
Phichit Public Health Research And Academic Journal                            Vol. 2 No. 2 July – December 2021

1

ปาฐกถาพิเศษ
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ในพิธีเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำาจังหวัดพิจิตร 

วัคซีนพระราชทาน (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564  ณ เรือนจำาจังหวัดพิจิตร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

บทความพิเศษ Special article

 เรื่องแรก ที่ผมจะขอกล่าวถึง ก็คือ วิถีชีวิตของ
คนพิจิตร เมื่อ 20-30 ปีทีผ่่านมา มีนักวิชาการไทย แล้วก็
ญวน จีน ลาว สิบสองปันนา พม่า และไทยอาหม ได้ศึกษา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย ลาว ไทยใหญ่ มาจากไหน 
และมีวัฒนธรรมมาอย่างไร 
 ท่ีมาท่ีพิจิตรวันน้ี เรายังคงมีความเป็นคนไทยมากน้อย
แค่ไหน อยากจะกราบเรียนว่า เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก
และน่าภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทย ในหลักฐานที่เป็น 
จารึกอักษรเราเร่ิมใช้เม่ือ พ.ศ.1826 สมัยพ่อขุนรามคำาแหง 
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา เดิมเราไม่มีอักษรเขียน มีแต ่
อักษรพูด และก็หลักฐานต่างๆ ไม่เหมือนในสมัยใหม่ 
การศึกษาพันธุกรรม มีความชัดเจนว่า คนไทยเริ่มอยู่ 
ที่ภาคใต้ของจีน ใต้แม่นำ้าแยงซีเกียง ที่เค้าเรียกกันว่า  
เชียงหนาน มีบันทึกตั้งแต่สมัยพระเจ้าจิ้นซีฮ่องเต้ เมื่อ 

2,000 ปี มีภาษาชัดเจน มีลำานำา 
การจัดร้องเพลง ซึ่งเล่าถึงประวัติ
ของบรรพบุรุษและถ่ายทอดของ 
ตัวเองมา แต่ที่สำาคัญคือ เมื่อไป
การศึกษาท่ีทางใต้ของประเทศจีน 
สังเกตว่ามันจะมาทางตะวันตก 
มาท่ีทางเหนือก็จะเป็นไทยทรงดำา 
ไทยทรงดำา  ก็มาอยู ่แถวพิจิตร 
มี ชุ มชน ไทยทรงดำ าที่ พิ จิ ต ร 
ไทยทรงดำา ไทยขาว อยู่แถวสิบสอง 
จุไทยทางเหนือของท่ีมีเมืองแถน 
ก็คือเมืองเดียนเบียนฟู เดี๋ยวนี้ก็
ยังมีคนไทยอยู่ที่นั่นยังพูดไทยอยู่

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 รองราชเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพิจิตร และผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัดพิจิตร
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 อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ขึ้นไปทางสิบสองปันนา  พวกไทลื้อ 

ไทเถิน การกินอยู่ ภาษาต่างๆ เดี๋ยวนี้

 อีกลุ่มหนึ่งโชคดีหน่อยตั้งประเทศได้ คือ พี่น้องลาว 

ท่ีประเทศ สปป.ลาว แน่นอนหละกลุ่มใหญ่ก็ต้ังท่ีประเทศ

สยาม หรือประเทศไทยในปัจจุบัน อีกหนึ่งกลุ่มนานมาก

เหมือนกัน คือ ไทยใหญ่ ในรัฐฉานของพม่าแล้ว ก็ล้นไป 

สิบสองปันนาทางใต้

 และกลุ่มสุดท้ายท่ีไปตะวันตกท่ีสุดก็ คือ ไทยอาหม 

ที่ประเทศอินเดีย ภาคอีสานของอินเดีย

 เวลาเราวิเคราะห์ชุมชนไทยและดูความเป็นไทย 

ครอบงำา ระหว่างน้ีเราก็ได้รับผลการท่ีเราไปคว้าเอาทุนนิยม 

ตะวันตก แล้วสลัดทิ้งคำาสอนของพุทธธรรม สลัดตัดทิ้ง 

ความเป็นคนไทย ตั้งแต่  2,000 ปีที่แล้ว

 ผมขออนุญาตเล่าตรงนี้ เพราะเห็นว่า พวกเรานี ้

ก็คือ ผู้ใหญ่ และจะต้องถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่ 

ลูกหลาน เพื่อให้ความเป็นไทยยังอยู่ในแผ่นดิน มิฉะนั้น

จะหายหมด 

 ท่ีประเทศฟิจิฝร่ังเข้ามายึด อินเดียเข้าไปครองคนฟิจิ 

แต่งตัวอย่างไรรู้ไหมครับ ผู้ชายข้างล่างใส่ผ้าถุงเหมือนแขก 

ข้างบนใส่เนคไทเหมือนอเมริกา เพราะว่าเค้ามาเป็นเจ้าเข้า 

ครอง  แขกก็บอกว่า “เองต้องใส่ผ้าถุงเหมือนข้า”  ข้างบน

ก็บอกว่า “คุณต้องผูกเนคไทเหมือนฉัน ต้องกิน เป๊ปซ่ี โคล่า”

แต่ว่าความเป็นจริง ไม่เหลือเลย ผมก็ไม่อยากให้ประเทศเรา 

เป็นเช่นนั้น

 ทีน้ีมาลองดูภาพท่ีพิจิตร ผมจะเล่า 2 เร่ืองด้วยกัน

คือ ทางกายภาพ และทางจิตวิญญาณ  

 ทางกายภาพน้ี คนไทยทุกแห่งในโลกน้ีร้อยกว่าล้าน 

โครงสร้างของชุมชน ก็คือ ต้องไปหาลุ่มนำา้อยู่อาศัย เพราะว่า 

คนไทยเป็นชนชาติท่ีปลูกข้าวก่อนใคร โดยเฉพาะข้าวนาดำา 

หลักฐานประมาณ 7,000 – 9,000 ปี ก่อนใครหมดเลยนะ 

ประเทศแถบนี้ เวียดนามก็ปลูกทีหลังเรา บ้านเชียงก็ปลูก

ทีหลัง มลายูอะไรต่างๆ ก็ปลูกทีหลังเรา คนไทยปลูกก่อน

และก็อยู่ในสายเลือดต้องกินข้าว  ท่ีจริงภาษาจริงๆ เค้าว่า 

“กินเข้า” ไม่ใช่กินข้าว กินเข้าแต่ตอนหลังไปเจอคนสุพรรณ 

เข้ามันเน่อไป กินข้าวตามไปด้วย ท่ีจริงเลยทุกเผ่าเลยจริงๆ 

เรียก กินเข้า
ที่แท้จริง ต้องแบ่งออกเป็น 

3 ช่วง คือ

 1. ช่วงแรกท่ีกลุ่มคนไทย

ยังไม่ได้เจอศาสนาพุทธเถรวาท 

เป็นไทยแท้ทั้งภาษา ทั้งวิธีคิด 

และทั้งค่านิยม  

 2. เมื่อเจอศาสนาพุทธ

เถรวาทแล้ว แน่นอนก็จะม  ี

หลักคิดของพุทธธรรมเข้ามา 

มีภาษาบาลี-สันสกฤตเข้ามา 

 3. ในช่วง 20-30 ปีหลัง 

มีทุ นนิ ยมตะวั นตก เข้ ามา 

 ผมไม่มีอะไรตอบแทนพวกเราขอ

อัญเชิญพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 

ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นำามาเผยแพร่ 

ทีพระองค์รับส่ังกับข้าราชบริพารท่ีใกล้ชิด 

มารับใช้พระองค์ท่าน คือ “การทำางาน

กับฉันๆ ไม่มีอะไรให้หรอกแต่ฉันมีอย่าง

หนึ่งนะ คือ การทำางานกับฉัน คนที่ได้ 

ประโยชน์ไม่ใช่เธอหรือฉันแต่ว่าเป็น 

ประชาชนแล้วขอให้เรามีความสุขท่ีได้ทำา 

ประโยชน์ให้กับประชาชน”

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
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 ในนำ้า ในชุมชนต้อง 

เลือกนำ้าก่อน จะเป็นลำาห้วย 

ก็ได้เพราะต้องทำานา ปู่ย่า 

ตายายเรา เลือกเก่ งมาก 

เลือกเอาลุ่มนำ้ายมกับนำ้าน่าน 

แล้วก็มีนำา้หลากอีก 3 เดือน 

สมัยก่อนบึงเยอะแยะเลย 

บึงสามัคคี บึงสีไฟเยอะแยะหมด 

คือ มันเป็นชุดในการเรียกความสัมพันธ์ในเครือญาต ิ

มิใช่ชาติอื่นเลย อเมริกามันพูดแต่ว่าเรียกเป็นพี่เป็นน้อง 

มันไม่มีภาษาท่ีลึกซ้ึง แต่คนไทยน่ีลึกซ้ึงมากด้วย และคนไทย

สมัยก่อน ผู้หญิงใหญ่กว่าผู้ชาย แต่งงานกัน ผู้ชายต้องไป 

อยู่ครัวเรือนของผู้หญิง ตระกูลของผู้หญิงและเปลี่ยนแซ ่

เปลี่ยนนามสกุลเป็นของผู้หญิง ถึงตอนหลังผู้ชายใหญ่

กว่าผู้หญิง เลยแต่งแล้วเป็นสะใภ้เข้าบ้าน แต่เดี๋ยวนี้ก็ยัง 

มีนะ ผู้ชายแต่งแล้วก็อยู่บ้านฝ่ายหญิงเป็นเขย  ต้องมีการรับ 

ขวัญเขย ใช่มั๊ย ขึ้นบ้านขึ้นเรือน คำาพูดนี่ยังเหลืออยู่และ

คนไทยนี่ตั้งแต่โบราณมา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม จะนับถือ 

2 เรือน  

เป็นปัญหาให้ท่านผู้ว่าฯต้องแก้ไข ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องเลือก 

คือที่ลุ่มทีนี้เวลาที่ต้องเลือกที่ลุ่ม ที่ดินต่างๆ รอบที่ลุ่ม 

ก็ต้องจัดสรรเค้าทำาอย่างไรรู้มั๊ย เวลาเลือกที่ลุ่ม ก็ต้องมีที ่

ที่มีนำ้า มีที่ทำานาและก็มีที่โคก หรือที่เนินเพื่อสร้างบ้าน 

ที่อยู่อาศัยและต้องทำาใต้ถุนสูง คนไทยนี่ เรือนคนไทย

ใต้ถุนสูงทั้งนั้น เพราะถ้ามนีำ้าท่วมในบางปี และอันที่สอง

ก็คือ ใช้เป็นที่สำาหรับเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เอาไว้ไถนา

คนไทยมีโครงสร้างทางสังคม มี 3 ระดับ

 1. ระดับตระกูลและครัวเรือน ระดับนี้คนไทย

มีภาษาท่ีเรียกเครือญาติเยอะมากท่ีสุด พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 

ลุงป้า น้าอา ลูกพี่ ลูกน้อง ผัวเมีย ลูกหลานเหลนโหลน 
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 เรือนท่ี 1 ก็คือว่า บรรพบุรุษถึงแม้ว่าจะตายไปแล้ว

ก็ยังปกป้องดูแลลูกหลาน เค้าเรียกว่า “ผี” ผีนี่มิใช่ศพ 

คนตายนะ  คนภาคกลางเรียกซะเสียหมด  ผีก็คือ กึ่งเทพ

เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้น จะต้องมีผีบ้าน

ผีเรือน มันยังมีคำาน้ีอยู่ ผีบ้านผีเรือน ไหว้ผี ไหว้ศาลต่างๆ 

คือ ไหว้บรรพบุรุษ แล้วก็มีท่ีสำาหรับไหว้วิญญาณ  วิญญาณน้ี 

เป็นคำาแขกหลังจากรับศาสนาพุทธแล้ว ก่อนศาสนาพุทธ

เรียกว่า ผี   

 เรือนท่ี 2 เรียกว่า “ขวัญ” คนไทยเช่ือเลยว่าทุกอย่าง

มีขวัญกำากับ จึงจะทำาให้มีชีวิต มีความพร้อม มีความม่ันใจ 

ทหารต้องมีขวัญต้องเรียกขวัญ ตัดไม้ข่มนามคือ พิธีเรียกขวัญ 

จะได้พร้อมรบ ข้าว ต้องทำาขวัญข้าว ข้าวจะได้ออกรวง 

เดี๋ยวนี้พวกชาวนาไม่ทำาขวัญข้าวแล้ว ไปทำาขวัญอาเฮีย 

เจ้าของโรงสีจะได้ไม่กดราคาเรา ต้องขอบคุณ แล้วในนำา้น่ี

นอกจากจะเล้ียงต้นข้าวให้เราแล้วก็ยังเล้ียงปลา เพราะฉะน้ัน 

อาหารหลักของคนไทยก็คือ กินข้าวกินปลา เจอกันก็

ทักทายกัน กินข้าวรึยังๆ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปละ ถูกหวยมั๊ย 

หรือโดนกิน เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะประเทศไทย 

ทุนนิยมมันเข้ามา  

 สอนให้คนไทยต้องมีความกตัญญู 

และเคารพในความสัมพันธ์ของบุคคลใน 

ครอบครัว และมีความเชื ่อในเรื ่องต่างๆ 

เช่น การไหว้ผีบ้านผีเรือน การทำาขวัญข้าว 

เมื่อสักครู่เล่าค้างว่า ระดับแรก คือ ครัวเรือน  

 2. ระดับที่สองคือ ชุมชน ชุมชนนี่

มีคำาอยู่คำาหนึ่ง ชุมชนซึ่งทุกเผ่าเรียก มีความ

เป็นพี่เป็นน้อง ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ใน

ดงเดียวกัน ท่ีน่ีเค้าเรียกว่าดง อยู่ในหมู่บ้าน 

เดียวกัน ต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันต้องมี 
อะไรต้องช่วยเพราะว่ามันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน แล้วก็

ต้องช่วยกัน ท่วมก็ต้องช่วยกัน  ศัตรูมาเบียดเบียนหมู่บ้านเรา 

ก็ต้องช่วยกันเพราะฉะน้ันมันร่วมเป็นร่วมตาย มันใช้คำาว่า 

ร่วมเป็นร่วมตายหลังจากทุนนิยมเข้ามา ร่วมเป็นร่วมตาย 

หายไปแล้ว มีแต่ว่ากูรอดตาย มึงตายช่างแม่มึง แต่ขอให ้

กูรอดจริงๆ แล้วคือ ความเห็นแก่ตัว หมู่บ้านชาวไทยท่ี 12

ปันนา เค้ามีกรรมการ เรียกว่า กรรมการผู้เฒ่าผู้แก่แล้วทุกต้นปี 

กรรมการนี้จะเป็นคนแบ่งพื้นที่มากหรือน้อยให้การทำานา

ให้แต่ละครัวเรือน ท่ีอยู่บนโคกรอบๆ ก่อน เหตุผลเพราะว่า

อะไรรู้ม๊ัย เค้าต้องการ ระบบต้องการว่า ต้องการประกันว่า 

ในปีหน้านี้ สมาชิกทุกคนในแต่ละครัวเรือนจะมีหลัก 

ประกันว่ามีข้าวมีพอกิน เพราะอะไรต้องแบ่งทุกปี เพราะว่า 

ในปีท่ีผ่านมา บางบ้านก็มีคนล้มหายตายจากหรือมีลูกเกิดข้ึน 

มาใหม่ เพราะฉะน้ันจำานวนตอนส้ินปี จะเป็นตัวกำาหนดว่า 

ปีหน้าเราจะได้ที่ทำานาสักเท่าไหร่ เค้าไม่ได้มีใบสำาคัญว่า 

เราจะต้องเป็นเจ้าของที่ขนาดนี้กี่ไร่ตลอดไป ไม่ใช่คงได ้

ท่ีเพียงหน่ึงปี เพราะอะไร อยากให้ทุกคนมีกิน เพราะฉะน้ัน 

ระบบโครงสร้างของความเป็นไทย มันเอ้ือกันง่ายเวลาเก่ียวข้าว

ก็ต้องลงแขกที่จริงแขกนี่ไม่ใช่แปลว่าอินเดียนะ แปลว่า 
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คนท่ีมาเย่ียมบ้านอันน้ีก็เป็นโครงสร้างซ่ึงถ่ายทอดพิจิตร 

ก็เป็นที่ลุ่มๆ ขอไปคุยที่บางระกำาเรื่องตอนที่นำ้าท่วมเค้า 

บอกว่าเค้าไม่เห็นตื่นเต้นเลย เพราะว่าเค้าอยู่กับนำ้าท่วม 

มาหลายรุ่นแล้วเค้าก็บอกนำ้าท่วมก้อดี เค้าจะได้ดักปลา 

ทำาปลาแห้งไปขายค้าไม่เขอะเขิน ไม่เหมือนชาวอยุธยา 

พอนำา้ท่วมทีจะเป็นจะตายให้ได้ นำา้ก็ไม่ดี อะไรก็ไม่ดี ตำารวจ 

ทหารต้องเอาข้าวไปส่ง เค้าลูกชาวนาพิจิตรก็ลูกชาวนา 

สมัยผมอยู่ที่บางมูลนากปีหนึ่ง 3 เดือน สนุกจะตายไป 

จะมีแฟนหรือไม่ก็ตอน 3 เดือนนี่แหละ กินข้าวจีบกันไป 

จีบกันมาอย่างนี้ คือ วิถีชีวิต ผมก็เลยอยากจะกราบเรียน 

 3. ระดับท่ีสาม  ระดับแรกตระกูลและครัวเรือนต้องมี

ความกตัญญู ต้องมีความแน่นแฟ้นในครอบครัว ผมฝาก

พวกเราด้วยนะ โดยเฉพาะใครท่ีเป็นครูบาอาจารย์ต้องสอน 

ลูกศิษย์ลูกหา คนรุ่นใหม่ของคนเรา อย่าไปเอาพวกที่เป็น

อีโก้อิสซ่ึม (egoism) แบบตะวันตก ไม่ใช่เลย ถ้าใครไม่เคย 

สร้างตนเองจากตัวกูของกู ไม่เก่ียวกับใคร ไม่ใช่เลย ไม่เคยมี 

มีแต่เป็นของพวกเรา พวกเราต้องช่วยกัน ครอบครัวนี้ 

เป็นของใคร  ชุมชนนี้เป็นของใคร  ที่จะสร้างเมือง  ที่ไหน 

ก็จะมีแอ่งจะให้ทำานา เคยได้ยินคำาว่า “โคกหนองนา” 

โคกหนองนาที่รัชกาลที่ 10  ก็คืออันนี้ คือโครงสร้างทาง

ภูมิศาสตร์ ที่ทำาให้คนไทยพัฒนาวัฒนธรรม ...ต้องไปเลือก 

ท่ีมันมีหนองนำา้ หรือเส้นทางนำา้ผ่าน มีท่ีสำาหรับทำานาแล้ว 

มีโคกสำาหรับอยู่กิน อันนี้ก็คือ ท่านถึงบอกว่า โคกหนองนา 

คือ “ความหวังและนํ้าใจ” พัฒนามาแล้ว 2-3 ปี เข้าใจ

แล้วนะ เชื่อได้แล้วนะ หรือนึกในใจเอาอะไรแปลกๆ มา

โคกหนองนาความหมายอยู่ตรงนี้ 

 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ท่านมีเชื้อสุโขทัย

ด้วยท่านมาอยู ่ที ่พิษณุโลก ตอนเป็นกษัตริย์ มีเวลา 

ท่านมีเวลาก็จะมาเย่ียมท่ีพิจิตร พิจิตรน่ีนำา้เยอะ พระบรม 

ไตรโลกนาถมาเท่ียวแล้วคิดว่า นำา้เยอะ ตรงน้ันมีท่ีดอนท่ีลุ่ม   

ท่านก็เลยตั้งชื่อว่า โอฆะบุรี โอฆะ แปลว่า นำ้า บุรีแปลว่า 

เมือง รวมกันเรียกว่า เมืองนำ้า ก่อนโน้นเราเรียกกันว่า 

สระหลวงๆ คือ สระใหญ่ เรามีบึงสีไฟ คือสระใหญ่ แต่

พิษณุโลกก็มีเมืองนำ้า มี 2 แห่ง คือ แม่นำ้าน่าน และแม่นำ้า 

แควน้อย ทีน้ีคนไทยสมัยโบราณไปอยู่เมืองไหน ถ้ามีแม่นำา้ 

สองสายนะ เค้าจะเรียกสายใหญ่ว่า แควใหญ่ สายเล็กว่า 

แควน้อย เพราะนั้นในแผนที่โบราณจะมีหลายจังหวัดที่มี

ทั้งแควใหญ่และแควน้อย อย่างของพิษณุโลกแม่นำ้าน่าน 

ท่ีไหลมาจากเมืองน่าน เค้าไม่เรียกว่าแม่นำา้น่านนะ เค้าเรียกว่า

แควใหญ่ และก็ตอนน้ีมีเข่ือนแล้วน่ี แควน้อย ตกลงพิษณุโลก 

เรียกว่า เมืองสองแคว พิจิตรเมืองสระหลวงเพราะมันมี 

สระใหญ่ ปากนำ้าโพก็เหมือนกัน ถามเพื่อนว่า ทำาไมชื่อ 

ปากนำ้าโพ เพื่อนบอกว่าปากนำ้ามันโผล่ 

 แม่นำ ้าพิจิตร 2 แห่ง ไหลขนานกันไป พอเลย

บางมูลนากไปถึงชุมแสง แม่นำา้ยมกับแม่นำา้น่านก็ไปเจอกัน 

รวมกับแม่นำา้ยม หลังจากท่ีรวมกันแล้วเค้าไม่เรียกว่า นำา้น่าน
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นำ้ายม เค้าเรียกว่า นำ้าโพ น.น่าน น.ยม น.ปิง น.วัง และ
น.โพอีก 20 กิโลเมตร ไปเจอกับ น.ปิงท่ีไหลมา เค้าเรียกว่า 
ปากนำ้าโพ คนไทยทุกประเทศ เวลาไปเจอแม่นำ้า แล้ว 
มันไปแตกกันใช่ม๊ัย เค้าจะเรียกช่ือแม่นำา้เล็กท่ีไปเจอว่า เค้าจะ 
ใช้คำาว่า สบก็ได้ สบแปลว่า ไปเจอ หรือปากนำ้า หรือปาก
ก็ได้ เช่น ปากเซ ก็แม่นำ้าเซมาเทโขง สบ-กกที่เชียงราย  
แม่นำ้ากกไปเจอแม่นำ้าโขงเรียกสบ-กก สบเมย แม่นำ้าเมย  
ไปเทลงสาละวินเค้า เรียกว่าอำาเภอสบเมย เข้าใจนะ 
ถ้าปากนำ้าหละ แม่นำ ้าเจ้าพระยา เทลงทะเลใหญ่หรือ 
อ่าวไทย พอสมควรแล้วนะจะเลยไปใหญ่ 
 เร่ืองท่ีสอง คือ เร่ืองของพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
ระดับสามของโบราณยังมี ระดับแรกคือ ครัวเรือน ระดับสอง 
คือ ชุมชน ระดับสามนี่เค้าจะเป็นเมืองใหญ่ เป็นที่ลุ่มใหญ่ 
และก็มีคนเยอะ แล้วก็เป็นศูนย์ของการบริหารที่ดูแล
เมืองเล็กๆ ไว้ แล้วยกตรงน้ันเป็นเมืองใหญ่ เมืองก็คือ บ้าน 
ชุมชนท่ีบอกว่า ทำานาแล้วก็มีโคกหนองนา น่ีแหละ ท้ังกลุ่ม 
เค้าเรียกว่าบ้าน คนไทยภาคกลางเอาคำาว่าบ้านไปแชร์คำาว่า 
เรือน แล้วบ้านของคนชาวไทยท่ีอ่ืน ก็เรียกว่าหมู่บ้าน ท่ีจริง 
ไม่ใช่ ไม่มี มีแต่คนกรุงเทพฯ ที่เรียกว่าหมู่บ้าน แล้ว 
มหาดไทยก็เลยเอามาตีขรุมว่าหมู่บ้าน   ท่ีจริงไม่ใช่  ชาวบ้าน 
เดิมเค้าไม่เรียก เค้าเรียก บ้านเหนือ บ้านใต้ บ้านเหนือ 
บ้านใต้ ไม่ใช่บ้านหลังเดียวนะ เป็นกลุ่มบ้านท่ีอยู่ทางเหนือ 
กลุ่มบ้านท่ีอยู่ทางใต้  บ้านป่าซาง  บ้านอะไรก็ว่ากันไป  แล้ว 
หลายๆ บ้าน คลัสเตอร์ (Cluster) นี้ จะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้น
มาเป็นหัวหน้าบ้าน  เค้าเรียกว่า เมือง  เมืองฝาง มีบริวาร
บ้านเยอะแยะ เข้าใจนะ 
 เมืองเป็นบ้านที่ใหญ่ แล้วเมือง ก็จะมีฐานะ เมือง
ธรรมดา เมืองเอก เมืองหลวง และเมืองหลวงจะมีเชียง
หรือเวียง แล้วแต่สถาปัตย์ ถ้ามีกำาแพงเรียกว่า เชียง แต่ถ้า 

มีนำา้ด้วย ก็เรียกว่าเวียง อย่างน้ีเป็นต้น ก็เรียกกันไปอย่างน้ี 
เชียงของ เชียงตุง ระดับท่ีบนท่ีสุดคือเมืองหลวงน่ี เค้าเรียก
ระดับเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน พวกเราเป็นคนทำานา ฟ้าให้ฝน 
ดินให้ต้นข้าว เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีสำาคัญของชาวนาก็คือ ฝน 
และก็ดิน ฝนก็ต้องดี ดินก็ต้องดี ก็เลยยกให้ว่าจะต้อง 
มีคนปกครอง พวกเรา ปกป้องพวกเราเรียกว่า เจ้าฟ้า 
เจ้าแผ่นดิน แต่ตอนหลังมาคำาว่า เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน มาถึง 
อยุธยาเพี้ยนไป เจ้าฟ้าเลยแปลว่า เป็นลูกของพระองค์  
เรียกว่า เจ้าฟ้า เจ้าฟ้าหญิง เจ้าฟ้าชาย แต่จริงสมัยโบราณ 
คำาว่า เจ้าฟ้า ก่อนท่ีจะได้มา เป็นภาษาบาลี-สันสกฤต อันน้ี 
คือ สถาบันของพระมหากษัตริย์ และหน้าที่เจ้าฟ้าก็คือ 
ต้องดูแลทุกข์ –สุขของประชาชน 
 วันน้ีท่ีเรามา เป็นพระมหากรุณาเป็นองค์ประธาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่านมาดูแลทุกข์–สุขพวกเรา
เมื่อสักครู่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ต้องมีกลุ่มเป้าหมาย 608 ต้องอายุเกิน 60 ต้องมีโรค 
7 โรค กลุ่มที่ 8 คือ หญิงตั้งครรภ์/บุคลากรทางการแพทย ์
และสาธารณสุข อันนี้ก็มีพวกที่นอก 608 ผมไปล้อลูกศิษย์
ระวังนะอย่าเสพ 608 เพราะเสพติดแล้วตนเองไม่มอง 
กลุ่มอื่นเลย เมื่อ 2 เดือนที่แล้วว่า มีกลุ่มที่นอก 608 
เยอะมากเลย เอาพระกับเณรก่อน แล้วก็นักบวชทุกศาสนา 
โชคดีท่านผู้ว่าฯ เห็นด้วย ท่านสาธารณสุขจังหวัด หมอกมล 
ก็เห็นด้วย และพวกเราก็ช่วยกัน พิจิตรเลยกลายเป็น
ตัวอย่างที่ทํางานนอก 608 และที่ทำาได้ก็เพราะพระมหา
กรุณาทูลกระหม่อมที่เป็นองค์ประธานจัดตั้งราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์  
 เราอยากให้พวกเราเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่ 9
สมเด็จพระเทพฯ รับสั่งว่า ตอนนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ยังมีพระชนชีพอยู่ พระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัว
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นี้เรากำาลังทำาวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ 
และคนพิการ ในความรู้สึกของพวกเรา
ชีวิตทุกชีวิตต้องมีคุณค่าเท่ากันไม่ว่า 
จะอยู่ในหรือนอก 608 ก็มีค่าเท่ากัน  
 และน่ีก็ใกล้จะเปิดเทอมที่เป็นห่วง 
ท่ีสุด ต้ังแต่ปีท่ีแล้วเม่ือไหร่จะมีนโยบายเร่ือง
ฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนซักทีประเทศอ่ืนๆ 
เค้าฉีดให้กับเด็กนักเรียกกันหมดแล้ว 
เราจะเปิดเทอมได้ยังงัยการเรียนออนไลน์ 
ไม่ประสบผลสำาเร็จ พิสูจน์แล้วทั่วโลกเด็ก
ต้องเรียนออนไซต์ ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือ
เด็กโตก็ดีนะรัฐจะเร่ิมฉีดวัคซีนต้นเดือนหน้า 

ทรงยึดม่ันในหน้าท่ีและหน้าท่ีของพระเจ้าแผ่นดินต้ังแต่โบราณ
คือทรงดูแลราษฎร เมื่อเราเข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราก็มีรัฐบาลดูแล
ราษฎร ที่ผ่านมางานก็เยอะ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า 
ดูแลหมดทีเดียวคงไม่ไหว ขอดู 608 ก่อน  ท่านเป็นลูกหลาน 
พระเจ้าแผ่นดิน ท่านก็ต้องมาดูแลราษฎรส่วนท่ีเหลือนอก 
608 เข้าใจนะ พวกเราสนุกกันมาก
 วันนี้มาเพื่อขอขอบคุณ ที่พวกเราได้ช่วยกันดูแล
นักบวชทุกศาสนา วันที่ผมมีความสุขคือ วันที่หมอวิศิษฎ์
ส่งภาพไปยังผู้ว่าฯ ท่านเจ้าคณะจังหวัด อิหม่าม แล้วก ็
มาเซอร์ต่างๆ มาถ่ายรูปทุกคนย้ิมแย้มแจ่มใส ผมไลน์ไปให้ 
ลูกศิษย์อยู่ที่ยี่มอร์ เค้าเป็นมุสลิมเป็นหมอมุสลิม เค้ามี 
ความสุขมาก ว่าอาจารย์ครับผมอยากเห็นภาพน้ีท้ังแผ่นดิน 
คือผู้นำาศาสนาทุกจังหวัด หนึ่งคนไทยมีหลายเชื้อชาติ   
สองคนไทยมีหลายศาสนา หน้าที่ของเราคือ ทํายังงัยให้
คนไทยทั้งชาติ ทุกศาสนา สามัคคีกันไม่ใช่ให้แตกแยกกัน  
ถ้าแตกแยกกันไม่มีใครมีความสุข แต่ถ้าสามัคคีกันทุก
เชื้อชาติ ทุกศาสนาจะมีความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
เข้าใจนะ วันนั้นเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุด ตกลงเรา
ก็ทำา ต่อมา หมอหวิวก็ไลน์มาบอกว่า อาจารย์ตอน

(4 ตุลาคม) ก็ได้ข่าวว่าเรือนจำาท่ีนครสวรรค์เป็นกันเยอะเลย 
ก้อเลยให้หมอหวิวคุยกับท่านผู้ว่าฯ และประสานความ 
ร่วมมือกับคุณวลลภ (รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
มาช่วยกันในการทำางานวันนี้ 
 เราทำานอก 608 เราทำาถ้าเรามีนำา้ใจ  มีความเป็น 
พ่ีน้องกันของคนพิจิตร และเราต้องนึกถึงไม่ว่าเค้าจะเป็น 
ใครก็ตาม เค้าต้องขังหรืออะไรก็ตามแต่เค้าก็คือพ่ีน้องเรา
อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง ในชุมชนเดียวกัน คนไทยเค้าถือว่า
เป็นพี่เป็นน้องกัน 
 ผมไม่มีอะไรตอบแทนพวกเรา ขออัญเชิญพระบรม
ราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นำามา 
เผยแพร่ ท่ีพระองค์รับส่ังกับข้าราชบริพารท่ีใกล้ชิดมารับใช้ 
พระองค์ท่าน คือ “การทำางานกับฉันๆ ไม่มีอะไรให้หรอก
แต่ฉันมีอย่างหนึ่งนะ คือ การทำางานกับฉัน คนที่ได ้
ประโยชน์ไม่ใช่เธอหรือฉันแต่ว่าเป็นประชาชน แล้ว
ขอให้เรามีความสุขที่ได้ทำาประโยชน์ให้กับประชาชน”
นับว่าเป็นมนต์คาถาที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมากที่สุดในการ 
ทำาดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ... ขอให้เรามีความสุขร่วมกัน
ในการทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น... วันนี้เรามาทำาประโยชน์
ให้กับพี่น้องที่ต้องขังอยู่ ขอบคุณมากครับ


