
  “มรดกทางการศึกษาและงานมหาดไทยแหงสยามประเทศ 
พระอัจฉริยภาพในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ” 

 
  โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  โรงเรียนหลวงแหงแรก  ซึ่งถือกาํเนิดขึ้นจาก   “โรงเรยีน
พระตําหนกัสวนกุหลาบ” ไดเฉลิมฉลองในโอกาสการพระราชทานกําเนิดครบรอบ 126 ป  ในป พ.ศ. 
2551 เพื่อแสดงความสาํนกึในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
องคพระปยมหาราชของปวงชนชาวไทย ที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ เปนองคผูอํานวยการกอต้ังโรงเรียนสวนกหุลาบฯอันทรงเกียรตยิศถวาย ยังความพอพระ
ราชหฤทัยเปนที่ยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรากฏการกลาวขานขจรขจายไปทัว่ทุกสารทิศวา  
โรงเรียนแหงนีน้ั่นเอง  คือ จุดเริ่มตนแหงความเจริญของสยามประเทศตราบจนทกุวนันี ้
  แนวคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เร่ืองการจัดตั้งสถาบันการศึกษาอันเปนที่
ยอมรับ (Prestigious Academy) มีความเกี่ยวพันมาถงึการกอต้ังกระทรวงมหาดไทยในเวลาตอมา ก็

เพื่อที่จะเรงปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนของประชาชนคนไทยใหเกิดความรักหวงแหนชาติบานเมือง    หมั่นขวย

ขวายหาวิชาความรู   เปนผูมีระเบียบวนิัย   มีความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ ยึดมั่นธํารงในความเปน
พุทธศาสนกิชน     และมีความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริยอยางแนวแนมัน่คง อันกลับกลายมาเปน
ทฤษฎีแหงความรักความผูกพันสถาบนัพระมหากษัตริยไทยวา ทรงเปน“ของประชาชน” “เพื่อประชาชน” 
และ “ในหลวงทรงเปนความปรารถนาที่แทจรงิของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ”    สมเด็จฯ กรมพระ

ยาดํารงฯ ไดทรงเริ่มพัฒนาแนวคิดดังกลาวนี้จากโรงเรยีนสวนกหุลาบฯ ยังผลใหเกิดปรากฏการณมหัศจรรย
หลายสิง่หลายอยางตอการพัฒนารัฐชาต ิ ที่สืบเนื่องมาจากความมุงมัน่ของพระองคอยางเกนิความ

คาดหมาย  เชน (1) เร่ืองการสรางพระบรมรูปทรงมา อนุสรณแหงความจงรักภกัดีตราบชั่วนจินิรันดรของ
ปวงประชาทีม่ตีอสมเด็จพระพุทธเจาหลวง ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงฯ ทรงเปนตนคิด และไดรับความรวม
ใจศรัทธาเปนสมานฉนัทจากพสกนิกรทุกหมูเหลา  สําหรับเงินบริจาคจากการสรางพระบรมราชานุสาวรีย

พระบรมรูปทรงมา ยังเพยีงพอที่ไดนาํไปกอต้ังสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานแหงแรกของสยามประเทศ คือ 
“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  อีกดวย (2) เร่ืองการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติใหกวางขวาง 
ที่ทรงใชระบบการศึกษาวิจัยงานวิชาการทางวทิยาศาสตร คือ สามารถตรวจสอบไดถึงแหลงที่มาของขอมูล
อางอิง    มีการติดตามประเมินผล ซึ่งชาวตางชาติตางพากันวิพากษวจิารณถึงความทันสมัยตอวสัิยทัศนทาง
การศึกษาของพระองค และยังไดประทานแนวคิดเรื่องการประดิษฐเครื่องพิมพดีดอักษรภาษาไทยขึ้นเปนครั้ง
แรกในประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับหนังสือแบบเรียนเร็วที่พระองคทรงนพินธข้ึนใชในสถานศึกษาแหงแรก 

ณ โรงเรียนวัดนิเวศนธรรมประวัติ อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังผลใหเด็กนกัเรียนสามารถ
อานออกเขียนไดในเวลาอนัรวดเร็ว เปนตน 
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  คําขวัญ “บําบัดทุกข บํารงุสุข” ฉันนัน้  มีอยูคูกระทรวงมหาดไทยมานานมากแลว และ
ถือเปนมรดกสบืทอดทางปรชัญา “ในความเปนชาติ” อันมีทีม่าจากการจัดการศึกษาทีท่รงคณุประโยชน

ใหญหลวงแกแผนดิน ดวยสมเด็จพระพทุธเจาหลวงทรงมีความเชื่อมั่นในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จฯ กรม
พระยาดาํรงฯ ทั้งในฐานะพระอนชุาและศิษยผูใฝศึกษาไมรูจบ ดั่งทีท่รงไดประจักษดวยพระองคเองจาก

ผลงานทางดานการศึกษา อันปรากฏผลนานัปการมากอนหนานั้น จึงทรงโปรดใหพระเจานองยาเธอฯ

พระองคนี้ดาํรงตําแหนงองคปฐมเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย เพื่อทรงวางรากฐานวิถีชีวิตของคนสยามแบบ

ยั่งยนืผานยทุธศาสตรการปกครองของกระทรวงมหาดไทย ทั้งพัฒนาการทางดานการศกึษาและการ

เสริมสราง “จริยธรรมรฐั” (Moral Nation) โดยทรงกํากับดูแลการฝกอบรมขาราชการดวยพระองคเองใน

หลากหลายสาขาวิชา  เชน กฎหมายและสังคมศาสตร  การตางประเทศ การแพทย  แมแตดานการดนตรี
และศิลปะการละคร ฯลฯ ณ ทองพระโรงวังวรดิศ  ซึ่งครั้งหนึง่ถูกเปรียบเสมอืนเปน “สถาบันพัฒนา

ขาราชการ” จากทุกภาคสวน หรือ “โรงเรียนดํารงราชานภุาพ” บนถนนหลานหลวง เขาลักษณะ

มาตรการพฒันาและบรหิารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบราชการตามพระราชประสงคของในหลวง ที่
มุงสถาปนาความเจริญรุงเรืองแกรัฐชาติในชวงของการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน   เมื่อ พ.ศ.2435  
อาท ิ  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในความไมสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
ชาวสมทุรสาคร  ก็ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ จัดตั้งสุขาภิบาลแหง
แรกขึ้น ณ ตําบลทาฉลอม  โดยใหความรูแกประชาชนในการรูจักรับผิดชอบตนเอง รวมกนัอนุรักษใหเปน
พื้นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร และใหจังหวัดมีอํานาจหนาที่แกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อใหเปนไปตามพระ
ราชประสงคนัน้  ซึ่งอาจตัง้ขึ้นเปนขอศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพราะ
โดยขอเท็จจริงแลว ตองถอืเปนแนวนโยบายทางการบริหารประการสําคัญในยุคบกุเบิกสมยันัน้  เพียงแต

ไมไดเรียกชื่อเปนภาษาตะวนัตก เชนนี้   ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงตรัสกบัหลานชายใหญ  หมอม
ราชวงศสังขดิศ  ดิศกุล (1) วา  การศึกษาที่สวนกุหลาบฯ จะตองเปนรูปแบบทางการศึกษาที่ดาํรงเกยีรติภูมิ
ใหกับสังคมของคนในชาต ิ เชนเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่เปรียบเสมือนเปน “รูปแบบทางการปกครอง” 
ของพระองคทีท่รงมุงมัน่ทาํนุบํารุงเพื่อดูแลรักษาประชาราษฎร  ซึ่งการปกครองอันเปนการรวมศูนยผาน

กระทรวงมหาดไทยในชวงแรกเริ่มนี ้ ก็คือ ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ เมื่อขาหลวงผูทําหนาที่
ตางพระเนตรพระกรรณ  ไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานใหญนอยทั้งปวง และการ
คลัง  รวมถึงดานกิจการตางประเทศเพื่อนบาน การตดัสินความสาํคัญใด ๆ ก็ใหเจาเมืองมีอํานาจตัดสินใจ
แลวจึงคอยรายงานกรงุเทพฯ ดังนั้นการเลือกเฟนผูบริหารทีเ่ปยมดวยวุฒิภาวะจงึตองมีความพนิิจพิเคราะห

เปนอยางสงู  เพราะผูบริหารทกุระดับช้ันนัน่เอง คือ “ความสขุ” มิใช “ความทุกขยาก” และเปน 
“แบบอยางทีดี่” มิใช “แบบอยางที่ไมดี”  ของประชาชน เชน การสรางวฒันธรรมและคานิยมของ
ขาราชการใหรูจักนอบนอมถอมตน  มีความเมตตากรณุา  รูจักใหเกียรติบุคคลตางลทัธิศาสนา ประการ
สําคัญจะตองไมพูดปด ไมหยาบคาย หรือหลงระเริงในอํานาจวาสนาอยางปราศจากปญญา  และสถาบัน
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กํานนั-ผูใหญบาน การสุขาภิบาล และเทศบาล คือ “โรงเรียนประชาธิปไตย” (School of Democracy) 

ที่จะกลับกลายมาเปนการมสีวนรวมของประชาชนไดโดยกวาง   
  กระทรวงมหาดไทยไดนําแนวคิดดังกลาวกลับมามีชวีิตอีกครั้งหนึ่ง ตามนโยบายพฒันา

กฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของรัฐบาล  เพื่อปรับกระบวนทัศนในการแกไขปญหายา
เสพติด  ปญหาคอรรัปช่ัน  ปญหาความยากจน  และปญหาโจรผูรายทุกรูปแบบทีค่อยทําลายชาติบานเมือง
โดยปราศจากความเคารพยาํเกรงตอกฎหมาย  ทั้งกอต้ัง “ศูนยดํารงธรรม”  ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของ
ประชาชน  ซึ่งตั้งขึ้นตามพระนามขององคปฐมเสนาบดีฯ  เพื่อดํารงความเปนธรรมแกสังคม ใหกลับมามี
บทบาทและปรากฏเปนชื่อเสียงแกกระทรวงมหาดไทย ภายใตความมุงหวงัที่จะใหประชาชนนกึถึงศนูยดํารง
ธรรมเปนแหงแรกเมื่อมีเร่ืองเดือดเนื้อรอนใจใด  ๆ   หากรัฐจะสามารถยื่นมือเขามาใหความชวยเหลือไดใน
ทุกกรณ ี
  อยางไรกด็ ี  โครงสรางอนัเปนมาตรฐานสากลโดยมากมีความผิดแผกไปจากของประเทศ

ไทยซึ่งเพิง่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารราชการปจจุบนัจะมีความสําเร็จบริบูรณเสมือนกวาเมื่อ  100 ปกอน 
อาจจําเปนตองมีการสังเคราะหยทุธศาสตรสวนราชการกันใหมอีกครั้ง เชน (1) กรมตํารวจ ซึ่งสมเด็จฯ กรม
พระยาดาํรงฯ ทรงจัดตั้งโรงเรียนนายรอยตํารวจแหงแรกและกรมตํารวจสยามใหมข้ึนกับพระหัตถเพื่อใหเปน
แบบนานาอารยประเทศ  กลาวคือ ทรงมุงใหเกิดความสมดุลยระหวางฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร  ที่จะมิให
เกิดการแขงขนักนัใชอํานาจในทางที่ผิด หรือ ความลุแกอํานาจ แตใหรูจักการวางตวัและสั่งสมวฒุิภาวะของ
การเปนขาราชการในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั(Servant of the King) มิใชคุยโวโออวด  หรือมีความ
ทะเยอทะยานอยางผิด ๆ แลวเกิดความดางพรอยทางพฤติกรรมแกประชาชนโดยกระทําตนเปนผูรายเสียเอง 
แตปจจุบันกรมตํารวจก็ไดกลับกลายมาเปนสํานักงานตํารวจฯ และอยูในสถานะ “ลอยตัว”  โดยไมสังกัด
กระทรวงทบวงกรมใด ๆ อันนับวาเปนเรือ่งที่แปลกมาก (2) เร่ืองสวนราชการบริการประชาชนบางหนวยงาน
ที่ถูกยุบไปในระดับอําเภอ  และมารวมกันอยูในระดับจังหวัดตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ อัน

กอใหเกิดความยุงยากสับสนในการขอเขารับบริการของประชาชนจากภาคราชการในกรณีเรงดวน (3) เร่ือง
ความเติบโตอยางรวดเร็วขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามหลักการกระจายอํานาจอยางมากทีสุ่ด กระทั่ง

เกิดคําถามทีว่า ปจจัยอะไรสาํคัญที่สุด“ เงิน อํานาจ หรือความชอบธรรม ” และความหมายของคาํวา 
“ประชาธิปไตย” หรือ “เดโมเครซี่” ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ไดรับการพระราชทานสอนไวจาก
สมเด็จพระพทุธเจาหลวงยงัทนัสมัยอยูมใิชหรือ(2)  รวมถึงอีกหลาย ๆ    เร่ืองที่กระทรวงมหาดไทยกาํลัง
เรงรัดบูรณาการภาพรวมของปญหา พรอมไปกับขอเท็จจริงที่ประชาชนมีความปรารถนาที่จะไดรับความ

ชวยเหลือเปนอันดับแรก 
  หากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพยงัดํารงพระชนมชพีอยู   หรือทรงหยัง่รูดวย

วิถีทางอนัใดแลว  คงดีพระทัยที่ทฤษฎีทางการปกครองแบบ  “รวมศนูยเพื่อเสริมสรางรัฐชาต”ิ ในสมัยหนึง่
นั้น ยังเปนแนวคิดทางการบริหารของคนวันนี ้ แตก็คงจะมีความโทมนัสตอเหตกุารณความผนัแปรเปลี่ยน
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แปลงทางสงัคมที่เกิดขึน้ในภาพของ “ความสับสนทางวถิีสังคมและเยาวชน” ดั่งทีม่ีการสูญเสียชีวิต

ระหวางประชาชนคนไทยดวยกนัเองเปนจํานวนมากทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใตอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน 
จนกระทั่งเกิดความวิตกกงัวลกันไปทัว่วา เมื่อสายจนเกินการเยียวยาแลว ชาติบานเมืองจะเปนเชนไร ทรง
ตรัสวา  การมีสวนรวมของประชาชนหรือหลักการประชาธิปไตย  โดยเฉพาะสทิธิเสรีภาพแหงความเทาเทยีม
กันของมนุษยเทานั้นที่เปนหวัใจทางการปกครองอยางปฏิเสธไมได พระองคทรงยกยองสมเด็จพระศรนีคริ

นทรา บรมราชชนนีตลอดพระชนมชีพวา ทรงเปน “กุลสตรีศรสีวสัด์ิของสยามแผนดิน” ทีค่นวันนี้ตอง
ชวยกนัเสริมสรางสมรรถนะและทักษะแกทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ไดจดจําพระราชดํารัสคําสอนที่อาจถือ

เปนพระวิสัยทศันอันไพศาลในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี  ที่วา  “คนดีของฉันรึ จะตองเปนคน
ที่ไมพูดปด  ไมสอพลอ  ไมอิจฉารษิยา  ไมคดโกง  และไมมีความทะเยอทะยานอยางบาๆ แต
พยายามทาํหนาทีข่องตนใหดี ในขอบเขตของศลีธรรม” และพระดาํรัสคําสอนในสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ที่วา “ขาราชการมใิชอภิสิทธิ์ชน หากแตจะตองบําเพ็ญ
ตนใหเปนแบบอยางของคนดีแกสังคม”  

ระยะทางยังอีกยาวไกลทีเ่ราตองกาวเดินกันตอไปขางหนา  เพื่อรวมกันพิทกัษรักษา
ประเทศชาต ิ    หากแตคําสอนทั้ง 2 ประการขางตนนี้ กับอีกหลกัปรัชญาการถือกําเนิดโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และกระทรวงมหาดไทย ควรถือเปนอัตลักษณสาํคัญของผูเปนขาราชการที่
มุงปฏิบัติภาระหนาทีท่ั้งหลายทั้งปวงเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ และจะสามารถฝาฟนปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ ไดอยางไมนาเชื่อ ตามเจตนารมณในองคผูทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญของชาติบานเมืองไทย 

 
หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 

www.prince-damrong.moi.go.th 
04-06-51 

 
 
 
 
 
 
 
  
(1) 

ทายาทชั้นหลานสืบตระกลูในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คือ ฯพณฯ พลตรี หมอมราชวงศสังขดิศ ดิศกุล อดตีเสรีไทย 
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ส

 
 
(2

ฝายอังกฤษ )ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 อดตีเอกอัครราชทูตวิสามญัผูมีอํานาจเต็มประจาํประเทศมาเลเซยี  สวติเซอรแลนด  และ

ํานักวาติกัน   เปนผูกอตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑวังวรดิศและหอสมุดดาํรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ี   ไดถึงแกอนิจกรรม   เมื่อ  ป พ.ศ. 2545  และเปนบิดาของผูเขียน ชนน

 ม
)
“จริงอยู  เดโ เครซี่แบบตะวันตกน่ัน เปนอุดมการณที่มีความงดงามควรแกศึกษา ดวยเขาเนนใหความสําคญักับคน และคนทุกคน

น่ันเอง  ที่ตางตองสงวนไวในสิทธิโดยเทาเทยีม  ไมวาเจาหรือชนสามัญที่ตางลวนเปนขาแผนดิน หาใชเลอืกปฏิบัติ  ที่สําคญัอีกประการ

หน่ึง คือ  ตองสอนใหคนทุกคนนั่นอีกมุงมั่นรับผิดชอบ  รักหวงแหนชาติใหถูก  หมั่นขวนขวายศึกษา  และนอบนอมถอมตนเปนกับอีก

ทั้งมีนํ้าใจเปนนักกีฬา  คือ ความติดดินและไมหลงแกอํานาจหรือลืมตัวไปเสียกอน  เดโมเครซี่ที่วา  จงึจะเปนอุดมคติทีบ่ังเกิดสมจริง

ขึ้นได” 

 


