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“อภิปรายสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน"
โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-ราไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
***************************
คำกล่ำว ปำฐกถำของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณ สู ลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ หั วข้อ
“อภิปรายสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ” ในพิธีเปิดงำนสัมมนำวิชำกำร ๕๘ ปี คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิ ทยำลั ย เมื่ อวั นที่ ๑๘ สิ งหำคม ๔๙ ที่ ห้ องประชุ มจุ มภฎ-พั นธุ์ ทิ พย์ อำคำร ประชำธิ ปก-ร ำไพพรรณี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เพื่อตอบสนองไมตรีจิตของคณะรัฐศำสตร์ จึงใคร่ขอแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม ทรำบดีว่ำกำรประชุม
ครั้งนี้เป็นกำรประชุมทำงวิชำกำร แต่ข้อเสนอเป็นควำมเห็นส่วนตัวจำกประสบกำรณ์ที่ได้สั่งสมไว้และไม่เป็น
วิชำกำร ฉะนั้นถ้ำฟังแล้วรู้สึกว่ำไม่เป็นวิชำกำรแต่เป็นประโยชน์ ผมก็ดีใจ แต่ถ้ำฟังแล้วเห็นว่ำไม่มีสำระก็ต้อง
ขอโทษด้วย
คณะรัฐศำสตร์มี ๔ ภำควิชำ แต่ละภำควิชำล้วนแต่มีควำมสำคัญ ผูกพันกับกำรปกครอง กำรบริหำร
ผู้บริหำรระดับสูงองค์ต่ำงๆ ต้องเรียนรู้วิชำรัฐศำสตร์ทั้งนั้น จึงขอเสนอควำมเห็นส่วนตัวที่ไม่เป็นวิชำก ำรว่ำ
ชำวคณะรัฐศำสตร์น่ำจะนำสิ่งที่ผมกล่ำวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และบ้ำนเมืองของเรำ
ดังนี้
๑. มีมำตรฐำนเดียว หมำยควำมว่ำ กำรทำงำน กำรบริหำรงำนบุคคล หรือองค์กร ต้องมีมำตรฐำน
ที่ถูกต้อ งตำมกฎหมำยและมี ควำมชอบธรรมเพี ยงมำตรฐำนเดียวจะมี ส องมำตรฐำนหรือหลำยมำตรฐำน
หรือไม่มีมำตรฐำนเลยไม่ได้ ไม่เช่นนั้ นกำรบริหำรองค์กรก็จะไม่รำบรื่น ผิด ทำนองคลองธรรมและก่อควำม
เดือดร้อนเสียหำยได้
๒. มีคุณงำมควำมดี ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ำไปใช้ในกำรบริหำรกำรปกครอง นักรัฐศำสตร์ต้อง
ถือศีลห้ำอย่ำงเคร่งครัด ใช้พรหมวิหำร ๔ อย่ำงมั่นคง และยึดอิทธิบำท ๔ อย่ำงยั่งยืน ส่วนผู้ที่นับถือศำสนำ
อื่น ผมไม่สำมำรถแนะนำได้
๓. มีควำมเป็นไทย หมำยควำมว่ำ เรำต้องสำนึกอยู่เสมอว่ำเรำเป็นคนไทย มีหน้ำที่ตำมที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดและอื่นๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนด แต่สำหรับบรรดำอำจำรย์ทั้งหลำยในคณะรัฐศำสตร์มีหน้ำที่ต้อง
ดูแลนิสิต เยำวชนไทยให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่งเป็นเด็กฉลำด ไม่เป็นภำระสังคม ให้เด็กมีควำมคิดแบบไทย

ผู้บ ริห ำรของคณะรัฐ ศำสตร์ห รือ คณำจำรย์ส ่ว นใหญ่จ ะจบจำกต่ำ งประเทศเป็น จำนวนมำก
หลำยๆ ประเทศด้วยกัน ผมเห็น ว่ำ แต่ล ะประเทศสอนรัฐศำสตร์ที่อำจไม่เหมือนกัน แต่รัฐ ศำสตร์ของเรำ
น่ำจะมีรัฐศำสตร์แบบไทยที่เหมำะสมที่สุดสำหรับสังคมไทย และวัฒนธรรมไทย และยังประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย
และต่อชำติบ้ำนเมืองของเรำ
๔. มีควำมเป็นธรรม ขอให้นิยำมคำว่ำธรรมให้กว้ำงขวำง ควำมเป็นธรรมหมำยถึงมีธรรมะอยู่ในใจ
มีค วำมยุติธ รรม มีคุณ ธรรมและมีจ ริย ธรรมเพื่อ นำไปใช้ใ นกำรบริห ำรงำนบุค คลและองค์ก รเพื่อ นำไปสู่
ควำมสงบสุขเรียบร้อย ควำมร่มเย็นและควำมมั่นคงของชำติต่อไป
พวกเรำทั้ งหลำยคงจะได้ยิ น ผมพู ด เรื่องคุ ณ ธรรมและจริยธรรมมำหลำยครั้ง ผมมั่ น ใจว่ำทุ กท่ ำน
จะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงควำมสำคัญของทั้งสอง ตรำบใดที่ผู้บริหำรและองค์กรต่ำงๆ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม ตรำบนั้นผู้นั้นองค์กรนั้นจะประสบควำมสำเร็จจะได้รับควำมเคำรพ นับถือ ศรัทธำ จะได้รับ
ควำมยอมรับควำมร่วมมือควำมเชื่อมั่นและกำรยกย่องสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติก็จะอิ่มเอิบใจและมีควำมสุข
๕. มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจงรักภักดี ควำมหมำยชัดเจนอยู่ในตัวแล้วไม่จำเป็นต้องขยำยควำม
ในทำนองเดียวกับ ผู้บริหำรองค์กรจะได้รับควำมร่วมมือยกย่องนับถือและศรัทธำ ผู้ที่เข้ ำใจเรื่องควำมเสียสละ
และจงรักภักดีจะมีควำมซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีกิเลสจะปฏิบัติตำมข้อนี้ได้ยำกหรือจะปฏิบัติไม่ได้เลย
๖. มีกำรประพฤติป ฏิบั ติเป็ น ตัวอย่ำงที่ดี สั งคมใดหมู่คณะใดหน่วยงำนใดผู้บังคับบัญ ชำประพฤติ
ปฏิบัติเ ป็น แบบอย่ำ งที่ดีแ ก่ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชำเป็น นิจ แล ะสม่ำเสมอจะเป็น สื่อ กำรสอนดีก ว่ำ ง่ำ ยกว่ำ
และรวดเร็ ว กว่ำกำรใช้สื่ ออย่ ำงอื่น อีกทั้งยังประหยัดเงินและเวลำด้ว ย
๗. มีควำมรัก ข้อนี้หลำยท่ำนอำจสงสัยว่ำผมนำควำมรักเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรทำงำนอย่ำงไร ผมขอ
ยืนยันว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกันมำกที่สุด งำนใดก็ตำมต้องกระทำด้วยควำมรัก เหมือนควำมรักที่พ่อแม่มีต่อลูก
ภรรยำและสำมีมีต่อสำมีและภรรยำ ควำมรักคือควำมห่ว งอำทร ตรำบใดที่เรำมีค วำมรักต่องำนตรำบนั้น
เรำก็จะทุ่มเทเพื่องำน เรำจะสนุกสนำนกับงำนและภูมิใจกับกำรทำงำน เรำจะปรำรถนำดีต่องำน กำรทำสิ่งใด
โดยปรำศจำกควำมรัก ควำมปรำรถนำดีแต่ทำเพรำะต้องทำตำมหน้ำที่ควำมสำเร็จก็จะอยู่ไกลมำก ฉะนั้นผมคิดว่ำ
ควำมรักคือคำตอบของควำมสำเร็จ
กำรจะแก้ไขปัญหำของชำติบ้ำนเมือง โดยเฉพำะปัญหำที่ยำก เช่น ปัญหำควำมยำกจน ปัญหำ ๓ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ถ้ำเรำไม่รักไม่ปรำรถนำดีต่อคนยำกคนจน ไม่รักและปรำรถนำดีต่อพี่น้อง ๓ จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ใช้แต่เงินใช้แต่คำที่เรียกโก้ ๆ ว่ำยุทธศำสตร์ คงจะสำเร็จได้ยำก
๘. มีควำมสำนึกตลอดเวลำว่ำเกิดมำต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ผมได้พยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะให้คนไทย
สำนึกบุญคุณ แผ่น ดิน มำเป็น เวลำนำนแล้ว กำรตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคืออย่ำงไร สำหรับปัจเจกบุคคล
พูดให้สั้นที่สุดเข้ำใจง่ำยที่สุดคือกำรเป็นคนดี คนดีย่อมคิดดีพูดดีและทำดี กำรคิดดีพูดดี ทำดีย่อมเป็นประโยชน์
ต่อตนเองต่อสังคมต่อชำติบ้ำนเมือง คนดีจะไม่สร้ำงปัญหำให้กับผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แต่ถ้ำพูดถึงเรื่อง
กำรตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ควำมหมำยโดยรวมจะกินควำมกว้ำงไกลและลึกซึ้งมำก

ถ้ำจะพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องใช้เวลำนำน แต่ขอเรียนสั้นๆ ว่ำโปรดถำมตัวเองว่ำตั้งแต่เกิดมำเป็น
คนไทย เรำได้ทำสิ่งใดที่เป็นคุณต่อแผ่นดิน เรำได้ทำสิ่งใดที่เป็นโทษต่อแผ่นดิน
สัญญำกับตัวเองสิว่ำเรำจะปกป้องรักษำแผ่นดินไทยตำมหน้ำที่และบทบำทของเรำ จะไม่ทำให้สิ่งใด
เสีย หำยต่อ แผ่น ดิน ไทย ปฏิญ ำณตนต่อ หน้ำ พระสยำมเทวำธิร ำชสิว่ำ เรำจะซื่อ สัต ย์สุจ ริต ต่อ แผ่น ดิน
แค่นี้ ก็มำกพอแล้ว
๙. มี พ ระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัส เป็ น เครื่องยึด เหนี่ ย ว ยึ ดถื อในกำรด ำรงชีวิต ประธำน
องคมนตรี ทุ ก ท่ ำ นคงทรำบว่ ำพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัส ของพระบำทสมเด็ จ พร ะเจ้ ำอยู่ หั ว ที่
พระรำชทำนให้กับ พวกเรำคนไทยในช่ว ง ๖๐ ปี มีเ ป็น ร้อ ย โปรดไปอ่ำ นทบทวนดูเ ถอะแล้ว จะพบว่ำ
หำกเรำยึด มั่นประพฤติปฏิบัติตำมพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสเหล่ำนั้นโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ เรำจะ
มีแต่ควำมสุขควำมสงบบ้ำนเมืองจะเรียบร้อยจะพัฒนำ มีควำมรักสำมัคคีคนดีจะได้รับหน้ำที่สำคัญในชำติบ้ำนเมือง
คนไม่ดีก็ยำกที่จะก่อควำมวุ่นวำยได้
พระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งบริสุทธิ์
ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตำมย่อมเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบรมรำโชวำท
และพระรำชดำรัสออกสู่ตลำดหลำยเล่ม เช่น “คำพ่อสอน” “ร้อยเรื่องในรอยจำ” หนังสือเหล่ำนี้พวกเรำคนไทย
ทุกคนน่ำจะได้อ่ำน รวมไปถึงหนังสือทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวยังเป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ยังประโยชน์มหำศำล ทรงรับสั่งเรื่องนี้เมื่อ ๒๐ ปีมำแล้ว ไม่ค่อยจะได้รับควำมสนใจ แต่เดี๋ยวนี้
ทุกคนมองเห็นควำมสำคัญและนำไปใช้ทั้งในกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจ
ทฤษฎีของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีทั้งศักยภำพ มีเหตุผลและมี ภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงสมบูรณ์
ครบถ้วนในตัว จึงเป็นทฤษฎีที่คนไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะใด มีหรือจน องค์กรไม่ว่ำขนำดเล็กหรือใหญ่ย่อมนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ผลทั้งสิ้น ผมมั่นใจว่ำแม้แต่กำรศึกษำก็นำไปใช้ได้และจะได้ผลดี
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