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กระผมได้ มีโอกาสอ่านหนังสือ “Bon Voyage บนเส้ นทางข้ าแผ่ นดิน ” ของ ดร.กิตติพงษ์
กิตยารั กษ์ (2558) ซึ่งสานักพิมพ์มติชน เป็ นผู้จดั พิมพ์จาหน่าย (www.matichonbook.com) โดยหนังสือ
ดังกล่าว นาต้ นฉบับมาจากหนังสือ “Bon Voyage!...บันทึกเรื่ องราวความทรงจาดีๆ ถึงพ่อ ” เป็ นบันทึก
เรื่ องราวความทรงจาที่ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เขียนถึง ผู้เป็ นพ่อ (สุจินต์ กิตยารั กษ์ ) และแจกในงาน
พระราชทานเพลิง ศพ นายสุจินต์ กิตยารั กษ์ ผู้เป็ นพ่อ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 และทางกอง
บรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ได้ พิมพ์ลงเป็ นตอนๆ จนจบเล่ม ซึง่ ได้ รับการตอบรับอย่างดีจากนักอ่าน
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ด้ ว ยเนื อ้ หาที่ ดร.กิ ต ติ พ งษ์ ฯ เขี ย นขึน้ มานัน้ เป็ นบัน ทึก ความทรงจ าที่ ลูก เขี ย นถึ ง พ่ อ ผู้เ ป็ น
ข้ าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตาแหน่ง ผู้ว่า ราชการจัง หวัด มหาสารคาม จัง หวัดฉะเชิ ง เทรา และ
เกษียณอายุราชการในตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
สานักพิมพ์มติชนจึงได้ ขออนุญาตไปยัง ดร.กิตติพงษ์ ฯ นามาพิมพ์ รวมทังขออนุ
้
ญาตเปลี่ยนชื่อ
หนังสือจาก “Bon Voyage!...บันทึกเรื ่ องราวความทรงจาดี ๆ ถึงพ่อ” เป็ น “Bon Voyage บนเส้นทาง
ข้าแผ่นดิ น” ซึ่งเนื ้อหาในหนังสือดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้ เห็นถึงมิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น และ
ความเข้ มแข็งของสถาบันครอบครัวแล้ ว ยังมีแนวคิด คาสอน แบบอย่างของการเป็ นข้ าราชการที่ดีและ
สุจ ริ ต ซึ่ง สัง คมไทยยัง ต้ อ งการอยู่เ สมอ อั นจะเป็ นกาลัง ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ และเป็ นที่
ไว้ วางใจของประชาชน สมดัง กับคาว่า “ข้ าราชการ” อันหมายถึง “ข้ ารับใช้ ในกิ จการของพระราชา (ที่
พระองค์ทรงมอบหมาย)” นัน่ คือต้ องรับใช้ ประชาชน
ผู้เรี ยบเรี ยงขอขอบพระคุณ ดร.กิตติพงษ์ ฯ ที่ได้ อนุญาต (ตามอี เมลลงวันที ่ 5 มกราคม 2560) ให้
นาเนื ้อหาในหนังสือ “Bon Voyage บนเส้ นทางข้ าแผ่นดิน” มาเผยแพร่ สู่สาธารณะ โดยเนื ้อหาในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับแนวคิด คาสอน และแบบอย่างข้ าราชการที่ดี มีดงั นี ้
ดร.กิตติพงษ์ ฯ ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ “ตามรอยพ่ อ” (หน้า 161-167) ความว่า “...พ่ อทำให้ ผมรั ก
และภูมิใจในควำมเป็ นข้ ำรำชกำร พ่ อเป็ นต้ นแบบของผม ผมภูมิใจที่ได้ เดินตำมรอยพ่ อ...”
“ในชี วิตผมไม่ เ คยมี ความคิดที่ จ ะทางานอย่างอื่ นเลย นอกจากรั บราชการ คาว่า ‘ข้ าราชการ’
แปลว่า ‘ผู้ทากิจการของพระราชา’ ในที่นี ้หมายถึงการเป็ นผู้รับผิดชอบ ‘งานของแผ่นดิน’ อันเป็ นงานของ
ส่วนรวมเป็ นงานที่เกี่ ยวข้ องกับทุกข์สุขของประชาชน และเกี่ ยวข้ องกับความเจริ ญขึน้ หรื อเสื่อมลงของ
บ้ านเมืองโดยตรง การมีโอกาสเป็ น ‘ข้ าแผ่นดิน’ ทางานของแผ่นดิน เพื่อสนองคุณแผ่นดิน เป็ นความใฝ่ ฝั น
และความภาคภูมิใจที่สดุ ของชีวิตผม
...สมัยผมเป็ นเด็กเวลาไปเรี ยนที่โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้ านประมาณ 3 กิโลเมตร
พ่ อไม่ เคยให้ รถราชการไปส่ งหรือไปรับผมเลย ตอนเด็กมากๆ พ่อจ้ างรถสามล้ อถีบให้ ไปส่งไปรับโดยมี
แม่นงั่ ไปด้ วย พอโตขึ ้นหน่อยพ่อจะจ้ างรถสามล้ อเครื่ องให้ คอยไปส่งไปรับแทน ความจริ งในต่างจั งหวัดการ
เอารถผ่านไปส่งผมคงทาได้ ไม่ยาก เพราะรถไม่ติด คงใช้ เวลาไม่นาน แต่ เรื่ องนีก้ ็เป็ นตัวอย่ างหนึ่งที่พ่อ
จะแยกเรื่องราชการกับส่ วนตัวเสมอ
ช่วงพ่อเป็ นผู้ว่าราชการจัง หวัดฉะเชิ ง เทราและใกล้ เ กษี ยณ ตอนนัน้ เรามี ที่ ดินซึ่ง เป็ นบ้ านพ่อ
ปั จจุบนั ตรงถนนหน้ าเมืองที่ได้ เตรี ยมไว้ สาหรับสร้ างบ้ านหลังเกษี ยณของพ่อ แต่พ่อยังไม่ยอมสร้ างบ้ านจน
เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ วถึงได้ เริ่มลงมือก่อสร้ าง จาได้ ว่าพ่อบอกว่าไม่อยากให้ มีข้อครหาเพราะการเป็ น
ผู้ว่าราชการจังหวัดหากมาทาโครงการก่อสร้ างส่วนตัวในจังหวัดในขณะที่ตวั เองมีอานาจอยู่น่าจะดูไม่
เหมาะ
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ความจริงประเด็นเหล่ านีเ้ ป็ นเรื่ องพืน้ ฐานที่เป็ นหัวใจสาคัญของการรั บราชการ และการ
ดารงตาแหน่ งที่มี อานาจหน้ า ที่เกี่ ยวกั บประโยชน์ สาธารณะ หากบ้ า นเมื องของเราผู้ มี อ านาจ
สามารถแบ่ ง แยกเรื่ องประโยชน์ ส่ วนตั ว กั บ ประโยน์ ส่ วนรวม และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังถึงความขัดแย้ งของประโยชน์ ทัง้ สองส่ วนนีโ้ ดยคานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นสาคัญ
แล้ ว ประเทศของเราคงพัฒนาไปไกลกว่ านีอ้ ีกมาก
พ่อผมเริ่มรับราชการตังแต่
้ เป็ นเสมียนที่กระทรวงศึกษาธิการตอนอายุ 18 ปี ... พ่อเล่าให้ ฟังเสมอๆ
ว่าการที่พ่อเริ่ มงานมาตังแต่
้ เป็ นเสมียนทาให้ พ่อรู้ทกุ ขันตอนของการท
้
างาน และทาหน้ าที่ได้ ทกุ อย่างโดย
ไม่เกี่ยงงาน ตังแต่
้ งานโรเนียว เรี ยงกระดาษ พิมพ์ดีด จดชวเลข ร่างหนังสือ
ด้ วยความที่พอ่ เป็ นคนที่เชื่อในเรื่ อง ‘พรแสวง’ มากกว่า ‘พรสวรรค์’ เชื่อว่าความสาเร็ จมาจากความ
พยายามและการไขว่คว้ ามามากกว่าโชคช่วย ทาให้ ท่านสามารถฝึ กทางานทุกอย่างได้ อย่างดีและทาด้ วย
ความเต็ม ใจ จนได้ รับความไว้ วางใจจากผู้บัง คับบัญชา ทาให้ ไ ด้ ทางานที่ ต้องอาศัยความรู้ และความ
รับผิดชอบสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
...พ่ อจะพูดเรื่ องแนวทางและทัศนคติของการรั บราชการอยู่บ่อยๆ
ผมจาได้ วา่ ในวงสนทนาตอนทานข้ าวด้ วยกันพ่อมักจะพูดเสมอๆ ว่าคนที่จะประสบความสาเร็ จใน
ชีวิตราชการนันต้
้ องเป็ นคนที่ ‘ผู้ใหญ่ ดงึ ลูกน้ องดัน คนเสมอกันยกย่ อง’
พ่ อบอกว่ าผู้ ใหญ่ จะดึงก็ต่อเมื่อเราทางานที่ดีมีคุณภาพ ให้ เอาใจผู้ ใหญ่ ด้วยผลงานและ
ความรั บผิดชอบในหน้ าที่การงานที่ได้ รับมอบหมาย ไม่ ใช่ ด้วยการประจบและช่ วยเหลือในเรื่ อง
ส่ วนตัว ลูกน้ องจะดันต่ อเมื่อเราเป็ นผู้ท่ มี ีเมตตา ให้ ความเป็ นกันเอง ให้ โอกาส ให้ การสนับสนุนที่
เหมาะสม ส่ งเสริมให้ มีความก้ าวหน้ า ไม่ ใช่ เอาแต่ เบียดบังผลงานลูกน้ องเป็ นของตัวเอง ส่ วนคน
เสมอกันจะยกย่ องต่ อเมื่อเราเป็ นคนที่มีความจริ งใจ เป็ นกันเอง สม่ าเสมอ ช่ วยเหลือในสิ่งที่ทา
ได้ ให้ เกียรติเพื่อนทุกๆ คนเสมอไม่ ว่าเราจะอยู่ในฐานะใด
การจะก้ าวหน้ าในราชการนัน้ เราไม่ สามารถจะรอแต่ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ อย่ างเดียว
เราต้ องพัฒนาตัวเองให้ พร้ อมในทุกด้ านด้ วย พ่อชอบพูดว่า ‘ให้ ทาตัวให้ เบาเหมือนดั่งปุยนุ่น เพียง
แค่ แตะนิดเดียวก็ลอยลมแล้ ว’
สาหรับตัวอย่ างที่แย่ ของการรั บราชการที่พ่อกล่ าวถึง คือพวกที่พูดเป็ นแต่ ‘ดีครั บนาย ใช่
ครั บผม เหมาะสมครั บท่ าน’ ในทัศนะพ่อ ผู้บงั คับบัญชาคนไหนที่ได้ ลกู น้ องแบบนันถื
้ อว่าโชคร้ ายอย่าง
ยิ่ง
คาเปรี ยบเปรยเกี่ยวกับการรับราชการอีกเรื่ องหนึง่ ที่พอ่ พูดอยูบ่ อ่ ยๆ และผมชอบมาคือเรื่ องรวงข้ าว
พ่อบอกว่าเมื่อรับราชการมีบทบาทตาแหน่งหน้ าที่ที่สงู ขึ ้น เราต้ องทาตัวเป็ นเหมือนดัง่ รวงข้ าว ยิ่งมีรวงมาก
ยิ่งค้ อมต่าลง เหมือนดังสุภาษิตคาคมของไทยเราที่พดู สืบต่อกันมาว่า
‘รวงข้ าวที่ลีบและเบามักชูตัวสูงแกว่ งไปมา
เพราะภายในกลวงไม่ มีอะไร
รวงข้ าวที่หนักสุกปลั่งจะค้ อมตัวต่านิ่งงดงาม
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เพราะภายในหนักด้ วยคุณค่ าและเนือ้ หา
คนเรายิ่งก้ าวขึน้ สูงถ้ าทาตัวให้ ย่ งิ อ่ อนน้ อมลงต่า
ก็ประดุจรวงข้ าวที่ย่ งิ หนักยิ่งอร่ ามงดงาม’
แม้ พอ่ จะไม่ได้ พร่ าสอนผมทุกวันให้ ทาตัวเป็ นข้ าราชการที่ดี แต่ผมโชคดีที่ได้ เห็นตัวอย่างจากการ
กระทาและการดาเนินชีวิตของพ่อ พ่อทาให้ ผมรักและภูมิใจในความเป็ นข้ าราชการ พ่อเป็ นต้ นแบบของผม
ผมภูมิใจที่ได้ เดินตามรอยพ่อ...”
ในหัวข้ อ “คิวอธิบดี” (หน้ า 181, 183) ดร.กิตติพงษ์ฯ ได้ บนั ทึกไว้ วา่ “...พ่อจึงได้ กล่าวถ้ อยคาที่ผม
นามาใช้ เป็ นหลักสาคัญของชีวิตการทางานตลอดมา
‘คนเป็ นผู้ทำให้ตำแหน่งมีเกียรติ
ตำแหน่งไมได
่ ท
้ ำให้คนมีเกียรติ’
...ยศถาบรรดาศักดิแ์ ละตาแหน่งต่างๆ ล้ วนเป็ นเพียงหัวโขน ไม่สามารถทาให้ เรามีเกียรติขึ ้นมาได้
ตัวเราเองเท่านันที
้ ่จะทาให้ ตาแหน่งใดๆ มีเกียรติ...”
จากแนวคิด คาสอน แบบอย่ างของการเป็ นข้ าราชการที่ดีและสุจริ ตของคุณพ่ อสุจินต์
กิ ต ยารั ก ษ์ ที่ ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์ ผู้ เป็ นลู ก ได้ เจริ ญ รอยตาม และบั น ทึ ก ถ่ า ยทอดสู่
สาธารณชนผ่ านหนังสือ “Bon Voyage บนเส้ นทางข้ าแผ่ นดิน ” นี ้ สมควรที่ผ้ ู เป็ นข้ าราชการ
พนักงานของรั ฐ ตลอดจนผู้ท่ ที างานในทุกหน้ าที่ ทุกตาแหน่ ง พึงนาไปเป็ นข้ อคิด ประพฤติปฏิบัติ
ตาม เพื่ อ ให้ ก ารท างานราชการยั ง ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระเทศชาติ แ ละประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
ดั งแบบอย่ า งที่ คุ ณพ่ อ สุ จิ นต์ กิ ต ยารั ก ษ์ และ ดร.กิ ตติพงษ์ กิ ตยารั ก ษ์ ผู้ เ ป็ นลู ก ได้ ป ระพฤติ
ปฏิบัตมิ าแล้ ว.
---------------------------------------------

