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การบริการคืองานของเรา
‘การบริการ คือ งานของเรา’ หลักการนี้สำคัญมาก คนทำงานทุกคน

ควรรู้ แม้แต่พระก็ต้องมีหัวใจของการบริการ (Service Mind) เป็นอันดับ
หนึ่งเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การบริการจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงาน 
ขณะทำงานอาตมภาพคิดเช่นนี้เสมอ หากเราทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ เราควรรู้สึก
แย่ยิ่งกว่า เพราะว่าเขาแย่จากเราครั้งเดียว เขาจดจำจนวันตาย ตรงกันข้าม 
ถ้าเขาประทับใจเราแม้ครั้งเดียวที่พบกัน เขาก็ประทับใจเราไปจนวันตายเช่นกัน  

ครั้งหนึ่ง มีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดไปขอพัก
ที่วัดของอาตมา จริงๆ แล้วห้องพักยังไม่เต็ม แต่เนื่องจากมีพระรูปหนึ่งท่าน
ไม่อยากให้พัก เหตุผลก็เพราะว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นยังไม่มีตำแหน่งสูงมากพอ 
ข้าราชการท่านนั้นไปขอพักที่กุฏิเล็กๆ ของอาตมา อาตมาก็ให้พัก พร้อมกับ
กำชับให้ลูกศิษย์ดูแลอย่างดีเท่าที่จะอำนวยให้ได้ ลูกศิษย์ของอาตมาก็ยกห้อง
ของตนเองให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดนอน ก็ดูแลต้อนรับตามปกติไม่ได้คิด
อะไร ต่อมาท่านเติบโตตามสายงานจนขึ้นเป็นผู้ว่า เมื่อ ๒ ปีที่แล้วได้พบท่าน
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อีกครั้ง ท่านผู้ว่าดีใจมาก บอกว่าเวลาไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องนี้เพราะประทับใจ
มาก ล่าสุดย้ายมาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี ท่านก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ใน
ทำเนียบฟังอีก 

งานทุกงานมักมีเรื่องการให้บริการมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ทุกท่านที่
ทำงานบริการย่อมตระหนักรู้ถึงข้อนี้ดี และงานบริการนี้สำคัญมาก ครั้งแรกที่
เขาประทับใจ เขาจะจำไปจนวันตาย ขณะเดียวกันครั้งแรกที่เขารู้สึกแย่เขาก็จำ
ไปจนวันตายเช่นกัน ทั้งๆ ที่ครั้งถัดมา เราอาจจะปรับให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม  

ฉะนั้น เรื่องการให้บริการนี้เป็นหัวใจของคนทำงาน บางทีไม่ได้ใช้แค่
ฝีมือ แต่เราต้องใช้หัวใจของการเป็นนักบริการด้วย 
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หัวใจของทุกงานคือการให้เกียรติ
เรื่อง ‘การบริการ’ พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญมาก ถึงขนาดจัด

ให้เป็น ๑ ใน ๖ เรื่องที่ชาวพุทธพึงเคารพ สิ่งที่เราจะต้องเคารพมีอยู่ ๖ อย่าง 
คือ 

๑. พระพุทธ 
๒. พระธรรม 
๓. พระสงฆ์ 
๔. การศึกษา 
๕. ความไม่ประมาท 
๖. การต้อนรับ 

การต้อนรับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าได้จัด
ไว้ในระดับเดียวกันกับพระรัตนตรัยเลยทีเดียว ในสมัยพุทธกาล มีเศรษฐี  
คนหนึ่งจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เศรษฐีคนนี้อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาก  
ถึงขั้นนอนไม่หลับ ตื่นตั้งแต่ตีสามมาเตรียมสัมภาระ ได้เวลาตีสี่ก็ออกเดินทาง 
ครั้นเดินเข้าไปในวัด คิดว่ากว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าคงยากเย็นเหลือแสน 
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เพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก แต่พอเดินเข้ากำแพงวัดไป 
พระพุทธเจ้าทักทายว่า “มาแล้วหรือ ท่านสุทัตต์” เศรษฐีคิดในใจ “เอ๊ะ! ใคร
มาเรียกชื่อเรา” พอหันไปมองจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้า
เสด็จมาเดินจงกรมรอเศรษฐีอยู่ที่ประตูเข้าวัดอยู่แล้ว 

เศรษฐีคนนี้ประทับใจพระพุทธเจ้ามาก “ดูสิคนของโลก ให้เกียรติ  
มาต้อนรับเรา” เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
เศรษฐีคนนี้เปลี่ยนวิถีชีวิต ปวารณาตนเป็นโยมอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ทำธุรกิจ
ระดับหลายหมื่นล้าน สร้างวัดให้พระพุทธเจ้าแห่งหนึ่งพันกว่าล้าน เอาเงินมา  
กองถึงขั้นที่ว่าสูงเท่าหัวเข่า เงินในที่นี้ก็คือเงินเหรียญ ทำธุรกิจได้เงินได้ทอง  
ก็นำมาบำรุงพระศาสนาให้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์ 

วัดนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ชื่อ ‘วัดเชตวัน’ นักปราชญ์โบราณเวลาพูดถึง
พระพุทธเจ้ามักจะพูดว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ซึ่ง  
เป็นอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ชื่อของเศรษฐีจะอยู่ใกล้ชื่อ
พระพุทธเจ้าตลอดเวลา หมายความว่า เมื่อโลกยกย่องพระพุทธเจ้า โลกก็
ยกย่องเศรษฐีท่านนี้ด้วย จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการ
ต้อนรับ ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติคนมาก 

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โรงธรรม พระสาวกกำลังแสดงธรรม 
พระองค์หยุดอยู่ที่หน้าประตู ฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
พระบรมครูแต่หยุดรอฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบ ทั้งๆ ที่พระองค์ก็ตรัสรู้
แล้ว อะไรๆ ก็ทรงรู้แจ้งหมดแล้ว แต่ทำไมยังทรงฟังอีก เพราะทรงให้เกียรติ
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ลูกศิษย์ นี่คือการให้เกียรติคน การเคารพในปฏิสันถาร เมื่อลูกศิษย์  
แสดงธรรมจบ พระพุทธเจ้าทรงเคาะประตูก่อน จากนั้นจึงเสด็จเข้าไป 
พระองค์ชมลูกศิษย์ว่า “เธอแสดงธรรมไพเราะมาก ฉันยืนฟังอยู่ข้างนอกจน
ปวดหลัง” สะท้อนว่าพระพุทธเจ้าทรงให้เกียรติคน เพราะฉะนั้น การให้
เกียรติคนเป็นหัวใจหลักของการทำงานทุกสาขาวิชาชีพ 

ครั้งหนึ่ง มีโยมคนหนึ่งจากนครสวรรค์ไปหา ‘ท่านพุทธทาส’ ถือ
ชะลอมไปด้วย พอไปถึงท่านพุทธทาสจำวัด ลูกศิษย์หน้าห้องไม่ให้พบ เพราะ
พระอาจารย์กำลังจำวัด แต่โยมก็บอกว่า ไหนๆ ก็มาแล้วขอพบสักหน่อยไม่ได้
หรือ ไม่คุยก็ได้ ขอไปโผล่ดูหน้าต่างได้ไหม โยมก็เลยชะโงกกระโดดเต้น
หย่องๆ แหย่งๆ อยู่ริมหน้าต่างของท่านพุทธทาส แล้วกุฏิท่านอยู่กับพื้น   
พอโยมชะโงกไปดู ชะลอมมันไปถูกับผนังห้องของท่าน ท่านพุทธทาสตื่น  
ห่มจีวรออกมานั่งรับแขก คุยสักพัก โยมก็ลากลับไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แต่
หน้าห้องของท่านยังโกรธเป็นยักษ์อยู่เลย ท่านพุทธทาสก็ถามว่า 

“โยมก็กลับแล้ว คุณโกรธใครกัน” 

ลูกศิษย์ท่านบอกว่า “ผมโกรธโยมครับหลวงพ่อ ผมบอกว่าอย่าไป
กวนหลวงพ่อ โยมก็ยังไปกวนจนได้ แหมคนอย่างนี้มันน่าสั่งสอนนัก” 

ท่านพุทธทาสบอกว่า “โยมมาหาใคร” 

“มาหาหลวงพ่อครับ” 

“แล้วผมโกรธไหม” 

ต
ัว
อ
ย
่าง



22 งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

“หลวงพ่อไม่โกรธครับ” 

“แล้วคุณโกรธแทนผมทำไม” 

ตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์ท่านนั้น เวลามีใครมาพบหลวงพ่อก็ไม่เคยแสดง
อาการดังแต่ก่อนอีกเลย นี่ก็เรียกว่าท่านพุทธทาสให้เกียรติคน แม้ท่านจะ  
พักผ่อน พอรู้ว่ามีโยมมาแม้จะจำวัดอยู่ท่านก็อุตส่าห์ลุกขึ้นจากเตียงออกมา
ต้อนรับ แล้วโยมก็เดินทางไกลจากนครสวรรค์เพื่อมาพบ ถ้าไม่ออกมารับ   
เขาคงจะโกรธไปจนตาย นี้ภาษาพระเรียก ‘เคารพในปฏิสันถาร’ คือ ‘การ
ต้อนรับ’ 

หากใครต้องการให้การทำงานของตนเองมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
ก็จะต้องตอบคำถาม ๓ ข้อนี้ให้ได้ นั่นคือ 

๑. ใคร คือคนที่สำคัญที่สุด 
๒. อะไร คืองานที่สำคัญที่สุด 
๓. เวลาใด คือเวลาที่สำคัญที่สุด 
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๑.ใครคือคนที่สำคัญที่สุด
จริงๆ ตัวเราก็สำคัญมาก พระพุทธเจ้าตรัสว่า นัตถิ อัตตะสะมัง 

เปมัง แปลว่า “รักใดเล่าจะเท่ารักตน” หรือถ้ามีใครบอกว่าพ่อแม่สำคัญที่สุด  
ก็ถูกเช่นกัน เพราะคงไม่มีใครเกิดมาจากกอไผ่ ทุกคนต้องมีที่มา สำนวนที่ว่า 
เกิดมาจากกอไผ่ คงมีแต่ในสมัยพระนางยอพระกลิ่น สมัยละครจักรๆ วงศ์ๆ 
เท่านั้น แม้ว่าพ่อแม่ก็สำคัญมาก แต่ว่าในที่นี้อาตมภาพต้องการเน้นไปที่คนที่
เราปฏิสัมพันธ์ด้วย 

คนที่สำคัญที่สุด คือ ‘คนที่อยู่ตรงหน้าเรา’ ทำไมคนที่อยู่ข้างหน้าเรา
จึงสำคัญ ก็เพราะว่ามนุษย์พบเจอกันไม่บ่อยนัก ในชีวิตนี้มนุษย์ที่มา  
ปฏิสัมพันธ์กันเหมือนไม้สองท่อน ที่ลอยมาคนละทิศคนละทางมาเจอกันกลาง
ทะเล ทะเลกว้างแสนกว้างแต่ไม้สองท่อนยังคงไหลมาเจอกันได้ เมื่อไหลมา
เจอกันโครม แล้วในที่สุดก็จะไหลจากกันไป คงไม่มีไม้ท่อนไหนที่ไหลมาชน
กันโครมแล้วอยู่ติดกันตลอดไป 
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ชีวิตเราไหลมาเจอพ่อเจอแม่ อยู่ด้วยกันไม่กี่ปีพ่อแม่ตายจาก ไหลมา
เจอสามีหรือภรรยาในดวงใจ อยู่กันไปไม่กี่ปีบางทีไม่ตายจาก แต่เขาก็จาก  
ไปเอง เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตของมนุษย์เราจะเจอกันแค่ชั่วคราวเท่านั้น   
ถึงเราจะรักกันแค่ไหนจะดีต่อกันแค่ไหนก็ตาม ก็ชั่วคราวเท่านั้น เพราะฉะนั้น   
เรามาเจอกันชั่วคราว ควรจะดูแลโมงยามที่แสนสั้นนี้ให้ดีที่สุด ให้เป็น  
ชั่วคราวที่งดงามที่สุด 

ถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่ง คนคนนั้นเขาจะอยู่ในใจเราไปตลอดชีวิต 
ทุกคนคงเคยมีคนที่เรารู้สึกอิจฉาริษยา คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร แค่ได้เห็น
ชื่อก็ทานข้าวไม่อร่อยแล้ว มีเช่นนั้นบ้างไหม บางทีเดินไปที่ชั้นวางรองเท้า   
เห็นรองเท้าคู่อริวางอยู่ข้างบน เรารีบหยิบลงมาวางข้างล่าง “อย่างเธอต้องอยู่
ข้างล่าง” มีไหมแบบนี้ มีอยู่แล้ว จะปฏิเสธหรือจะรับเท่านั้นเอง ความรู้สึก  
ไม่ดีต่อใครสักคนหนึ่ง จะบั่นทอนชีวิตเราไปทั้งชีวิต ดังนั้น เวลาเราไปพบ  
เจอใคร ให้พยายามสร้างความประทับใจที่ดีต่อกันและกันไว้ เพราะเดี๋ยวเราก็
จากกันแล้ว ถ้ามัวแต่โกรธกัน มันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีตลอดไป 

อาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่ง อยู่ในแวดวงบันเทิง เขาเล่าว่า ทะเลาะกับ
เพื่อนเพราะแย่งกันทำรายการ มีนายคนละคน อยู่กันคนละบริษัท เคยเป็น
เพื่อนรักกันมาก แต่ต้องมาทะเลาะกันเพราะงาน อย่างไรก็ดี แม้ภายนอก  
ดูเหมือนโกรธกันมาก แต่ในใจอยากคุยกันตลอดเวลา เพราะเป็นเพื่อนกันมา
ตั้งแต่เด็ก แต่พอไปอยู่คนละบริษัทกลายเป็นคู่แข่งกัน ทะเลาะกันเพราะแย่ง
กันทำรายการ โกรธกันอยู่หลายปี 

ต
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