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         ระวัติชีวิตและขอคิด 
จากปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย  

    (นายพงศโพยม  วาศภูติ)∗ 

   

กลาวนํา 

 ตั้งแตเปนเด็กจนถึงปจจุบัน  ไดเจอธรรมะหรือหลักคิด

ในการดําเนินชีวิตอะไรมาบาง  ผมจะนํามาเลาสูกันฟง เพื่อ

ทานจะไดเก็บไปพิจารณาดู  ถาเห็นดวยก็ทําตาม ถาไมเห็น

ดวยก็ทิ้งไป  หรือเก็บไวประดับความรู ในระหวางที่พูดก็ลอง

เปรียบเทียบกับตัวเราดู  ซึ่งแตละคนก็คงไมเหมือนกัน 

                                                        
∗

 นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สวนพัฒนา

และบริหารจัดการความรู  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย  เรียบเรียงจากคําบรรยายพิเศษของปลัดกระทรวง

มหาดไทย (นายพงศโพยม  วาศภูติ)  แกนักศึกษาหลักสูตรนักปกครอง

ระดับสูง (นปส.) รุนที่ 51 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ณ หองประชุม 1 ชั้น 

5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ปป  
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ผมเกิดในครอบครัวของขาราชการระดับกลาง  คุณพอ

เกษียณเมื่อเปนระดับหัวหนากอง ในสํานักงานเลขานุการ

รัฐมนตรี กระทรวงเกษตร  ทานเรียนจบชั้น ม.8  ที่โรงเรียน

เซนตคาเบรียล ไมไดเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งใน

สมัยกอน จบ ม. 8 ก็สามารถทํางานไดแลว โดยเปนขาราชการ

กระทรวงเกษตร ที่ไตเตามาตั้งแตชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก   

และตอมาสอบไดเปนหัวหนากอง ซึ่งเทากับหัวหนาสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรี  

สิ่งที่ไดในวัยเด็ก 

ผมเรียน ป.1 ที่ โรงเรียนพันธะศึกษา ครอบครัวเราเปน

ครอบครัวที่มีความสุขพอสมควร  คุณแมจะตีเกงและจะคอย

กําราบ  ก็ทําใหกลัวพอแม  ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่ไดมาตั้งแตเด็ก แม

จะบอกวาถาทําชั่ว โตขึ้นตองเปนคนชั่วแนนอน เพราะฉะนั้น 

ตองตี  จะไดกลายเปนคนดี 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ที่โรงเรียนเซนตคาเบรียลก็เชนเดียวกัน  จะมีความ

เขมงวด เชน ทิ้งขยะ จะมีคนจดเลขประจําตัว เพราะฉะนั้น  

สิ่งหนึ่งที่ไดมาก็คือ ความกลัวที่จะถูกจับเมื่อทิ้งขยะ ความกลัวนี้

เปนสิ่งที่ติดตัวมา เมื่อทําอะไรผิดก็จะกลัวคนจะจับได ดังนั้น

ในการทํางานก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องความผิดความถูก 

พอสมควร อะไรที่ผิดก็ไมกลาจะทํา เวนแตไมรู หรือโงเขลา 

เบาปญญา ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง 

สิ่งที่ไดในวัยเด็กอีกอยางหนึ่ง ก็คือการอานหนังสือ จะ

ชอบอานหนังสือพิมพมาตั้งแตเล็ก ซึ่งสิ่งที่จะไดเพิ่มมาคือมี

ความรูรอบตัว เมื่อสมัยกอนมีวิทยุ ไมมีทีวี ก็จะนั่งฟงขาว ฟง

ละคร 

ผมมีนองแตแยกกันอยูที่ตางจังหวัด วันหยุดของผมจะ

เปนวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย  จะเหงามากเมื่อตองอยูบาน

คนเดียว  เพราะบานผมเปนบานโบราณไมสักหลังใหญ  2 ชั้น 

มีหองประมาณ 40 หอง  ปลูกบนที่ดินของทรัพยสินสวน
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

พระมหากษัตริย เนื้อที่ 1 ไร บางครั้งจะเลนซอนหากับคนรับใช 

บางครั้งเบื่อก็จะเลนคนเดียว จึงทําใหมีจินตนาการไปอีกแบบ 

เพราะตองคิดวาจะทําอยางไรที่จะเลนคนเดียวใหสนุกได ซึ่ง

จะตองใชจินตนาการและการสมมุติมาก จึงทําใหเปนคนที่มี

จินตนาการและความคิดริเริ่ม 

การเรียนดีเปนสิ่งจําเปน 

ครั้นโตขึ้น เรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล 10 ป 

ไมเคยตก แตจะมีนิสัยไมดีอยางหนึ่ง คือแทนที่จะทองหนังสือ

ก็จะใชยอความแทน ตอมา เมื่อครั้งสอบเขาโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาได จึงเลิกพฤติกรรมเชนนี้  และกลับเนื้อกลับตัวเปน

คนดีขึ้น 

เมื่อสอบเขาคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดที่ 5 ทําเวลาเรียนใหครบ ไมตองตั้งใจมาก ตกเย็นก็เลนกีฬา 

เมื่อถึงเวลาสอบก็จะอดหลับอดนอนและทุมเทหนอย มีความ

ขยันเปนชวงๆ แตก็สามารถสอบไดเกียรตินิยมอันดับ 2 และ
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

สอบไดที่ 3 ของแผนกปกครอง  ที่พูดอยางนี้จะชี้ใหเห็นวา  

การเรียนดีเปนสิ่งจําเปน และยืนยันวาผมเปนคนเรียนดี  

รูวิธีการเอาตัวรอด และทําอยางไรจะสอบใหไดคะแนนดี ชีวิต

การเรียนหนังสือก็จะไดเพื่อนและสังคมดีๆ เพื่อนที่ไมดีก็มีอยู

บางแตสวนมากเพื่อนๆ จะดี 

ตองเปนตนไมใหญในกระถางเล็ก 

เมื่อจบมหาวิทยาลัย ก็เปนวัยทํางาน เปนหัวเลี้ยว

หัวตอ  เปนจังหวะที่กระทรวงมหาดไทยเรียกมาทํางานเปน

ลูกจางวิสามัญกอนสอบคัดเลือก  กลาวคือมีตําแหนงวาง  

มีเงิน แตยังไมไดเปดสอบ ซึ่งในปจจุบันจะเปนในลักษณะ 

ของพนักงานราชการ และไดสอบเปนขาราชการพรอมกับ 

คุณหยาดทิพย  สุนทรศารทูล  และโชคดีไดมาอยูที่กองการ

เจาหนาที่  มีหัวหนาแผนกชื่อนายผัน  จันทรปาน  ทานสอนไว

ดีวา เราจะตองเปนตนไมใหญในกระถางเล็ก รากของเรา
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

จะตองทําใหกระถางแตก กระถางเล็ก เราอยาไปเล็กตาม

กระถาง เราจะตองเพิ่มประสิทธิภาพของเรา  

ผมสังเกตวา คุณผันฯ  มีความเกงและรอบรูมาก เปน

ลูกกํานัน อําเภอจะนะ เปนคนเรียนเกง ตอมาไดทุนมาเรียนที่

มหาวชิราวุธ ที่จังหวัดสงขลา ทานไดเลาใหฟงวา เมื่อเรียนที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พักอาศัยอยูหอพักที่บางลําพู 

อาหารที่ใฝฝนอยากจะกินที่สุดในชีวิตก็คือไขเจียวโปะบนขาว

รอนๆ  ซึ่งก็ไดกินบางไมไดกินบาง  มีหลายมื้อที่ตองกินน้ํากอก 

เพราะคุณพอสงเงินมาไมทัน  จึงตองอดมื้อกนิมื้อเหมือนกัน 

ตอมาเมื่อทานเจริญกาวหนาขึ้นมา เพื่อนๆ จึงสงสัยวา

ตอนเรียนหนังสือไมเห็นมีอะไร  ทําไมไดดีมาได ทานจึงบอกวา

ไมไดทํางานกับเพื่อน  แตทํางานกับคนอื่น เพราะฉะนั้น เพื่อน

จึงไมรูวาศักยภาพของเราเปนอยางไร ทําใหผมไดเกร็ดเล็ก

เกร็ดนอยจากทาน  
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ตัวจะดูดีกวาชื่อ ความรูดูดีกวาที่เห็น  

ทานเลาใหฟงถึงวิธีการทํางานวา ความที่ทานมีหนา

มูทูนี้เปนสิ่งที่เปนจุดเดนของทาน กลาวคือ คนเราถาเห็นหนา

ก็จะประเมินต่ํา ดูทาทางบานนอก ไมไดเรื่องไดราว แถมเมื่อ

เปนเด็กก็ยังเปนนักมวยดวย แตเมื่อพูดคุยดวยก็จะเห็นวามี

ความรูดี ทําใหดูสูงขึ้นกวาปกติ ชื่อผันก็ไดเปรียบ คือคนชื่อผัน

นาจะตองมีผมหงอกทรงดอกกระทุม แตเมื่อพบก็ไมใช ตัวจะดู

ดีกวาชื่อ ความรูดูดีกวาที่เห็น ทานไดสอนผมหลายอยาง 

ถาเราตั้งใจเรียน ก็จะเรียนไดดี 

เมื่อผมทํางานไดประมาณ 1 ป สามารถสอบเขาเรียน

ตอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดที่ 1 ใน

โควตาของกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่เรียน

ระดับปริญญาตรี  ก็จะเริ่มเกงตอนใกลจะจบมหาวิทยาลัย  ได

คะแนน Top ของหอง เมื่ออาจารยประกาศชื่อ  เพื่อนๆ ก็โหกัน 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

เพราะไมมีใครนึกวาจะได  จึงทําใหนึกวาถาเราตั้งใจเรียนก็

สามารถเรียนไดดี  สอบไดที่หนึ่งในรุน และไดเกียรตินิยม เมื่อ

มาเรียนที่นิดาก็สบาย 

ยังมีโอกาส ตองอยายอมแพ   

เมื่อเรียนจบจากนิดา กลับมาทํางาน  ไดเปนหัวหนา

แผนกบรรจุแตงตั้ง และมีโอกาสสอบเขาโรงเรียนนายอําเภอ  

ซึ่งสอบไดที่ 1 ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงที่เขาสอบใน

ครั้งนั้น  ผมไปชวนคนอื่นดูหนังสือ ทุกคนก็ติดงานกันหมด จึง

ตองดูหนังสือคนเดียว แตคนเราตองยอมรับวา ตองอาศัยโชค 

เนื่องจากผมไมเคยเปนปลัด อําเภอ  แลวจะทําอยางไรจึงจะ

สอบเขาโรงเรียนนายอําเภอได  จึงเลือกดูเฉพาะเรื่องบัตร

ประจําตัวประชาชน งานทะเบียน และสัตวพาหนะ ดูเพียง 3 

อยาง แตเผอิญออกใน 3 อยางนี้  ซึ่งนับวาเปนโชคดี  

แตมีเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไวคือ มีขอสอบภาคเชา 3 

ขอ เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบาย 3 ขอ เวลา 3 ชั่งโมง ซึ่งพอทําได 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

และมีขอสอบอยูขอหนึ่งที่ไดรับคําชมเชยจากทานอธิบดีดํารง  

สุนทรศารทูล คําถามคือ ที่มีผูกลาววาตําบลหมูบานเปนจุด

แตกหักของการตอสูแยงชิงประชาชนในสงครามตอสูกับ

ผูกอการรายคอมมิวนิสต ทานเขาใจวาอยางไร (ขณะนั้น พ.ศ. 

2521) ผมจะเขาใจอะไร เพราะผมอยูกรุงเทพฯ ผมเขียน

อธิบายไป 2 เลม มากกวาคนอื่นในหอง จึงไดรับคําชมเชย  

แตเมื่อถึงภาคบาย มีขอสอบขอหนึ่งในสามขอ ถามวา

การทํางานในภาวะจํากัด ทานเขาใจวาอยางไร  เรื่องนี้มีคน

บอกวาจะออก ผมจึงไปถามคนกรมการปกครอง แตไมมีใคร

อยากบอก ก็นึกวาคงไมออก แตก็ออก  ผมทําขอสอบไป 2 ขอ  

เหลือเวลาอีก 15 นาที   คิดวาจะไมทําขอนั้นแลวเพราะไมรูจะ

ตอบอะไร และคิดวาคงจะสอบตก  ถึงตกก็ไมเปนไร ก็อยู สป. 

ตอไป แตมานึกละอายแกใจวาจะเสียชื่อเกียรตินิยม และดวย

ความที่เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมมา ไดรับการสั่งสอนวาหาม

ออกจากหองสอบถายังไมหมดเวลา จึงไดกลับมาดูขอสอบ 

 10           

 

 

ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ขอนั้นอีกครั้งหนึ่ง และมานึกวาเราก็เรียนรัฐประศาสนศาสตร

มา จึงใชเวลาในการเขียน Outline ประมาณ 5 นาที และเขียน 

10 นาที  

ผมคิดวาขอสอบขอนี้เปนวิกฤติในชีวิตของผม ถา

ไมทําขอสอบ อยางที่ตอนแรกไดตัดสินใจวาไมทํา และถาผม

ยังเชื่อในการตัดสินใจครั้งที่ 1 ของผม ผมก็คงไมไดนั่งตรงนี้ 

ซึ่งเปนอะไรที่ไมนาเชื่อ ถาเขียนเพียง 5 ขอ ผมอาจสอบตก 

เพราะอยางนอยขอสอบขอนี้อาจไดคะแนนนอยแตก็ยังดีกวา

ไมไดคะแนนเลย  

เพราะฉะนั้น ในการตัดสินใจในชีวิตของเรา บางครั้ง 

ทานตองอยายอมแพ don't give up ใหพยายามสูตอไป และ

เมื่อเขามาทํางาน เราก็ไดเรียนรูไปเรื่อยๆ ของอะไรที่เราคิดวา

ไมดี มันอาจจะดีก็ได  
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ใชหิริโอตตัปปะ แยกถูกแยกผิด 

หลักยึดตั้งแตเรียนหนังสือ คือ “จะทําในสิ่งที่ควรทํา 

และจะไมทําในสิ่งที่ไมควรทํา” ถามวาจะรูไดอยางไรวา 

อะไรควร อะไรไมควร  ก็ใชหิริโอตตัปปะในตัวของแตละคน คือ

ความละอายตอบาป และความรูผิดชอบชั่วดีที่อยูในตัวเรา 

เชน น้ําสมกับเหลา เราบอกไดหรือไมวาสิ่งใดควรกินและสิ่งใด

ไมควรกิน ก็สามารถบอกไดอยูแลววาตองกินน้ําสม  

 พระพยอม  กัลยาโณ  ทานบอกวาลองเอาเหลากับนม

ไปใหสุนัขกิน ทานคิดวาสุนัขจะกินอะไร ในโลกแหงความเปน

จริงบางครั้งเราก็ตองกินเหลาบาง  แตใหรูวามันไมดี ไมใชยัง

คิดวามันดีกวาน้ําสมอีก  ถาอยางนี้จะไปไมรอด 

 เพราะฉะนั้น แนนอนในชีวิตความเปนจริง  เราจะ

ทําดีตลอดคงไมได  แตเมื่อใดที่เราทําไมดี ก็ขอใหรูวา

มันไมดี  แลวรีบเลิกและกลับไปสูแนวทางที่ถูกตอง  
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

บางคนไปในแนวทางที่ไมถูกแลวก็ยังไมรูตัว ตรงนี้แหละที่

อันตรายกับชีวิตของเรา 

“ตัวกู ไมใชของกู” 

 ถามวาธรรมะประจําใจของผมคืออะไร  ผมชอบที่ทาน

พุทธทาสตอบเรื่องหนึ่ง คือมีคนถามวา อยากรูวาพระพุทธเจา

ตรัสรูถึง 84,000 พระธรรมขันธ แลวยอเหลือประโยคเดียวได

หรือไม  ซึ่งพระพุทธเจาบอกวาได  “สัพเพ  ธรรมา นาลัง อภินิ 

เวสาย”  คือ “ไมควรยึดมั่นถือมั่น” ที่ตรงกับที่ทานพุทธทาส

สอนวา “ตัวกูไมใชของกู”    

สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้  ถาไมยึดมั่นถือมั่นก็จะไมมี

ทุกข  เราอยูไป คิดถึงสิ่งนอกตัว ขนาดตัวเราเอง เรายังบังคับ

ไมได แลวเราจะไปบังคับอะไรนอกตัว ถาเราคิดวาทั้งหลายใน

โลกเปนสิ่งสมมุติ ตัวผมเองปหนาก็เกษียณแลว หลักงายๆ ใน

การดําเนินชีวิต “ทานทําในสิ่งควรทําและหลีกเลี่ยงในสิ่งที่

ไมควรทํา” เมื่อใดที่ไปทําสิ่งที่ไมควรทํา ทานก็รีบออกมา 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

อาจตองเดินเลี่ยงๆ บาง แตใหอยูในทิศทางที่

ถูกตอง   

ผมจําไดอยางหนึ่งตอนที่เรียนอยู จุฬาฯ ป 4  มี

ปจฉิมนิเทศ  การอบรมครั้งสุดทาย ไปตางจังหวัดและเชิญรุน

พี่มาบรรยาย  มีรุนพี่ที่เปนนายอําเภอทามวงบอกวา เมื่อเรา

เปนเด็กเรามีอุดมการณ  แต เมื่อ เราทํางานแลวอยาให

อุดมการณหายไป  ซึ่งเหมือนกับวาใหอุดมการณนั้นเปน

ดาวสองทางของเรา  วาเราจะตองไปทิศนี้ แตเมื่อไปเจอ

ตนไมหรือภูเขาก็ไมตองถึงขนาดชนตนไม  ก็ตองหลบบางหรือ

ออกนอกทางบาง  แตก็ยังอยูในทิศทางนี้  ถาเขาไมชอบเราก็

หลบบาง  แตอยาถึงขนาดวาจะไปใตกลับไปเหนือ ใหไปในทิศ

ที่เปนอุดมการณของเรา คือเพื่อใหนายสบายใจ ใหประชาชน

สบายใจ  ใหผูรวมงานสบายใจ ก็อาจจะเดินเลี่ยงๆ บาง แตอยูใน

ทิศทางที่ถูกตอง  อยาถึงกับลงเหวไปกันคนละทาง 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

4 ทิศ  

 ในชีวิตของเรา เราตองเจออะไร  มาดูวาทิศตางๆ มี

อะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเบื้องลาง

ประชาชน 

ทิศเบื้องขวา 

เพื่อนรวมงาน/

ลูกนอง 

ทิศเบื้องซาย 

เพื่อนฝูง/

ครอบครัว 

ทิศเบื้องบน 

เจานาย 

สถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวเรา 
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

ทิศเบื้องบน : สถาบันพระมหากษัตริย 

  เมื่อพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย ผมจะมีความผูกพัน

มาก  เพราะบรรพบุรุษของผมคือรัชกาลที่  4  สายกรมหลวง

ประจักษศิลปาคม  ทานมีลูก 2 - 3 องค แยกสายออกมา  สาย

หนึ่งคือสายทานพลากร สุวรรณรัฐ อีกสายคือสายของคุณยาย

ผมลงมา จึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย คุณทวด 

คุณปู คุณพอรับราชการ  ดังนั้นนามสกุลวาศภูติ ก็อยูในวังเยอะ   

และตอไปไดรูความประทับใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 

 เมื่อตอนเด็กๆ อานหนังสือพิมพทราบวาในหลวงจะมา

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแกวมรกต ซึ่งมีเครื่องทรง 3 ฤดู  วิธีการ

คือ เมื่อในหลวงถอดเครื่องทรงของพระแกวมรกตแลว  จะทรง

เอาผาบางๆ ชุบน้ําเช็ดองคพระแกวมรกต  แลวนําผาที่เช็ดมา

ทําเปนน้ํามนต และทรงพระสุหรายเมื่อเสด็จออกมาพบ

ประชาชน ผมก็จะถือโอกาสไปรับสุหรายปละครั้ง และถามี
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

โอกาสก็จะแอบจับพระบาท ซึ่งเปนความจงรักภักดีที่อยูในใจ

มานานแลว 

 นอกจากนี้ ก็จะไปดูในหลวงเสด็จฯ ทางชลมารค  

ทุกวันนี้ก็กราบไหว เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระองคทาน  

ถือเปนบุญเปนกุศล  เพราะฉะนั้นเรื่องความจงรักภักดีนั้น  

เกินรอย ทําใหเปนอานิสงสสงผลมา ซึ่งเปนเรื่องที่พูดยาก  

  เมื่ออยูนราธิวาส  ก็ไดรับใชเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และบรมราชวงศ  ผมสอนภรรยา

เสมอวาเรามีหนาที่รับใช จงรักภักดี เราไมมีหนาที่ตีเสมอเปน

อันขาด 

เจานาย 

 เรื่องเจานาย ก็ตามสมควร ไมมาก คอนขางจะนอย 

ผมมีความเชื่อวาระบบราชการนี่สงตอกัน อยาคิดวานายยาย

คนเดียว  ลูกนองก็มีการสงตอเชนกัน ไมใชรับสงเฉพาะตัว
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ประวตัิชีวิตและขอคิดจากปลดักระทรวง ฯ (นายพงศโพยม วาศภูติ) 

หนังสือเทานั้น เชน ผูวาราชการจังหวัดนครพนม ยายมา

อยุธยา พวกอยุธยาก็มีหนาที่ดูแลนายที่มา ซึ่งนายก็ตองเขาใจ 

ไมตองเรียกรองความจงรักภักดีจากนครพนมอีกตอไป เพราะ

เขาหมดหนาที่แลว  เขาก็ตองไปดูแลนายใหม หรือผูวาฯ ใหม  

แตก็มีหลายคนเขาตามดูแล  มีนายอําเภอบางคนเมื่อ

เขากรุงเทพฯ แลวแทบจะไมไดอยูกับลูกกับเมีย  จะตระเวนไป

เยี่ยมตามบานนาย  ไมไดนําของฝากที่แพงอะไรไปให เชน ถา

มาจากจังหวัดบุรีรัมย ก็จะเอาขาวหอมมะลิมาฝาก  ถามวาทํา

ทําไม  ไดรับคําตอบวา รดน้ําก็ตองรดหลายวัด ซื้อลอตเตอรี่ก็

ตองซื้อหลายใบ จึงจะมีโอกาสถูก ซึ่งก็เปนความจริง สวนใหญ

ก็จะไดดี  เพราะบังเอิญนายที่ไปรดน้ําไวเกิดเปนใหญเปนโต 

หรือลอตเตอรี่ ที่ ซื้อไวเกิดถูกขึ้นมา สําหรับคนไทย เรื่อง

เอ็นดูนั้นหนีไมพน 

 นายบางคนก็ดีนายบางคนก็ไมดี หรือบางคนก็กลางๆ 

ดีบางไมดีบาง ก็พยายามเสิรฟเทาที่เหมาะสม ผมไมอยากให
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พวกเราไปใชชีวิตทั้งหมดเพื่อนาย ตัวอยางเชน ปลัดอําเภอ 2 คน 

ทํางานดีทั้งคู แตอีกคนหนึ่งวันเสารอาทิตย  ไปดูแลเอาใจใส

ในเรื่องความเปนอยูของเจานาย หรือออกพื้นที่กับเจานายใน

วันหยุด  ถาบังเอิญ 2 ขั้น มีอยูเพียง 1 อัตรา ทานคิดวาจะใหใคร 

ถาทานเปนนายอําเภอ  ซึ่งก็เปนการลงทุนกันคนละแบบ ที่เลา

ใหฟงจะใหรูวาการไดดีนั้นมีหลายประเภท แตบางคนไมไดทํา

อะไรก็ไดดี อยางเชนตัวผม บานอธิบดีอยูที่ไหนผมก็ไมรูจัก 

ทิศเบื้องขวา : เพื่อนรวมงาน 

 เรื่องเพื่อนรวมงาน  แสดงการมีน้ําใจและไมเหยียบย่ํา

เพื่อน การกีดกันเพื่อนไมใหใกลเจานายเปนสิ่งที่ไมควรทํา วัน

หนึ่งเขาอาจจะมาชวยเราอยางที่หนูชวยราชสีหก็เปนได ดังนั้น 

เราตองทําดีกับทุกคนไว  

อยามองเพื่อนรวมงานหรือคนรอบขางวาไมมีคา ทุกคน

มีราคาของตัวเองทั้งนั้น มีเสน มีสาย เชน เจาหนาที่ปกครอง
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เล็กๆ อาจจะเปนหลานของเศรษฐี หรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่อาจจะมาเปนรัฐมนตรีก็เปนได  

 ชีวิตการเปนเพื่อนฝูงนั้นสําคัญ เปนสิ่งที่เราตองหาไว 

อยาไปคิดวาเราเกง ไมตองแครเพื่อน 

ลูกนอง 

 เราตองไมเอาเปรียบลูกนอง ตองดูแล ผมกลาพูดวา 

เมื่อผมเปนนายอําเภอ เปนผูวาฯ ผมบอกใหลูกนองเบิกทุก

บาททุกสตางค ที่ใหเขาไปทํางานโดยไมตองมีใบเสร็จ ใช

เทาไรจายใหหมด ผมจะสอนลูกนองวา การรับราชการคงไมได

กําไร แตอยาใหขาดทนุ  

 ในขณะนี้  ก็ยังมีผูวาฯ บางคนที่ใชวิธีการเกาๆ อยู คือ 

ชอบใชหัวหนาสํานักงานจังหวัด และนายอําเภอ แตไมพูดเรื่อง

เงิน ซึ่งมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดบางคนบนวา ผูวาฯ ใชงาน
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แตไมพูดเรื่องเงิน ไปหาเอาเอง จะวาไมใหก็ไมใช แตทําเฉยๆ 

ลูกนองก็ไมรูจะทําอยางไร จะเบิกหรือไมเบิกดี  

รับราชการมา 35 ป ไมเคยขอเงินใคร 

 เรื่องของเงินทองใครๆ ก็อยากได แตสิ่งหนึ่งที่กลาพูด

และไปเอาใครก็ไดมายืนยันวาเคยไดยินคําพูดนี้ออกจากปาก

ผมหรือไม   ในชีวิตผมที่เคยรับราชการมาประมาณ 35 ป 

ไมเคยขอเงินใคร  คําหนึ่งที่ถือมากๆ คือจะไมเอยขอเงิน

ออกจากปากผม   ไมวาจะเปนขอเถาแก ผูรับเหมา หรือเรื่อง

เปอรเซ็นตก็ตาม แตถามีใครเอาเงินมาใหเนื่องจากกิจการมี

กําไร หรืออะไรก็ตาม จะใหเสมียนตราดําเนินการใหถูกตอง

เปนเรื่องเปนราว แตประเภทที่บอกวา “เทาไร” ไมมีแนนอน 

กลาทา  

 ผมเปนคนโชคดี ในชีวิตยังไมเคยที่เงินหมดเกลี้ยงไม

เหลือสักบาท เงินไมเคยขาดมือ แตก็ไมไดร่ํารวยอะไร และยัง
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โชคดีที่ไมตองเปนหนี้เปนสิน หรือตองหยิบยืมใคร จึงอยากจะ

ขอฝากเรื่องนี้ไว 

ทิศเบื้องซาย : ครอบครัว 

 เรื่องชีวิตสวนตัว บุพการีเปนเรื่องที่เราจะตองดูแล แต

ผมคิดวาเปนธรรมชาติของมนุษย พอแมตองดูแลลูกเพื่อจะสืบ

เชื้อสายตอไป สัตวก็ตองดูแลลูกมัน แตเมื่อถึงเวลามันก็จะไป 

ปลอยใหลูกชวยตัวเอง เพราะฉะนั้น การดูแลของพอแมเรา 

ภรรยาเรา ไปยังลูกนั้นก็เปนธรรมชาติ แตไมไดหมายความวา

เปนหนาที่อยางเดียว ไมตองตอบแทนคุณ 

 เรื่องชีวิตคู หรือคูสมรส  ผมเชื่อตามคาลิล ยิบราน 

นักปราชญชาวตุรกี ที่บอกวาชีวิตแตงงานเหมือนการปลูกตนไม 

2 ตน ซึ่งควรจะมีระยะหาง เพื่อใหแตละตนเติบโตขึ้นไดตาม

ธรรมชาติ  ไมตองแคระแกร็นอยูภายใตตนใดตนหนึ่ง ใหสาย

ลมไดพัดผานระหวางกิ่งไม และแสงแดดไดลอดสองลงมา

ไมใหมืด 
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 ผมมีชีวิตเปนตัวของตัวเอง ภรรยาก็มีของเขาเอง และมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน แตไมใชวาตองพึ่งพาแตละฝายจนเกินไป  

 ผมแตงงานตอนเปนนายอําเภออยูนครพนม ภรรยาอยู

กรุงเทพฯ เดือนหนึ่งจึงจะไดเจอกัน และตอมาอีก 5 – 6 ป จึง

ไดยายมาอยูดวยกัน โดยมาเปนหัวหนาแผนก กองอัตรากําลัง 

มีทานไพโรจน  พรหมสาสน เปนผูชวยผูอํานวยการ ผมไปกิน

เหลากับเพื่อน เมื่อกลับบานเมียตอวา  วาทําไมไมบอก ผมจึง

บอกวาลืม แลวก็เฉยไป เมียก็จะทําอยางนี้ 2–3 ครั้ง ตอมาเขา

ก็เบื่อไปเองและไมถามอีก ตั้งแตนั้นมาใครอยากทําอะไรก็ทํา 

ใครอยากจะไปไหนก็ไป  ไมตองเปนหวงกันมาก โตๆ ดวยกันแลว 

 ชีวิตคูของผม จะใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเปนตัว

ของตัวเองพอสมควร ลูกๆ ก็เปนตัวของตัวเองเชนเดียวกัน ลูก

พอแมเดียวกัน แตนิสัยไมเหมือนกัน คนหนึ่งเก็บตัว คนหนึ่ง

เปดตัว ผมเชื่อวาชีวิตของคนที่นับถือศาสนาพุทธ เราก็เชื่อ

เรื่องของกรรมเกา “บุญทํา กรรมแตง” แตก็ไมไดหมายวาใน
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ชาตินี้ไมตองทําอะไร  ตองทําความดีเพื่อใหบุญทํากรรมแตง

ชาติหนาจะไดดีขึ้น 

ทิศเบื้องลาง : ประชาชน 

 อยากใหพวกเราศึกษาวิถี ชีวิต  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของภาคเอกชนและประชาชนใหดี บุคคลเหลานี้อยา

ไปเห็นวาเขาอยูหองแถวแลวจะไมมีความสําคัญ พยายามดี

กับทุกคนไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่มารองทุกข

รองเรียน ทานก็ตองแยกแยะ จะตองจัดลําดับความสําคัญ 

เรื่องใดดวน ไมดวน  เรื่องใดจะตองสงคนไปดูอยางเรงดวน 

ตองรีบดําเนินการโดยทันที 

อยาสะสมมาก รักมาก เกลียดมาก หรือหวัง

มากเกินไป  

 เราตองมีความใฝดี เมื่อสมัยเปนเด็ก นอกจากนิสัย

สวนตัวชอบอานหนังสือพิมพแลว ยังเปนคนที่ชอบหาความรู
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รอบตัว และชอบความเปนธรรม  ผมมีความประทับใจจากการ

อานหนังสือการตูนฝรั่งที่แปลเปนภาษาไทย เปนเรื่องคาวบอย 

นายอําเภอจับผูราย  ก็เลยไดมาเปนนายอําเภอ 

 ชีวิตของเรา เราสามารถประคับประคองไปไดในทางที่

ถูกที่ควร สวนจะไดดิบไดดี บางทีก็อธิบายยาก บางทีก็อธิบาย

ไมได ซึ่งเปนจังหวะชีวิตของพวกเรา ตัวอยางงายๆ คือ มี นาย ก. 

ซึ่งปจจุบันเปนผูวาราชการจังหวัด คนคนนี้จบปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัย และไปเรียนตอที่นิดากับเพื่อนๆ ตอมามีการ

สอบตําแหนงปลัดอําเภอ นาย ก. สอบไดที่ไมดี ก็เรียนตอไป 

สวนคนที่เรียนดีตองหยุดเรียนกลางคันเพื่อไปทํางาน เนื่องจาก

กรมการปกครองเรียกบรรจุ ไดรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี  

นาย ก. เรียนจนจบปริญญาโท กรมการปกครองเรียกบรรจุเขา

ทํางาน ไดรับเงินเดือนในระดับปริญญาโท แซงเพื่อนที่สอบได

ที่ดีกวาไป  
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 สมัยตอมา นาย ก. ไดเปนปลัดอําเภอ และมาเปน

ลูกนองผม ลูกนองมีหลายคน บางคนก็ใกลชิดสนิทสนม ไปตี

กอลฟดวยกัน ก็ไมไดดีเทาไร  นาย ก. คิดอิจฉาวา ทําไมเพื่อน

ไปกับนาย นายไมสนใจเรา เพราะเรามัวแตนั่งทํางาน แต

ปจจุบันก็ไดดีเปนผูวาฯ ไปแลว แตคนใกลชิดยังเปน ซี 7 ซี 8 อยู  

 แตไมวาอะไรก็ตาม ผมมีสิ่งหนึ่งที่คิดเสมอวาอะไรที่

ไดมาในชีวิตดีทั้งหมด อยูกับมัน แลวทํางานใหสนุก ทําตรงนั้น

ใหดีใหได ดังที่เคยมีคนบอกวา เราไมสามารถเอาสองขั้นได 

แตเราสามารถทํางานใหดีได แลวสองขั้นมันจะมาเอง และ

รางวัลแหงชีวิตก็จะมา แตตองทําปจจุบันนี้ใหดีที่สุด อยาไป

เกี่ยงวาตองรอใหถึงตําแหนงนี้กอนแลวคอยทํา มันก็จะไมทัน

ไดไปอยู  หรือไปอยูแลว ก็อาจไมไดทําก็เปนได 

 ดังนั้น จึงไมอยากใหเราไดคิดหวังแตในสิ่งที่เปนปจจัย

ภายนอกกายอยางเดียว เพราะทายที่สุดแลวก็คือ “สัพเพ ธรรมา 

นาลัง อภินิเวสาย” ใหคิดวาโลกเราอายุ 4,000 ลานป และ
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เราอายุ 100 ป ตาย เมื่อเทียบกับอายุของโลก ถาเปนแสงก็

แวบเดียวแลวก็หายไป โลกวันหนึ่งก็จะตองแตก ตองสูญสิ้นไป

เชนกัน 

 เพราะฉะนั้น อยาไปสะสมอะไรมาก อยารักมาก

เกินไป เกลียดมากเกินไป หวังมากเกินไป ความอยากไดใครดี

ที่จะเติบโตขึ้นไปไมใชเรื่องผิด แตตองทําใหพองาม หวังวาทุก

คนคงโชคดี อยางนอยก็ตองไดหนึ่งขั้น และถาเงินเดือนเต็ม

แลวก็จะไดเปนเปอรเซ็นต ชีวิตตองดีแน 
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