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....เรียนอธิการบดี และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณที่ระลึกถึงกัน และชวนผมมาพูดกับนักศึกษา
ของมหาวิท ยาลั ย ในวัน นี้ นั ก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ยนี้ ไม่ ว่า จะระดับ ปริญ ญาตรี โท หรื อเอก ถื อว่ าเป็ น
ปัญญาชน เป็นกําลังสําคัญของชาติ และมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของบ้านเมืองของเรา เป็นพลัง
ประชาธิปไตยที่ชาติกําลังเฝ้ามองด้วยความหวัง ผมหวังว่านักศึกษาทั้งหลายจะสํานึกรู้ถึงความสําคัญของ
ตนเอง และจะไม่ทําให้คนที่เขาเฝ้ามองผิดหวัง
หัว ข้อ ปาฐกถาที่อ ธิบ ดีก รุณ ากํา หนดให้ เป็น หัว ข้อ ที่มีค วามสํา คัญ และลึ ก ซึ้ง มาก พระราชดํา ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรของพระองค์ นับตั้งแต่เสวยราชย์จนจะครบ
๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ มีเป็นจํานวนมาก พวกเราทั้งหลายคณะบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ
สมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ นักธุรกิจสาขาต่างๆ บัณฑิตทั้งหลายที่จบจากสถาบันต่างๆ ก็ได้ฟัง
ได้ยินมาโดยต่อเนื่อง
มีคนเป็นจํานวนมากที่รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปปฏิบัติ มีคนจํานวนมากที่เข้าใจชัดเจน มีจํานวนน้อย
ที่เข้าใจไม่ชัดเจน และบางคนก็ไม่เข้าใจเลย แต่ถ้าพวกเราทั้งหลายจะพิจารณาให้ลึกซึ้งถี่ถ้วนแล้วจะเห็ นได้ชัดว่า
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหล่านั้น ล้วนทรงคุณค่ามหาศาล มีประโยชน์อย่างยิ่ง และมี
ลักษณะสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
ลักษณะสําคัญยิ่งประการนั้นก็คือ ทรงยึดหลักการที่สอดคล้องกันมาโดยตลอด หลักการที่ผมพูดถึงก็คือ
ทรงย้ําเตือนให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารชาติบ้านเมืองทุกระดับ นําไปตรึกตรอง พิจารณา และปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความมั่นคงของชาติ
แนวพระราชดําริที่ผมเชิญมาเล่าให้พวกเราทั้งหลายฟังในวันนี้ ผมได้พยายามรวบรวมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหาร ได้พยายามรวบรวมให้ครบถ้ว นมากที่สุด แต่อย่างไรก็ย่อมขาดไปบ้าง ผมมีความภูมิใจจริงๆ
ที่ ท่ า นทั้ ง หลายสนใจในการนํา เอาพระราชดํา ริ ม าพู ด กั น เพราะว่ า พระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งบริสุทธิ์ สะอาด และศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดรับไปปฏิบัติย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต เป็นเกราะป้องกัน
ความเสื่อมเสีย
ขอเรียนว่า การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานลงมาทั้งหมด ยากมาก ผู้ใดสามารถปฏิบัติ
ได้ครบถ้วน ต้องได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพราะผู้ที่จะปฏิบัติได้ครบถ้วนจะต้องเป็นคนที่สะอาด มีความ
เพีย รเพียบด้วยคุณธรรมจริยธรรมสมบูรณ์ แต่พวกเราไม่ต้องท้อถอย เพราะแม้แต่จะยากลําบากสักเพียงใด
พวกเราก็สามารถปฏิบัติได้
ผมดีใจที่ขณะนี้พวกเราคนไทยทุกระดับพูดกันถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมกันมาก ซึ่งพวกเรา
ไม่ค่อยพูดถึงกันมามากนักในสมัยก่อนๆ นี้ ความเก่ง ความฉลาด เป็นเรื่องที่ดี แต่ความเก่ง ความฉลาดที่ ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่น่าจะดี

พวกเราทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นี้ ล้วนเป็นนักการศึกษา เป็นนักศึกษา พวกเราทั้งหลายรู้ดีอยู่แก่ใจว่า
การศึ ก ษานี้ คื อ การสอนวิ ธี ทํ า ให้ ค นเป็ น คนดี สอนให้ เ ป็ น คนที่ รู้ จั ก เกิ ด มาต้ อ งตอบแทนบุ ญ คุ ณ แผ่ น ดิ น
การศึ ก ษา ไม่ ว่า จะเป็ น การศึก ษาในระบบ นอกระบบ นอกตํ า รา หรื อ จากประสบการณ์ ชี วิ ต ย่ อ มเป็ น
ประโยชน์ทั้งนั้น การนําแนวพระราชดําริ มาศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้ ปฏิบัติตามย่อมต้องเป็นคนดี เป็นคนมี
ประโยชน์ เป็นคนที่ชาติต้องการ
การเชิญแนวพระราชดําริมาเล่าสู่ให้พวกเรามาฟังในวันนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ นั้นย่อมกระทบ
ต่อการบริหารของภาครัฐระดับต่างๆ บ้าง ถ้าเป็นเช่นนั้น ผมขอยืนยันว่า ผมมิได้มีเจตนาจะตําหนิใคร ไม่มี
เจตนาจะตําหนิองค์กร องค์การใด ถ้ามีใคร คณะใด ฟังแล้วไม่ชอบใจก็ต้องขออภัย
แนวพระราชดําริ เท่าที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่ารวบรวมมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อจะนํามาใช้กับ
หัวข้อที่ท่านอธิการกรุณากําหนดให้มาพูดในวันนี้ คือเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดํารัสต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมรวบรวมได้ มีอยู่ ๑๔ ประการ
ข้อที่ ๑. มีพระราชดาริว่า การบริหารจะต้องเป็นการบริหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อความ
เจริ ญของประเทศ และเพื่อความผาสุ กของประชาชน การบริ หารจะต้องไม่น าเอาประโยชน์ส่วนตั ว
ประโยชน์ของญาติพี่น้อง ประโยชน์ของบริวารเข้ามาเกี่ยวข้อง
พวกเราทั้งหลายคงจะจําพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ว่า ทรงมี
รับสั่งว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นพระราชปณิธานที่
ทรงดํารงไว้ได้อย่างมั่นคง ผมเข้าใจว่า ธรรมที่ทรงรับสั่งนั้น ย่อมหมายถึงทั้งธรรม คือ คุณความดี และความยุติธรรม
ข้อ ๒. ท่า นรั บสั่ง ว่า จะต้ องบริ ห ารด้วยความสามัค คี ทรงเน้น และทรงเห็น ว่า ความสามัค คี
ปรองดอง จะนาไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็ง ทาให้งานบรรลุผลสาเร็จ
ผมมีความเห็น ผมขอเน้นว่า ผมมีความเห็นว่า ผู้บริหารทุกระดับจะต้องรู้จักรักษาความสามัคคีใน
หน่วยงาน ในชาติของเรา ผู้บริหารจะต้องรู้จักกําหนดนโยบาย ซึ่งสมัยนี้เรียกกันว่า “ยุทธศาสตร์” ผู้บริหาร
จะต้องรู้ จั กกําหนด มาตรการเพื่อให้ บ รรลุ นโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ จะต้องเข้าใจว่า ความคิดเห็ นที่
แตกต่ า งไม่ ใ ช่ ค วามขั ด แย้ ง ไม่ ใ ช่ ค วามขั ด ขื น ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี ต้ อ งยอมรั บ ฟั ง ความเห็ น ของผู้ อื่ น ให้ โ อกาส
ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาได้มีส่ว นร่ว ม เพราะพวกเราทุก คนหรือ ส่ว นใหญ่ข องพวกเรา ต่า งก็มีความปรารถนาดี
ต่อหน่วยงานและต่อชาติบ้านเมืองด้วยกัน
ข้อ ๓. จะต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท่านรับสั่งว่า ต้องซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด
การพูด และการกระทา ยังทรงเน้นในเรื่องนี้อยู่เสมอๆ
ผมขอให้ ความเห็นเป็น ส่วนตัว เป็นการขยายความว่า ผู้บริหารนอกจากจะต้องซื่อสัตย์สุ จริตแล้ ว
จําต้องดูแลคนรอบข้างตัวเราให้ซื่อสัตย์สุจริตด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารจําต้องเพิ่มเติมคําว่า “เสียสละ” และ
“จงรักภักดี” เข้าไปด้วย
ในบ้านเมืองของเราปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารภาครัฐ ถ้าจะมาพูดกันก็พูดได้
ยาวมาก พูดได้นานมาก พูดกันได้เหมือนเรื่องสนุกสนาน แต่เรื่องที่เราไม่ค่อยจะพูดถึงกันบ่อยนัก ก็คือเรา
ไม่ค่อยพูดว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพในการบริหาร และลดความเชื่อถือ
ของประชาชนที่มีตอ่ ผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔. จะต้องเป็นการบริหารที่ถูกต้อง คือถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีค วาม
เที่ยงธรรม เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิผลสูง
ความเห็นส่วนตัวของผม ผมเห็นว่า ผู้บริหารต้องมีมาตรฐานเดียว เสมอหน้ากัน ทั่วถึงกัน ต้องไม่มี
หลายมาตรฐาน หรือไม่มีมาตรฐานเลย หรือใช้มาตรฐานตามอารมณ์ มาตรฐานตามกิเลส พระเจ้าอยู่หัวทรงย้ํา
เตือนอยู่เสมอว่า ความสุจริตและความถูกต้องเป็นของคู่กัน
ข้อ ๕. จะต้องเป็นการบริหารที่มีเอกภาพ มีการประสานงาน มีการประสานประโยชน์ระหว่าง
หน่วยงาน
พระราชดํารินี้ชัดเจน และเข้าใจง่าย แต่โดยข้อเท็จจริง หน่วยงานภาครัฐค่อนข้างละเลยจนกลายเป็น
อุปสรรคที่ไม่มีในตํารา บางทีก็กลายเป็นการแข่งขันหรือกลายเป็นการแก่งแย่งกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ข้อ ๖. จะต้องบริหารด้วยความเพียร อย่างต่อเนื่อง ดุจเช่นพระมหาชนก ผู้บริหารต้องไม่ กลัว
ลาบาก ไม่ กลั ว เหนื่ อ ย ด ารงความมุ่ง หมายอย่ า งกล้ า หาญ กล้ า เผชิ ญ อุ ป สรรค และอดทนต่ อ ความ
ยากลาบาก
ผมมองเห็ นว่า ผู้บ ริหารต้องมีความเพียรพยายาม โดยไม่คํานึงว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ อย่างไร มุ่งแต่ความสําเร็จของการบริหาร และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ข้อ ๗. ผู้บริหารจะต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลใดๆ และต้องอยู่คนละฝ่ายกับความไม่ถูกต้อง
ผมเห็นว่า ผู้บริหารต้องหนักแน่น สงบนิ่ง และสง่างาม ในบ้านเมืองของเรา ผู้บริหารมักจะเผชิญกับ
การเรี ย กร้ องและความกดดันของกลุ่ มอิทธิพล หรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อให้ ส อดคล้องกับ
ผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่ม กรณีเช่นนี้ ผู้บริหารจะต้องเลือกเอาเองว่าจะยืนหยัด หนักแน่น รับใช้
ประชาชน หรือ จะรับใช้กลุ่มอิทธิพล
ข้อ ๘. ผู้บริหารจะต้องศึกษาหาความรู้อย่า งจริงจัง อย่า งลึก ซึ้ง อย่า งกว้า งขวาง ทั้งทางลึก
และทางกว้าง พระเจ้าอยู่หั วทรงย้าเตือนให้ทุกคนตื่นตัว สนใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิชาการอยู่
ตลอดเวลา
ผมมีความเห็นว่า ผู้บริหารต้องเปิดใจกว้าง มีความบริสุทธิ์ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ วิชาการ ที่กล่าวเช่นนั้น
มิได้ หมายความว่าให้ผู้บริหารยึดติดกับตํารา ยึดติดกับทฤษฎี แต่ผู้บริหารจะต้องประยุ กต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องเป็นมืออาชีพ รู้จริง ทําได้จริง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอรู้จัก
หน้าที่ชัดเจน รู้จักใช้คน รู้จักวางคนให้เหมาะสมกับงานโดยไม่ลําเอียง
พวกเราทั้งหลายคงจะทราบอยู่แก่ใจว่า ผู้บริหารของเราเรียนจบจากต่างประเทศมาเป็นจํานวนมาก
แต่ละประเทศสอนไม่เหมือนกัน เรื่องนี้ในบางอาชีพ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ ผู้บริหารต่างเรียนกันมาคนละตํารา
คนละระบบ ทํา ให้เ กิด ความเห็น ขัด แย้ง กัน กรณีเ ช่น นี้ ผู้บ ริห ารจึง จํา ต้องปรึก ษาหารือ กัน หาแนวทาง
ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์สูงสุด เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์กับประเทศเรามากที่สุด
ข้อ ๙. ผู้บริหารจะต้องมีค วามสานึกในความรับผิดชอบ และเห็น ความสาคัญของงาน ความ
รับผิดชอบหมายรวมถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามผลที่กาหนด
ผมขอแสดงความเห็นส่วนตัวว่า ถ้าผู้บริหารไม่ตั้งใจจริง แสดงว่าไม่ต้องการรับผิดชอบในทางกลับกัน
เมื่อผู้บริหารเห็นความสําคัญของงาน ก็ย่อมนําไปสู่ความรับผิดชอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง
ว่าการเห็นความสําคัญของงาน ความสํานึกในความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นสิ่งที่
ต้องทําพร้อมและควบคู่กันไป

ข้อ ๑๐. ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่า งประหยัดและฉลาด มีค วามถูก ต้องเหมาะสม
ทรงย้าเตื อ นให้ ทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ทุ ก สาขาอาชี พ เข้ า ใจชั ด เจนถึ ง ความสาคั ญ ยิ่ ง ของทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อม
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทฤษฎีใหม่ที่เราได้ยินชินหูว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นการชี้แนวทางดําเนินชีวิตใหม่ที่ให้พวกเราสามารถพออยู่พอกิน ทําให้เกิดความสมดุลในการดํารงชีวิต
อย่างประหยัดและฉลาด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีหลายภาคส่วนที่ไม่เข้าใจชัดเจน ผมขอแนะนําว่า พวกเราจะต้องศึกษา
ทํา ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงให้ถ่องแท้ แน่นอน และจริงจัง จะได้นําไปสอน ไปใช้ ไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ และจะเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน มีค่ามหาศาลยิ่ง และสามารถนําไปใช้ ไปปรับใช้ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน จนถึงระดับชาติ
นําไปใช้ได้ทุกสาขา ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่สามารถนําไปใช้กับเรื่องการศึกษา เรื่องวัฒนธรรม
และเรื่องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเรื่อง
ข้อ ๑๑. ผู้บ ริห ารต้อ งมีส ติ มีปัญ ญา สามารถพิจ ารณาปัญ หาต่า งๆ ได้ก ว้า งไกล รอบคอบ
ทุกแง่ทุกมุม
ผมเห็นว่าผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ทั่วโลก ส่วนตัวผมโดยเฉพาะในสาขา
อาชีพ ของตน ยิ่ง เป็น ผู้บ ริห ารระดับ สูง มาก สูง แค่ไ หนก็ต าม จํา เป็น ต้อ งรอบรู้ ต้อ งตามทัน เหตุก ารณ์
ต้องสามารถแยกแยะความเปลี่ยนแปลงที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้โดยชัดเจน
ข้อ ๑๒. ผู้บริหารจะต้องแน่แนวที่จะแก้ไขในสิ่งผิด
อันนี้ทุกคนคงได้ยินผมเชิญมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ผมเห็นว่าผู้บริหารต้องกล้าที่จะรับผิดชอบ
ในสิ่ งที่ผิด และมีความแน่วแน่ที่จะแก้ไข การบริหารย่อมผิ ดพลาดได้ แม้จะรอบคอบและระมัดระวังแล้ ว
เพราะฉะนั้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าละอาย การทําชั่วต่างหากที่น่าละอาย
ข้อ ๑๓. ผู้บริหารจะต้องบริหารแบบปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ข้อนี้ก็มาจากเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเดียวกัน ผมเดาว่า ทรงหมายถึงการไม่โอ้อวด มุ่งแต่ผลงาน
ไม่หวังคําชมเชย ภูมิใจจากความสําเร็จ
ข้อ ๑๔. ผู้บริหารทุกระดับที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อนี้ผมยืนยันกับพวกเราได้เพราะผมถือปฏิบัติมาโดยตลอดชีวิต และได้ผลน่าชื่นใจมาก
ผู้มีเกีย รติค รับ โปรดสังเกตให้ดีว่า พระราชดําริที่ผ มเชิญมาเล่าให้ฟังนี้ เป็นของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว แต่ส่วนใดที่เป็นความเห็นของผม ผมจะบอกไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นโปรดอย่าได้นําไปปะปนกัน
การพูดของผมก็ควรจะจบลงแค่นี้ เพราะได้นําเชิญพระราชดําริมาบอกกับพวกเราแล้ว แต่เห็นว่าวันนี้ผมได้มา
พูดกับนักศึกษา นักศึกษาของสถาบันที่มีความเกี่ยวข้อง ก็ขอต่อไปอีกนิดหน่อย คือ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ศกนี้เอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุณาเชิญผมไปพูดเรื่องสร้างอนาคตของประเทศด้วยการศึกษา
จากฐานรากปรัชญาพอเพียง
ในวั น นั้ น ที่ มศว. ผู้ ฟั ง ก็ คื อ ผู้ แ ทนผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย ๕๐ แห่ ง พวกท่ า นทั้ ง หลายคงทราบดี
มหาวิทยาลัย ๕๐ แห่งนี้ได้รับ มอบหมายภารกิจสําคัญจากกระทรวงศึก ษาธิก าร ให้ไปสรรหาหรือ ว่าจะ
เรียกคําอย่างอื่นก็ได้ให้ไปพิจารณาหลักสูตร ๕ ปี สําหรับผลิตครูให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา ๕๐ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตก็คงเป็น ๑ ใน ๕๐ นั้น

มีเรื่องสําคัญประการหนึ่ง มีภารกิจสํา คัญประการหนึ่งที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องตอบคําถาม
หรือว่าจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ คือ การผลิตครูต้นแบบผมได้ยินและผมก็ไม่เข้าใจว่าครูต้นแบบคืออย่างไร
ก็ได้ขอความรู้จากบรรดาท่านทั้งหลายที่พบกัน ว่าครูต้นแบบนั้นมีบรรทัดฐานอย่างไร ตั้งแต่ก่อนนี้ เราไม่มีครู
ต้นแบบหรืออย่างไร ถ้าไม่มีครูต้นแบบแล้วจะเรียกครูแต่ก่อนโน้นว่าอย่างไร จนป่านนี้ผมก็ยังไม่ได้รับคําตอบ
ว่าครูต้นแบบที่จะผลิตกันนั้นหน้าตาอย่างไร
ที่ผมนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า ผมสนใจเรื่องครูมากนานหลายปีมาแล้วครับ ผมได้เคยคุยกับ
ผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ สมัยโครงสร้างเดิม ไม่ใช่สมัยโครงสร้างเดี๋ยวนี้ ขณะนั้นคุณหญิงกษมายังเป็น
อธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร. ประพัฒน์พงษ์ ยังเป็นอธิการบดีกรมวิชาการ คุยกันในเรื่องครู ผมก็เรียนท่าน
ผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการที่นั่งคุยด้วยกัน ว่าครูตามความรู้สึกนึกคิดของผมมี ๒ ประเภท คือ ครูอาชีพ
ประเภทที่ ๑ ผมเรียกว่าครูอาชีพผม หมายถึงว่า ครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรักการเป็นครู
อยู่ในสายเลือด รักและห่วงใยศิษย์ประดุจลูกหลานทุกลมหายใจ รักสถาบัน เสียสละเวลาส่วนตัวให้แก่ศิษย์
ให้แก่ส ถาบัน ด้ว ยความเต็มใจ เข้าใจ และภูมิใ จ ครูอาชีพ จะมีค วามเป็น มือ อาชีพ อยู่ในตัว ของครูอ าชีพ
คือ รอบรู้จริง รู้ครบถ้วน ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ส่ว นครูอีก ประเภทหนึ่ง ผมใช้ว่า อาชีพ ครู คือ ครูที่รับ ราชการเพื่อ รับ เงิน เดือ นอย่า งเดีย ว
สอนไปตามหน้า ที่ ไม่สนใจเด็ก ไม่สนใจผลสั มฤทธิ์ นอกเวลาราชการก็ทําไปอย่างอื่น หรือแม้แต่ในเวลา
ราชการก็ทําไปอย่างอื่น บางทีก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดี แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่มีความเป็นมืออาชีพ
ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนี้เป็นของแถม ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์เสียเวลา ผมก็ขอโทษ
ก่อนจะจบนะครับ ท่านอธิการครับ ผู้มีเกียรติ ทั้งหลายครับ มีเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการพูดในวันนี้
ของผมแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ก็อยากมาเล่าให้ฟัง เพราะว่าผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินมาก่อน
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ที่เดี๋ยวนี้อยู่มูลนิธิชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพ ระกระแสรับ สั่ง ให้คุณ สุเ มธไปจดลิข สิท ธิ์กัง หัน ชัย พัฒ นา
ในพระนามในแบบขอลิขสิทธิ์ มีอยู่ช่องหนึ่ง ต้องกรอกอาชีพของผู้ขอ ดร.สุเมธ ก็ไม่ส ามารถจะกรอกได้
เพราะไม่ ท ราบว่ า จะเขี ย นอย่ า งไร เมื่ อ กลั บ ไปจึ ง ไปกราบบั ง คมทู ล ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสว่า อาชีพของพระองค์ท่าน คือ ทําราชการ
ผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครได้ยินมาก่อน ก็มาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ เพื่อจะได้อะไรก็ตามแล้วแต่ครับ
อธิการบดีครั บ ผมขออนุญาตยุ ติการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ ผมหวังว่าการบรรยายของผมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีเกียรติทั้งหลายบ้าง ขอขอบคุณอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
****************

