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 วันกอนมีหลาย ๆ ฝาย  ไดถามถึงเรื่องการพัฒนาพระตําหนักวาตอนนี้ไมคอยมีความคืบหนาเลย  ถามผมและก็ทีมงาน  
ทั้งอาจารยประสาน  อาจารยศุภวัฒน  อาจารยวารินทร  ก็มาปรารภกับผมในฐานะเปน  ผูอํานวยการดูแลงานตรงนี้อยู  ผมก็
ช้ีแจงเหตุผลใหฟงวา  การทํางานพระตําหนักคืองานใหญ  มีความซับซอนเชิงบริหาร  มีความละเอียดเรื่องเนื้องาน      

 วันกอนมีหลาย ๆ ฝาย  ไดถามถึงเรื่องการพัฒนาพระตําหนักวาตอนนี้ไมคอยมีความคืบหนาเลย  ถามผมและก็ทีมงาน  
ทั้งอาจารยประสาน  อาจารยศุภวัฒน  อาจารยวารินทร  ก็มาปรารภกับผมในฐานะเปน  ผูอํานวยการดูแลงานตรงนี้อยู  ผมก็
ช้ีแจงเหตุผลใหฟงวา  การทํางานพระตําหนักคืองานใหญ  มีความซับซอนเชิงบริหาร  มีความละเอียดเรื่องเนื้องาน           
ฉะนั้นทําอะไรแตละเรื่อง  ตองคุยกันแลวกันเลา  คุยกันเปนเดือน ๆ  หรือบางทีก็คุยกันจนไมไดทําอะไรเลย   
 ประการตอมา  ขณะนี้พระตําหนักมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเปนคณะทํางานซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน   มีกรรมการ
ทั้งหมด ๑๓ คน มีผอ.สํานักศิลปฯ เปเลขา  การที่มีกรรมการขึ้นมาก็เพื่อจะไดชวยกันคิด  ชวยกันทํางาน  ลําพังสํานักศิลปฯ มี
คนแค ๓-๔ คน  จะทํางานลําบาก 
 อีกประการ  เร่ืองงบประมาณบอกไดเลยวายังไมมีสวนไหนจัดงบเพื่อพัฒนาพระตําหนักอยางจริงจรังจะมีแตละปก็คือ  
งบรวม  ของสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ  ซ่ึงแตละปบอกไดเลยในบรรดาหนวยงานทั้งหลายสํานักศิลปฯ จะไดงบนอยที่สุดเราจึงทํา
อะไรไมไดมาก  เพราะงานสํานักงานวัฒนธรรมอยางเดียวก็แยอยูแลว   ไมทําก็ไมได  กับการพัฒนาพระตําหนักทําไปก็ดู
เหมือนไมมีอะไรเคลื่อน  แคหมื่นแคแสนไมพอหรอก  แคปลูกตนไมจัดสวนก็เปนหมื่นแลว  แตถึงอยางนั้นทีมงานของเราก็
มิไดนิ่งเฉยพยายามทําไปเรื่อย ๆ หลาย ๆ อยาง 
 เดียวนี้มีพัดลม  มีจอ T.V.  ฉายพระราชประวัติ  ใหผูเขาเยี่ยมชมซึ่งแตละคณะจะมาหยุดดูตรงพระราชประวัติที่เปน
ภาพยนตอยางสนใจ  แตนั่นแหละครับ  ๑ ป เราก็ไดเทานี้    สวนงบประมาณ ครม.  ๔๔ ลาน  ยังไมมีคําตอบหลายฝายก็ไดแต
รอถาไดก็ดีแตถาไมไดก็ตองชวยกันคิดวาจะทําอยางไร  เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาพระตําหนักมานาน   แตก็ไดแตพูด  แตก็ไมได
ทําอะไรจริงจังสักทีตอไปนี้ผมคิดวานาจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เมื่อพระตําหนักเปนหนวยงานอิสระ  มีผูบริหาร  
คณะทํางาน  มีการจัดงบประมาณที่ชัดเจน  ผมเชื่อวาจะมีโอกาสเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ก็ตองรอไปอีก
ระยะหนึ่ง  แตลึก ๆ  ผมก็เชื่อวางบป ๕๐ ของมติ ครม.  นาจะไดมาบางไมมากก็นอย ตอนนี้คงตองรอโครงสรางที่ชัดเจนอีก
คร้ังและสิ่งสําคัญทุกอยางตองชวยกันทํา  เพื่อจะไดเตรียมแผนกันตอไป  ผมเลาเทานี้กอนนะครับ  (ฉบับหนาจะนําเสนองาน 
๑๐๒ ป  เทิดไทรําไพพรรณี) 

สรุปยอดผูเขาชมพระตําหนกั 
เดือน  สิงหาคม  ๓๗๓  คน 
เดือน  กนัยายน  ๘๘๒  คน 

 

นิทานเรื่อง  สิ้นธรรมยอมเสื่อมจากอํานาจ 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวมีชายคนหนึ่ง  เปนคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ  มีความเที่ยงตรงชาวบานเขาก็โหวดคะแนนให
เปนผูใหญบาน  พอไดเปนผูใหญบาน  แลวก็รักษาความเที่ยงตรง  ชาวบานอยูรวมเย็นเปนสุข  มีคนรักใครมากโดยเฉพาะใน
หมูบานนั้นมีทั้งชาวไทยชาวจีน  เขาปกครองดวยความเที่ยงตรง  ชาวจีนก็รัก  ชาวไทยก็รัก  ตอมามีอันธพาลคนหนึ่งเปนนักเลง
ลักเล็กขโมยนอย  โดยเฉพาะเปนนักเลงชอบลักปลา  เจานี่อยากจะใหผูใหญบานชวย  ผูใหญบานคงไมชวยแน  ทําอยางไร?   
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จึงจะใหผูใหญบานชวยเหลือ  เพื่อจะไดมีอาชีพลักปลาตอไป  คิดไปคิดมาก็คิดจะไปติดสินบนผูใหญบาน  แตนึกอีกที  ถาติด
สินบนซึ่ง ๆ หนาผูใหญบานคงไมรับ  หาวิธีติดสินบนลับหลังดีกวา  วิธีติดสินบนลับหลังเขาก็คิดเอาเอง  ไปลักปลามาได ๒ ตวั  
ก็เอาไปโยนทิ้งตัวหนึ่ง  ไปไดมา ๔ ตัว ก็โยนให ๒ ตัว  คราวแรกที่ไปลักได ๒ ตัว  เอาไปโยนไวใหนอกชานตอนเชามืด  
ผูใหญตื่นมาก็วา  เอะ!  ใครเอาปลามาให  ถามลูกถามเมียก็ไมมีใครรู  ถามคนใกลเคียงก็ไมมีใครรู  จะวานกมันคาบมาก็ตัวใหญ
เหลือเกิน  เมื่อสอบถามไมไดก็แกงกินเลย 
 ตอมาไมชา  นานนี่ไปขโมยมาได ๔ ตัว  ติดสินบนไว ๒ ตัว  ผูใหญบานถามลูกเมีย  ถามคนใกลชิดก็ไมมีใครรูเรื่อง  
ตอนนี้ผูใหญบานชักจะเขาใจผิดคิดวา  เอ...   เราเปนคนซื่อสัตยสุจริตชะรอยเทวดาจะประทานปลามาใหเปนแน  ก็เลยนึกวา
ปลาเทวดาจึงตองแกงกินเปนอาหารไปตามเรื่อง  ตอมานานนี้ขโมยมาได ๖ ตัว  โยนทิ้งไวให ๓ ตัว  ตอนหลังนี้  ผูใหญบาน
ไมไดสอบสวนแลวนึกวาปลาเทวดาเรื่อย  ตอมาขโมยได ๘ ตัว  เขาเอาโยนไวให ๔ ตัว  หลังจากนั้นไมชา  เจานี่ไปขโมยปลา
ชาวจีนหรือพูดตามภาษาไทยเดิมวาไปขโมยปลาเจก  พวกเจ็กชวยกันไลจับไดก็สงตัวมายังบานผูใหญ  สมัยกอนผูใหญบานเปน
ทั้งนายอําเภอ  เปนทั้งผูพิพาษาตุลาการเสร็จ  มีคัมภีรประจําบานอยูคนละคัมภีร  เมื่อชาวจีนจับชาวไทยขโมยปลานี้ได  ก็นํามา
สงผูใหญบาน  ตอนนี้  เจาขโมยชัดอึดอัดใจเต็มที  ทํายังไงจึงจะใหผูใหญบานชวยได  ติดสินบน ๓-๔ คราวแลว  แกก็ไมรูวาเรา
ติดสินบน  เพราะฉะนั้น  วันนี้จะตองบอกใหผูใหญบานรู  พอเขาจับตัวสงก็กระเถิบเขาไปใกล ๆ ผูใหญบานสวนคนจีนนั่งหาง 
ๆ  พูดไมคอยไดยิน  ไดมา ๒ แบงให ๑ , ไดมา ๔ แบงให ๒ , ไดมา ๖ แบงให ๓ , ไดมา ๘ แบงให ๔  ไมชวยกันมั่งก็แลวไป !   
 ผูใหญบานไดยินเขาก็วาตาย....   นึกวาปลาเทวดา  แตแลวเทวดาต่ําชานี่เอง  ทํายังไง?  กินของเขาไปแลวก็ตองชวยเขา
นี่ซิ  ความเที่ยงธรรมมันเบี้ยงตรงนี้  กินของเขาเขาไปแลว  แมวาของนั้นมันจะชั่วก็ตาม  ก็ตองหาวิธีชวย  วิธีจะชวยก็ไมรูจะเอา
อะไรมาชวยไดดี  เอาคัมภีรนี่แหละชวย  คือ  บิดเบือนคัมภีรมันเสีย  ชาวจีนอานหนังสือไมออก  ชาวไทยก็อานไมออก  อาน
ออกแตผูใหญบานคนเดียว  ผูใหญบานก็หาทางออกวา   นี่... โจทย-จําเลย  คอยฟงนะ  อ๊ัวนี่...  เปนคนตรงไปตรงมา  คัมภีรวา
ยังไง อ๊ัวก็วาอยางนั้น  ชาวจีนนั่งฟงนิ่ง  สวนเจาขโมยก็นึกกระหยิ่มวา  ผูใหญบานตองชวย  ชวยเสียจริง ๆ  ก็คือตัดสินวา “ ชะ
โนงชะนางใครดักลอบขางทาง  ใครพบเขากูไดกูเอา  ทานวาไมมีความผิด  ใหปลอยตัวมันไป” 
 นี่พวกล้ือดักไวใกลทางจริงหรือเปลา ?  ... จริง..!  ตองปลอยเขา  ...  ปลอยไปซะนะ  ตอมาเจาขโมยไทยคนนี้มันโกรธ
ชาวจีนวาจับมัน  ก็เลยไปปาชาวจีน  ชาวจีนก็เกง... ปาบานก็จับได  เอามาสงใหผูใหญ  ผูใหญบานคนเบี้ยวเสียแลวก็เบี้ยงเรื่อย  
ตัดสินอยางวาเอาคัมภีรมาอางวา... 
 “ไทยปาบาจีน  ทรัพยสินสูญเสีย  ไมถูกลูกเมีย  ใหปลอยตัวมันไป” 
 ปลอยเสียอีกแลว  ชาวจีนเจ็บใจเอามั่ง  มันลักปลาเรามันก็ไมติดคุก  มันปาบานเรามันก็ไมติดคุก  ปามันมั่ง  พวกจีนก
พากันไปรุมปาบาน  มันก็เกงเหมือนกันทั้งลูกเมียมันชวยกันจับพวกจีนเหลานั้นสงผูใหญบาน  ตอนนี้ผูใหญบานก็เบี้ยวแลวสิ  
เขากับขโมยไทยนี่แลวตัดสินอีกวา... 
 “จีนปาบานไทย  ผีเรือนตกใจ  ใหปรับสินไหมคนละตําลึง” 
 ชาวจีนแพความแถมเสียเงินอีกดวย  เปนยังไง 
 ตอมา  ทั้งชาวไทยชาวจีนไมนับถือแลว  เพราะผูใหญบานเบี้ยวไมซ่ือตรง  ไมมีความเที่ยงธรรม  ก็เลยรวมหัวกันเปน
โจทยทั้งชาวจีนชาวไทยหาวาผูใหญบานเบี้ยว  ผูใหญบาเลยถูกถอด   แถมติดคุกนี่...  ความจริง  การไดผูใหญบานมานี่ก็เพราะ
ความเที่ยงตรง  เอาตรงมาเปนครู  ตอมา  ไดติดคุกติดตะรางนี่ ก็ไมรูวาเอาอะไรมาเปนครูจึงเกิดความเสียหาย  เพราะฉะนั้น  ถา
เราเอาความตรงมาเปนครูตองเปนคนเที่ยงตรงและซื่อตรงไวเสมอ.. อยาลืมคาถาสําคัญหมั่นทองไว “ถาไรธรรมจะตกต่ําจาก
อํานาจ” 

 


