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ขอเจริญพร เรียนอาจารย์อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่าน ถือว่าเป็นอาจารย์ 
ก็แล้วกัน ปีนี้นับเป็นปีที่ ๖๓ ของการก่อต้ังสภาพัฒนาฯ ของเรา ซึ่งถือว่าเป็นวันส าคัญวันหนึ่ง และที่ส าคัญอีก
วันหนึ่งส าหรับปีนี้คือ วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๕ เดือน
กุมภาพันธ์  

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาจนด ารงมั่นมาจนถึง
ปัจจุบัน ก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” หรือในภาษาอังกฤษแปลว่า  
หลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนา หลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีถึง ๘๔,๐๐๐ ข้อ โดยย่อแล้วมี
อยู่ ๓ ประการ คือ หนึ่ง ไม่ท าความชั่ว สอง ท าแต่สิ่งที่ดีงาม และสาม พัฒนาจิตใจของตัวเองให้สะอาด 
ผ่องแผ้วอยู่เสมอ  

นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ามีพระอุดมการณ์ที่สูงส่งนั่นคือ “พระนิพพาน” โดยอาศัยขันติธรรมเป็น
พื้นฐาน ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ขันติ ปรม  ตโป ตีติกขา” นั่นก็คือขันติซึ่งถือว่าเป็น “ตปธรรม” อันสูงส่ง 
เป็นหลักใหญ่ ที่จะพัฒนาตัวเราให้เจริญรุ่งเรือง การจะพัฒนาพระองค์ถึงพระนิพพานได้จะต้องมีขันติ  
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ที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญเพียรอดทนเป็นเวลาถึง ๖ ปี ต้องเว้นจากการเบียดเบียน และตั้งมั่นที่จะพัฒนา
พระองค์ให้จิตใจสงบเยือกเย็น  

สภาพัฒน์นี้ถือเป็นสถาบันหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นหากจะท าอะไรโดยไม่มี 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ วัตถุประสงค์ที่เราวางไว้จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธีการที่จะด าเนินการ 
ไปถึงจุดนั้น เรามุ่งมั่นขนาดไหน ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน บางทีเราวางหลักในการพัฒนาประเทศชาติไว้แล้ว  
แผนต่างๆ เราวางไว้ ผู้ปฏิบัตินั่นก็อีกกลุ่มหนึ่ง รู้สึกว่าจะขัดกันอยู่เรื่อย เมื่อคืนก็เห็นออกมาว่ากันอยู่  
จึงอยากจะให้น าสิ่งที่เป็นจริงมาพูดกัน แต่ติดตรงปัญหาคือ เราไม่อยากจะพูดความจริง ก็เลยขัดกันอยู่
ตลอดเวลา  

อาตมาภาพไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา ๒๒ ปี อยากจะให้พวกเราไปเห็น อาตมานึกถึงเป็น
ประจ า ถ้าต่อไปในอนาคต การพัฒนาไม่ Decentralization คือไม่กระจายอ านาจออกไป อะไรจะเกิด 
อาตมามองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ถ้าผู้คนประท้วงไม่ยอมมาท างานที่กรุงเทพฯ อะไรจะเกิดขึ้น วันสงกรานต์ก็ดี 
วันปีใหม่ก็ดี กรุงเทพฯ ก็จะเหมือนเมืองร้าง เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการกระจายออกไปบ้าง ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์ไม่น้อย  

อย่างสวิตเซอร์แลนด์แม้เป็นประเทศเล็กๆ ห่างจากเมืองซูริคไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ไปทาง
ตะวันตก ห่างจากกรุงเบิร์นประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ในหมู่บ้านเล็กๆ เขามีโรงงานทั้งใหญ่และเล็ก แม้กระทั่ง 
Garage (โรงรถหรือเต็นท์ขายรถยนต์) ส าหรับขายรถก็มีตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในละแวกนั้น ถามคนไทยว่า 
ถ้าหากว่าเป็นผู้ช านาญการจะมาไกลขนาดนั้นไหม แต่เขาจะรับลูกจ้างคนงาน คนที่อยู่ใกล้แถวนั้น เขาจะรับก่อน 
ไปฝึกงานอยู่ ๓ เดือนแล้วบรรจุ เห็นเขาท าอย่างนี้ก็น่าชื่นชม ถึงแม้เขาเป็นประเทศเล็ก แต่ถ้าหากว่าไม่มี
หลักการพัฒนาที่ดีก็ไม่สามารถอยู่ได้  

เราเป็นประเทศไม่ใหญ่จนเกินไป หากเราสามารถพัฒนาการบริหารทุกส่วน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
ให้ออกไปสู่ชนบทบ้างก็น่าจะดี ลองมาพิจารณาถึงพระราชด าริของในหลวงของเรา พระองค์ทรงมุ่งที่จะ
พัฒนาชนบทมากๆ ทางใต้ก็ดี ทางเหนือก็ดี กระจายออกไป ให้ประชาชนเขาได้มีงานท า อันนี้ฝากให้ท่าน
อาจารย์อาคม พิจารณาหาทางด าเนินตามแนวพระราชด าริ เป็นไปได้ไหม ฝากเป็นข้อคิด  

ปัจจุบันนี้เราได้มีการวิจัยวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกยางรู้สึกว่าจะทั่วประเทศแล้ว เราจะกระจาย
ออกไปได้ไหม พวกหอมพวกกระเทียมที่อยู่แถวทางภาคอีสานในหลายจังหวัด เราจะมีวิธีสร้างโรงงานส าหรับ
หอมกระเทียมนี้ได้ไหม แถวจังหวัดศรีสะเกษมีการปลูกเงาะ ปลูกทุเรียนได้ เรากระจายออกไปได้ไหม เราจะ
ท าอย่างไรและมีกี่วิธีที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอมกระเทียมเราท าได้หลายรูปแบบ แล้วท าไมต้องมา
รวมกันอยู่ที่นี่  (กรุงเทพฯ) ตลอด อันนี้อาตมาตั้งข้อสังเกต และเราจะมองในแง่บวกอย่างเดียวไม่ได้  
ต้องมองในแง่ลบด้วย เดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มรู้วิธีการประท้วง แก้ผ้าแก้ผ่อนประท้วงก็มีให้เห็นแล้ว อันนี้พูดล าบาก 
อีกหน่อยก็อาจจะเป็นพวกแท็กซี่  
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เมื่อประมาณ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา แม่บ้านอังกฤษพร้อมกันประท้วงไม่กินไข่ เพราะไข่ราคาแพง ๗ วัน
เท่านั้นแหละไข่เน่า ดังนั้น ถ้าหากว่าเขาร่วมมือกันจริงๆ แล้วก็เป็นไปได้ บางทีอาตมามองว่าเจ้าของอู่แท็กซี่
เป็นเสือนอนกิน คนขับแท็กซี่เป็นหนี้เป็นสินตั้งเท่าไหร่ คนขับก็ต้องอดทน ถึงเศรษฐกิจจะไม่ดี แต่ว่าค่าเช่า
แท็กซี่ไม่เคยลด เป็นเรื่องที่น่าสงสาร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรคิดกัน  

ความจริงในหลวงทรงงานหนัก ถึงแม้จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังทรง
ห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก ถ้าหากพวกเราเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ 
ประเทศชาติของเราจะไม่ได้อยู่แค่นี้หรอก ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนประเทศไทยเรา 
บอกได้เลย อาตมาไปมาทั่วโลกแล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าการท าบุญในวันนี้เท่ากับว่าเราเจริญรอย
ตามผู้หลักผู้ใหญ่ มีค าที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่า  

เดินตามหลังคนดีที่อยู่หน้า   มือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผา  

อย่าดูหมิ่นเพื่อนพ้องพี่น้องเรา   อีกคนเขาจงตรองตรอิย่าริตาม   
 

ค าว่า “เดินตามหลังคนดี” หมายความว่า อย่างพวกเราเป็นชาวพุทธให้เดินตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นมา เราได้รู้ดี รู้ชั่ว รู้ผิด รู้ชอบ ก็เพราะอาศัยพระองค์ 
ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา ประเทศชาติเป็นเอกราชอธิปไตย คนไทยเรา
อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข สง่าผ่าเผย ไม่เคยเจ็บ แต่ก็ไม่จ านะ นั่นแหละจึงท าให้พวกเราหลงระเริงกัน  
ไม่เหมือนชาติอ่ืนๆ เขา ที่เขารู้ แต่ของเราน่ีกลับเฉยเมย เป็นเรือ่งที่ควรคิด 

นั่นก็เพราะว่าเรามีเอกราชอธิปไตยมาก็เพราะอาศัยพระมหากษัตราธิราชเจ้าในอดีตที่ชาญฉลาด 
ได้รักษาประเทศชาติมาให้ลูกหลานไทยเรา เราก็ควรที่จะเจริญรอยตามเอาไว้ เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า 
เดินตามหลังคนดีที่อยู่หน้า มือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผา หมายความว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านวางไว้ ให้รักษา
เอาไว้ อย่างวันนี้ที่พวกเราตั้งใจท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้สถาปนาสภาพัฒน์นี้ขึ้นมา ก็เพราะว่า
พวกเรายังน้อมร าลึกถึงท่าน แม้ท่านจะล่วงไปแล้วกี่ปีก็ตาม ก็เสมือนว่าท่านยังอยู่กับพวกเรา เราร าลึกถึงท่าน
ก็เหมือนกับว่าท่านยังอยู่กับพวกเรา ถือว่าท่านได้สร้างสิ่งที่ดีงามไว้ให้กับประเทศชาติ เป็นสถานที่ๆ เราได้พักพิง 
เรียกว่าได้มาอยู่ที่ตรงนี ้ถือว่าเราได้อาศัยรม่เงา และบารมขีองท่านเหล่านั้น อันนีเ้ป็นเรื่องที่เราควรคิด  

นอกจากนั้นคือ ไม่ควรดูหมิ่นญาติมิตรพี่น้องของเรา รักษาสามัคคีกันเอาไว้ เพ่ือให้ได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่
เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ แก่ประเทศชาติของเรา ส่วนคนเขลาคือคนที่ไม่ฉลาด คนโง่ เราก็อย่าไป
คล้อยตาม คนบางพวกก็ได้แต่พูดนะ อาตมาพูดเป็นประจ าว่า คนที่พูดเขาจะไม่ท า คนที่ท าคือคนที่ไม่พูด 
พวกเราเป็นผู้ท าแต่ไม่ค่อยพูด แต่คนที่พูดนี่เห็นได้ทั่วๆ ไป ได้แต่คุยโม้โอ้อวด แต่ไม่มีหลักการอันใดเลย 
เพราะฉะนั้นพวกเราต้องนิ่งให้ใช้ขันติให้มาก อย่าให้ขันแตก แล้วเราจะสบาย สักวันหนึ่งเราจะเห็นผลเองว่า
เราได้คิด เราได้วางแผนให้เขาแล้ว เขาไม่เดินตามก็เป็นเรื่องของเขา สักวันหนึ่งเขาอาจจะย้อนคิดถึงสิ่งที่
เราได้วาดหวังและวางแผนไว้  
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การท าบุญในวันนี้มี ๒ เรื่องที่ส าคัญคือ หนึ่ง เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับพวกเราเอง และสอง 
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ อันนี้ถือว่าเป็นหลักการ วิธีการที่ส าคัญที่เราท่านทั้งหลายควรคิด 
พระพุทธเจ้าทรงวางหลักปฏิบัติไว้ก่อนจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงวางหลักใหญ่ไว้แล้วว่าเป็นหลักแบบนี้ 
แล้วมีอุดมการณ์ว่าจะด าเนินการให้ไปถึงอุดมการณ์ได้ไหม วิธีการที่จะเดินตาม วิธีการที่จะปฏิบัติให้ถึงจุดนั้น
ควรปฏิบัติอย่างไร อันนี้เป็นรายละเอียด อย่างไรก็ดี การที่เราจะพัฒนาตนเอง ประเทศชาติก็ต้องมีหลัก  
เดินตามหลักตามแผน เรามีหน้าที่วางแผนให้ดี ส่วนจะเป็นไปได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ปฏิบัติเขาจะ
ปฏิบัติไดอ้ย่างไร ก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเขา เราพูดล าบาก  

อาตมาตั้งค าถามเป็นประจ าว่าท าไมประเทศไทยถึงเป็นศูนย์ขายยาบ้า ขายของที่ไม่ดี สิ่งเสพติด
ทั้งหลายมารวมอยู่ที่ประเทศไทย เราจะแก้ไม่ได้หรืออย่างไร ที่ไหนๆ ตะวันออกกลางก็โผล่มาที่ตรงนี้ อาฟริกา
ก็โผล่มาที่ตรงนี้ แถวประเทศเพื่อนบ้านก็มาขายที่ตรงนี้  เพราะอะไร ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกัน  
เอาของไม่ดีออกไปขายบ่อยๆ แล้วส่งต ารวจไทยไปแก้ไข อาตมานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งหัวเราะ คนสวิตฯ เขาคงคิด
แล้วว่าเป็นการตบหัวแล้วลูบหลัง แล้วของไม่ดีนั้นออกไปจากประเทศไทยแล้วไปขายที่ตรงนั้นได้อย่างไร  

มีอยู่ปีหนึ่งเขาจับพร้อมกันเลย เขาจับแล้วก็ปล่อย ท าอยู่หลายครั้ง เพื่อที่จะขยายผลให้หมด 
ต่อเนื่องกันประมาณ ๖ ปี สุดท้ายก็จับพร้อมกันเลย ๑๒๐ คนในคืนเดียว คนไทย ๙๐ คน อาตมาอยู่ที่ตรงนั้น 
ขายหน้ามากเลย ไม่รู้จะว่าอย่างไร อันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดว่าจะท าอย่างไรเราถึงจะหาทางช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ช่วยกันหาทางหลายๆ ด้าน บางทีผู้ใหญ่ท่านอาจจะมองเห็นความส าคัญ ท่านอาจจะมาปรึกษาหารือ  
ก็คงจะให้ข้อคิดไป ส่วนปฏิบัติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกฎหมาย ผู้รักษากฎหมาย ผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
อันนี้ก็เป็นเรื่องล าบาก และในหลวงทรงห่วงใยก็เพราะว่าเมืองไทยของเราสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่เรากลับ 
ไม่ร่วมด้วยช่วยกันในทางที่จะพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป  

ในท้ายที่สุดนี้ อาตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกท่าน อาจารย์ทุกคน ซึ่งมีอาจารย์
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในการบ าเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ 
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงมารวมตัวกันเป็นตบะ เดชะ คุ้มครองให้
ท่านทั้งหลาย เป็นผู้นิราศร้างห่างหายจากภัยพิบัติและอุบัติภัยอันตราย มีพลานามัยสมบูรณ์ มีสติปัญญาดี 
และเจริญในหน้าที่การงานของตนสืบไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ  
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