
  

พระเจาอยูหัวฯ :  

องคตนแบบการทํางานเพื่อประชาชน 

      ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

  

จะเอาความคิดตางชาติมาใช ตองไมมองขามของไทย 

 ลักษณะผูนําที่เราสอนกันแบบฝรั่ง ก็วาตองมี Vision  มีอะไร

ตางๆ   วันนี้จะดึงนองๆ ทั้งหลายกลับมาสนใจลักษณะผูนําแบบไทย ๆ 

บาง  

ตั้งแตที่ไดบรรยายผูวาฯ CEO   เตือนตั้งแตตอนนั้นแลว เพราะ

เห็นหลักสูตรบรรยายโดยฝรั่งทั้งนั้น  ก็บอกฝรั่งเขามาพูดอะไรฟงไว 

เพราะเราจะตองสูกับเขา ตองเรียนรูเขา  แตเวลานําเอาแนวความคิด

หลักการเขามาใชในบานในเมืองของเรา  ระมัดระวังใหจงหนัก  เพราะ

บานเรากับบานเขาไมเหมือนกัน  คนไมเหมือนกัน พื้นที่ไมเหมือนกัน 

พื้นฐานจารีตประเพณีตางๆ ไมเหมือนกัน  

เวลานี้จุดบกพรอง  ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น  เพราะเรานําเอา

หลักการตางประเทศมาใชเร็วเกินไป  เราพูดเรื่อง ผูนําการเปลี่ยนแปลง  

เราอยากจะเปลี่ยนอยากจะแปลง  โดยบางครั้งเราลืมนึกไปวาที่เราเปนอยู

ขณะนี้มันมีอะไรดีๆไหม?  มาถึงจะรื้อลูกเดียว  อันนั้นตองระวัง 
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จะใชปญญา  ตองมีสติกอน   

ผมเรียนอยูฝรั่งนาน  สิบกวาขวบก็อยูตางประเทศแลว  กลับมาป 

2512  จําไดเลยวันแรกที่เขาไปทํางานสภาพัฒนฯ  สงไปนั่งในหองประชุม

เลย เราก็งงเปนไกตาแตก  เกิดมาไมเคยรับราชการเลย  ภาษาไทยก็ไมคอย

รูเทาไร  นั่งฟง ก็มีคนหนึ่งอายุมากแลว  เสนอความคิดบาๆ บอๆ อะไรไม

รู  หัวหนากองเราบอกวา  ความคิดอยางนี้ผิด  จึงถามวาทําไมทานไมคาน  

หัวหนากองบอกไมได ฟงไปกอน  ยิ่งฟงไปแกก็เลอะเทอะมากขึ้นๆ  เราก็

สะกิดหัวหนากองเรื่อย  เพราะเราถูกฝกมาวา ถาผิดตองแยงทันที   หัวหนา

บอกอยา  ขัดไมได  ถามทําไม มีเหตุผลหรือเปลา ไมมีเหตุผล  ผิดหรือ

เปลา?  ผิด  ขัดไมไดเพราะอะไร? เพราะเปนรุนพี่  เราก็งง  เอะ! ทําไมรุนพี่

แลวเราขัดไมไดเชียวหรือ?  เผอิญตัวเองไมไดเปนรุนไหนเลย  เพราะไม

เคยเรียนเมืองไทย  เลยปลอดภัยไมมีรุน  

ถามวาผิดไหม? ตอบยาก  มันเปนประเพณีนิยม  เรานับถือคนรุน

พี่  ตามที่ทานวา ก็มีเหตุผล  แตผมวากวาจะขัดไดนี่ ตองยก  ปง วัง ยม 

นาน  กวาจะไปถึงแมน้ําเจาพระยา  มารยาทไทย เราไมทําใหคนเสียใจ  เรา

ไมหักหนากัน  ถามผิดไหม?   ผมวาพูดยาก  แตคิดวาหลักสําคัญ เราจะอยู

ที่ไหนก็แลวแต คงตองยอมรับสิ่งตางๆ  เหลานี้  ไมใชยอมอยูใตอิทธิพล  

แตตองยอมรับวามันเปนโจทยในการทํางานที่สําคัญ 

หลังจากนั้น ผมก็เรียนรูไปเรื่อยๆ  จากคนรุนแรงแข็งกราว ยอม

หักไมยอมงอ  เอาสไตลฝรั่งมาทํางานอยูพักใหญ   ก็ไดสติวามันไม Work 
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ในเมืองไทย  หัวแตกทุกที  กลายเปนเด็กกาวราวทะลึ่ง ไมมีสัมมาคารวะ 

กลาขัดผูใหญแมกระทั่งในที่ประชุม  ผมไมไดบอกวาผิดหรือถูก   

เวลานี้ กพร.  มีหลักสูตรใหม  เอาเด็กหนุมๆ สาวๆ มา  ดูหนาตา  

Bright  ทั้งนั้นเลย   คงหวังวาจะเปน Change Agent  สงเขามาในที่ตางๆ  

หมดไปรุนแลว นี่รุน 2 ก็จะมาคุยกับผม ก็ดี แตกลัวเหลือเกิน  แทนที่จะ

ไปเปลี่ยนเขา  สงไปอยูที่ไหนอาจจะถูกระบบกลืนก็ได ไปพักเดียวหมด

แรง สงสารเหมือนกัน บอกนองอยาไปหวังอะไรมาก   

จากประสบการณในชีวิต ผูนําที่ดี  ประการแรกสุดตองมีปญญา 

ตองรูจักใชปญญา   ฝรั่งสอนใชปญญาอยางเดียว  แตผมวากอนจะถึง

ปญญา  ถาแบบไทยๆ  ตองมีสติกอน  ชวงไหนเราจะใชสติแคไหน  อยา

เผลออะไรอยางไร   ผมคิดวาตนแบบที่ดีที่สุดก็คือ พระเจาอยูหัวฯ 

 พื้นฐานของพระองค  พูดคําสามัญวาประสูติที่ตางประเทศ   

ศึกษาอยูตางประเทศ   ใชชีวิตเกือบทั้งหมดอยูในตางประเทศ  แตพอ

กลับมา  ลักษณะการบริหารการปกครองแผนดินของพระองค  ดูเสมือน

สอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีตางๆ อยางนาทึ่งที่สุด ไมมีความขัดแยง 

กลมกลืนกันไป 

อาชีพ “รับราชการ” 

 ป  2524  หลังจากผมรับราชการได 12 ป  รัฐบาลตั้งไปเปน

เลขาธิการสํานักงาน กปร.  (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ)   ตอนแรกเปนหนวยงานฝากอยูสภาพัฒนฯ   ผมทํา

หนาที่เปนเลขาฯ ตั้งแตป 2524  จนถึงป 2542  ลาออกกอนเกษียณอายุ  1 
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ป เพราะรองจากผมคือ คุณมนูญ มุกขประดิษฐ  อายุเทากัน ถาผม

เกษียณอายุ 60 ป เขาจะไมไดเปนซี 11  เราเปนแลว ใหเพื่อนเปนปหนึ่งจะ

เสียอะไร  ผมก็ลาออก  เราตองรูจักให 

วันหนึ่งไปจดทะเบียนมูลนิธิชัยพัฒนา  พนักงานไมไดอานวาใคร

เปนคนยื่น  ใครเปนนายก  (มูลนิธิชัยพัฒนานี้  อยูในพระบรมราชานุ

เคราะห  ไมใชในพระบรมราชูปถัมภ   เพราะเปนของพระเจาอยูหัวฯ  เปน

มูลนิธิเดียวที่พระเจาอยูหัวฯ ทรงดํารงตําแหนงเปนนายกดวยพระองคเอง)  

ที่ผมไปจดทะเบียนมูลนิธิ  ทานก็มอบอํานาจใหไป  เจาหนาที่ถามวา

มูลนิธินี้ของผมหรือเปลา?   ผมบอกเปลา  (ไมกลาบอกวาใคร  เดี๋ยวหาวา

ไปเบง)   บอกนายกมอบอํานาจมาใหจดทะเบียน เขาก็ถามวานายกอยูที่

ไหน?  ผมบอกอยูอําเภอดุสิต    เลขบานเทาไร?  ผมรูวาวังหลวง เลขที่ 1   

แตสวนจิตรลดา เลขที่เทาไร  ถามใคร ก็ไมมีใครตอบได   (แตเมื่อสัก 4-5 

เดือนมานี้ อําเภอดุสิตแจงมาวาเลขที่  22  วันไปบรรยายรองผูบังคับการ

ตํารวจ  ก็ถามวารูไหมสวนจิตรลดาเลขที่เทาไร  ไมรู  ก็เลยบอกวา จําไว

เลขที่  22  แลวกําชับวาอยาไปแทงหวยนะ   เขาแทงกันทั้งรุนเลย แลว

ซ้ํารายออกดวย 22)     

เจาหนาที่ไลถามไปเรื่อย   ถามวานายกอาชีพอะไร  ผมไมรูจะ

ตอบวาอยางไร  บอกวาอาชีพพระเจาแผนดินก็กระไรอยู  เพราะพระเจา

แผนดินไมใชอาชีพ เปนฐานันดร  ก็บอกไมรูอาชีพอะไร  แตเห็นทําหลาย

อยาง  ไมใชยวน แตมันตอบไมได        
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เสร็จแลวก็มาถามพระเจาอยูหัวฯ  เพราะรูวาทรงมีพระอารมณขัน  

ทูลวาตอนเขาถามเลขบาน ขาพระพุทธเจาตอบไมได   “เออใช ฉันก็ไมรู

เหมือนกัน สวนจิตรลดาเบอรอะไรก็ไมรู”       

ที่นาสนใจที่สุดคือ  อาชีพอะไร?   พระองคทานรับสั่งทันทีทันใด  

“จําไวนะ ใครถามวาฉันอาชีพอะไร  ใหใสไปวาทําราชการ”    ซึ้งไหม

ครับ  พวกเราทั้งหมดนี่เปน“ขาราชการ”   ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ตองเตือนสติ

เราวา  “ เราเปนขาแหงองคราชา”  คําวา “ขาราชการ” นี้ใหความรูสึกมี

ศักดิ์ศรีเกียรติยศ     ยิ่งตําแหนงผูวาราชการ  วาราชการแทนพระองค  

มากกวาพวกผมที่อยูสภาพัฒนฯ อีก  ผมรับราชการ รับมาปฏิบัติเฉยๆ   แม

ในระดับรองผูวาราชการจังหวัด  ก็เริ่มชวยวาราชการแทนพระองคแลว 

 เพราะฉะนั้น จิตวิญญาณการรับราชการนี้สําคัญ   บางทีเรา

เผลอไผลทําผิด  ลืมสถานะตัวเอง เวลาจะทําอะไรผิด  สถานะจะเปน

เครื่อง  Break  กิเลสตัณหา    เรารับราชการ เราวาราชการแทน  ทําผิด

ไมได  เพราะตัวเราเปนขาพระองค  ตองปฏิบัติเยี่ยงพระองคดวย  ตองเดิน

ตามรอยเบื้องยุคลบาท 

พระปฐมบรมราชโองการ  และ Good Governance 

 วันแรกที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย ในฐานะผูนําประเทศ  ประมุข

สูงสุด  ทรงสัญญากับประชาชน ที่เรารูจักภายใตชื่อ  “พระปฐมบรมราช

โองการ”   มีอยู 2 ประโยค  “เราจะครองแผนดินโดยธรรม” และที่แปลก

คือวางเปาหมายไวเลย ทรงกําหนดกติกาและทรงกําหนดเปาหมายดวย  

“เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”   มี  Target Group  ไวเรียบรอย    
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พอเขามาถวายงานป 2524   ผมนั่งดู   เหนือชั้นจริงๆ ประโยคแรก  

คําที่สําคัญที่สุดคือคําวา “ธรรมมะ”     เราจะครองแผนดินโดยธรรม   

จริงๆ ธรรมมะนี่คือธรรมชาติ   คือของธรรมดา คือเรื่องสามัญทั้งสิ้น 

ไมใชเรื่องแปลกพิสดารซับซอนอะไร  ทําไมตองรอใหฝรั่งมาพูดคําวา  

“Good Governance”  แลว  เราจึงไดอบรมกันใหญเลย   เริ่มทะเลาะกัน

กอนดวยการแปล   แปลวา “ธรรมรัฐ” ไมชอบใจ  บางคนแปลวา “สุข

ประสาทการณ”  สุดทายมาลงที่  “ธรรมาภิบาล”    ถาเราสังเกตวา  พอ

เขียน “ธรรมาภิบาล”  จะตามดวยวงเล็บทุกครั้งไปวา “Good Governance”   

แสดงวาที่แปลกันมานั้นไมคอยรูเรื่อง   

ใหพูดใชศัพทงาย ๆ  ถาใชภาษาตางประเทศ  ใหแปลทันที    

พระเจาอยูหัวฯ ทรงสอนวาเวลาพูดอะไร พูดงายๆ ใชศัพทงายๆ 

หลีกเลี่ยงใชภาษาตางประเทศ   แตถาหลุดภาษาตางประเทศออกมา ให

แปลทันที  เพราะบางทีสื่อออกไปแลวไมรู  

ผมไปฟงอาจารยมหาวิทยาลัยบรรยายแลว เวียนหัว   “การพัฒนา

ตองพัฒนาแบบองครวม เพื่อใหเกิดบูรณาการความคิด  เพื่อใหสันดาป

แนวทางที่เปนพลวัตรในบริบทสังคมไทย”    คนอีสานฟงแลวบอกวา  

“เจ็บหัวหลาย”     

ผมไปบรรยายใหพวกอีสานฟง “พวกเฮา การพัฒนา พัฒนาแบบ

องครวมเดอ”   ชาวบานยกมือ “คือวานิมนตพระทั้งวัดบ  องครวมนะ”  ที่

สื่อออกไปเราเขาใจนะ Holistic   แตพอออกไปถึงประชาชน  ทําไมตอง

องค  เดี๋ยวนี้องคความรู องคอะไรเปรอะไปหมด    
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ทศพิธราชธรรม  

 ทานทั้งหลายที่เปนขาราชการ  ตองตามรอยพระเจาอยูหัวฯ  ตอง

ถามตัวเอง  หลักธรรมมะของพระเจาอยูหัวฯ มีไหม?  มีเยอะเลย   เอางาย

ที่สุด   “ทศพิธราชธรรม”  มี 10 ขอ อะไรบาง ถาเราไมรูมีอะไรบาง เราจะ

ปฏิบัติไดอยางไร  เรามาไลกันดู 

เมื่อเริ่มถวายงานป 2524  ก็เริ่มศึกษาพระเจาอยูหัวฯ วาทรงทํา

องคอยางไรจึงเปนที่รักเคารพศรัทธาของประชาชน    

ขอแรก ทานัง คือ  ให    

งายๆ สั้นๆ  มีความหมายยิ่งใหญ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

ทรงสั่งสอนเราเยอะ  จะมีคําวา “ให” แทรกอยูตลอดเวลา  ทรงใหหมดทุก

อยาง  อยาไปนึกวาตองใหสตางค หรืออะไร ไมใช  ใหอะไรก็ไดที่เปน

สวนเกิน  วันนี้ผมก็ใหวิชาการ ใหวิทยาทาน วิทยฐานะ ไมมีอะไรเลยก็ให

รอยยิ้ม  ใครเดินเขามาหา  เรายิ้มใหเขา   

คํานี้แปลอีกอยางหนึ่งวา  “ใหโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน”  

ทรงรับสั่ง  เขาบอกวาเวียดนามแตก  เขมรแตก  แลวไทยจะแตก  แต 

Domino มาหยุดที่เมืองไทย   ทําไมมาที่เมืองไทย Domino แตกเลย  เราไม

แตก   เพราะคนไทยยังใหกันอยู   รับสั่งมาตั้งสิบๆ ปแลว  ณ ชายฝงทะเล

ที่นราธิวาส  รับสั่งวาคนไทยเรายังใหกันอยูถึงไดรอดมาถึงทุกวันนี้  ให

โดยไมหวังประโยชน  เด็กกําลังตกน้ําอยู  เราก็โดดไปชวย  มีเวลานึกคิด

ทันไหมวาเด็กคนนี้จะทําบุญคุณผูกพันไว  จะไดมาใชบุญคุณเราตอนเขา
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โตแลว  ขืนมานั่งคิดอยางนี้  จมน้ําตายไปแลว ไมคิดหรอก ทําก็ทํา ใหก็

ให ความหมายขอแรกจะเปนอยางนี้ 

ขอที่ 2   ศีล หรือ ศีลัง  

เมื่อไปบรรยายผูนํามุสลิมจาก 3 จังหวัด  ถามวาอิสลามมีศีล 5 

ไหม?  ตอนแรกนึกวาศีล 5  นี่คือพุทธ  มันไมใช  ที่แทคือพื้นฐานของ

มนุษย  มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ไมใชสัตวปา มีที่ไหนสอนใหฆากัน  มีที่

ไหนสอนใหขโมย  สอนใหโกหก  สอนใหผิดลูกเมียเขา  หรือสอนใหติด

ยาเสพติด  ขโมยของตะวันออกกลางตัดมือเลย   ผิดลูกผิดเมียเขาใชกอน

หินปาจนตาย  ของเขาศีล 5  แรงกวาเราหลายเทา    

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   แมลงตัวหนึ่งก็ไมเคยฆา   ผมเขา

ไปถวายงาน นั่งสังเกตดู  เคยมีทากเกาะ สมเด็จพระเทพฯ ดึงออกแลว  ตก

อยูพระศอตัวหนึ่ง  เขาใจวาหลุดจากตนไม  ทรงดึงทากออก  ใหชะลอรถ 

หยุดขบวน บอกขอปลอยตัวยึกยือกอน ทรงใหชีวิตตลอดเวลา ศีล 5 นี่

สมบูรณ ไมผิดศีลสักขอหนึ่ง 

ถือศีลนี่งาย  เราอยากใหใครเขามาขโมย  มาโกหก  มาฆาเรา  ใช

ยาเสพติด  มาลักขโมยลูกเมียเราไหม   ก็ไมอยาก  ไมอยากแลวเราไปทํา

กับเขาทําไม  อุปมา อุปมัย ถามตัวเองอยางนี้    

ศีล 5 คลุมหมด  บริษัท Enron  โกงประชาชน แตงบัญชี  หุนไมดี 

บอกวาดี  คนก็หลงซื้อกัน  บริษัท  Andersen  มาตรวจ ก็รวมกับเขาไปดวย   

ผิดศีลขอไหน ผิดศีลขอ “มุสา”  เห็นไหม หลักไทย Apply ไดลึกซึ้งยิ่งกวา

ฝรั่ง  ลงปฏิบัติไดหมด   



         พระเจาอยูหัวฯ : องคตนแบบการทาํงานเพื่อประชาชน        9   

  

 

ขอที่ 3   บริจาคะ หรือ บริจาค  

ทศพิธราชธรรม มี “ให” อยู 2 ขอ   บริจาคก็ “ให”  ทานังก็ “ให”   

ตางกันที่ ทานัง ใหโดยไมหวังผลตอบแทน  แตบริจาคะ ใหแลวหวัง

ประโยชนตอบแทน  คือสละของเล็กเพื่อประโยชนที่ใหญกวา   มานั่งนึกดู  

ใชแลว  ควักเงินคนละ 5 บาท 10 บาท บริจาคกันไป ไดโรงพยาบาลหลัง

ใหญ 10 ลาน 20 ลาน ไดโรงเรียนหลังใหญ   เราใชได ลูกหลานเราใชได  

คนไมรูจักเราก็ใชไดหมด  ไปตลอดกาล  ตรงกับที่พระเจาอยูหัวรับสั่ง  

our loss is our gain   เพราะตอนที่เราควักเงินบริจาค เราเสีย เราขาดทุน แต

แลวกําไรเราไดมามหาศาล   

เรานับถือพุทธแบบติดกรอบ  ตัวอยาง ชายสามโบสถ 

ผมบวช 4 หน  เมื่อจะบวชถวายพระเจาอยูหัว  ตอนพระชนมมายุ 

60 พรรษา  ก็กังวล เพราะคนไทยมาเตือนหลายคนวา  เขาถือนะชาย 3 

โบสถ   เราก็สงสัย  ครั้งที่ 1 ดี    ครั้งที่ 2 ดี   ทําไมครั้งที่ 3 ไมดี   ทูลถาม

สมเด็จพระสังฆราช  ทานบอกเขาใจผิด  ชาย  3 โบสถที่เขาวา  หมายถึง 3 

ศาสนา  พอจะมีเมีย 4 คนก็แปลงเปนมุสลิม    จะจีบฝรั่งก็แปลงเปนคริสต 

โบสถนั้นโบสถนี้  เปลี่ยนศาสนาไปเรื่อย  คบไมได      

ตามพุทธประวัติ   มีพระรูปหนึ่งบวชแลวสึก  20 - 30 หน  พอตน

หนานาสึกชวยพอแมทํานา พอทํานาเก็บเกี่ยวเสร็จกลับมาบวชใหม  บวช

เขาบวชออกอยางนี้ 20 - 30  ครั้ง ตลอดอายุขัยทาน ปฏิบัติหนาที่ทั้งทาง

โลกทางธรรม  เพราะฉะนั้น  ที่เราเขาใจกัน  ไมใช  บางอยางเราพูดไป  ก็
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หลงๆ เหมือนกันเรานับถือพุทธแบบติดกรอบ  ธรรมไมสนใจ  ไปงานไป

วัด  พอพระเริ่มสวดก็พนมมือ  แตปากก็คุยไปเรื่อยๆ     

ขอที่  4   อาชวะ หรือ  อาชวัง  คือความซื่อสัตยสุจริต  

ตองยอมรับวาขณะนี้  กระทรวงทบวงกรมกองตางๆ  ไปถึง

ผูบริหารทองถิ่น อบต.  อบจ.   การทุจริตคอรัปชั่นมีมาก    ยาที่จะรักษาคือ 

อาชวะ หรือ  อาชวัง  คือความซื่อสัตยสุจริต   

เมื่อบรรยายใหขาราชการฟง   ผมพูดแรงๆ มากเลยวา  การกินการ

โกง การทุจริตคอรัปชั่น กระทําตอหนาพระพักตรทุกครั้ง  นึกออกไหม?  

บนแบงคมีอะไร?  เวลารับทรงจองเขม็งมาทุกใบ รับทีทานจองมาที   แลว

อยาลืม ธันวาคม 2546  ทานแชงเอาไวแลว  “ใครทุจริตแมเพียงนิดเดียว

ขอใหมีอันเปนไป”    ทานคิดดู  ใบหนึ่งก็มีอันเปนไป   สองใบก็มีอัน

เปนไป  ทานจองเขม็งมา  อยางนี้เอาไมอยูนะ  ตอนนี้ไดขาวมา พอฟง

บรรยายเสร็จ  เขาไปสั่งเลยเวลาสงมอบ  กรุณาหอใหมิดชิดดวย จะได

ทอดพระเนตรไมเห็น   บางคนหัวแหลมไปกวานั้น   กรุณาจายเปน           

ดอลลารลวนๆ  คนโกงซะอยาง ก็หาทางแกลําไปไดเรื่อยๆ   

ผมก็เปนมนุษยปุถุชน มีกิเลสตัณหา เงินก็อยากไดนะเหมือนพวก

ทาน   พระเจาอยูหัวฯ ก็ไมไดสอนใหตัดกิเลสหมดเกลี้ยง   สิ่งที่ปรารถนา

ของพระองค  คือเราสามารถควบคุมกิเลสตัณหาใหอยูในกรอบของความ

พอดี  “มัชฌิมาปฏิปทา”   แตเชื่อผมเถอะครับ  เงินทองถาไดมาโดยมิชอบ  

มันบาป   แลวพอเกิดเรื่องเกิดราว  ไมใชเราประสบเคราะหกรรมคนเดียว  
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ทั้งครอบครัว  ลูกไปโรงเรียน เพื่อนชี้หนาดา  “ลูกคนโกง”  จะเอาหนาไป

ไวที่ไหน?   

กินนอย อยูลําบาก สุขภาพดี 

ตัวเลขทางการยืนยันวา  57 % ของคนที่เจ็บปวย ไมไดเจ็บปวย

จากเชื้อโรคหรือไวรัส หากแตวาเจ็บปวยจากพฤติกรรมการกิน การอยูที่ดี

เกินไป สมัยใหมคนที่แสวงหาความสะดวกสบาย ชีวิตที่หรูหรา ฟุมเฟอย 

ลวนแลวแตนําทางไปสูความหายนะทั้งสิ้น 

โรคสังคม 

เลี้ยงรุนมันมีกิจกรรมอยางเดียวคือ กิน ๆ ๆ ๆ ไมมีกิจกรรมอะไร

ที่มันเปนประโยชนเลย อยากฝากวาลองงดเลี้ยงรุนสักครั้งหนึ่ง แลว

รวบรวมพลังไปทําอะไรสักอยาง มันจะไดประโยชนมหาศาล    

ผมไปนอนอยูในปา 14 ป  ตอนที่มีการกอการราย ผมขอ

อาสาสมัครไป เปนเลขาแมทัพทั้ง 4 ทัพชวงป 17-18 ไมใชเลขาฯ อยูใน 

Office แตตองวางแผนอยูในสนามรบ ตอนที่เรายากจน ลําบากที่สุด

รางกายดีที่สุด  พวกชาวไรชาวนาสวนมากเปนไหม? โคเรสตอรอลขึ้น เขา

ออกแรงทั้งวัน จะเอาโคเรลตอรอลที่ไหนมาเหลือ 

ตอนบวช 2 ครั้งหลังไดพิสูจนดวยตัวเอง ครั้งหลังบวชแบบผาปา 

ฉันมื้อเดียว นอนในปาที่อาหารแย คือไมอรอยแตวาบริสุทธไมมีสารพิษ  

บวชไปได 7 - 10 วัน น้ําหนักลดฮวบ ๆ ไป 8 กิโล  ตอจากนั้นน้ําหนักคงที่  

เดินตัวปลิว ไมเคยงวงนอน วันที่ 10 หมอมาวัดโคเรสตอรอล ปรากฏวา 
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น้ําตาลไมมี โคเรสตอรอลไมมี ไตรกลีเซอรายดไมมี ทิ้งยาหมดเลย  แปลก

จริง? ตอนที่เราอยูอยางยากจนที่สุด มีผาอยู 4 ผืน กินมื้อเดียว รางกายกลับ

ดีที่สุด เพราะฉะนั้น อยากจะแนะนําวา รวยอยางไรก็ใหอยูอยางคนจน กิน

อยูแบบธรรมดาสามัญ  

กินอยูงายๆ ไมจําเปนตองแพง 

ผมเรียนที่ฝรั่งเศส  คนฝรั่งเศสไมกิน ไมซื้อ ของแพงๆ ที่เราบา

เหอกัน ใหรวยเศรษฐียังไงเขาก็ซื้อของธรรมดาๆ ราคาถูก แตของมี

คุณภาพ แตของเรามีคุณภาพ ไมมีคุณภาพ เราเอาแพงไวกอน ผมเคยแกลง

เอาไวนชิลเลี่ยน ใสในขวดมารโกใหกิน โอโห! สีเหมือนสีนกพิราบนะ 

เพราะอาจารยสอนมาตองบอกอยางงั้น ดมกลิ่น ปุกกี้ดีเหลือเกิน ถามวา 

ปุกกี้แปลวาอะไร? ไมรู อาจารยเขาบอกมาอยางนี้ พออมเสร็จ ตองมีดม  

ดื่ม ดูด แกวตองจับอยางนี้ รูหรือเปลาอยูฝรั่งเศสจับอยางนี้มีแตบอย

เทานั้น ไมมีใครจับหรอก ผูดีจอมปลอม เขาสอนมา ผมกินตั้งแตอยูชาโต

แลว  เขาดื่มแบบสบาย ๆ ไมตองมีพิธี  ไมตองไปเหอเขาหรอก  เรากิน

อยางไรก็กินอยางนั้น อยาใหมีปมดอย กระแชดี ๆ อรอยกวาอีก  

คนดียังมีมาก แตถูกละเลย 

อาชวังคือ ซื่อสัตย สุจริต ถาขาราชการมีดีอยูคนเดียว บานเมือง

พังพินาศไปนานแลว คนดีมีอยูมากแตไมมีใครเห็น ผมไปตางจังหวัด พวก

นี้เขาเงียบ คนดีที่ไมมีใครฉุดดึงมา แลวคนดีมักจะหนี เห็นอะไรกลิ่น

ทะแมงหนอยไมเอาแลว หนีเลย 
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คนดีหนีไปกับ Early Retire 

 เวลานี้ Early Retire มีคนดีอยูไหม? ขัดกับเจตนา Early Retire ไม

วาจะบริษัทฯ  หางราน  คนดีกลับออกหมด  เปนเหตุการณที่แปลก

ประหลาด เลาใหฟงดวยความเศราใจ เราโชคดีคนเห็นและไดรับรางวัล 

แตยังมีคนอีกจํานวนมากที่ไมมีใคร Recognize 

อาจมีมารผจญเพื่อทดสอบ  

ตอนที่เราเสียสละที่สุด รบในปาสะพายปนโดดรมลงไป เหมือน

ทหารเลย กลับโดนเพื่อนหมั่นไส ถูกเลื่อยขาเกาอี้  หาวาอยูสภาพัฒนฯ 

ทะลึ่งลงไปในสนามรบ  ถูกโจมตี รางวัลก็ไมได ผมไดรางวัลเมื่อเวลาลวง

มา 20 ป  และลืมไปแลว จึงขอใหจําไววาอยาเสียกําลังใจระหวางที่คุณทํา

ความดี  คุณจะไมไดรางวัล เขากําลังทดสอบคุณ อยาไปหวังรางวัลเปนอัน

ขาด ตรงกันขามคุณจะโดนสารพัดนึกเลย ผมพูดจากประสบการณ  

พระเจาอยูหัวฯ ทรงมีขันติธรรมสูงสุด ทรงแบกแผนดินไวทั้ง

แผนดิน เรามันแคกระผีกเดียวเทานั้น แตขอใหทําเถอะ เพราะมันมี

ความสุขในตอนทายของชีวิต คําอาชวะ อาชวัง ยึดใหมั่นเลย ซื่อสัตย 

สุจริต 

ขอที่ 5 คือมัทวะ มัทวัง  แปลวา ความสุภาพ ออนโยน ถอมตน  
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พระเจาอยูหัวฯ  เวลาเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ขณะรับสั่งกับชาวบาน

จะโนมพระวรกายลงไปหา คุกเขาประทับพับเพียบอยูกลางดิน พวกเราก็

เห็นกันอยูเสมอ  ทรงสุภาพออนโยน  

ควรถอมตัว ไมใชใชอภิสิทธิ์ 

 บางครั้งผมเห็นขาราชการ ผูใหญ นักการเมือง หรือใครก็แลวแต  

เดินกาไปเยี่ยมชาวบาน ใชอภิสิทธกลางถนนเปดไฟว็อบแว็บๆ ไลคนเขา 

มันนาสังเวช  พวกนี้เปนโรคอัลไซเมอรไปไหนไมถูก ตองเอารถแว็บๆ 

นําหนาตลอด กินขาวเที่ยงยังแว็บๆ ไปเลย กลับบานก็กลับไมถูก เลิกงาน

แลวยังแว็บๆ กลับบาน ทําไม! ไมเกรงใจนายจางเราบาง ก็ประชาชนนั่น

แหละ 

 บางทีผมก็โดนนะ พอลงมาถึง ถามวารถตํารวจมารับใคร บอกมา

รับทานไง จะแว็บๆ พาผมเขาไปในหมูบาน บาหรือเปลา?  เขาบอกรักษา

ความปลอดภัย  ความปลอดภัยบาอะไร?  เขาเลยรูเลยวาผมมา แทนที่จะ

ไปเงียบๆ ผมหนาชาทุกครั้งเวลามีรถนํา  บางคนนั่งเครื่องบินก็ตอง 11 A 

11 B เทานั้น ไมไดที่นั่งตรงนั้น เปนฟนเปนไฟ เพื่อนๆ ผมบางคนเปน

รัฐมนตรี ผมบอกอยากนั่งตรงนี้เหรอ เวลาเครื่องบินตกตายกอนเลยนะ นั่ง

อยูขางหลัง ยังไดถอนหายใจไดอีก 2 เฮือก ตายชากวาหนอย  

อํานาจกับความทุกขเปนของคูกัน 

ผมเคยเปนขาราชการซี 22 เพราะตอนนั้นผมเปนทั้งเลขาธิการ

สภาพัฒนฯ และ กปร.  2  ตําแหนง  ซี 11 + 11 ได 22  ผมถึงเขาใจวา

อํานาจมันมาพรอมกับความทุกข ผมรวงหมดทั้งหัวเลย  กลางวันประชุม
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สภาพัฒนฯ ตอนนั้น คลุมกระทรวง ทบวง  กรมหมดเลย งบประมาณตอง

ผานสภาพัฒนฯ หมด กลางวันประชุมยังไมพอ ฟดเขาไมหยุด หิ้วประเปา

ไปเซ็นตอที่บาน กลางคืนฝนตออีก ขบเขี้ยวเคี้ยวฟน เพื่อนๆ หมอฟนบอก

ทําไมฟนสึกหมดเลย นอนขบเขี้ยวเคี้ยวฟน ผมรวง  

ยศตําแหนงเปนของชั่วคราว 

  พอเกษียณแลว ผมเริ่มงอกขึ้นมาใหม  หนาตึง ฟนไมสึกอีกแลว  

เห็นสัจจะธรรมเลย ที่คุยโมวาซี 22 ตอนนี้มีสักซีไหม?  บทเรียนเกิดขึ้น

จากชวงชีวิตของเรา   มันพิสูจนวาแลวเราก็กลับไปอยูที่เกา  เราไมไดเปน

อะไรเลย มันเปนของปรุงแตงมาเทานั้น  บอกพวกนองๆ วา อยาไป

ตะเกียกตะกายเปนใหญเปนโตเลย ซีสูงๆ มันทุกขทั้งนั้น เขาบอกวาพี่ลิ้ม

รสความทุกขมาแลวนี่ แตผมยังไมเคย ขอลิ้มรสความทุกขสักนิดหนึ่งเถอะ 

อยากเตือนสักหนอยวา มันไมใชของที่มีความสุข 

เปนใหญตองเตรียมตัว เตรียมใจ  

การเปนใหญตองเตรียมตัวและเตรียมใจดวย  ผมไปไหนคนเดียว 

นอยครั้งที่จะมีคนติดตามไปดวย นอกจากไปทํางานเปนทีม  ผมชวยตัวเอง

ตลอด  ตั้งแตรับราชการอยูจนกระทั่งเกษียณ  หิ้วกระเปาเองไมตองมีคน

ติดตาม ถามีก็คนรถคนหนึ่ง  ผานดง  ผกค. ก็เอาปนวางไวกระบอกหนึ่ง 

ไวคอยยิงตัวตาย ไมไดไปสูกับใคร จะไมยอมโดนจับเปนเฉลย  ตอนนั้น

ตั้งปณิธานไววาถูกจับเมื่อไหรจะยิงตัวตายเมื่อนั้น  เขาหาวาบา 
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พระเดชอยูที่ตําแหนง พระคุณอยูที่ตัวเรา 

คําที่เขาชอบพูดกันพระเดชกับพระคุณ เมื่อมานั่งไตรตรองดู พระ

เดชพระคุณคืออะไร?  ก็เลยมาจําแนกวา ความจริงพระเดชไมใชของเรา 

พระเดชมากับตําแหนง  เปนรองผูวาราชการจังหวัดก็มีพระเดชอยูจํานวน

หนึ่ง  เปนผูวาราชการจังหวัดก็มีพระเดชอยูจํานวนหนึ่ง  ทานรองปลัดก็มี

พระเดชกําหนดดวย ปลัดก็มีพระเดชอํานาจทางดานงบประมาณ อํานาจ

สั่งการตางๆ  พระเดชมันติดอยูกับตําแหนง มันไมไดติดอยูกับตัวเรา ตอน

ซี 22 พระเดชมหึมาเลย เยอะแยะไปหมด  แตตอนนี้ไมมีแลวพระเดชจะ

สั่งอะไร อํานาจหมดแลว เพราะอํานาจมันติดอยูกับตําแหนง คนอื่นเขานั่ง

แทนแลว   

พระคุณจะเปนของเราเลย  เพราะเราสราง  เราพัฒนา เปนของเรา

ลวนๆ วันนี้คุณเชิญผมมาบรรยาย  เพราะวาผมมีพระคุณ หมายความวา มี

คุณวุฒิพอที่จะพูดเรื่องนี้ มีคุณสมบัติที่เปนคุณทั้งหลาย ทําใหเราอยูไดใน

สังคมนี้ ทําใหคนเขารักเราชอบเรา แตพระเดชไมใช  ฉะนั้น สิ่งที่ติดอยูกับ

ตําแหนงเวลาใชใหระวัง  ถายึดติดมาไวกับตัวเมื่อไหร  เราตกเปนทาสมัน   

   ขอที่ 6 ตะปะ คือความปรารถนาอยางแรงกลา หรือแรงบันดาลใจ 

หรือเจตนารมณ   

ทานพระราชธรรมนิเทศ แปลคําวา  ตะปะ วาคือความปรารถนา

อยางแรงกลา หรือแรงบันดาลใจ หรือเจตนารมณ ที่จะขจัดกิเลส ตัณหา 

ความเพียรทั้ งหลาย  ที่จะปฏิบัติธรรม  ฉะนั้น    พวกคุณจะปฏิบัติ



         พระเจาอยูหัวฯ : องคตนแบบการทาํงานเพื่อประชาชน        17   

  

 

ทศพิธราชธรรมจะตองมีตะปะในใจกอน คือความเพียรพยายามที่จะ

ปฏิบัติใหได  

ขอ 7 อโกรธะ คือ ไมโกรธ 

พระเจาอยูหัวฯ ไมเคยโกรธเลย ทรงมีโมโหบาง บางทีเราถวาย

งานไมทันพระทัยก็ดุเอา ทําอะไรผิดนิดๆ หนอยๆ ทานก็ดุเอา แตเวลาดุ

ทรงดุดวยความเมตตา พอดุเสร็จปปจะทรงสอนอธิบาย เวลาโดนดุเราหนา

จอยหนอย  เดี๋ยวก็ควักกระเปาแจกพระ 1 องค ใหพระปลอบใจ  ถาอยากรู

วาผมถูกดุกี่ครั้ง จะเอาถุงพระใหดู ถุงเบอเริ้มเลย 20 กวาป ก็ตองพลาดบาง 

เปนเรื่องธรรมดา  

พระเจาอยูหัวฯ ดุแลวเราไดกําไร 

ผมชอบนะ พระเจาอยูหัวฯ ดุ ดุ แลวเกิดกําไร เพราะดุแลวทรง

สอนตออธิบายตอไดกําไรมหาศาลเลย เพราะทานทําดวยความเมตตา  แต

ถาโกรธนี่ไปเลย ลองสังเกตผูใหญในบานเมือง บางทีไมมีเรื่องอะไรที่มัน

จะเลวรายนักหรอก ถาเราควบคุมสติของเราได ยับยั้งสติของเราได เวลา

โกรธปป มันผลักดันใหกาย วาจาทําไมดีออกไป ที่ไมมีเรื่องก็เลยมีเรื่อง 

บานปลายกันไปใหญ  ไมคุมหรอก หยุดซะเถอะ บางครั้งเวลาก็ชวยแกให 

เจอวิกฤตใหมีสติ   

ผมมีประสบการณจะเลาใหฟง คือถาเราเห็นวามันจะเกิดวิกฤตแน

เที่ยวนี้ ใหหยุดเบรกไวกอน จอดรถกอน จอดรถคือจอดตัวเอง หยุดไว

กอน แลวเชื่อไหม 80 % เหตุการณวิกฤตในชีวิตเรานี่ ชีวิตราชการนะ ชีวิต
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สวนตัวไมมีอะไรวิกฤต เวลามันชวยแกใหเองนะ ก็ผานพนไปแลว ไมเห็น

มีอะไร แตถาเราลืมสติ ตระหนกตกใจ กระโดดเขาไป เสร็จเลย มันเหมือน

วัวพันหลัก บางคนเด็กมารายงานอาจารยครับ แยแลว เดี๋ยวกอน นั่งนิ่ง ๆ 

สะกดอารมณ คอยๆ รายงาน เหตุการณไมซีเรียส มีทางแก ใจเย็นหาทาง

แกไดตลอดเวลา  อโกรธะเปนคุณสมบัติของผูนํา 

ขอที่ 8 คือขันติ  

ผูนําที่ดีจะขาดไมได จะตองมีขันติตอทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น

รอบๆ ตัวเรา บางทีเราเห็นอะไรๆ ไมสบหูสบตาเลยเพราะเราอารมณเสีย 

เห็นอะไรขุนมัวไปหมด ตองฝกขันติใหอยูในใจ แลวจะรูสึกชาเย็นกับภาพ

เครื่องรับนี่  ยิ่งอายุมากยิ่งสังเกตเห็นชัดเลย ไมมีโกรธ ไมมีดีใจ มันนิ่งไป

หมด 

ความนิ่งเปนสิ่งสําคัญ  

ไปเที่ยวกับเพื่อน  เวลาเที่ยวปาเที่ยวดง มันก็มีความผิดพลาด มี 

accident  เพื่อนที่ไปเที่ยวดวยกันบอกวาสังเกตผมถึงไดรูวาคนเปนใหญ

นั้นมีลักษณะยังไง ขอโทษนะ เขาพูดเอง ไมใชอวดเปนใหญอะไรหรอก 

มันเคยเปนเทานั้น แตวามันเปนแลว เขาบอกเห็นเวลามีอะไรเกิดขึ้น เห็น

แกนิ่ง  

เมื่อไมกี่เดือนมานี่ ตอนตีสอง ตั้งแคมปอยูในปาที่แกงกระจาน 

เกิดเสียงดังสนั่นปาเพราะตนไมทั้งตนโคนลงทับเต็นทแหลกเลย ทุกคน

ตื่นตระหนก แผดรอง ผมบอกวาเดี๋ยวกอน แลวคอยๆ เพงมองเขาไปวาไม

อยูในสภาพไหน ผมนิ่งเพราะชินตั้งแตอยูในปา 14 ป ที่ถูก ผกค. ลอมไว 
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บางทีมีเสียงปนใหญดังทั้งคืน เฮลิคอปเตอรตกที่บานไร อุทัยธานีกับพี่เสือ 

พิจิตร โดนมาจนนิ่งแลว พวกเพื่อนงง พอเรานั่งปป ที่เหลือก็นั่งตาม แลว

คอยๆ คุยๆ เดชะบุญมีคนนอนอยูในนั้นคนเดียว ไปนอนตรงมุมก็เลยไม

เปนไร ถาตกใจไปเหยียบ มันอาจจะเลื่อนทับเอาก็ได 

พระเจาอยูหัวฯ ทรงนิ่งตอทุกสิ่ง 

 ฉะนั้น ความนิ่งเปนสิ่งสําคัญ การเปนผูนําที่ดีนั้นใหนิ่งตอทุกสิ่ง

ทุกอยาง ไมยินดียินราย แมแตประโยคที่จะเอยขึ้นมา ความนิ่ง ไมยินดียิน

ราย วางเฉย เปนคุณสมบัติของผูนํา  

พระเจาอยูหัวฯ ขณะทรงประทับอยูที่ยะลาเมื่อหลายปกอน  เกิด

ระเบิดขึ้นที่มุมสนาม ทุกคนตื่นตระหนกกันหมดเลยและก็ลุกขึ้นยืน 

พระองคฯ ทรงประทับเฉยกับเหตุการณระเบิดตอหนาพระพักตร ใน

ระหวางตามเสด็จฯ ผมเห็นวาพระองคฯ ทรงนิ่งมาก ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น

จะนิ่ง จะไมตระหนกตกใจ ยั้งสติอยูกับตัวตลอด นี่ลักษณะผูนําที่สมบูรณ 

ตองมีตัวนี้ หลายคนหลุกหลิกๆ ไมนิ่งๆ เปนใหญลําบาก ขอเรียนตามตรง 

ฉะนั้น อโกรธะ ขันติ ความอดทนตองมี 

 ขอที่ 9 อวิหิงสา  คือการไมเบียดเบียน  

มีผูใหญบางคนใชลูกนองทําไอโนน ไอนี่ เบียดเบียนทรัพยากร 

เบียดเบียนคน เบียดเยียนสังคม มันเปลาประโยชนและเปนทุกขดวย ทุกข

กับเราและทุกขกับคนอื่นดวย เพราะฉะนั้น ผูนําที่ดีนั้นเบียดเบียนไมได 
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 ขอที่ 10 อวิโรธนะ อวิโรธนัง คือไมพลาดในธรรม และปฏิบัติจน

เปนนิสัย  

พระทานมีคําที่แยบยลคือ ใหปฏิบัติธรรมจนกลายเปนนิสัยสวน

หนึ่งของเรา ระหวางที่ทําเราไมรูหรอกวาปฏิบัติศีลขอไหน?  ฉันจะปฏิบัติ

ศีลขอ 5  ขอ 3 ขอ 4 ถาปฏิบัติจนเปนนิสัยของเราแลว จะปฏิบัติไดดีตลอด 

อยากจะใหมีศีล 5 อยูตลอดเวลา  ไมฆา ไมโกหก ฯลฯ จนเปนสวนหนึ่ง

ของตัวเอง  

ทศพิธราชธรรมปฏิบัติไดไมยาก  ถาฝกใหเคยชิน 

ทศพิธราชธรรม 10 ขอนี่ยากไหม?  ผมวาไมยาก แตวาความดี

เหมือนกับกีฬา ตองฝก การใหตองฝก การใหจนเคยชินกับการให ฝกทํา      

ทีละเล็กทีละนอย พอนึกอยากจะฆาแมลง หยุด Break ซะหนอย  เราก็ไว

ชีวิตหนึ่งแลว อยางนี้เปนตน 

ตามรอยพระยุคลบาท  

ผมรับรองไดวา เมื่อเราเดินตามรอยพระยุคลบาทแลว ผูคนจะรัก

ชอบ นับถือ เขาอาจจะไมกลัวเรา ความกลัวเปนความนารังเกียจดวยซ้ําไป 

คุณไปเที่ยวกับผมก็ได ไปเที่ยวเกาะหาดทรายดํา  ชาวบานเห็นบอก

อาจารยมาแลว เขามากอด ตัวผมเปยกน้ํา เพราะเพิ่งขึ้นจากทะเลมาใหมๆ 

ตัวเหม็นหึ่งแตทามกลางความเหม็น มันมีความรูสึก ความสัมพันธของ

จิตใจ มันกลบหมด ไมวาจะกลิ่นเหม็นอะไร ไมมีผลกับเรา ชาวบานจับปู
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มาไดตัวหนึ่งเปนอาหารมื้อนั้นของเขา ยังตมใหเรากินได  เอาไปขายเขาก็

ไดเงินหลายสตางค  เราไดสิ่งประทับใจเหลานี้ไมดีกวาหรือ 

ผูนําตองมีความพอดี ความพอเพียง  

พระองคฯ ทรงรับสั่งผูนําตองยึดความพอดี  เศรษฐกิจพอเพียง แต

พิจารณาแลวไมใชเศรษฐกิจพอเพียงอยางเดียว มันตองสังคมพอเพียง 

การเมืองพอเพียง ทุกอยางตองพอเพียงหมด มัชฌิมาคือความพอดี  

การมีความพอเพียง การเมืองบางทีก็ทําลนเกินไป วันดีคืนดีลุก

ขึ้นมายกรางรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในโลก ผมเคยสอนทฤษฎีการเมือง ที่

ธรรมศาสตร 6-7 ป  ที่จุฬาฯ  2 ป ผมไมเคยเห็นรัฐธรรมนูญที่ไหนดีเทา

ประเทศไทย แตเวลาใชเปนอยางไร?  ทะเลาะกัน มันออกแบบดีจนเคลื่อน

ไปไมได ถวงอํานาจเสียจนกระทั่งอยูนิ่งกับที่เลย ทุกคนมีอํานาจหมด แลว

ตางฝายออกมาใชอํานาจกันหมด  ตอนนั้นเราทักทวงแลวแตถูกหาวาเปน

เตาลานป 

อาจารยสอนรัฐธรรมนูญจากฝรั่งเศสมาหา เปน Top 10 ของโลก 

มาเที่ยวเมืองไทย มาขอดูรัฐธรรมนูญไทย เขาเอาไปอานบอกไมนึกฝนวา

ประเทศเล็ก ๆ ของ You  จะรุดหนาประชาธิปไตยไปถึงเพียงนี้ คนฝรั่งเศส

ยังไมกลาเขียนอยางนี้เลย แลวมั่นใจหรือวามันใชได บอกยังไมรูเลย ก็รอ 

ๆ กันอยูนี่ ดูซิหยิบมาตราไหนขึ้นมาตองสงตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ ก็

แสดงวาไมรูเรื่อง ถารูเรื่องก็ไมตองตีความใชไหม?  ของดีประเสริฐเลิศ

เลออยางไรก็ตาม ถาหากคนใชไมไดเรียนรูที่จะใช ของดีนั้นไม Work 

หรอก  
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เมื่อรูแลวทุกอยางก็งาย  

ผมนั่งใน Cockpit 747 เยี่ยมที่สุด ทันสมัยที่สุด กัปตันบอก

อาจารยไปฝกบิน เขาไปนั่งเหมือนหมาตัวหนึ่งจริงๆ ปริญญาไมไดชวย

อะไรเลย แหงนขึ้นไปขางบนมีประมาณ 60 สวิทซ ขางลางประมาณ 30 

สวิทซ ขางใตคลายมีครัช มีเบรก เปนคันบังคับแทนหาง เวลาบินอยูกลาง

อากาศ เอาไวบังคับเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา แตถาอยูกับพื้นแลวเหยียบไปคือ

เบรก แลวถาอยูบนพื้นเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาจะอยูขางประตู มีหลูบโผลมาคืบ

เดียว  

เชื่อไหม 747 จะเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาอยูขางประตู คอยๆ เรียนรูไป 

ทีละชิ้นๆ รู Function เปด Flash ตรงนี้ตอนขึ้น เปด Flash 6,000 รอบ เขา

บอก V 1 อาจารยดึงขึ้นเลย ก็บินขึ้นไปทันที หลังจากรูแลว อันนี้สําคัญ 

พอรูแลวอะไรมันงายไปหมด เหลือปุมเดียว พอบินขึ้นเสร็จ สับ Auto 

เสร็จ ฟงหอการบินมันสง  You  ไปที่ 6801 มีปุมกด 6801 เดี๋ยวบอกไป 

7326 แคนั้น 

กอนบรรลุมันยุงยาก พอบรรลุธรรมแลวงาย พอไปถึงแกนสาร

แลว มันเหลือของธรรมดาสามัญที่สุด อันนี้เปนของสําคัญ 

รูรักสามัคคีและเขาใจ เขาถึง พัฒนา  

ผมเห็นภาคใต ทานบอกวาเขาใจ เขาถึง พัฒนา แปลวาอะไร รูรัก

สามัคคีแปลวาอะไร ความจริงเหมือนกันเลย พระองคฯ ทรงอัจฉริยะมาก  

ทานบอกทํางายๆ คือลองผาตัดประโยคนี้ ไดคําวา รูรักสามัคคี 
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 การเปนผูนําจะทําอะไรตองรูกอน รูตนเหตุ รูปลายเหตุ รูทางแก  

ถารูเฉยๆ มีประโยชนอะไรไหม? ถามอะไรรูหมด ตอบไดหมด แตไมทํา

อะไรเลย นั่งอยู เฉยๆ ไมมีประโยชน ตองลงมือทํา ตองลงมือปฏิบัติ 

ประโยชนจึงจะเกิดขึ้น 

“รัก” 

การทําหรือการปฏิบัตินั้น ตองมีพลังผลักดันอยูตลอดเวลา ไมมี

พลังอะไรจะเหนือไปกวาพลังของความรัก เรียกวาความรัก ความเมตตา 

ความหมายมันเหมือนกัน ตองมีพลังตัวนี้ผลักดันออกมาอยากใหเราปฏิบัติ 

อยากแกไขปญหา  เรารูทางแกทางออกทั้งหมด ถาปราศจากพลังตัวนี้ก็นั่ง

หงอยอยูคนเดียว รูหมด ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด นั่งอยูอยางนั้น ผูนาํที่

ดีตองมีพลังอยูตลอดเวลา ขาดพลังเมื่อไหรจบ  

วันหนึ่งเดี๋ยวพระอาทิตยก็ขึ้น เย็นพระอาทิตยก็ตก วันๆ ก็ผาน

ไปๆ 67 ปแลว เปนชวงสุดทายของชีวิต เมื่อวานฟงธรรมมะสนุกมากที่

ธรรมศาสตร หลวงพออายุ 92 ป ไมสอนอะไร สอนธรรมมะ สอน

ธรรมชาติ คนที่นั่งฟงอยูนี่รอความตายทั้งสิ้น อาตมาก็เหมือนกัน รอแลว

รออีกมันก็ไมตายสักที 92 ปแลว พวกโยมก็เหมือนกัน มันก็ตามกันไป

อยางนี้ เอาอะไรกันหนักหนา  เปนความจริงไมมีเกิดก็ไมมีตาย  เกิดปป

ความตายมันรออยูขางหนา เมื่อไหรเทานั้นแหละ 
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“สามัคคี” 

พอเราทําใจยอมรับไดจะไมกลัวอะไรเลย มาถึงเมื่อไหรก็เมื่อนั้น 

แตรูเสร็จตองมีแรงกระตุนความรัก ความสนใจ ถาเรารูบรรลุธรรมหมด มี

พลังสูง ความรักความเมตตา นั่งทํางาน 24 ชั่วโมง นั่งทําอยูคนเดียว ผูวา

ราชการจังหวัดนั่งทํางานอยูคนเดียว ทั้งจังหวัดไมมีใครทํางานเลย ไหว

ไหม? แคไมมีอักษรเลขหนาหองก็เสร็จแลว ไมรูจะไปสั่งใคร เบอร

โทรศัพทยังจําไมไดเลย ยิ่งเปนใหญสมองยิ่งหด ขนาดเรียกเลขามาอยูหนา

หอง หนาโตะแลว เรียกมาทําไมนี่ ลืมไปแลว ตองฝก เผลอเมื่อไหรเสื่อม

เมื่อนั้น ยิ่งใชคนเยอะ คนอื่นคิดแทนทําแทนหมด สมองฝอเลย รางกาย

ตองฝกทุกชิ้นสวน ฉะนั้น ตองชักชวนกันทํา อยาทําคนเดียว ทํารวมกัน 

เรียกวาสามัคคี 

 ความสามัคคีตองชักชวนกันทํา เปน Team - work  ทุกตําแหนงมี

หนาที่หมด ทุกตําแหนงสําคัญหมด หนาหองหายไปเราก็แยแลว แฟมก็อยู

กับเขา สมุดนัดก็อยูกับเขา อะไรก็อยูกับเขา ตอนเที่ยงภารโรงไมเดินไป

ซื้อขาวใหเรากิน เราจะตะเกียกตะกายไปซื้อเองหรือไม 

“เขาใจ”  =  “รู” 

พอเกิดเหตุภาคใต ก็ทรงสอนเหมือนทางเดียวกัน เริ่มตนตอง

เขาใจวาปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้นั้น  เรากําลังมีภารกิจกับคนลักษณะไหน? 

ประเภทไหน? วัฒนธรรม ศาสนาเขาเปนอยางไร?  เขาสอนอะไร? 

วัฒนธรรม ความคิดพื้นบานเขาเปนอะไร? ประวัติศาสตรตอนนี้มันเกิด

ขึ้นมาอยางไร? แบงแยกดินแดนหรืออะไร? นี่คือเขาใจ ตองเขาใจกอน 
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แลวไมใชเขาใจเขาอยางเดียว  ตองเขาใจสถานะของตัวเราดวยวาเปน

อยางไร?  กองกําลังของเขาเปนอยางไร? ภารกิจตัวบุคคลถูกวางไวอยาง

ถูกตองไหม? กระทรวง ทบวง กรมตางๆ  

เขาใจหรือรูตองมากอน  ตองรอบรูจริงๆ ผมบรรยายไลตอนพวก

ผูนํามุสลิม พอประเมินผลเขาใหเลิศเลย ผมเผอิญโชคดีตอนอยูฝรั่งเศสไป

เลือกเรียนวิชาอิสลาม เพราะอยากรู ไมนึกเลยวาอีก 40 ปจะไดใช

ประโยชน เพราะอยางนอย Basic ของอิสลามเรารู  เราพูดภาษาเดียวกับเขา 

ไปชี้แนะ ชี้จุดได อัลเลาะหสอนอะไร?  เขาก็งงเหมือนกัน ทําไมเรารู แตก็

ใชประโยชน 

“เขาถึง”  

พอเขาใจแลว  เราก็พรอมจะเขาถึงเขา แลวทําใหเขาอยากเขาถึง

เราดวย ยังไมเขาใจกันหลายคน นึกวาเราจะตองเขาถึงเขาอยางเดียว ถา 

Action มี One Way เฉยๆ ขอเรียนเลยวา ถาพวกเราไมสามารถทําใหไดถึง

ขนาดวาประชาชนอยากจะมาหาเราดวย เขาถึงเราดวย จะไมมีทางชนะเลย  

เพราะฉะนั้น เขาถึงตอง 2 ทางคือ เราเขาถึงเขา  เขาอยากเขาถึงเรา 

พอเราเขาใจซึ่งกันและกัน เราตางฝายตางอยากเขาถึงกัน มันก็เขาไปสู

ขบวนการพัฒนา ซึ่งโครงการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้น ตั้งอยูบน

รากฐานของความตองการ ทั้งสองฝาย ไมใชเปนการยัดเยียดเขาไป 

รัฐมีจุดออนอยางหนึ่ง  คือชอบคิดโครงการขึ้นมา  แลวยัด

โครงการเขาไป มันถึงไดพัง  ความจริงตอนนี้ตองตกลงกัน เพื่อนําไปสู

การพัฒนา คือเปนกิจกรรมที่ตกลงกันทั้งสองฝาย บนฐานของความเขาใจ
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ซึ่งกันและกัน  หลังจากเขาไปอยูที่นาแก 3-4 ป เผลอปปยิงกัน เดินเขา

ไปบานดงหมู ชาวบานนั่งกมหนาไมยอมพูดกับเรา เปนศัตรูกันโดยสิ้นเชิง 

แตเชื่อไหม? ทํางานไปสักพัก วันหนึ่งมีชาวบานคนหนึ่งเดินผานรถที่เรา

จอดอยู เอาซองบุหรี่มากําๆ โยนใสรถ เราก็สังเกต ทําอะไร? เพราะตอน

นั้นเรากลัว พอเอาซองมาคลี่ดู “อยาไปเสนทางนั้นนะเขาซุมอยู ดักยิงอยู” 

วันนั้นผมบอกวาชนะแลว เขาเขาถึงเราแลว ตอจากนั้นปลอดภัยตลอด การ

ขาวไมตองหาเลย อยูที่ไหนชาวบานมาจัดเสนทางใหเสร็จ อาจารยมันมี

ทางเดียวมันตองไปทางนี้ ไมเปนไร อาจารยรีบหรือเปลา ไมรีบใชไหม? 

เดี๋ยวรอเวลาโรงเรียนเลิกกอน พอลูกเลิกเรียนผมขึ้นรถอาจารย รถกระบะ

ไปดวยกัน พวกนั้นจะไมกลาซัด ลูกหลานนั่งเต็มรถอยางนี้ วันนั้น ผม

บอกชนะแลว ตางฝายตางเดินเขาหากัน การมอบตัวเกิดขึ้นในโครงการ

มากที่สุดแลว 

ผูนําตองสรางวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา  

ผูนําจะตองคิด ที่บอกวาตองมี  Vision วิสัยทัศนมันตองสรางอยู

ตลอดเวลา ไมใชวางเสร็จแลวจบ นั่งเอื่อยเฉื่อย ทุกชั่วโมงคุณตองสราง  

Vision  ใหเกิดขึ้นมาใหได  

    การเขาถึงกันชวยแกปญหาได 

ผมอยูที่นาแก ไทยฆาไทย  ยิงหัวกันเลย  ลองมานั่งคิดดู  มันยิง

โดนคนทุกที  เห็นชาวบานเปนมาเลเรีย  เดินสั่นมาหาหมอทหาร หมอ

ทหารจายยาชุดหนึ่ง 24 เม็ด เชื่อหรือไม?  ขอบใจสักคําก็ไมมี  แตเขามา
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ดวยความจําเปน มาเลเรียมันจับอยู  ควายาปบเดินเขาปาไปเลย เก็บไวกิน

ครึ่งหนึ่ง  อีกครึ่งหนึ่งเขาปา พวกนี้แนวรวมทั้งนั้น  ญาติอยูในปา 

เรามานั่งดูสักพัก บอกหมอหามจายยาเปนชุด ตอไปใหจายยาที

ละเม็ด หมอดาผมวาวิชาชีพหมอที่ไหนจายยาทีละเม็ด ยาชุดมันตองจาย

เปนชุด บอกวาไมได ผมเปนเลขาแมทัพ ผมสั่งหมดใหจายทีละเม็ด แลว

ตอนหลังผมจะอธิบายเอง คิดดูนะทุกๆ 4 ชั่วโมง คนนั้นตองกลับมา ยา

มาเลเรียมันคุมได 4 ชั่วโมง ไมเชนนั้นมันสั่น ปวดหัว ตัวรอนอีก ใหยาเมด็

แรก เถียงกันใหญทําไมทุกทีไดยาเปนชุด ตอนนี้มาเปนเม็ด บอกไมรู

ตอนนี้เขาสั่งใหแจกเปนเม็ด ควายาไปอีก 4 ชั่วโมงมาอีกแลว ไดเม็ดที่ 2 

ไป เม็ดที่ 3 บอกอยาเพิ่งไป กินน้ํากอน เดี๋ยวคอยกลับ เริ่มนั่ง เม็ด 4  - 5 

เริ่มคุยกัน พอเม็ดที่ 10 ก็เริ่มสนทนารูปญหา เขาถึงกันแลว ผานยาทีละเม็ด 

เจอเรา 24 ชั่วโมง แทนที่เจอหนเดียวแลวเอายาไป 24 เม็ด นี่คือตัวอยาง 

“พัฒนา” 

ทุกสิ่งทุกอยางถารูจักใชจะเกิดผลมหาศาล สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

มาถึงบอกเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกัน พอรับสั่งบอกไปเที่ยวเราก็ใจหาย วันนี้

เหงื่อทวมอีกแลว ทรงบอกวาวันนี้เราจะเลนเกมอธรรมสูกับอธรรม เสร็จ

แลวประทับรถออกจากสวนจิตร ไปศูนยวิจัยที่บึงมักกะสัน พอไปถึงที่นั่น

เปนที่น้ําเนา เหม็นหึง   

พระองคฯ ถามวาน้ํากําลังเนาอยูนี่ ธรรมมะหรืออธรรม  ตอบวา

อธรรม ผักตบชวาขึ้นเต็มหมด ถามอีกวา ผักตบชวานี่ ธรรมะหรืออธรรม 

ตอบวาก็เปนอธรรมเหมือนกัน เอาละจับมันสูกัน อธรรมสูกับอธรรม ตอน
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แรกนึกวาทอดพระเนตรหนังจีนมากเกินไป ความจริงทรงอุปมาอุปมัย 

ทรงเปนนักปรัชญาดวย แตตัวนี้ตองเอาปญญาเขามาใหเหมือนยาที่แจก 

วิธีกําจัดผักตบชวา  

ตองมีการบริหารจัดการ แทนที่จะใหผักตบชวาขึ้นเต็มพื้นน้ํา เอา

มารวบใชไมไผมาประกบเปนรองๆ ไป  เปดที่วางใหผิวน้ํามันโดน

แสงแดด  โดนลม  บรรจุออกซิเจนในอากาศลงมา   พอน้ําไหลผาน 

ระยะทางปลายถนนพญาไท ไปสุดดินแดงมักกะสัน ประมาณ 1 กิโลเมตร 

น้ําผานแปลงผักตบชวาๆ ก็ดูดซึมเอาโลหะหนักเขาไวและ Clear น้ําไป

ดวย ปรากฏวาพอไปถึงปลายทางน้ํามีมาตรฐานที่สิ่งมีชีวิตอยูได ปลาเต็ม 

ปลูกผักบุงได   

นี่คือวิธีการมองของผูนําที่มีปญญา ถาเราดูน้ําเนา เรามักนึกถึง

โครงการบําบัดน้ําเสีย กี่พันลานก็ไมรู   กอนที่จะไปนึกถึงไอนูนไอนี่ มอง

หาของรอบ ๆ กอน แลวสติปญญาจะแสดงใหเห็นวามีความเปนผูนําสูงสง

หรือไม สามารถจะวาผสมผสานสิ่งที่อยูรอบตัวออกมาใหเกิดผลที่เปน

ประโยชนไดอยางไร?  เปนศิลปะขั้นสูง 

ตลอดระยะเวลา 25 ป ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

จะพบภาพผูนําอยูตลอดเวลา   ดินพังทลาย  นักวิชาการบอกตองทํา  

Terrace    การทํา  Terrace  ตองมีรถแทรกเตอร ตองใชพลังงานน้ํามัน  พอ

พระองคฯ มอง ใหไปเอาหญาแฝกมาปลูกเปนแนว พอดินชะลางมากอง

อยู เดี๋ยวก็เปน Terrace  ธรรมชาติเกิดขึ้นเอง อาจจะใชเวลานานนิด แตวา

ไมตองลงทุนลงแรงอะไร  เปนธรรมมะ 
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ตนไมเกาะกลางถนน  

สายไฟอยูขางบน ก็เอาตนไมประเภทโตถึงสายไฟมาปลูกอยู

ตลอดเวลา เดี๋ยวมันก็ปนไปทะเลาะกับสายไฟ  ทําไมตนไมมีตั้งเยอะแยะ 

เลือกใหถูกไมไดหรือ  ปลายวังมะนาวจะไปหัวหิน เอาตนสักมาปลูกใน

รองน้ํา กลางถนน 2 หมื่นกวาตน ตนสักเปนไมดอนมาปลูกในรองน้ํา แลว

หางกันนิดเดียว ไมสักเปนไมใหญ 40 ป ตนเปนแสน มันมีโอกาสโตถึง 40 

ปไหม? บอกใหรีบขุดไปปลูกที่อื่น จะไดปาสักขนาดใหญ ก็ดื้อแพง ทหาร

ชางก็อยูตรงนี้ เอาทหารชางมาขุดไปปลูกในภูเขา  

การปลูกตนไมกลางถนน วัตถุประสงคคืออะไร? ตองรูภารกิจ

ของตนไมที่อยูกลางถนนกอนวาภารกิจคืออะไร?  

ประการแรก ไมอยากใหแสงไฟอีกขางหนึ่งสองตา  ดวยขับรถ

แสงไฟผานตนนี้แว็บๆ ยิ่งทรมานตาหนักขึ้นไปอีก   

ประการที่ 2  เกิดรถจะแฉลบลงขางทางนั้น จะไดเปนตัวเบรก 

ไมใหขามไปทํารายผูอื่นเขา ถามจริงๆ พุมเข็มกับตนสัก ถาคุณขับรถคุณ

จะเลือกเบรกกับอะไร? อยากเบรกกับตนสักหรือ ตัดมาตอโลงได  

ผูนําตองทําเปนตัวอยางที่ดี 

จังหวัดสุพรรณ  คุณบรรหารมีพุมเข็มตัดเรียบ ตัวอยางดีๆ ใน

จังหวัดสุพรรณนี้พบมาก ทําไมทําไดแตจังหวัดอื่นทําไมได ตองมีผูนํา

อยางนั้นใชไหม? ไดขาวเมื่อวานคุณบรรหารลงจากรถ ถือกรรไกรคอยตัด

เองเลย พอเห็นหัวหนาทํา ลูกนองก็ตองลงมือทํา  
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ขอใหมองพระเจาอยูหัวฯ เปนแบบอยาง 

หัวหนาตองลงมือทํากอน จะทุกขก็ตองทุกขกอน จะสุขก็ตองสุข

กอน ฉันใดฉันนั้น  พระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯนําตลอด งานทุกอยาง

พระองคฯ ทรงเปนผูนําตลอด 

พวกเรานี้ชอบเห็นพระเจาอยูหัวฯ  เห็นทีไรก็ชื่นใจทุกที  แต

ตอไปนี้ผมอยากจะฝากไวใหมองพระเจาอยูหัวฯ อยาเห็นเฉยๆ พยายาม

มองแลวดูซิ พระองคทานสื่ออะไรออกมา ทานสอนอะไร? พยายามเขาใจ

ในสิ่งที่ทรงปฏิบัติ แสดงใหเราเห็นอยูทุกเมื่อ อยาเพียงไดยินเฉยๆ ชอบได

ยินพระเจาอยูหัวฯ วันที่ 4 เริ่มจับกลุมกันแลว ปนี้ใครจะโดน ใชหรือ

เปลา? เอาสนุกไวกอน ผมขอใหฟงพระเจาอยูหัวฯ ทุกวันพระราชกระแส 

พระราชดํารัส ผานตา ขอเขียน ทีวีออกมา ฟงแลวจะไดบทเรียนมากมาย

มหาศาล  เรียนแบบไมตองเรียน มันซึมซับเขาไปเอง แตถาใหผานไปเฉยๆ 

ผานตา ผานหูโดยไมเก็บอะไรไว เราก็ไดความสุขประเดี๋ยวประดาวไปเทา

นั้นเอง  

ของขวัญพระราชทาน 

พวกเราอยากไดของขวัญพระราชทานหรือไม  จะอัญเชิญ

ของขวัญพระราชทานมามอบใหนองๆ ทั้งหลาย เพราะรุนที่แลวก็มอบให 

รุนนี้เดี๋ยวจะนอยเนื้อต่ําใจ เอาของขวัญไวสูกับวิกฤต ในขณะรับราชการ

หรือไมรับราชการก็แลวแต ชีวิตไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ  เดี๋ยวทุกข 

เดี๋ยวสุข จะเจือกันไปอยางนี้  
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ผมจะนําคําสอนที่ทานสอนแลว จําไวใหมั่นใชเปนอาวุธสูกับ

วิกฤต คือวันหนึ่งผมหมดอะไรตายอยาก นั่งคอตกเพราะทํางานชิ้นหนึ่งไม

สําเร็จ ทํายังไงก็คิดไมออก  พระเจาอยูหัวฯ ถาจะพูดแบบสามัญคือ เปน

นายที่ดี ผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองจะอยูในสายพระเนตรหมด ทรงรู

หมดใครทุกข ใครสุข รูหมด สังเกตเห็นหมด  

วิธีปลอบของพระองคฯ เปนเราถาเจอลูกนอง ทุกขก็บอกวาไง?  

เรื่องอะไร?  เลาใหฟงหนอย แตพระองคฯ  มาถึงบอกวาใหไปหาเหล็กมา

ใหกอนหนึ่ง ฉันอยากจะเอาเหล็กนั้นมาตีมีดดาบสักเลม  ถามวาเหล็ก

อะไร? บอกเหล็กธรรมดา เอาขนาดไหน?  2 กิโลก็พอ ทานถามวาแพง

ไหม?  เหล็กธรรมดา  1-2  กิโล ราคาก็ประมาณ 10-20 บาท เทานั้น  

พอซื้อเหล็กมาไดแลว จะตีมีดดาบ ตองเอาเหล็กไปทําอะไร? ทาน

ถาม ตองเอาไปเผาไฟ เผาไฟจนแดงโรเลยใชไหม?  บอกใช นี่ถาเราโดน

เผาอยางนี้ มันเจ็บปวดไหม? มันปวดแสบปวดรอนแยซินะ ใช ทนไม

ไหว? เจียนตายแนเลย ถามบอกเผาแดงโรเสร็จแลวตองทําอยางไร? เอา

ฆอนทุบตี  

ทานถามวาถาเราถูกทุบถูกตีอยางนั้น มันเจ็บไหม? เจ็บปวดไหม? 

ทรมานไหม? แลวกวาจะเปนมีดดาบนั้น มันถูกเผาไฟกี่ครั้ง  ถูกทุบกี่ครั้ง 

บอกก็ไมรู เย็นมาก็เผาตอ เหล็กเย็นก็เผาตอ แดงโรเสร็จทุบตอ ซ้ําแลว ซ้ํา

อีก จนผลสุดทายเปนมีดดาบ แยเลยนะ ทรมานทรกรรม แสบรอน ปวด

แสบปวดรอน ชีวิตเจียนตายกวาจะเปนมีดดาบ  
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พอเปนมีดดาบแลวสวยไหม? พระองคถาม สวย ใชประโยชนได

ไหม? ไดแลวใชไมดี มันบาดมือเราไดเชนกัน เออ! แลวนี่ถาเราทําดาม

สวย ๆ ทําฝกสวย ๆ ขึ้นมา มันราคา 10-20 บาทหรือเปลา? เปลาเลย เคย

เห็นราคาเปนหมื่นบาทก็มี บางคนประดับประดาสวยๆ เปนแสนก็มี  

จําไวนะ ใครผูใดก็ตามในชีวิตไมเคยถูกเผา ถูกทุบ ทํางานใหญ

ใหกับแผนดินไมได  แลวเสด็จพระราชดําเนินไปเลย เขาใจความหมายนะ 

ไมมีอะไรงายในชีวิต  

เพราะฉะนั้น ขอนําเอาคําสอนพระราชทานนี้มามอบให ถือเปน

ของขวัญพระราชทาน เพราะเราก็ทํางานเปนขาราชการดวยกัน ยามวิกฤต

ขึ้นมา เรากําลังถูกเผา ถูกทุบ แลวจะตอดวยความรูสึกสวนตัววา เราเปน

มีดดาบเมื่อไหรจะฟนใหเรียบเลย อันนี้โมโหโทโสนิดหนอยตามวิสัย

มนุษย เปนมีดดาบเมื่อไหรจะฟนใหเรียบ ตอนนี้ใหมันเปากอน ใหมันทุบ

ไปกอน อดทนไว ไมมีอะไรงายในชีวิต  

      

 
 

 

 

 

 

 


