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พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อย ูห่วั
ทรงมีพระราชดํารสัต่อ

พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมืKนดํารงราชานภุาพ
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“เราทัNงหลายเฉพาะไดเ้กิดมาในประเทศนีNรวมกนัแลว้
บางคนก็ตอ้งอย ูใ่นตําแหน่งอนัใหญ่

บางคนก็อย ูใ่นตําแหน่งอนันอ้ย                                       
แต่แมว่้าจะมียศตําแหน่งแปลกกนัในระหว่างพวกเราฉนัใดก็ดี
ก็ยงัมีหนา้ทีKอนัหนึKงซึKงเราทัNงหลายยอ่มมีอย ูเ่หมือนกนัหมด

คือ ว่ามีหนา้ทีKทีKจะตอ้งมีรกัซึKงกนัและกนั
แลจะตอ้งกระทําการตามกําลงัของตนทีKจะกระทําได้

เพืKอใหบ้า้นเมืองของเรามีความสขุ ร ุง่เรอืงขึNน”
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พระมหามงกฎุเป็นเครืKองหมายของราชาธิปไตย
พระมหามงกฎุสง่างามดว้ยประดบัเพชรนิลจินดาอนัมีค่าฉนัใด

ขา้ราชการทีKอตุสา่หพ์ยายามช่วยกนัทะนบํุารงุบา้นเมือง
ใหมี้ความเจริญสขุก็เปรียบเหมือนเพชรนิลเครืKองประดบั

พระมหามงกฎุฉนันัNน
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พระราชวงัสนามจนัทร ์จ.นครปฐมพระราชวงัสนามจนัทร ์จ.นครปฐม

พระราชนิพนธใ์นลน้เกลา้ฯ รชักาลทีK 6พระราชนิพนธใ์นลน้เกลา้ฯ รชักาลทีK 6

“ชาติใดไรร้กัสมคัรสมาน  
จะทําการสิKงใดก็ไรผ้ล
แมช้าติยอ่ยยบัอบัจน

  บคุคลจะสขุอย ูอ่ยา่งไร”
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“…ความสามคัคีปรองดองเป็นอนัหนึKงอนัเดียวกนั 
กบัความรกัใครเ่ผืKอแผ่ช่วยเหลือกนัฉนัญาติพีKนอ้ง 

สองประการนีN  คือคณุลกัษณะสําคญัของไทย 
ทีKช่วยใหช้าติบา้นเมืองอย ูเ่ป็นอิสระ 

และเจรญิมัKนคงมาตัNงแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
ตราบใดทีKเราทัNงหลายรกัษาความเป็นไทยนีNไวไ้ด ้

ชาติบา้นเมืองก็จะดํารงมัKนคงอย ูต่ราบนัNน 

ความเป็นไทย 
จึงเป็นสมบติัลํNาค่าทีKชาวเราตอ้งถนอมรกัษาไวเ้ป็นนิตยต่์อไป...” 





ถา้คนไทยทกุคน  ถือว่าตนเป็นเจา้ของชาติบา้นเมือง
และต่างปฏิบติัหนา้ทีKของตนใหดี้ดว้ยความซืKอสตัยส์จุรติ

และถกูตอ้งตามทํานองคลองธรรมแลว้
ความทกุขย์ากของบา้นเมืองก็จะผา่นพน้ไปได้
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พระราชดํารสั
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร
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"งานราชการนัNน เป็นงานสว่นรวม 
มีผลเกีKยวเนืKองถึงประโยชนข์องบา้นเมือง และประชาชนทกุคน 

ผ ูป้ฏิบติับรหิารงานราชการ จึงตอ้งคํานึงถึงความสําเรจ็
ของงานเป็นสําคญั อยา่นึกถึงบําเหน็จรางวลั 

หรอืประโยชนเ์ฉพาะตนใหม้ากนกั 
มิฉะนัNน งานในหนา้ทีKจะบกพรอ่ง เกิดเป็นผลเสียหายแกต่น 

แกง่านสว่นรวมของชาติได ้
ขอใหถื้อว่าการทํางานในหนา้ทีKไดสํ้าเรจ็สมบรูณ ์

เป็นทัNงรางวลัและประโยชนอ์นัประเสรฐิสดุ 
เพราะจะทําใหป้ระเทศชาติ

และประชาชนอย ูเ่ยน็เป็นสขุและมัKนคง"
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คนไทยรกัในหลวง
เป็นอตัลกัษณข์องชาติ

ทําดีไดดี้
แต่มิใช่สําคญัตนว่าดีเหนือคนอืKน

นอบนอ้มถ่อมตนเขา้ไว้
เป็นกําไรแกชี่วิตทกุวนั ๆ

หมัKนขวนขวายศึกษา
ในสิKงทีKมิใช่ความเอารดัเอาเปรยีบ

ประหยดั
บนพืNนฐานชีวิตทีKพอเพียง

เป็นแบบอยา่งของสงัคม
คือ ทัNงคิด พดู และการกระทํา

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัร
วิสยัทศันข์อ้นีNตอ้งดํารงอย ู่

ชาติบา้นเมือง
ตอ้งมากอ่นญาติมิตร

คิดอยา่งสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงฯ

(ร.ร. ดํารงราชานภุาพ)





“ตน้แบบ”
พระมหากษตัริยข์องเรามี“ตน้แบบ”

ทีKทรงคณุมหาศาลทีKหลอ่หลอมพระองคท่์านใหเ้ป็นกษตัริย์
ทีKสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทย นัKนคือ

“สมเด็จยา่” 
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…ถา้คนในชาติยงัไม่สาํนึกว่า  
ความเจริญกา้วหนา้ในปัจจบุนันีN   เกิดจากบรรพบรุษุ

ช่วยกนัสรา้งสมเป็นมรดกตกทอดมา และยงัขาดความร ู้
ความสนใจในเรืKองของตวัเอง  วฒันธรรมของตนเอง

และสิKงทีKบรรพชนมอบให ้ เท่ากบัว่า  
ความเจริญทีKเกิดขึNนมานัNนจะไม่มัKนคงและถาวร...
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อดุมคติทีKสงัคมไทยตอ้งรว่มกนัม ุ่งดํารง



ทิศทางการพฒันา

“สงัคมอย ูร่ว่มกนั
อยา่งมีความสขุ”

เป้าประสงคห์ลกั คือ ชมุชนเขม้แข็ง สงัคมน่าอย ู ่เศรษฐกิจยัKงยืน      เป้าประสงคห์ลกั คือ ชมุชนเขม้แข็ง สงัคมน่าอย ู ่เศรษฐกิจยัKงยืน      
ชีวิตทีKเป็น A Simple Life ชีวิตมีความปลอดภยัเป็นสขุ

Small is beautiful / Nation of happiness

เมืองทีKน่าอย ู ่              
น่าเทีKยวในระดบัเอเชีย

เป็นประตกูารคา้         
การลงทนุส ูส่ากล

ศนูยก์ารเรยีนร ู้
แห่งอาเซียน

เมืองทีKใหค้วามสขุและชีวิตทีKมีคณุค่า
แกผ่ ูอ้ย ูอ่าศยัและผ ูม้าเยือน







We must uphold a traditional
Thai value that is to sacrifice oneself
for the benefit of the majority of the
Thai Nation.

Save our beloved Kingdom and
to “provide more space” for good
citizens to be able to perform their
duties while we cannot get rid of the
bad ones. 
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“Democracy is not just a way             
of voting but a way of THINKING.”



พระดํารสั  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ
องคป์ฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

พระดํารสั  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ
องคป์ฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย







ขา้ราชการ
บรหิารกจิการบา้นเมืองที3ดี

แบบอย่างแก่ประชาชน

เศรษฐกจิพอเพยีง

กฎหมายมีความศกัดิCสทิธิC

ไม่เลอืกปฏบิตัิ

ปลอดคอรร์ปัชั 3น

Code of Honour



การกระทาํใด ๆ เพื-อชาตบิา้นเมอืงแลว้               
ความถูกตอ้งในทุกเรื-อง 

ตอ้งมาก่อนความเป็นที-นิยมชมชอบ
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ความเป็น “ราชอาณาจักร” (Kingdom)
และ “รัฐเดีRยว” (Unitary State)
มิใช่ “สาธารณรัฐ” (Republic)
หรือ “มลรัฐ” (Federal State)

ข้อควรคาํนึงสําหรับผู้บริหารและประชาชนพลเมือง
ในบริบททางความหมายทางการปกครองประการนี@
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“เจา้คณุ อํานาจอย ูที่KราษฎรเชืKอถือ ไม่ใช่อย ูที่Kพระแสงราชศสัตรา
จะไปอย ูที่Kไหนก็ตาม ถา้เจา้คณุทําใหร้าษฎรเชืKอถือดว้ยความศรทัธาแลว้

ไม่มีใครถอดเจา้คณุได้ แมใ้นหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาใหร้าษฎรอย ูเ่ย็น
เป็นสขุเช่นเดียวกนั”
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จงมองชาตบ้ิานเมืองเป็นสิ0งมีชีวติ      
ต้องช่วยพทิกัษ์รักษา                                    

อุ้มชูและเสริมเกียรตยิศ                   
อย่ามองอะไรเพียงผ่านไปท ี                      

เพราะแผ่นดนินี F                          
จะต้องดาํรงอยู่ยาวไกล                                
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อีกหลายชั0วคนจากเราไป





จิตวิญญาณของผ ูเ้ป็นขา้ราชการของแผน่ดิน

คือ ความจงรกัภกัดีเหนือสิKงอืKนใด

ทีKจะใหผ้ ูใ้ดมาลบหล ูด่หูมิKน

สถาบนัพระมหากษตัรยิไ์มไ่ด้
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       ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุก
รชักาล  ที Bทําให้ประเทศสยามรอดพ้นจากการถูกยึดครองเป็นอาณานิคมมาได้ 
       ในช่วงรชัสมยัของรชักาลที B 5   พระเจ้าซาร ์นิโคลสั  ที B 2  แห่งรสัเซีย ได้ทรงใช้
ความเป็นมหาประเทศของจกัรวรรดิรสัเซียและในฐานะพระญาติผู้ใกล้ชิดของพระเจ้า
กรงุองักฤษ     ได้ทรงช่วยสยามโดยไม่ได้มุ่งหวงัสิ Bงใดตอบแทน   นอกเสียจากพระ
ราชไมตรีที Bทรงมีต่อสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวง  พระสหายผู้ทรงเป็นที Bรกัยิ Bง 



รัฐเลก็รัฐน้อยรัฐเลก็รัฐน้อย
• เพราะก่อนหน้านั¥น  อาณาเขตการปกครอง

แบบเมืองยงัไม่มีระเบียบแบบแผน  ทั¥งไม่มี
สภาพและฐานะทีRจะเป็นเครืRองมือทีRดีแก่
รัฐบาลในการบําบัดทุกข์   บํารุงสุขราษฎร
• มณฑลเทศาภิบาลจึงถือเป็นระบบเชืRอมโยง

เมืองต่าง ๆ ทั¥งหมดเข้าเป็นมณฑล  มีความ
รักความผูกพันในความเป็นราชอาณาจักร
ไทย  โดยไม่กระทาํตัวเป็น “รัฐเลก็รัฐน้อย” 
(Little Government) ดงัแต่เก่า
ก่อน
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พืNนฐานทางความคิดของปัญญาชนในอารยประเทศ





“ถา้เรยีกผ ูใ้ดมาสัKงงาน
ใหไ้ปรบัตําแหน่งใหม่
ผ ูน้ ัNนตอบว่าไดโ้ดยเรว็

และอา้ยโน่นก็ทําได้
อา้ยนีNก็ง่ายละกอ้

เตรยีมหาคนใหมไ่วไ้ด้            
หากแต่ผ ูใ้ดหนกัใจ ซกัถามถีKถว้น

เห็นความยากลําบาก                     
 เรานอนตาหลบัได”้
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เหล่าข้าพระบาทเหล่าข้าพระบาท
     ขอตายให้ตาหลบั
เกดิมาประสบภาร
     ด้วยเดชะบุญญา
สัตย์ข้าจงได้สํา
     ขอจงสําเร็จรา
ปกข้าฝ่าละออง
     ขอจงพระชนมา
เพิRมเกยีรติอนุกลู

ด้วยชืRอนับว่าชายชาญ
ธุระได้บําเพญ็ทํา
ภินิหารแห่งคาํ
ฤทธิดังมโนหมาย
ชะประสงค์ทีRทรงปอง
พระบาทให้สามัคคี
ยุสถาวรพูน
สยามรัฐพพิฒัน์ผลฯ



“ยามเยาวเ์ห็นโลกลว้น แสนสนกุ“ยามเยาวเ์ห็นโลกลว้น แสนสนกุ
 เป็นหน ุ่มสาวก็หลงสขุ        คํKาเชา้ เป็นหน ุ่มสาวก็หลงสขุ        คํKาเชา้
กลางคนเริKมเห็นทกุขส์ขุค ู่   กนันอกลางคนเริKมเห็นทกุขส์ขุค ู่   กนันอ
ตกแกจึ่งร ูเ้คา้ว่าลว้น อนิจจงั”ตกแกจึ่งร ูเ้คา้ว่าลว้น อนิจจงั”





ขอเป็นขา้รองบาททกุชาติไปขอเป็นขา้รองบาททกุชาติไป
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