
สรุปคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและปาฐกถาพิเศษ 

งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในภาครัฐ  

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

-------------------------------- 

 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  

ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไดเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน 

กลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จําขึ้นใจ: ขาราชการรากฐานของแผนดิน” ในการนี้เลขาธิการ ก.พ. 

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ไดกลาวรายงานตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยกลาวถึง

วัตถุประสงคสําคัญในการจัดงานเพื่อใหขาราชการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสรางวินัยและปองกันการกระทําผิดวินัย ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกัน 

ในการปองกันการทุจริตใหกับขาราชการและสวนราชการ สอดคลองกับนโยบายปองกันและปราบปราม 

การทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ใหความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกและ

พัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม การประสานความรวมมือกันในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 

ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับระบบและการตรวจสอบที่ดีซึ่งเปนกลไกที่จะชวยปองกันการทุจริต 

ไดอีกทางหนึ่ง หลังจากนั้นเลขาธิการ ก.พ. ไดเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปดงานและ

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จําขึ้นใจ : ขาราชการ รากฐานของแผนดิน” 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เริ่มตนดวยการกลาวขอบคุณสํานักงาน ก.พ. ที่เปนจักรกล

สําคัญในการจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ และขอบคุณขาราชการและ

สวนราชการที่ใหความรวมมือเปนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเปนอยางดี หลังจากนั้นจึงกลาวเปดงาน

โดยมีเนื้อหาสรุปไดดังนี้  

การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในภาครัฐใชกลวิธีในการดําเนินการ ๓ วิธี คือ  

๑) การนําผลงานที่ดีเดนมาเลา มาแสดง มาอธิบาย ชี้แนะ ซึ่งเปนกลวิธีในการสรางการรับรู  

สรางความเขาใจ และระดมความรวมมือ  

๒) การทําใหเห็นเปนแบบอยาง โดยหนวยงานกลาง ไดแก สํานักงานก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก

งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เปนตน จะตองทําใหเห็นเปนแบบอยาง หรือเปน “โมเดล”  



๓) การนําตัวอยางดีๆ มาแสดง ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการมอบโลเกียรติคุณแกหนวยงานที่ไดจัดทําและ

ประเมินมาตรฐานความโปรงใสมาแสดง นําตัวอยางหนวยงานดีๆ ที่ไดรับรางวัล นําตัวอยางขาราชการดีๆ มา

บอกกลาว เพื่อใหรูวาคนดียังมีอยู หนวยงานดีๆ ยังมีอยู  

กลวิธีทั้ง ๓ หรืออุบายทั้ง ๓ แบบ ในการรณรงคหรือสรางการรับรู ความเขาใจและความรวมมือนั้น 

เปนเรื่องที่ใชกันมาตั้งแตโบราณตั้งแตครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทานเคยสอนวาการที่จะทําอะไรใหประสบ

ความสําเร็จ ใหคนอื่นเขาเชื่อ ใหคนอื่นเขาทําตาม แลวก็รวมมือกับเรามีอุบายหรือกลวิธีอยู ๓ อยาง 

ซึ่งคนทั่วไปเรียกวา กลวิธีแบบ “ปปป” ไดแก 

๑) “ปฏิบัติ” คือ ทําใหดู ทําใหเห็น การสรางคุณธรรม  จริยธรรมความโปรงใส หนวยงานกลาง 

ตองทําใหเห็นเปนแบบอยาง กระทรวงตองทําเปนแบบอยางถึงจะบอกใหกรมทําตาม รัฐบาลตองเปน

แบบอยางถึงจะรณรงคใหประชาชนทําตามได  

๒) “ปริยัต”ิ แปลวา สอน ตองบอก อธิบาย แนะ ทําคูมือ ชี้แจง อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ ฯลฯ  

๓) “ปฏิเวธ” แปลวา นําตัวอยางที่ทําเสร็จแลว สําเร็จแลวมาแสดง จะรณรงคเรื่องอะไรก็ตองมี

ขาราชการแบบอยาง ตองมีหนวยงานแบบอยาง หนวยงานตนแบบ หนวยงานนํารองมาใหดู  

ในการทํางานปจจัยแหงความสําเร็จ คือ “ปฏิบัติ” หมายถึง ทําเอง “ปริยัติ” สอนแนะ บอกใหทํา 

อธิบาย บอกประชาชน แลวก็ “ปฏิเวธ” ใครทําสําเร็จนําของที่สําเร็จนั้นมาแสดง “จําขึ้นใจ” ก็เปนสวนหนึ่ง

ของ “ปริยัติ”  สวน “ปฏิบัติ” ทํากันอยูแลว รางวัลหรือโลเกียรติคุณที่จะมอบเปนสวนหนึ่งของ “ปฏิเวธ” 

ในชวงตอนบายจะเปนการอธิบายเรื่องการประเมินทําอยางไร ทําแบบไหน ทําแบบงายๆ ทําอยางไร วินัย 

ทําอยางไร ปลูกฝงอยางไร เปนสวนของ “ปริยัติ”“ปฏิบัติ” ทําเอง “ปฏิเวธ” คือการนําตัวที่ทํานั้นมาบอก 

โดยหัวใจของการจัดงานพยายามที่จะใหขาราชการตระหนักในความสําคัญของคําวา “คุณธรรมและวิธีปลูกฝง

คุณธรรม”  คําวา “จริยธรรม” และความแตกตางระหวาง “คุณธรรมและจริยธรรม” และที่เนนมากคือ 

“ความโปรงใส” 

“ความโปรงใส” ไมไดเปนคุณธรรม แตเปนวิธีที่นําไปสูคุณธรรม เพราะวาถาโปรงใสก็จะทําใหลดเรื่อง

การทุจริต ทําใหคนรัก คนพอใจ ไมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ความโปรงใสเปนตัวหนึ่งในธรรมาภิบาล 

ซึ่งเปนตัวสําคัญในลําดับตนๆ เมื่อกอนไมคอยจะเนนเรื่องความโปรงใส แตจะมุงในเรื่องคุณธรรม พูดถึงเรื่อง

การไมทุจริต ก็มีคําถามยอนกลับวาทําอยางไรจึงเรียกวาไมโกง คําวาไมโกง ไมไดมีความหมายแคไมเรียกเงิน 

ใตโตะ บนโตะ ไมชักเปอรเซ็นต แตการไมทุจริต ความซื่อสัตย ความสุจริต ซึ่งเปนคุณธรรมมีความหมาย

มากกวาการที่จะโกงหรือไมโกง  สิ่งที่ฝรั่งเรียกวา “Transparency” ภาษาไทยแปลวา “ความโปรงใส” 

เปนอุบายหรือกลวิธีสําคัญที่จะนําไปสูคุณธรรมเรื่องความไมโกงได เพราะถาทุกอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 

อธิบายที่มาที่ไปได ไมมีลับลมคมนัย ก็มีโอกาสเปดใหจับผิดไดงาย ก็จะไมกลาเสี่ยง และไมกลาทํา  



ความโปรงใสถือเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูคุณธรรมตัวอื่นๆ อีกหลายตัว การที่สํานักงาน ก.พ. ใหน้ําหนัก 

ในเรื่องของความโปรงใสจึงถือวามาถูกทาง โลที่จะมอบใหสวนราชการเปนการนําเรื่องของความโปรงใสและ

การประเมินผลมาเปนตัวตั้งที่สําคัญ การประกาศเกียรติคุณสวนราชการและขาราชการเปนสวนที่เปนปริยัติและ

ปฏิเวธ โดยในชวงทายทานไดขอใหขาราชการ “ปฏิบัติ” โดยนําความรูและประสบการณที่ไดรับในวันนี้ 

มาดัดแปลงใชกับการทํางาน และเมื่อประสบความสําเร็จก็จะเปนแบบอยางหรือเปนปฏิเวธใหแกคนอื่นๆ  

รุนอื่นๆ ตอไปในอนาคต   

หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จําขึ้นใจ : ขาราชการ

รากฐานของแผนดิน” โดยมีเนื้อหาสรุปไดดังนี ้

“จําขึ้นใจ” คือ การพึงตระหนักหรือพึงรําลึกไว เปนคําที่หวังวาจะสะกิดใหนึกได จําได คิดได  

โดยมีคําที่สําคัญคือ “จําขึ้นใจ” และ “ขาราชการรากฐานของแผนดิน” เปนสิ่งที่ตองการใหจํา สวนคําวา 

“รากฐาน” หรือพื้นฐาน (Foundation) หมายถึงสิ่งที่รองรับ เชน ตึก มีฐานรองรับตึก ซึ่งสําคัญที่ฐาน 

เพราะถาฐานไมแนน ไมมั่นคง ตึกก็พังทลายลมลง รากฐานของแผนดิน หมายถึงสิ่งที่รองรับแผนดินไวให

แผนดินหรือประเทศอยูยั้งยืนยง ถาประเทศเปรียบเหมือนตึกหรืออาคาร ภยันตรายที่จะมาเขยาตึก อาจจะ

เปนฝนตก ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว ภยันตรายที่จะมาเขยาหรือสั่นสะเทือนประเทศ ก็คือภัยจากภายใน

และภัยจากภายนอก ไดแก ความไมนาเชื่อถือ ความไมนาเชื่อมั่น การทุจริตคดโกง ซึ่งกัดเซาะประเทศได

เหมือนท่ีกัดเซาะตึก ถาภยันตรายมากๆ ทําใหตึกพังได ประเทศชาติก็พังทลายไดเชนเดียวกัน น้ําหนักจึงอยูที่

พื้นฐานที่รองรับซึ่งเปนสวนที่สําคัญ แตพื้นฐานหรือรากฐานมักจะเปนสวนที่คนไมใหความสนใจ ดังมีคําพูดวา 

“อาภัพเหมือนปูน” คือปูนที่ทาหมาก แขกมาที่บานชวนกินหมากกินพลูแตไมมีใครพูดถึงปูน หากกินหมาก  

กินพลู แลวไมทาปูน เปรียบเหมือนกินแกงไมใสน้ําปลา ไมใสชูรส ไมใสน้ําตาล คือจะไมเปนเรื่อง โบราณ 

จึงเรียกอะไรที่อาภัพวา “อาภัพเหมือนปูน” ขาราชการนั้นเหมือนปูน นักการเมืองเหมือนหมาก นักวิชาการ

เหมือนพลู คือ คนจะใหความสําคัญกับนักการเมืองซึ่งกําหนดนโยบาย นักวิชาการ เปนผูออกมาใหความเห็น

ตามหลักวิชาการ สวนคนที่ทําคือ ขาราชการ ซึ่งถือเปนจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อน ขาราชการจึงเปน

เหมือนปูน เพราะทําดีเทาไหรก็อาภัพ เขาถึงเรียกวา “อาภัพเหมือนปูน” ขาราชการนั้นเปนรากฐานของ

แผนดิน ไมมีไมได ถาพื้นฐาน รากฐานไมม่ันคงงอนแงนรองรับแผนดินไมได ในที่สุดแผนดินทั้งแผนดินก็จะไมมี   

ทานยังไดเลาถึงการการรับราชสมบัติ โดยกลาววาการรับราชสมบัติของฝรั่งวามีการสมมงกุฎ ซึ่งมี

สํานวนวา “To crown the King” “Crown” คือ สวมมงกุฎใหพระเจาแผนดิน สวนไทยก็มีพิธีรับราชสมบัติ

มาตั้งแตสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓  

ซึ่งตอมาเรียกวา วันฉัตรมงคล ทานทําพิธีรับราชสมบัติแบบอยางที่เคยทํา คือ เริ่มตนทานก็จะสวมเสื้อครุย  

แตงองคแลวก็ขึ้นไปนั่งบน “พระที่นั่งภัทรบิฐ” เมื่อประทับนั่งเรียบรอยแลวก็จะเริ่มพิธีถวายราชสมบัติ  



ในสวนที่ ๑ เรียกวา “เบญจราชกกุธภัณฑ” เครื่องใชพระเจาแผนดิน ๕ อยาง  สวนที่ ๒ เรียกวา๑๒ 

ทองพระคลั ง เปนของเล็ กๆ นอยๆ เปนตั วแทนของสมบัติ ใสหีบถวายพอเปนพิ ธี  เมื่ อทรงเอื้ อมมารับ  

ก็คือการรับราชสมบัติ นับจากนาทีนั้นก็จะเปลี่ยนจากการเปนพระเจาอยูหัว ไปเปนพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว คําพูดกจ็ะไมเรียกวาพระราชดํารัสแตจะเรียกวา “พระบรมราชโองการ” ซึ่งรัชกาลปจจุบันไดมี

พระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”   

การถวายราชสมบัติของพระเจาแผนดิน ๕ อยาง เรียกวา “เบญจราชกกุธภัณฑ”“เบญจ” แปลวา ๕ “ราช” 

แปลวาพระเจาแผนดิน “กกุธภัณฑ” แปลวา เครื่องใชที่แสดงความยิ่งใหญ ประกอบดวย 

๑) “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เปนทองคํายอดเปนเพชรเม็ดเทาไขหานเรียกวา “พระมหาวิเชียรมณี” 

พระมหากษัตริยหรือผูที่กําลังจะเปนพระมหากษัตริยตองเอื้อมมือไปรับมงกุฎแลวสวม ตองการสอนวาการรับ

ราชสมบัติเปนภาระอันหนักอึ้งดุจพระมหาพิชัยมงกุฎ ตองการสอนวาคนเปนผูปกครองตองมภีาระท่ีหนัก  

๒) “พระขรรคชัยศรี” จะทรงรับและวางไวบนพานขาง ๆ ตองการจะสอนวา พระเจาแผนดินหรือ

ผูนําจะตองเปนคนซื่อตรงและเด็ดขาดเสมือนหนึ่งพระขรรค พระขรรคคือมีดหรือดาบตัดอะไรเปนเสนตรง 

และตัดอะไรก็ตามถาคมจริงตองขาด ตองการสอนวาผูนําจะตองซื่อตรง ขณะเดียวกันตองเด็ดขาดเสมือนหนึ่ง

พระขรรคตัดอะไรตองขาด เพราะฉะนั้นพระขรรคจงึเปนสัญลักษณของอํานาจตุลาการ คืออํานาจศาล  

๓) ไมเทาเรียกวา “ธารพระกร” ตองการสอนวาพระเจาแผนดิน หรือผูนําตองมีหลักยึดใหมั่น 

เปรียบเหมือนคนจะตองถือไมเทา ถาไมมีไมเทาจะเซและลมงาย ๆ  

๔) พัดกับแส เรียกวา “พัดวาลวิชนีและแสจามรี” ทรงรับแลววางไวบนพาน ตองการสอนวา 

พระเจาแผนดิน ผูปกครอง ผูนํา มีหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุขอาณาประชาราษฎร  

๕) รองเทา เรียกวา “ฉลองพระบาทเชิงงอน” พระเจาแผนดินจะทรงรับแลวเอาวางไวบนพาน 

ตองการสอนพระเจาแผนดิน สอนผูปกครอง วาจะยิ่งใหญขนาดไหน จะเกงขนาดไหน ถาไมมีรองเทา 

ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องปกปองคุมครอง และรองรับใหอยูไดอยางมั่นคงมารองรับก็อาจจะซวนเซลมลง โบราณ

เขาถวายรองเทาเพื่อตองการสอนวาประชาชนและขาราชการเปรียบเสมือนรองเทา ขางหนึ่งคือประชาชน  

อีกขางหนึ่งคือขาราชการ  

ขาราชการคือรากฐานของแผนดิน เปนคือคําสอนตั้งแตสมัยพระเจาอูทอง และในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

ทานทรงแตงกลอนไววา 

   อันพระนครทั้งหลาย   ก็เหมือนกับกายสังขาร 

กษัตริยคือจิตวิญญาณ  เปนประธานแกรางอินทรีย  

มือเบื้องซายขวาคือสามนต          บาทาคือพลทั้งสี ่

อาการพรอมสามสิบสองมี           ดั่งนี้จึงเรียกวารูปกาย”  



สามนต คือ นักวิชาการ นักปราชญ  เปรียบเหมือนมือซายมือขวา “บาทาคือพลทั้งสี่” สวนรองเทา

หรือพื้นฐานนั้นก็คือขาราชการทั้ง ๔ เหลา เวียง วัง คลัง นา “มือเบื้องซายขวาคือสามนต บาทาคือพลทั้งสี่  

อาการพรอมสามสิบสองม”ีคือมีอาการครบสามสิบสอง “ดั่งนี้จึงเรียกวารูปกาย” คือรางกายที่สมบูรณ รัชกาล

ที่ ๕ ทานเปรียบวา ประเทศ แผนดิน เหมือนกับรางกาย อันพระนครทั้งหลายก็เหมือนกับกายสังขารประเทศ

เหมือนกับรางกายของคน “กษัตริยคือจิตวิญญาณ” ผูปกครอง คือ จิตวิญญาณที่อยูขางใน “เปนประธาน 

แกรางอินทรีย” เปนประธานใหญสุด เวลาเขาเปรียบขาราชการเหมือนบาทา เหมือนรองเทา เขาไมดูถูก 

เหยียดหยาม สมัยกอนถือวาเรื่องรองเทาเปนเรื่องคุมครองปองกัน รองรับที่สําคัญ ขาราชการคือพื้นฐานหรือ

เปนรากฐาน ก็เพราะเปนจักรกลที่รองรับระบบทั้งหมดของประเทศ เพราะฉะนั้นขาราชการจึงเหมือนกับ

รากฐาน ขาราชการจึงควรภูมิใจวาตนเองมีความสําคัญในการรองรับระบบทั้งหมด ซึ่งถือเปนภาระท่ีหนักอึ้ง  

“ขาราชการ” สมัยกอนก็คือ “ขาของพระเจาแผนดิน” สมัยนี้เรียกวา “ขาของแผนดิน” ใชศัพทวา 

“ขาราชการ” ความสําคัญอยูคําวา “ขา” คือคนที่ทํางาน “ราช” คือของพระเจาแผนดิน คือแผนดิน 

ของประชาชน “การ” คือกิจการ เพราะฉะนั้น “ขาราชการ” คือคนที่ทํากิจการของแผนดิน จึงตองเกิด

ความรูสึกภาคภูมิใจเพราะกิจการของแผนดินเปนกิจการใหญ คนอื่นที่ไมใชขาราชการไมมีสิทธิจะทํา ไมมี

หนาที่จะทํา ดังนั้นความสําเร็จจึงเปนความภาคภูมิใจ สวนอีกอันหนึ่งคือ ภาระอันหนักอึ้ง ภาระของขาราชการ

คือทําใหราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความสุข มีความพอใจ โดยเครื่องมือที่รัฐจัดใหเพื่อ 

ลดภาระใหขาราชการ หรือทําภาระโดยไมมีความรูสึกหนักอึ้งจนเกินไป เชน งบประมาณ คอมพิวเตอร 

กฎหมาย และเครื่องมือที่ขาราชการตองมีเอง คือ “วินัย” “ความโปรงใส” “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” 

เครื่องมือที่รัฐจะตองมีเรียกวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” หรือ “วิธีการบริหารจัดการที่ดี 

วิธีการปกครองที่ดี” ประกอบดวย ๑) ถูกกฎหมาย ๒) โปรงใส ๓) รับผิดรับชอบ ๔) การมีสวนรวม ๕) ความ

คุมคา คุมเวลา ประหยัด ๖) ประเมินผล ทั้งหมดคือสิ่งที่จะมาชวยใหขาราชการสามารถดํารงตนเปนรากฐานที่

มั่นคง เกิดความภาคภูมิใจ        

เรียบเรียงโดย นางสาวณัฐจริยา แสงสวาง 

                                                                       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

                                                                        ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. 
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