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Abstract

This article aims to discuss King Rama the Sixth’s royal initiatives based on his royal
speech. Data for the discussion was collected from 143 parts of his royal guidance from 1910
to 1924. It was found that the royal initiatives are reflected in the royal speech and can be
categorized into 6 categories: 1) economic and commerce, 2) nationalization, 3) life quality
development, 4) religion and morality, 5) education and 6) government officers’ work.
Keywords : King Rama the Sixth, Royal speech, Royal guidance, Royal initiatives
บทนา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ เสด็จเถลิง ถวัลย
ราชสมบัติสืบสันติวงศ์เป็นลาดับที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
อันอานวยประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทุกด้านเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสัง คม
และประเทศชาติให้ก้า วสู่ความเจริ ญทัด เทีย มนานาอารยประเทศ โดยทรงตั้งพระราชหฤทัย มั่นที่ จะถือเอา
ประโยชน์สุขของปวงชนชาวสยามเป็นพระราชประสงค์สูงสุด
แม้ว่าพระองค์ดารงสิริราชสมบัติเพียง 15 ปี (พ.ศ. 2453 - 2468) แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่
ทรงสร้างสรรค์นั้นปรากฏเป็น ที่ประจักษ์และสะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพอันสูงส่งซึ่งแสดงให้เห็นความเป็น
ปราชญ์ผู้ทรงมีความรอบรู้หลายด้าน พระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ้า” พระราชกรณียกิจที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมีมากมายหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ทรงริเริ่ม
สร้ า งโรงเรีย นแทนการสร้ า งวั ด ประจ ารัช กาล ทรงยกฐานะโรงเรี ย นข้ า ราชการพลเรือ นเป็ น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้านการเศรษฐกิจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน ด้านคมนาคม ทรง
ปรับปรุงและขยายงานกิจการรถไฟ ทรงตั้งกรมรถไฟหลวง ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็น
ไทย ทรงสนับสนุนศิลปะการแสดงโขน ละคร จึงทรงตั้งกรมมหรสพเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย ด้านการต่างประเทศ
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับประเทศฝ่ายเยอรมัน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมกับประเทศฝ่าย
พันธมิตร ผลของสงคราม คือ ประเทศฝ่ายพันธมิตรได้ชั ยชนะ ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่
เป็ นธรรม คือ สนธิสั ญ ญาสิ ทธิ ภาพนอกอาณาเขต และสนธิ สัญ ญาจ ากัด อานาจการเก็บ ภาษี ของไทย ด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วชิรพยาบาล สถานเสาวภา
และการประปากรุงเทพฯ ด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับนายโรเบิร์ต มอแรนด์ซึ่งเป็นพระ
อาจารย์ นายโรเบิร์ต มอแรนด์ได้นาเรื่อง Mikado มาให้ทรงแปล นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทรงงานด้าน
วรรณกรรม พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีทุกประเภทตั้งแต่บทโขน ละคร พระราชดารัส เทศนา นิทาน บทความ
กวีนิพนธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร เพื่อ ส่งเสริมให้มีการแต่งหนังสือที่มี
คุณภาพ จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ฐานะที่ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์ กวี นักแต่งบท
ละคร
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การศึกษางานประพันธ์ของพระองค์ โดยเฉพาะการศึกษาพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวเกี่ ยวกับพระราชกรณียกิจในวโรกาสต่าง ๆ และทราบแนว
พระราชดาริที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับอรรถรสจากภาษาอันมีวรรณศิลป์ในฐานะที่ทรงเป็นกวี ด้วย ดังนั้น
พระราชดารัสของพระองค์ที่พระราชทานแก่พสกนิกรจึงเป็นพระบรมราโชวาทอันมีค่ายิ่งต่อปวงชนชาวไทย
เพราะแม้กาลเวลาจะล่วงเลยกว่าร้อยปี แต่พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทานในโอกาส
ต่า ง ๆ นั้ น ได้ สั่ งสอนให้พ สกนิ กรชาวไทยรู้รักสามั คคี ตระหนักถึง หน้า ที่ ของบุคคลที่ มีต่ อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ทรงสอนให้รู้จักแนวทางการดาเนินชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพ อีกทั้งเป็นข้อเตื อนใจที่
ทันสมัยสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ศึกษาเฉพาะผลงานการศึกษาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เท่านั้น แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาแนวพระราชดาริจาก
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว เพื่อตระหนักถึง
พระปรีชาสามารถและคุณค่าของพระราชดารัส อันจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวพระราชดาริจากพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏระหว่าง พ.ศ. 2453 - 2467 จานวน 143 องค์ เนื่องจากเห็นว่าพระบรมราโชวาทก็เป็น
พระราชดารัสด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวจเอกสาร งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของ
พระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากข้อมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 – 2467 จากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพอามาตย์โทหม่อมเจ้าศุขปรารภ กมลาสน์ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2501
2. พระราชดารัสร้อยครั้ง ตีพิมพ์ พ.ศ. 2529
3. พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย ตีพิมพ์ พ.ศ. 2543
4. พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ระลึกในวันมหาธีรราชเจ้า ตีพิมพ์
พ.ศ. 2546
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5. พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ
ปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช พ.ศ. 2472
6. วาทพระมงกฎฯ โดย ส. วัฒนเศรษฐ พิมพ์ พ.ศ. 2506
7. http://fulltext.car.chula.ac.th/doc.asp?dirid=10009&pagedirname
ผู้วิจัยเลือกเฉพาะพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่ตีพิมพ์ไม่ซ้ากันจากเอกสารดังกล่าว จานวน
143 องค์
3. ศึกษาและวิเคราะห์พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 – 2467 ด้านแนวพระราชดาริ เช่น แนวพระราชดาริด้านเศรษฐกิจและพาณิชยการ ด้านการ
รักษาความเป็นชาติ ด้านการศาสนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการศึกษาและการประพฤติตนของครูและ
นักเรียน ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการทางานของข้าราชการ เป็นต้น
4. เรียบเรียงข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน 143 องค์ ทาให้เห็น
แนวทางพระราชดารัสดังนี้
1. แนวพระราชดาริด้านเศรษฐกิจและการพาณิชยการ พระองค์ทรงให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ
และพาณิชยการมากโดยเฉพาะการส่งเสริมการเกษตร พระองค์พระราชทานแนวพระราชดาริว่ากสิกรรมเป็นสิ่ง
สาคัญ ประเทศไทยมีสินค้าส่งออกหลายประเภท พร้อมส่งออกได้เพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้า จึงควรส่งเสริ มเรื่องนี้
ให้มาก มิใช่คิดแต่จะสั่งสินค้าเข้ามาเพียงอย่างเดียว ดังตังอย่างจากพระราชดารัสต่อไปนี้
ถ้าเปรียบพาณิช ยการด้วยกาลั งกาย กสิกรรมก็คือเลือด ประเทศของเรานี้ไม่มีสิ่งไรจะ
สาคัญเท่ากสิกรรม ถ้าไม่คิดบารุงกสิกรรมให้เจริญก่อนแล้ว พาณิชยการก็จะบารุงขึ้นได้โดย
ยาก ถึงแม้ว่าจะให้เฟื่องฟูขึ้นได้ก็คงจะเป็นไปได้พักหนึ่ง ๆ เท่านั้น ถ้าไม่มีกสิกรรมหนุนอยู่
แล้วจะให้พาณิชยการ มั่นคงไปยืดยาวไม่ได้นาน ถึงประเทศก็เช่นกัน ถึงมีสินค้าเข้ามามาก
ปานใด ถ้าสินค้าขาออกไม่มีเพียงพอแล้ว ก็คงจะไม่ทนสินค้าเข้ามาได้นานอีกกี่มากน้อย
เพราะฉะนั้นจึงแลเห็นว่าทั้งกสิกรรมและพาณิชยการเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องบารุงให้เจริญ
ยิ่ง ๆ ขึ้น
(พระราชดารัสในการเปิดการแสดงกสิกรรมและพาณิชยการ วันที่ 10 เมษายน 2454)
เรื่องน้านับเป็นปัจจัยสาคัญของการเกษตร พ.ศ. 2456 เกิดฝนแล้ง ทานาไม่ได้ผล เนื่องจากขาดแคลน
น้า ลาคลองที่ขุดสมัยรัชกาลที่ 5 ตื้นเขิน รัฐบาลดาเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานป่าสักใต้ สร้างเขื่อนใหญ่
ขุดคลองส่งน้า และทาประตูกั้นน้า พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร และทรงเล็ งเห็นความสาคัญว่าการเกษตรต้องมี
น้าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก ดังพระราชดารัสที่ว่า
ในส่วนเหตุการณ์ระหว่างรอบปีที่ผ่านมา มีความยินดีที่จะกล่าวได้ว่าดินฟ้าอากาศเป็นปกติ
ตามฤดูกาล หากจะมีผิดแผกกันบ้างก็เรื่องฝน ที่ตอนต้นตกชุกทางแถบฝั่งตะวันออกแห่ง
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แม่น้าเจ้าพระยา กระทาให้น้ามากเกินความต้องการในการทานา แต่ตอนกลางผ่อนเบาลง
และในตอนหลั งมีน้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวบริบูรณ์ดี ส่วนในทุ่งตะวันตกแห่งแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนต้นวิตกว่าน้าเหนือจะมีมาไม่พอหล่อเลี้ยงต้นข้าว เพราะปรากฏว่าฝนตกน้อยในแถบ
เหนือ แต่ในตอนหลังมีฝนตกชุก ณ แถบลุ่มน้าสุพรรณบุรี การทานาแถบนั้นจึงดาเนินไป
เป็นปกติ นับว่าการทานาทั่วพระราชอาณาจักรจะได้ผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าปีที่
แล้วมา
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1 มกราคม 2466)
จากแนวพระราชดาริเรื่องความสาคัญของการเกษตรและพาณิช ยการ ได้ท าให้เกิดนโยบายและ
โครงการส่งเสริมเรื่องดัง กล่ าว พระองค์ทรงมอบให้รัฐบาลด าเนิน นโยบายส่ งเสริมการเกษตร คือ งานด้า น
กฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุงการถือครองที่ดินเพื่อให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มากยิ่งขึ้น ออก
พระราชบัญญัติเครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางมักเอารัดเอา
เปรียบการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ งานด้านการเพาะปลูก ได้แก่ การจัดพันธุ์ข้าวปลูกแจกแก่
เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกฝ้ายและเลี้ยงไหม งานด้านเผยแพร่ความรู้ทางเกษตรกรรม ได้แก่ การจัดการแสดง
การกสิกรรมและพาณิชยการ การพิมพ์หนังสือเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม จัดประกวดพันธุ์ข้าวและพันธุ์สัตว์ งาน
ด้ า นส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางการเกษตรกรรม ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นวิ ช าเพาะปลู ก ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา การส่งข้าราชการไปศึกษาและดูงานด้านการเกษตรในต่างประเทศ งานด้านการบารุงพันธุ์สัตว์น้า
ได้แก่ การออกกฎหมายและประกาศห้ามจับสัตว์น้าในท้องที่ต่าง ๆ ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์น้าในมณฑลอื่น ๆ
(พิชัย สิงห์ทอง, 2524) แนวพระราชดาริของพระองค์นับเป็นหลักการสาคัญทาให้รัฐบาลผลักดันให้เกิดโครงการ
ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการเกษตรสมัยต่อมา
2. แนวพระราชดาริด้านการรักษาความเป็นชาติ นับเป็นแนวพระราชดาริที่โดดเด่นมาก พระองค์
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เรื่องชาตินิยม (Nationalism) โดยทรงกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัว สานึกถึงหน้าที่ของตนที่
พึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้การที่มีพระราชปณิธานปลูกฝังความรักชาติแก่ประชาชนเพราะมี
สาเหตุที่เป็นปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การขยายตัวของอิทธิพลตะวันตกที่กาลัง
ครอบงาวิถีชีวิต และแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ไปศึกษาจากต่างประเทศ 2. ปัจจัยภายใน
ได้แก่ อิทธิพลของชาวจีนที่สามารถกุมอานาจทางเศรษฐกิจและรวมตัวกันสร้างอิทธิพลทางการค้าในประเทศไทย
และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหาร ร.ศ. 130
พระองค์ทรงนิยามองค์ประกอบของชาติไทย 4 ประการ คือ 1. คนไทย ชาติไทยต้องมีคนไทยมาอยู่
ร่วมกันโดยมีความรู้สึกนึกคิดและการกระทาที่เป็น ไทยเหมือนกัน 2. ศาสนา หากประชาชนขาดคุณธรรมชาติก็
อยู่ไม่ได้ 3. พระมหากษัตริย์ ประเทศไทยต้องมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุข พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าพระราชภาระ
ของพระมหากษัตริย์มิได้มีเพียงการทาความเจริญ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่
กษัตริย์ต้องเป็นผู้นาเกียรติคุณและศั กดิ์ศรีของชาติให้ป รากฏแก่สายตาชาวโลกได้อย่างสง่างามด้วย เพราะ
“กษัตริย”์ คือ “ชาติ” และ “ชาติ” คือ “กษัตริย์” 4. ระบอบการปกครอง พระองค์ทรงเห็นความสาคัญของการ
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ปกครองแบบราชาธิปไตยซึ่งเหมาะสมที่สุดในยุคนั้น ว่า เหมาะแก่กาลเวลาและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ พระองค์
ทรงเน้นย้าหลายประการ เกี่ยวกับความสาคัญของการมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นพระราช
ปณิธานที่จะธารงรักษาเอกราชของชาติและบาเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ซึ่งบุรพกษัตริยาธิราช
ได้รักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ดังตัวอย่างจากพระราชดารัสต่อไปนี้
เราถือว่าได้เกิดมาเป็นคนไทยและในตระกูลกษัตริย์ อันชาติไทยเรานี้บรรพบุรุษของเรา
ทั้งหลายได้ช่วยกันตั้งขึ้นไว้แล้ว ท่านสู้สละความสุขสาราญในกาย...ยอมสละเลือดเนื้อ สละ
ชีวิตเพื่อรักษาความเป็นไทย ฝ่ายเรารู้สึกว่าเป็นทายาท ต้องตั้งใจรักษาไว้ให้มั่นคง ทั้งต้อง
อุตสาหะทานุบารุงให้มรดกอันนั้นจาเริญเพิ่มพูนทวีขึ้นกว่าเก่าได้อีกเพียงใด ก็นับว่าเป็น
กาไรเพียงนั้น
... เราตั้งใจทานุบารุงอาณาประชาชน และเอาใจใส่ดาริการงานทั้งปวง เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ชาติเรา เพื่อให้คงเป็นไทยอยู่ชั่วกาลนาน เรามิเสียดายความสาราญฤๅความสุขในส่วนตัว
ของเราเลย
... การตั้งเสือป่าขึ้นก็ด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่า ความจงรักภักดีต่อผู้
ดารงรัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณีประการหนึ่ง ทั้งสามประการนี้เป็นมูล
รากแห่งความมั่นคง จะทาให้ชาติเราดารงอยู่เป็นไทยได้สมนาม
(พระราชดารัสตอบราษฎรในงานพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ 3 ธันวาคม 2454)
ชาติสาคัญกว่าบุคคล ถ้าชาติย่อยยับอับจนไปแล้ว ที่บุคคลจะมีความสุขสาราญนั้นไม่ได้เลย
เป็นอันขาด
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1 มกราคม 2454)
ข้าพเจ้าเองเป็นทหารแท้ ๆ ได้เคยนึกเสมอว่าเวลาที่จะเป็นยอดเยี่ยมในชีวิตของทหาร ก็คือ
เวลาที่ ไ ปท าการตามหน้ า ที่ โ ดยตรงของตั ว ...ส่ ว นผู้ ที่ ออกไปท าหน้ า ที่ เพื่ อน าธงชั ย ของ
กองทัพบกของทหารไทยไปยังประเทศยุโรป ก็ต้องพยายามแสดงให้เห็นชัดแก่ตาโลกว่าชาติ
ไทยยังไม่สิ้นเชื้อนักรบ
(พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในการพระราชทานเลี้ยง
นายทหารทีจ่ ะไปราชการสงคราม วันที่ 8 มกราคม 2460)
จากแนวพระราชดาริที่สะท้อนในพระราชดารัสของพระองค์นั้น ได้ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์หลาย
ประการ โดยเฉพาะการรักษาความเป็นชาติ พระองค์ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้
2.1 การรักษาความเป็นไทย พระองค์ทรงใช้สัญลักษณ์ที่ปลูกฝังความเป็นชาติ เช่น การส่งเสริม
ภาษาไทย การใช้วรรณกรรมและการละครปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรักชาติแก่ประชาชน การส่งเสริมศิลปะไทย
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ โปรดเกล้า ฯ ให้ประดิษฐ์ธงชาติใหม่ พระราชทานชื่อว่า “ธงไตรรงค์” นโยบายผสม
กลมกลืนชาวจีนเป็นคนไทยโดยตราพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 ป้องกันมิให้คนไทยสละสัญชาติไทย เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐบาล มีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เพื่อให้คนต่างด้าวขอพระราชทาน
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นามสกุลจะได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ และพระองค์ยังทรงส่งเสริมประเพณีไทย เพื่อให้ประเทศมีวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ
2.2 การทาหน้าที่พลเมืองที่ดี พระองค์ทรงแนะนาพสกนิกรให้รู้จักสงวนรักษาชาติ ได้แก่ ความ
สามัคคี ผู้ใดทาลายชาตินับเป็นอนันตริยกรรม ควรเสียสละเพื่ อชาติ เช่น เสียสละความสุข ความรัก เลือดเนื้อ
ชีวิตเพื่อรักษาชาติ และศาสนา อย่าหลงเชื่อคายุยงของชาวต่างชาติให้คนไทยทาร้ายกันเอง
2.3 การจัดระเบียบกองทัพและองค์กรต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง พระองค์ทรงมีพระราชดาริว่า การที่
ชาติดารงความเป็นไทยได้เพราะมีทหารป้องกันบ้านเมือง แม้แต่พลเรือนก็มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เช่น ทรงตั้ง
กองเสือป่า ตั้งราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม ตั้งสมาคมทหารอาสา เพื่อฝึกยุทธวิธีอย่างทหาร ฝึกวินัย สร้างความ
สามัคคีความจงรักภักดีแก่ชาติ สิ่งที่สาคัญ คือวิเ ทโศบายที่ประกอบด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองของโลกได้ดีเยี่ยม ทรงพยายามนาประเทศไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติอย่างมีศักดิ์ศรี เช่น ส่งกอง
กาลังทหารไทยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร แม้จะมีเสียงคัดค้านจากคนไทยหลายกลุ่ม
ในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะ ประเทศไทยจึงได้รับประโยชน์นานัปการ นานาชาติยอมรับฐานะและสิทธิของ
ประเทศไทยเสมออารยประเทศ ที่สาคัญคือมีโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตที่ไทยเสียเปรียบชาติมหาอานาจตั้งแต่รัชกาลก่อน การที่พระองค์ดาเนินวิเทโศบายเช่นนี้ เพราะพระองค์มี
แนวพระราชดาริเกี่ยวกับการรักษาความเป็นชาติว่าชาติสาคัญกว่าสิ่งอื่นใด จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่
จะปลูกฝังความสานึกชาตินิยมแก่ชาวไทยทั้งปวง (กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์, 2524)
3. แนวพระราชดาริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สืบเนื่องจากแนวพระราชดาริของ
การรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงอีกประการหนึ่ง คือ การทาให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะการสร้างคน คือการสร้างทรัพยากรของชาติ พระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาโดยสร้างโรงเรียนแทนการ
สร้างวัดประจารัชกาล ส่งเสริมประชาชนให้รักการอ่าน แสวงหาความรู้ พัฒนาสาธารณูปโภค คมนาคม ส่งเสริม
การกีฬา ตั้งธนาคารออมสินฝึกวินัยอดออม ดังตัวอย่างพระราชดารัสต่อไปนี้
การประปาเป็นส่วนสาคัญสาหรับพระมหานครที่ได้ลงมือทาการมาแต่ก่อนนั้นเป็นอันสาเร็จลง
ในปีนี้ เปิดน้าบริสุทธิ์ให้มหาชนใช้บริโภคได้แล้ว...การไฟฟ้าหลวงก็ได้จัดสร้างขึ้นเป็นอันสาเร็จ
เปิดไฟใช้ได้แล้วเหมือนกัน ส่วนการทาถนน และสะพานซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์นั้นก็ได้ขยาย
ออกไปอีกมาก...การปลูกไข้ทรพิษก็ได้ขยายออกไปในมณฑลพายัพ มณฑลนครสวรรค์ มณฑล
กรุงเก่า และมณฑลร้อยเอ็ด ได้จานวนที่แพทย์หลวงปลู กไข้ทรพิษให้เกือบ 6 แสนคนก็เป็นที่
น่ายินดีอยู่ ส่วนการศึกษาก็ส่งครูออกไปช่วยจัดการตามหัวเมืองมณฑลต่าง ๆ มากขึ้น...ใน
แผนกการปราบปรามความชั่วร้ายนั้น คนจรจัดซึ่งถ้ากักขังไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใด ได้จัดคน
จาพวกนี้ไปดัดสันดาน ณ เกาะไผ่เพื่อให้เข็ดหลาบ ในระหว่างควบคุมนั้นก็จัดให้มีงานทาเพื่อ
จาหน่ายเลี้ยงตนเองได้...ได้ตราพระราชบัญญัติทนายความ หวังว่าจะคุ้มครองพลเมืองจากการ
ถูกหลอกของเจ้าถ้อยหมอความซึ่งมาแอบแฝงหากินอยู่ในโรงศาล
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1 มกราคม 2457)
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พระราชบัญ ญั ติอาวุ ธปืน ได้จัด ตั้งขึ้น ใหม่เพื่อป้องกันอัน ตรายอันจะเกิดแก่อาวุ ธปืนให้
น้อยลง...การสร้างรถไฟสายเหนือต่ อขึ้น ไปถึง เมืองแพร่ รถไฟสายใต้ ไ ด้เดิน รถถึง เมื อง
เพชรบุรี...ส่วนถนนหนทางทาเพื่อบารุงการค้าขายได้ทาขึ้นในมณฑลนครศรีธรรมราช การ
ใช้โทรศัพท์ได้ขยายทางไกลออกไปหัวเมืองหลายทาง...ในการพยาบาลไข้เจ็บ โรงพยาบาล
ได้จัดตั้งใหม่ในกรุงเทพฯ คือ วชิรพยาบาล หนึ่ง ปาสเตอร์ อินสติจูดหนึ่ง
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1 มกราคม 2455)
เมื่อราษฎรทาไร่นาค้าขายได้ทรัพย์มา ไม่มีที่เก็บรักษาทรัพย์ไว้ให้มั่นคง จึงมักเอาไปเล่น
การพนัน และเป็นเครื่องยั่วยวนให้โจรผู้ร้ายเบียดเบียน ถ้ามีที่เก็บรักษาเงินของราษฎรไว้ให้
มั่นคง...ราษฎรจึงจะได้รับประโยชน์ ด้วยเหตุดังนี้จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสิน
ขึ้น
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 1 มกราคม 2456)
จากแนวพระราชดาริดังกล่าวสะท้อนให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในรัชสมัยของพระองค์ เช่น การ
สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิระ สถานเสาวภา (ปาสเตอร์อินสติจูด) การสร้างสะพานหลายแห่ง
เช่น สะพานเฉลิมสวรรค์ สะพานเจริญพาศน์ 33 สะพานมหาดไทยอุทิศ เปิดการประปากรุงเทพฯ การไฟฟ้านคร
หลวง ออกพระราชบัญญัติปราบปรามยาเสพติด ตั้งธนาคารออมสินเพื่อให้ราษฎรรู้จักอดออมไม่เล่นการพนัน
ออกพระราชบัญญัติป้องกันโรคระบาด ด้านการคมนาคม ได้ทาทางรถไฟสายเหนือและสายใต้ต่อไปอีก การ
ชลประทานได้ทาประตูน้าที่มณฑลกรุงเทพฯ ด้านเศรษฐกิจได้ทาเหมืองแร่ดีบุกและส่งแร่ดีบุกไปขายต่างประเทศ
ทารายได้ให้แก่ประเทศ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. แนวพระราชดาริด้านศาสนาและคุณธรรม ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ชาติไทยมีศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาประจาชาติ พระองค์ทรงเน้นย้าว่าพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นของละเอียดให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติ พระ
รัตนตรัยนาความสุขและขจัดภัยทั้งหลายได้ ผู้เกียจคร้านไม่ปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นคนโง่เขลา ไม่รู้จักเดินเข้า
หาดวงไฟคือพระธรรมอันนาทางไปสู่ความสุข ทรงสอนเรื่องความกตัญญูดังกระแสพระราชดารัสเรื่องทิศ ทั้ง 6
ตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าผู้เจริญย่อมปฏิบัติแก่บุคคลทั้ง 6 โดยไม่เห็นแก่ตัว ต้องทาประโยชน์แก่บุคคล
ทุกระดับ ส่วนผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมประกอบด้วยสติปัญญาสามารถประเมินค่า อย่าตัดสินสิ่งใดโดยมิได้พิจารณา
ให้รอบคอบ ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด ดังตัวอย่างพระราชดารัสและบรมราโชวาทดังนี้
เมื่อธรรมะเป็นของประเสริฐ จึงเป็นสิ่งควรปรารถนายิ่งกว่าสิ่งอื่น ผู้ใดยังบกพร่องในทาง
ธรรมะก็ควรขวนขวายศึกษาและฝึกฝนให้ธรรมะเจริญยิ่งขึ้น ผู้รักธรรมะที่แท้จริงต้องรักยิ่งกว่า
ทรัพย์ใด ๆ ต้องรักยิ่งกว่าส่วนใด ๆ แห่งร่างกาย และในที่สุดแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละแลกกับ
ธรรมะได้
(พระบรมราโชวาท ในงานวิสาขบูชา ทรงแสดงแก่ครูและนักเรียน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2459)
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ธรรมะหมวดที่จะแสดง ณ บัดนี้ ท่านเรียกว่าทิศทั้ง 6 ได้แก่ บุคคล 6 จาพวก คือ ทิศเบื้อง
หน้า ได้แก่ บิดามารดา ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ครอบครัว
หรือบุตรภรรยา ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร ทิศเบื้องต่า ได้แก่ บ่าวไพร่ ทิศเบื้องบน ได้แก่
สมณพราหมณาจารย์
... ผู้ใดที่ใฝ่ใจฟังธรรมเมื่อเวลาเทศน์ก็ดี หรือเมื่อเวลาอ่านหนังสือก็ดี ได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาด
รู้จักเดินเข้าหาดวงไฟ...ส่วนผู้ที่เกียจคร้านไม่ฝักไฝ่ในธรรมวินัย ไม่ผิดอะไรกับผู้ที่ ไม่รู้จักเดิน
เข้าหาดวงไฟ
(พระบรมราโชวาท ในงานวิสาขบูชา ทรงแสดงแก่ครูและนักเรียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2457)
คนเราจะมีแต่ปัญญาและเชาว์เป็นเครื่องพาแล่นไปอย่างเดียวไม่ได้ จาต้องใช้สติสาหรับเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งกากับไปกับปัญญาด้วย
... ศาสนาย่อมรักษาผู้ที่ครองธรรม ศาสนาของเราสอนให้เรามีเมตตาจิต เห็นสุขทุกข์ของ
ผู้อื่น สิ่งไรเมื่อทาแล้วคนอื่นจะได้รับทุกข์หรือความเสียหายเพราะเรา สิ่งนั้นศาสนาห้ามเรา
ไม่ให้ทา
(พระราชดารัสตอบ คาถวายชัยมงคล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2456)
แม้จะเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ เช่น ศาสนาอิสลาม พระองค์ทรงทานุบารุงเพื่อให้ผู้ที่นับถือ
ศาสนานั้นปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก ทรงเน้นหัวใจของศาสนาในแง่ความประพฤติดีของมนุษย์ เพราะศาสนาเป็น
สิ่งที่รวมคนไว้ด้วยกัน ดังตัวอย่าง
เมื่อท่านทั้งหลายได้นาคฑาอมินเป็นของสาคัญมาให้เช่นนี้ เรายิ่งรู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่
ผูกพันกันมากขึ้นอีกที่จะต้องตั้งใจทะนุบารุงท่านทั้งหลายให้มีความเจริญมั่นคง
(พระราชดารัสตอบพวกแขกอิสลาม วันที่ 31 ธันวาคม 2459)
ท่านทั้งหลายที่นับถือศาสนาของมะหะหมัด เราก็รู้สึกว่าเป็นข้าแผ่นดินของเราไม่ผิดกันกับ
ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น เพราะเหตุฉะนั้นเราได้แสดงปรากฏมาแล้วว่า เรามีความเต็มใจที่จะทา
การปกป้องมิให้ภัยอันตรายมีมาแก่บรรดาอิสลามศาสนิกที่อยู่ในแผ่นดินของเรา
(พระราชดารัสตอบพระยาเมืองและดาโต๊ะยุติธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2460)
จากแนวพระราชดาริของพระองค์ ได้สะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่
การจัดระเบียบการสอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุบวชใหม่ให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น แก้ไขหลักสูตรวิธีการสอบไล่
พระปริยัติธรรม เพื่อนาความรู้อันนาไปใช้ประโยชน์ได้ มีใช่เป็นเพียงการแปลภาษาบาลีดังที่เคยเป็นมา ทรงมอบ
ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสผู้มีบทบาทสาคัญจัดการปกครองคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปริยัติ โดยเผยแผ่ความคิดทางศาสนาจากส่วนกลางออกสู่ หัวเมืองต่าง ๆ การให้อภัยทานนักโทษในวัน
ฉัตรมงคล สร้างความกลมเกลียวระหว่างข้าราชการกับคณะสงฆ์ ด้านวรรณกรรม โดยเหตุที่พระองค์ทรงศึกษา
พระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานจึงมีบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เด่น คือ เทศนาเสือป่า (พ.ศ. 2457 2458) พระพุ ท ธเจ้ า ตรัส รู้อ ะไร (พ.ศ. 2467) อ านาจคือ ธรรมะ (พ.ศ. 2460) และธรรมาธรรมะสงคราม
2609

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

(พ.ศ. 2461) พระองค์ ทรงมีพระราชดาริว่า คาสอนของพระนั้นฆราวาสเข้าใจยาก จึงทรงปรับปรุงให้เข้าใจง่าย
โดยประยุกต์เนื้อหารูปธรรมมาอธิบายหลักธรรมแต่ละข้ อ ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจธรรมะและนาไปปฏิบัติ
ได้ ทั้งนี้เพราะศาสนาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สาคัญแสดงความเป็นชาติ ดังที่พระองค์ทรงนิยามไว้ (ภัชราพร ช้าง
แก้ว, 2530)
5. แนวพระราชดาริด้านการศึกษา พระองค์ทรงให้ความสาคัญแก่การศึกษา การแสวงหาความรู้
เพราะความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการใช้กาลังกายเพียงอย่างเดียวในการทางาน ครูอาจารย์และนักเรียนเป็น
ทรัพยากรที่ดีสร้างความก้าวหน้าแก่การศึกษาของชาติ นักเรียนควรตั้งใจเรียน ผู้ที่เดินไปถึงหลักชัยก่อนคือผู้ที่มี
ความมุ่งมั่นและประสบผลสาเร็จในที่สุด เด็ก ๆ ไม่ควรเกียจคร้านและควรประพฤติตนให้สมวัยแห่งการศึกษาเล่า
เรียน มีความกตัญญู สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีรวมทั้งต้องรักษาชื่อเสียงของสถาบันด้ วย ส่วนครู
อาจารย์เป็นบุคคลหนึ่งที่สาคัญทาหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก ทั้งนี้คุณธรรมที่สาคัญทั้งครูและนักเรียนพึงยึดถือ
มี 3 ข้อ คือ 1. ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 2. ต้องรักชาติบ้านเมือง 3. ต้องซื่อสัตย์สามัคคีต่อพวกพ้องร่วม
คณะ ครูต้องทาหน้าที่ของตน ดู แลศิษย์ให้ดียิ่งขึ้นเสมอในทุก ๆ ทาง อย่ามัวเมาลาภยศและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทรงสนับสนุนให้สตรีไทยได้รับการศึกษาเท่าเทียมบุรุษและทรงมีพระราชดาริเรื่องการสร้าง
โรงเรียนแทนวัดประจารัชกาล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
บรรดาครูทุกคนต้องพยายามทาหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ถ้าเปรียบอย่างก้อนหินที่
ขว้างไปในอากาศก็ต้องขึ้นให้สูงที่สุดที่จะสูงได้ ยิ่งใกล้สวรรค์ได้เพียงใดยิ่งดี
... เจ้าทุกคนต้องระวังให้ดี อย่าคิดถึงแต่ตัวเจ้า ต้องคิดถึงหมู่คณะ คือโรงเรียนให้มาก ตั้งใจ
รักษาชื่อเสียงให้ดี หมั่นทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนให้เป็นชื่อเสียงแก่โรงเรียนสืบไป
(พระราชดารัสตอบคาถวายชัยมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2446)
สาหรับนักเรียนชั้นเล็กขอตักเตือนว่า การกินเป็นเวลา นอนเป็นเวลา นับว่าเป็นของสาคัญ
สาหรับป้องกันไม่ให้เจ็บ...สาหรับนักเรียนชั้นกลางควรจะมีเวลาเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
ทุกวัน...ขอเตือนว่าการสูบบุหรี่เป็นของไม่ดีสาหรับเด็กอายุน้อย...สาหรับนักเรียนชั้นใหญ่
การกินเหล้าหรือเที่ยวกลางคืนไม่ควรถือว่าเป็นของต้องประพฤติสาหรับแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่
... ส่วนครูผู้มีหน้าที่สั่งสอนควบคุมกุลบุตร...ทางที่จะทาได้โดยกุศโลบายเป็น 2 สถาน คือ
หมั่นสั่งสอน ตักเตือนให้กุลบุตรรู้จักบริหารตัวอย่าให้เผลอเลินเล่อได้ อี กประการหนึ่งโดย
ทาตัวอย่างอันดี
(พระบรมราโชวาททรงแสดงแก่ครูและนักเรียนในงานวิสาขบูชา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2459)
ชาติใดไม่มีหนังสือไม่มีตานานนับว่าเหมือนคนป่า...กรุงสยามไม่ใช่เมืองป่าได้เจริญมาแล้ว มี
หนังสือและตานานอยู่แล้วเป็นอันมาก สมควรแก่ที่เจริญแล้ว
(พระราชดารัสตอบในการเสด็จพระราชดาเนินเปิดหอพระสมุดสาหรับพระนคร
วันที่ 6 มกราคม 2459)
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เราได้ อ าศัย กาลั ง แห่ ง ท่ า นทั้ ง หลายผู้ เ ป็ น หญิ ง นั้ น อยู่ เป็ น อัน มาก เพราะถึง แม้ ว่ า ท่ า น
ทั้งหลายจะมิได้ออกกาลังกายเพื่อประโยชน์แห่งชาติบ้านเมืองเท่าผู้ชายก็จริง แต่กาลัง
ทรัพย์ท่านก็ออกได้เท่ากับผู้ชาย และกาลังความคิดก็ใช้ทาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ในวิถี
ต่าง ๆ เป็นอเนกประการไม่แพ้ผู้ชายเลย
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1มกราคม 2458)
ส่วนการที่จัดโรงเรียนขึ้นเช่นนี้ เราตั้งใจจะทาแทนราชประเพณีเดิมซึ่งท่านทรงสร้างวัดไว้
เราเองมาเข้าใจเสียว่าที่แท้ความปรารถนาในการสร้างวัดก็คือจะทะนุบารุงการศึกษานั่นเอง
...ต้ องมี โรงเรีย นที่ คฤหัสถ์เป็ น ผู้บั ง คับ บัญ ชาเป็น ผู้ สั่ง สอนก็ควรบ ารุง กิจ การคฤหัสถ์ให้
สถาพรพัฒนาต่อไป
(พระราชดารัสตอบในงานพิธีฉัตรมงคล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2459)
การเล่าเรียน ได้จัดการเล่าเรียนของพระภิกษุทั้งในกรุงและหัวเมืองให้แพร่หลายกว่าแต่
ก่อน...ฝ่า ยฆราวาสได้ จั ดตั้ ง โรงเรีย นข้า ราชการพลเรือนเฉลิ มพระเกียรติ ...มีการจั ด ตั้ ง
โรงเรียนมัธยมอีกหลายหัวเมือง
(พระราชดารัสตอบในการเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 1 มกราคม 2459)
ส่วนการศึกษา เมื่อได้วางรูปการศึกษาให้เป็นระเบียบศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ชั้นต่าขึ้นไปถึง
ชั้นสูงแล้ว ก็ส่งครูออกไปช่วยจัดการตามหัวเมืองมณฑลต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อได้เพาะการเล่า
เรียนตามระเบียบใหม่นี้และฝึกหัดครูสาหรับสอนวิชาเบื้องต้นขึ้นในท้องที่นั้น ๆ ต่อไป
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 1 มกราคม 2457)
ในส่วนของนักเรียนที่ไปศึกษาในทวีปยุโรป พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดให้ปรากฏจากพระราช
ดารัสที่พระราชทานแก่นักเรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2469 ซึ่งสรุปว่า นักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศนั้น ต้องมี
ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้สามารถอดทนต่อสภาพอากาศที่ต่างกับ ประเทศไทย จะได้ไม่เจ็บป่วยอันจะทาให้เสียการ
เรียน หากคิดถึงบ้านก็ให้ระงับโดยการเอาใจใส่การเรียนและเล่นกีฬาตามส่วนที่เหมาะ การเที่ยวสามะเลเทเมา
เพราะคิดถึงบ้านนั้นมีแต่โทษ เพราะบั่นทอนสุขภาพและเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ เมื่อมีเพื่อนฝูงเป็นชาวยุโรป อย่าริ
ฟุ้งเฟ้อทาอย่างเขา เช่น เรื่องแต่งตัวต้องมัธยัสถ์ คานึงถึงฐานะของตน ไม่จาเป็นต้องตัดเสื้อผ้าที่ร้านราคาแพงมี
ชื่อเสียง เพียงแต่แต่งกายให้สะอาด สุภาพ อย่าแต่งตัวฟุ้งเฟ้อและสกปรก ไม่ควรคิดว่าพ่อแม่เป็นขุมทรัพย์ เพราะ
พ่อแม่นับวันจะเฒ่ าแก่ ไม่สามารหาทรัพย์ให้เราตลอดไปได้ หากไปศึกษาต่างประเทศใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คงไม่
สามารถพึ่งพิงใครในต่างแดนได้ เพราะไม่ใช่บ้านเมืองของเราและเราไม่มีญาติพี่น้องจะมีความลาบาก
เรื่องการแต่งงานกับหญิงฝรั่ง พระองค์พระราชทานแนวคิดว่านักเรี ยนที่ไปศึกษาต่างประเทศนั้นไม่
สมควรประพฤติ เพราะประเพณีวัฒนธรรมไทยกับฝรั่งแตกต่างกัน อยู่ร่วมกันยาก เรื่องลัทธิการปกครองแบบฝรั่ง
นั้น นักเรียนไทยควรพิจารณาให้ดีก่อนจะรับมาใช้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ ควรพิจารณาว่าลัทธิการเมืองนั้น
เหมาะแก่ความนิ ย มของคนไทยหรือไม่ และใช้ กับ สิ่ งแวดล้ อม ประเพณี ไทยขณะนี้ ได้ หรือยั ง ตลอดจนเป็ น
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ประโยชน์แก่คนไทยทั้งชาติมากน้ อยเพียงใด ฉะนั้ นสิ่งที่เห็นว่าเป็ นคุณแก่บ้ านเมืองของเขาอาจเป็ นโทษแก่
บ้านเมืองของเราก็ได้
จากแนวพระราชดาริดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นหลักฐาน
เชิง ประจักษ์ เช่ น การพระราชทานทุนให้นั กเรียนไปศึกษาที่ ทวีป ยุโ รป การตั้งโรงเรีย นข้า ราชการพลเรือน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โรงเรียนมนุษยนาควิทยาทาน แด่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จัดตั้งวรรณคดีสโมสร หอพระสมุด
สาหรับพระนคร ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตั้งสภานิติศึกษา ตั้งพิ พิธภัณฑ์สถานที่ลพบุรีและตั้งที่วัดพระ
ศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุ และแปลจารึกครั้งกรุงสุโขทัย เป็นต้น
6. แนวพระราชดาริด้านการทางานของข้าราชการ จากพระราชดารัสที่พ ระราชทานแก่ข้าทู ล
ละอองธุลีพระบาท พระองค์ทรงเน้นย้าว่า ข้าราชการควรตั้งใจทางานสุดความสามารถ อย่าหาประโยชน์ส่วนตน
ไม่โลภและทะเยอทะยานแสวงหาในสิ่งมิชอบ พอใจในสิ่งที่ตนมี ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้น้อ ย อย่ามุ่ง
ปกครองคนโดยใช้แต่อานาจ สิ่งสาคัญอันดับแรก คือ ความประพฤติส่วนตัว อย่าให้มีผู้ตาหนิว่าพระเจ้าแผ่นดิน
ชุบเลี้ยงคนเลว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถ้าผู้ใหญ่ประพฤติอย่างใด ผู้น้อยก็ประพฤติอย่างนั้น เพราะเหตุนี้ความประพฤติส่วนตัวจึง
เป็นสิ่งสาคัญอันหนึ่ง ซึ่งผู้ มีหน้าที่รับราชการจะต้องระวังเพื่อมิให้ชนทั้งหลายติได้ว่า พระ
เจ้าแผ่นดินชุบเลี้ยงผู้ประพฤติทราม
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ วันที่ 1 มกราคม 2456)
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติราชกิจตามหน้าที่ของท่านโดยสุจริต เที่ยงธรรม สม่าเสมอ
อย่าเผลอเลอมัวเมาในอิสสริยลาภและโภคลาภ ควรแสวงหาแต่วิธีอันชอบธรรม
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ วันที่ 1 มกราคม 2457)
เป็นธรรมดาคนเราจะมีความเห็นตรงกันทุกคนทั้งนั้นไม่ได้ ย่อมต้องมีผู้กล่าวอย่างโน้นอย่าง
นี้บ้าง เหมือนตักเตือนสิ่งที่บกพร่องให้บริบูรณ์
(พระราชดารัสตอบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2459)
การปกครองคนควรรักษาน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ปกครองด้วยความเมตตา ดังพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรมาก อันควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการทางาน
...ใคร ๆ ที่เคยตามเสด็จประพาสหัวเมืองคงจะเห็นได้ว่า เมื่อเสด็จถึงที่ไหนย่อมมีราษฎร
เป็นอันมากพากันมาเฝ้าชมพระบรมโพธิสมภาร บางคนมีของมาถวายด้วย เมื่อถวายเสร็จ
แล้วก็ปูผ้าลงนั่งจ้องตามองดูพระเจ้าแผ่นดิน เพราะอยากจะได้เห็นให้เต็มตา
วิธีดาเนินการของผู้ที่เป็นใหญ่ทรงไว้ซึ่งอานาจ ถ้าสาละวนใช้แต่อานาจ เพื่อให้การนั้น
สาเร็จไปฝ่ายเดียวก็ยากที่จะได้ผลสมประสงค์ เพราะสมัยนี้คนเรามีความรู้ความคิดกัน
มาแล้ว จะยอมอยู่ก็ในส่วนที่เป็นธรรม
(พระราชดารัสตอบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2457)
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นอกจากนี้พระองค์ทรงมีแนวพระราชดาริที่ว่า ข้าราชการที่ดีนั้นต้องทางานให้ดียิ่งขึ้นไปกล่าวคือ ควร
พัฒนาการทางานอยู่เสมอ อย่าทางานเฉพาะหน้าไปวันหนึ่ง ๆ ควรทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด พระองค์เปรียบการ
ทางานเหมือนการเดินขึ้นภูเขาแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ควรละความพยายาม เมื่อการงานสาเร็จก็เหมือนเดินถึง
ยอดเขาแล้ว ซึ่งจะทาให้รู้สึกอิ่มเอมชื่นใจกับความสาเร็จนั้น อนึ่ง จากพระราชดารัสบางตอนสะท้อนให้เห็นว่า
จากพระราชภารกิจต่างๆของพระองค์นั้น พระองค์เหน็ดเหนื่อยกว่าข้าราชการมากนัก ดังพระราชดารัสต่อไปนี้
ข้าพเจ้าเองก็พยายามเดินขึ้นเขาอยู่ทุกวัน เขาซึ่งข้าพเจ้าขึ้นนี้สูงกว่าเขาของท่านทั้งหลาย
มาก เขาที่ท่านขึ้นอยู่นั้นเป็นแต่เขาเตี้ย ๆ ไม่ช้าก็ขึ้นถึงยอดได้ แต่เขาที่ข้าพเจ้าขึ้นนั้นมอง
ไม่เห็นที่สุด เพราะฉะนั้นขอให้ท่านจาใส่ใจว่า ความลาบากของท่านมีปานใด ข้าพเจ้าก็
ลาบากหรือเหน็ด เหนื่ อยด้ว ยเสมอกัน ข้าพเจ้า ไม่ คิด เอาเปรีย บท่า นทั้ งหลายเลยแม้แต่
นิดเดียว
(พระราชดารัสตอบในพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2458)
จงอย่าได้ละลดอุตสาหวิริยภาพ อย่าให้ ว่ากิจการที่ทาไปแล้ว พอแล้ว จงรู้สึกว่ากิจการ
ข้างหน้ายังมีอยู่อีกมากที่จะต้องกระทา เพื่อประโยชน์แห่งชาติบ้านเมือง จงตั้งใจปฏิบัติ
ราชการต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอีกเถิด
(พระราชดารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ วันที่ 1 มกราคม 2457)
จากพระราชดารัสเรื่องการทางานของข้าราชการดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นพระราชปณิธานที่
จะยกระดับการทางานของข้าราชการให้มี ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่พึ่ ง
ของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริง นอกจากนี้ พ ระองค์ ท รงบ าเพ็ ญ ตนให้เ ป็ น แบบอย่ า งสร้า งขวั ญ และก าลั ง ใจแก่
ข้าราชการตลอดรัชสมัยซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ เช่น ยกฐานะกรมพาณิชย์เป็นกระทรวงพาณิชย์ ตั้งกระทรวง
พระคลัง กระทรวงเกษตราธิการ กรมรถไฟหลวง จัดระเบียบราชการยกศาลฎีการวมอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ตั้ง
คลั ง ออมสิ น ตราพระราชบั ญ ญั ติ ส มาคม ตั้ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา ตราพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความ ปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ขยายข่ายงานของกรมบัญชีกลาง โดยเพิ่มการตรวจสอบเงินผลประโยชน์รายได้
ของแผ่นดิน ตั้งกรมตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ตลอดจนทาสัมพันธไมตรีด้านการทูตกับ
ต่างประเทศ เป็นต้น
บทสรุป
จากการวิเคราะห์พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่างๆ สะท้อนให้
เห็นแนวพระราชดาริ 6 ด้าน ได้แก่ 1) แนวพระราชดาริด้านเศรษฐกิจและพาณิชยการ 2) แนวพระราชดาริด้าน
การรักษาความเป็นชาติ ซึ่งนับว่าโดดเด่นและชัดเจนมากที่สุด 3) แนวพระราชดาริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 4) แนวพระราชดาริด้านศาสนาและคุณธรรม 5) แนวพระราชดาริด้านการศึกษา และ 6) แนว
พระราชดาริด้านการทางานของข้าราชการ แนวพระราชดาริดังกล่าวนับเป็นประจักษ์พยานให้เห็นได้ชัดเจนว่าแม้
พระองค์ทรงครองราชย์ ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 ปี แต่พระราชกรณียกิจ ที่ทรงบาเพ็ญได้สร้างคุณูปการแก่
ชาติไทยเป็นอันมาก นับว่าชาติไทยและคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา มีน้าพระราช
หฤทั ยอัน กว้า งขวาง ทั้งยั งทรงมี พระปรีช าสามารถเป็นเลิศ ทรงนาพาประเทศชาติให้ รอดพ้น ภัยวิ กฤตแห่ง
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สงครามโลก อันเป็นพระราชปณิธานที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่ราษฎรของพระองค์อันเป็นเป้าหมายสูงสุด พระ
ราชดารั ส ของพระองค์ จึ ง ไม่ล้ า สมัย และทรงให้ข้อคิด อัน ลึ กซึ้ง และมี คุณค่า ยิ่ งแก่ป ระชาชน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ทุกกาลสมัย ในฐานะประชาชนชาวไทย สมควรจะราลึกพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติ ตามพระ
ราชปณิธานเพื่อให้ชาติไทยมีความเจริญสืบไป
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