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 “...ขอให้นึกอยูเ่สมอว่า เม่ือท่านส าเร็จการศึกษาออกไปแลว้ ยงัมีคนจ านวนมากท่ีเอาใจใส่ 
เฝ้าดูการกระท าของท่านอยูต่่อไป ใครท าดีก็ไดรั้บค าชมเชยและสรรเสริญ ใครท าไม่ดีเขาก็จะ
พากนัติและพลอยติชมถึงสถานศึกษาของท่านดว้ย ช่ือมหาวิทยาลยัของท่านคือ “จุฬำลงกรณ์” 
จะติดตวัท่านไปดว้ยเสมอ ไม่ว่าจะประ พฤติดี หรือประพฤติชัว่ ฉะนั้นทุก ๆ คร้ัง ท่ีท่านจะ

กระท าส่ิงใดลงไป จงคิดแลว้คิดอีก ทบทวนดูทั้งทางไดท้างเสีย ให้แน่ชดัเสียก่อน 
“จุฬำลงกรณ์” หาไดเ้ป็นแต่เพียงช่ือของมหาวิทยาลยัน้ีเท่านั้นไม่ ยงัเป็นพระนาม ของพระผู้
พระราชทานก าเนิดของสถานศึกษาแห่งน้ีดว้ย ฉะนั้น จึงเป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีท่านจะตอ้ง
ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัเป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมสัง่สอนไปจาก จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  
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 ร่ำงข้อเขียนฉบับที่ 2 
ก ำเนิดจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

ควำมเป็นมำ (Historical background) 
      การจดัการศึกษาของไทยก่อน  พ.ศ.2414  นั้นเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าโบราณศึกษา มีแหล่งให้ความรู้แก่กุลบุตรกุลธิดา 3  แห่ง (1) 
คือ บ้ำน เป็นสถาบนัท่ีสอนวิชาอาชีพของตระกูล หรือของชุมชน เช่น วิชาช่าง ศิลปะ ดนตรี 
การแสดงพ้ืนบา้น การแพทย ์และยาแผนโบราณ ศิลปะการต่อสู้และป้องกนัตวั แหล่งท่ี 2 คือ 
วดั เป็นส านกัสอนวิชาหนงัสือเป็นหลกั บางวดัสอนวิชาช่าง ศิลปะ การแพทยแ์ละยาแผน
โบราณ ตลอดจนศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั วงั เป็นสถาบนัสอนวิชาหนงัสือ การปกครอง 
กฎหมาย การทหาร ศิลปะ และการช่างส าหรับเดก็ชาย ส่วนเดก็หญิงเรียนวิชาการบา้นการ
เรือนและศิลปะส าหรับสตรี 
 
      สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทัว่ทั้งโลก และใน
เมืองไทยเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง  ประกอบกบัอนัตรายอนัเกิดจากการล่าอาณา
นิคม ซ่ึงมีผลต่อความมัน่คงของไทยโดยตรง  ซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดบั 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการแผน่ดินใน  พ.ศ.2435 เพ่ือให้พระบรมราโชบายดงักล่าวสมัฤทธ์ิผล โดย
เฉพาะท่ีหย ัง่รากลึก และมีผลยาวนาน ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้รีบจดัการศึกษาทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว  ดงันั้น ในปี พ.ศ.2414 (2)  จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียน ท่ีบริเวณโรงทหาร
มหาดเลก็ในพระบรมมหาราชวงั  เพ่ือสนองพระบรมราโชบาย การจดัการเรียนการสอนนั้น
มุ่งสอนวิชาภาษาไทย เลขคณิต ภาษาองักฤษ ขนบ ธรรมเนียมราชการ ก าหนดหนงัสือเรียน
และการวดัผล ผูเ้รียน ไดแ้ก่ ลูกหลานพระราชวงศ ์ และขา้ราชการ ซ่ึงจะไดรั้บพระราชทาน
เส้ือผา้และเบ้ียเล้ียงเป็นอาหารกลางวนั เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้จะไดรั้บการพิจารณาบรรจุเขา้
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รับราชการ ในการน้ีไดมี้การก าหนดบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน นบัไดว้่าพ้ืนฐานการ
จดัการศึกษาในระบบโรงเรียน (formal education) อนัประกอบดว้ย อาคารเรียนโดยเฉพาะ 
การก าหนดหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ต าราเรียน การวดัผล และครู ต่อมาในปี 
พ.ศ.2425 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ เป็นโรงเรียนนายทหาร
มหาดเลก็ โรงเรียนท าแผนท่ี โรงเรียนราชกุมาร และโรงเรียนพระปริยติัธรรม นอกจาก
โรงเรียนราชกุมาร ซ่ึงเปิดสอนวิชาสามญัแก่พระราชโอรส และพระโอรสของพระราชวงศ์
แลว้ จะเห็นว่าโรงเรียนอ่ืนท่ีตั้งข้ึนเป็นการจดัการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาทั้งส้ิน 
 
      หลงัจากจดัตั้งโรงเรียนดงักล่าวแลว้ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
มีพระบรมราโชบาย ท่ีจะจดัตั้งโรงเรียนส าหรับลกูหลานของทวยราษฎร์ของพระองค ์ ให้มี
โอกาสเล่าเรียนและฝึกอบรม ดงัจะเห็นจากพระราชด ารัส ซ่ึงพระราชทานในพิธีพระราชทาน
รางวลัแก่นกัเรียนสวนกุหลาบท่ีสอบไล่ส าเร็จหลกัสูตรในปี พ.ศ.2427 (3)     มีขอ้ความตอบ
หน่ึงว่า “...ฉนัตั้งใจไวว้่า ตั้งแต่ลูกหลานเหลนฉนัลงไปจะตอ้งเขา้โรงเรียนน้ี ฝึกซ้อมวิชา
เหมือนลูกหลานเจา้นายทั้งปวงทุกคน...” ขอ้ความส าคญั ในพระราชด ารัสคร้ังนั้น แสดงพระ
ราชปณิธานของพระองคว์่ามิไดท้รงลืมลกูหลานขา้ราชการและราษฎร ทรงมีพระบรมรา
โชบายท่ีจะจดัตั้งโรงเรียนทัว่ประเทศ ตลอดจนจดัตั้งโรงเรียนวิชาอยา่งสูงข้ึนไปอีก ทรงย  ้าว่า 
“...การเล่าเรียนในบา้นเมืองเราน้ีจะเป็นขอ้ส าคญัท่ีหน่ึง ซ่ึงฉนัจะอุตส่าห์จดัข้ึนให้เจริญจง
ได.้..”  (4)    
 
      เพ่ือเป็นการจูงใจให้เจา้นาย และขา้ราชการ ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนท่ี
จดัตั้งแลว้ให้มากข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศเร่ืองการเรียนหนงัสือ (5) ความ
ตอนหน่ึงว่า   “...วิชาหนงัสือเป็นตน้เคา้คุณความเจริญของราชการบา้นเมือง ยิ่งกว่าศิลปะ
ศาสตร์วิชาการอ่ืนๆ ทั้งส้ิน ถา้ผูใ้ดเล่าเรียนรู้ถอ่งแทจ้ริง ถึงแมว้่าจะเป็นคนตระกลูสูงต ่าอยา่ง
ใดก็สมควรท่ีจะทรงพระกรุณาชุบเกลา้ฯ เล้ียงให้มียศศกัด์ิ รับราชการบา้นเมือง สนองพระ
เดชพระคุณ ตามคุณานุรูปถว้นทัว่กนั...” นอกจากน้ี ยงัทรงมองเห็นการไกลว่า เมืองไทย
จะตอ้งเร่ิมพฒันาก าลงัคน และการคดัเลือกเขา้สู่ต าแหน่งทางราชการ ดงัพระราชด ารัสในพิธี
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พระราชทานรางวลัแก่นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2427 (6) ความ
ตอนหน่ึงว่า  “...ในกาลเวลาน้ี ผูซ่ึ้งจะเป็นขา้ราชการ ไม่รู้หนงัสือแลว้เกือบจะเป็นอนัใชไ้ม่ได้
ทีเดียว ไดคิ้ดตั้งใจอยูว่่า การต่อไปภายหนา้ จะตอ้งเลือกว่าผูใ้ดไม่รู้หนงัสือไล่ไดต้ามควรท่ีจะ
ก าหนด ผูน้ั้นจะเป็นขนุนางไม่ไดเ้ลย แต่ในเวลาน้ี ขา้ราชการท่ีรู้หนงัสือดีมีอยูบ่า้ง ผูซ่ึ้งจะ
เลือกไดย้งัมีนอ้ย จึงตั้งก าหนดอยา่งน้ีไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งคอยพวกท่ีเรียนใหม่ๆ น้ีจะเป็นผูต้ ั้ง
แบบแผนต่อไปภายหนา้ เพราะฉะนั้น ฉนัจึงไดมี้ความมุ่งหมายตั้งใจท่ีจะจดัการเล่าเรียน
ทัว่ไปทั้งบา้นเมือง ให้เป็นการรุ่งเรืองเจริญข้ึนโดยรวดเร็ว...” 
 
      ดว้ยพระราชปณิธานอนัแรงกลา้เช่นน้ี จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้ง
โรงเรียนวดัมหรรณพาราม ส าหรับทวยราษฎร์ของพระองคใ์นปี พ.ศ.2427  พระราชกุศโล
บายท่ีโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างโรงเรียนข้ึนในวดันั้นดว้ยทรงเห็นว่าเป็น “ขมุสมบติั”  ของ
บา้นเมืองท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน เพราะวดัเป็นสถาบนัซ่ึงจดัการ
เรียนการสอนอยูแ่ลว้ ประชาชนเล่ือมใสศรัทธา และส่งลูกหลานไปบวชเรียน จนเป็น
ประเพณีสืบมายาวนาน การจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบในวดั จึงเป็นการวิวฒัน์การจดั
การศึกษาท่ีคุม้ค่า ดว้ยเหตุน้ี การขยายการศึกษาทั้งในกรุงเทพและหวัเมืองจึงท าไดร้วดเร็ว  
กล่าวคือ  ในปี พ.ศ.2428 (7)  มีโรงเรียนในกรุงเทพ 140 โรงเรียน นกัเรียน 1,020 คน โรงเรียน
ในหวัเมืองท่ีไม่ไกลจากรุงเทพมี 20 โรง นกัเรียน 1,363 คน ต่อมาจึงมีการขยายตวัทั้งจ านวน
โรงเรียน นกัเรียน และครูอยา่งกวา้งขวางและมากข้ึนเป็นล าดบั 
 

 ส ำนักฝึกหัดวชิำข้ำรำชกำรพลเรือน 
      สืบเน่ืองจากการด าเนินงานตามพระบรมราโชบาย ปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผน่ดิน ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือ พ.ศ.2435 ไดมี้การน าระบบ
กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในทวีปยโุรป และอเมริกา มาใชใ้นเมืองไทย มี
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ผลท าให้มีการจดัตั้งกระทรวงต่างๆ เป็น 12 กระทรวง  เม่ือมีการขยายงานอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวาง จึงท าให้มีความตอ้งการบุคลากรจากระทรวงต่างๆ มากข้ึน  โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจ  “บ าบดัทกุข ์บ ารุงสุข”  ทัว่ทุกแห่ง ทัว่ประเทศ สม
เดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (8)  จึงไดก้ราบบงัคมทูลให้พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้ง 
ส ำนักหรือโรงเรียนฝึกหัดวชิำข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2442 มีพระยาวิสุทธสุริยศกัด์ิ 
(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ต่อมา เป็นพระยาพระเสดจ็สุเรนทราธิบดี) เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน  
เน่ืองจากนกัเรียนเหล่าน้ีจะตอ้งฝึกราชการในหนา้ท่ีมหาดเลก็รายงานในชั้นปีท่ีสามก่อน
ส าเร็จการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนมหำดเล็ก ในปี 
พ.ศ.2445 มี จม่ืนศรีสรรักษ ์  (ม.ร.ว.จิตร สุทศัน์ ต่อมา เป็นพระยาศรีวรวงษ)์  เป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
      โรงเรียนฝึกหดัวิชาขา้ราชการพลเรือน หรือโรงเรียนมหาดเลก็รับนกัเรียนผูมี้
คุณสมบติัดงัน้ี (9)  คือ มีความรู้สอบไล่ไดช้ั้นมธัยมศึกษา มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ไม่เป็นผูมี้
โรคประจ าตวัหรืออาการพิการ ท่ีไม่สามารถรับราชการได ้ และตอ้งไม่เป็นผูมี้ความประพฤติ
เส่ือมเสียช่ือเสียง โรงเรียนมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ ฝึกหดัให้นกัเรียนมีความจงรักภกัดีและมี
ความใกลชิ้ดต่อเบ้ืองพระยคุลบาท เป็นผูมี้ความรักเป็นผูดี้ เป็นผูมี้ความองอาจอดทนต่อความ
ยากล าบาก และให้มีความรักใคร่สามคัคีในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั เพ่ือช่วยรักษา และเชิดชูนาม
ของโรงเรียนให้เป็นส านกัดี 
 
      โรงเรียนมหาดเลก็จดัการเรียนการสอนเป็น (10) 3 ปี หรือ 3 ภาคเรียน ภาคละ 1 ปี 
หลกัสูตรก าหนดว่าชั้นปีท่ี 1 เรียนประโยคมหาดเลก็ (general education) เป็นวิชาว่าดว้ย
กิริยามารยาทท่ีจะเขา้ในราชส านกั ราชาศพัท ์ ขอ้ราชการต่างๆ ในกรมมหาดเลก็ วิชาเสมียน 
คดัลายมือ พิมพดี์ด อ่านทาน แต่งหนงัสือ การต ารวจภูธร แผนท่ี ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
กฎหมาย บญัชี การคลงั ฯลฯ ชั้นปีท่ีสองเรียนประโยคกระทรวง (specialized education) 
ประกอบดว้ยวิชาเฉพาะต าแหน่ง วิชากฎหมายและการปกครอง นอกจากเรียนภาคทฤษฎีแลว้
นกัเรียนชั้นน้ีตอ้งฝึกภาคสนามท่ีส านกังานเทศาภิบาลมณฑล  เพ่ือฝึกงานในหวัเมืองต่างๆ  
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รวมทั้งฝึกในกรมกระทรวงต่างๆ  ชั้นปีท่ีสามเป็นการฝึกภาคปฏิบติัหนา้ท่ีมหาดเลก็ รายงาน
ในพระบรมมหาราชวงั รวมทั้งการฝึกในกระทรวงท่ีจะไปรับราชการ (11)    และการฝึกวิชา
พิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญ การฝ่ายปกครอง ปกครองทอ้งท่ีให้เขม้แขง็หรือ
เรียกกนัอีกอยา่งว่า "วิชาลูกผูช้าย"  ไดแ้ก่  การฝึกเดินทางกนัดาร  ฝึกกระโดดขา้มเคร่ืองกีด
ขวาง  ฝึกข่ีมา้ และการเล้ียงบ ารุงมา้ ฝึกวิชาทหารดว้ยการใชอ้าวุธปืน และการบ ารุงรักษา
อาวุธ ฝึกความกลา้หาญ อุตสาหะ ฝึกฝนและอบรมการรักษาความสะอาดสถานท่ีพกัและท่ี
เรียน การอยูเ่วรยามทั้งในและนอกสถานท่ี การส ารวจแผนท่ีในภูมิประเทศ การเขียนแผนท่ี
และแผนผงั และการออกปฏิบติัการตรวจและปราบปรามโจรผูร้้าย 
 

 
โรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

      กิจการโรงเรียนมหาดเลก็เจริญสืบมาเป็นล าดบั (12)   มีจ านวนนกัเรียนส าเร็จ
การศึกษาออกไปรับราชการเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ผลผิดคาดท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ มกัสมคัร
รับราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีเพราะกระทรวงน้ีมีต าแหน่ง "ผูต้รวจการ" ส ารองไวรั้บ
นกัเรียนมหาดเลก็มณฑลละ 2 ต าแหน่ง รวม 16 มณฑล เป็น 32 ต าแหน่ง นอกจากนั้นยงัมี
ต าแหน่งสูงข้ึนไปท่ีรับผูต้รวจการให้ท างานเป็น "กรมการ" ซ่ึงเป็นขา้ราชการชั้นสญัญาบตัร
จ านวนมาก จึงท าให้อตัราผูต้รวจการว่างบ่อยๆ ในขณะเดียวกนักระทรวงอ่ืนก็ตอ้งการ
ผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาดเลก็เพ่ิมข้ึน  พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (13)  

ทรงพิจารณาเห็นว่าพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ   ให้ตั้งโรงเรียนฝึกหดัวิชาขา้ราชการพลเรือนนั้น คือจะให้เป็น “โรงเรียน
ชั้นสูง” หรือสถาบนัอุดมศึกษา เม่ือเร่ิมตน้นั้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนจะหนกัไป
ทางการปกครอง เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้กค็วรขยายกิจการ เพ่ือจดัหลกัสูตรและการเรียน
การสอนให้ตอบสนองความตอ้งการของบา้นเมืองในสาขาวิชาอ่ืน มีอาทิ  กฎหมาย การ
ต่างประเทศ การพาณิชย ์การเกษตร การช่าง การแพทย ์การเป็นครู เป็นตน้ จึงทรงพระกรุณา
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โปรดเกลา้ฯ ให้สถำปนำโรงเรียนมหาดเลก็ข้ึน เป็นสถาบนัอุดมศึกษา และพระราชทานช่ือว่า 
โรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อ 1 มกรำคม 
พุทธศักรำช 2453  ทรงก าหนดให้มีสภากรรมการจดัการ ซ่ึงมีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพทรงเป็นสภานายก พระยาศรีวรวงษเ์ป็นผูบ้ญัชาการ และเลขานุการสภากรรมการ
จดัการ มีหนา้ท่ีวินิจฉยักิจการ ก่อนท่ีจะน าความข้ึนกราบบงัคมทูลพระกรุณา ต่อ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัผูท้รงเป็นพระบรมราชูปถมัภข์องโรงเรียน 
 
       โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ไดรั้บพระราชทานเงินทุน อนัเกิดจากเงิน ซ่ึงพระ
ราชวงศ ์ ขา้ราชการ และประชาชนร่วมกนับริจาค เพ่ือสร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์ ใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือสร้างเสร็จมีเงินเหลืออยูแ่ปดแสนบาท เม่ือรวม
ดอกเบ้ียซ่ึงฝากไวท่ี้กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ยอดเงินจึงเป็น 982,672 บาท เงินน้ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เป็นเงินทุนของโรงเรียน  
นอกจากนั้นไดพ้ระราชทานวงัของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ หรือ “วงั
วินดเ์ซอร์” หรือ “วงักลางทุง่” ต าบลปทุมวนั ให้เป็นสถานศึกษา ไดพ้ระราชทานท่ีดินพระ
คลงัขา้งท่ีอ่ืน ติดต่อกบัวงักลางทุ่ง 1,309 ไร่ เพ่ือเป็นท่ีตั้ง ขยายและใชผ้ลประโยชน์ เพ่ือ
กิจการของมหาวิทยาลยัในภายหนา้ ต่อมาไดมี้การสร้างอาคารตึกบญัชาการ (ตึกอกัษรศาสตร์ 
1 ในปัจจุบนั) เป็นอาคารหลงัแรกของโรงเรียน 

ภาพพระต าหนกัหอวงั ปัจจุบนัน้ีคน้พบเศษซากเสาท่ีวิทยาศาสตร์การกฬีา  

      โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนประกอบดว้ยหน่วยงาน 5 แผนก (14) ตั้งอยู ่ ณ 5 วิทยา
เขต คือ เวชศึกษำ ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนแพทยาลยั (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบนั) ครุศึกษำ ตั้งอยู่
ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตกท่ีบา้นสมเดจ็เจา้พระยา อนัเป็นท่ีตั้งโรงเรียนศึกษานารีใน
ปัจจุบนั เนตศึิกษำ ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนกฎหมาย ท่ีเชิงสะพานผา่นพิภพลีลา หรือกรม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ประชาสมัพนัธ์ในปัจจุบนั รัฎฐประศำสนศึกษำแผนกปกครอง ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนมหาดเลก็เดิม
ในพระบรมมหาราชวงั และยันตรศึกษำ ตั้งอยูท่ี่วงักลางทุ่ง 
 
      นกัเรียนมี 3 ประเภทคือ นักเรียนหลวง ท่ีไดรั้บทุนเล่าเรียนจากสภาจดัการฯ 
นักเรียนทุนกระทรวงต่ำงๆ และ นักเรียนเชลยศักดิ์ คือ นกัเรียนท่ีช าระค่าเล่าเรียนให้แก่
โรงเรียน นอกจากนั้น ยงัแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ ศิษย์ เป็นผูท่ี้สอบไดวิ้ชาชั้นตน้ของโรงเรียน
ขา้ราชการพลเรือนฯ และเขา้เรียนตามหลกัสูตรระดบัตน้ เพ่ือสอบไล่และรับประกาศนียบตัร 
นิสิต (matriculated student) เป็นผูท่ี้สอบไดป้ระโยคมธัยมบริบูรณ์ (มธัยมศึกษาตอนปลายใน
ปัจจุบนัแลว้เรียนตามหลกัสูตรระดบัสูง เพ่ือสอบเป็นบณัฑิต <graduate> ของส านกั) 
 
      วิชาท่ีเปิดสอนมี 8 แผนกวิชา ไดแ้ก่ การปกครอง กฎหมาย การทูต การช่าง 
การแพทย ์ การเพาะปลูก การคา้ขาย และการเป็นครู ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา 
จะไดรั้บพระราชานุญาต ให้สวมครุยวิทยฐานะตามล าดบัชั้นของปริญญา ในขณะเดียวกนั 
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรหากรับราชการครบ 3 ปี ผูบ้งัคบับญัชารับรองความ
ประพฤติ และความสามารถ ในการปฏิบติัราชการ จะไดรั้บพระบรมราชานุญาต ให้ประดบั
เขม็วิทยฐานะ (พระเก้ียว) ท่ีหนา้อกเบ้ืองขวา ส่วนผูส้ าเร็จหลกัสูตรปริญญา จะประดบัเขม็
วิทยฐานะท่ีหนา้อกเบ้ืองซ้าย 
 

 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
        เม่ือไดด้ าเนินการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ มาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาแรกแห่งกรุงสยามมี
ความพร้อม ในการจดัในระดบัหน่ึง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ประดิษฐาน (15) 

โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เพ่ือเป็นพระบรมราชานุเสาว
รียเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เม่ือ 26 มีนาคม พ.ศ.2459 ให้
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มหาวิทยาลยัสงักดักรมมหาวิทยาลยั กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั) มี
พระยาอนุกิจวิธูร เป็นผูบ้ญัชาการ (เปล่ียนช่ือเป็นอธิการบดี เม่ือ พ.ศ. 2478) มีสภากรรมการ
จดัการ (สภามหาวิทยาลยัในปัจจุบนั) เป็นองคก์รรับผิดชอบงานนโยบาย แผนงานและการให้
ค าแนะน าแก่มหาวิทยาลยั มีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นสภานายก ผูบ้ญัชาการ
ของมหาวิทยาลยัเป็นเลขานุการสภาฯ  
 
      เม่ือแรกตั้งมีนิสิตรวม 380 คน เรียนอยูใ่น 4 คณะ ตั้งอยูใ่น 2 วิทยาเขต คือ คณะ
แพทยศำสตร์ ตั้งอยูท่ี่โรงพยาบาลศิริราช คณะรัฎฐประศำสนศำสตร์ ตั้งอยูท่ี่ตึกบญัชาการ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ ตั้งอยูท่ี่ตึกบญัชาการ คณะอักษรศำสตร์ และวทิยำศำสตร์ ตั้งอยูท่ี่วงั
ใหม่หรือวงักลางทุง่ โรงเรียนกฎหมายนั้น ให้กระทรวงยติุธรรมช่วยดูแล จนกว่ามหาวิทยาลยั
จะพร้อมรับไปด าเนินการโรงเรียนฝึกหดัอาจารยน์ั้น กระทรวงธรรมการขอรับไปจดั
ด าเนินการประเภทของผูเ้รียนยงัเป็นแบบเดียวกบัเม่ือคร้ังยงัเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ 
 
      ในปี พ.ศ. 2466 มหาวิทยาลยัรับผูส้ าเร็จประโยคมธัยมบริบูรณ์ เขา้ศึกษาในคณะ
แพทยศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากมูลนิธิรอกก้ีเฟลเลอร์ จนสามารถจดัการสอนการ
เรียนระดบัปริญญาตรีได ้ ต่อมามีผูส้ าเร็จหลกัสูตรเวชบณัฑิตตรี จ านวน 18 คน เป็นคร้ังแรก
ในเมืองไทย 

  พระเกีย้ว 

      พระเก้ียวเป็นศิราภรณ์ (เคร่ืองประดบัศีรษะ) พระเศียรเจา้นาย ซ่ึงมีลกัษณะ
ลดหลัน่ตามชั้นยศ เก้ียวท่ีเห็นในปัจจุบนัเรียก “เก้ียวยอด” เป็นศิราภรณ์ส าหรับเจา้นายชั้นเจา้
ฟ้า หรือพระเจา้ลูกยาเธอ พระเจา้ลกูเธอ พระองคเ์จา้ ส่วนมากทรงใชใ้นพระราชพิธีโสกนัต์ 
      พระเก้ียวเป็นสญัลกัษณ์สูงสุดอยา่งหน่ึงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความ
เก่ียวขอ้งผกูพนักบัมหาวิทยาลยัมานบัตั้งแต่ยงัเป็นโรงเรียนมหาดเลก็ และโรงเรียนขา้ราชการ

http://www.chula.ac.th/about/symbol_prakew/index.htm
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พลเรือน ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองจากโรงเรียนมหาดเลก็ไดรั้บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้โรงเรียน ใชต้รา “จุลมงกุฎวางบนเบาะ” เป็นตราของโรงเรียน เม่ือ 25 มีนาคม 
2445 เม่ือไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเลก็เป็นโรงเรียน
ขา้ราชการพลเรือนฯ และประดิษฐานโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ก็ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั ให้ใชพ้ระเก้ียว เป็นตราของมหาวิทยาลยัสืบมาจนถึงปัจจุบนั 
 
      ความหมาย และความส าคญัของพระเก้ียวส าหรับชาวจุฬาฯ ก็คือ พระนาม 
“จุฬาลงกรณ์” อนัเป็นพระนามาภิไธยเดิม ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
แปลว่า “อาภรณ์ประดบัยอดศีรษะ” และในขณะเดียวกนัก็หมายความว่า “จุลมงกุฎ” ซ่ึงมี
ความหมายเช่ือมโยงถึง “มงกุฎ” อนัเป็นพระนามาภิไธยเดิม ของพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั ยิ่งกว่านั้น ยงัมีความเช่ือมโยง ระหว่างพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อนัมี
ความหมายว่า “พระจอมเกลา้นอ้ย” เม่ือพระนามาภิไธยเดิม และพระปรมาภิไธยของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีความหมายว่าพระเก้ียวหรือ “จุลมงกุฎ” และ 
“พระจอมเกลา้นอ้ย” ให้ใชพ้ระเก้ียวหรือจุลมงกุฎ วางบนเบาะเป็น “พิจิตรเลขา” (สญัลกัษณ์
ประจ ารัชกาล) ของพระองค ์ เน่ืองจากทรงมีพระราชสมภพในวนัองัคาร จึงใชสี้ของเบาะเป็น
สีชมพู 
 
      ความหมาย ความส าคญั และความเป็นมาของพระเก้ียว มีความส าคญัยิ่งต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การจะท าส่ิงใดเก่ียวกบัพระเก้ียวจึงตอ้งพินิจพิจารณาดว้ยความ
เคารพ สกัการะ และเทิดทูน เพราะพระเก้ียว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มิใช่มีความส าคญั
ต่อชาวจุฬาฯ เท่านั้น แต่มีความเก่ียวเน่ืองกบัคนไทยทุกคน ชาวจุฬาฯ จึงควรด าเนินการ
เก่ียวกบัพระเก้ียว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัดว้ยความสุขมุรอบคอบ ดงัความส่วนหน่ึง
ของพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงพระราชทานแก่
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ชาวจุฬาฯ หลายคร้ัง เช่น พระปฐมบรมราโชวาทท่ีพระราชทาน ในงานพระราชทานปริญญา
บตัรเป็นคร้ังแรก ในรัชสมยัของพระองคท์่าน  ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือ 21 
พฤษภาคม 2493 ตอนหน่ึงว่า 
“...ขอใหนึ้กอยูเ่สมอว่า เมื่อท่านส าเร็จการศกึษาออกไปแลว้ยงัมีคนจ านวนมาก ท่ีเอาใจใส่เฝ้าดูการ
กระท าของท่านอยูต่่อไป ใครท าดี ก็ไดรั้บค าชมเชยและสรรเสริญ ใครท าไม่ดี เขาก็จะพากนัติ และพลอย
ติชมถึงสถานศึกษาของท่านดว้ย ช่ือมหาวิทยาลยัของท่านคือ“จุฬาลงกรณ์” จะติดตวัท่านไปดว้ยเสมอ ไม่
ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชัว่ ฉะนั้น ทุกๆ คร้ังท่ีท่านจะกระท าส่ิงใดลงไปจงคิดแลว้คิดอีก ทบทวนดู
ทั้งทางไดท้างเสียใหแ้น่ชดัเสียก่อน “จุฬาลงกรณ์” หาไดเ้ป็นแต่เพียงช่ือของมหาวิทยาลยัน้ีเท่านั้นไม่ ยงั
เป็นพระนามของพระผูพ้ระราชทานก าเนิดของสถานศึกษาแห่งน้ีดว้ย ฉะนั้นจึงเป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ี
ท่านจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม กบัเป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมสัง่สอน ไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แห่งน้ี” 

      สวสัด์ิ  จงกล 
           ฝ่ายวิจยัและเผยแพร่ 
                                         หอประวติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตึกจกัรพงษ์ 

                                                                        8 มิถุนายน 2533 
เอกสารอา้งอิง 

1. ทองต่อ  กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา “พระเกี้ยว” ใน 70 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : ร าลึกอดีต 
      โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2530 
2. สวสัด์ิ  จงกล  พระเกี้ยว โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2531 

 
"เม่ือไดก้ล่าวถึงโรงเรียนน้ีว่า จะเป็นการสงเคราะห์แต่ตระกลูเจา้นาย ดงัน้ีใช่ว่า จะละลืมตระกลู
ขา้ราชการ และราษฎรเสียเมื่อไร  โรงเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีจะตั้งข้ึนต่อไปภายหนา้โดยมากไดคิ้ด
จดัการ โดยอุตส่าห์เต็มก าลงั ท่ีจะใหเ้ป็นการเรียบร้อย พร้อมเพรียงเหมือนอยา่งโรงเรียนน้ี  และจะ
คิดใหแ้พร่หลาย  กวา้งขวางเป็นท่ีคนเรียนไดม้ากข้ึนกว่าแต่ก่อน ทั้งจะมีโรงเรียนวิชาอยา่งสูงข้ึนไป
อีก  ซ่ึงไดก้  าลงัคิดจดัอยูบ่ดัน้ี เจา้นายราชตระกลู  ตั้งแต่ลกูฉนัเป็นตน้ลงไป  ตลอดถึงราษฎรท่ีต ่า
ท่ีสุด  จะใหไ้ดมี้โอกาสเล่าเรียนไดเ้สมอกนั  ไม่ว่าเจา้ ว่าขนุนาง ว่าไพร่  เพราะฉะนั้น จึงขอบอกได้
ว่าการเล่าเรียนในบา้นเมืองเราน้ีจะเป็นขอ้ส าคญัท่ีหน่ึง  ซ่ึงฉนัจะอุตส่าห์จดัข้ึนใหเ้จริญจงได"้ 

 
พระรำชด ำรัส ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการ ครู และ
นกัเรียน ในพิธีพระราชทานรางวลันกัเรียนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบท่ีสอบไล่ไดเ้ป็นคร้ังแรกในเมืองไทย เม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๒๗ 

http://www.council.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1348
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
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ปฏิมากรรมนูนต ่าปูนป้ันผลงาน ม.ล.ปุ่ม มาลากุล ท่ีอนุเสาวรียป์ระชาธิปไตย หลกักโิลเมตรท่ีศูนยข์องกรุงเทพฯ และประเทศไทย 

 

เรำต้องสร้ำงนิสิตอย่ำงไร 
จงึจะสำมำรถท ำให้ประเทศชำตใินอนำคตเจริญรุ่งเรืองได้ 

พระราชด ารัส ในพิธีทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิของ คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ ๕ สถาบนั ณ ศาลาดุสิดาลยั พระราชวงัดุสิต  
วนัองัคารท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๓๒ 
 
 “ขอขอบใจสถาบนัการศึกษาทั้ง ๕ แห่งเป็นอนัมาก ท่ีน าปริญญาดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิและเส้ือครุยมามอบให้ นบัเป็นการให้เกียรติยกยอ่งขา้พเจา้อยา่งแทจ้ริง เม่ือไดรั้บ
แลว้ผูรั้บก็ควรแสดงสมัโมทนียกถาตามธรรมเนียม ขา้พเจา้จึงขอน าขอ้สงัเกตซ่ึงอาจเป็น
ประโยชน์แก่การจดัการศึกษาในมหาวิทยาลยัมาปรารภกบัท่าน 
 เจตนาอนัส าคญัขอ้หน่ึงของมหาวิทยาลยั ก็คือ มุ่งจะอบรมนกัศึกษาให้เป็นคนเก่ง คือ 
ให้มีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ รอบตวั เช่น ในดา้นวิชาการ ดา้นความคิดริเร่ิม ดา้นความกลา้
หาญ สามารถในการแสดงออก และดา้นความกระตือรือร้นท่ีจะกา้วหนา้ เป็นตน้ การสอนคน
ให้เก่ง ถา้ดูเฉพาะบางแง่บางมุม อาจเห็นว่าดีว่าสอดคลอ้ง ตอ้งกบัสมยัเร่งรัดพฒันา แต่ถา้มอง
ให้ถ่ีถว้นรอบดา้นแลว้ จะเป็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ ์อาจท าให้เกิดจุดบกพร่อง
ต่างๆ ข้ึนในตวับุคคลไดไ้ม่นอ้ย ท่ีส าคญัก็มี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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๑. บกพร่องในความคิดพิจารณาท่ีรอบคอบและกวา้งไกล เพราะใจร้อน เร่งจะท าการให้
เสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้การงานผิดพลาด ขดัขอ้ง และลม้เหลว 

๒. บกพร่องในความนบัถือและเกรงใจผูอ่ื้น เพราะถือตนว่าเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เยอ่หยิ่ง
มองขา้มความส าคญัของบุคคลอ่ืน และมกัก่อความขดัแยง้ ท าลายไมตรีจิตมิตรภาพ
ตลอดจนความสามคัคีระหว่างกนั 

๓. บกพร่องในความมธัยสัถพ์อเหมาะพอดีในการกระท าทั้งปวง เพราะมุ่งหนา้จะท าตวั
ให้เด่นให้กา้วหนา้ เป็นเหตุให้เห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรียบ 

๔. บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จกัผิดชอบชัว่ดี เพราะมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์
เฉพาะตวัให้เพ่ิมพูนข้ึน เป็นเหตุให้ท าความผิด และความชัว่ทุจริตไดโ้ดยไม่รู้สึก
สะดุง้สะเทือน 

 
ผูท่ี้มีจุดบกพร่องดงักล่าวน้ี เห็นกนัอยูม่นัมกัจบัเหตุจบัผล จบัหลกัการไม่ถูก ส่วนใหญ่จึง

ประสบปัญหาและความผิดพลาด ไม่อาจสร้างความเจริญกา้วหนา้ท่ีมัน่คงแทจ้ริงให้แก่ตน แก่
บา้นเมืองไดต้ามเป้าหมาย ดงันั้น นอกจากจะสอนให้คนเก่งแลว้ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
อบรมให้ดีพร้อมกนัไปดว้ย ประเทศของเราจึงจะไดค้นท่ีมีคุณภาพพร้อม คือ ทั้งเก่งทั้งดี มา
เป็นก าลงัของบา้นเมือง กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจยัและพลงัส าหรับการสร้างสรรค ์ให้
ความดีเป็นปัจจยัและพลงัประคบัประคองหนุนน าความเก่งให้เป็นไปในทางท่ีถูก ท่ีควร ท่ี
อ  านวยผล เป็นประโยชน์อนัพึงประสงคแ์ต่ฝ่ายเดียว ขา้พเจา้เห็นว่า ถา้มหาวิทยาลยัทั้งหลาย
ร่วมมือกนั สร้างความเก่ง และความดีให้เกิดข้ึนพร้อมกนัในตวันกัศึกษาได ้อีกไม่นาน
ความผิดพลาด สบัสน รวมทั้งปัญหาขอ้ขดัขอ้งนานาประการในบา้นเมืองเราจะทุเลา ลด
นอ้ยลง และความเจริญกา้วหนา้ท่ีแทจ้ริงจะบงัเกิดข้ึนไดร้วดเร็วกว่าท่ีเราก าลงัเร่าร้อนกระท า
กนัอยูใ่นเวลาน้ี 

 
ขอขอบใจทุกท่านและทุกสถาบนัอีกคร้ังหน่ึง ทั้งอวยพรให้มีความสุข ความส าเร็จ และ

ความเจริญกา้วหนา้ยิ่งๆ ข้ึนไป ในหนา้ท่ีและสมัมาชีพท่ีแต่ละท่านประกอบอยู ่
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“หลักรำชกำร” พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 หนังสือเร่ือง หลกัราชการ นี ้พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน แก่ข้าราชการในการพระราช
พิธีตรุษสงกรานต์ปีเดียวกนั โดยมีพระราชประสงค์จะอบรมและส่ังสอนข้าราชการให้น าความรู้ในวิชา
ของตนมาใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ เนือ้หาสาระของหนังสือเร่ืองนี ้แม้
ถึงกาลปัจจุบันกย็งัทันสมยัอยู่เสมอ อีกท้ังผู้ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ตนสู่ความส าเร็จในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (คัดลอกมาบางส่วน เพ่ือเสริมประกอบความเข้าใจพอสังเขป)  
อำรัมภบท 

 พวกท่ีคิดเห็นว่าวิชาเปนแกว้สารพดันึกเช่นน้ี เม่ือเขา้ท าการแลว้ ถา้แมน้ไม่ไดรั้บต าแหน่งอนัสูง
เพียงพอแก่ ท่ีตนตีราคาของตนไว ้และลาภ ยศ ทรัพยห์ลัง่ไหลมาไม่ทนัใจ ก็บงัเกิดความหลากใจ ..บงัเกิด
ความไม่พอใจ เมื่อไม่พอใจแลว้ก็บงัเกิดความฤษยา เมื่อเกิดความฤษยาแลว้ก็หมดความสุข 
 ...เพราะครูเปน ผูส้อนวิชาใหแ้ก่ศิษย ์เหตุใดศิษย ์จึงจะวิ่งไปดีกว่าครูเล่า ถา้ไตร่ตรอง... จะเห็นวา่  
ไม่ใช่เพราะวิชาอยา่งเดียวเสียแลว้ ตอ้งมีคุณวิเศษอ่ืนประกอบดว้ยอีก คุณวิเศษเหล่าน้ีจะขอพรรณนาแต่
พอเปนสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

๑. ความสามารถ 
แทจ้ริงควรใชค้  าว่าช านาญจะเหมาะว่า  

ควรจะแปลใหก้วา้งทีเดียวว่า “อาจจะท าการงานใหเ้ปนผลส าเร็จไดดี้ยิง่กว่าผูท่ี้มีโอกาสเท่าๆ กนั” 
...เมื่อท างานแลว้ คน ๑ รู้จกัใชว้่าของตนใหเ้หมาะแก่กาลเทศะ และสมเหตุสมผล อีกคน ๑ ตอ้งคอยให้
นายช้ีหนทางใหท้ าก่อนจึงท า เช่นน้ี นบัวา่คนท่ี ๑ เปนผูม้ีความสามารถมากกว่าคนท่ี ๒  
 ความสามารถอนั ๑ แห่งผูบ้งัคบับญัชาคน 

๒. ความเพียร 
ความเพียรเปนคุณวิเศษ “ความเพียร เปนเคร่ืองพาตนขา้มพน้ความทุกข”์ แต่ผูมี้วิชาสมยัใหม่น้ี  

ก็ไม่รู้สึก คุณวิเศษแห่งความเพียรอีกเหมือนกนั  
       ค าว่าเพียรแปลว่า “กลา้หาญไม่ยอ่ทอ้ต่อความยาก และบากบัน่ เพ่ือจะขา้มความขดัขอ้งใหจ้งได ้โดย
ใชค้วามอุตสาหวิริยภาพมิไดล้ดหยอ่น” 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=503294
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       ถา้แมไ้ดรั้บมอบใหก้ระท าการในน่าท่ีใด กค็งจะใชอุ้ตสาหวิริยภาพโดยสม ่าเสมอ เพ่ือท ากิจการนั้นๆ 
ใหบ้รรลุถึงซ่ึงความส าเร็จดว้ยดีจงได ้ ดงัน้ีเม่ือผูใ้หญ่จะเลือกหาคนใชใ้นต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาคน จึง
เพ่งเลง็หาคนเพียรมากกว่าคนท่ีมีแต่วิชา แต่เกียจคร้าน หาความบากบัน่อดทนมิได ้

๓. ความไหวพริบ 
ความไหวพริบเปนส่ิงซ่ึงบงัเกิดมีข้ึน ในนิสยัแห่งบุคคลเอง จะหาต ารับต าราใด ส าหรับเรียนรู้ก ็

หามิได ้และอยากท่ีจะสอนกนัได ้จะไดก้็แต่เพียง แนะน าหนทางใหฝึ้กฝนตนเองข้ึนเท่านั้น  
       ความไหวพริบแปลว่า “รู้จกัสงัเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือน ว่าเม่ือมีเหตุเช่นนั้นๆ จะตอ้ง
ปฏิบติัการอยา่งนั้นๆ เพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีท่ีสุดแก่กิจการทัว่ไป และรีบท าการอนัเห็นควรนั้นโดยฉบัพลนั
ท่วงที” 
       ผูบ้งัคบับญัชาคน ตอ้งเปนผูคิ้ดแทนคนมากๆ คือจะเอาตวัรอด แต่โดยล าพงัหาไดไ้ม่ ตอ้งพาคนใน
บงัคบับญัชาของตน รอดพน้ไปไดด้ว้ย และอาจจะตอ้งใชค้วามคิดเช่นน้ี โดยปัจจุบนัทนัด่วนดว้ยบ่อยๆ  

๔. ความรู้เท่าถึงการ 
ความรู้เท่าถึงการแปลว่า “รู้จกัปฏิบติักิจการใหเ้หมาะดว้ยประการทั้งปวง” ท่ีจะเปนเช่นน้ีไดก้ ็

ตอ้งเปนผูท่ี้รู้จกัเลือกว่า จะปฏิบติัการอยา่งไร จึงจะเหมาะแก่เวลา และท่ีใหส้มเหตุสมผล จึงจะเปนประ
โยชน์ดีท่ีสุด อนัความคิดในทางการใดๆ  แมว้่าจะดีปานใดก็ตาม แต่ถา้ไม่เหมาะแก่เวลา คือท าก่อนถึง
เวลาอนัควร หรือภายหลงัเวลาอนัควร ก็อาจจะไมไ่ดรั้บผลดีเท่าท่ีควรไดรั้บ หรือกบักลายเปนผลร้ายไปก็
ได ้ 

๕. ความซ่ือตรงต่อน่าท่ี 
เปนท่ีน่าประหลาดใจท่ีสุดท่ีดคูนโดยมาก เขา้ใจขอ้น้ีนอ้ยเต็มที 
บางคนกน่็าจะตอบว่า “ไปออฟฟีซทุกวนั ตรงตามเวลา ไม่ขาดและไม่ชา้”   ซ่ึงก็ตอ้งยอมว่าเปน 

อนัใชไ้ดส่้วน ๑ แต่จะตอ้งขอถามต่อไปว่า เม่ือไปถึงออฟฟีซแลว้นั้นไปท าอะไร? ถา้เพียงแต่คุยกบัเกลอ 
ถึงเร่ืองเบ็ดเตลด็ต่างๆ มีนินทานายของตวัเอง หรือนินทาคนอ่ืนเปนตน้ หรือเขียน “คอร์เรสปอนเดนซ”์ 
ส่งไปลงหนงัสือพิมพด่์าคนเล่น ดงัน้ี นบัว่าไม่ใช่ซ่ือตรงต่อน่าท่ี 
        บางคนตอบว่า “ซ่ือตรงต่อน่าท่ีแปลว่า ไม่โกงเงินหลวง”   ซ่ึงนบัว่าเปนค าตอบใชไ้ดเ้หมือนกนั แต่
จะรับรองว่าถกูตอ้งบริบูรณ์ ก็ยงัไม่ไดอี้ก เพราะเปนแต่เวน้จากการฉอ้โกงเท่านั้น จะถือเปนว่า ไดท้  าการ
อะไรใหเ้ปนช้ินเปนอนัไม่ได.้..  
        ...ควรตอบวา่ “ความซ่ือตรงต่อน่าท่ี คือตั้งใจกระท ากิจการ ซ่ึงไดรั้บมอบใหเ้ปนน่าท่ีของตนนั้นโดย
ซ่ือสตัยสุ์จริต ใชค้วามอุตสาหวิริยภาพเต็มสติก  าลงัของตน ดว้ยความมุ่งหมายใหกิ้จการนั้นๆ บรรลุถึงซ่ึง
ความส าเร็จ โดยอาการอนังดงามท่ีสุด ท่ีจะพึ่งมีหนทางจะไปได”้ 



 16 

วิเชฏฐ ์จินดาวณิค  Vichet Chindavanig 

๖. ความซ่ือตรงต่อคนทัว่ไป 
ถา้เปนผูท่ี้ถือตนว่ามีสติปัญญา ก็ใชส้ติปัญญาหลวงลวง โดยอาการต่างๆ น้ี คือแบบบุคคลจ าพวกท่ี

เรียกตนว่า “นกัรู้การเมือง” (โปลิติก) ซ่ึงมกัใชว้าจาและโวหารลวงใหต้ายใจ แลว้จึงจะใชผู้อ่ื้นเปนเคร่ือง
มือ... 
       ...เปรียบคนสอพลอซ่ึงดีแต่พดูเท่านั้น ก็เปนอนัว่าตนเองก็คงดีแต่พดูเท่านั้นเหมือนกนั และท่ีแคน้
เคืองก็เพราะตนไม่มีโอกาสท่ีจะสอพลอไดบ้า้งเท่านั้น ผูท่ี้มีความสามารถจริง เปนคนดีจริงอยา่งบริบูรณ์
อยา่กลวั ไม่ตอ้งวิตก อยา่งไรๆ กค็งตอ้งมีผูแ้ลเห็นความดี เพราะฉะนั้นการบ่นอิจฉาฤษยา พวกสอพลอ ก็
ไม่เปนการจ าเปนอะไรเลย... 

๗. ความรู้จกันิสยัคน 
การท่ีจะอวดดี กระดา้งกระเด่ือง เพื่อแสดงความฉลาด หรือสามารถของตน ก็ไม่จ  าเปนเหมือนกนั

และหาใช่หนทางท่ีปราชญส์รรเสริญไม่ ตรงกนัขา้ม ปราชญย์อ่มสรรเสริญ ผูท่ี้รู้จกัเจียมตวั ...จึงไดจ้ดัเอา 
“มทัว  ” เขา้ไวเ้ปนธรรมอนั ๑ ในธรรมทั้ง ๑๐ ซ่ึงพระเจา้แผน่ดินจะตอ้งทรงปฏิบติัเปนนิตย ์ 
       สมดว้ยพระราชนิพนธ ์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงไวเ้ปนค าโคลงว่า  
           ฝงูคนก าเนิดคลา้ย  คลึงกนั 
  ใหญ่ยอ่มเพศผวิพรรณ  แผกบา้ง 
  ความรู้อาจเรียนทนั  กนัหมด 
  ยกแต่ชัว่ดีกระดา้ง  อ่อนแกฤ้าไหว ฯ 
         การท่ีขา้ราชการพลเรือนละเลิงใจ เขา้ใจน่าท่ีของตนผดิไดถึ้งปานน้ี ก็เพราะผูใ้หญ่ ไดใ้ชว้ิธีอลุ่ม
เกินไปนั้นมีเสียชา้นานแลว้ ถา้ไดใ้ชก้ารรักษาวินยัเสียบา้ง ตั้งแต่เรียกแลว้ ก็จะไม่เปนไปไดถึ้งเพียงน้ี  
         เมืองเราตกอยูใ่นท่ีล  าบากยาก ยิง่กว่าแต่ก่อนเปนอนัมาก จะปล่อยตามบุญ ตามกรรม ไปเช่นแต่ก่อน 
หาไดไ้ม ่

๘. ความรู้จกัผอ่นผนั 
ปฏิบติัใหเ้หมาะไดย้ากกว่าท่ีคาดหมาย เพราะฉะนั้นจ่ึงมีผูท่ี้ปฏิบติัไดดี้จริงๆ ไดน้อ้ย... 

จ าพวก ๑ เห็นว่าการผอ่นผนั เปนส่ิงซ่ึงจะท าใหเ้สียระเบียบทางการไป จ่ึงไม่ยอมผอ่นผนัเลย และแปลค า 
ผอ่นผนัว่า “เหลวใหล” เสียทีเดียว อีกจ าพวก ๑   เห็นว่าการใดๆ ทั้งปวง ควรจะคิดถึงความสะดวกแก่
ตวัเอง และบุคคลในบงัคบับญัชาของตนเปนท่ีตั้ง จ่ึงยอมผอ่นผนัไปเสียทุกอยา่ง.... ทั้ง ๒ จ  าพวกน้ีเขา้ใจ
ผดิทั้ง ๒ จ  าพวก  

๙. ความมีหลกัฐาน 
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ขอ้น้ี เปนขอ้ซ่ึงไม่น่าจะเขา้ใจยาก แต่ดูก็มคีนเขา้ใจนอ้ย แทจ้ริงความมีหลกัฐานเปนคุณวิเศษอนั ๑ 
ซ่ึงจะเปนเคร่ืองช่วยบุคคลใหไ้ดรั้บต าแหน่งน่าท่ี อนัมีความรับผดิชอบและเมื่อไดรั้บแลว้จะเปน 
เคร่ืองช่วย ใหไ้ดม้ ัน่คงอยูใ่นต าแหน่งนั้น ต่อไปอีกดว้ย... 
หลกัฐานคืออะไรเล่า? ตอบเปนขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีบา้นเปนส านกัมัน่คง ถึงแมต้นจะมิไดเ้ปนเจา้ของ ก็ไม่เปนขอ้เส่ือมเสียเกียรติยศอนัใด จะ
อาไศรยอยูก่บับิดามารดา หรือญาติผูใ้หญ่ หรือมุลนายอะไรก็ตาม แต่ตอ้งอยูใ่หเ้ปนท่ีเปนทาง 
เม่ือมีความจ าเปน บงัเกิดข้ึน ก็ใหเ้ขาตามพบเปนพอแลว้ 

(๒) มีครอบครัวอนัมัน่คง.... เปนหลกัฐานยอ่มเปนสีแก่ตวั และเปนท่ีน่าไวว้างใจ เพราะอยา่งไรๆ ก็
จ  าจะตอ้งนึกถึงบุตรภรรยาของตนเอง 

(๓) ตั้งตนไวใ้นท่ีชอบ ไม่ประพฤติเปนคนส ามะเลเทเมา ...ลว้นเปนอบายมุขบ่อเกิดแห่งความพินาศ
ฉิบหายทั้งส้ิน 

แทจ้ริงทุกๆ คนมีโอกาสเท่าๆ กนั ท่ีจะกระท าตนใหเ้ปนผูม้ีหลกัฐาน แต่ถา้ใครไม่ถือเอา 
โอกาสอนันั้นแลว้ แมว้่าตอ้งเสียเปรียบ ผูท่ี้เขาไดพ้ยายามแลว้ จะโทษใครไม่ไดเ้ลยนอกจาก 
ตนเอง 

๑๐. ความจงรักภกัดี 
  แปลว่า  “ความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แก่ท่าน” คือ ถึงแมว้่าตนจะตอ้งไดรั้บความเดือดร้อน
ร าคาญ ตกระก าล  าบาก หรือ จนถึงตอ้งส้ินชีวิตเปนท่ีสุด กย็อมไดท้ั้งส้ิน ผูท่ี้จะยอมเสียสละเช่นน้ีได ้โดย
มิไดรู้้สึกเสียดายเลย ตอ้งเปนผูท่ี้ถึงแลว้ ซ่ึงความรุ่งเรืองชั้นสูง จึงจะเขา้ใจซึมทราบว่า ตนของตนนั้น 
แทจ้ริงเปรียบเหมือนปะระมานู ผงกอ้นเลก็นิดเดียว ซ่ึงเปนส่วน ๑ แห่งภูเขาใหญ่ อนัเราสมมุตินาม 
เรียกว่า ชาติ และถา้ชาติของเราแตกสลายไปเสียแลว้ ตวัเราผูเ้ปนผงกอ้นเดียวนั้น ก็จะตอ้งล่องลอยตาม
ลมไป...  
 ...และความจงรักภกัดีแทจ้ริงน้ีเอง คือความรักชาติ ซ่ึงคนไทยสมยัใหม่ พอใจพดูอยูจ่นติดปาก
แต่ซ่ึงหาผูเ้ขา้ใจซึมทราบจริงไดน้อ้ยนกั... 
 

(พระบรมนามาภิธยั) วชิราวุธ ป.ร. สนามจนัทร์ 
วนัท่ี ๒๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๔๕๗ 

 
กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร มิถุนายน ๒๕๔๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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“วธีิคดิ” บุพภำคทำงกำรศึกษำ 
วิธีคิดต่างๆ ท่ีจะกล่าวถึงน้ี ตดัตอนมาจากหนงัสือ “พุทธธรรม” โดยพระธรรมปิฎก 

ป.อ. ปยตุโต หรือปัจจุบนัท่านไดรั้บสมณศกัด์ิเป็น พระพรหมคุณากร หนงัสือพุทธธรรม โดย
พระธรรมปิฎกน้ี จดัไดว้่าเป็นหนงัสืออา้งอิงท่ีส าคญัต่อการศึกษาทางธรรม ท่ีเน้ือหาสาระนั้น 
สามารถปรับใชก้บัชีวิตไดทุ้กยคุสมยั ทุกท่ี ทุกอาชีพก็ว่าได ้ ส่วนหน่ึงของเน้ือหาในหนงัสือ
เล่มน้ี สมควรไดรั้บการถ่ายทอดมาใชก้บั “การศึกษา” นัน่คือ เร่ืองของวิธีคิด  วิธีคิดต่างๆ 
เหล่าน้ีเอง อาจน ามาประยกุตใ์ชก้บัปัญหาประจ าวนั ปัญหาชีวิต ปัญหาของวิชาชีพได ้ และ
เช่นกนั วิธีคิดนั้น สมควรเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม 

บุพภาคทางการศึกษานั้นเป็นเร่ือง โยนิโสมนสิการ เร่ืองน้ี ถือเป็นวิธีการแห่งปัญญา
หน่ึง ซ่ึงเป็นการใชค้วามคิดอยา่งถูกวิธี 

ความหมายตามรากภาษานั้น “โยนิ” หมายถึง เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิถี 
ทาง ส่วนค า “มนสิการ” หมายถึง การท าในใจ การคิด ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา 
 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแยกแยะได ้10 วิธีดงัน้ี คือ 

1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั แบง่ยอ่ยเป็น 2 วิธี คือ คิดแบบปัจจยัสมัพนัธ์ และคิด
แบบสอบสวน 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3. วิธีคิดแบบสามญัญลกัษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คือ ขั้นท่ีหน่ึง รู้เท่าทนั 

และ ขั้นท่ีสอง แกไ้ข แลว้ท าการไปตามเหตุปัจจยั 

http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhadhamma_revised_and_expanded_edition.pdf
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4. วิธีคิดแบบอริยสจัจ์ หรือคิดแบบแกปั้ญหา มีลกัษณะทัว่ไป 2 ประการ คือ หน่ึง เป็น
วิธีคิดตามเหตุตามผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล และ สอง เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุดตรง
เร่ือง 

5. วิธีคิดแบบอรรถสมัพนัธ์ หรือคิดตามหลกัการและความมุ่งหมาย เร่ืองน้ีเป็นความคิด
ท่ีส าคญัมาก กล่าวคือ พิจารณาให้เขา้ใจระหว่าง ธรรม กบั อรรถ หรือ หลักการ กบั 
ความมุ่งหมาย 

6. วิธีคิดแบบ คุณโทษ และทางออก เป็นการมองส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงอีกแบบ
หน่ึง ซ่ึงเนน้การยอมรับความจริง ตามท่ีส่ิงนั้นๆ เป็นอยูทุ่กแง่ทกุดา้น ทั้งดา้นดี ดา้น
เสีย และเป็นวิธีคิดท่ีต่อเน่ืองกบัการปฏิบติัมาก 

7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท ้และคุณค่าเทียม 
8. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม เรียกง่ายๆ ว่า เป็นวิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศล

ภาวนา หลกัการมีว่า ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บรู้อยา่งเดียวกนั รับรู้ต่างกนั อาจ
มองเห็นและคิดปรุงแต่งไปคนละอยา่ง สุดแต่โครงสร้าง แนวทาง และความเคยชิน 
ของผูน้ั้นท่ีไดส้ัง่สมไว ้

9. วิธีคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั 
10. วิธีคิดแบบวิภชัชวาท ค าว่า “วิภชัช” หมายถึง แยกแยะ จ าแนกแจกแจง ส่วนค าว่า 

“วาท” หมายถึง การกล่าว การพูด การแสดงค าสอน วิภชัชวาท จึงแปลว่า การพูด
แยกแยะ พูดจ าแนก หรือพูดแจกแจง หรือการแสดงค าสอนแบบวิเคราะห์ลกัษณะ
ส าคญัของความคิด การพูดแบบน้ี การมอง และการแสดงความจริง เป็นไปโดย
แยกแยะ แยกยอ่ยออกให้เห็นแต่ละดา้น จนครบทุกดา้น แนววิธีแบบวิภชัชวาท มี
ดงัน้ีคือ  
  ก.จ าแนกโดยแง่ดา้นความจริง 

ข.จ าแนกโดยส่วนประกอบ 
ค.จ าแนกโดยล าดบัขณะ 
ง.จ าแนกโดยความสมัพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
จ.จ าแนกโดยเง่ือนไข 
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ฉ.วิภชัชวาทในฐานะ วิธีตอบปัญหาอยา่งหน่ึง 
 

กล่าวสรุปว่า วิธีคิดทั้งหลายเหล่าน้ี อาจช่วยให้บณัฑิตทั้งหลาย ผูส้นใจใคร่รู้ ถึง
แนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ลือกใชวิ้ธีการท่ีเหมาะท่ีควร ตามแต่สถานการณ์ต่างๆ และได้
เขา้ถึง “ทางออกแห่งปัญหา โดยปัญญา” ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ี ศิลปศาสตร์แห่งวิชาชีพท่ี
ท่านทั้งหลายก าลงัขะมกัเขมน้ปรับปรุงให้เหมาะกบัผูป่้วย เหมาะกบัเศรษฐานะ อิทธิพล
สงัคมแวดลอ้ม และความพยายามท่ีผูป่้วยให้ความร่วมมือกบัท่าน ตามก าลงั ตาม
ความสามารถแห่งปัจเจกบคุคล และทา้ยสุด โดยรวมของความหมายนั้น ไดห้มายความถึง 
ศิลปะศาสตร์แห่งวิชาชีพ ท่ีท่านทั้งหลายก าลงัขะมกัเขมน้ปรับปรุงให้เหมาะกบัตวัผูป้ระกอบ
วิชาชีพดว้ย ท่ีจะสามารถด าเนินไป ภายใต ้ “ระบบแห่งความคิด” ทั้งหลาย ดงัไดส้าธยาย 
จ าแนกมาทั้ง 10 วิธี 
 

ดงันั้น สัมฤทธิผลแห่งความมานะ และการปฏิบติัธรรมในวิชาชีพของบณัฑิตท่ีจะ
เขา้ใจลึกในบทความน้ี โดยผูท่ี้ไดเ้พียรฝึกฝนใชค้วามคิด หรือประยกุตวิ์ธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ดงักล่าวขา้งตน้มาแกปั้ญหา น่าจะส่งอานิสสงส์ให้กบัผลการด าเนินกิจกรรมแห่ง
วิชาชีพได ้อยา่งเป็นท่ีพอใจแก่ผูป่้วยทุกคน และทุกสถานการณ์ 
 

 
กรณีเอกสารชุดท่ีท่านมีน้ีเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่านสามารถเช่ือมโยงคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลด หนงัสือ 
“พุทธธรรม” ฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ pdf file ๑,๑๖๕ หนา้ ไฟลข์นาด ๔๗MB หรือเช่ือมโยงที่ 
http://weerasak.com/?p=2535 

http://weerasak.com/?p=2535
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บทกวมีีค่ำ ปฏิญญำ และค ำประกำศิต 

 
เพียงหวงัจะเฟ่ืองฟุ้ ง   ฤๅจึงมุ่งมาศึกษา 

เพียงเพ่ือปริญญา    เอาตวัรอดเท่านั้นหรือ 
แทค้วรสหายคิด    และตั้งจิตร่วมยึดถือ 
รับใชป้ระชา คือ    ปลายทางเรา ท่ีเล่าเรียน 
        วิทยา เชียงกูล 

       DREAM FOR FAME   THEE CAME TO STUDY 
ONLY A DEGREE    TO BE SURVIVE 
RECONSIDERING    AIMING FOR ALL FRIENDS 
SERVE MANKIND BE   THE ULTIMATUM TREND 

 
“…เจา้นายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉนั เป็นตน้ไปลงไป 
ตลอดจนถึงราษฎรท่ีต ่าท่ีสุด จะไดมี้โอกาสเล่าเรียน 

      ไดเ้สมอกนั ไม่ว่าเจา้ ว่าขนุนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้น 
จึงขอบอกไดว้่า การเล่าเรียนในบา้นเมืองเราน้ี 
จะเป็นขอ้ส าคญัท่ีหน่ึง ซ่ึงฉนัจะอุตส่าห์จดัข้ึนให้ 
เจริญจงได.้..” 
            ลน้เกลา้ฯ รัชกาลท่ี 5 

 
“ROYAL FAMILY… FROM MY OWN CHILDREN, AROTOCRATS TO LAYMEN WILL HAVE 
OPPORTUNITY TO BE EDUCATED EQUALLY. NO MATTER WHO THEY ARE…THERE FORE, I WILL 
STRIVE FOR MANAGING HIGHER EDUCATION FOR THIS COUNTRY BECAUSE THIS MISSION IS THE 
MOST IMPORTANT…”   

KING RAMA V 

http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538682548&Ntype=2
http://www.rural.chula.ac.th/curr22/about.htm
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BEAR IN MIND THAT BENEFIT TO ALL MANKIND COMES FIRST MORE    
IMPORTANT THAN YOUR OWN INTEREST.  
GOOD FORTUNE, WEALTH AND PRESTIGE WILL COME YOUR WAY IF YOU 
PRACTISE PROFESSIONALLY WITH RIGHTEOUSNESS. 

THE PRINCE FATHER 
 
 

ขอถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นท่ีหน่ึง 
ลาภ ทรัพย ์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง 
หากท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไวใ้ห้บริสุทธ์ิ 
                                                     พระมหาชนก 

 
 

TRUE SUCCESS UPON EDUCATION 
DOES NOT DEPEND ON HOW TO 
SURPLUS ONE’S OWN KNOWLEDGE, 
BUT DEPENDS ON HOW TO APPLY THE 
KNOWLEDGE MORE BENEFICIAL TO THE PUBLIC. 

PRINCE MAHIDOL 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
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ความส าเร็จของการศึกษาท่ีแทจ้ริง 
มิไดข้ึ้นอยูก่บัมีความรู้มาก 
แต่ข้ึนอยูก่บัการน าเอาความรู้นั้น 
ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
แก่สงัคมไดม้ากเพียงไร 
                                            เจา้ฟ้ามหิดลฯ 
 
 
ปัญญาชน คือผูใ้ชปั้ญญารับใชม้วลมนุษย์ 
บณัฑิต ควรเป็นปัญญาชนท่ียิ่งใหญ่ 
เสมือนตน้ขา้ว ยิ่งรวงมากก็ยิ่งนอ้มต ่าลง 
ปริญญา จะเสมือนเศษกระดาษ 
ถา้บณัฑิตมิไดท้ าประโยชน์ 
ให้กบัมวลมนุษยชาติ ดว้ยคุณธรรม 
                             ร.ศ.น.พ. เมืองทอง  แขมมณี พ.ศ.2519 
                           เลขาธิการ และรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 

 
            A SCHOLAR IS THE ONE WHO USES HIS WISDOM TO SERVE MANDKIND. 

THE GRADUATE SHOULD BE A GREAT SCHOLAR.  COMPARABLE TO A RICE 
PLANT, ITS STEM BECOMES LOWERING DOWN AND BEARLY TOUCHES THE 
GROUND WHENEVER THE GRAINS ARE PLENTY. 
A DEGREE WILL BECOME A PIECE OF USELESS PAPER, IF THAT SCHLOLAR DOES 
NOT PERFORM ONE’S TASK WITH RIGHTEOUSNESS. 

                         ASSOC. PROF. MUEANGTHONG KAMMANEE 1976 
       SECRETARY AND DUPUTY RECTOR FOR AMINSTRATION 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~boonnart/teachrol.html
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                           พระมหามงกุฎ  สง่างาม ประดบัดว้ยเพชรนิลจินดา มีค่าฉนัใด 
                               ขา้ราชการท่ีอุตส่าห์พยายามช่วยกนั ท านุบ ารุงบา้นเมือง 
                              ให้มีความสุขสงบ ก็เปรียบเสมือนเพชรนิล เคร่ืองประดบั 
                               มหามงกุฎฉนันั้น.. 
                                                                               กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
 

 
CROWN JEWELS ARE SO ELEGANT AND PRESTITIOUS 
BECAUSE THE CROWN CONSISTS OF VALUABLE JEWELS. 
GOVERNMENT OFFICIALS WHO STRIVE FOR DEVELOPING 
THIS COUTRY, ARE AS WELL, THE VALUABLE JEWELS THOSE  
DECORATING OUR KING’S THRONE. 

                                                                  PRINCE DUMRONG 
 

 
วิเชฏฐ ์จินดาวณิค เรียบเรียง รวบรวม ถอดความ และปรับปรุงเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔ 

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=492

