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  เมื�อข้าราชการเกษียณอาย ุ     เรามกัจะได้อ่านหนงัสือชีวประวตัิและผลงานของ

ทา่นผู้ เกษียณอายกุนัอยูเ่สมอ       นาน ๆ จะพบหนงัสือที�มีแนวแปลกสกัครั .ง       เมื�อไม่นานมานี .

ผมได้พบหนงัสือลกัษณะที�ว่านี .ซึ�งเป็นของคณุวลยัรัตน์ ศรีอรุณ  ผู้ อํานวยการสํานกังบประมาณ                    

ผู้ เกษียณอายเุมื�อปลายเดือนกนัยายนที�เพิ�งผา่นไป  

  หนงัสือเลม่เล็กที�มีคณุคา่นี .ผู้ เกษียณอายเุป็นผู้ เขียนเองทั .งหมด      เมื�อผมได้อ่าน

ก็รู้สกึขึ .นมาวา่ต้องเอามาสื�อตอ่เพื�อให้ได้อ่านกนักว้างขวางยิ�งขึ .น 

  ผมขอยกมาเป็นตอน ๆ ที�โดนใจผมแล้วกัน     อย่างไรก็ดีก่อนอื�นขอเล่าประวัติ

คุณวลัยรัตน์สักเล็กน้อย      ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเธอเรียนที� โรงเรียนเขมะสิ ริอนุสสรณ์                       

จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี รั ฐ ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม ดี ม า ก )   ส า ข า บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ   จ า ก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      จบ Post-Graduate Diploma ด้าน Development Studies จาก

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์     และจบปริญญาโทด้าน Public Policy and Administration จาก 

Institute of Social Studies ที�มีชื�อเสียงจากเนเธอร์แลนด์     เธอทํางานที�สํานกังบประมาณตลอด

ระยะเวลา 37  ปีของอายุราชการ       มีประสบการณ์กว้างขวางมาก และเป็นผู้ ที�มีฝีมือในการ

ทํางาน     เหนือสิ�งอื�นใดเธอเป็นผู้ ที�มีชื�อเสียงในความเป็นผู้ มีหลกัการ       มีความตรงไปตรงมา      

มีความซื�อสตัย์สุจริต     และมีมนุษย์สมัพนัธ์ดีเยี�ยม      เธอได้รับแต่งตั .งเป็นผู้ อํานวยการสํานัก

งบประมาณเมื�อต้นตลุาคม 2552  

  ข้าราชการผู้ ใหญ่ต้องประสบแรงกดดันด้วยกันทั .งนั .น      มากบ้างน้อยบ้าง     

สําหรับเธอนั .น   “การได้รับตําแหน่งสูงสุดมาด้วยความไม่มีเงื�อนไข     ถือเป็นโชคดีส่วนตน           

การทํางานในตําแหนง่สงูสดุบนความไมมี่เงื�อนไข   ถือเป็นโชคดีของสว่นรวม       

ความโชคดีส่วนตนคือ       แม้มีแรงกดดันก็เสมือนไร้ซึ�งความกดดัน    ความ

เหน็ดเหนื�อยกับความกดดนันั .น      แตกต่างกันโดยสิ .นเชิง       ความเหน็ดเหนื�อยเป็นผลจาก
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ทํางาน        ความกดดนัเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างความถูกต้องกับความไม่ชอบธรรม    

หรืออาจหมายถึงความขดัแย้งระหวา่งประโยชน์สว่นรวมกบัประโยชน์สว่นตน  

เมื�อเหน็ดเหนื�อยโดยไม่มีความกดดนั     ย่อมหมายถึงผลงานที�ปราศจากความ

ขดัแย้งระหว่างความถูกต้องและความไม่ชอบธรรม     และเป็นความเหน็ดเหนื�อยที�เป็นไปเพื�อ

ประโยชน์สว่นรวมโดยแท้.......” 

  ในเรื�องการทํางาน    “ในชีวิตการทํางาน   หากความจริงที�ว่า   ”ไม่มีใครเก่งไป 

ทกุเรื�อง       และไม่มีใครไม่เก่งไปทกุเรื�อง”     เป็นที�ตระหนกัอยู่ในใจของตนเองแล้ว      ไม่ว่าจะ

ในฐานะหวัหน้าหรือลกูน้องก็ย่อมทําให้การทํางานร่วมกนัเป็นไปด้วยความสขุของทกุฝ่าย     และ

นําไปสูผ่ลสําเร็จอนัเกินคาดได้ 

  ไมมี่ใครเก่งไปทกุเรื�อง       ไมมี่ใครไมเ่ก่งไปทกุเรื�อง     หากไมส่ามารถค้นและพบ

ความไม่เก่งในความเก่ง    หรือความเก่งในความไม่เก่งของผู้ อื�นแล้วละก็       ผู้ ที�ไม่เก่งมิใช่ผู้ ใด

เลยนอกจากตนเอง 

  ความมีประสิทธิภาพในการทํางานต้องเป็นไปเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม                   

หากไมเ่ชน่นั .นแล้วการไร้ประสิทธิภาพยอ่มควรแก่การสรรเสริญมากกว่าการถกูตําหนิมิใชห่รือ”   

  คณุวลัยรัตน์พูดถึงเรื�องความกล้าหาญในการทํางานอย่างน่าฟังว่า “.....ความ

กล้าหาญที�ถูกใช้โดยคนไม่ดี     ผนวกกับความกล้าหาญที�ไม่ถูกใช้โดยคนดี     เป็นสิ�งที�น่ากลัว

สําหรับอนาคตของสงัคม      ไม่ว่าจะเป็นสงัคมขนาดเล็กอย่างองค์กรหนึ�ง ๆ       หรือสงัคมขนาด

ใหญ่ระดบัประเทศชาติ      จะเริ�มกล้าหาญกันตั .งแต่บัดนี .หรือจะรอจนถูกปกครองโดยคนไม่ดี    

และไมมี่โอกาสที�จะได้ใช้ความกล้าหาญอีกเลย      มีคําพดูว่าคนกล้าตายครั .งเดียวและขอตอ่ด้วย

ความเชื�อว่า “คนไม่กล้าตายทั .งเป็น”       และคนที�คิดว่าตนเป็นคนดี  แต่ปล่อยให้ความไม่ดี

เกิดขึ .นทั .งรู้โดยไม่มีความกล้าที�จะทําอะไรเพื�อขจดัความไม่ดีนั .น      ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนดี      

แต่เป็นคนที�ดูดายไม่เอาธุระส่วนรวมและเอาตัวรอดไปวัน ๆ หนึ�งเท่านั .นเอง       ไม่สนใจว่า     

องค์กรจะอยู่อย่างสง่างาม     หรือจะอยู่แบบเน่าและหมดศกัดิ]ศรี      คนแบบนี .ยงัจะคิดว่าตนเอง

เป็นคนดีอยูอี่กหรือ“ 

  ในสังคมไทยบุญคุณและความถูกต้องชนกันเสมออย่างสบัสน      ความคิดใน

เรื�องนี .ของเธอก็คือ “บุญคณุและความถูกต้องเป็นสิ�งที�ควรจะต้องไปด้วยกัน     แต่หากเมื�อใดที�

ต้องเลือกระหว่างการทดแทนบญุคณุกับความถูกต้อง      ควรจะกลบัไปทบทวนดวู่าบุญคณุนั .น

เกิดมาจากความสุจริตใจของผู้ มีบุญคุณหรือไม่       คําว่าบุญคุณต้องแตกต่างจากคําว่า 
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“แลกเปลี�ยน”  อย่างสิ .นเชิง       เพราะหากต้องแลกเปลี�ยนก็แปลว่าต้องมีการคาดหวังถึงสิ�ง                 

ตอบแทนซึ�งกนัและกนั       แตก่ารมีบญุคณุไมต้่องการสิ�งตอบแทนอื�นใดนอกจากความรู้สึกที�ดีตอ่

กนั และโอกาสที�ผู้ เป็นหนี .บญุคณุจะทําสิ�งดี ๆ และถกูต้องต่อผู้ มีบุญคณุ       โอกาสเช่นที�ว่าต้อง

ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด     และเป็นโอกาสที�เมื�อเริ�มต้นแล้วไม่มีวนัสิ .นสุด

จนกวา่ชีวิตจะหาไม ่      โอกาสนี .เรียกกนัวา่ความกตญั_ซูึ�งเป็นเหตแุหง่ความเจริญทั .งปวง” 

  ในฐานะลกูสาวที�อยูก่บัพอ่และแมม่าตลอด     เธอให้แง่มมุของความรักที�มีตอ่พ่อ

และแม ่ ดงันี .       “เมื�อสมยัที�ยงัมีพ่อแม่อยู่ครบ      เพื�อนที�เขาสญูเสียพ่อไปแล้วพดูเสมอว่าให้รัก

พ่อแม่ให้มาก ๆ      ให้ทําดีตอ่พ่อแม่มาก ๆ       ฟังแล้วก็รู้สึกว่าความรักก็รักแน่        การทําดีต่อ

พ่อแม่เท่าที�ทําก็ดีแล้ว      แต่เมื�อวันหนึ�งที�พ่อจากไปจึงรู้ว่าที�ว่ารักแล้วและทําดีแล้วนั .นยังไม่

เพียงพอเลย        จะเรียกว่ารู้สึกตวัเมื�อสายไปก็น่าจะถกู      เพราะถึงแม้ยงัเหลือแม่อยู่และรักแม ่     

ทําดีกบัแมม่ากแคไ่หน       ก็ยงัอยากให้พอ่กลบัมาเพื�อที�จะรัก     และทําดีกบัพ่อให้มากกว่าที�เคย

รักและเคยทํา       บดันี .จงึรู้แล้ววา่ทําไมเพื�อนพดูแบบนั .น      ก็พยายามพดูตอ่กบัทกุคนที�รู้จกัแบบ

เดียวกัน       แต่เรื�องเช่นนี .คงอาจจะไม่สามารถบอกต่อให้คนอื�นเข้าใจได้จนกว่าผู้ นั .นจะผ่าน

เหตกุารณ์ด้วยตนเอง 

ทุกวันนี .ไม่มีอะไรมากเกินไปสําหรับแม่   ไม่มีอะไรยากเกินไปที�จะทําให้แม ่                 

แตเ่มื�อถึงเวลาที�แม่ต้องจากไปก็คงรู้สึกเช่นเดียวกนักบัเมื�อพ่อจากไปแล้ว      คือยงัรักและทําดีให้

ไม่พอ      คนที�ยังมีครบทั .งพ่อและแม่ลองจําลองเหตกุารณ์ว่าไม่มีพ่อหรือแม่ด ู    แล้วจะได้เริ�ม

เพิ�มเตมิความรัก      และทําดีตอ่พอ่แมก่่อนที�จะสายเกินไปดีไหม” 

  ขอจบด้วยข้อคิดในเรื� องช้าและเร็ว ดังนี .        “คิดเ ร็ว   ทําเร็ว   น่าเชื�อ                           

/คดิช้า   ทําช้า   นา่เบื�อ           /คดิเร็ว    ทําช้า      นา่รอ        /คดิช้า    ทําเร็ว    นา่กลวั          

คดิเร็ว     พดูเร็ว      นา่เชื�อ        /คดิช้า    พดูช้า      น่าเบื�อ       /คิดเร็ว     พดูช้า     

นา่รอ        /คดิช้า    พดูเร็ว    นา่กลวั          

/คดิช้า   ทําช้า    อาจช้าไป          /คิดไว    ทําไว    อาจพลาด       /  ช้ากบัพลาด   

คงต้องเลือก” 

ขอสวสัดีปีใหมด้่วยการฝากข้อคิดเหลา่นี .ครับ 

-------------------------------------------- 


