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พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองตน” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
18 กันยายน 2504  

 “… การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้
รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ดี แต่ขาดความย้ังคิด น าความรู้ไปใช้ในทาง  
มิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลท่ีเป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ท่ีได้รับมา ประกอบด้วยความย้ังคิดชั่งใจ และศีลธรรม  
อันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
22 พฤษภาคม 2506  

 “… ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรือง ก็ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ เป็นก าลัง
ส าคัญ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นผู้มีความรู้สูง จะไปประกอบกิจกา รใดก็
คงท าได้โดยอาศัยความรู้ท่ีได้เรียนมา แต่การจะท าสิ่งใดโดยใช้ความรู้แต่อย่างเดียวนั้น  
จะส าเร็จราบรื่นเสมอไปหาได้ไม่ จะต้องมีความรอบคอบรู้จักกาลเทศะ ยึดหลักศีลธรรมเป็น
เครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ประกอบด้วยรู้จักใช้คุณสมบัติในตัวให้เป็นประโยชน์   
จึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง มีความเจริญรุ่งเรือง หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูง แต่ขาด
หิริโอตตัปปะ คือ ไม่มีความละอายต่อบาป น าความรู้นั้นไปใช้ในทางท่ีมิชอบ ก็จะท าให้สังคม
เดือดร้อน …” 
 
 พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
25 กรกฎาคม 2506  

 “… การท างานนั้นมีความส าคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือ จะต้องมีน้ าใจรักงาน จึงจะด าเนิน
ไปโดยสะดวกเรียบร้อยได้ ขอเตือนว่า ผู้ท่ีเข้าท างานเมื่อท าใหม่ ๆ มักจะประสบอุปสรรคอยู่
เสมอ อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะติดขัดเรื่องระเบียบ วิธีการก็ได้ บางทีเห็นงานบางอย่าง
บกพร่องไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่เห็นตรงกับหลักวิชาท่ีได้เรียนมา หรือมีความเห็นขัดแย้งกับผู้
ท่ีร่วมงาน ท าให้คิดอยากจะแก้ไขปรับปรุง แต่ก็ยากที่จะท าได้ อุปสรรคเหล่านี้ ท าให้หมดความ
กระตือรือร้นท่ีจะท า ท้ัง ๆ ท่ีอยากท า เป็นเหตุให้เกิดความท้อแท้ หมดก าลังใจท่ี จะท าต่อไป 
ความจริงงานทุกอย่างถ้าท าด้วยน้ าใจรัก ย่อมมีทางส าเร็จและได้ผลดี เมื่อพบอุปสรรคใด ๆ  
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อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดก าลังใจง่าย ๆ จงตั้งใจท าให้ดี คิดหาทางท่ีจะแก้ไขผ่อนคลายอุปสรรคต่าง ๆ 
ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ไตร่ตรองด้วยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานก็จะลุล่ว งไปได้
ด้วยดี การท างานด้วยน้ าใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นส าคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก 
เพราะผลส าเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานท่ีมั่นคง ท่ีพูดเช่นนี้ เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าท่ีจริงแล้ว คนโดยมากไ ม่ค่อยชอบปิด
ทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใคร
ปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระท่ีงามบริบูรณ์ไม่ได้ …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
18 ธันวาคม 2512 

 “… ก่อนท่ีท่านท้ังหลายจะอ อกไปประกอบการงาน สร้างฐานะความเจริญแก่ชีวิต 
ใคร่จะฝากข้อคิดไว้ส าหรับเตือนใจว่า ชาติไทยของเราได้พึ่งตนเองมาโดยตลอด จึงยืนหยัดมา
ในโลกได้โดยอิสระจนถึงทุกวันนี้ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นสูงเช่นท่านท้ังหลาย เป็นผู้มีส่วน
บริหารประเทศท้ังในวันนี้วันหน้าด้วยกันทุกคน จึงต้องรู้จักและต้องสามารถพึ่งตนเอง มิฉะนั้น
ประเทศชาติอาจเป็นอันตรายไปได้เพราะการบริหารงานของท่าน การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติประจ าตัวบุคคลสองอย่าง คือความสามารถน าวิชาการท่ีได้ศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ประการหนึ่ง ความฉลาด ท่ีจะวินิจฉัยให้เห็นทาง เสื่อมทางเจริญ พร้อมท้ังทางท่ีจะให้พ้น  
ความเสื่อม ด าเนินไปให้ถึงความเจริญ อีกประการหนึ่ง ประการแรกเป็นเรื่องของการให้การศึกษา 
เช่นท่ีท่านได้รับมาเป็นล าดับจนจบขั้นอุดมศึกษานี้ แต่ประการท่ีสองเป็นเรื่องของการฝึกหัด
คิดใคร่ครวญ ให้เข้าใจแจ้งชัดในเหตุที่แท้ในผลท่ีแท้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการ
งานท้ังปวง และเป็นเครื่องบันดาลผลส าเร็จท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์แท้จริงทุกอย่าง …” 
 
 กระแสพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์  
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 27 ตุลาคม 2516 

 “… การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบา้นเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา
ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่ส าคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อ
ในสิ่งท่ีดีงาม สิ่งท่ีดีงามนั้นท ามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึท าดีนี่ แต่ขอ
รับรองว่าการท าให้ดีไม่ ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทน  
ของตน ในความเพียรของตน ต้องถือว่าวันนี้เราท ายังไม่ได้ผล อย่าไปท้อบอกว่าวันนี้เราท าแล้ว 
ก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องท าอีก วันนี้เราท า พรุ่งนี้เราก็ท า อาทิตย์หน้าเราก็ท า เดือนหน้าเรา
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ก็ท า ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปีหรือสามปีข้างหน้า แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราท าแล้วบอกว่า
ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ผล เลิกเสีย พรุ่งนี้ไม่ได้ผลแน่ เป็นสิ่งท่ีแน่นอน แต่ว่าพรุ่งนี้
เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบ ก็เชื่อว่าอยู่ แต่ว่าปีหน้าเราจะอยู่หรือไม่ถ้าเราหยุดท าสิ่ งท่ีดี 
ฉะนั้น ความไม่ย่อท้อ ความเพียร ความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการท างาน
เท่านั้นเอง หมายถึงความเพียรท่ีจะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทน 
ไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครท าก็ท าไป เราทนเอาไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ใช่
อดทนท่ีจะยังไม่เห็นผล อดทนท่ีจะทราบว่าส่ิงใดท่ีเราท าต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทน หรือถ้าพูด
ตามธรรมดาว่า “เหนียว” ไว้ อดทนในความดี ท าให้ดี เหนียวไว้ในความดีแล้ว ภายภาคหน้า
ได้ผลแน่ …” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19 กรกฎาคม 2517 

 “… การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกิน
พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอ  
ท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการ
ถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล าดับ ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวังและ
ประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอน
บริบูรณ์ เพราะหากไม่กระท าด้วยความระมัดระวัง ย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้โดยยาก 
ยกตัวอย่างเช่น  การปราบศัตรูพืช ถ้าทุ่มเทท าไปโดยไม่มีจังหวะที่ถูกต้อง และโดยมิได้ศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กระจ่างชัดอย่างท่ัวถึง ก็อาจสิ้นเปลืองแรงงาน ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีล้วนมี
ราคาไป โดยได้รับผลไม่คุ้มค่า ยิ่งกว่านั้น การท าลายศัตรูพืช ยังอาจท าลายศัตรูของพืชที่มีอยู่
บ้างแล้วตามธรรมชาติ และท าอันตรายแก่ชีวิตคนชีวิตสัตว์เลี้ยงอีกด้วย การพัฒนาอย่างถูกต้อง 
ซึ่งหวังผลอันย่ังยืนไพศาล จึงต้องวางแผนงานเป็นล าดับขั้นอย่างถี่ถ้วนท่ัวถึง ให้องค์ประกอบ
ของแผนงานทุกส่วนสัมพันธ์และสมดุลย์กันโดยสอดคล้อง …” 
 
 พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมา คม องค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  4 ธันวาคม 2517 

 “... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย  ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทย
ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ . แต่เราอยู่พอมีพอ กิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทย  
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พออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน  ในทางนี้ ท่ีจะให้เมืองไทยอยู่ 
แบบพออยู่พอกิน. ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ. เปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความ พออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ . ประเทศต่าง ๆ  
ในโลกนี้ก าลังตก ก าลังแย่ ก าลังยุ่ง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ท้ังในอ านาจ ท้ังในความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ . ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความคิด และมี
อิทธิพล มีพลังท่ีจะท าให้ผู้ อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดี
พอสมควร ขอย้ า พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได ้
ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ท่ีจะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล. ...” 
 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญ ญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2518 

 “… ในการท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาจะออกไปเริ่มต้นการงาน ซึ่งเป็นภาระส าคัญอีกขั้นหนึ่ง
ต่อไปนั้น จ าเป็นจะต้องมีจุดหมายในชีวิตที่ถูกต้องและสมควร ส าหรับยึดถือเป็นเบื้องต้นก่อน 
จึงจะช่วยให้ได้รับผลส าเร็จอันควรพึงพอใจ จุดหมายส าคัญนั้น ได้แก่  ความเจริญก้าวหน้าและ
ความผาสุกอันแท้จริงของแต่ละคน ซึ่งเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะสามารถอ านวยผลดี 
และก่อเกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างไพศาล 

 ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาได้
ด้วยความเป็นธรรม ท้ังในเจตนาและการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง
เบียดบังมาจากผู้อื่น ความเจริญท่ีแท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอ านวยประโยชน์  
ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ท่ีเกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติ
ไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นการท าลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนท าลายผู้อื่น
และส่วนรวม การบ่อนเบียนท าลายนั้น ท่ีสุดก็จะกลับมาท าลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูก
ท าลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้น า
เรื่องนี้มาปรารภในโอกาสนี้ เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถ่องแท้ว่า ความเจริญผาสุกท่ีแท้กับไม่แท้ของ
บุคคลอยู่ท่ีไหน และน ามาพิจารณาด าเนินชีวิตและการงานได้โดยถูกต้อง …” 
 
 พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม   
4 จังหวัดภาคใต้  24 สิงหาคม 2519 

 “... ความเจริญของคนท้ังหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยง
ชีพชอบเป็นหลักส าคัญ ผู้ท่ีจะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะต้อง
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มีท้ังวิชาความรู้ ท้ังหลักธรรมทางศาสนา และสิ่งแรกเป็นปัจจัยส าหรับใช้กระท าการงาน ส่ิงหลัง
เป็นปัจจัยส าหรบัส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติการงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม 
วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพร้อมในผู้ใด ผู้นั้นจะได้ประสบความสุข และความส าเร็จ
ในชีวิตโดยสมบูรณ์ ...” 
 
 พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 กรกฎาคม 2523 

 “... การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐาน
เดิมที่มีอยู่ก่อนท้ังสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ท่ีจะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญ
ขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะท าได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว 
ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย การรักษาพื้นฐาน ก็คือ
การปฏิบัติบริหารงานท่ีท าอยู่เป็นประจ านั้นไม่ให้บกพร่อง ซึ่งเป็นกิจท่ีล าบากยากอยู่ เพราะงานใด
ท่ีต้องท าเป็นประจ าตลอดเวลา อาจท าให้รู้สึกชินชา ด้วยต้องกระท าซ้ าซ าก ไม่น่าตื่นตาตื่นใจ
เหมือนงานท่ีมีเข้ามาใหม่ ๆ จึงมักท าให้เบื่อหน่าย ชวนให้ทอดธุระละเลย จนเกิดความบกพร่อง
และเสียหายขึ้น แล้วพลอยท าให้งานใหม่นั้นเดินหน้าไปไม่ได้ หรือด าเนินไปไม่ราบร่ืน เพราะฉะนั้น 
บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความอุตสาหะพากเพียรและอดทนให้มาก ท่ีจะปร ะคับประคองรักษา
พื้นฐานหรืองานประจ าของตนไว้ให้สมบูรณ์ จะต้องพยายามรักษาฉันทะความพอใจ และเจตนา
ความมุ่งหมายในงานนั้นให้มั่นคงยืนยาว มิให้ความพอใจในงานประจ า ลดน้อยถอยไปกว่า
ความพอใจในงานใหม่ส่ิงใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามา ผู้ท่ีรักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้ตลอด จัดว่าเปน็
ผู้สามารถควรแก่การยกย่องสรรเสริญ คือสามารถที่จะพากเพียรอดทนรักษามาตรฐานและ
คุณภาพของงานประจ าของตนไว้ พร้อมกับค้นคว้าพัฒนาสิ่งใหม่ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน ท่ีสุดก็จะ
ประสบความส าเร็จและความเจริญโดยครบถ้วนและแน่นอนดังใจปรารถนาทุกคน ...” 
  
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
18 ธันวาคม 2527 

 “... ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยประกอบพร้อมกันหลายอย่าง . 
นอกจากวิทยาการท่ีดีแล้ว อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยผู้ปฏิบัติที่เป็นคนดี คือคนท่ีสะอาดสุจริต  
ท่ีมีปัญญา ความฉลาดรู้ในเหตุในผล และในความเจริญความเสื่อม. อีกอย่างหนึ่ง จะต้องอาศัย
ความขยันหมั่นปฏิบัติ ด้วยความเอาใจใส่ และความเพ่งพินิจ ไม่ประกอบกิจการงานด้วยความ
ประมาทหละหลวม. และโดยประการส าคัญ จะต้องอาศัยความพอเหมาะ พอควร พอดีในการ
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ปฏิบัติงานท้ังปวงด้วย คือถ้าเป็นงานใหญ่ งานส าคัญ ก็ต้องทุ่มเทท าให้จริง ให้ดี ให้มาก ให้จน
ส าเร็จ ถ้าไม่ใช่งานส าคัญอะไรนัก ก็ไม่ต้องท าให้เป็นการใหญ่ การยาก เพราะจะท าให้ส้ินเปลือง
เสียแรงเสียเวลาไปเปล่าโดยใช่เหตุ. …” 
 
 พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
24 มกราคม 2530  

 “… ผู้ท่ีมุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา . 
ความรู้ท่ีจะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตาม
เหตุผลความเป็นจริง  ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถน าไปใช้ประกอบกิจการงาน
และแก้ปั ญหาท้ังปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ . อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจและ
บริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในการงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้อง
ทุกอย่าง เพราะความจริงใจนี้เป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง ในการผดุงและสร้างเสริมความมีสมานฉันท์ 
ความประสานสา มัคคี และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของส่วนรวม . ประการท่ีสาม จ าเป็นต้อง
ส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอแล้วพยายามปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อย
ให้เจริญเติบโตท าความเสื่อมเสียแก่การกระท าและความคิด . ประการท่ีสี่ ต้องฝึกฝนให้มีความ
สงบหนักแน่น ท้ังในกาย ในใจ ในค าพูด เพราะความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับ
ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี . โดยเฉพาะความสงบหนัก
แน่นในจิตใจนั้น ท าให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัย
เรื่องราวปัญหา และกระท า ได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล.  

 หลักปฏิบัติที่กล่าว เป็นข้อท่ีท่านท้ังหลายพึงรับไว้ศึกษาพิจารณาให้เห็นกระจ่างและ
น าไปใช้เป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติ เพื่อน าพาตนให้บรรลุถึงความเจริญมั่นคงท่ี  
มุ่งหมาย. …” 
 
 พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
และอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 

 “… การท างานทุกอย่างคือการพัฒนาตัวเอง . เรามักได้ยินค ากล่าวอ้างของคนบางคน
ว่า ไม่พอใจท างานอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเป็นงานท่ีไม่ตรงกับวุฒิ หรือต่ าต้อยด้อยกว่าวิทยฐานะ
ของตน ท้ัง ๆ ท่ีบางทีก็ก าลังว่างงานอยู่ การประพฤติอย่างนี้เรียกว่าเลื อกงาน หรือไม่สู้งานซึ่ง
เป็นการถ่วงตัวเองไว้ไม่ให้ดีขึ้นได้ ไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปได้. จึงอยากจะเตือนบัณฑิตทุก ๆ คน ว่า
อย่าท าตัวเป็นคนเลือกงาน . เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ก็ควรเต็มใจท า โดยไม่จ าต้อง ตั้ง
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ข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง. ขอให้คิดกนัเสียใหม่ว่า คนท่ีท างานได้จริง ๆ นั้น
ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอ. ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจ าดี 
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าสูงขึ้น ท้ังนี้เพราะประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ท างานแต่ละครั้งแต่ละวัน จะค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นเป็ นล าดับ ส่งเสริมให้มีความสามารถจัดเจน  
มีความเจริญก้าวหน้าสมวิทยฐานะ หรือเจริญขึ้นเกินกว่าท่ีคาดหวังไว้มากมายก็ได้ . จึงกล่าวได้
เต็มปากว่า การท างานด้วยความรู ้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และบุคคลที่ มีคุณภาพอันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะ
พัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์. …” 

 

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
24 มกราคม 2537 

 “… ความเจริญและความเสื่อมของบ้านเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานการกระท าอันเป็น
ส่วนรวมของคนท้ังชาติ ซึ่งต่างมีหน้าท่ีแบ่งปันกันท าตามความรู้ความสามารถ ตามโอกาสและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล. ดังนั้น ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติมีประเทศเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศัย ก็จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในการท างานส่วนรวมของชาติให้ดี เพื่อธ ารงรักษาประเทศชาติไว้ . ผู้ใดมี
ความสามารถฉลาดเฉลียวในทางใด จะต้องพยายามท าหน้าท่ีให้ได้ผลงอกงามไพบูลย์ในทางนั้น 
โดยเต็มความสามารถ เพื่อประสานประโยชน์ทุกส่วนเข้าด้วยกัน ให้เป็นความเจริญมั่นคงของ
บ้านเมือง. ความรับผิดชอบดังนี้ส าคัญมาก เพราะเป็นข้อชี้ขาดในความเจริญและความเสื่อม
แห่งอดีตปัจจุบันและอนาคต. ยิง่มีความสามารถทางสมอง และมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอย่าง
กว้างขวางจนส าเร็จปริญญา ยิ่งจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากขึ้นและสูงขึ้น. …” 
 
 พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540  

 “… ความจริงเคยพูดเสมอในท่ีประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ . ส าคัญ
อยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน. แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียง
กับตัวเอง . อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิต
อาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง. อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมี
ความพอเพียงพอสมควร . บางสิ่งบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายใน
ท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก . อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่า
ล้าสมัย . จริง อาจจะล้า สมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ท่ีต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า
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เป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา . แต่เมืองไทยเป็น
ประเทศท่ีมีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้. …” 
 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
18 กรกฎาคม 2541 

 “… การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและ
ความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะท างานด้านไหน อย่างไร . การรู้จักประมาณตนนี้ 
จะท าให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์
สูงสุดเตม็ตามประสิทธิภาพ ท้ังยังท าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์
อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น . ส่วนการรู้จักประมาณ
สถานการณ์นั้น ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ทราบชัด ถึงความเป็นมา 
และท่ีเป็นอยู่ รวมท้ังท่ีคาดว่าจะเป็นไปในอนาคต. การรู้จักประมาณสถานการณ์ได้นี้ จะท าให้
สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกตรงกับปัญหา ทันแก่สถานการณ์ และความจ าเป็น 
อันจะท าให้งานท่ีท าได้ประโยชน์ท่ีสมบูรณ์คุ้มค่า . การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณ
สถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างส าคัญ ท่ีจะเกื้อกูลให้บุคคลด าเนินชีวิตและกิจการงานไปได้
อย่างราบร่ืนและก้าวหน้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีประเทศของเราก าลังประสบกับ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หากไม่รู้จักประมาณตนประมาณสถานการณ์ให้ดีแล้ว ก็ยากที่จะ
น าพาตัวน าพาชาติให้ผ่านพ้นและก้าวต่อไปโดยสวัสดีได้. …” 

 พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 

 “... คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อย . ถ้าทุกประเทศมีความคิด –  อันนี้ไม่ ใช่เศรษฐกิจ –  มีความคิดว่าท าอะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข . พอเพียง
นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น . ต้องให้พอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง. …” 
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 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21 มกราคม 2542  

 “... บัณฑิตผู้ได้รับความส าเร็จในด้านการศึกษามาแล้ว  ย่อมปรารถนาความส าเร็จ  
ท่ีสูงขึ้นไปอีก คือการสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตและฐานะหน้าท่ี . ความปรารถนาดังนี้แม้จะ
เป็นสิ่งท่ีพึงประสงค์อย่างยิ่ง แต่ก็มิใช่สิ่งท่ีทุกคนจะได้มาโดยง่าย เพราะการสร้างตัวสร้างฐานะ
ท่ีรุ่งเรืองมั่นคงนั้น มิใช่ส าเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น แต่ส าเร็จได้ด้วยการกระท า. กล่าวคือ คนเรา
ถึงจะมีความรู้ความคิดสักเพียงใด ถ้าไม่ลงมือท า ก็มีแต่พาตัวให้ฟุ้งเฟื่องไปต่าง ๆ โดยปราศจาก
ประโยชน์และความส าเร็จ . เมื่อลงมือท า ประโยชน์และความส าเร็จจึงจะเกิดมีขึ้น . ข้อส าคัญ 
การสร้างตัวสร้างฐานะนี้เป็นงานท่ียิ่งใหญ่และยืนยาว ท้ังไม่อาจเห็นผลได้ในเร็ววัน . จ าเป็น
จะต้องมีความตั้งใจท่ีมั่นคงแน่วแน่ มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ ขาดสาย แม้จะต้อง
เหนื่อยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลัง หากบากบั่นมุ่ง
หน้ากระท าไปจนบรรลุผลตามท่ีมุ่งหมาย. …” 

 พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชด าริที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด ารั สอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรั ฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ  
ในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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 พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2543 

 “... เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ย้ าแล้วย้ าอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy 
ภาษาไทยก็ต่อว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นค าใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า 
ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติ
ยากที่สุด ...” 
 
 พระราชด ารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 

 “... คุณธรรมซึ่งเป็นท่ีตั้งของความรักความสามัคคี ท่ีท าให้คนไทยเราสามารถร่วมมือ
ร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง. ประการแรก 
คือการท่ีทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน. ประการท่ีสอง คือการท่ีแต่ละคน
ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งานท่ีท าส าเร็จผล ท้ังแก่ตน  
แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาต.ิ ประการท่ีสาม คือการท่ีทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต 
ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน . ประการท่ีสี่ คือการท่ีต่างคนต่าง
พยายามท าความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเท่ียงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล. หากความคิด
จิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจ
ของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะด ารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้. ...” 

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


