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พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองงาน” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 13 - 14 กรกฎาคม 2515 

 / 13 ก.ค. 15 “... บัณฑิตทั้งปวงต่างมีความหวังและความปรารถนา ท่ีจะได้รับโอกาสให้
เข้าร่วมงานของบา้นเมืองในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามท่ีได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ในยามท่ีประเทศชาติของ
เรากําลังพัฒนาในกิจการทุกด้านเช่นนี้ โอกาสย่อมมีสําหรับท่านเสมอ จึงไม่เป็นปัญหาอย่างใด ในข้อที่
จะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ ข้อที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้นั้นอยู่ที่ว่า เมื่ อได้เข้า
ปฏิบัติงานแล้ว ท่านอาจมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะใช้วิชาความรู้ได้เต็มที่ แล้วเกิดรู้สึกท้อถอย เข้าใจผิด
แตกแยกกับผู้อ่ืน ซึ่งท่ีสุดจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้การพัฒนาประเทศดําเนินไปโดยราบร่ืนได้ 
แต่ละคนจึงควรจะได้เตรียมตัวปูองกันและแก้ไขปัญหานี้ไว้ เบื้องต้นจะต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างว่า 
การงานท่ีเข้าไปทํานั้น เป็นงานท่ีมีโครงการดําเนินต่อเนื่องกันมาแล้ว ตัวท่านเป็นผู้ท่ีจะเข้าไปร่วม
เสริมกําลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเป็นจะต้องศึกษางานท่ีจะทําให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามี
วัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร เมื่อศึกษา
พื้นฐานของงานให้เห็นโดยถ่องแท้แล้ว ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริมกําลังงาน 
ณ จุดใด โดยวิธีใด ทําให้สามารถใช้วิชาความรู้ พร้อมท้ังความคิดสติปัญญาได้เต็มภาคภูมิ …” 

 / 14 ก.ค. 15 “... งานทุกอย่าง ยิ่งเป็นงานในระดับชาติ จําเป็นท่ีต้องมีโครงการอันแน่นอน
สําหรับปฏิบัติดําเนินการ และโดยปรกติโครงการต่าง ๆ ท่ีตั้งขึ้นนั้น จะต้องอาศัยพ้ืนฐาน วิธีการ และ
วิชาการเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ พื้นฐานหมายความถึงวัตถุประสงค์  กําลังทุน กําลังบุคคล พร้อมท้ั ง
เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง วิธีการนั้น ได้แก่การวางรูปงาน  กําหนดระยะดําเนินการ  
เป็นขั้นเป็นตอน ให้เกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน รวมถึงระเบียบปฏิบัติท้ังในตัวบุคคลท้ังในธุรการท้ังหมด  
ส่วนวิชาการ ได้แก่หลักความรู้ท่ีถูกต้องแท้จริงในงานนั้น ๆ ซึ่งนํามาป ฏิบัติส่งเสริมพื้นฐานและวิธีการ 
ให้ได้ผลที่สมบูรณ์แน่นอน เช่นนํามาปฏิบัติเพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และบุคคล
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือนํามาเป็นหลักการในการกําหนดแนวทางขั้นต้นของงานให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเท่ียงตรง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ใ ช้เป็นหลักเทียบเคียงตัดสินว่าควรจะเปลี่ยนแปลงไป
ในแนวทางใด …” 
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 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19 กรกฎาคม 2516 

 “… การทํางานอย่างให้มีคุณภาพ ให้ได้ผลบริบูรณ์นั้น จะทําอย่างไร เบื้องต้น ต้องทํา
ความเห็นให้ถูกต้องในงานท่ีจะทําเสี ยก่อน โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ ผลท่ีแท้ ท่ีถูกต้อง
ตรงตามเปูาหมายท่ีพึงมุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอนท่ีจะดําเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชา  
ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน และสําคัญที่สุด ต้องมีความพากเพียรไม่ย่อหย่อน ในอันท่ีจะกระทําต่อ
ตามไปจนกว่าจะเป็นผล สําเร็จ ขอให้ถือว่าการงานท่ีจะทํานั้นต้องการเวลา เป็นงานท่ีมีผู้ดําเนินมา
ก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ท่ีจะเข้าไปเสริมกําลัง จึงต้องมีความอดทนท่ีจะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น ต้องปรองดอง
กับเขาให้ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามท่ี ถูกที่ควร 
อย่าได้ด่วนหักหาญ มิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉาน จะเกิดความท้อแท้เป็นอุปสรรคให้งานหยุดชะงักลง
กลางคัน …” 
  
 พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
27 สิงหาคม 2516 

 “... การทํางานนั้น กล่าวอย่างสั้นและตรงท่ีสุด คือการปฏิบัติภา ระหน้าท่ีท่ีมีอยู่ให้ลุล่วง
และสําเร็จผลอันพึงประสงค์ มีหลักการสําคัญในทางปฏิบัติว่า เบื้องต้นให้พิจารณาทําความเข้าใจ  
ในงาน ด้วยเหตุผล ให้กระจ่างแจ่มแจ้งก่อน เช่นมีวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างไร มีแบบแผนวิธีการท่ีจะ
ทําอย่างไร แล้วมุ่งปฏิบัติไปตามจุดมุ่งหมายนั้นให้เท่ียงตรงเป็นกําลัง ต่อไป หากรู้สึกว่าเผชิญอุปสรรค
หรือปัญหาอันใดเข้า ก็ให้พิจารณาว่า เป็นปัญหาจริงหรือไม่ จะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ และเมื่อ
ปรับปรุงแล้วจะช่วยให้งานดีขึ้นได้แน่นอนหรือไม่ เมื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขจริงแล้ว ก็เร่งแก้ไขให้ลุล่วงไป
โดยเร็ว เพื่องานจ ะได้ดําเนินต่อไปได้ไม่ติดขัด แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาแท้จริงแล้ว ก็ไม่
จําเป็นเลยท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุง เพราะมีตัวอย่างปรากฏอยู่บ่อย ๆ ว่า การท่ีมุ่งจะปรับปรุงพัฒนางาน
อยู่ตลอดเวลานั้น ทําให้ไม่เป็นอันได้ลงมือปฏิบัติ กลับทําให้งานติดขัดและหยุดชะงัก เสียปร ะโยชน์ 
ท่ีควรจะได้ไปเปล่า ๆ โดยใช่เหตุ ...” 
  
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
18 - 19 กรกฎาคม 2517 

 / 18 ก.ค. 17 “… การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น . ต้องสร้างพื้นฐาน คือ 
ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ือ งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ี
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
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ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ 
ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการ เดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลย์ในเร่ืองต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในท่ีสุด …” 

 / 19 ก.ค. 17 “… การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มี
ความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียง
พอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการ
ถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลําดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและป ระหยัด
นั้น ก็เพื่อปูองกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ เพราะหากไม่
กระทําด้วยความระมัดระวัง ย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้โดยยาก ยกตัวอย่างเช่นการปราบ
ศัตรูพืช ถ้าทุ่มเททําไปโดยไม่มีจังหวะที่ถูกต้อง และโดยมิได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ให้กระจ่างชัดอย่าง
ท่ัวถึง ก็อาจสิ้นเปลืองแรงงาน ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีล้วนมีราคาไป โดยได้รับผลไม่คุ้มค่า ยิ่งกว่านั้น 
การทําลายศัตรูพืช ยังอาจทําลายศัตรูของพืชที่มีอยู่บ้างแล้วตามธรรมชาติ และทําอันตรายแก่ชีวิตคน
ชีวิตสัตว์เล้ียงอีกด้วย การพัฒนาอย่างถูกต้อง ซึ่งหวังผลอันย่ังยืนไพศาล จึงต้องวางแผนงานเป็นลําดับ
ขั้นอย่างถี่ถ้วนท่ัวถึง ให้องค์ประกอบของแผนงานทุกส่วนสัมพันธ์และสมดุลย์กันโดยสอดคล้อง …” 
  
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
15 - 16 กรกฎาคม 2519 

 / 15 ก.ค. 19 “… โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว คือ
ทรัพยากรตามธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุด 
ในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวม ตามจุดประสงค์แล้ว บางทีก็อาจทําให้มี
การเสียหายในบางส่วนได้บ้าง เพื่อท่ีจะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จําเป็นต้องพิจารณาจัดตั้ง
โดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน ให้ทราบว่าผลท่ีเกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องไปเพียงใด 
และมีผลดีผลเสียประการใดท่ีจุดใดบ้าง จักได้สามารถวางแผนงานให้สอดคล้องต้องกันทุกส่วนทุกขั้น 
เพื่อแก้ไขส่วนท่ีจะเสียหายให้กลับเป็นดี ให้โครงการได้ประโยชน์มากที่สุด …” 
 / 16 ก.ค. 19 “... การจะทํางานให้มีประสิทธิผลและให้ดําเนินไปได้โดยราบร่ืนนั้น จําเป็น
อย่างยิ่งจะต้องทําด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ท่ี
แท้จริงของงาน สําคัญที่ สุด ต้องเข้าใจความหมายของคําว่า “ความรับผิดชอบ ” ให้ถูกต้อง ขอให้
เข้าใจว่า “รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษ หรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รับรางวัล หรือรับคําชมเชย  การรู้จัก
รับผิด หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ทําให้
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บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางท่ีจะช่วยให้แก้ไขความผิดได้ 
และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย 
ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทําให้ทราบแจ้งว่า จะทําให้งานสําเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร 
จักได้ถือปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้น เมื่อเข้าใจความหมายของคําว่า “รับผิดชอบ” ตามนัยดังกล่าวแล้ว  
ผู้ท่ีเข้าใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสํานึกตระหนักได้ทันทีว่า ความรับผิดชอบหรือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ทํา จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้ ...” 
  
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14 - 16 กรกฎาคม 2520 

 / 14 ก.ค. 20  “… เมื่อก่อนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย เมื่อกําลังเรียนอยู่ และเมื่อเรียน
สําเร็จแล้วในบัดนี้ ท่านมีความคิดเห็นหรือทัศนคติในสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเมื่อเรี ยนอยู่ใน
ชั้นมัธยม อาจมองเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กที่ต้องพึ่งผู้ใหญ่ เมื่อมาอยู่ในมหาวิทยาลัย กลับเห็นว่ามี
อิสรภาพจะทําอะไรก็ไม่ต้องพึ่งใคร ยิ่งพอเรียนสําเร็จมีความคิดอ่าน มีวิชาการอย่างสูงเป็นท่ีพึ่งได้แล้ว 
ก็จะยิ่งมั่นใจในตัวเองมาก ว่าจะสามารถทําทุกสิ่งด้วยตนเอ งได้หมด แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรคิดว่า
ความเห็นหรือทัศนคติของท่านจะหยุดอยู่เพียงนี้ จะต้องวิวัฒนาต่อไปอีกอย่างแน่นอน เพราะสภาพการ
ในภายหน้าจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นไปได้ ต่อไปเมื่อท่านไปลงมือกระทําการงาน งานท่ีทํานั้นปรกติ
จะมิใช่งานท่ีจะทําคนเดียว หากเป็นงานส่วนร วม ซึ่งจะต้องจัดสรรกันทําตามความถนัดและความรู้
ความสามารถ คนละส่วนละตอน เมื่อนําเอาส่วนงานท่ีแต่ละคนทํามารวมกันเข้าแล้ว จึงจะสําเร็จเป็นงาน
ท่ีสมบูรณ์ได้ เหตุการณ์ดังนี้จะช่วยให้เกิดทัศนคติใหม่ว่า ท่านจะทํางานโดยลําพังตนเองไม่สําเร็จ ทุกคน 
ท่ีร่วมงานกัน จําเป็นต้องพึง่กันอาศัยกันและกัน ท้ังผู้มีความรู้ความสามารถสูง ท้ังผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้อยกว่า ถ้าบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการงานของตนดังนี้ ก็จะสามารถดําเนินชีวิตและกิจการทุกอย่าง
ให้ราบรื่นและมั่นคง จนบรรลุความสําเร็จพร้อมท้ังความเจริญก้าวหน้าได้ทุกอย่าง …” 

 / 15 ก.ค. 20 “… บางครั้งเราอาจเกิดความรู้สึกว่า เรื่องท่ีเคยทําได้สบาย ๆ ในคร้ังก่อน ๆ นั้น 
มาบัดนี้ทําได้ไม่คล่องตัว หรืออาจติดขัดจนทําไม่ได้เสียแล้ว ปัญหาอย่างนี้จําเป็นต้องคิดทบทวนให้
เห็นว่า เหตุใดแต่ก่อนจึงทําได้ เหตุใดเดี๋ยวนี้จึงทําไม่ได้ เมื่อพิจารณาทบทวนดูแล้ว ก็จะเห็นว่า แต่ก่อน 
ท่ีทําได้นั้น เป็นเพราะมีแรงดันจากความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นและความแคล่วคล่องว่องไว กล้าพูด
กล้าทํา ไม่คิดลังเลสงสัยอะไรมาก แต่ก็มักมีข้อเสียว่า สิ่งท่ีทําไปได้ด้วยแรงผลักดันนั้น อาจขาด  
ความละเอียดรอบคอบ ทําให้ได้ผลไม่สมบูรณ์นัก หรือบกพร่องเสียหายไปเลย ในบัดนี้ มีความละเอียด
รอบคอบระมัดระวังมากขึ้น อาจถึงมากเกินไปจนทําลายความคล่องแคล่วคล่องตัวให้หมดไป เกิดความ
ไม่มั่นใจและกลัวจะผิดพลาด จึงลงมือทําไม่ได้สักที กรณีท้ังสองท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วนี้ ควรอย่างยิ่ง
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ท่ีจะต้องนํามาเทียบเคียงกัน และพิจารณาวิ นิจฉัยด้วยเหตุผลท่ีถูกแท้ โดยไม่มีอคติและความยึดถือ  
ท่ีผิด ๆ แล้วกลั่นกรองเอาส่วนท่ีเสียออก เหลือแต่ส่วนท่ีเป็นแก่นสารและเป็นประโยชน์ไว้ ตั้งเป็นหลัก
ปฏิบัติขึ้นใหม่ว่า ในการจะทําสิ่งไรก็ตาม ประการแรกจําเป็นต้องรักษาแรงผลักดันในการทํางาน  
ท่ีเคยมีอยู่นั้น ไว้ ให้มั่นคงเสมอ เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน แล้วจึงนําเอาความละเอียดรอบคอบ 
ความระมัดระวัง กับท้ังเหตุผลอันถูกแท้ท่ีเกิดมีขึ้นภายหลัง มาประกอบเข้าด้วย เพื่อช่วยให้สามารถ
ตัดสินการกระทําท้ังปวงได้อย่างถูกต้อง เท่ียงตรงและว่องไว ก็จะทําให้การกระทําทุกอย่างได้ผล
สมบรูณ์เต็มเปี่ยม …” 

 / 16 ก.ค. 20 “… ความเคร่งครัดหมายความถึงความระมัดระวังมั่นคง ท่ีจะปฏิบัติการให้
เท่ียงตรงครบถ้วน ตามแบบแผนและหลักเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้น ย่อมต้องมี
เหตุผลเป็นพื้นฐาน และเหตุผลท่ีจะทําให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้ ก็ต้องเ ป็นเหตุผลตามความ
จริงแท้ ท่ีได้พิสูจน์เห็นจริงแล้วด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียง และความหลงผิด
ตามอารมณ์ ผู้ท่ีเคร่งครัดตามแบบแผนท่ีอาศัยเหตุผลแท้และมั่นคง ย่อมสามารถติดตามกระบวนการ
ของเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงกันตลอดทุกแง่มุมขั้นตอนได้อย่างสะดวกสบายมาก จึงปฏิบัติการท้ังปวงได้
โดยกระจ่างใจ เบาใจ มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนคนท่ียืนบนพ้ืนท่ีราบเรียบและแน่นหนา 
ย่อมทรงตัวให้ตรงอยู่ หรือขยับเขยื้อนตัวไปทางไหน ๆ ได้ตามความประสงค์ ไม่มีพลาดพลั้ง แต่ถ้า
เหตุผลท่ีจะนํามาเป็นพื้นฐาน มิใช่เหตุผลท่ีถูกที่แท้ หา กเป็นแต่เหตุผลตามอารมณ์ ตามความลําเอียง
และหลงผิดแล้ว ก็หาเป็นพื้นฐานท่ีหนักแน่นมั่นคงมิได้เลย ผู้ท่ีปฏิบัติการบนพื้นฐานอันคลอนแคลน
เช่นนี้ย่อมไม่มีความมั่นใจสบายใจ เพราะไม่สามารถดําเนินตามกระบวนการของเหตุผล จําเป็นต้อง  
ตั้งเหตุตั้งผลใหม่ด้วยการบิดเบือนความจริง ต่อสู้ขัดขวางความจริงอยู่รํ่าไป เพื่อให้คล้อยตามอคติและ
อารมณ์ชั่วแล่นของตน แทนท่ีจะทําสิ่งใดได้อย่างคล่องใจและแน่ใจ ก็จะกลับมีแต่ความขัดข้อง กดดัน 
คับแค้น และขึ้งโกรธ เพราะทําให้สําเร็จดังใจตัวไม่ได้ กล่าวสั้น ก็คือมีความเครียดหรือเคร่งเครียดอยู่
ตลอดเวลา เปรี ยบเหมือนคนท่ียืนอยู่บนพื้นดินเลน หรือในเรือท่ีโคลง ย่อมทรงตัวหรือขยับตัวอย่าง
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แสนลําบาก เพราะต้องคอยเลี้ยงตัวมิให้ล้มควํ่าอยู่ตลอดเวลา ...” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
27 มกราคม 2521 

 “… การกระทํางานหรือการเล่าเรียนวิชาการใด ๆ ก็ตาม มีความจําเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติทีละขั้น
ละตอน ต่อตามกันมาเป็นลําดับ ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วค่อยก้าวหน้าขึ้นมาจนสําเร็จ เช่น ต้องเรียนตั้งแต่  
ชั้นประถม มัธยม ขึ้นมาจนถึงอุดมศึกษา แต่ละประโยคหรือแต่ละระดับ ก็ยังต้องศึกษาวิชาหลาย ๆ 
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อยา่งพร้อมกันมาด้วย เมื่อได้ศึกษาตามขั้นตอน จนครบหลักสูตรท่ีกําหนด พร้อมกันหมดทุกวิชาแล้ว 
จึงจะสําเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรอย่างท่ีแต่ละคนได้รับในวันนี้ 

 ในชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตการงาน ท่ีกําลังเริ่มต้นต่อไปนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่ละคนจะต้อง
ค่อย ๆ ปฏิบัติต่อตามขึ้นไปเป็นขั้น ๆ ให้สําเร็จเป็นอย่าง ๆ ไป เช่นในการงานตามตําแหน่งหน้าท่ี  
การเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างฐานะ การสร้างครอบครัว การสร้างชื่อเสียงคุณงามความดี เมื่อใดได้
ตั้งใจพากเพียรปฏิบัติได้สมบูรณ์ ครบตามลําดับ และครบถ้วนทุกด้านแล้ว เมื่อนั้ นจึงจะประสบ
ความสําเร็จท่ีแท้จริง ดังนั้น ทุกคนจึงควรเข้าใจถึงการสร้างความสําเร็จของตนเอง ให้กระจ่างชัดเสีย
ตั้งแต่บัดนี้ แล้วพยายามสร้างความสําเร็จให้แก่ตน โดยอาศัยความตั้งใจอย่างมั่นคง ในจุดประสงค์อันใด
อันหน่ึง ท่ีพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าถูกต้องและเป็นความเจริญท่ีแท้จริง เป็นปัจจัยประการแรก อาศัย
ความสัตย์จริง ท่ีจะปฏิบัติตามความตั้งใจนั้น เป็นปัจจัยประการท่ีสอง และอาศัยความพากเพียร
เข้มแข็ง เป็นปัจจัยประการท่ีสาม ท่ีจะทําให้ดําเนินก้าวหน้าถึงจุดหมายได้ เชื่อว่าถ้ากระทําได้ดังนี้  
จะประสบความสําเร็จได้โดยสวัสดี …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
27 มกราคม 2523 

 “... การงานในชีวิตนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงการปฏิบัติตัวปฏิบัติภาระหน้าท่ี
ทุก ๆ อย่าง เพื่อสร้างความสําเร็จให้แก่ตนเองโดยรอบด้าน ท้ังด้านหลักฐานอาชีพ ด้านเกียรติยศ
ชื่อเสียง ด้านสังคม และด้านการรับใช้ชาติบ้านเมือง ท่านท้ังหลายจะอาศัยวิชาความรู้เท่าท่ีเรียนมาตาม
หลักสูตรแต่อย่างเดียวไม่พอ จักต้องเรียนรู้ให้กว้างขวาง ฝึกหัดให้จัดเจนย่ิง ๆ ขึ้นด้วย . และนอกจาก
วิชาการ ยังจะต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นปัจจัย เครื่องประกอบ ส นับสนุนส่งเสริมอีกหลายอย่าง .  
ท่ีสําคัญได้แก่ ความขวนขวายตั้งใจอันแน่วแน่และมั่นคงที่จะทํางาน ความสุจริตและบริสุทธิ์ใจในการ
ปฏิบัติงาน ความหมั่นขยันและความสม่ําเสมอ อดทน ความมีสติควบคุมความคิดและการกระทํา  
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเท่ียงตรง ปราศจากอคติ ความเฉลียวฉลาดในการพิจารณากรณีท้ังปวงด้วยเหตุผล 
ด้วยความสุขุมรอบคอบ. ข้อสําคัญ ควรจะได้ทราบตระหนักด้วยว่า คุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าว รวมท้ัง
วิชาความรู้ ต่างเป็นปัจจัยท่ีประกอบกันและสนับสนุนกันและกันอยู่ตลอดเวลา. จึงเป็นสิ่งท่ีท่านจะต้อง
ฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้น ให้งอกงามขึ้นพร้ อม ๆ กัน และนํามาปฏิบัติให้เกื้อกูลส่งเสริมกันให้ครบถ้วน 
ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องย่อหย่อนจึงจะอํานวยผลท่ีสมบูรณ์ได้. …” 
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 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
10 - 12 กรกฎาคม 2523 

 / 10 ก.ค. 23  “... การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่า งให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้น
จากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ก่อนท้ังสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ท่ีจะเพิ่มเติมเสริมต่อ
ให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญ
แล้ว ยังจะต้องพยายามรักษา พื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย การรักษาพื้นฐาน ก็คือ
การปฏิบัติบริหารงานท่ีทําอยู่เป็นประจํานั้นไม่ให้บกพร่อง ซึ่งเป็นกิจท่ีลําบากยากอยู่ เพราะงานใดท่ี
ต้องทําเป็นประจําตลอดเวลา อาจทําให้รู้สึกชินชา ด้วยต้องกระทําซ้ําซาก ไม่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือน
งานท่ีมเีข้ามาใหม่ ๆ จึงมักทําให้เบื่อหน่าย ชวนให้ทอดธุระละเลย จนเกิดความบกพร่องและเสียหายขึ้น 
แล้วพลอยทําให้งานใหม่นั้นเดินหน้าไปไม่ได้ หรือดําเนินไปไม่ราบร่ืน เพราะฉะนั้น บัณฑิตทุกคน
จะต้องมีความอุตสาหะพากเพียรและอดทนให้มาก ท่ีจะประคับประคองรักษาพื้นฐานหรืองานประจํา
ของตนไว้ให้สมบูรณ์ จะต้องพยายามรักษาฉันทะความพอใจ และเจตนาความมุ่งหมายในงานนั้นให้
มั่นคงยืนยาว มิให้ความพอใจในงานประจํา ลดน้อยถอยไปกว่าความพอใจในงานใหม่ส่ิงใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามา 
ผู้ท่ีรักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้ตลอด จัดว่าเป็นผู้สามารถควรแก่การยกย่องสรรเสริญ คือ
สามารถที่จะพากเพียรอดทนรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานประจําของตนไว้  พร้อมกับค้นคว้า
พัฒนาสิ่งใหม่ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน ท่ีสุดก็จะประสบความสําเร็จและความเจริญโดยครบถ้วนและ
แน่นอนดังใจปรารถนาทุกคน ...” 

 / 11 ก.ค. 23  “... เมื่อท่านพยายามทํางานประจําของท่านให้ถูกต้อ งสมบูรณ์อยู่เสมอ  
ได้แล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานท่ีมั่นคงสําหรับเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อไป ในการสร้างความเจริญ  
ก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อยตามลําดับ ให้เป็นการทําไป 
พิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทําด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหาย ท่ีจะสร้างของใหม่เพื่อความแปลก
ความใหม่ เพราะความจริงสิ่งท่ีใหม่แท้  ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ท้ังปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไป
ย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหน้าต่อไปอีกลําดับหนึ่ง การพัฒนาปรับปรุงงาน
จึงควรจะค่อย ๆ ทําด้วยความมีส ติรู้เท่าทัน ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนแต่ประการใด  ผลท่ีบังเกิดขึ้นจึงจะ
แน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์แท้แต่ฝุายเดียว ...” 

 / 12 ก.ค. 23 “... คนท่ีทํางานนั้นอาจแบ่งตามลักษณะใหญ่  ๆได้สองลักษณะ ลักษณะหนึ่ง
รักษาเจตนาความมุ่งหมาย และฉันทะความพอใจในการงานไว้ไม่ได้ นาน หรือเข้าใจจุดมุ่งหมาย  
ไม่ชัดเจน คนลักษณะนี้ ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดนาน ๆ เข้า ก็จะเกิดชินชา ย่ิงทําก็ย่ิงจืดชืดท้อถอย
เหนื่อยหน่าย หรือมิฉะนั้นก็เกิดฟุูงซ่านรําคาญ งานน้อยก็กลายเป็นมาก ทําได้โดยยากลําบากหนักใจ 
ท่ีสุดก็เสียการเสียงานและเสียคนไปด้วย  ส่วนคนอีกลักษณะหนึ่งนั้น รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้
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ได้แน่วแน่เสมอต้นเสมอปลาย คนลักษณะนี้ทํางานสิ่งใด แม้สําคัญยิ่งใหญ่ ก็เป็นอันหวังผลได้ทุกสิ่ง 
เพราะการท่ีมีใจจดจ่อแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ทําให้พากเพียรอดทนทํางานต่อเนื่องกันไปได้ตลอด 
และเมื่อหมั่นทําอยู่เสมอ ก็เกิดควา มชํานิชํานาญช่ําชอง มีพละกําลังมากขึ้น ทํางานได้ด้วยความเบิก
บานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาท่ีหมั่นฝึกหมั่นซ้อมอยู่เป็นประจํา ย่ิงฝึกก็ยิ่งได้กําลังและความคล่องแคล่ว
จัดเจน สิ่งท่ีทํายาก ก็ค่อย ๆ กลายเป็นง่าย จะทําอะไร ก็ทําได้สะดวกรวดเร็วและเหนียวแน่นจนสําเร็จ 
แต่ท้ังนี้ จ ะต้องประกอบด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีอยู่เสมอด้วย จึงจะส่งเสริมให้บรรลุผล
สมบูรณ์ได้ บัณฑิตจะออกไปทําการงานเพ่ือสร้างตนสร้างชาติ …” 
  
 พระราชด ารัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  
25 กันยายน 2523 

 “... ทุกคนมีจิตใจท่ีปรารถนาความสุข หรือความสําเร็จ แต่การหาความสุขหรือความสําเร็จนี้ 
ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครท่ีมีความสุขหรือความสําเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากท่ีจะเหนื่อย
ก็ต้องฝึกฝนกําลัง กําลังกายก็ต้องฝึก คนท่ีนอนอยู่เฉย ๆ แม้จะสมมุติว่านอนอยู่เฉย ๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้
ไปไหน เป็นเวลาสัก 10 วัน รับรองได้ว่าเวลาลุกขึ้นไม่มีกําลัง คือกําลังไม่ได้มาจากการพักผ่อน กําลัง
มาจากความเพียร การฝึก เช่นคนท่ีได้ออกกําลังลุกขึ้นเดินทุกวัน ขยับกายให้ได้เป็นการฝึกกาย ย่อมมี
กําลังกาย ผู้ท่ีเป็นนักกีฬาเขาต้องฝึก การฝึกนั้นเหนื่อย เหนื่อยแต่ว่าเมื่ อเหนื่อยแล้วสร้างกําลังขึ้นมา 
มันค่อย ๆ หายเหนื่อย ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สร้างกําลัง เราไม่ได้ฝึกกายให้มีกําลัง เดินเพียง 50 เมตร 
ก็เหนื่อยแล้ว แต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดี เดินหลายกิโลเมตรก็ไม่สู้จะเหนื่อยนัก จิตใจก็เหมือนกันจะต้องมี
กําลัง และกําลังนั้นเพื่อความสุข ความสําเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อย ต้องเหนื่อย ต้องฝึกจิตใจให้ดี ถ้าฝึก
จิตใจให้ดี ไม่ให้ขี้เกียจ ให้รู้จักว่างานเป็นอย่างไร แล้วก็เชื่อว่าถ้าทํางานอย่างนั้นก็จะได้ผลดี เป็นต้น  
ก็จะทําให้มีความสําเร็จ ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงพร้อมกัน ...” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพร ะราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  
8 กรกฎาคม 2525 

  “… ใคร่นําหลักปฏิบัติงานมาให้พิจารณารวมสี่ข้อ สําหรับแต่ละคนได้ตั้งไว้เป็นวินัยประจําตัว 
ประการแรก ไม่ว่าจะทําการใด ให้ตั้งใจทําให้จริง ให้ตรง ให้ตลอด ประการท่ีสอง ให้พยายามคิดพิจารณา
ด้วยความรู้ความฉลาดของต น ให้เห็นถึงสาระและประโยชน์อันแท้จริงของงานท่ีทํานั้นโดยกระจ่าง
แจ่มชัด จักได้ทราบว่ากําลังทําส่ิงใดอยู่ เพื่อประโยชน์อันใด ประการท่ีสาม เมื่อทํางานอย่างหนึ่งอยู่ 
ต้องพยายามละวางสิ่งอื่น ๆ ท่ีมิใช่สาระและเปูาหมายของงานนั้นไว้ก่อน แล้วตั้งหน้ากระทําให้จน
สําเร็จ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ประการสําคัญที่สุด ตลอดเวลาท่ีทํางานจะต้องพยายามควบคุมท้ัง
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กายและใจให้อยู่ในความสงบ หนักแน่น และมั่นคงแน่นอน มีสติและความสํารวมรอบคอบโดยตลอด  
ไม่ปล่อยให้ตื่นเต้น หว่ันไหว และฟุูงซ่าน หลักสี่ประการนี้ เชื่อว่าถ้าผู้ใดนําไปปฏิบัติให้เป็นวินัยสําหรับ
ตัวแล้ว จะช่วยให้ประสบความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้า พร้อมท้ังความสุขความราบร่ืนในการงานและ
ในชีวิตอย่างสมบูรณ์ ...” 
 
 พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  4 ธันวาคม 2525 

  “… ความคิดนี้เกิดขึ้ นในหัวแล้วก็ต้องปฏิบัติ แล้วก็ต้องคิดให้ตลอด ไม่ใช่ว่าคิดแล้วคิดดี
แต่ว่าทําแล้วมันมีติดขัด ติดขัดนั้นในงานทุกอย่างก็ต้องมี แต่ถ้าเราคิดอะไรอย่างแล้วก็ปฏิบัติไป  
ไปเจออุปสรรคแล้วก็เกิดเศร้าหมองใจ ลงท้ายก็ไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้ก็แล้วไป นั่นนะอย่างหนึ่ง แต่ถ้า
หากว่าเกิดความคิดเริ่มทําแล้วไปเจออุปสรรคก็เลยบอกว่าเลิก อันนี้เดือดร้อนเพราะว่าถ้าหากว่าคิดแล้ว 
แล้วเกิดอุปสรรค แต่ปฏิบัติไปส่วนหนึ่ง คนท่ีปฏิบัติไปส่วนนั้นลงท้ายไม่ได้รับการสนับสนุนต่อไป  
หรือมีความเดือดร้อนลําบาก ก็เลยย่ิงยุ่งใหญ่ ฉะนั้น ถ้าทําโครงการอะไรก็ จะต้องพยายามท่ีจะคิดให้
รอบคอบท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ไม่จําเป็นท่ีจะทําแผนให้ละเอียดที่สุด เพราะว่าถ้ามัวแต่ทําแผนแล้วไม่ลง
มือทํา มันก็ไม่มีวันท่ีจะปฏิบัติได้ แต่ว่าต้องคิด ทําแล้วก็นึกถึงว่าปัญหาจะเกิดขึ้น และปัญหาเหล่านั้น
มันต่อเนื่อง จะต้องพยายามท่ีจะทําให้ลุล่ วงไปแก้ไขให้จนได้ งานการทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าให้
หยุดกลางคัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําแผนให้ละเอียดมากลงท้ายไม่ลงมือ หลักการในการทํางานนี้ก็ต้อง
วางแผนให้พอท่ีจะดําเนินงานได้ และแก้ไขปัญหาต่อไปเป็นลําดับ ลงมือทําแล้วก็แก้ไขไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่
คิดแผนแล้วไม่ลงมือ ต้องมีแผนพอสมควรและมีการปฏิบัติคู่กันไป …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2528 

 / 31 ต.ค. 28 “… ผู้มีวิชาความรู้ย่อมตั้งใจปรารถนาจะมีอนาคตที่มั่นคงและรุ่งโรจน์.  
การทํางานสร้างอนาคตนั้นนอกจากจะ ต้องใช้วิชาความรู้ท่ีเจนจัดเป็นหลักแล้ว บุคคลยังจําเป็นต้อง
อาศัยคุณสมบัติพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนอย่างมากด้วย . 
คุณสมบัติที่สําคัญข้อแรก คือจะต้องเป็นคนท่ีทําตัวทํางานอย่างมีหลักการ มีเหตุผล มีระเบียบ และมี
ความสุจริตเป็นธรรม. ข้อสอง ต้องมีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรพยายามอย่างสูงและสม่ําเสมอ  
ท้ังในการทํางานและการสร้างสมความดี แม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมาย  
เพียงใด ก็ไม่ย่อท้อถอยหลัง. ข้อสาม ต้องสนใจศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ให้ลึกซึ้ง
และกว้างขวางรอบด้าน ไว้สําหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่าง ๆ ในการ งาน. 
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ข้อสี่ ซึ่งสําคัญที่สุด ต้องสามารถควบคุมกายใจ คือการกระทําความคิดของตน ให้สงบ หนักแน่น และ
มั่นคงในความเป็นกลางอยู่เสมอ แม้ในเวลาท่ีมีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสน. ความสามารถทํากายทําใจให้
สงบหนักแน่น เป็นกลางไม่มีอคติเจือปนนี้ จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริง ถึงความ
ถูกผิดของเร่ืองท้ังปวง จึงเป็นอุปการะสําคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เพราะช่วยให้มองเห็น
ปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัด ช่วยให้สามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้อง เท่ียงตรง  เป็นธรรม เป็นประโยชน์
เสมอ ไม่มีอับจน. ข้อที่พูดนี้จะถือว่าเป็นทฤษฎีสําหรับนักปฏิบัติงานก็ได้. …” 

 / 1 พ.ย. 28 “… การสร้างสรรค์นั้นมักเข้าใจกันโดยมากว่าคือการสร้างขึ้นใหม่ ทําขึ้นใหม.่ 
นักวิชาการก็ดี นักปฏิบัติการก็ดี จึงมุ่งแต่จะสร้างจะทําสิ่งใหม่ของใหม่กัน โดยไม่ค่อยคํานึงถึงความเจริญ
ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ว่าแท้จริงคือพื้นฐานสําหรับจะให้สร้างเสริมสิ่งใหม่ต่อขึ้นไปนั่นเอง . เมื่อต่างคนต่างมุ่ง
จะทําของใหม่ให้เป็นผลงานของตัวเป็นสําคัญ ความเจริญท่ีควรจะบังเกิดต่อเนื่องกันอย่างมั่นคง
ตามลําดับ ก็หยุดชะงัก กลับกลายเป็นความตดิขัดล่าช้า และเป็นปัญหายุ่งยากนานาประการ เพราะงาน
ท่ีทําใหม่ดําเนินต่อจากงานเก่าไม่ได้ ต้องเร่ิมต้นกันใหม่อยู่ตลอดเวลา. ท่ีถูกควรจะเข้าใจว่า การสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างนั้นต้องเร่ิมต้นที่การศึกษาพื้นฐานเดิมก่อน. เมื่อได้ศึกษาทราบชัดถึงส่วนดี
ส่วนเสี ยแล้ว จึงรักษาส่วนท่ีดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้ แล้วพยายามปรับปรุงสร้างเสริมด้วยหลักวิชา  
ด้วยความคิดพิจารณา อันประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ให้ค่อยเจริญงอกงามมั่นคง
บริบูรณ์ย่ิง ๆ ขึ้นไป ตามความเหมาะสม ตามกําลังความสามารถ และตามกําลังเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ .  
การงานทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองจึงจะเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก . หาไม่ 
ความขัดข้องล่าช้าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะทําให้ต้องสิ้นเปลืองกําลังงาน กําลังสมอง กําลังเงินทองไปอย่าง
น่าเสียดายโดยไม่มีโอกาสจะกู้กลับคืนมาได้. …” 
 
 พระบรมราโชวาท ใ นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
15 - 16 กรกฎาคม 2531  

 / 15 ก.ค. 31 “… ความเจริญมั่นคงของส่วนรวมนั้นต้องอาศัยความเจริญมั่นคงของแต่ละ
บุคคลเป็นพื้นฐานสําคัญ . ถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่มีความเจริญและมั่นคง 
ส่วนรวมจะเจริญและมั่นค งได้ยากยิ่ง . ดังนั้น แต่ละคนจึงควรจะมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่ฐานะ และ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การงานของตัว เป็นข้อแรกและข้อใหญ่ . และในการนั้น จําเป็นจะต้อง
ถือหลักปฏิบัติสําคัญอย่างเคร่งครัดสองข้อ . ข้อแรกจะต้องมุ่งกระทําแต่เฉพาะกิจการงานท่ีสุจริต  
ท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีเป็นการสร้างสรรค์ กับจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการส่ิงใดท่ีทวนกระแสความถูกต้อง
เป็นธรรม และบ่อนทําลายผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด . ครั้นเมื่อทําดีมีผลแล้ว ข้อต่อไปจะต้องมุ่งประสาน
ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ด้วยความมุ่งดีและเมตตาปรองดอง โดยไม่เพ่ง
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ถึงประโยชน์เฉพาะตัวเกินไป จนปิดบังมิให้เห็นความสําคัญของผู้อื่น . เมื่อตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงเหนียว
แน่นอยู่ในหลักการดังนี้ได้ ก็เป็นอันหวังได้แน่นอนว่าจะสามารถสร้างหลักฐานความเจริญให้แก่ตัว 
พร้อมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้เกิดแก่ส่วนรวมได้ด้วย. …” 

 / 16 ก.ค. 31 “… การสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม หรือแก่บ้านเมือง  
ก็ตาม ท่ีจริงเป็นสิ่งเดียวกัน ท่ีเรียกว่าการพัฒนา หรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญขึ้น. วันนี้ข้าพเจ้า
จึงจะขอพูดถึงวิธีการพัฒนาให้ท่านเข้าใจ. การจะพัฒนาส่ิงใดให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้น
จากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ก่อน. ถ้าพื้นฐานดี ก็พัฒนาได้ผล แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นหนาหรือบกพร่อง ก็ยาก
ท่ีจะเสริมสร้างขึ้นไปให้มั่นคงได้ . ท่านท้ังหลายจึงควรจะคิดพิจารณาให้เห็นจริง ว่าการพัฒนานั้น 
นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญต่าง ๆ ให้เพิ่ มพูนขึ้นแล้ว ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานเดิมให้
สมบูรณ์มั่นคงพร้อม ๆ กันไปด้วย . ภาระสําคัญในการรักษาพื้นฐานนั้น ก็คือการปฏิบัติบริหารงาน
ประจําไม่ให้บกพร่อง ซึ่งบางทีบางคนอาจเห็นว่าเป็นงานท่ีน่าเบื่อหน่ายชวนให้ทอดธุระละเลยเป็น
อย่างยิ่ง. ท่านจึงจะต้องใช้ความอุตสาหะอดทนอย่างเต็มที่ในการท่ีจะประคับประคองรักษามาตรฐาน
และคุณภาพของงานประจําไว้ให้ได้โดยสมบูรณ์ พร้อมท้ังรักษาเจตนาความมุ่งหมาย และฉันทะความ
พอใจในงานท่ีทํา ให้คงอยู่โดยตลอด . เมื่อรักษาพื้นฐานไว้ได้แน่นหนาบริบูรณ์พร้อมแล้ว จึงตั้งต้น
พัฒนางานต่อไปด้วยกระบวนกา รท่ีถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผล และความเหมาะสม . ไม่ควรอย่างยิ่ง  
ท่ีจะกระทําด้วยความกระหาย หรือด้วยความเร่งรีบท่ีจะสร้างของใหม่ สิ่งใหม่ เพื่อความแปลกใหม่ 
และความพอใจ เพราะความจริงสิ่งท่ีใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี. สิ่งใหม่ท้ังปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และ
ต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่าในเม่ือมีวิวัฒนาการคืบหน้าไปอีกลําดับหนึ่ง . ขอให้ระลึกให้ได้ว่า  
การพัฒนาปรับปรุงงานทุกอย่างควรจะได้กระทําด้วยความมีสติรู้เท่ากัน ด้วยความเฉลียวฉลาดและ
ความรอบคอบสุขุม . ผลของการพัฒนาท่ีบังเกิดขึ้น จึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์ แท้ 
ซึ่งจะเกื้อกูลให้สรรพกิจการงาน บุคคล และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้. …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
20 กรกฎาคม 2532 

 “… วิชาการต่าง ๆ ท่ีท่านท้ังหลายได้ศึกษาสําเร็จมา เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติงานส ร้างสรรค์ความเจริญท้ังปวงได้เป็นอย่างดี . ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้น นอกจาก
จะต้องอาศัยวิทยาการท่ีดีแล้ว บุคคลยังจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ เกื้อหนุนด้วย อีกหลายอย่าง . 
อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความเป็นคนดี คือความเป็นคนท่ีสะอาดสุจริตในการกระทําและความคิด ท้ัง มี
ปัญญา ความฉลาดรู้ในเหตุ ในผล ในความเจริญความเสื่อม . อีกอย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความขยัน
หมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ ความเพ่งพินิจ และความละเอียดรอบคอบ ไม่ประกอบกิจการงาน 
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โดยประมาทหละหลวม . ประการสําคัญ จะต้องอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้อง และพอเหมาะพอดีในงาน
ท้ังปวง เพราะงานทุกอย่างย่อมมีแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการท่ีแน่นอนสําหรับปฏิบัติอยู่  
ผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องเพ่งพิจารณาให้เห็น และปฏิบัติให้ถูก ให้ตรง ให้พอเหมาะ จึงจะทําให้งานสําเร็จ
ผลสมบูรณ์ได้. ถ้าปฏิบัติไม่ตรง ไม่พอเหมาะ ก็ยากท่ีงานจะบรรลุถึงเปูาหมาย ซ้ําร้ายอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายได้ เช่น ถ้าทําเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเกินกว่าเหตุ ก็จะเกิดความสลับซับซ้อน
และปัญหายุ่งยากหยุมหยิมขึ้น ทําให้ผู้ปฏิบัติต้องเคร่งเครียดและสับสน จนแก้ปัญหาไม่ตก เป็นเหตุให้งาน
ท่ีทํายืดเยื้อ ล่าช้า และเสียผล เปลืองแรง เปลืองเวลา เปลืองงบประมาณไป ไม่คุ้มค่า. 

 ปัจจัยเกื้อกูลความเจริญก้าวหน้าท่ีกล่าวแล้วนี้ จะเกิดขึ้นในตัวบัณฑิตได้ทางเดียว  
โดยการศึกษาปฏิบัติและฝึกหัดอบรมตนเองด้วยตนเอง . จึงขอฝากให้แต่ละคน และทุกคน ตั้งใจ
พยายามทําตัว ทํางาน และใช้วิชาความรู้อย่างฉลาดมีหลักเกณฑ์ อย่าปล่ อยตัวปล่อยใจให้ประมาท
บกพร่อง. ความเจริญวัฒนาท่ีต่างคนปรารภปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้น ให้ได้ชื่นชมสมประสงค์. …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
21 ธันวาคม 2532 

 “… ขั้นแรกก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ควรจะใช้ความรู้ความฉลาดพิจารณาลักษณะ ความมุ่งหมาย 
และขอบเขตของงานให้เห็นชัด เพื่อจะได้ทราบว่าจะควรใช้หลักวิชาหรือทฤษฎีส่วนใดข้อใด มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม และจะควรวางหลักเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร ให้งานดําเนินไปอย่างถูกต้อง และสะดวก
รวดเร็วทันกําหนด . เมื่อลงมือปฏิบัติ ก็พยายามทําให้เต็มกําลัง ตา มหลักการ ด้วยความละเอียด
รอบคอบ ความตั้งใจจริง และความอุตสาหะสม่ําเสมอตั้งแต่ต้นจนตลอด . ความเข้าใจชัดเจนในงาน 
พร้อมท้ังวิธีและขั้นตอนปฏิบัติที่ดีนี้ จะทําให้ท่านสามารถดําเนินงานให้สําเร็จได้ตามเปูาประสงค์. …” 

 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยา ลัยมหิดล  
3 - 4 กรกฎาคม 2540  

 / 3 ก.ค. 40 “… ความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตของคนเรานั้น มิใช่จะเกิดมีขึ้นในคร้ังหนึ่ง
คราวเดียวได้หากจะต้องค่อย ๆ สร้างเสริมต่อเติมมาเป็นลําดับ . ดังที่ท่านท้ังหลายศึกษาสําเร็จเป็น
บัณฑิตอยู่ในบัดนี้ ก็ต้องสําเร็จการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นขั้นเป็นตอนมาก่อน . ต่อไปเมื่อ
ออกไปประกอบอาชีพการงานท่านก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งปวงท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มาเป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติ เพื่อความสําเร็จในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงให้แก่ตนและส่วนรวม . ดังนั้น  
ผู้ปรารถนาความก้าวหน้าเมื่อประสบความสํา เร็จในกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่ควรหยุดยั้งพอใจอยู่
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เพียงเท่านั้น แต่ชอบท่ีจะยึดถือความสําเร็จท้ังนั้นเป็นรากฐานอันมั่นคง ท่ีจะก้าวไปสู่ความสําเร็จท่ียิ่ง
สูงขึ้น และเป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้น. …” 

 / 4 ก.ค. 40 “… การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง.จรรยาบรรณนั้น
จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งท่ียึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ท่ีคนในอาชีพ
นั้นพึงประพฤติปฏิบัติ . หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายท้ังแก่บุคคล หมู่คณะ และ
ส่วนรวมได้ . เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจ ะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง 
จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ท้ังข้อที่
ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ 
ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการท้ังปวง. …” 
 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
18 กรกฎาคม 2541 

 “… การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถ 
ในด้านไหน เพียงใด และควรจะทํางานด้านไหน อย่างไร. การรู้จักประมาณตนนี้ จะทําให้คนเรารู้จักใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ 
ท้ังยังทําให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริม
ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองให้ยิ่ง สูงขึ้น. ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่การรู้จักพิจารณา
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ทราบชัด ถึงความเป็นมา และที่เป็นอยู่ รวมท้ังท่ีคาดว่าจะเป็นไปในอนาคต. 
การรู้จักประมาณสถานการณ์ได้นี้ จะทําให้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกตรงกับปัญหา 
ทันแก่สถ านการณ์ และความจําเป็น อันจะทําให้งานท่ีทําได้ประโยชน์ท่ีสมบูรณ์คุ้มค่า . การรู้จัก
ประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญ ท่ีจะเกื้อกูลให้บุคคลดําเนินชีวิต
และกิจการงานไปได้อย่างราบร่ืนและก้าวหน้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีประเทศของเรากําลัง
ประสบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หากไม่รู้จักประมาณตนประมาณสถานการณ์ให้ดีแล้ว  ก็ยาก 
ท่ีจะนําพาตัวนําพาชาติให้ผ่านพ้นและก้าวต่อไปโดยสวัสดีได้. …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
21 มกราคม 2542 

 “... บัณฑิตผู้ได้รับความสําเร็จในด้านการศึกษามาแล้ว ย่อมปรารถนาความสําเร็จท่ีสูงขึ้น
ไปอีก คือการสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตและฐานะหน้าท่ี . ความปรารถนาดังนี้แม้จะเป็นสิ่งท่ีพึง
ประสงค์อย่างยิ่ง แต่ก็มิใช่สิ่งท่ีทุกคนจะได้มาโดยง่าย เพราะการสร้างตัวสร้างฐานะท่ีรุ่งเรืองมั่นคงนั้น 
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มิใช่สําเร็จด้ว ยเพียงคิดเท่านั้น แต่สําเร็จได้ด้วยการกระทํา . กล่าวคือ คนเราถึงจะมีความรู้ความคิด  
สักเพียงใด ถ้าไม่ลงมือทํา ก็มีแต่พาตัวให้ฟุูงเฟื่องไปต่าง  ๆ โดยปราศจากประโยชน์และความสําเร็จ . 
เมื่อลงมือทํา ประโยชน์และความสําเร็จจึงจะเกิดมีขึ้น . ข้อสําคัญ การสร้างตัวสร้างฐานะนี้เ ป็นงานท่ี
ยิ่งใหญ่และยืนยาว ท้ังไม่อาจเห็นผลได้ในเร็ววัน . จําเป็นจะต้องมีความตั้งใจท่ีมั่นคงแน่วแน่ มีความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย แม้จะต้องเหนื่อยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด
ก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลัง หากบากบั่นมุ่งหน้ากระทําไปจนบรรลุผลตามท่ีมุ่งหมาย. …” 

******************** 
 


