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บทความออนไลน์ 

  

คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 

พระราชลัญจกรอันเป็นเครื่องหมายประกอบพระราชอิศริยยศ และพระราชอิศริยศักดิ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจ าสถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทานตราประจ ามหาวิทยาลัย ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอยู่ 40 แห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จัก
รีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราช
ภัฏ " และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
พระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"   พวกเราชาว ราชภัฏ  จึงต้องถวาย
งานประดุจข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระ ยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และสุด
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จิตสุดใจ นอกจากนั้นการเป็นคนของ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ต้องเป็นข้าของแผ่นดินอีกหนึ่งประการด้วย  นั่นก็
ด้วยเพราะว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏนั้น ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงาน เพ่ือ
บ้านเมืองและแผ่นดินอย่างท่ีมิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงานเพ่ือพสกนิกร
ของพระองค์  คงด้วยเหตุผลเหล่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงได้พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่อง
ประกอบพระราชอิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่ง
เครื่องเตือนความทรงจ า ว่าพวกเราชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน” ในท้ายที่สุดที่อยากจะ
สื่อไปถึงพ่ีน้องชาวราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศอยากให้ทุก ท่านส านึกในใจอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่อุทิศ
ตนท างานทุกอย่างเพ่ือเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดีและเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้น
กระหม่อมทุกๆ พระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ และตราบกระทั่งชีวิตจะหาไม่ รวมทั้งหากจะกระท าการสิ่งใดก็ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของแผ่นดิน ชาติ และบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ส าคัญที่ต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเกศีก็คือต้องปฏิบัติ
ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาประหนึ่งท าถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกกรณี  

เพราะเราคือ “คนของพระราชา...ข้าของแผ่นดิน” 

       14 กุมภาพันธ์ หลายๆ คน เน้นให้ความส าคัญกับวันแห่งความรัก หรือ Valentine Date การมอบดอก
กุหลาบ สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ หรือแม้แต่การท ากิจกรรมร่วมกันกับคู่รักอย่างสุดแสนจะโรแมนติก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เรามี
ความรักและท ากิจกรรมร่วมกันกับคนท่ีเรารัก… วันนี้เป็นวันส าคัญท่ีในหลวงท่านทรงพระราชทานก าเนิด “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่น าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่
ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และ
ปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้อง ประชาชน
ชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน “ 
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ค าว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” หากตีความตาม
ความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือ “การถวายงานประดุจข้าราชบริพารที่รับใช้
ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และสุดจิตสุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของ
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย เนื่องจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวก
เราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพ่ือบ้านเมือง และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้
ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพ่ือความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผลเหล่าใต้
ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงได้พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิศริยยศ พระราชอิศริย
ศักดิ์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจ าว่าพวกเราชาวราชภัฏ
คือ “คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน” 

 

เนื่องในวันราชภัฎ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ จึงได้จัดกรรมต่างๆ ขึ้นอาทิ การท าบุญตัก
บาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการ

http://www.natsima.com/wp-content/uploads/2015/02/Rajabath-day1.jpg
http://www.natsima.com/wp-content/uploads/2015/02/Rajabath-students.jpg
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สนับสนุนอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฎ” หนึ่งในรอบปีมีวาระส าคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเลือดราชภัฎจะถือโอกาสใน
การท างานเพ่ือสนองแนวทางพระราชด าริสืบต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการ
เป็น “ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และอย่างให้ชาวราชภัฏทุกท่านส านึกอยู่เสมอว่า “มีหน้าที่อุทิศตนท างานทุกอย่าง 
เพ่ือเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดิ์ดี และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆ พระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้ ส าคัญนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พวกเราชาวราชภัฏต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
เกศี ด้วยการปฏิบัติทึกภาระกิจที่ได้รับมอบหมายประหนึ่งท าถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกกรณี เพราะพวก
เราชาวราชภัฎคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

เพลง ราชภัฎสดุดี 

ขอเดชะ ขัติยะองค์ภูมิพล โปรดดาลดลพระราชทานนามมา  
ราชภัฏพร้อมใจศรัทธา เทิดเกียรติบูชา ถวายพระองค์ทรงพระเจริญ 
ผองเรารักสุดหทัย หาใครไหนเกิน ต่างชวนเชิญร่วมหมู่เชิดชูบูชา  
แหล่งเรียนนี้  น้องพ่ีศรัทธา ตั้งจิตวิญญาณ์ น้อมวันทาสถาบันยิ่ง 
* ปราชญ์ ของกษัตริย์ ผูกมัดหัวใจเรายิ่ง  
หยิ่งรักในศักดิ์ ศักดิ์ศรีพร้อมพลีชีวัน 
แม้นยามเรียน เร่งเรียนเพียรพร้อมพลัน 
มุ่งสร้างสรรค์ ปัญญาสามัคคี 
ขอเดชะ ขัติยะ พระบารมี สดุดี น้องพ่ี ร่วมพลีกายใจ  
ราชภัฏ ขอธรรมน าชัย ให้เกียรติเกริกไกร ขออวยชัยเชิดชัย ช...โย 

ขอบคุณข้อมูลโดย กนกวรรณ วิเศษสิงห์  https://www.l3nr.org/posts/514802 และ ภูวดล ศรีธเรศ 
http://stu.chandra.ac.th/new/092013/003.pdf 
ภาพจาก http://guideubon.com/news; www.udru.ac.th; องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

 

 


