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องคปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  องคปฐมผูบัญชาการทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ 
องคผูอํานวยการกอตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนเทพศิรินทร 

โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนนายรอยทหารบก โรงเรียนนายรอยตํารวจ  อภิรัฐมนตรี  นายกราชบัณฑิตยสภา  
และองคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติ ไดถวายสดุดีใหทรงเปนคนไทยคนแรกที่เปน  “บุคคลสําคัญของโลก” 

  
  

  คนสมัยนี้ควรไดจารึกจดจําถึงคําสอนของบุคคลรุนปูยาตาทวดที่สั่งสอนไวเปนการดี เปนการรอบคอบเสียมาก 
โดยเฉพาะในวาระขึ้นปใหมท่ีถือเปนพรอันประเสริฐ ผูใหญคงตองหมั่นเพียรสอนลูกหลานอยูเสมอ ๆ วา วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีคุณคา
แหงบทเรียนของชีวิตน้ันมีมากประเมินคามิได วัฒนธรรมสมัยใหมท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชาติ เราก็ตองไขวควานํามา
ประยุกตใชไมใหนอยไปกวา  โดยนัยก็คือ รูจักผสมผสานวัฒนธรรม(Mixed Culture) ท้ังเกาและใหม  เพื่อดํารงรักษาประเทศชาติ
แบบยั่งยืนใหจงได 
  วิสัยทัศนซึ่งทรงแสดงผานพระโอวาทหรือคติธรรมของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ซึ่งรับสั่งใหพิมพรวม
แจกแกลูกหลานและขาราชการที่ไปเฝาฯ ขอรับประทานพร ณ วังวรดิศ   ถนนหลานหลวง  เปนประจําทุกป ในวันขึ้นปใหม  มีเรื่องที่
นาสนใจอยูมาก ในที่น้ีจึงขอนํามาเผยแพร โดยแบงออกเปนเรื่อง ๆ เปนอาทิ เรื่องปใหม    ปเกาผานไป ปใหมมา พลั้งเผลอกระทํา
การสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาด จงเริ่มตนเสียใหมโดยไมชักชา มิมีสิ่งใดสายเกินกาล  หากมิใชความชั่ว  คนเราตองทําผิดบาง  ความผิด
กับความชั่วไมเหมือนกัน เรื่องการติชม  รางวัลสูงสุดอยูท่ีคนความชั่วไมพบในตัวเราเอง การติ  การชม  เปนเรื่องของคนอื่น   เพราะ
เขารูจริงบาง ไมจริงบาง จะไปยุงดวยทําไม บาปบุญเปนของเขาของเราเทาน้ัน เรื่องวาสนา  อํานาจวาสนาเปนสิ่งที่มอบใหแกกันไมได 
แตจะตองสรางขึ้นโดยตนเองเทาน้ัน อํานาจจะไดมาก็ดวยความขยันขันแข็ง หม่ันขวนขวายหาวิชาความรูมีความซื่อสัตยสุจริต และมี
ความเมตตากรุณา เรื่องความรับผิดชอบ การเลือกใชคนใหเหมาะแกตําแหนง เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเปนนายคน การที่จะรูวาถูกหรือ
ผิดน้ัน จะตองขยันเอาใจใสดูอยูเสมอวา  ผลงานที่เขาทําน้ันเปนอยางไร ถาเขาทําไดดี ตองยอมใหวาเปนความดีของเขาเอง เราจะรับ
ไวแตเพียงวาเลือกคนถูก แตถาเขาทําผิด เราตองรับเสียเองวา   เพราะเราเลือกเขา ๆ   จึงมีโอกาสทําผิด ท้ังน้ีเพราะอํานาจอยูท่ีไหน  
ความรับผิดชอบตองอยูท่ีน่ันดวย เรื่องเพื่อน มิตรแทกับมิตรไมแทตางกันตรงวา เราจริงใจตอใครคนนั้นมาก เราเกรงใจเขามากยิ่ง
ขึ้นตาม   เก็บไวเปนความทรงจําท่ีดี   แลวอาจพบกันอีกกอนตายจาก สวนมิตรอีกแบบหนึ่ง เพียงเจอไปวันหน่ึง ๆ ก็พอแลว  เรื่อง
กฎหมาย ดํารงตนใหศักด์ิสิทธิ์เยี่ยงกฎหมายแมยิ่งกวา เพื่อนําชาติสูความไพบูลยรุงเรือง ถวายแดองคพระบาทสมเด็จ       พระเจา
อยูหัว    เรื่องผูรับงานใหม    เรียกผูใดมาสั่งงานจะใหไปรับตําแหนงใหม   ผูน้ันตอบวาไดโดยเร็ว   และอายโนนก็ทําได อายน่ีก็งาย
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ละก็ เตรียมหาคนใหมไวได หากแตคนใดหนักใจ   ซักถามถี่ถวน  เห็นความยากลําบาก เรานอนตาหลับได       เรื่องชีวิตชาต ิ  จง
มองชาติบานเมืองเปนสิ่งมีชีวิตชวยพิทักษรักษา อุมชู และเสริมเกียรติยศ อยามองอะไรเพียงผานไปที  เพราะแผนดินน้ีจะตองดํารง
อยูยาวไกล อีกหลายชั่วคนจากเราไป  เรื่องระเบียบเยาวชน  ในชีวิตหนึ่งน้ี  เยาวชนจะใชเวลาอยูกับบานและโรงเรียนมากท่ีสุด  ตอง
หม่ันขวนขวาย ศึกษา เลนกีฬา  และใฝคุณธรรมเปนเพื่อนแท บุพการีตองรวมกับครูอาจารยในการพิทักษรักษาลูกหลาน และลูก
หลานน่ันเองที่ตองทดแทนพระคุณบุพการีชน   ดวยการดํารงตนเปนคนดีของชาติบานเมือง  ถวายในหลวงของเรา  เรื่องเด็กดีของ
ฉัน  เด็กดีของฉันน่ันหรือ เขาคงไมตองเปนตําราเคลื่อนท่ี หรือเรียนเกงไปเสียทุกอยาง  แตกลับมองเหยียดหยามบุคคลอื่นน้ันคงไม
ใช  ฉันขอเพียงเปนคนสัตยซื่อ จริงใจ มีความกตัญูรูคุณคนและผืนแผนดินแม แตอาจเรียนปานกลาง ประการหลังน้ีหาใชนาอับ
อาย  เพราะหากฉลาดเฉลียวแตเท่ียวไปหลอกลวงผูอื่นอยางขาดคุณธรรมจรรยา น่ีมิใชหรือ คือ โจรตัวจริง     เรื่องเด็ก ชาติบาน
เมืองน้ันตองดํารงอยูอีกหลายชั่วชีวิตคน เด็กทุกคนจะเจริญเติบใหญเปนคนดีของในหลวง และเด็ก ๆ ทุกคนเหลาน้ีจะมีแตผูคนรัก
ใครเอ็นดูตลอดไป  เรื่องเรียนรูประวัติศาสตร จะพัฒนาบานเมืองใหรุงเรืองได ตองเริ่มจากใหคนไทยรักชาติเปนเสียกอน  มีความ
จริงใจใหกันอีก ท้ังเรียนรูประวัติศาสตร ถาไมรูวาตนเองเปนใครแลวจะรักชาติเปนไดอยางไรกัน            เรื่องคุณคาชีวิต ขอใหเขา
ใจวา ชีวิตมนุษยจะเปนชีวิตของผูใดก็ตาม  ชาติใดภาษาใดก็ตาม เปนของมีราคาเสมือนชีวิตของตนเอง  ธรรมะในศาสนาก็ดี 
กฎหมายบานเมืองก็ดี ยอมถือเอาความขอน้ีเปนอยางเดียวกัน คือ ตองระวังชีวิตมนุษย อยาใหเสียไปโดยใชเหตุ   เรื่องอารมณ หนา
บูดบ้ึงเม่ือไร  รีบดูหนาตนเองที่กระจก  จะสะทอนใหเห็นถึงความไมเปนสิริหนา  แลวจะทําอะไรไดในวันน้ัน      เม่ืออารมณเราเปน
เสียเชนน้ี   เรื่องเอกลักษณคนไทย   คือ  ความนอบนอมถอมตน    ท่ีจะยิ่งทําใหตนเองสูงในสายตาผูอื่น     นอกจากคนโงเขลาเทา
น้ันท่ีดูไมออก   เรื่องพูด  ทําใหมากกวาพูด  คือ พูดใหนอยกวาทํา สุขุม มีสติ ไมขี้โอขี้คุยในภูมิปญญา แลวจะดีเอง  เรื่องเวลา ผูใด
ไมถือเวลาเปนสําคัญ ผูน้ันเปนคนไมมีหลัก  เชื่อถือไมไดเพราะโลเล เรื่องการปกครอง ความมุงหมายของการปกครองทั้งอยางเกา
อยางใหม คือ ใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุขดวยกัน  แตใหเขาใจอธิบายคําท่ีวา  อยูเย็นเปนสุขน้ัน ผิดกับอยางเกาถือวา ถาบานเมือง
ปราศจากภัยตาง ๆ เชน โจรผูราย เปนตน ก็เปนสุข แตความคิดท่ีวาจะใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข ตองจัดการทํานุบํารุงในเวลาบาน
เมืองเปนปกติดวย เปนคติท่ีเกิดขึ้นใหม เรื่องคนสมุทรสาคร  ชาวสมุทรสาครตองภาคภูมิใจในชื่อของจังหวัด อันเปนมงคลนามที่ได
รับพระราชทานมาจากในหลวง เมืองแหงทะเลซึ่งตั้งอยู ณ ปากแมนํ้าอันอุดมบริบูรณ  เมืองคนดี   คนกลา  และมีความกตัญูรูคุณ
แผนดิน  เรื่องเมืองปทุม  คุณความดีของคน  คือ แสนยานุภาพในการสรางชาติบานเมือง   ปทุมธานีเมืองบัวหลวงของในหลวง     
เรื่องรัฐธรรมนูญ   ลูกชายใหญฝนกําลังโปรยลงมาจากฟา พระเจาอยูหัวจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตองเรงสํารวจทะเบียนราษฎร
เปนสุดทาย     มิใหบกพรองได  และใหทางการสรางคูหาเลือกต้ัง  เราจะมีพาเลียเมนทกัน  ( ทรงตรัสกับ  ม.จ.จุลดิศ  ดิศกุล   
พระโอรสองคใหญ เม่ือ 6 เมษายน 2475 ) เรื่องขาราชการ   ขาราชการมิใชอภิสิทธิ์ชน  หากแตจะตองบําเพ็ญตนใหเปนแบบอยาง
ของคนดีแกสังคม   เรื่องความสุขของพอ  ท่ีแลเห็นลูกหลานเปนพลเมืองดี  มีความรู  มีสัมมาอาชีพสุจริต    ลูกชายไดบวชและผาน
ชีวิตทหารที่เสริมสรางบุรุษ เปนลูกสาวตองคํานึงถึงมารยาทไทย  ไมน่ังไขวหาง  ไมสูบบุหรี่ และรูซึ้งถึงหัวใจของผูเปนแม  กลาวคือ  
ตองรักและสงสารแมใหจงมาก. 
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