอบคอบ  ความมานะอดทน  และความสุจริตเท่ียงตรง  เข้าระงับ  ปราบปราม  และบรรเทา
ปัญหาและเหตุร้ายดังกล่าวจนสุดความสามารถ  เพ่ือใหส้ภาพการณ์บ้านเมืองคลี่คลายดีข้ึนให้จงได้  ในการนี้ 
จะต้องสํานึกตระหนักไวเ้สมอว่า  ทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น  ก็เป็นความทุกข์ร้อนของตนเองด้วย  และการ
ขจัดความเดือดร้อนของผู้อ่ืน  แท้จริงคือการขจัดความเดือดร้อนของตนเองด้วยนั่นเอง 

ขออํานาจแห่งเจตนาดี  ท่ีตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและ
ประชาชน  จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความรุ่งเรือง  ท้ังในชีวิตท้ังในหน้าท่ีการงาน  มีความสุข
ความสวัสดีในท่ีทุกสถาน  มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์  สามารถสร้างเกียรติคุณแก่
ตนแก่สถาบันตํารวจไทยให้ยัง่ยืนม่ันคงสืบไป  สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ 
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                                        พระบรมราโชวาท 
      ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบตัรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

ณ  กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
                          วันพฤหัสบดี  ที ่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๒ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  บรรดาท่ีได้สําเร็จ

การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ณ  โอกาสนี ้ ขอแสดงความชื่นชมด้วย  ท่ีได้รับความสําเร็จใน
การศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

นับแต่นี้ไป ท่านท้ังหลายจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ซึ่ง
นอกจากจะหมายถึงการคอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุข  และเก้ือกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว  ยังหมายถึง
การรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  การจับกุมปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทําผิด  ตลอดจน
ศัตรูของชาติอีกด้วย  นับเป็นภารอันหนัก  ท่ีต้องทนลําบากตรากตรํา  ท้ังต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากและ
ภยันตรายอยู่ตลอดเวลา  ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบสิทธิและอํานาจทางกฎหมายให ้ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต  ตํารวจท่ีแท้ควรจะต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าท่ีและใน
สิทธิพิเศษของตนดังกล่าว  และต้องมีวินัยเคร่งครัด  มีความขยันพากเพียร  มีความกล้าหาญอดทน  และมีสติ
ยั้งคิดอย่างสูง  พร้อมท้ังต้องมีและต้องรักษาความสุจริตไว้ให้ม่ันคงทุกเม่ือ  ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะและสถานะใด  
ยิ่งเป็นนายตํารวจผู้มีวิชาความสามารถท่ีฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีด้วยแล้ว  ยังจะต้องมีภารกิจเพ่ิมข้ึนอีกส่วน
หนึ่งเป็นพิเศษ  ท่ีจะต้องพยายามขวนขวายใช้ความรู้ท่ีได้เล่าเรียนมา  ให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติงานให้เต็มท่ี  
ด้วยความม่ันใจและรวดเร็วฉับไว  เม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคอันใดเกิดข้ึนในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องไม่ตื่น
ตระหนก  หากแต่ต้องคุมสติให้ม่ันคง  แล้วใชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรองหาทางแก้ไขด้วยปัญญาความรู้ความ
ฉลาด  และด้วยความรอบคอบสุขุม  ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคชัดแจ้งก่อนทุกครั้ง  งานทุกอย่างจึงจะไม่ติดขัด
ยุ่งเหยิงและจะบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้บังเกิดผลดีท้ังแก่ส่วนรวมท้ังแก่ตนเองได้ตามท่ี
ปรารถนา 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต  มีความสุข  ความสวัสดีพร้อมท้ัง
ความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการตลอดกาลทุกเม่ือ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก ่
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๒ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันจันทร์  ที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๒๓ 
 

----------------------------- 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผูส้ําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ณ  โอกาสนี ้ ขอแสดงความชื่นชมด้วย  ท่ีได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

การปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ซึ่งหมายถึงการสอดส่องดูแลทุกข์สุขและ
เก้ือกูลประชาชนอย่างใกล้ชิด  การรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมาย  รวมท้ังการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและผู้กระทําผิด  ตลอดจนศัตรูของชาติทุกรูปแบบด้วย  นั้น เป็นภาระท่ีหนักและยากยิ่ง  เพราะ
ต้องเผชิญกับปัญหาและอันตรายนานาประการอยู่ตลอดเวลา ผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีนี้ให้สําเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์
ได ้ จึงจักต้องใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างสูงและต้องตั้งใจทําจริงด้วยความเข้มแข็งเสียสละ  หนักแนน่
อดทน  ด้วยความมีสติรอบคอบตั้งม่ัน และต้องมีความสุจริตยุติธรรม  ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัยอัน
เคร่งครัด  กล่าวสั้นโดยรวบยอด  คือต้องเพียรพยายามประกอบความดีให้ถึงพร้อมโดยไม่ขาดสายนั้นเอง 
 การทําความดีนั้น  จําเป็นท่ีเราจะต้องทําร่วมกันและพร้อมๆกัน  เพราะเม่ือรว่มกันทําโดยประสาน
สอดคล้องและสนับสนุนกันให้ครบถ้วนแล้ว  สิ่งท่ีดีงามก็จะบังเกิดข้ึน  ถ้าต่างคนต่างทํา  ก็ยากท่ีจะสําเร็จผล  
ซ้ําร้าย  ถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง  หรือปล่อปละละเว้นไม่ทําความด ี ก็เท่ากับร่วมกันทําความไม่ด ี ซึ่งจะนําพา
ส่วนรวมไปสู่ความเสื่อมและความสูญสลายอย่างแน่นอน  จึงใคร่ขอให้นายตํารวจทุกคน  และแต่ละคน  ได้
นําไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตนปฏิบัตหิน้าท่ีราชการต่อไป 

ด้วยอํานาจความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและ
ประชาชน  ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง  ท้ังในชีวิตท้ังในหน้าท่ีการงาน  ให้มี
ความสุขความสวัสดีในท่ีทุกสถาน  ให้มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์  สามารถสร้าง
เกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบันตํารวจไทย  ให้ยั่งยืนม่ังคงสืบไปไดส้มตามความประสงค์ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
      ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๒๓ 
และ 

พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตํารวจที่สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  รุ่นที่  ๒ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๒๔ 

                                            ----------------------------- 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตร  แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรีผู้สําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่นายตํารวจ
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคนอย่างมาก  ท่ีได้รับเกียรติ
และความสําเร็จในครั้งนี้ 

ปัจจุบันนี ้ มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ  ข้ึนมากมาย  ทําให้ตํารวจต้อง
รับภาระหนักยิ่งข้ึนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยเฉพาะในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้าย  ซึ่งคอยบ่อนทําลายความม่ันคงของประเทศชาติอยู่ทุกขณะ  
ดังนั้น  เจา้หน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถอย่างสูง  ท้ังต้องรู้จักใช้ความรู้
ความสามารถนั้นโดยถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย  และนอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว  
ทางด้านจิตใจตํารวจ  ก็จําเป็นจะต้องฝึกหัดอบรมเป็นพิเศษ  ให้ม่ันคงและแข็งแกร่งถึงขนาด  เพ่ือจะได้
สามารถอดทนและอดกลั้นต่อความยากลําบากทุกอย่าง  รวมท้ังอามิสเครื่องเย้ายวนล่อใจสารพัด  มิฉะนั้นจะ
ไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตํารวจไว ้ ให้เหนียวแน่น
ตลอดไปได้ 

การทําดีนั้นทํายาก  และเห็นผลช้า  แต่ก็จําเป็นต้องทํา  เพราะหาไม่  ความชั่วซึ่งทําได้ยาก  จะเข้ามา
แทนท่ี  แล้วจะพอกพูนข้ึนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว  ตํารวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้
สุดกําลัง  ในการเสริมสร้างและสะสมความดีอยู่ทุกเม่ือ  ท้ังต้องหม่ันสํารวจตรวจสอบความดีของตัวอยู่เสมอๆ  
ด้วยว่า  ยังมีบริบูรณ์ดีอยู่หรือบกพร่องวิปริตในส่วนใดข้อใดไป  จักได้รีบปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขให้ทันการ  และ
การสร้างความดีนี ้ สําคัญท่ีสุด จะต้องกระทําให้พร้อมกันท่ัวทุกคน  ผลการปฏิบัติจึงจะมีประสิทธิภาพเต็มท่ี  
และช่วยให้บ้านเมืองมีความปรกติเรียบร้อยได ้ ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน  หรือพากันละเลย  ไม่รักษาความ
ดีแล้ว  ความปั่นป่วนระส่ําระสายก็จะเกิดตามมา  จึงใคร่ขอให้นายตํารวจทุกคนคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  
เพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมุ่งท่ีจะสร้างสรรค์แต่สิ่งท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดไป 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  ละขอให้ทุกๆ
ท่านท่ีมาประชมุพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีจงท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 
ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด  จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๔ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตํารวจ 
ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  รุ่นที่  ๓  และ  รุ่นที๔่ 

ณ  อาคาร  ใหม่สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๒๕ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรีผู้สําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตํารวจ  ผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ในโอกาสนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก  ท่ีได้รับเกียรติ
และความสําเร็จ 

ตามท่ีเข้าใจกันท่ัวไป  ตํารวจมีหน้าท่ีสําคัญอยู่กับการระงับปราบปรามการกระทําผิดหรือ
อาชญากรรมต่างๆ  และมักจะคิดเห็นกันต่อไปด้วยว่า  การประกอบอาชญากรรมในทุกวันนี้ มีชั้นเชิงและกลวิธี
ท่ีแยบยลและรุนแรงมาก  ทําให้ตํารวจไม่สามารถท่ีจะปราบปรามให้ได้ผลเด็ดขาดจริงๆ  ได้  ข้อนี้  ถ้าได้
พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า  การปราบปรามการกระทําผิดท้ังปวง  มิใช่สิ่งท่ีเกินความสามารถของเจ้า
พนักงานแต่อย่างใด  เพราะธรรมดาผู้ท่ีกระทําความชั่วทุจริตนั้น  จิตใจมักไม่เป็นปรกติ  คือถ้าไม่ลุแก่อํานาจ
โทษะ  ก็ต้องลุแก่อํานาจโลภะ  และผู้ใดก็ตาม  เม่ือโทษะหรือโลภะเข้าครอบงําแล้ว  จะทําสิ่งใดก็ตาม  ย่อม
ต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดข้ึนเสมอ  ไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทําในขณะท่ีมีจิตใจผ่องใสเป็น
ปรกติ  เม่ือตํารวจเป็นฝ่ายท่ีเป็นธรรมและสุจริต  ก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่า  ต้องเอาชนะผู้กระทําผิดได้เป็น
แน่นอน  ดังนี้  จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้หนักแน่นม่ันคงในความสุจริต ถูกต้อง  และเป็นกลาง
อยู่เสมอทุกเม่ือ  เม่ือจิตใจหนักแน่นม่ันคงดังนั้นแล้ว  จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญ  
เท่ียงตรง  เปน็ธรรม  มีประสิทธภิาพเต็มเปี่ยม  โดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความด ี ความสามารถของเรา
ได้เลย  สําคัญท่ีสุด  จะต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุแก่อํานาจโลภะและโทษะเสียเอง  เพราะหากเป็น
ดังนั้น  จะไม่มีวันท่ีจะกําราบปราบปรามผู้ใดได้ 

ด้วยอํานาจความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและ
ประชาชน  ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง  ท้ังในชีวิตท้ังในหน้าท่ีการงาน  ให้มี
ความสุขความสวัสดีในท่ีทุกสถาน  ให้สามารถท่ีจะสร้างเกียรติคุณแก่ตน  แก่สถาบันตํารวจไทย  ให้ยั่งยืนม่ังคง
สืบไปไดส้มตามความประสงค์ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๕ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่

ผู้ที่สําเร็จการอบรมหลักสตูรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  รุ่นที ่ ๔ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่
ผู้ที่สําเร็จการอบรมหลักสตูรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  รุ่นที่  ๕ 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตจลดา 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๒๖ 

                                    ----------------------------- 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  

พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์  แก่ผู้ท่ีสําเร็จการอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นท่ี๔  และ
มอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  รุ่นท่ี  ๕  ใน
วาระนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จ 

ผู้ท่ีเข้ามาเป็นตํารวจย่อมทราบดีกันทุกคนว่า  งานในหน้าท่ีของตนนั้นเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด  ท้ังยัง
มีภัยอันตรายท่ีจะต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอีกมาก  ในการกําราบปราบปรามผู้ทุจริต  ตํารวจทุกคนจึงต้องตั้งตัว
ตั้งใจให้ม่ันคงและหนักแน่นเป็นพิเศษตั้งแต่วาระเริ่มแรกท่ีจะต้องรักษาความสุจริตและความถูกต้องเป็นธรรม
ไว้เสมอทุกเม่ือ  จะต้องรักษาความเพียรพยายาม  ความกล้าหาญ  อดทน  เสี่ยสละ  ไว้ไม่ไห้เสื่อมถอย  จะต้อง
ควบคุมสติความรู้เท่าทันเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลา  และจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินิจฉัยของตนเองให้
กระจ่างแจ่มชัด  พร้อมท่ีจะนํามาใช้ได้ทุกขณะ  ความระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดันนี้  จะ
ช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีว่าเป็นภาระยากลําบากนั้น  ได้สําเร็จ 

นอกจากนี้  ใคร่จะเตือนว่า  อุปสรรคสําคัญของตํารวจคือความท้อถอยและความขลาดหวาดหวั่น  อัน
เป็นเครือ่งมือบั่นทอนความสามารถและความฉลาดในตนเองอย่างร้ายกาจ  ตํารวจจะยอมแพ้แก่ความ
ยากลําบากหรือแก่คนทุจริต  ไม่ได้เป็นอันขาด  ตรงข้าม  จะต้องม่ันใจและระลึกไว้เสมอว่า  ตํารวจเป็รฝ่ายท่ี
เป็นธรรมและสุจริต  ย่อมอยู่ในสภาพท่ีเหนือกว่าผู้กระทําผิดทุกประการ  จึงต้องเอาชนะผู้กระทําผิดได้เป็น
แน่นอน  และเม่ือแต่ละคนทําจิตใจให้เชื่อม่ันและหนักแน่นได้ดังนี้  ย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วงได้ด้วย
ความกล้าหาญ   เท่ียงตรง  เป็นธรรม  และด้วยประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม  โดยไม่ทุจริตชนคนใดจะเอาชน่ะควา
มดีความสามารถของตนได้เลย 

ด้วยอํานาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขสว่นรวมของ
ประเทศและประชาชน  ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเม่ือ  และให้ประสบความสําเร็จความ
เจริญรุ่งเรืองท้ังในชีวิต  ท้ังในหน้าท่ีการงาน  สามารถท่ีจะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน  แก่สถาบันตํารวจ
ไทยให้ดํารงม่ังคงสืบไปตลอดกาลนาน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๖ 
ฯลฯ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๒๗ 

----------------------------- 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรีผู้สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรและเข็มสันติพิทักษ์และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่
นายตํารวจผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กํากับการและหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ณ  ในโอกาสนี้  ขอ
แสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา 

ข้าราชการตํารวจในปัจจุบันนี้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานหลายอย่างต่างกัน  ในขอบเขตท่ีกว้างขวางมากยากท่ี
จะกล่าวให้ท่ัวถึงได้  หน้าท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆ  แล้ว
วินิจฉัยตัดสินให้ได้โดยถูกต้องเท่ียงตรง  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่ัวหน้า  และรักษาความ
สุจริต  ความเป็นธรรม  ความสงบสุขในแผ่นดิน  ในการนี ้ ท่านท้ังหลายมักจะถูกปิดบังอําพราง  หรือบิดเบือน
ให้เข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา  ด้วยคําเท็จ  ด้วยการหลีกเลี่ยงแก้ตัวโดยเพทุบายต่างๆของผู้กระทําผิด  ซึ่งต้องการ
เอาตัวรอดและของผู้ต้องการเบียดบังเอาผลประโยชน์นานาประการ  จึงย่อมทําให้แต่ละคนต้องตรากตรําจําเจ
อยู่กับปัญหาหนักใจ  หนักสมอง  สารพัด  และมีความเคร่งเครียดอยู่ตลอดเดือนตลอดปี  จนอาจทําให้บางคน
มีความคิดอ่านสับสน  ระแวงสงสัย โกรธง่าย  มองคนไปในแง่ลบ  และท่ีสุดอาจวินิจฉัยกรณีต่างๆ  ผิดไปอย่าง
ตรงข้ามได้ง่ายๆ  เพราะฉะนั้น  ตํารวจจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความหนักแน่นท้ังทางกาย  ทางวาจา  และ
สําคัญสุดคือทางความคิดจิตใจ  นายตํารวจท้ังหลาย  ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้ว  หรือเป็น
นายตํารวจสําเร็จใหม่  จําเป็นต้องควบคุมจิตใจให้ม่ันคง  โดยพยายามปลูกฝังบํารุงความเข้มแข็งหนักแน่นให้
เกิดข้ึนสมบูรณ์ในความคิดอ่าน  ตั้งตัวตั้งใจให้เปน็กลาง  ไม่หวั่นไหว  ไม่สะทกสะเทือนด้วยอคติความลําเอียง
ด้วยความโกรธความหลง  รวมท้ังอามิสเครื่องล่อใจท้ังปวง  อันเป็นต้นเหตุใหญ่ท่ีมักทําให้บุคคลเสียความเป็น
กลาง  และเสียคน  ถ้าควบคุมรักษาใจให้หนักแน่นเป็นกลางได้สําเร็จ  ความคิดพิจารณาก็จะกระจ่างชัด  จะ
วินิจฉัยตัดสินกรณีต่างๆ ก็สามารถกระทําได้ตรงไปตรงมาตามเป็นจริงอย่างกล้าหาญ  ม่ันใจ  และภาคภูมิ  
ความฝึกใจให้พร้อมดังนี้ยังจะเป็นรากฐานรองรับประคับประคอง  พร้อมท้ังส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ทุกๆ  อย่างได้โดยราบรื่น  จนบรรลุความสําเร็จความเจริญในราชการในท่ีสุด 

ด้วยอํานาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของ
ประเทศและประชาชน  ขอให้ทุกคนมีความปลอกภัยในกาลทุกเม่ือ  และให้ประสบความสําเร็จความ
เจริญรุ่งเรืองท้ังในการครองชีวิต  ท้ังในหน้าท่ีการงาน  สามารถท่ีจะสร้างเกียรตยิศชือ่เสียงให้แก่ตน  แก่
สถาบันตํารวจไทยให้ดํารงม่ังคงสืบไปตลอดกาลนาน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกน่ักเรียนนายร้อยตํารวจ 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๗ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที๑่ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๖ 

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธปิตัย์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ชุดที่  ๗ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอําพร 
วันเสาร์  ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๒๘ 

----------------------------- 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ  ผู้สําเร็จ

การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๗  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับ
เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันตพิิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
บรหิารงานตํารวจชั้นสูง  หลกัสูตรผู้กํากับการ   และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ในโอกาสนี้  ขอแสดง
ความชื่นชมกับทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน  อันเป็นหน้าท่ีสําคัญโดยตรงของตํารวจนั้น 
เห็นกันอยู่ว่ามีปัญหายุ่งยากมากข้ึนในปัจจุบัน  เนื่องด้วยบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผัน
ผวนและเปลี่ยนแปรของสภาวการณ์หลายๆอย่างท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และอ่ืนๆ  เป็นเหตุทําให้
คนบางคนกลายเป็นคนท่ีเห็นแก่ประโยชน์และความพอใจของตน  จนไม่คํานึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมและ
ประโยชนข์องผู้อ่ืน  จึงพากันละเลยจริยธรรมและระเบียบแบบแผนอันดีงาม  ก่ออาชญากรรม  ความไม่สงบ 
รวมท้ังการละเมิดและเบียดบังกันด้วยวิธีการต่างๆ  ถึงอย่างไรก็ตาม  การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี ้ ก็เป็น
หน้าท่ีโดยตรงของตํารวจ  ไม่มีเหตุข้ออ้างใดๆท่ีจะทําให้หลีกเลี่ยงได้  เพราะฉะนั้นตํารวจทุกคนจึงจะต้อง
พยายามกระทําหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปให้สมบูรณ์  ในการนี้  ขอให้แต่ละคนตั้งใจนําวิชาความรู้ท่ีมีอยู่
พร้อมท้ังความเฉลียวฉลาดรอบคอบ  ความกล้าแข็งอดทน  และความสุจริตเท่ียงตรง  เข้าระงับเหตุร้ายและ
คลี่คลายบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ  พร้อมท้ังระลึกไว้เสมอว่า  ความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนคือความทุกข์ร้อนของตนเอง  และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อ่ืนนั้น  แท้จริงคือการขจดัความ
เดือดร้อนของตนนั่นเอง 

ขออํานาจแห่งเจตนาดี  ท่ีตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนร่วมของประเทศและ
ประชาชน  จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองท้ังในชีวิตท้ังในหน้าท่ีการงาน  ให้มี
ความสุขความสวัสดีในท่ีทุกสถาน  และมีพลังกาย  พลังใจ  พลังปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์  สามารถสร้าง
เกียรติยศชื่อเสียงแก่ตน  แก่สถาบันตํารวจไทย  ให้ยั่งยืนม่ังคงสืบไป  สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๘ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัยแ์ก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๒ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๗ 

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานายการตํารวจ  ชุดที่  ๘ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันจันทร์  ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๒๙ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตํารวจ  ผู้สําเร็จ

การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๘  พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร
กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลกัสูตรผู้กํากับการ   และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ในโอกาสนี้  ขอแสดง
ความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา 

ปัจจุบนันีมี้เหตุหลายอย่างทําให้ตํารวจต้องรับภาระหนักยิ่งข้ึนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  โดยเฉพาะในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรมและการต่อต้านศัตรูผู้บ่อนทําลายความม่ันคงของ
ประเทศชาติในรูปต่างๆ  ดังนั้น  เจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง  และ
ต้องรู้จักใช้ความรู้ความสามารถนั้นอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากด้านความรู้ความสามารถ
แล้ว  ทางด้านจิตใจ  ตํารวจก็จําเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ  ให้ม่ันคงและแข็งแกร่งถึงขนาด เพ่ือ
จักได้สามารถอดทนและอดกลั้นต่อความยากลําบากทุกอย่างรวมท้ังอามิสเครื่องเย้ายวนให้ประพฤติผิดต่อ
หน้าท่ีด้วย  มิฉะนั้น  จะไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงาม  ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของ
ตํารวจไว้ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้ 

การทําความดีนั้น  โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย ์ จึงทําได้
ยาก  และเห็นผลช้า  แต่ก็จําเป็นต้องทํา  เพราะหาไม่  ความชัว่  ซึ่งทําได้ง่าย  จะเข้ามาแทนท่ี  แล้วจะพอก
พูนข้ึนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว  ตํารวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกําลัง  ท่ีจะสร้าง
เสริมและสั่งสมรักษาความดีให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  และสําคัญท่ีสุด  จะต้องกระทําดังนี้ให้พร้อมท่ัวกันทุกฝ่ายทุก
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คนด้วย  จึงจะบังเกิดประสิทธิผล ชว่ยให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและเป็นปรกติสุขม่ันคงได้  ตรงข้าม  
ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน  หรือพากันละเลยไม่รักษาความดีแล้วความยุ่งยากกระส่ําระสายก็จะตามมา จึง
ใคร่ขอให้นายตํารวจทุกคนนําไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  เพ่ือจักได้ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูก  
ให้สมควร  และให้เป็นกําลังสรา้งสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  และ
ขอให้ทุกๆท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสวสัดีจงท่ังกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่  ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๒๙ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัยแ์ก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๓ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๘, ๙ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานายการตํารวจ  ชุดที่  ๙ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันอาทิตย ์ ที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๓๐ 
----------------------------- 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรีผู้สําเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  
และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตรผู้กํากับการ
และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 

ตํารวจนั้นต้องถือว่าเป็นท่ีพ่ึงสําคัญของประชาชน  ในด้านอํานวยความม่ันคงปลอดภัยและความ
ยุติธรรมเท่ียงตรง  ดังนี ้ เจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง  ท้ังทาง
วิชาการปฏิบัติการ  และการคิดอ่านด้วยเหตุผลท่ีถูกต้อง  นอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว  ทางด้าน
จิตใจและคุณธรรม  ก็จําเป็นต้องฝึกฝนอบรมเป็นพิเศษ  ให้ม่ันคงและแข็งแกร่งถึงขนาดด้วย  เพ่ือจักได้
สามารถอดทนต่อความยากลําบาก  และอดกลั้นต่ออามิสเครื่องล่อใจนานาประการ  มิฉะนั้น  จะไม่อาจรักษา
ความสุจริตและวินัยอันดีงาม  ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือคุณค่าของตํารวจ  ให้คงอยู่อย่างเหนียวแนน่ตลอดไปได้  
ในเรื่องการรักษาคุณงามความดีนั้น  ทุกคนจําต้องระลึกไว้เป็นนิตย์ว่า  การทําด ี ถึงหากจะทํายากและเห็นผล
ช้า  แต่ก็จําเป็นต้องทํา  เพราะถ้าไม่ทํา  ความชั่วซึ่งทําได้ง่าย  จะเข้ามาแทนท่ี  แล้วจะเพ่ิมพูนข้ึนทําลายความ
ดีท้ังปวงลงได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ทันรู้ตัว  ตํารวจจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกําลังในการสร้างเสริมและ
สั่งสมความด ี ท้ังต้องหม่ันสํารวจตรวจสอบคุณภาพของตนอยู่เสมอๆ  ว่ายังบริบูรณ์อยู่หรือวิปริตบกพร่องไป
ประการใด  แล้วรีบปฏิบัติแก้ไขให้ทันการณ์  ประการสําคัญการสร้างความดีนี้จะต้องทําให้พร้อมกันท่ัวทุกคน 
จึงจะเกิดผลท่ีทรงประสิทธิภาพ  ช่วยบ้านเมืองและประชาชนให้มีความปรกติร่มเย็นได้  จึงใคร่ขอให้
นายตํารวจท้ังหลายคิดพิจารณาให้เห็นชัด  เพ่ือสามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่
ส่วนรวมด้วยดีตลอดไป 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวติ  มีความปลอดภัยและความก้าวหน้า
รุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  ท้ังขอใหทุ้กๆท่านท่ีมาประชุมพร้อมกัน  ณ  ท่ีนี้  มีความเจริญสวัสดีจงท่ังกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่  ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๐ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย ์ แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๔,๕ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๑๐,๑๑ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานายการตํารวจ  ชุดที่  ๑๐ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันเสาร์  ที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๓๑ 
----------------------------- 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ี  ร้อยตํารวจผู้สําเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  
และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตรผู้กํากับการ   
และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 

ตํารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  การปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี้  บาง
ทีก็ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง  ในการช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็ต้อง
ใช้ความเข้มงวดเด็ดขาด  ในการควบคุมบําราบทุจริตชนและการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  ไม่ว่าจะทํา
หน้าท่ีโดยทางเมตตาเก้ือกูลหรือเข้มงวดกวดขันก็ตาม  ตํารวจจะต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้ได้ผลตรงตาม
เป้าหมาย  คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข  และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ  อย่าให้ถูกมอง
ว่าเป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีหาผลประโยชน ์ เบียดเบียนประชาชน  หรือลบล้างทําลายความเป็นธรรมเสียเอง
เป็นอันขาด  มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาภาพพจน์  คุณค่า  และเกียรติศักดิ์ตํารวจไว้ได้  ผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีของ
ตํารวจได้อย่างสมบูรณ์นั้น  เบื้องต้นจะต้องมีใจท่ีเป็นธรรม  คือมีความคิดจิตใจท่ีสุจริต  หนักแน่นเท่ียงตรง  
รู้จักผิดชอบ  ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่  ประการท่ีสอง  ต้องมีความตั้งใจจริงท่ีจะทํางานให้มีประสิทธิภาพ  
ประการท่ีสาม  ต้องมีความเพียรพยายามไม่ขาดสาย  ท่ีจะใช้ความรู ้ ความสามารถและความฉลาด  ให้เป็น
ประโยชน์ในการทํางานให้มากท่ีสุด  ประการสําคัญ  เม่ือมีอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน้าท่ี  จะต้อง
ร่วมกันคิดพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยหลักวิชาและปัญญาอันรอบคอบสุขุม  ให้จนเห็นปัญหาอย่างแจ้งชัดทุกครั้ง 
ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้โดยถูกต้องเหมาะสม  ช่วยให้บังเกิดผลดีแก่งาน  แก่ส่วนรวมและแก่ตนเองได้
ครบถ้วน  ความจริงหลักการ  ท่ีกล่าวนี ้ เป็นหลักการท่ีตํารวจส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติอยู่เป็นปรกต ิ และได้รับ
ความสําเรจ็อันงดงามมามากแล้ว  ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไปเพ่ือความเจริญม่ันคงของตน 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความปลอดภัยในท่ีทุกแห่ง  ในกาลทุกเม่ือ  
และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่งๆข้ึนไป  
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่  ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๑ 

พระราชทานประกาศนียบัตรเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย ์ แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๖, ๗ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ ์ แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๑๒,๑๓ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานายการตํารวจ  ชุดที่  ๑๑ 
ณ  อาคารใหมส่วนอัมพร 

วันอังคาร  ที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๓๒ 
 

----------------------------- 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน
นายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตร  กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิ
ปัตย์  แก่ผู้สําเรจ็การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตรผูกํ้ากับการ  และ
หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 
 ตํารวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข  ความม่ันคงปลอดภัย  และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง
งานในหน้าท่ีจึงเต็มไปด้วยปัญหาข้อขัดแย้งนานาชนิดท่ีจะต้องวินิจฉัยตัดสิน รวมท้ังอาชญากรรมทุกรูปแบบ  ท่ี
จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม  จําเป็นท่ีตํารวจทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เท่ียงตรง  และหนักแน่น
ม่ันคงเป็นพิเศษ  เพ่ือเผชิญกับภารกิจอันยากลําบากนั้น 
 ตํารวจท่ีแท้  จะต้องมีความรับผิดชอบ  ความสุจริตเป็นธรรม  ในการกระทํา  คําพูด  และความคิด
เสมอ  จะต้องรักษาความกล้า  ความอุตสาหะ  และความอดทนเสียสละไว้มิให้เสื่อมถอย  จะต้องระมัดระวัง
ควบคุมสติ  ความรู้เท่าทันเหตุการณ์  ให้ได้ตลอดเวลา  ท้ังต้องฝึกฝนอบรมความรูแ้ละความคิดวินิจฉัย  ให้
เฉียบแหลมแจ่มใส  พร้อมท่ีจะนํามาใช้ได้ทุกขณะ  การระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังนี ้ จัก
ช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีว่าเป็นภาระยากลําบากนั้นได้สําเร็จ 
 นอกจากนี้  มีข้อท่ีใคร่จะเตือนว่า  อุปสรรคสําคัญของการทํางานก็คือ  ความท้อถอย  และความหวั่น
เกรงต่ออิทธิพลต่างๆ  ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความสามารถในตนกับท้ังความเท่ียวตรงต่อหน้าท่ีอย่างร้ายกาจ  ใน
ข้อนี ้ ขอให้แต่ละคนระลึกว่า  ตํารวจจะยอมแพ้แก่ความยากลําบาก  แก่ความชั่วและคนชั่วไม่ได ้ ตรงกันข้าม 
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จะตอ้งมีความม่ันใจว่า  ถ้าตํารวจทําตัวให้เป็นผู้สุจริตเท่ียงธรรมได้แท้จริง ก็จะอยู่ในสถานะท่ีเหนือกว่าผู้ทุจริต
และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 
 ขอให้นายตํารวจทุกคนผู้มีความสุจริตและความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุข
ส่วนร่วมของประเทศและประชาชน  มีความปลอกภัย  มีความสุข  มีควาเจริญรุ่งเรือง  ท้ังในชีวิต  ท้ังในหน้าท่ี
การงาน  และให้ประสบความสําเร็จในการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน  แก่สถาบันตํารวจไทย  ตามท่ีมุ่ง
หมายไว้ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๒ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัยแ์ก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลกัสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๘ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๑๔,๑๕ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ชุดที่  ๑๒ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันพุธ  ที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๓๓ 
----------------------------- 

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรีผู้สําเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  
และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตรผู้กํากับการ  
และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ในวาระนี้  ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จ 

ตํารวจทําหน้าท่ีท่ีสําคัญและกว้างขวางมาก คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง 
ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและ
ส่วนรวม นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง พร้อมท้ังมีอํานาจในการจับกุมคุมขัง สอบสวน และ
ปราบปราม ดังนั้น ผู้เป็นตํารวจจึงจําเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมท่ีดีและเข้มงวด ให้มีความรู้จริงสามารถจริง
ครบถ้วนทุกด้าน และประการสําคัญท่ีสุด จะต้องรู้จักใช้อํานาจท่ีมีอยู่ด้วยความเท่ียงตรงจริงใจ ด้วยความฉลาด
รอบคอบประกอบด้วยเหตุผล และด้วยความสํารวมระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจําเป็น ท้ังไม่ปล่อยให้ผู้อ่ืน
แอบแฝงใช้อํานาจของตนและไม่ยอมตนเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใด ท่ีจะบังคับหรือหลอกล่อให้ใช้อํานาจโดย
ไม่ชอบธรรม เม่ือทําได้ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และอํานาจท่ีตํารวจแต่ละคนมีอยู่ ย่อมจะบังเกิดประโยชน์
แก่ภารกิจอย่างเต็มท่ี ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสําเร็จความก้าวหน้าในราชการ และทําให้สถาบันตํารวจ
บริสุทธิ์ม่ันคง เป็นท่ีเชื่อถือได้สนิทว่าจะอํานวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้แท้เท่ียงทุก
เม่ือ 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตํารวจใหม่มีความเข็มแข็งสมบูรณ์ในกายใจ  มีความปลอดภัยและชัยชนะใน
ท่ีท้ังปวง  เพ่ือสามารถปฏิบัติงานสร้างเกียรติคุณและความเจริญให้แก่ตนและสถาบันตํารวจไทยได้สมตามท่ี
ตั้งใจ  ท้ังขอให้ประสบความสุข  ความสําเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๓ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  การบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๙ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที ่ ๑๖ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปัตยแ์ก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ชุดที่  ๑๓ 
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ฝ่ายอํานวยการตํารวจเร่งรัด  ชุดที่  ๑,๒ 

และผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ฝ่ายอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน  ชุดที๑่ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันพุธ  ที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๓๔ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตร  กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็มสันติพิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิ
ปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตรผูกํ้ากับการ  และ
หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 

ตํารวจในปัจจุบันนี้มีหน้าท่ีมากมายและกว้างขวาง ยากจะกล่าวได้ท่ัวถึง  และหน้าท่ีสําคัญท่ีสุด
ประการหนึ่ง  ก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆแล้ววินิจฉัยตัดสินให้ได้โดยถูกต้องเท่ียงตรง
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่ัวหน้า และรักษาความสุจริตกับท้ังความสงบสุขในแผ่นดินให้ดํารง
ถาวร  ในการนี ้ ท่านท้ังหลายมักจะถูกปิดบังอําพราง หรือบิดเบือนให้ไขว้เขวอยู่ตลอดเวลาด้วยคําเท็จและ
เพทุบายนานาของผู้กระทําผิด  จนอาจทําให้บางคนเกิดความคิดอ่านสับสน ระแวงสงสัย โกรธง่าย  มองเรื่อง
มองบุคคลด้วยอคติ ซึ่งลงท้ายจะทําให้วินิจฉัยกรณีต่างๆ ผิดไปอย่างตรงกันข้ามได้ง่ายๆ  ฉะนัน้  ตํารวจจึง
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกฝนตนให้มีความหนักแน่น ท้ังในกาย  ในวาจา  และสําคัญท่ีสุดคือในความคิดจิตใจ  
นายตํารวจท้ังหลาย  ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับใด จะต้องฝึกควบคุมจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นในความ
เป็นกลาง  มิให้หวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนไปกับความโกรธ ความหลง  และอคติ  ความคิดพิจารณาของแต่ละคนก็
จะกระจ่างแจ่มใสสามารถวินิจฉัยตัดสินกรณีท้ังปวงได้ตรงไปตรงมาตามเป็นจริง ด้วยความกล้าหาญ  ม่ันใจ  
และภาคภูมิ จิตใจท่ีฝึกฝนให้เข้มแข็งและเท่ียวตรงแล้วนี้ ยังจะเป็นพ้ืนฐานอันม่ันคงสําหรับรองรับและส่งเสริม
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การปฏิบัติภาระหน้าท่ี  ให้ก้าวหน้าไปโดยราบรื่นและบรรลุความสําเร็จความเจริญ  อันเป็นเป้าหมายอีกโสด
หนึ่งด้วย 

ด้วยอํานาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขของ
บ้านเมืองและประชาชน  ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเม่ือ  และใหป้ระสบความสุข  ความสําเร็จ  
กับท้ังความม่ันคงรุ่งเรืองในชีวิตและในราชการ  สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน  แก่สถาบันตํารวจ
ไทย  ใหด้ํารงวัฒนาสืบไปตลอดชั่วกาลนาน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่  ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๔ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย์แก ่

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๑๐ 
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที่  ๑๗ 

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาธิปตัย์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอํานายการตํารวจ  ชุดที่  ๑๔ 

ฝ่ายอํานวยการตํารวจเร่งรัด  ชุดที่  ๓,๔,๕ 
ฝ่ายอํานวยการตํารวจ  (ตํารวจตระเวนชายแดน)  ชุดที๒่ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๓๕ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มาทําพิธมีอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ี  ร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จ

การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  เข็ม
สันติพิทักษ์  และเข็มพิทักษาธิปัตย์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลักสูตร
ผู้กํากับการ  และหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  ท่ีได้รับเกียรติและ
ความสําเร็จในครั้งนี้ 

ตํารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  การปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี ้ บาง
ทีก็ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง  ในการช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนโดยเสมอหน้า  แต่บางทีก็
ต้องใช้ความเข้มงวดเด็ดขาด  ในการควบคุมบําราบทุจริตชน  และการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  ไม่ว่า
จะทําหน้าท่ีโดยทางเมตตาเก้ือกูลหรือเข้มงวดกวดขันก็ตาม  ตํารวจจะต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้ได้ผลตรง
ตามเป้าหมาย  คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข  และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ  อย่าให้ถูก
มองว่าเป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีหาผลประโยชน์  เบียดเบียนประชาชน  หรือลบล้างทําลายความเป็นธรรมเสีย
เองเป็นอันขาด  มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาคุณค่า  และเกียรติศักดิ์ของตํารวจไว้ได้  ผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีของตํารวจ
ไดอ้ย่างสมบูรณ์นั้น  จึงต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตรท่ีทําให้เรียนรู้วิชาการรอบด้าน  และสามารถนํา
วิชาการท้ังนั้นมาประยุกต์ใช้ได้โดยสอดคล้อง  มีประสิทธิภาพ  ท้ังต้องมีความตั้งใจจริงท่ีจะทําหน้าท่ีด้วยความ
เสียสละหนักแน่น  ด้วยความมีสติรอบคอบ  ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัย  ถ้าท่านท้ังหลายมีความรู้
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ความสามารถครบถ้วนดังกล่าว  และมีวิจารณญาณอันถูกต้องว่าเม่ือใดจะใช้ความเมตตาอาร ี หรือความ
เข้มงวดเด็ดขาดในหน้าท่ี  ก็จะเป็นนายตํารวจท่ีดีมีเกียรติศักดิ์ได้ 

ด้วยอํานาความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและ
ประชาชน  ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองท้ังในชีวิต  ท้ังในหน้าท่ีการงาน  ให้มี
ความสขุสวัสดีในท่ีทุกสถาน  ให้มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญา  อันเข้มแข็งสมบูรณ์  ท่ีจะสร้างเกียรติคุณ
แก่ตนแก่สถาบันตํารวจไทย  ให้ยั่งยืนม่ันคงสืบไปได้ตามความประสงค์ทุกประการ 
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พระราโชวาท 
ในพิธีพระทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด 

จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๕ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๖ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าท่ีผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก

โรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษาและ
ได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง  อันเป็นหน้าท่ีสําคัญของตํารวจนั้น  ปัจจุบันมี
ความยุงยากและปัญหามาก  เพราะบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา  จนทําให้คนส่วนหนึ่งซึ่งปรับตัวไม่ทัน  กลับกลายเป็น
คนท่ีคิดเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนกันมาก  แล้วพากันก่ออาชญากรรม  รวมท้ังการละเมิด  ละเบียดเบียนผู้อ่ืน  
ด้วยอาการและวิธีต่างๆ  อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อน  แต่ถึงอย่างไร  การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็
เป็นหน้าท่ีแท้ๆของตํารวจ  ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหรือขอผ่อนปรนเป็นอย่างอ่ืนได้  ทุกคนจึงจะต้องมุ
มานะกระทําหน้าท่ีนีต้่อไปด้วยความเข้มแข็ง  และด้วยความสํานึกตระหนักอยู่เสมอ  ว่าหน้าท่ีรักษาความสงบ
ม่ันคงในบ้านเมืองนั้น  จําเป็นท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องทําร่วมกันให้พรักพร้อมโดยประสานสอดคล้องและ
สนับสนุนส่งเสริมกัน  เพราะหากต่างคนต่างทํา  จะสําเร็จผลโดยยาก  ซ้ําร้าย  ถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง  หรือ
ปล่อยปละละเว้น  ก็จะเท่ากับร่วมกันก่อปัญหาให้ยิ่งพอกพูนข้ึน  และนําพาส่วนรวมไปสู่ความเสื่อมสลายเร็ว
เข้า  ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง  ท่ีจะไดเ้ห็นท่านท้ังหลายเป็นนายตํารวจท่ีดี  ท่ีเป็นผู้ตั้งใจพยายามใชค้วามรู้  
ความสามารถ  และหลักวิชาท้ังปวง  ด้วยความฉลาดรอบคอบ  กล้าหาญ  สุจริต  เท่ียงตรง  และประสบ
ความสําเร็จอันงดงามในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกอย่าง 

ด้วยอํานาความตั้งใจจริง  ท่ีจะอุทิศตัวเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน  ขอให้ทุก
คนมีความสุข  ความสวัสดี  และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตราชการ  ท้ังสามารถสร้างสรรค์เกียรติคุณใหแ้ก่ตน
แก่สถาบันตํารวจไทยได้สมบูรณ์บริบูรณ์สมตามความประสงค์ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก ่ ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๖ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย ์
แกผู่้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๑๒,๑๓ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ ์
แกผู่้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที่  ๑๙,๒๐ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพฤหัสบด ี ที่  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๓๗ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร  แก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตร  กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  และเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  และหลักสูตรผู้กํากับการ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ
คน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 

ผู้ท่ีเข้ามาเป็นตํารวจย่อมทราบดีกันทุกคน  ว่างานในหน้าท่ีของตํารวจนั้นเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด  
ท้ังยังมีภัยอันตรายท่ีจะต้องพาตัวเข้าเสี่ยงอีกเป็นอันมาก  ในภารกิจและสถานการณ์ท่ีล่อแหลมท้ังปวง  ตํารวจ
ทุกคนจึงต้องตั้งตัวตั้งใจให้ม่ันคงและหนักแน่นเป็นพิเศษ  ในอันจะรักษาความสุจริตและถูกต้องไว้ทุกเม่ือ  ด้วย
ความเพียรพยายาม  ความกล้าหาญ  อดทน  เสียสละ  และดว้ยสติปัญญาความรู้เท่าทันเหตุการณ์  
นอกจากนั้นยังจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินิจฉัยของตนให้กระจ่างแจ่มชัด  พร้อมท่ีจะนํามาใช้การให้ได้ทุก
ขณะ  ความระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังนี ้ จะช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นภาระยากลําบากได้สําเร็จ 

อีกประการหนึ่ง  ใคร่จะเตือนว่า  อุปสรรคสําคัญในการทํางานก็คือความท้อถอยและความหวั่นเกรง
ต่ออิทธิพลต่างๆ  ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความฉลาดสามารถในตนเองกับท้ังความเท่ียงตรงต่อหน้าท่ีอย่างร้ายกาจ  
ในเรื่องนี ้ ขอให้แต่ละคนระลึกว่า  ตํารวจนั้นเป็นฝ่ายท่ีตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ย่อมอยู่ในสถานะท่ี
เหนือกว่าผู้ทําผิด  และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์  ไม่มี
ทุจริตชนคนใดจะเอาชนะความดีและความสามารถของตํารวจได ้

ด้วยอํานาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง  ท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม
ของประเทศและประชาชน  ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเม่ือ  และให้ประสบความสําเร็จ  ความ
เจริญรุ่งเรือง  ท้ังในชีวิต  ท้ังในหน้าท่ีการงาน  สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน  แก่สถาบันตํารวจไทย  
ให้งามเด่นและดํารงม่ันคงอยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๗ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปตัย์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุ่นที่  ๑๔ 

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทกัษ์แก ่
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กํากับการ  รุ่นที่  ๒๑,๒๒,๒๓ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี  ที่ ๒  เมษายน  ๒๕๓๘ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตร  กับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์  และเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  หลกัสูตรผู้กํากับการ  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  
ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จในครั้งนี้ 

ตํารวจนั้นต้องถือว่าเป็นท่ีพ่ึงท่ีสําคัญของประชาชน ในด้านอํานวยความม่ันคงปลอดภัยและความ
ยุติธรรมเท่ียงตรง ดังนี้ ตํารวจแต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูงท้ังด้านวิชาการและปฏิบัติการ ท้ังต้อง
ฝึกฝนอบรมด้านจิตใจและคุณธรรมให้ม่ันคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพ่ือจักได้สามารถอดทนต่อความยากลําบาก
และอดกลั้นต่ออามิสเครื่องล่อใจนานาประการ  มิฉะนั้น จะไม่อาจรักษาความสุจริตและวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็น
คุณสมบัติหรือคุณค่าของตํารวจ ให้คงอยู่อยู่อย่างเหนียวแน่ตลอดไปได้ ท่านท้ังปวงต่างผ่านการศึกษาอบรมมา
ดีและครบถ้วนทุกๆทาง  ท้ังมีความเข้าใจในภาระหน้าท่ีโดยถ่ีถ้วนแน่นแฟ้นแล้ว ขอให้พยายามนําความรู้
ความสามารถท้ังมวลท่ีมีอยู่ มาอํานวยความผาสุกความยุติธรรมแก่คนทุกคน ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และ
สุจริต โดยอาศัยความถูกต้องเท่ียงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลักปฏิบัติ ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ตาแก่ใจว่า 
ตํารวจนั้นคือหลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน ท่ีทุกๆคนจะเชื่อใจและยกย่องนับถือได้เต็ม
ภาคภูมิ 

ขออํานาจแห่งเจตนาดี  ท่ีตั้งใจจะปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม  จงบันดาลให้ทุกคน
ประสบความสุขความสําเร็จท้ังในชีวิตและหน้าท่ีราชการ  สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตน  แก่สถาบัน
ตํารวจไทย  ตามท่ีมุ่งหมายไว้ทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่  ว่าที่  ร้อยตํารวจตรี 
ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๘ 
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็ม 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสตูรต่างๆ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
วันพุธ  ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๓๙ 

 
----------------------------- 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราช

กรณียกิจแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
ตํารวจ  พร้อมท้ังมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย ์ และเข็มสันติพิทักษ์  แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  และหลักสูตรผู้กํากับในวาระนี้  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับ
เกียรติและความสําเร็จ 

ทุกวันนี้  มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆข้ึนมากมาย  ทําให้ตํารวจต้อง
รับภาระหนักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยเฉพาะในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม  ดังนั้น  เจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคน  นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้าน
ปฏิบัติการสูงแล้ว  ยังจะตอ้งมีจิตใจท่ีม่ันคงแข็งแกร่งถึงขนาดดว้ย  จึงจะสามารถอดทนอดกลั้นต่อความ
ยากลําบากรวมท้ังอามิสเครื่องเย้ายวนให้ประพฤติผิดต่อหน้าท่ี  มิฉะนั้นจะไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรม
และวินัยอันดีงาม  ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตํารวจไว้ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้  ท่านท้ังหลายสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ  จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงของตํารวจ  ชื่อว่าผ่านการศึกษาอบรมมาดีและครบถ้วน  
ท้ังมีความเข้าใจในภาระหน้าท่ีโดยถ่ีถ้วนแน่นแฟ้น  ขอให้พยายามนําความรู้ความสามารถท้ังมวลท่ีมีอยู่  มา
อํานวยความผาสุกยุติธรรมแก่คนทุกคน  ด้วยความเข้มแข็ง  อดทน  และสุจริต  โดยอาศัยความถูกต้อง
เท่ียงตรงและคุณธรรมความดี  เป็นหลักพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นท่ีประจักษ์ว่า  ตํารวจนั้นคือ
หลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน  ท่ีทุกๆคนจะเชื่อถือและไว้วางใจได้สนิท 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จใน
ชวีิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  และขอให้ทุกท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีจง
ท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๓๙ 
ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร 

วันอังคารที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติ
เป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

ตํารวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข  ความม่ันคงปลอดภัย  และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  
งานในหน้าท่ีจึงเต็มไปด้วยความยากลําบากท่ีจะต้องตรากตรําปฏิบัติและมากไปด้วยปัญหายุ่งยากนานาชนิดท่ี
จะต้องขบคิดวินิจฉัย  รวมท้ังอาชญากรรมทุกรูปแบบท่ีจะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม  ด้วยเหตุนี ้ 
ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิและอํานาจทางกฎหมายให ้ เพ่ือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกัน
รักษาชีวิต  ผู้เป็นตํารวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าท่ีและสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว  
แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง  มีระเบียบวินัย  มีความเข้มแข็ง  อดทน  และมี
สติยั้งคิดสูง  ท่ีจะใช้อํานาจท่ีมียู่ด้วยความเท่ียงตรง  ด้วยความฉลาดรอบคอบ  และด้วยความสังวรระวัง  มิให้
เกินขอบเขตและความจําเป็น  ถ้าทําได้ดังนี้  งานทุกอย่างก็จะดําเนินไปโดยราบรื่น  และบรรลุผลสําเร็จท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์  ช่วยให้บังเกิดผลดีท้ังแก่ตนและส่วนรวม  จึงขอให้นายตํารวจทุกคนนําไปคิดพิจารณาให้เห็น
ถ่องแท้  เพ่ือจักได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูก  ให้ควร  และให้เป็นกําลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้
ตลอดไป 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  ให้มีความปลอดภัยในท่ีทุกแห่ง  ในกาลทุก
เม่ือ  และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่งๆข้ึนไป 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๐ 
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี  ๙  เมษายน ๒๕๔๑ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินด ี ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจอีก

รุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และจะเข้ารับ
ตําแหน่งหน้าท่ีอันมีเกียรติในราชการต่อไป 

ตํารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการสอดส่องดูแลทุกข์
สุขและเก้ือกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว  ยังหมายถึงการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมาย รวมท้ังการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทําผิดด้วย  หน้าท่ีท้ังนี้ถือว่าสําคัญมาก  ซึ่งหากกระทําได้ครบถ้วน  
ก็จะเป็นความสําเร็จ  ความดี  ความเจริญอย่างยิ่ง  แก่ตัวตํารวจเองและสถาบันตํารวจไทย  แต่การท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ได้ผลสมบูรณ์ดังนั้นไม่ง่ายนัก  เหตุเพราะเป็นงานหนักและยากยิ่ง  จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ความอดทนเสียสละเป็นอย่างสูง ท้ังต้องอาศัยความร่วมมือด้วยดีจากบุคคลอ่ืนฝ่ายอ่ืนอีกมากมาย  ตํารวจจึง
ต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ให้มาก  หม่ันฝึกฝนอบรมกายใจให้แข็งแกร่งม่ันคงอยู่เสมอ  
และต้องพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกฝ่ายให้ได้  สําคัญท่ีสุด  ในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกด้าน
ทุกระดับ จะต้องยึดม่ันในหลักการและเหตผุล  ความถูกต้องเป็นธรรมและระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจอยู่ในความ
เป็นกลางอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความสุจริตเท่ียงตรง  จึงขอให้นายตํารวจทุกคน
นําไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  เพ่ือจักได้ประพฤตตินปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูก  ให้ควร  และให้เป็นกําลงัสร้างสรรค์
สันติราษฎร์อย่างแท้จริง 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ  และ
ขอให้ทุกๆท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีจงท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๑ 
ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๒ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด  จาก

โรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติและ
ความสําเร็จ  

ตํารวจทําหน้าท่ีสําคัญและกว้างขวางมาก  คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง  
ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและ
ส่วนรวม  เชื่อว่า  ขณะนี้ท่านท้ังหลายต่างมีความรู้ความสามารถ  มีความปรารถนาและมีจิตใจอันบริสุทธิ์แน่ว
แน่  ท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีของตํารวจด้วยความเข้มแข็ง  เสียสละและเท่ียวตรง  ให้ได้ผลดีท่ีสุด  แต่ต่อไป  เม่ือตก
อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือภาวะท่ีแปลกเปลี่ยนไป  ต้องเผชิญกับความลําบากตรากตรําและสิ่งล่อใจต่างๆ  อาจ
คลายจากอุดมคติและความสุจริตใจ  ทําให้หลงผิดทําผิดได้ เพราะฉะนั้น  ไม่ว่าจะอยู ่ ณ  ท่ีใด  และใน
สถานการณ์อย่างไร  ท่านท้ังหลายจะต้องรักษาอุดมคติและหลักการเดิมไว้ให้ม่ันคงเหนียวแน่น  และปฏิบัติการ
ทุกอย่างด้วยความม่ันใจและมีสติควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลา  อย่าให้พลาดพลั้งถลําไปในทางเสื่อมได้  เพราะ
ความหลงผิดทําผิดนั้น  นอกจากจะทําลายชื่อเสียงเกียรติยศและคุณความดีท่ีเคยสร้างสมมาในอดีต  และ
ทําลายปัจจุบันตลอดถึงอนาคตของตนให้หมดสิ้นลงแล้ว  ยังเป็นภัยแก่ประชาชนและบ้านเมืองอย่างร้ายแรง
ด้วย  จึงขอให้นายตํารวจท้ังหลายคิดพิจารณาให้เห็นชัด  เพ่ือสามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งท่ีเป็นคุณเปน็
ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ยั่งยืนตลอดไป 

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกคน  ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ี
ราชการ  และขอให้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 
ณ  อาคารใหม ่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี  ที ่ ๘  มิถนุายน  ๒๕๔๓ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีรอ้ยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ  อีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับนายตํารวจใหม่ทุกคน  ท่ีได้รับเกียรติและความสําเร็จ  
ตํารวจนั้นต้องถือว่าเป็นท่ีพ่ึงสําคัญของประชาชน  ในด้านอํานวยความม่ันคงปลอดภัยและความ

ยุติธรรมเท่ียงตรง  ดังนี ้ จึงจําเป็นท่ีตํารวจทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าท่ีให้ได้ผลครบถ้วนตรงตาม
เป้าหมาย  และปฏิบัติตัวให้ดีให้สมควรแก่ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีคนเขายกย่อง  ในการนี ้ มีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญอยู่
บางข้อ  ท่ีใคร่จะเสนอแนะให้ท่านไว้พิจารณา  ข้อแรก  ไม่ว่าจะทําสิ่งใดงานใด  ต้องตั้งใจกระทําให้จริง  ด้วย
ความรับผิดชอบ  และด้วยความสุจริตเท่ียงตรงต่อหน้าท่ี  ข้อสอง  จะต้องใช้หลักวิชาเหตุผลความถูกต้อง  และ
ความคิดไตร่ตรองท่ีรอบคอบ  ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและชี้นําแนวทางปฏิบัติ
อยู่เสมอ  ข้อสาม  ให้ถือว่างานทุกด้านทุกสิ่งย่อมพ่ึงพิงอาศัยกันอยู่ จึงต้องรู้จักประสานประโยชน์กับทุกคนทุก
ฝ่ายอย่างเฉลียวฉลาด  ด้วยความเป็นมิตรและความเมตตาปรองดองกัน  ถ้าถือปฏิบัติได้ดังนี้  ก็เชื่อว่าแต่ละ
คนจะประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข  และประเทศชาติ
ก็จะมีความม่ันคงได้อย่างแน่นอน 

ขออวยพรให้ตํารวจทุกคน  และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน  ประสบแต่ความสุขสวัสดี  และความสม
ประสงค์ในสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาจงท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๔๓ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๔ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจอีกวาระหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับ
เกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

บ้านเมืองเราเวลานี้  เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย  สภาพเช่นนี้  ทํา
ให้เกิดภาระหนักและยากลําบากยิ่งข้ึน  ในการรักษาสวัสดิภาพของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  แต่ถึงอย่างไร  ก็เป็นหน้าท่ีโดยแท้จริงของตํารวจทุกคน  ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยง  หรือขอผ่อน
ปรนเป็นอย่างอ่ืนได ้ ท่านท้ังหลายผู้สมัครใจเข้ามาเป็นตํารวจย่อมทราบด ี และต่างได้รับการฝึกฝนให้พร้อม
เพ่ือหน้าท่ีอันยากลําบากนั้นแล้ว  เชื่อว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ  มีความปรารถนา  และจิตใจอัน
บริสุทธิ์แน่วแน ่ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้ผลดีท่ีสุด  ทุกคนจึงควรจะได้รักษาจิตใจนี้ไว้ให้
ม่ันคง  และพยายามใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่  มาอํานวยความผาสุกสงบและความยุติธรรมแก่คนทุกคน  
ด้วยความสุจริตเข้มแข็งและเสียสละ  โดยอาศัยความถูกต้องเท่ียงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลัก  เป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าท่ี  ถ้าทําได้ดังนี้ งานทุกอย่างท่ีว่ายากลําบากยากยิ่งก็จะดําเนินไปโดยราบรื่นและ
บรรลุผลท่ีถูกต้องสมบูรณ์  จึงขอให้ตํารวจทุกคนคิดพิจารณาให้เข้าใจถ่องแท้  เพ่ือจักไดส้ามารถประพฤตติน
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูก  ให้ควร  และให้เป็นกําลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง 

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกนาย  ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการ  และขอให้ทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีสวนสนาม 

ในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจสถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี 
ณ  ลานฝึกศรียานนท์ 

วันศุกร์  ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๕ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้าและพระราชินี  มีความยินดีท่ีได้มาร่วมในงานอันสําคัญของท่านท้ังหลาย  เนื่องในโอกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตํารวจมาครบ  ๑๐๐ ป ี ขอขอบใจใน
ไมตรีจิตของทุกๆคน  ท้ังขอสนองพรและไมตรีนั้นดว้ยใจจริง 

ตํารวจทําหน้าท่ีท่ีสําคัญและกว้างขวางมาก  คือต้องทําหน้าท่ีท้ังด้านการปกครองคอยสอดส่องดูแล
ทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาน  ท้ังด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทําผิด  
รวมท้ังการปกป้องแผ่นดินไทยเม่ือมีภัยคุกคามอีกด้วย  นับว่ามีภาระหนัก  มีความรับผิดชอบสูง  เพราะต้อง
เผชิญกับปัญหานานาและต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยูต่ลอดเวลา  ดังนั้น  ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ
ให้สําเร็จได้ครบถ้วน  จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ  มีความเข้มแข็ง  อดทน  และมีความเสียสละ
อย่างแท้จริง  จึงขอให้ตํารวจทุกคนได้ภูมิใจ  ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันสําคัญและมีเกียรติยิ่งนี ้ และตั้งปณิธานให้
แน่วแน ่ ท่ีจะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกด้าน  ทุกระดับ ให้บรรลุผลอันเลิศ  เพ่ือความผาสุกร่มเย็นของ
ประชาชนและความเจริญม่ันคงของชาติไทยเรา 

ขออวยพรให้ตํารวจทุกคน  มีความเข็มแข็งแกร่งท้ังด้วยกายด้วยใจ  สามารถสร้างสรรค์เกียรติคุณและ
ความเจริญรุ่งเรือง  ให้แก่ตนแก่สถาบันตํารวจไทยได้  สมตามความตั้งใจปรารถนาทุกประการ 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๔๔ 
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

วัน  พุธ  ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๕ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรยีน

นายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และจะได้เข้ารับ
ตําแหน่งอันมีเกียรติในราชการต่อไป 

นายตํารวจนั้นถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือน  แต่ท่ีได้รับกระบี ่ ก็เพราะมีหน้าท่ีรับผิดชอบกว้างขวาง
มาก  ทางราชการจึงมอบอาวุธหรืออํานาจให้ควบคู่ไปกับหน้าท่ีสําหรับเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน  เม่ืออํานาจ
และหน้าท่ีมีอยู่ดังนี ้ ทุกคนจึงต้องระมัดระวังใช้อํานาจท่ีมีอยู่ให้ถูกตรงตามหน้าท่ี  คือให้เป็นการรักษาความ
สงบสุข  ปกป้องสุจริตชน  และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม  มิใช่ใช้ไปในการแสวงหาหาผลประโยชน์เบียดเบียน
ประชาชน  หรือลบล้างทําลายความเป็นธรรมเสียเอง  อํานาจของท่านจึงจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  และงาน
ทุกอย่างในหน้าท่ีก็จะบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้นายตํารวจทุกคนนําไปคิดพิจารณาให้เห็น
ถ่องแท้  เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูก  ให้ควร  และให้เป็นกําลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง  

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกคน  ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิต  มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ี
ราชการ  และขอให้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสุขสวัสดีท่ัวกัน 
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตํารวจตรี 

ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๔๗ 
ณ  อาคารอเนกประสงค์  วังไกลกังวล 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ร้อยตํารวจตรี  ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนาย

ร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็น
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

งานของตํารวจนั้นเป็นงานท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิด  และความสําเร็จในภารกิจท้ัง
ปวง  ต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้  ตํารวจจึงต้องทําตัวให้เป็นท่ีศรัทธา
เชื่อถือของประชาชน  ท้ังในการประพฤติตัวและการปฏิบัติงาน  หมายความว่า ตํารวจจะต้องระมัดระวัง
ประพฤติตัวให้ดี  ให้อยู่ในศีลในธรรม  และปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ถูกต้องเท่ียงตรง  ด้วยความสุภาพและเป็น
มิตร  นอกจากนั้น  การใดท่ีตํารวจมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนได ้ จะต้องถือเปน็ภาระ
ท่ีจะต้องลงมือกระทําทันที  ในทุกท่ีทุกโอกาส  เม่ือตํารวจประพฤติดีปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้  ประชาชนก็จะเกิด
ความศรัทธาเชื่อถือ  และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ  ภาระหน้าท่ีของตํารวจท่ีว่าหนักและยากลําบากท้ังกายใจ
นั้น  ก็จะเบาข้ึน  ง่ายข้ึน  จึงขอให้ตํารวจท้ังหลายได้นําไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้จักได้สามารถประพฤติตัว
ปฏิบัติงาน  ให้สําเร็จประโยชน์ท่ีพึงประสงค์  แก่ตน  แก่งาน  แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกนาย  และทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีนี้  มีความสุขความเจริญ  พร้อมท้ัง
ความสวัสดีมีชัย  จงทุกเม่ือท่ัวกัน 
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สําเนา 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๔๙ 
ณ  ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร์  ที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
 

----------------------------- 
 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญา
บัตร 

ตํารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และมีอํานาจท่ีจะสอบสวน  จับกุม  คุมขัง  
ปราบปราม  เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี  อํานาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน  
สุดแต่การใช้  ทุกคนจึงจําเป็นต้องควบคุมจิตใจให้ม่ันคง  เท่ียงตรงอยู่ในความสัตย์สุจริต  ไม่ใช้อํานาจท่ีมีอยู่
ด้วยอคติ  หรือยอมให้ผู้อ่ืนมาแอบแฝงใช้อํานาจของตนโดยไม่เป็นธรรม  อํานาจของท่านจึงจะเกิดผล  เป็นคุณ
เป็นประโยชน์  คือเป็นการรักษาความสงบสุขปกป้องสุจริตชน  และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม  จึงขอให้ท่าน
ท้ังหลายได้คิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  จะได้สามารถใช้อํานาจท่ีมีอยู่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สําเร็จผลโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ 

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกนาย  และทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีนี้  มีความสุขความเจริญ  ท้ังในชีวิต
และในหน้าท่ีการงาน  จงทุกเม่ือท่ัวกัน 
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สําเนา 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๐ 
ณ  อาคารอเนกประสงค์  วังไกลกังวล 
วันพุธ  ที ่ ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๒ 

 
----------------------------- 

 
ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้มามอบกระบี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกรุ่นหนึ่ง  

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน  ท่ีได้รับความสําเร็จในการศึกษา  และได้รับเกียรติเป็นนายตํารวจชั้นสัญญา
บัตร 

นายตํารวจนั้นเป็นผู้มีอํานาจ  มีเกียรต ิ และมีความรับผิดชอบสูง  เพราะเป็นท้ังกําลังและผู้นําในการ
พิทักษ์คุ้มครอง  พร้อมท้ังเสริมสร้างความสงบสุข  ความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน  การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้สําเร็จด้วยดีได้  นอกจากนายตํารวจจะต้องมีขีดความรู้
ความสามารถสูงแล้ว  ยังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีด้วย   เพราะฉะนั้น  นายตํารวจทุก
คนจึงต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างท่ีด ี และต้องสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ท่ัวถึง  ด้วยการแบ่งปันอํานาจ  ความรับผิดชอบ  ความดีความชอบท่ีมี  ตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าท่ีความรู้
ความสามารถ  และผลสําเร็จของงาน  เม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือในผู้นําและม่ันใจว่างานท่ีทําจะไม่
เหน็ดเหนื่อยสูญเปล่า  ก็จะให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มกําลัง  งานทุกส่วนของ
ตํารวจก็จะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตํารวจแต่ละคนก็จะเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ประชาชนก็จะ
อยู่เย็นเป็นสุข  และประเทศชาติก็จะมีความม่ันคงได้อย่างแน่นอน 

ขออวยพรให้นายตํารวจใหม่ทุกนาย  และทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีนี้  มีความสุขความเจริญ  พร้อมท้ัง
ความสวัสดีมีชัย  จงทุกเม่ือท่ัวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


