โอวาท
ของ อุปนายกกรรมการอานวยการวชิราวุธวิทยาลัย (คุณเตช บุนนาค)
เนื่องในพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

ท่านกรรมการอานวยการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนที่รักทุกคน
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวชิราวุธวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2562 และให้โอวาทแก่นักเรียนในวันนี้.
วัน ไหว้ค รู ถื อ เป็ น วัน ส าคั ญ วัน หนึ่ งในชี วิต ของนั ก เรี ย น ถึ งแม้ วิถี ก ารเรี ย นรู้ ในโลกสมั ย ใหม่ จ ะมี
เทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้อันมากมายมหาศาลได้ด้วยตนเอง แต่ครูก็ยังคงเป็นบุคคล
สาคัญในฐานะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์ดาเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และปัญญา นักเรียนที่มาร่วมในพิธีไหว้ครูนี้จึงได้กระทาสิ่งที่เป็น
มงคลอย่างยิ่งต่อตนเอง นั่นคือ การบูชาคนที่ควรบูชา ในวันสาคัญนี้ผมจึงอยากฝากข้อควรคิดพิจารณาไว้ ๒
ประการ.
ประการแรก ผมขอยกถ้อยคาของท่านนายกกรรมการอานวยการวชิราวุ ธวิทยาลัย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านกล่าวไว้ว่า “บุญแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย” เหตุใดท่าน
จึงกล่าวเช่นนั้น พวกเราทุกคนเรียนประวัติศาสตร์มาแล้ว ก็จะทราบว่า คนไทยรวมตัวกันไว้ได้ก็ด้วยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครอง และเป็นศูนย์รวมน้าใจให้เกิดความเป็นปึกแผ่น แม้ระบอบการปกครอง
ของไทยจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ยัง คงเป็นระบอบประชาธิปไตย “อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข ” นี่ก็เพราะสถาบัน พระมหากษั ตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เราจะพบว่าหลายครั้งที่
ประเทศชาติ เกิ ด วิก ฤต เกิ ด ความเดื อ ดร้อ นทุ ก ข์ ย าก พระมหากษั ต ริ ย์ จ ะทรงมี บ ทบาทในการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แผ่นดินกลับสู่ความสงบสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และเมื่อวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงประกาศพระปฐม
บรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาประชาราษฎรตลอดไป” หากนักเรียนได้ติดตามข่าวจะพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์
ปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการดาเนินการในอัน ที่จะธารงรักษา และต่อยอด

โครงการจานวนมากมายที่รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดาริในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และยัง
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการดูแลประชาชน และสนับสนุนให้คนไทยสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และช่วยเหลือสังคม สาหรับ นักเรียนวชิราวุธ ฯ นอกจากเป็นบุ ญ ที่ ได้เกิด มาเป็ น
คนไทยแล้ ว ก็ ยั ง มี บุ ญ ชั้ น ที่ ส องคื อ ได้ เกิ ด มาเป็ น นั ก เรี ย นวชิ ร าวุ ธ ฯ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ร่ ม พระบารมี ข อง
พระมหากษัตริย์สองพระองค์ ซึ่งทรงอุปถัมภ์บารุงรักษาโรงเรียนของเรา สืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์
ก่อนๆ จนเราสามารถมีที่อยู่ ที่เรียน ที่กิน ที่เล่น ที่สะดวกสบายและทัน สมัยไม่แพ้โรงเรียนชั้นนาอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ยิ่งกว่านั้นทุกพระองค์ยังพระราชทานพระบรมราโชวาทให้เราน้อมนาไปปฏิบัติเพื่อความ
เจริญในชีวิตตลอดมา จึงทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ สมควรที่พวกเราจะได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตอบ
แทนพระคุณทุกโอกาสที่เราจะสามารถกระทาได้.
ประการที่สอง ผมขอให้หลักคิด ๔ ประการ ในการเพิ่มทุนสะสมเพื่อ ความรุ่งเรืองของชีวิต ได้แก่
หลักคิดเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และกตัญญูกตเวที กล่าวคือ เราควรฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มี
ความขยันขันแข็งอยู่เสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอาชนะปัญหาและทากิจการงานจนเสร็จไม่ละทิ้งกลางคัน
ฝึกจิตใจให้พอเพียงและพอใจในสิ่งที่มี ประหยัดให้ตนเองและส่วนรวม ทาบุญทาทานในทุกโอกาส มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อสถาบัน และที่สาคัญคือซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน มีความกตัญ ญู
กตเวที คือรู้คุณของมารดาบิดา ครูอาจารย์ รู้คุณของผู้ทาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้คุณของสถาบัน และ
ตอบแทนคุณด้วยการทาความดีประการต่างๆ ที่สามารถจะกระทาได้ หากแต่ละคนทาได้เช่นนี้ แผ่นดินไทย
ก็จะเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่ และลูกหลานของเราก็จะพูดเหมือนเช่นที่เราพูด ในวันนี้ว่า “บุญแล้วที่เกิดมาเป็น
คนไทย”.
ผมขอแสดงความยินดีต่อหัวหน้า นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันนี้ ภารกิจของหัวหน้าเป็นงานที่
ยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นาที่จะต้องเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อดูแลทุกข์สุขของนักเรียนร่วมคณะ ทั้งยังต้อง
วางตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ไม่ประพฤติตนนอกลู่นอกทาง ขอให้หัวหน้านักเรียนทุกคนรักษาคาปฏิญาณ
ตนที่ได้ให้ไว้ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนหอประชุมแห่งนี้ไว้
ให้มั่น
สุดท้ายนี้ ขออานุภาพแห่งพระบารมีของบูร พกษัตริยาธิราช อันมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเดชะพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่ หัว อานุภาพแห่ง
ความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ และอานิสงส์แห่งความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความประหยัด จง
ส่งผลให้ หัวหน้าและนักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน มีความสาเร็จ ในหน้าที่การงาน
ตามที่ปรารถนาตลอดไป.

