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เราได ยิ น คํ าบ น กั น มากวาคนไทยป จ จุบั น ไมได เ รีย นวิช าหน า ที่ พลเมืองกั น มานาน
หลายปแลว ปจจุบันจึงมีพลเมืองไมรูหนาที่ของตนเองเต็มเมือง

หนังสือทรงคุณคายิ่งเลมหนึ่งของ

ไทยซึ่งมีชื่อวา “พลเมืองดีตอนตน” สอนใหคนไทยเปนพลเมืองดีตั้งแตเมื่อเกือบ 100 ปกอน ผูแตงคือ
เจ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี (ม.ร.ว.เป ย มาลากุ ล พ.ศ. 2414-2459) อดี ต เสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการผูสรางคุณูปการแกบานเมือง
หนังสือสอนเรื่องความเปนพลเมืองดีผานเรื่องเลาโดยมีตัวละครชื่อนายเมือง ซึ่งมีชื่อ
เดิมวานายเถื่อน กําพราพอแมมาจากตางจังหวัดและไดรับการอุปถัมภเลี้ยงดูโดยลุงชื่อนายมั่นผูเปน
เศรษฐีใจดี
นายเมืองไดรับการสอนเรื่อง “หนี้แผนดิน” ดังคําสอนตอไปนี้
“.......คุ ณ ลุง ขอรับ

ผมได ยิ น ตาอิ่ม แกวาเมื่อกลางวัน นี้ วา แกจะไปเสีย เงิ น ค า

ราชการ ผมถามแกวาตองไปเสียทําไม แกก็วาไมรู

แตแกบนปอดแปดวา เต็มทีถึงปใหมก็ตองไป

เสียทุกป ผมจึงอยากทราบวาเงินชวยราชการนั้นคืออะไรนะขอรับ” นายมั่นจึงวา “เงินชวยราชการก็
คือเงินเสียใหแผนดินนะซิ”
ตองเอาเงินไปเสียทุกป”

นายเมืองถามวา “ทําไมขอรับ ตาอิ่มแกเปนหนี้อะไรอยูหรือ

แกจึง

นายมั่น “อาวดีละ เจายังไมเขาใจเลย จะเลาใหฟง

ตาอิ่มแกเปนหนี้บานเมืองอยูจริงดังเจาสงสัย แตแกไมไดเปนหนี้เพราะไปหยิบยืมเงิน
ทองอะไรดอก
ที่เลี้ยงลูก

แกเปนหนี้เพราะแกเกิดมาในบานเมือง บานเมืองไดมีบุญคุณแกแกเหมือนดังพอแม
ก็นับวาลูกเปนหนี้พอแมอยู

มาในแผนดิ น ทุก คน ไมใ ชแตต าอิ่ม
เหมือนกั น

ลูกมีหนาที่จะตองทดแทนคุณพอแมอยางไร คนเราที่เกิด
ถึง ตัวของเจาและลุง ทั้ งคนอื่นก็ นับ วาเปน หนี้ แกแผน ดิน อยู

จึง จําต องทดแทนคุณ แกแผน ดิ นอยางนั้น

เงิ น ที่ต าอิ่มแกไปเสีย นั้น ท านเรีย กวาเงิ น

ขอที่วาแผนดินมีบุญคุณแกเรานั้นคืออะไร

แผนดินมีบุญคุณแกเราเปนขอใหญอยู 4

รัชชูปการ
ประการ คือ

-2(ก)

แผนดินเปนผูปองกันชีวิตเรา คือเราเกิดมาในแผนดิน แลว ชีวิตของเรามี

ความชอบธรรมที่จ ะอยูไปในแผนดินจนถึงที่ สุดอายุได

เหตุฉะนั้นถาผูใดผูหนึ่งจะมาทํ าเราใหตาย

แผนดินยอมเปนธุระเอาตัวผูนั้นไปลงโทษใหถึงตายเหมือนกัน แผนดินชวยปกครองชีวิตของเราอยางนี้
นับวาเปนบุญคุณขอหนึ่ง
(ข)

แผน ดิ น เปน ผูใ ห ค วามสุขสําราญแก เ รา คื อใหเ รามีอํานาจที จ ะทําอะไรได

ตามใจที่ไมทําใหเสียประโยชนผูอื่น เปนตนวาเรามีอํานาจที่จะเดินไดบนถนนหลวงตามสบาย ถา
ใครมาขมเหงเรา ตํารวจพระนครบาลก็จับผูนั้นไปสงศาลลงโทษดังนี้

แผนดินชวยปกครองใหเรามี

อํานาจในความสุขสําราญแหงตัวเราอยางนี้ก็นับวาเปนบุญคุณขอหนึ่ง
(ค)

แผนดินเปนผูปองกันทรัพยสมบัติของเรา คือวาคนทุก ๆ คน เมื่อมีครอบครัว

และบานเรือนทรัพยสมบัติอยูเทาไร ผูนั้นก็ยอมีกรรมสิทธิ์เหนือครอบครัวทรัพยสมบัติของตนนั้น ๆ
ผูอื่นที่ไมใชเจาของจะมาเบียดเบียนแยงชิงไมได ถาผูใดขมเหงแยงชิงเบียดเบียนทรัพยสมบัติของผูอื่น
มีลักขโมย เปนตน ผูนั้นตองไดรับโทษตามกฎหมาย นี้ก็เปนบุญคุณอีกขอหนึ่ง
(ง)
ที่อาศัย แผน ดิ นอยู
แข็งแรง

แผนดินเปนผูทําใหคนทุก ๆ คนไดรับความยุติธรรมเสมอกัน คือวาบรรดาคน
บางคนก็ จ น

บางคนก็มีบรรดาศักดิ์ต่ํา

กายกําลังทรัพยและอํานาจ
ใหญและเปนนอยฉะนั้น
ย อมจะชนะผูน อยอยู เ อง

บางคนก็ มี

บางคนก็ มีกําลังรางกายออนแอ

บางคนก็

บางคนก็มีบรรดาศักดิ์สูง เปนนอยเปนใหญกวากันดวยกําลัง

คนทั้ง ปวงนี้ถาทําผิดตอกันแลว

หากจะแพชนะกันดวยความเป น

ก็เชื่อวาคนทุกคนไมไดรับความยุติธรรมเสมอหนา เพราะใครเปนใหญก็
ผู ใ หญ ก็ จ ะข มเหงผูน อ ยตามสบาย

เหตุฉะนั้นแผนดินจึงไดตั้งหลักความยุติธรรมไวใหคนอาศัย
เบียดเบียนขมเหงกันดวยเหตุใด ๆ ก็ดี

ผูน อ ยก็ จ ะเดื อดร อนไปหมด

ถาคนหลายฝายเกิดโตเถียงกัน หรือ

ศาลยอมพิจารณาใหผูประพฤติถูกประพฤตชอบเปนผูชนะ

ไมเลือกวาผูนอยหรือผูใหญ และใหผูแพคดีไดรับโทษหรือตองปรับใหมใหแกผูชนะ ดังนี้เปนบุญคุณ
อีกขอหนึ่ง
ดวยเหตุที่ตัวเราซึ่งเปนพลเมืองจะอยูเปนสุขอยูไดและมีอํานาจโดยชอบในตัวของเราเอง
เพราะอํานาจแผนดินชวยปองกันฉะนี้
ทดแทนบุ ญ คุณ แก แผน ดิน
ประการ คือ

ฝายเราทั้งหลายจึงนับวาเปนหนี้อยู และตองมีหนาที่ที่จะ

หนาที่ ของเราที่ จ ะทดแทนบุ ญ คุ ณ แกแผน ดิ น นั้ น

ก็ มีขอใหญ อยู 4
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เรามีหนาที่จะประพฤติความดีใหแกบานเมือง นับตั้งแตตองบํารุงเลี้ยงบุตร

หญิงชายของตน เมื่อยังเปนทารกเลี้ยงตัวเองไมได
เลี้ยงบิดามารดาของตน

ตลอดจนตองใหการศึกษาเลาเรียน และบํารุง

เมื่อชราหรือพิการที่จะเลี้ยงตนเองไมได ไมปลอยใหทารกซึ่งเปนบุตรชาย

หญิงของเรา และคนชราพิการที่บิดามารดาเรา อันเปนพลเมืองของทานอดตาย และฝายตัวเราก็
ตองประพฤติดี ทํามาหากินโดยชอบธรรม

ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมประทุษรายตอบานเมืองและ

ผูปกครองบานเมือง ถาเราไมทําตามหนาที่เหลานี้ เรามีความผิด
(ข)

เรามีหนาที่ที่จะตองชวยกําลังบานเมือง คือเสียภาษีอากร นับตั้งแตเสียเงิน

รัชชูปการเปนตนไป

เพื่อใหรัฐบาลไดมีกําลังบํารุงบานเมืองใหราษฎรอยูเย็นเปนสุขทั่วกัน ถาเราไม

เสียให เรามีความผิด
(ค)

เรามีหนาที่ที่จะชวยรักษาบานเมืองใหสงบราบคาบคือรับหนาที่เปนผูใหญบาน

หรือสมัครอาสาเป นตํารวจภูธร

ตํ ารวจพระนครบาล

ทําการรักษาทองที่เพื่อตรวจตราจับกุมผู

ประพฤติผิดกฎหมายและผูราย และตองเขาฝกหัดการทหารไวสําหรับตอสูขาศึกศัตรูภายนอกที่จะมา
ทําอันตรายย้ํายีบานเมืองของเรา ถาทานตองการและเราไมชวย เรามีความผิด
(ง)

เรามี ห น า ที่ ที่ จ ะช ว ยรั ก ษาความยุ ติ ธ รรม และการปกครองบ า นเมื อ ง

นับตั้งแตตองเปนพยานในศาลใหการโดยตรงโดยจริง และนับถือเชื่อฟงผูมีหนาที่ทําการของรัฐบาล
ถาเราแจงความเท็จตอเจาพนักงานหรือศาล หรือหมิ่นประมาทประทุษรายตอเจาหนาที่ที่ทําการของ
รัฐบาล เรามีความผิด.......”
คนตระหนั ก ใน “หนี้ แ ผน ดิ น ” และคน “หนั ก แผน ดิ น ” แตกต า งกั น อย า งสิ้ น เชิ ง
เพราะคนชนิด แรกเปน คนที่เ ห็น ประโยชน ของชาติ เป นที่ ตั้ง รูจักหนาที่และความรับ ผิด ชอบของตน
แตคนชนิดหลังนั้นเอาประโยชนของตนเองเปนที่ตั้ง ไมวาใครจะเดือดรอนอยางไรก็ตาม
...................................................

