
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหา-

กษัตริย์ลำาดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ

ตัง้แตว่นัที ่๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ปจัจบุนัเปน็พระมหากษตัรยิ์

ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

 

 ทรงเป็นในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เป็น    

พระมหากษัตริย์ที่ทำาเพื่อประชาชนโดยแท้ เห็นได้จากที่พระองค์

ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำาริหลายโครงการ เกี่ยวข้องกับ   

การเกษตร ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข ทรัพยากรนำา้ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม    

ช่วยเหลือประชาชน ทั้งใช้จ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใน   

โครงการนัน้ๆ รวมถงึติดตามลงพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เอง แม้ว่าจะเป็น

ถ่ินทุรกันดาร เดินทางยากลำาบากเพียงไร

 

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์จนถึงทุกวันนี้    

สิ่งหนึ่งที่ประชาชนมักติดตามอยู่เสมอคือ พระบรมราโชวาท     

และพระราชดำารัส ซึ่งมีสาระแง่คิดที่ดี มีคุณประโยชน์ หากนำาไป

พิจารณาไตร่ตรองและปฏิบัติให้เหมาะกับตน ก็จะนำาไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรือง เป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่ง อ้อม ประนอม ได้รวบรวม

พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสที่สำาคัญมาเรียบเรียงใน 

หนังสือ เลิศลํ้าในโลกหล้า เล่มนี้แล้ว พร้อมเสริมคำาอธิบาย    

และตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ก่อให้เกิดคุณค่า

ให้การพัฒนาชีวิต

สำ�นักพิมพ์สถ�พรบุ๊คส์



ด้วยพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เร�จะครองแผ่นดินโดยธรรม   

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม” เป็นถ้อยความที่งดงาม

ด้วยพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจคำามั่นสัญญาที่จารึกไว้ใน

แผ่นดิน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ทรงประกาศว่าพระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรม และด้วย    

พระราชปณิธานดังกล่าว จากวันที่พระองค์ทรงครองราชย์จนถึง

วันนี้ที่ชาวไทยได้รับพระเมตตาอย่างล้นพ้น ที่พระองค์ทรงทุ่มเท    

พระวรกายและนำา้พระราชหฤทยัเสดจ็ฯ ไปเยอืนทอ้งถิน่ทรุกนัดาร

ด้วยพระราชวิริยะบากบั่น มุ่งมั่น เพื่อนำาความผาสุกมาสู่แผ่นดิน

และปวงชนชาวไทย โดยไม่ทอดทิ้งประชาชน พระองค์ทรงเห็นว่า 

ความเมตตา ความหวงัดตีอ่กนั คอืนำา้ทพิยช์โลมใจคนไทยทัง้ผอง 

สอดคลอ้งกบัพระราชหตัถเลขาของพระองคท์ีว่า่ “...ทีข่องข�้พเจ�้

ในโลกนี้ คือก�รได้อยู่ท่�มกล�งประช�ชนของข้�พเจ้� นั่นคือ   

คนไทยทั้งปวง...”

คำ�นำ�ผู้เขียน



 ยามใดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไป ณ ท่ีใด    

ท่ีน่ันคือสวรรค์บนดิน ที่คนไทยสัมผัสได้ด้วยใจ เมื่อได้เห็น     

พระพักตร์และรอยพระสรวล ส่งผลให้ชาวไทยทั้งปวงรักในหลวง

ยิ่งนัก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างประเทศเมื่อเห็นบรรยากาศ

ยามชาวไทยเฝา้รบัเสดจ็ คนไทยจงึโชคดทีีไ่ดเ้กดิมาใตร้ม่ฉตัรทอง 

พระองค์เป็นร่มโพธิ์ทองของปวงประชา

 

 หนังสือ เลิศลํ้าในโลกหล้า จึงเรียบเรียงขึ้นด้วยจิตที่จงรัก

ภักดี ช่ืนชมพระบารมีมากล้นเหนือคำาบรรยาย โดยเฉพาะพระราช- 

กรณียกิจอันมากล้น พระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระคุณธรรม 

ที่ลำ้าเลิศ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ตอน คือ

 

 ตอนที ่๑ พระร�ชภ�รกจิเลศิลำ�้ คณุธรรมลำ�้เลศิ กลา่วถงึ 

พระราชภารกจิทีท่รงบำาเพญ็ อยา่งประจกัษใ์จของชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ที่ยกย่องให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา 

ในการเสด็จทรงงาน ผ่านความยากลำาบากอย่างยิ่งยวด ทำาให้   

ตราตรึงในดวงใจของชาวไทยว่า จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ที่เหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าพระองค์

 

 ตอนที่ ๒ คำ�พ่อสอน ดุจพรมห�มงคล กล่าวถึงพระบรม-

ราโชวาทอนังดงามดว้ยภาษาเปีย่มศาสตรแ์ละศลิป ์เปน็ขอ้ความที่

ทรงกล่าวแนะนำา ตักเตือน ส่ังสอน อันลึกซ้ึงจับใจ จูงใจให้ดำาเนินชวีติ



อย่างใช้ปัญญารู้คิดและสติรู้ตัว เมื่อนำามาปฏิบัติจริง การใช้ชีวิตก็

จะก่อเกิดเป็นความดีงามพร้อมพรอันลำ้าค่า

 

 ข้อเขียนจากใจที่จงรักภักดี เป็นข้อความสั้นๆ เปี่ยมด้วย

สาระ หวงัใหเ้กดิขึน้ในจติใจคนทัง้มวล โปรดอา่นชา้ๆ เสมอืนเกบ็

ขุมทรัพย์ทางปัญญาไว้เป็นหลักชัยชีวิตตามที่ผู้เขียนหวังไว้

ด้วยความมุ่งดีและหวังดี

อ้อม ประนอม



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

 ๑.  ทำาดี อย่ารีรอ   ๒๓

 ๒.  มุ่งดี หวังดี มีเมตตา   ๒๗

 ๓.  ที่อยู่อันแสนสุข  ๓๑

 ๔.  ตามรอยพระยุคลบาท  ๓๕ 

 ๕.  อุปสรรคคือปุ๋ยชีวิต  ๓๙

 ๖.  งานดี มีการปรึกษา  ๔๓

 ๗.  ชีวิตที่เป็นมงคล   ๔๗

 ๘.  โลกแห่งชีวิต   ๕๓

 ๙.  สร้างอนาคตเอง   ๕๙

 ๑๐.  คนฉลาด สร้างโอกาสได้   ๖๕

 ๑๑.  ตั้งสติมั่น ปัญญารู้คิด   ๗๑

 ๑๒.  ชีวิต จิตตัวนำา   ๗๕

 ๑๓.  การมีวาจางดงาม   ๗๙

 ๑๔.  ประกายรุ้งอันเรืองรอง  ๘๓

 ๑๕.  ด้วยจิตเมตตา ปัญญานำา  ๘๗

 ๑๖.  ต้นแบบการประหยัด  ๙๓

 ๑๗.  ความดีที่ยั่งยืน   ๙๗

 ๑๘.  ช่างหัวมัน หมั่นทำาความดี   ๑๐๑

ส�รบัญ



 ๑๙.  ความสุขที่แท้จริง  ๑๐๕

 ๒๐.  ดวงใจประชาชนจงรักภักดี  ๑๐๙

 ๒๑.  คุณธรรมนำาชีวิต  ๑๑๕

 ๒๒.  โบกพระหัตถ์ ครองใจคนไทย  ๑๑๙

 ๒๓.  มุ่งมั่น ทันสมัย  ๑๒๓

 ๒๔.  เรียนรู้ คู่ปฏิบัติ  ๑๒๙

 ๒๕. รู้ถูกต้อง มองเห็นงาน  ๑๓๓

 ๒๖.  หนึ่งในรัฐ นักพัฒนา  ๑๓๗

 ๒๗.  เลิศลำ้า ลือพระนาม  ๑๔๑

 ๒๘.  หนึ่งในคุณธรรมที่ทรงบำาเพ็ญ  ๑๔๕

 ๒๙.  หนึ่งในใจของปวงประชา   ๑๔๗

 ๓๐.  พระเสโทหลั่ง คือพลังให้ลูกทำาดี  ๑๕๑

 ๓๑.  ทุกภาพมีค่าสง่างาม   ๑๕๕

 ๓๒.  คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน   ๑๖๑

 ๓๓.  บารมีที่โลกชื่นชม   ๑๖๕

 ๓๔.  ผูกไมตรี ที่ยั่งยืน   ๑๗๑

ตอนที่ ๒ คำ�พ่อสอน ดุจพรมห�มงคล   ๑๗๗

 ๓๕.  สามัคคีลำ้าเลิศ   ๑๗๙

 ๓๖.  ดวงใจใฝ่ซื่อสัตย์  ๑๘๓

 ๓๗.  ผู้สร้างความชื่นใจ  ๑๘๙

 ๓๘.  คิดดี ทำาดี มีค่า   ๑๙๓

 ๓๙.  รู้ประมาณตน เป็นคนพอดี  ๑๙๗

 ๔๐.  ปิดทองหลังพระ น่ารักยิ่ง   ๒๐๑



 ๔๑.  อยู่อย่างมีหลัก  ๒๐๕

 ๔๒.  คุณคือคนมีค่า   ๒๐๙

 ๔๓.  นักวิชาการ ทำางานมีศิลป์  ๒๑๓

 ๔๔.  รู้หลักวิชาและหลักธรรม   ๒๑๗

 ๔๕.  ทำางานให้เสร็จหรือสำาเร็จ   ๒๒๑

 ๔๖.  ทำางานเพื่อชาติ ฉลาดทำา   ๒๒๕

 ๔๗.  รักชาติดั่งชีวิต   ๒๒๙

 ๔๘.  ปัญญานำาชีวิต คิดถ่องแท้   ๒๓๓

 ๔๙.  วิชาคู่ชีวิต   ๒๓๗

 ๕๐.  ทำาพออยู่พอกิน ไม่สิ้นสลาย   ๒๔๑

 ๕๑.  ความเจริญที่สร้างสรรค์   ๒๔๕

 ๕๒.  ความสงบ หนักแน่น  ๒๔๙

 ๕๓.  ตั้งใจ เต็มที่   ๒๕๓

 ๕๔.  ปัญญารู้ชัด ปฏิบัติรู้จริง   ๒๕๗

 ๕๕.  ความรับผิดชอบ กอปรกิจดี   ๒๖๑

 ๕๖.  คนครบเครื่อง   ๒๖๕

 ๕๗.  คนดีที่เป็นจริง   ๒๖๙

 ๕๘.  ความซื่อสัตย์สุจริต   ๒๗๓

 ๕๙.  ความเพียรนี้มีค่า   ๒๗๗

 ๖๐.  ความพอดี พอประมาณ   ๒๘๑

 ๖๑.  ความรู้จักตน   ๒๘๕

 ๖๒.  ความอวดเก่ง อวดดี ดีตรงไหน   ๒๘๙

 ๖๓.  การเอาชนะใจตน   ๒๙๓



อ้อม ประนอม 11





อ้อม ประนอม 13



14 เลิศลำ้าในโลกหล้า



อ้อม ประนอม 15



16 เลิศลำ้าในโลกหล้า



อ้อม ประนอม 17



18 เลิศลำ้าในโลกหล้า18 เลิศลำ้าในโลกหล้า



อ้อม ประนอม 19

ชีวิตทุกคนมีค่า 

จึงต้องเรียนรู้และพัฒนา ให้คุ้มค่า 

สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ให้มีความรู้ มีความดี มีความสามารถ

มีความฉลาดในการดำารงชีวิต





ตอนที่

๑

พระร�ชภ�รกิจเลิศลำ้�

คุณธรรมลำ้�เลิศ



22 เลิศลำ้าในโลกหล้า



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

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

รวดเรว็โดยไมท่นัรูส้กึตวั แตล่ะคนจงึตอ้งตัง้ใจและเพยีรพย�ย�ม

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

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

ณ สวนอัมพร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕

๑. 

ทำ�ดี อย่�รีรอ



24 เลิศลำ้าในโลกหล้า

 ความดีที่คนเราทำาไว้มีผลยั่งยืน ประดับไว้ในโลก คนที่

สำาคญัหรอืผูเ้ปน็ใหญจ่งึทิง้ผลงานไวใ้นแผน่ดนิ เปน็รอยจารกึแหง่

เกยีรตยิศ คนทำาความดดีว้ยใจรกัด ีมคีวามมัน่คงในการดำารงตน

เป็นคนดี มีสติปัญญา รู้คิดดีและทำาดี เตือนตนให้เร่งทำาความดี

        ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด

  ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

  ตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือน

  ตนแชเชือนใครจะเตือนให้ป่วยก�ร

 พุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราพิจารณาตนด้วยตนเอง    

เตือนตนด้วยตนเอง และลงมือทำาดี โดยการคิดดี ทำาดี และ     

เชื่อมั่นศรัทธาว่าทำาได้ เมื่อคิดดีแล้วจงลงมือทำาดี ไม่ต้องรีรอ     

ถึงแม้ความดีจะทำายากก็ต้องข่มใจตนให้เป็นคนรักดี คนดี    

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

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

ทำ�ย�ก

 

 คนรักดี มีความต้ังใจม่ัน ศรัทธาในความดีว่า ทำาดี ความดี 

จะส่งผลให้เป็นบุญ มีความสุข ข่มใจตนให้ละอายชั่ว กลัวบาป 

กำาราบตนเองใหไ้ด ้อดกลัน้ในการทีจ่ะทำาความชัว่ คนดจีงึงามสงา่

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

ที่สองคือ ก�รรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน

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

อดออม ทีจ่ะไมป่ระพฤตลิว่งคว�มสตัยส์จุรติ ประก�รทีส่ีค่อื ก�ร

รู้จักละว�งคว�มชั่ว คว�มทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตนเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม คณุธรรมสีป่ระก�รนี ้ถ�้แตล่ะคน

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

บังเกิดคว�มสุข คว�มร่มเย็น และมีโอก�สที่จะปรับปรุงพัฒน�

ให้มั่นคงก้�วหน้�ต่อไป...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕



26 เลิศลำ้าในโลกหล้า


