พระราชดํารัส(๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) นําผูพิพากษาประจําศาล สํานักงานศาลยุติธรรม
เขาเฝา ฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
----------------------ตามที่ผูที่จะทําหนาที่ผูพิพากษาศาลฎีกาไดปฏิญาณตนอยางเขมแข็งนี้เปนสิ่งที่สําคัญ
เพราะวาบานเมืองตองมีผูพิพากษา บานเมืองตองมีผูที่รักษาความยุติธรรม ตองมีศาลเพื่อที่จะรักษา
ความยุตธิ รรมนี้ ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญ. เพราะวาในบานเมืองถาไมมคี วามยุตธิ รรม บานเมืองก็จะลมจม.
และสําคัญทีท่ า นทัง้ หลายไดตั้งใจทีจ่ ะทําหนาทีน่ ี้ ทีท่ า นจะทําหนาที่ ทานไดเตรียมตัวไวแลวอยางดี
คือทานไดเรียนรูและเตรียมตัวที่จะทําหนาที่. หนาที่นี้เปนการทําสิ่งที่เปนความยุติธรรม.
คําวายุติธรรมนี้ หมายความวาเปนคนที่จะวางตัวที่ดี วางตัวที่ตรง วางตัวที่จะทํา
อะไรที่ตรงไปตรงมา. ในโรงศาลเองก็จะตองทํา แตนอกโรงศาลก็จะตองทํา. ทุกแหงทานจะตอง
ทําตัวใหดี ใหยุติธรรม เพราะวาผูท เี่ ปนผูพ พิ ากษาเปนตัวอยางของความดี. ความดีของผูท ี่จะวางตัว
ใหดคี ือ วางตัวใหตรง วางตัวใหยตุ ธิ รรม คือวางตัวใหดี. ดีนลี้ าบาก
ํ
เพราะวาถาทําอะไรที่ตรงไป
ตรงมา ก็ไมแปลก ไมมอี ะไร ไมมปี ญ
 หา. แตปญหาอยูท วี่ า ความตรงไปตรงมานี่นะ อยูทไี่ หน.
ความตรงไปตรงมาคือ ทุกสิง่ ทุกอยางที่ทา นจะทําในเวลาทําหนาที่ และนอกหนาที่ จะตองวางตัว
ใหดี. ก็หมายความวาแตละทานจะตองพยายามทีจ่ ะทําเปนตัวอยางแกประชาชน ทําเปนตัวอยางทีด่ ี.
คือ ถาทําอะไรก็ตาม ทานตองแสดงใหเห็นวา ไมมอี ะไรเหนือความยุตธิ รรม.
บางทีคนทีเ่ ปนผูพ พิ ากษาเขาใจวาจะทําความยุตธิ รรมนัน้ เวลาขึน้ ศาล ในโรงศาล
แตไมใชอยางนั้น. จะตองทําตัวอยางในเวลาทุกเมื่อ. ถาทําตัวอยางในเวลาทุกเมื่อ นั่นถือวา
เปนผูพิพากษาที่ดี. ก็อันนี้พูดยากวาจะทําอยางไร. การทีเ่ ปนตัวอยางทีด่ ี สําหรับคนไดเห็นวา
มีผพู พิ ากษาในโรงศาลแลวก็นอกโรงศาลดวย อันนีเ้ ปนสิง่ ทีล่ าบาก.
ํ
เพราะวาถาทานวางตัวใหดี
นอกโรงศาลดวย อันนัน้ นะจะเปนความเปนผูพพิ ากษาที่ครบถวน. ถาทานทําอยางนั้นไดคนก็เชื่อถือ.
ถาเกิดคนเชื่อถือไดก็หมายความวาประเทศชาติมขี อื่ มีแปไดทกุ เมือ่ อันนีส้ าคั
ํ ญ. ฉะนัน้ ก็ขอใหทา น
ไดวางตัวใหดี. สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูไ ว สิง่ ทีไ่ ดฝก ฝนไวใหปฏิบตั ดิ ที กุ เมือ่ อันนีส้ าคั
ํ ญ. ถาปฏิบตั ติ นใหดี
ทุกเมื่อ ก็จะทําใหมีหลักมีเกณฑในบานเมือง อันนี้ที่สาคั
ํ ญ. ถาทานทําอยางนีท้ กุ คน ประชาชน
ทุกคนก็จะรูว า ในบานเมืองมีความยุตธิ รรม แลวก็ทา นก็เปนตัวอยางของความยุตธิ รรม. เปนสิง่ ที่
ทํายาก เพราะวาจะตองมีความรู จะตองมีความสามารถในตัว. ฉะนัน้ ทีพ่ ดู ซําซากอย
้
างนี้กเ็ พราะวา
เปนสิง่ ทีย่ าก ทีจ่ ะวางตัวใหยตุ ธิ รรม. ถาทําตัวใหยตุ ธิ รรม ประชาชนจะเห็นวาในบานเมืองมีคนทีด่ ี
เปนคนทีเ่ ปนประกันของความยุตธิ รรม. และถาทําได ก็เชื่อวาบานเมืองจะอยูเย็นเปนสุขได.
(๑)

เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว
(๒)
นายวิรัช ลิ้มวิชัย

-๒-

ฉะนั้น ที่ขอรองใหทานเปนตัวอยาง เปนสัญลักษณของความยุติธรรม ก็จะเปน
สิง่ ทีช่ ว ยบานเมืองใหปลอดภัยได. แตเปนสิง่ ทีไ่ มใชงา ย เพราะวาตองเสียสละมาก ๆ. ความเสียสละ
ของผูเ ปนผูพพิ ากษาเปนสิง่ ทีท่ ายาก
ํ
แตถา ทําไดทา นก็เปนตัวอยางของความดี. ทานจะเปนผูท ี่เปนประกัน
ของความยุตธิ รรมของศาล และจะเปนผูท สี่ ามารถทีจ่ ะรักษาความยุตธิ รรมในบานเมือง. ถาทําไดแลว
ทานก็เปนผูท ไี่ ดเปนคนทีด่ ี เปนคนทีช่ ว ยบานเมืองใหอยูไ ด ใหปลอดโปรงได. ก็ขอใหทา นไดพยายาม
ทําเพื่อที่จะใหบานเมืองมีขื่อมีแป. ใครวามีขื่อมีแปก็หมายความวา มีความสุข มีความยุติธรรม.
ถาทานรักษาความยุตธิ รรมไดแท ๆ ทานก็เปนผูทเี่ รียกวา ทานเปนผูท ไี่ ดทาํ ไดชว ยบานเมือง
ใหอยูไ ด. ถาไมมคี วามยุตธิ รรมในบานเมือง อยูไ มได เพราะวาคนเขาสงสัยอยูเ สมอ. จะตองให
ไมมคี วามสงสัยในบานเมือง ในบานเมืองนีต่ อ งมีแตความยุตธิ รรม. ฉะนัน้ ก็ขอรองใหทา นพยายาม
กระทํา ใหทา นรักษาความยุตธิ รรมแท ๆ แลวก็รกั ษา ซึง่ เปนสิง่ ทีย่ ากมาก แตเชือ่ วาทานตัง้ ใจ
จะทํา. ฉะนัน้ ก็ขอใหทา นตัง้ ใจรักษาความยุตธิ รรมในบานเมือง.
การรักษาความยุติธรรมในบานเมืองนี้เหมือนวางาย ๆ เพราะวาทานเปนผูพ พิ ากษา
แตวา ถาเวนจากความเปนผูพ พิ ากษาสักนิดเดียวก็จะทําใหเสียหาย. ฉะนัน้ ก็ขอใหทานรักษา
ความยุติธรรมในบานเมือง. ทานไดเรียนรู ทานไดฝก ฝนมา ดวยการเรียน แลวก็ดว ยการปฏิบตั ิ
ทานก็คงจะตองทําได. ไมใชงาย แตวาถาทานทําไดแลว ทานจะเปน เรียกวาเปนวีรบุรุษ
ของบานเมือง เปนผูที่รักษาความยุติธรรม. ฉะนัน้ ก็ขอใหทา นวางตัวเปนวีรบุรษุ . ไมใชวา
วางตัวเปน แตวา ถือตัววาเปนวีรบุรษุ ของบานเมือง จะตองรักษาความยุตธิ รรม ความสะอาด
ความเรียบรอยของบานเมือง. พูดอยางนีเ้ หมือนวาใหทานรับหนาที่อยูบนหัวของตัว. ก็เปนอยางนี้
ที่ขอรองใหทานรับความดีอยูบนตัวเองทุกเมือ่ ทัง้ ในโรงศาลทัง้ นอกโรงศาล. ก็ขอใหทา นสามารถ
ทีจ่ ะทําดังนี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหบา นเมืองอยูเย็น อยูรอด. ทานก็อาจจะนึก ๆ ในใจวา ทําไมทาน
จะตองรับเปนภาระ. ตองรับ เพราะวาทานไดเลือกหนาที่นี้ แลวก็เมื่อเลือกหนาที่นี้ตอ งทําใหดี.
ฉะนัน้ ก็ขอใหทา นเมือ่ เลือกหนาที่ ทานตองทําหนาที่ ก็ทาหน
ํ าทีใ่ หสําเร็จเรียบรอย. มีแตหนาที่
ทานคงนึกวามีแตหนาที่. ใช ทานมีหนาที่ แลวก็ถาทําไดแลว ทานมีความพอใจ ทานจะมี
ความพอใจ แลวก็ทานจะเปนผูที่คนนับถือได. ความที่คนนับถือนี่สําคัญมาก. อาจจะนึกวา
ตัวเองเปนคนที่มีคนนับถือ ไมใช ไมใชของที่งาย. แตถาทําใหคนนับถือไดแลว ทานเอง
จะสามารถที่จะมีความพอใจ แลวก็ตลอดตอไป. ฉะนั้น ก็ขอใหทานรักษาความศักดิ์สิทธิ์
ของศาล ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม. ก็ขอใหทานทําสําเร็จ. แลวถาทําสําเร็จแลว
ทานจะมีความดีตลอดชีวิตตอไป ตั้งแตตนจนปลาย.

-๓-

ทานไดทาหน
ํ าทีผ่ พู พิ ากษา ทานทําหนาทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์นี้ แลวก็ถา ทําไดแลว ทานก็เปน
คนทีเ่ รียกวาเปนคนดี. คําวาคนดีนดี่ เู หมือนพูดงาย ๆ แตวา ไมใชงา ย. ความดีและคนดี ตองรักษาไว.
ฉะนัน้ ก็ขอใหทา นเปนคนดี เปนคนทีส่ ามารถเปนคนดี แลวทานจะมีความภูมิใจ เปนผูที่รักษา
ความดีในประเทศชาติ. ก็ขอใหทา นสามารถทีจ่ ะรักษาความเปนผูพ พิ ากษาตลอดรอดฝง จนกระทัง่
แกเฒาก็เปนคนดี. ทุกคนที่รักษาความดีได ตั้งแตเขาทําหนาที่จนกระทั่งแกเฒาและจนกระทั่งตาย
ก็ถือวาเปนเกียรติและถือวาทานตายไดสบาย. ฉะนั้น ก็ขอใหทานไดมีความสามารถทีจ่ ะเปนคนดี
ตัง้ แตตน จนปลาย. แลวเปนคนดีตงั้ แตตน จนปลายไดอะไร หมายความวาทานตายสบาย. ถาหากวา
ทานเกิดสบาย แลวก็มีชีวิตที่สบายและตายสบาย ทานมีบุญมาก เปนคนที่มีบุญ ถึงบอกตั้งแตตน
วาเปนวีรบุรุษ. แลวก็ขอใหทานสามารถที่จะเปนวีรบุรุษ ทําใหประชาชนนับถือ แลวทําให
ประชาชนถือวามีคนดีในชาติบา นเมือง. แลวก็ทา นก็ไดเกิดมาดีแลว ทํางานดี และจะตายดี.
ก็หมายความวาถาทานไดทาประโยชน
ํ
เต็มทีต่ ามทีท่ า นไดเปลงวาจา เพื่อทําความดี แลวทานก็
ไมมีอะไรที่จะอับอายได มีแตความดีอยูในตัวตลอดชีวิต.
ก็ขอใหทานทําหนาที่สําเร็จและมีความสําเร็จในชีวิต. จะทําอะไรก็ไมตองอาย
ที่จะทําดี. ขอใหทานประสบความสําเร็จในหนาที่ ซึ่งเปนหนาที่ที่มีเกียรติอยางยิ่ง แลวทานก็จะ
รูส กึ วาไมมใี ครตําหนิได. ก็ขอใหทา นรับความสําเร็จในการเปนผูพ พิ ากษาทีค่ รบถวนที่ดีที่งาม.

