สาระการเรียนรูต ามรอยพระยุคลบาท
โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. (สิงหาคม ๒๕๖๐)

การเปนขาราชการที่รักประชาชน
 เกร็ดการเรียนรู “การเปนขาราชการ……แทจริงแลวมีความหมาย”
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ได บ รรยายตอนหนึ่ ง เพื่ อ ตอบคํ า ถาม
“ความหมายของขาราชการ” ไววา
ตอนหนึ่ง พระองค * ทรงรับสั่งใหผมไปขอจดทะเบียนมูลนิธิชัยพัฒนา ผมจึงไป กทม.
(ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร) ดวยตนเอง เราไมอยากจะใชอภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น เพราะยิ่งอยูใกล
เจานายยิ่งตองทําตัวใหธรรมดา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ก็ไปแจงเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป
ก็มีเจาหนาที่ของ กทม. มาสอบถามบอกวา “ทําไมนายกฯ (นายกมูลนิธิฯ ) ไมมาเอง”
ผมก็ตอบไปวา “นายกฯ งานเยอะมาไมได เลยมอบฉันทะใหมาแทน”
เจาหนาที่ถามตอ “บานอยูเขตอะไร” ก็ตอบไปวา “อยูเขตดุสิต” สอบสวนไลผมตออีกวา
“ ทําอาชีพอะไร ” ผมก็บอกวา “ไมรูจริงๆ วาอาชีพอะไร แตเห็นทําอยูหลายอยาง” ก็ตอบไปอยางนั้น
เจาหนาที่ ตาแกก็ตรวจไปทั่ว แลวก็เหลือบไปเห็นชื่อผูยื่นจริงๆ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สวนผมเปนแคตัวแทนที่พระองคทรงมอบอํานาจมาเทานั้น เจาหนาที่ก็เลยขอบริจาคคาจดทะเบียน
คราวนั้นสามสิบบาท ขอบริจาคเปนคนแรก ตกลงวันนั้นฟรี สามสิบบาทเจาหนาที่แกควักออกมาดวย
ความดีใจมากเลย ก็เลยกลับมากราบบังคมทูลถามพระองควา เจาหนาที่เขาถามวา“พระองคทรงมี
อาชีพอะไร ขาพระพุทธเจาตอบไมได” พระองคทรงตอบวา คราวหลังถาเขาถามวาฉันทํา

อาชีพอะไรใหตอบไปวาฉันทําราชการ
ที่ผมเลามาตรงนีเ้ พื่อมาบอกแกพวกเราวา ขณะที่พระองคทรงทําราชการ พวกเรานี่ทําอะไร
รับ ราชการใช ห รือ เปล า รับ จากพระองค ม าเพื่ อ ทํ า ต อ พระองค ท รงรั ก ประชาชน ทรงงานเพื่ อ
ประชาชน เรารับราชการ รับงานจากราชะมาทํานั้น สิ่งแรกที่เราตองทํา เราตองรักประชาชน ตองรัก
ผูมารับบริการ ถาเราขาดจิตสํานึกอันนี้ ปวยการ เราเปนขาราชการที่ดีไมไดหรอก เพราะฉะนั้นการ
รักประชาชนนั้นผมคิดวาเปนหัวใจ
หมายเหตุ * พระองค หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ที่มา : ชุดการเรียนดวยตนเอง ชุดวิชาที่ ๒ การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท,๒๕๓๗ หนา ๗๘

ความหมายของขาราชการ
“ขา”
หมายถึง ผูที่ชวยทําการใดๆ ใหบุคคลตามวัตถุประสงค
“ราชะ” หมายถึง พระราชา (ผูรุงเรืองดวยอิสริยยศ ความเปนใหญ)
“การ ” หมายถึง งาน
(สรุปจาก จิตรพัฒน ไกรฤกษ, “การเปนขาราชการที่ด”ี องคความรูการเรียนรูต ามรอยพระยุคลบาทฯ ,๒๕๔๒ หนา๔๖-๔๙)

๑

ขาราชการ จึงหมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานของพระราชาหรือของราชการ
ซึ่งหมายถึงงานของแผนดินใหเรียบรอย สมบูรณที่สุด

การเปนขาราชการที่ดี มีความหมายวา….
ขาราชการที่มุงมั่น ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหดีที่สุด ดวยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน
โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทเปนหลักและแนวทางประพฤติปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
 เกร็ดก

สูงสุดแกประชาชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

 เกร็ดการเรียนรู “ เดินตามรอยเทาพอ”
“ เดินตามรอยเทาพอ”

พระราชนิ พ นธ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงได แ รงบั น ดาล
พระราชหฤทัยจากการตูนวอลดิสนี่เรื่องแบมบี้ ที่ไดทรงทอดพระเนตรเมื่อเยาววัย ซึ่งเปนลูกกวาง

ที่กําพราแม และพอไดแนะนําสั่งสอนใหเขมแข็งเพื่อเปนจาฝูงตอไป โดยพระองคไดถายทอดสิ่งที่
พระองคไดสัมผัสใกลชิดกับทูลกระหมอมพอออกมา และไดตีพิมพในหนังสือมณีพลอยรอยแสง ของ
โรงเรียนจิตรลดา เมื่อป ๒๕๑๙ ที่วา
“ฉันเดินตามรอยเทาอันรวดเร็วของพอโดยไมหยุด/ ผานเขาไปในปาใหญ นากลัว ทึบ แผไปโดย
ไมมีทสี่ ิ้นสุด/ มืดและกวาง มีตนไมใหญเหมือนหอคอยที่เขมแข็ง /พอจา....ลูกหิวจะตายอยูแลวและ
เหนื่อยดวย/ ดูซิจะ...เลือดไหลออกมาจากเทาทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก/ ลูกกลัวงู เสือ และหมาปา/
พอจา..เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม”
“ลูกเอย...ในโลกนี้ไมมีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย และความสบายสําหรับเจา/ ทางเดินของเรา
มิไดปดู วยดอกไมสวยสวย/ จงไปเถิด แมวามันจะเปนสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจา/ เลือดของเจา เปรียบดั่ง
ทับทิมบนใบหญาใกลน้ํา /น้ําตาของเจาที่ไหลตองพุมไมสีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความ
งามเต็มที่ /เพื่อมนุษยชาติ...จงอยาละความกลา/เมื่อเผชิญกับความทุกข...ใหอดทนและสุขมุ / และจงมี
ความสุขที่ไดยึดอุดมการณที่มีคา ...ไปเถิด... ถาเจาตองการเดินตามรอยเทาพอ”
บทพระราชนิพนธ นี้ จึงเปนเสมือนการสะทอนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทําประโยชนตออาณาประชาราษฎร
ดวยความบากบั่น มุงมั่น อดทนและไมยอทอตอความยากลําบาก เปนตัวอยางของการทํางานที่ตอง
ฟนฝากับอุปสรรคและไมใชเรื่องที่โรยดวยกลีบกุหลาบ

๒

 ขาราชการแบบไหน…
…..ที่รักประชาชน
การเปนขาราชการที่รักประชาชนต
ประชาชน องประกอบดวยคุณสมบัติที่สําคัญ ๕ ประการคือ
ศรัทธาเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติหนาที่
ยึดมั่นใน
ผลประโยชน
ของแผนดิน

สําเร็จทันการ

ทําหนาที่เพื่อ
หนาที่

รับผิดชอบ

ที่มา : ชุดฝกอบรมที่ ๒ ชุดวิชาการเปนขาราชการที่รักประชาชน โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
สํานักงาน ก.พ. , ๒๕๔๒

ตอจากนี้ จะไดสะทอนขอเรียนรูจากพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานเพื่อการเปนขาราชการที่
รักประชาชน

ตัวอยางสะท
ง อนขอเรียนรูจากพระบรมราโชวาท
 ศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่
“….โอกาสนี
โอกาสนี้จะขอพูดถึงเรื่อง “กําลัง” ที่เปนหลักเปนประธานสําหรับอุดหนุนการทํางานใหทราบไว
เพื่อความสําเร็จและความกาวหนาของทุกคน กําลังสําคัญอันดับแรกคือ กําลังศรัทธา ไมวาจะ
ทํางานอะไรกับใครเพื่อสิ่งใด ถาหากขาดความเชื่อถือในงาน ในบุคคล ในเปาหมายแลว จะหา
กําลังอันใดมาบันดาลใจใหขวนขวายในการทํางานมิไดเลย และก็ยากที่ผลสําเร็จหรือความพอใจจะ
บังเกิดขึ้นไดดังใจหมาย ดังนั้น เมือ่ จะทําการงาน จึงจําเปนตองปลูกศรัทธาใหมีขึ้นกอน มิฉะนั้น
การปฏิบัตจิ ะเสียประโยชนทุกอยาง ทั้งสวนตัว ทั้งสวนรวม…..”
นรวม
(พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลั
ยาลัยรามคําแหง
ณ อาคารสวนอัมพร วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๒)

๓

“การทํางานสรางเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละคน
ยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบายหรือ
วิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัตเิ ขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแก การสรางศรัทธา
ความเชื่อถือในงานที่กระทํา ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจและความเพียรพยายามอยาง
สําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ…….”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖)

ความศรัทธานั้นถือไดวา เปนกําลงที่สําคัญอันหนึ่งในการทํางาน ขาราชการจะตองมีความศรัทธาใน
การเปนขาราชการ เพราะความศรัทธาจะกอใหเกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือรนที่จะทํางาน ไมวางานนั้น
คืออะไรก็ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ

 การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน
“การยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรม เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการ เพราะการยึดมั่นดังกลาว จะทําใหมีจติ ใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบตั ิหนาที่ให
จนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาดเสียหายอันเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙)
“ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสว นรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัวเบียดเบียน
ประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และทีส่ ุดก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคน
จึงตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕)

กลาวไดวาการเปนขาราชการนั้น จะตองสํานึกในบุณคุณของแผนดิน และตอบแทนคุณของแผนดิน
โดยการประพฤติ ดี มีสั มมาอาชี ว ะ โดยให คิด อยู เ สมอว า เมื่ อสร า งประโยชน แก ส ว นรวมแล ว เราก็ จ ะได
ประโยชน สวนตัวดว ย ในการปฏิ บัติงานใดๆ นั้ น ใหปฏิ บัติงานดว ยจิต ใจที่ป ราศจากอคติ และมีเจตนาที่
จะสรางความมั่นคงและเจริญรุงเรืองของประเทศใหเกิดขึ้นเสมอ

๔

 ความรับผิดชอบ
“ผู้เปนขาราชการพึงสําเหนียกตระหนักเปนนิตย ถึงความรับผิดชอบ ที่จะตองปฏิบัติงานของตัวรวมกับ
งานของผูอื่น และประสานประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบูรณทุกสวน เพื่อนําพาประเทศชาติใหกาวไป
ถึงความเจริญมั่นคงซึ่งเปนจุดประสงคแทจริง.”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๙)

“ การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินการไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งจะตองทําดวยความ
รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจ
ความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง ขอใหเขาใจวา “รับผิด ” ไมใชการรับโทษ หรือถูก
ลงโทษ“ รับชอบ” ไมใชรับรางวัล หรือรับคําชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับรูวาอะไรผิดพลาดเสียหาย
และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนัน้ มีประโยชนทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเอง
โดยใจจริง เปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบ
ทํหรืาอหน
ที่เพืก่ออัหน
รูวาาอะไรถู
นไดาแทีก่ ถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบ
แจงวา จะทําใหงานสําเร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัตติ อไป นอกจากนั้น เมื่อเขาใจความหมายของ
คําวา “รับผิดชอบ” ตามนัยดังกลาวแลว ผูที่เขาใจซึ่งในความรับผิดชอบ จะสํานึกตระหนักไดทันทีวา ความ
รับผิดชอบ คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงละเลยไมได….”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๙)

การทํางานใหบรรลุผลตามที่ตั้งความหวังไวนั้น เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของคนเรา ทั้งนี้ เพื่อ
ความเจริญของตนเองและของสวนรวมที่เกี่ยวพันกับงานนั้น ๆ แตการทํางานที่ไดผลลัพธตามที่มุงหวังไวนั้น
บุคคลจะตองรับผิดชอบจากการเรียนรูรวมกันดวย เราไดทราบถึงความหมายของคําวาความรับผิดชอบ และ
พื้นฐานของความรับผิดชอบของสวนรวมวาจะตองมาจากความรับผิดชอบตอตนเอง หากแตละบุคคลยังไม
สามารถที่จะทําตนใหมีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเองในบทบาทและหนาที่ตางๆ แลว สังคมจะหวังอะไรจาก
บุคคลเหลานี้ ที่จะใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวมหรือตอประเทศชาติ แทที่จริงแลวการเรียกรองใหทุกคนมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยไมพยายามสรางคุณธรรมความรับผิดชอบที่มีตอตนเองใหมีความแข็งแกรง
เสียกอนจะเปนการยากที่จะทําใหสังคมมีความรุงเรืองได

๕

 ทําหนาที่เพื่อหนาที่
“ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก.
ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยู
เย็นเปนสุขและมั่นคง.”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓)
“เมื่อทํางาน ตองมุงถึงจุดมุงหมายที่แทของงาน งานจึงจะสําเร็จไดรับประโยชนครบถวน ทั้งประโยชน
ของงานและประโยชนของผูทํา ถาทํางานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เชน เพื่อประโยชนสวนตัว แมจะไดผลมากมาย
เพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงานเสียทั้งคน. ”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓)

สําหรับการทําหนาที่เพื่อหนาที่นั้น คือ การทําตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีเงื่อนไข
ประการใด ทําดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง เต็มความสามารถของตนเองใหดีที่สุด การทําหนาที่เพื่อหนาที่จะมี
ส ว นช ว ยให เ ราสั่ ง สมประสบการณ ไ ด เ รี ย นรู จ ากงาน การสั ง เกตการณ ซึ่ ง จะมี ส ว นช ว ยให เ ราเพิ่ ม พู น
ประสบการณและความรูตางๆ การทําหนาที่เพื่อหนาที่สุดทายแลวก็จะทําใหงานบรรลุเปาหมายสมกับที่ตั้งใจ
ไวและขาราชการก็จะไดรับผลตอบแทนจากหนาที่ที่ไดทําทุกประการ

 สําเร็จทันการ
“การปฏิบตั ิราชการใหดีนั้น

กลาวอยางสั้น งาย และตรงที่สุด คือทําใหสําเร็จทันการ และใหไดผลเปน
ประโยชนแตทางเดียว ซึ่งจะทําไดเมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปญ
 ญาความรูคดิ พิจารณา เห็นสิ่ง
ที่เปนคุณเปนโทษ เปนประโยชนมิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูก ตรง.”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔)

“…งานทั้งหลายที่ทานจะออกไปปฏิบัตินั้น ไมมีงานใดที่จะสําเร็จสมบูรณไดในตัวเอง หากแตมีความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงงานอื่นๆ และมีประโยชนประสานสอดคลองกับงานอื่นๆ อีกหลายๆ อยาง. ทั้งนี้ เพราะ
งานทั้งปวงนั้นยอมประกอบกันเปนงานสวนรวมของบานเมืองซึ่งจะตองเจริญพัฒนาไปพรอมๆ กัน ใหทันเทียม
กัน. ถางานสวนหนึ่งสวนใดหยุดชะงัก ก็จะพาใหรวนเร ลาชาไปทั้งกระบวน.

๖

(ตอ)…
ดังนี้ เมื่อทานจะออกไปปฏิบัติงาน ควรจะไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม ในอันที่จะทํางานของตนใหประสาน
กับงานอื่น และประสานกับฝายอื่นบุคคลอื่น. จะปฏิบตั ิตัวปฏิบตั ิงานอยางคับแคบมิไดเปนอันขาด. ทาน
จะตองทําตัวทําใจใหกวางขวาง หนักแนน และเที่ยงตรง ยึดถือเหตุผลความถูกตอง ความพอเหมาะพอควร
และประโยชนสวนรวมรวมกันเปนเปาหมาย. ตองพยายามขจัดความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนนอย
ใหได อยาปลอยใหเขามาครอบงํา….”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ อาคารใหม สวนอัมพร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๗

การทํางานราชการนั้นควรที่จะมุงผลงานและใหไดประโยชนสูงสุด การทํางานใหสําเร็จมีหลักการ
หลายอยาง อาทิ มีการพัฒนาความรู ควรนําหลักวิชาที่ไดเรียนรูมาพิจารณาเทียบเคียงใชในกิจกรรมประจําวัน
ของตนอยูเสมอจนเปนนิสัยเพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณและความชํานิชํานาญในการนําหลักทฤษฎีมา
ปฏิบัติ จะตองรูจักคิด พิจารณาวินิจฉัยวิเคราะหงานที่ทําวาจะมีผลในทางใด และมุงทําเฉพาะงานที่สรางสรรค
ประโยชนพรอมทั้งประสานสัมพันธกับทุกคนทุกฝาย จะตองอาศัยความพอเหมาะ พอดีในการปฏิบัติงานทั้ง
ปวงโดยถือวางานทุกชิ้น ทุกสวนมีความสําคัญและตองพยายามทํางานแตละสวนแตละขั้นตอนนั้นใหสําเร็จ
เสร็จสมบูรณและทันกับเวลาดวย
การนอมนําพระบรมราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติใหเปนขาราชการที่รักประชาชนนั้น ยังมีอีกหลาย
องคที่มิได นํามากลาวไว ณ ที่นี้ อยางไรก็ดีพื้น ฐานของการเปนขาราชการที่รักประชาชนที่ทุกคนพึงมีคือ
ความอดทนและความเสี ย สละ ดั งคํา กล า วของ ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุล ที่ว า “ตลอดระยะเวลาที่ผ า นมา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๙) ไดแสดงใหเราเห็นถึงความอดทนและความเสียสละ ไดทรงสั่งสอน
อยูเสมอวาเราตองใหกันกอน ถาเราฝกจิตของเราที่จะให ก็หมายความไดวาเปนเรื่องการเสียสละในเบื้องตนก็
จะทําใหงานนั้นไดมีความสําเร็จลุลวงไปดวยดี แตละครั้งเมื่อมีปญหาอุปสรรคขึ้นมาจนความรูสึกของเรานั้น
คลายๆ กับวาเราเกินที่จะทนได สิ่งที่ผมนึกคิดก็คือ พระพักตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระเสโท
อาบพระพักตรหยาดจากพระนาสิกลงสูแผนดิน ทรงเหน็ดเหนื่อย อุทิศพระวรกายทําทุกสิ่งอยางเพื่อแผนดิน
เมื่อมองแลว เราจะไดกําลังใจและมีความอดทนและจะมีความเสียสละเยี่ย งพระองค คงไมสามารถทําเทา
พระองคไดนะครับ แตอยางนอยที่สุดมันก็ทําใหเราไมเหนื่อย หายเหนื่อย ลดความเหนื่อยลงไป มีความอดทน
มากขึ้น”
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