พระราชดารัส
พระราชดารัส

(๑)

ในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกา (๒) นาผูพ้ พิ ากษาประจาศาล
สานักงานยุตธิ รรม
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิณาญก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังท่านเปล่งคาปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ สาคัญสาหรับผู้ที่เป็น
ผู้พิพากษา และแสดงว่าท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถ้า
ผู้พิพากษา โดยเฉพาะผู้พิพากษาศาลที่สูงที่สุ ด ทาตามคาปฏิญาณนี้ ก็มีหวังว่าประเทศจะอยู่ไ ด้
มีความสงบสุขได้ เพราะว่าต้องมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด และผู้ที่ปฏิบัติที่เข้มแข็ง สาหรับให้ประเทศชาติ
อยู่เย็นเป็นสุข
ศาลนั้ น เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น ประกั น ของความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ของประเทศชาติ ถ้ า ไม่ มี
ความยุ ติธรรมในประเทศ คนอยู่ไม่ไ ด้ แล้วก็ถ้าคนอยู่ไม่ได้ มีประเทศชาติก็ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้ น
ท่านเป็นประกันของความสงบสุขของชาติบ้านเมือง ความสงบสุขนี้ เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับทุกคน
จะเป็นอาชีพใด ๆ ก็ตาม ต้องมีความสงบสุข ถ้าไม่มีความสงบ ก็ทางานไม่ได้ มีความอยู่ เย็นไม่ได้
ฉะนั้น ก็เห็นได้ว่าท่านเป็นประกันของความสบาย ความสงบของประเทศ ก็เลยเห็นว่า ถ้าท่านตั้งใจ
อย่างที่ท่านได้ปฏิญาณอย่างเข้มแข็งนั้น ก็รู้ได้ว่าประเทศจะไปได้รอดได้ดี โดยเฉพาะศาลฎีกานั้น
ก็เป็น องค์กรที่คนเขามองว่าเป็ นผู้ที่เป็ นประกันของความอยู่เย็ นเป็นสุขของประเทศ ถ้าท่านทาได้ดี
คือหมายความว่าท่านทาด้วยความเข้มแข็งนั้น ก็จะทาให้เป็นความสาเร็จของแต่ละท่าน
การทาให้สาเร็จนั้นท่านได้เรียนรู้มา และได้ปฏิบัติมาในฐานะนักกฎหมายในฐานะนักกฎหมาย
ที่จะทาหน้าที่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษานั้นเป็นคนที่จะเป็นประกันของความยุติธรรม ความยุติธรรมนั้น
ถ้าดูว่าเป็นอะไร ยุติก็หยุด หยุดในธรรมะ หยุดในสิ่งที่ดี ไม่เฉไฉไปทางซ้ายทางขวา ไปตรงไปตรงมา
สาหรับทาอย่างนี้กต็ ้องมีความรู้ ท่านได้เรียนมา และสาคัญที่สุดท่านตั้งใจที่จะใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย
(๑)
(๒)

เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ของความยุติธรรม ถ้าทาได้แล้ว ท่านก็ทาสาเร็จในงานที่ท่านตั้งใจจะทา ที่ท่านได้ปฏิญาณด้วยความดี
อย่างนี้ ก็เชื่อว่าท่านจะมีส่วนในการสร้างให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข แต่ละคนจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุข
มีความเรียบร้อยของบ้านเมือง ท่านก็จะได้ทาตามหน้าที่ที่ท่านเลือกไว้ที่จะทา
ฉะนั้ น การที่ ท่านได้มาปฏิญาณตน เป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เพราะว่าท่านจะได้ ทาตามที่ ท่านตั้ งใจไว้
ตั้งแต่ต้น คือหมายความว่า ท่านเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เกี่ยวข้องกับความดี ความตรงไปตรงมา
และท่านจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านได้เรียนมาและตั้งใจจะทา ฉะนั้น ทุกครั้งที่เห็นผู้พิพากษา โดยเฉพาะ
ศาลฎีกามาปฏิญาณตน ว่าจะทาดี ทาตรงไปตรงมา ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหวังในอนาคตของประเทศ
ถ้าผู้พิพากษาทาดี ประเทศชาติก็อยู่ได้ ฉะนั้ น ท่านมีหน้าที่ที่สาคัญมาก และความมุ่งมั่นที่ท่านมีเป็นสิ่ง
ที่สาคัญที่สุด เพื่อที่จะได้ทาให้เป็นผู้ที่เป็นประกันของความสงบสุขของบ้านเมืองเท่ากับฝากไว้อยู่กับท่าน
ท่านทาได้ดี ก็เป็นอันว่าท่านจะได้สาเร็จในงานการที่ท่านตั้งใจจะทา ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความตั้งใจนี้
ที่ ไ ด้ ตั้ งใจตั้ งแต่ ต้ น ตลอดต่ อไป เพื่ อให้ ส าเร็ จในงานการของท่ าน แล้ วต้ องขอขอบใจที่ ท่ านตั้ งใจ
ด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านก็เป็นคนที่ได้ทาหน้าที่เต็มที่ ท่านต้องพยายาม
ที่จะทาไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ให้ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาที่ท่านมี และโดยเฉพาะตามความตั้งใจที่ท่านมี
ตั้งใจก็หมายความว่าตั้งความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ถ้าท่านทาหน้าที่ได้ดี ท่านก็มีความสุข ความพอใจ
ในตนเองได้
ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติในการงานหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ตลอดไป ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่
ซึ่งพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้พิพากษาไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เฉพาะในโรงศาล หรือมีหน้าที่ผู้พิพากษา แต่มีหน้าที่เป็น
บุคคลที่ ดีในประเทศชาติ เป็ นตั วอย่ างของคนที่ตั้ งใจดี ถ้ าท าได้ ดี ตั้ งใจดี ตามที่ท่ านตั้ งใจไว้ ท่ านก็ มี
ความพอใจได้ ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่จะช่วยให้คนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขได้ ก็ต้องขอขอบใจท่านที่ตั้งใจเช่นนี้
ก็ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ตลอดไป ในทุกโอกาส ในทุกขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แม้จะไม่ใช่
อยู่ในโรงศาล ทุกวัน ทุกเวลา ทุกแห่ง ท่านต้องรักษาความดีของผู้พิพากษา และท่านก็จะได้ทาหน้าที่
ท่านจะมีความพอใจได้ ท่านต้องทาให้ได้ ถ้าไม่ทาก็เท่ากับได้ทาลายส่วนรวม ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
ก็ขอขอบใจท่านที่ตั้งใจทาเพื่อความยุติธรรมของบ้านเมือง และขอให้ท่านสาเร็จ การที่ได้ทาตาม
หน้ าที่ หรื อสิ่ งที่ ท่ านตั้ งใจเอาไว้ ก็ ขอให้ ท่ านสามารถปฏิ บั ติ ให้ ดี ที่ สุ ด ท่ านจะมี ความสุ ขด้ วย ไม่ ใช่
ประเทศชาติได้มีความสุข แต่ว่าก็สาคัญที่สุดคือประเทศชาติ จะประสบความสุขได้ และท่านเองก็โดยที่ทา
โดยตั้งใจที่สุด ท่านจะมีความสุขอย่างยิ่ง ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอย่างนี้
ก็ขอให้ผู้พิพากษาสามารถจะปฏิบัติให้มีความสาเร็จ ไม่ย่อท้อในงานการ ก็ขอให้ท่านมีความสุขในงานการ
ของท่าน มีความภูมิใจได้ ก็ขอขอบใจท่านอีกทีที่ท่านตั้งใจอย่างดีเช่นนี้ และให้มีความสาเร็จในงานการ

พระราชดารัส
พระราชดารัส

(๑)

ในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกา (๒)
นาผูพ้ พิ ากษาประจาสานักงานยุตธิ รรม
เฝ้าฯ เพือ่ ถวายสัตย์ปฏิณาญก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๔
คาปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งมานี้มี ความสาคัญอย่างมาก และถ้าจะขยายความจะต้องใช้เวลานาน
แต่ข้อสาคัญ อยู่ที่ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของชาติบ้านเมือง
ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวปฏิบัติประสาทความยุติธรรมแก่มวลประชาชนอันเป็นข้อแรก และเพื่อการนี้
จะต้องใช้ปฏิญาณนี้ คือปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทาตามใจของตัว โดยไปอยู่ในอคติ ที่บอกว่าไป
เพราะว่าคาว่าอคติแปลว่าไม่ไป คติแปลว่า ไป อะ แปลว่า ไม่ ที่ที่ไม่ควรจะไป ที่ไม่ควรจะทา ไปในทาง
กายและไปในทางใจ ถ้าไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไป ก็เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งแล้ว ที่ท่านจะปฏิ บัติหน้าที่ได้ดี
ต้องพิจารณาว่า ทาไมต้องไม่ไปในที่ไม่ควรไป เพราะว่าผู้พิพากษา เดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้พิพากษาประจา
กระทรวง ยังไม่ได้พิพากษาแท้ แต่จะต้องมีในเวลาอันใกล้ จะมีส่วนต้องไปทาหน้าที่ผู้พิพากษาในศาล
ต่างๆ ในที่ต่าง ๆ จึงต้องใช้ข้อนี้ เพื่อที่จะให้สามารถได้รับความนับถือจากประชาขน และปฏิบัติงานนั้น
จะเป็นผลสาเร็จ
ที่พูดอย่างนี้ เพราะว่าการพิพากษาเป็นเรื่องของความยุติธรรม เรื่องของการจะทาให้คนในชาติ
สามารถวางตัวในทางที่ถูก ถ้าทุกคนในชาติวางตัวในทางที่ถูกไม่มีปัญหา บ้านเมืองจะมีความสงบ มีความ
เจริญ ไม่เกิดปัญหาใดๆ แต่คนเราก็มีความผิดอยู่เสมอ ถ้ามีความผิดก็จะต้องตักเตือน และอาจจะต้อง
ลงโทษ การตักเตือน การให้ลงโทษ สาหรับท่านปฏิบัติอยู่ในโรงในศาล นอกโรงศาล ดูท่าทางเหมือนว่า
ผู้พิพากษานั่นไม่มีหน้าที่ที่จะไปทางานอะไร แต่สองอย่างแยกกันไม่ได้ งานในโรงศาลก็จะต้องประสาท
ความยุติธรรม นอกโรงศาล โดยทีท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คนเขาจะยกย่อง คนเขาจะมองว่าเป็น
คนที่มีความสามารถ เขาจะต้องมาปรึกษาจะต้องมาถามว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร อันนี้จะต้องตอบเขา
ถ้าบอกว่าเราเป็นผู้พิพากษานอกโรงศาลเป็นคนธรรมดา จริง เป็นคนธรรมดา แต่ท่านเป็นคนธรรมดาที่มีคุณภาพ
เมื่อเป็นคนธรรมดาที่มีคุณภาพ จึงเป็นคนพิเศษ เป็นคนที่ไม่ธรรมดา และเป็นที่พึ่งของคนธรรมดา ฉะนั้น
(๑)
(๒)

เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
นายธวัชชัย พิทักษ์ผล

ท่านมีหน้าที่สองส่วน ส่วนหนึ่งในโรงศาล เป็นไปตามกติกาของกระบวนการยุติธรรม และนอกโรงศาล
เป็น เรื่ องของผู้ที่มีความรู้ และผู้ที่จะให้คาปรึกษาได้ ฉะนั้น การที่ท่านจะไปอยู่ที่ไหนในประเทศ
เราก็เชื่อว่าจะต้องไปในที่ต่างๆ อาจจะห่างไกลจากส่วนกลาง ท่านจึงยิ่งความรับผิดชอบมาก แต่ว่าถ้าทาตาม
ความรับผิดชอบที่มีแล้ว ท่านจะเป็นคนที่ช่วยประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จริงๆ
เมื่อสองวันได้ดูฎีกาขออภัยโทษ ฎีกาขออภัยโทษนี่มาเป็นจานวนสิบๆ ร้อยๆ จะต้องพิจารณา
ในฐานะเป็นประมุข บางทีไม่ยากนัก ดูตามข้อเท็จจริง ดูตามหลักวิชา แต่มาถึงลงโทษประหารชีวิต
อัน นี้ ล าบาก เพราะว่า ยิ่ งเดี๋ย วนี้ ในสองสามวัน นี้ ทั่ วโลกเขาพูด ถึ งการประหารชีวิ ต ไม่ถู กต้ อ ง
ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง อย่างที่อเมริกา คนที่ทาให้คนตายตั้ง ๑๖๐ กว่าคน เขายังบอกว่าไม่ควร ไม่ควร
ประหารชีวิต ไม่เป็นทางที่จะให้เข็ด หลาบ ก็อาจจะเป็นความจริง แต่เมื่อมีกฎหมายว่าคนที่เป็น
คนร้าย ทาให้คนตายเป็นจานวนร้อย ก็ต้องตัดสินประหารชีวิต และผู้มีสิทธิ์หรือมีหน้าที่จะให้อภัย
โทษก็ต้องบอกยกฎีกา เมื่อสองสามวันนี้ข้าพเจ้าเองก็ยกฎีกา เพราะว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายา
เสพติด ยาแอมเฟตามีน ถึงเกือบห้าหมื่นเม็ด ถูกตัดสินประหารชีวิต ก็พิจารณาดูแล้ว ยาแอมเฟตามีน
ห้าหมื่นเม็ดนี่จะทาให้คนตายจานวนมาก แล้วก็จาให้บ้านเมืองปั่นป่วนยุ่งยาก จึงยกฎีกา ไม่กลัว
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะค้า และถ้าค้า บ้านเมืองจะล่มจม
อีกอย่าง ถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ให้มีโทษประหารชีวิต เขาก็บอกว่าควรจะจาคุกตลอดชีวิต
แต่การจาคุกตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทายากเหมือนกัน เพราะกฎหมายมีว่าคนที่ถูกจาคุกขอลดหย่อนโทษได้
ก็เห็นมาเรื่อย จาคุกตลอดชีวิตแล้วมีการอภัยโทษเขาเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษ โดยที่เป็นกฎว่า
เมื่อมีโทษแล้วอภัยโทษได้ ลงท้ายคนที่ควรจะประหารชีวิต บางที ภายใน ๑๐ ปี ก็ถูกปลดปล่อยได้แล้ว
ถ้าถูกปลดปล่อยออกมา เข็ดหลาบ อย่างที่เขาบอกว่าเข็ดหลาบ กลับมาเป็นพลเมืองดีก็ไม่เป็นไร
แต่ส่วนใหญ่ออกมา อภัยโทษแล้วออกมาสองสามวันทาผิดอีก ท่านทั้งหลายจะได้เห็นคนที่ทาผิด
มหั นต์ ถ้ารับอภัยโทษ ไม่กี่วันทีหลังก็ทาผิด ต่อไป บางคนทาผิดไม่ถึงที่จะประหารชีวิต แต่เว ลา
ออกมา ในที่สุดจะเป็นอาชญากรฆ่าคนได้ การที่จะลงโทษต้องลงโทษให้ถูกต้อง เมื่อลงโทษให้ถูกต้อง
แล้ว เขาจะเข็ดหลาบได้ นี่คือความรับผิดชอบของผู้พิพากษา ฉะนั้น ต้องพิจารณาดีๆ
ในคาปฏิญาณที่ได้เปล่งอยู่นี้ ลึกซึ้งมาก และขอให้ท่านไปคิดดีๆ ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาตลอดต่อไป จะได้เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นคนดีในชาติในประเทศ และเป็นคนที่ได้
ช่วยให้ประเทศมีความร่มเย็นได้จริงๆ ที่บอกว่าให้ทาความหน้าที่ในโรงศาลก็คงเข้าใจกัน นอกโรงศาล
จะต้องพยายามที่จะแนะนาประชาชน แนะนาคนอื่นในความเป็นอยู่ ในการเป็นไป แล้วสอนให้เป็น
คนดี โดยเราเองต้องไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย จะต้องทางานตลอดเวลาไม่มีวันพัก จนกระทั่งถึง
เวลาเกษียณอายุ หมายความว่าก็ห ลายปีอยู่ เพราะว่าท่านเพิ่งเริ่มทาหน้าที่ ฉะนั้น ขอให้ท่านมี
ก าลั ง ใจมี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยครบถ้ ว น ขอให้ ท่ า นประสบความส าเร็ จ และ
ความสุขทั่วทุกคน

พระราชดารัส
พระราชดารัส

(๑)

ในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกา (๒) นาผูพ้ พิ ากษาประจาศาลยุตธิ รรม
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕
การที่ ท่ า นทั้ ง หลายได้ เ ปล่ ง ค าปฏิ ญ าณนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ มากส าหรั บ ความยุ ติ ธ รรม
ในประเทศ เพราะท่านได้ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมข้อหนึ่งและเพื่อความสงบสุข
ของประชาชนอีกข้อหนึ่ง ถ้าว่าด้วยสองข้อนี้ ก็ครอบคลุมทุกอย่างที่ท่านจะต้องทา
การเป็ น ผู้ พิ พ ากษานั้ น ก็ ต้ อ งตามชื่ อ ต้ อ งพิ พ ากษา คื อ ต้ อ งตั ด สิ น ในสิ่ ง ที่ จ ะมี ปั ญ หา
ในโลกนี้มีปัญหามากมาย เพราะว่าคนเรามีความคิดความเห็นแตกต่างกัน เมื่อมีความคิดแตกต่างกัน
ก็มีการขัดแย้งกัน เมื่อมีการขัดแย้งกัน บางทีก็ประสานกันได้ด้วยสติ แต่บางทีก็อาจจะทะเลาะกันได้
เมื่ อ มี ก ารทะเลาะกั น ก็ ต้ อ งมี ค นไกล่ เ กลี่ ย ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ไม่ ใ ห้ ก ลายเป็ น คดี ไม่ ใ ห้ เ ป็ น สถานการณ์
ที่อันตราย เพราะถ้าปล่อยให้อันตรายเกิดขึ้น ประเทศชาติก็จะล้มได้ ฉะนั้น ต้องถือเป็นหน้าที่สาคัญ
ที่จะทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย ในการตัดสิน ด้วยความฉับพลัน และด้วยความรู้
ในปัจ จุบั น นี้ ศาลในประเทศไทยมี หลายศาล ทั้ งที่ เรี ยกว่ าศาลยุติ ธรรม และศาลอื่น ๆ
ที่จะต้องตัด สิ น คดี หรื อความขัด แย้งในทางอื่น เช่น มีศาลรัฐ ธรรมนูญ มี ศาลปกครอง เป็ นต้ น
ศาลเหล่านั้นก็เป็นศาลเหมือนกัน แล้วท่านก็อาจจาเป็นต้องเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
ศาลยุติธรรมนี้เป็นศาลที่สาคัญที่สุด เพราะว่าต้องยุติธรรม ต้องให้มีความเป็นธรรม ถ้าไม่ทาให้เกิด
ความยุติธรรมในบ้านเมือง บ้านเมืองก็ไม่มีความสุข ไม่มีความสงบ

(๑)
(๒)

เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
นายสันติ ทักราล

ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้พิพากษา แต่ว่าจะต้องทาหน้าที่อื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น เมื่อไปเป็น
ผู้พิพากษาในศาลในจังหวัดต่าง ๆ เวลาท่านไปอยู่ที่จังหวัดนั้น ๆ ท่านก็ไม่ใช่จะมีหน้าที่เพียงขึ้นไป
บนบัลลังก์ แล้วตัดสินคดีที่จะมี แต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัด ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คนจะมองเห็นว่า
เป็นคนที่มีความรู้และมีความยุติธรรมนั่นเอง ฉะนั้น หน้าที่ของท่านกว้างขวางมาก สาหรั บให้มี
ความยุติธรรมนั้น จะต้องมีความซื่อสัตย์ความสุจริต ก็ทุกอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณมา ก็เคยพูดถึงว่า
คาปฏิญาณนี้ มีความสาคัญมาก เพราะว่าท่านจะต้องปราศจาก “อคติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก
เพราะว่าคนเรามักอยากจะไปทางที่ไม่ควรไป “คติ” แปลว่าที่ควรไป “อคติ” ไม่ควรไป ขออย่าให้
ไปในทางที่ไม่ควรไป ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ต้องทางใจ ทางใจนี้สาคัญที่สุด
ฉะนั้ น ขอให้ท่านรักษาคาปฏิญาณนี้ไว้ทุกวัน ทบทวนทุกวัน เป็นสิ่งที่จะต้องเรียกว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าทาได้ ท่านก็จะทาหน้าที่ได้เต็มที่ และคนจะนับถือ ถ้าคนนับถือ เป็นความสุ ข
เป็นความสุขทั้งท่านเองจะได้เป็น ส่วนตัว และจะเป็นความสุขแผ่ออกไปทั่วทั้งราชอาณาจักร
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ได้ ปฏิญาณและขอให้ท่านมีกาลังใจที่แน่วแน่ ที่จะ
ปฏิบัติตามคาปฏิญาณ ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นบุญของประเทศ เพราะว่าท่านจะเป็นกาลังที่ช่ วยให้
ประเทศฟัน ฝ่าอุป สรรคใดๆ ที่จะมี ซึ่ งหมู่นี้ โลกมี ความเดือ ดร้อนทั่วทุก แห่ง ขอให้เมือ งไทย
ปราศจาก หรือพ้นจากความเดือดร้อนที่มีอยู่ทั่วโลก ให้เป็นแหล่งที่มีความสุขได้ เพราะว่ามีความ
ตั้งใจที่จะรักษาความสงบ
ก็ขอให้ท่านได้ประสบความสาเร็จในงานการ และมีความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรทา
ขอให้มีความสาเร็จทุกประการ.

พระราชดารัส
พระราชดารัส

(๑)

ในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกา (๒) นาผูพ้ พิ ากษาประจาศาล
สานักงานศาลยุตธิ รรม เข้าเฝ้า ฯ
เพือ่ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
การที่ผู้พิพากษาที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นครั้งแรก ต้องประกาศคาปฏิญาณนี้เป็นสิ่งที่
สาคัญ และท่านก็ได้ประกาศด้วยความเข้มแข็งหนักแน่น ก็หมายความว่าประเทศมีหวังได้คน
ทีจ่ ะทางานอย่างเข้มแข็งจริง ๆ ความเข็มแข็งนี้สาคัญมาก เพราะว่าบ้านเมืองโดยเฉพาะเวลา
นี้อยู่ในสภาพที่จะเรียกได้ว่าง่อนแง่น เพราะไม่เข้มแข็ง ถ้าคนในชาติเข้มแข็งก็ไม่มีปัญหา
เพราะว่ า ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ป ระวั ติ ม านาน และได้ ป ฏิ บั ติ ง านมาด้ ว ยดี ด้ ว ย
ความเรียบร้อยมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อท่านปฏิญ าณตนว่าจะรักษาความเข้มแข็งนี้ต่อไป
ก็เชื่อได้ว่าประเทศจะรุ่งเรืองต่อไป
การที่ได้บอกว่าจะรักษาความดีอย่างที่ว่านี้ เป็นประกันว่าประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข
ที่มีผู้พิ พากษา เพราะว่า จะต้ องให้ คดีต่ างๆ ผ่านพ้นไปด้ว ยดี ในหมู่ ชนก็ จะต้อ งมีก ารไม่
ปรองดองอยู่บ้าง แต่ว่าถ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะพยายามรักษาความปรองดองนั้น ก็เชื่อว่า
ส่วนรวมจะอยู่ได้ ส่วนสาคัญของการปรองดอง ส่วนสาคัญของความเป็นอยู่ที่ดีก็อยู่ที่การ
ยุติธรรม การยุติธรรมนี้คือการปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องตามธรรมะ คือยุติธรรมถ้าฟังดูก็ยุติ ในธรรม
ยุ ติ ใ นความดี ค วามชอบ ท่ า นก็ รั ก ษาความยุ ติ ธ รรม ท่ า นต้ อ งรั ก ษาความดี ค วามชอบ
โดยเฉพาะผู้พิพากษาที่เป็นผู้มีความยุติธรรมสูงสุด จะต้องรักษาความยุติธรรมนี้ รักษาความ
ยุ ติ ธ รรมนี้ ด้ ว ยอะไรก็ ด้ ว ยความดี ความถู ก ต้ อ ง เวลามี ผู้ ขึ้ น มาในโรงศาลหรื อ มาอาศั ย
ผู้ พิ พ ากษา ก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องท่ า นที่ จ ะรั ก ษาความดี ค วามชอบ ความยุ ติ ธ รรมนี้ ทุ ก เมื่ อ
ฉะนั้นถ้าท่านรักษาความยุติธรรมตามที่ท่านได้ปฏิญาณนี้ ก็เชื่อว่าความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น
(๑)
(๒)

เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ถ้าผู้พิพากษาไม่รักษาความยุติธรรมเมื่อใด ประเทศชาติก็คงวุ่นวาย เวลานี้พูดกันว่าจะต้อง
รักษาความยุติธรรม แต่ถ้าไม่รักษาก็จะวุ่นวาย จะต้องไม่ยอมให้วุ่นวาย
ผู้พิพากษามีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะรักษาความดี ความปรองดอง ถ้าใครมายุยงบอกว่า
ต้องเถียงกัน ต้องเข้าข้างกัน ก็ต้องเข้มแข็ง ต้องเข้มแข็งในความยุติธรรม หมายความว่า
ไม่เข้ าข้างอะไรที่ไ ม่ดี ไม่อยากบอกว่า ไม่ อยากพูด ว่า อะไรดีอะไรไม่ดี อันนี้ อยู่ที่ผู้ที่เป็ น
ผูพ้ ิพากษาที่จะต้องตัดสิน มีผู้พิพากษาสาหรับตัดสินในความดี และถ้าดีแล้วก็ตัดสินใจ ฉะนั้น
ท่านก็รู้ดี ท่านได้เรียนมาแล้วและท่านได้ฝึกเพื่อรักษาความยุติธรรมนี้ ฉะนั้น ก็ขอฝากความ
ยุติธรรม ความดีของประเทศอยู่กับท่านทั้งหลาย เป็นงานที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่ามีอะไรต่ออะไร
มาล่ออยู่เรื่อย มีการล่อด้วยอามิส มีการล่อด้วยการยั่วยุ มีการล่อด้วย เหมือนว่าจะให้รางวัล
รางวัลของท่านไม่มีอันอื่นอันใดก็คือความยุติธรรม ถ้าท่านทาทุกอย่างตามหน้าที่ของความ
ยุติธรรม ท่านก็จะได้รางวัล รู้ว่า รู้ดีว่าหน้าที่ผู้พิพากษานั้นไม่ได้เป็นหน้ าที่ที่จะมีเงินทองมาก
แต่ว่าบางคนก็นึกว่ามี เพราะว่าบางคนมาล่อ เมื่อล่อเราต้องแข็งไม่ยอมไปตามที่เขาล่อ ถ้าไป
ตามที่เขาล่อแล้วมันติด เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอ ความโง่ เขลา ท่านไม่ใช่
คนโง่เขลา ถึงได้ฝึกหัดเป็นผู้พิพากษาได้ ท่านต้องรักษาความดี ความฉลาด ฉะนั้น ก็ไม่ได้พูด
ถึงหน้าที่อย่างอื่นๆ นอกจากหน้าที่รักษาความยุติธรรม ความจริง ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าท่าน
ทาได้อย่างนี้แล้วทุกสิ่งที่ท่านปฏิญาณเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นผลดี เป็นผลดีขึ้น ทาให้บ้านเมืองอยู่เย็น
เป็นสุข ท่านก็ได้ทาหน้าที่สาเร็จ และเมื่อท่านมีชีวิตการงานที่เรียบร้อยสาเร็จ ขั้นต่อไปท่านก็
จะภูมิใจได้ว่าผู้พิพากษาของไทย ทาให้ระบอบ ระบบ ความยุติธรรมของประเทศมีอยู่
วัน นี้ท่านก็มาร้อยคน ก็เป็นจานวนนับว่ามาก แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็มากขึ้นทุกที ก็มี
คนเดือดร้อนยุ่งยากมากขึ้นทุกที ท่านจึงมีงานหนักขึ้ นทุกทีเหมือนกัน ในการนี้ก็ขอให้ท่าน
สามารถรั ก ษาความดี ข องค าปฏิ ญ าณ แล้ ว ถ้ า รั ก ษาความดี ข องค าปฏิ ญ าณตลอดชี วิ ต
การท างานของท่ า น ท่ า นจะมี ค วามภู มิ ใ จได้ ท่ า นจะเป็ น ผู้ ที่ มี เ กี ย รติ ดั ง ที่ ท่ า นตั้ ง ใจไว้
ผู้พิพากษาเป็น อาชีพที่มีเกียรติ ถ้าทาได้ท่านก็สาเร็จการปฏิบัติของผู้ พิพากษาและท่า น
ก็ภูมิใจได้ และท่านก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอะไรที่มาพรากท่านจากความภูมิใจนี้ได้
ต่อไป ก็ขอให้ท่านสาเร็จด้วยงานการที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ก็ขอให้ท่านมีกาลังกายกาลังใจสมบูรณ์
เพื่อที่จะปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จของหน้าที่ของผู้พิพากษา ซึ่งเป็นหน้ าที่ที่มีเกียรติที่สุดใน
เมืองไทย ก็ขอให้ท่านรักษาความดีของความเป็นผู้พิพากษา และความดีของความดี รักษา
ต่อไป และขอให้ท่านมีกาลังกายกาลังใจสมบูรณ์เพื่อการนี้.

