


คำนำ

 ปีใหม่เวียนมาอีกครั้งอย่างน่าดีใจเพราะหมายถึงว่าเราต่างมีชีวิตรอดตลอดปี
เก่ามาได้อีกปีหนึ่ง ดังนั้นในวาระวันขึ้นปีใหม่นี้จึงเป็นโอกาสแห่งการขอบคุณทุกสิ่งและ
ทุกคนที่มีส่วนช่วยให้มาถึงจุดนี้ ได้อย่างดี
 ในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2553 ผมขอมอบ “สิ่งละอันพันละน้อย” เล่มนี้
เป็นตัวแทนความขอบคุณ และความซาบซึ้งใจในความรัก ความปรารถนาดีที่ผู้ ใหญ่ พี่ๆ
ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน น้องๆ ตลอดจนศิษย์ที่รักทั้งหลายได้มอบให้แก่ผม
และครอบครัว
 ปี 2552 เป็นปีที่ผมทำงานหลากประเภท หลายระดับของความรับผิดชอบ
และความยุ่งยากอย่างผิดไปจากที่คาดหวังไว้แต่ต้นปี อย่างไรก็ดีผมทำงานด้วยความเต็มใจ
รู้สึกสนุกและมีความสุขอย่างเต็มที่กับงานเหล่านั้นเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างตาม
สมควร
 ปีที่ผ่านมาเป็นปีพิเศษในชีวิตของครอบครัวเรา เพราะได้หลานสาวคนแรก
ในเดือนตุลาคม ชีวิตที่เกิดใหม่เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ครอบครัวเราตั้งใจทะนุถนอม
รับผิดชอบประคับประคองด้วยความรักและความอบอุ่น เพื่อช่วยเป็นแสงสว่างให้แก่
ครอบครัวและสังคมต่อไป
 ปีใหม่นี้อีกเช่นกันที่ผมจะกลับไปทำงานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะ
อธิการบดีอีกครั้งนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปหลังจากที่ได้จากไป3ปีเต็ม
 ขอให้อานุภาพแห่งความดีงามและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองทุกท่าน
และทุกคนที่ท่านรัก ให้มีความสุขปราศจากโรคภัย และปลอดสิ่งเศร้าหมองและอุบัติเหตุ
ภยันตรายที่ไม่คาดฝันทั้งปวงและขอให้ปี2553เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
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 “ผม ฝันอยากกินมาม่าไม่ ใส่ข้าว” ออกมาจากปากของ

 เด็กนักเรียนคนหนึ่งแถบอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่

ก็เพราะหลายมื้อของครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกรวมสี่คน บริโภคบะหมี่

สำเร็จรูปหนึ่งซองพร้อมเครื่องประกอบและเอาข้าวสุกใส่ลงไปผสมด้วยอีกหม้อใหญ่

คำพูดนี้เตือนให้รู้ว่ายังมีครอบครัวที่ยากจนอีกมากมายอยู่ในแผ่นดินนี้

 ตัวอำเภอสะเมิงไกลจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ100 กิโลเมตรเศษๆแต่

ก็ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงในฤดูปกติ ถ้าขึ้นไปถึงตำบลบ่อแก้วในฤดูฝนอาจ

ใช้เวลาอีกหนึ่งเท่าตัวเนื่องจากหนทางคดเคี้ยวขึ้นเขาหลายลูก ในบริเวณนี้มี

ประชาชนอาศัยอยู่นับหมื่นๆคนจำนวนไม่น้อยเป็นชาวกะเหรี่ยง

 กลุ่มที่มีความยากจนขาดแคลนเป็นพิเศษก็คือครอบครัวของชนกลุ่มน้อย

เหล่านี้ซึ่งก็เป็นคนไทยทั้งนั้น พ่อแม่จำนวนมากและลูกหลานเกิดในแผ่นดินไทย ไม่

ได้มีความเป็นไทยน้อยไปกว่าคนเมืองเลย เพียงแต่พวกเขาเดินทางมาอาศัยอยู่ใน

แผ่นดินนี้ช้ากว่าบรรพบุรุษของพวกเราเท่านั้น

 โรงเรียนใหญ่ระดับมัธยมประจำอำเภอหลายแห่ง (หรือแม้แต่ โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาบางแห่ง) ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือ นักเรียนส่วน

หนึ่งอาศัยหอพักของโรงเรียนและหอพักเอกชนใกล้ โรงเรียนเพื่อมาเรียนหนังสือ


“ผมฝันอยากกินมาม่าไม่ใส่ข้าว”
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เนื่องจากบ้านอยู่บนดอยบนเขาไกลออกไปมาก พวกเขาต้องพลัดพรากจากพ่อแม่

ญาติพี่น้องมาเรียนหนังสือในลักษณะนี้บางคนอยู่เป็นเดือนๆกว่าจะได้กลับบ้านครั้ง

หนึ่งเพราะไม่มีค่ารถและต้องเดินทางไกลมาก

 พ่อแม่เด็กหลายคนให้ลูกขนข้าวปลาอาหารมาแบ่งกินกับเพื่อนที่หอพัก

อาหารมีพอควรแต่ที่ขาดก็คือเงินสด เงินสิบบาทยี่สิบบาทมีค่าสำหรับพ่อแม่และเด็ก

นักเรียนเหล่านี้มาก ค่ำลงเด็กก็ดูโทรทัศน์สนุกสนานกับเพื่อน แต่ก็ไม่วายคิดถึงบ้าน

โรงเรียนที่มีหอพักเหล่านี้มีคุณภาพแตกต่างกันออกไป บ้างก็เป็นบ้านใกล้ผุพัง บ้างก็

เป็นอาคารถาวรแต่ทุกโรงเรียนจะมีครูอาจารย์พักอยู่ด้วย

 นักเรียนกรุงเทพฯ ที่ใช้เงินมาโรงเรียนวันละเหยียบร้อยบาท เดินทางมา

โรงเรียนอย่างสะดวกสบาย อาหารการกินพร้อม ถ้าเห็นความลำบากของเพื่อน

นักเรียนและครูอาจารย์เหล่านี้แล้วอาจตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม เด็กเหล่านี้

ยอมทนลำบาก บางคนเดินทางวันละ 4-5 กิโลเมตร ดั้นด้นมาเรียนหนังสือก็เพราะ

ต้องการมีความรู้ ได้เรียนสูงๆ เพื่อฝันว่าจะมีฐานะครอบครัวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กว่าเดิม

 ผู้เขียนได้มี โอกาสทำงานให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี. ซี. เอฟ ใน

พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นเวลาหลายปี

และปัจจุบันรับงานเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯต่อจากท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกวนิช

ผู้ซึ่งได้วางรากฐานงานไว้เป็นอย่างดี พวกเรากรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่น

ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน โดยมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคสนับสนุนจากพี่น้อง

คนไทยและจากชาวอเมริกันเป็นอย่างดียิ่ง

 มูลนิธิฯ มีอายุ 34 ปี ได้ทำโครงการทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นการให้เงิน

ช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและเด็กโดยตรง (ได้ทำในระยะแรก ๆ) ช่วยเหลือผู้ ใหญ่

ในการประกอบอาชีพ โครงการรักการอ่าน จัดหาหนังสือให้ โรงเรียนที่ขาดแคลน

จัดหารถยนต์ให้บริการรับส่งนักเรียนในบางพื้นที่ที่ยากลำบาก จัดหาสัตว์เศรษฐกิจให้

แก่ครอบครัว จัดการสอนเพิ่มพิเศษแก่นักเรียน จัดหาเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว

จักรยาน เครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียน จัดหาอุปกรณ์กีฬา สนับสนุน สื่อการเรียน
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การสอนสนับสนุนอาหารกลางวันจัดหาเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนฯลฯ

 สิ่งที่มูลนิธิฯ เน้นมากที่สุดคือสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสในการศึกษา

ของเด็กยากจนปัจจุบันกิจกรรมของมูลนิธิฯครอบคลุมเด็กกว่า40,000คนใน43

จังหวัดทั่วประเทศไทย

 ในชนบทที่ห่างไกลของไทยถ้าท่านไปเยี่ยมโรงเรียนชั้นประถมท่านจะพบ

เด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนปักอักษรย่อหลายโรงเรียนดังๆ ของประเทศ ที่ ใส่

เครื่องแบบเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะมีพี่ชายหรือพี่สาวเรียนอยู่ โรงเรียนเหล่านี้ หากเป็น

เสื้อบริจาคมาจากกรุงเทพฯ และหลายโรงเรียนของเด็กเล็กก็ ไม่ ใส่เครื่องแบบ

นักเรียนเพราะไม่มีเงินซื้อรองเท้าส่วนใหญ่ก็เป็นรองเท้าแตะ

 การที่รัฐบาลให้เงินสดแก่พ่อแม่เด็กเพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียน 2 ชุดต่อปี

ต่อคน (ชั้นประถมคนละ 360บาทมัธยมศึกษาตอนต้น 450บาทและตอนปลาย

500 บาทต่อปี) และยอมให้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์การเรียนอื่นได้หากมีชุดนักเรียน

อยู่แล้ว จึงนับว่าเป็นผลดีต่อนักเรียนขาดแคลนเพราะยังสามารถใช้เครื่องแบบที่ได้

รับบริจาคมาจากโรงเรียนอื่นและเอาเงินค่าเครื่องแบบที่ ได้รับใหม่นี้ ไปซื้ออุปกรณ์

การเรียนอื่นที่ยังขาดอยู่อีกมาก

 การ “เรียนฟรี” เช่นนี้น่าจะทำให้จำนวนปีที่อยู่ในโรงเรียนของเด็กไทยซึ่ง

ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5-9 ปี เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีแต่สิ่งที่กระทำไปนี้อยู่ใน

ด้าน“ดีมานด์”การปรับปรุงด้าน“สัพพลาย”คือคุณภาพการศึกษาจะต้องกระทำไป

พร้อมกันด้วยมิฉะนั้นจำนวนปีอยู่ในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นจะไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด

 สิ่งที่มูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ ได้ทำไปนี้หลายองค์กรก็ ได้ทำอยู่เช่นเดียวกับ

ภาครัฐ แต่ปัญหามันก็มีมากมายให้แก้ ไขไม่รู้จบ เรียกได้ว่าทุกองค์กรอยู่ในฐานะ

“ช่วยกันคนละไม้คนละมือ”

 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาและการช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

และอยู่ภายใต้สภาวะ “ช่วยกันคนละไม้คนละมือ” ดังกล่าว มีแสงสว่างหนึ่งที่เจิดจ้า

ฉายลงมาเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราอย่างน่าชื่นใจตลอดมา
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกาย

พระปัญญาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระทัย

ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาแก่เยาวชน จนเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเราช่วยกัน

ทำงานเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน

 ไม่ว่าคนผิวสี ใดหรือเสื้อสี ใดก็ตาม หากได้รู้ว่าพระองค์ท่านได้ทรงมี

พระเมตตาแก่เยาวชนของเราในทุกแห่งหนบนแผ่นดินไทยมากมายเพียงใดแล้ว

ผมมั่นใจว่าทุกสีจะหลอมรวมเหลือเพียงสีเดียวเท่านั้นคือ.......สีม่วง

The man who graduates today and stops learning 
tomorrow is uneducated the day after. 

คนที่เรียนจบวันนี้และหยุดการเรียนรู้
พรุ่งนี้ก็จะเป็นคนไร้การศึกษาในวันถัดไป

Newton D. Baker 

 






ผู้นำคือผู้ที่สร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ตำแหน่งผู้นำ
ให้แก่งานและให้แก่คนอื่น

ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์
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Economic growth is a means to an end,  

not an end in itself. 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือมรรค

มิใช่เป้าหมายสุดท้าย
Joseph Stiglitz 

 
 





If you would know the value of money,  
go and try to borrow some.  

ถ้าอยากรู้จักคุณค่าของเงิน
ลองไปพยายามขอยืมเงินใครดูสิ
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 นักปราชญ์ตะวันตกกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าCharacterisDestiny

 (บุคลิกอุปนิสัยคือ ชะตากรรม) กล่าวคือบุคคลหนึ่งมีบุคลิก

อุปนิสัยเช่นใดก็จะก้าวหน้าหรือมีชีวิตเป็นไปเช่นนั้น

 “บุคลิกอุปนิสัย” หมายถึงบุคลิกตลอดจนอุปนิสัยใจคอ เช่น ใฝ่เรียนรู้ รัก

ความจริงเป็นคนใจกว้างใจแคบซื่อสัตย์จริงใจคดในข้องอในกระดูกขยันบากบั่น

ขี้เกียจหลังยาวพึ่งพิงตนเองกล้าหาญขี้ขลาดฯลฯในเรื่องเงินทองก็ได้แก่การรู้จัก

ใช้เงินมัธยัสถ์สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเงินอย่างไร้แผนเป็นต้น

 เหตุที่ “บุคลิกอุปนิสัย” เป็นตัวตัดสินความเป็นไปของชีวิตว่าจะประสบ

ความสำเรจ็หรอืลม้เหลวอยูร่อดอยูด่ีอยูอ่ยา่งปลอดภยัหรอืเปน็ไปในทางตรงกนัขา้ม

ก็เพราะความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นตัวตนของบุคคลหนึ่งกับการดำเนินชีวิตหรือ

การทำงาน

 คนทีม่นีสิยัไมต่รงไปตรงมา เมือ่ประกอบกจิกรรมหรอืทำงานกย็อ่มกระทำการ

อยา่งไมต่รงไปตรงมาเชน่กนั และเมือ่เปน็เชน่นีอ้ยูเ่สมอๆ กพ็อจะมองเหน็ชะตากรรม

ของเขาได้ว่าจะเป็นเช่นไร

 คนเก็บตัวและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้คน เมื่อทำงาน “บุคลิกอุปนิสัย”

เช่นนี้ก็ย่อมปรากฏออกมาให้เห็นและมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมิต้องสงสัย

CharacterisDestiny



14สิ่งละอันพันละน้อย

 คนที่มี EQ หรือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง กล่าวคือมีวินัยตนเอง มีความ

สามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองมีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์

ของตนเองกับผู้อื่น ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของผู้อื่น “บุคลิก

อุปนิสัย” เช่นนี้ก็ย่อมช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและในงาน ประสบชะตา

กรรมที่น่าพอใจ

 ลองสังเกตดูก็ได้ว่าคนที่ใจคอคับแคบ เมื่อเป็นนายคนก็จะมีใจคอคับแคบ

เช่นเดียวกัน เช่น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือที่แปลกไปจากที่ตนเอง

คุ้นเคย งานใดที่ตนเองมิได้เป็นคนริเริ่มก็จะไม่สานต่อ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สมควรทำ

หรือไม่ก็ตาม

 ในเรื่องเงินทอง คนที่มีนิสัยใช้จ่ายเงินชนิด “รวยเพื่อจน” กล่าวคือมี

เท่าใดก็ใช้จนหมด ไม่มีการวางแผนใช้เงินในอนาคต ไม่รู้ว่าตนเองกำลัง “รวย”

เพื่อ “จน” ในอนาคต เช่นเดียวกับผู้ที่มี “บุคลิกอุปนิสัย” ชนิดชอบ “อยู่กินเกิน

ฐานะ” ก็จะประสบกับการมีหนี้สินเสมอเพราะเมื่อใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะของ

ตนเอง ก็จำเป็นต้องหยิบยืมเงินผู้อื่นมาใช้ก่อน ชะตากรรมชีวิตจะเป็นอย่างใดก็พอ

มองเห็น 

 เมื่อชะตากรรมถูกกำหนดด้วย “บุคลิกอุปนิสัย” เช่นนี้ การปรับเปลี่ยน

ชะตากรรมจึงต้องกระทำด้วยการแก้ ไขที่ “บุคลิกอุปนิสัย” หรือพื้นฐานแห่ง

ชะตากรรมเสียแต่แรก

 การฝึกฝนให้มี “บุคลิกอุปนิสัย” อันเหมาะสมตามความคิดของ Steven

Coveyประกอบด้วยการสร้าง7นิสัยซึ่งได้แก่(1)คิดในเชิงป้องกันมากกว่าแก้ ไข

(proactive)(2)จะกระทำสิ่งใดให้เริ่มก่อนด้วยการนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้น(3)มีหลักใน

การทำสิ่งต่างๆ อย่างตระหนักในลำดับความสำคัญและอย่างมีจริยธรรม (4) คิดถึง

ผลที่จะได้ร่วมกันเสมอ (win-win) (5) เริ่มด้วยความพยายามเข้าใจคนอื่นและตาม

มาด้วยความพยายามให้คนอื่นเข้าใจตน (6) ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิด

ประโยชน์ยิ่งขึ้น(synergize)และ(7)มีจิตใจมุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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 “บุคลิกอุปนิสัย” อันเหมาะสมส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการมีภาพฝังใจ

(mindset) ว่าโลกนี้อุดมด้วยสรรพสิ่ง ไม่จำเป็นต้องแข่งขันฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงมาเป็น

เจ้าของ เพียงแต่ใช้ความสามารถของตนก็อาจได้มาดังคำกล่าวที่ว่า “ตัวของเรานั้น

สูงขึ้นได้เองโดยไม่ต้องเหยียบบ่าคนอื่น”






 

What I have done will endure,  
not what I have said or written. 
การกระทำของข้าพเจ้าจะคงอยู่ต่อไป
หาใช่คำพูดหรือข้อเขียนของข้าพเจ้าไม่

มหาตมะคานธี
 







A wise man fights to win, but he is twice a fool  
when has no plan for possible defeat.  

คนฉลาดต่อสู้เพื่อให้ชนะแต่เขาจะเป็นคนเขลาอย่างยิ่ง
หากไม่มีแผนการสำหรับความเป็นไปได้ในการแพ้

Louis L’ Amour 1908-1988 
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 มิ ใช่เฉพาะการได้รับเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขการให้ก็ก่อให้เกิด  ความสุขใจได้เช่นเดียวกัน ดังเห็นได้จากตอนให้ของขวัญถูกใจแก่

คนอื่น การให้มิใช่มีแต่ระหว่างบุคคลเท่านั้น ธุรกิจเอกชนก็สามารถให้สังคมได้

เราเห็นกิจกรรมในบ้านเราที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility)

กันมานานพอควร ในปัจจุบันมีอีกลักษณะหนึ่งของการให้ซึ่งเรียกกันว่า Social

Enterprise

 CSR ของธุรกิจเอกชน ได้แก่ โครงการปลูกป่า โครงการประกวด

วรรณกรรมเด็ก โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก โครงการคืนกำไรให้สังคม

ฯลฯหรือบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลการให้ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่า

สังคมจะอยู่ได้ยั่งยืนก็ด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมของธุรกิจเอกชน

 ธุรกิจเอกชนไทยมีกิจกรรม CSR อย่างไม่น้อยหน้าสังคมใดในประเทศ

กำลังพัฒนา เมื่อไม่นานมานี้ประเทศพัฒนาแล้วได้มีวิธีการใหม่ของการให้โดยธุรกิจ

เอกชนที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยจัดตั้งขึ้นในรูปของSocialEnterprise(SE) 

 SEคือหน่วยธุรกิจที่แสวงหากำไรโดยไม่มุ่งหวังกำไรสูงสุดกำไรที่ได้รับ

จะส่งมอบให้ สาธารณกุศลที่ได้ตั้งใจไว้ เช่น มูลนิธิ กองทุนแก้ ไขปัญหาสังคมหรือ

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโลกร้อน

การให้ในรูปSocialEnterprise
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 เจ้าของธุรกิจหรือคนทำงานใน SE ได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนเช่น

เดียวกับอยู่ในธุรกิจเอกชนตามปกติ เพียงแต่หน่วยธุรกิจมิได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด และ

กำไรมิได้กลับไปสู่เจ้าของทุน หากไปเพิ่มพูนทุนของมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อสร้างสรรค์

ให้โลกงดงามกว่าเดิม

 ปัจจุบันในอังกฤษมีSEอยู่กว่า62,000แห่งมีนักธุรกิจSEอยู่ประมาณ

1.3 ล้านคนเพื่อช่วยกันสร้างโลกให้น่าอยู่ คนทำงาน SE ภาคภูมิใจเพราะได้รับ

เงนิเดอืนจากการทำงานที่ทำให้เด็กยากไร้ เด็กพิการ ฯลฯ มีความสุขมากขึ้น อีกทั้ง

ผลตอบแทนที่ได้รับก็ใกล้เคียงกับการทำงานในธุรกิจเอกชนตามปกติ เจ้าของก็เช่น

เดียวกันได้รับผลตอบแทนในระดับหนึ่ง โดยกำไรที่เหลือทั้งหมดจะมอบให้สาธารณ

กุศล ในลักษณะนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีความสุขจากการให้ผ่านการทำงานที่มี

ความหมาย

 ขณะนี้ความคิดในเรื่อง SE กำลังระบาดไปสู่ประเทศอื่นๆ หลังจากที่

งอกเงยในอังกฤษตลอดเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

คานาดาอิตาลีรัสเซียสหรัฐเช็คฟินแลนด์อินเดียฮ่องกงยูเครนฯลฯ

 ประชาชนส่วนหนึ่งที่สนใจเรื่อง SE ปรารถนาจะให้องค์กรเช่นนี้

แพร่หลายไปทั่วจนสามารถเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบัน กล่าวคือ

SE ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดหากประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะแสวงหากำไรเป็นผลตอบแทนแต่ก็ ไม่ โลภโมโทสันจนเป็นพิษ

เป็นภัยดังที่เห็นกันอยู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก็สามารถอยู่ได้ยั่งยืน

 สำหรับสังคมไทย ต่อไปเราอาจได้เห็นร้านกาแฟหรือภัตตาคารบางสาขา

ของธุรกิจขนาดใหญ่ติดป้ายว่าเป็น SE (เหมือนภัตตาคาร 15 หรือ บริษัท Divine

Chocolate ในอังกฤษ)หรือรัฐวิสาหกิจเสียสละเงินทุนเปิดร้านประกอบธุรกิจโดยมุ่ง

ให้เป็น SE หรือรุ่นหนุ่มรุ่นสาวร่วมกันตั้ง SE เช่น ร้านขายหนังสือ อุปกรณ์

การศกึษาเครือ่งเลน่กฬีาฯลฯ

 มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพืชแห่งความศรัทธาในความดีงามอยู่ ในตัวด้วยกัน

ทุกคนอีกไม่นานเราคงได้เห็นผู้ที่ประกาศตัวสร้างSEขึ้นในบ้านเราเป็นแน่
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If  you  would have a good wife,  

marry one who has been a good daughter. 
ถ้าอยากจะมีภรรยาดี

ก็จงแต่งงานกับคนที่เป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่
Thomas Fuller 

 






The best way to keep one’s word is not to give it. 
หนทางที่ดีที่สุดในการรักษาคำพูดก็คือไม่ให้เสียแต่แรก

Napoleon Bonaparte 

 




 
Forgiveness does not change the past,  

but it does enlarge the future. 
การให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่ทำให้อนาคตกว้างขวางขึ้น

Paul Boese 
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 ผู้คนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่าเหตุใดหลายครอบครัวจึง “โกอินเตอร์” กันในการหาคนมาช่วยงานบ้าน เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกสิ่งมิได้เกิดขึ้น

ในสญุญากาศหากแตเ่กดิภายใตเ้งือ่นไขและบรบิทบางประการเสมอ วนันีจ้งึขออาสา

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

 นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เมื่อ 50 ปีก่อน แรงงานชนบทก็

หลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพราะมีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูด ส่วนหนึ่งของแรงงานเหล่านั้น

รับจ้างงานบ้านด้วยค่าจ้างที่ไม่สูงนัก

 ในเชงิวชิาการ คา่จา้งแรงงานทำงานบา้นในหนึง่เดอืนประกอบดว้ยรายได้

ที่เป็นตัวเงินบวกรายได้ที่มิใช่ตัวเงินซึ่งได้แก่ ค่าที่พักอาศัยและค่าอาหารส่วนรายได้

จากโรงงานมักเป็นตัวเงินอย่างเดียว

 หากค่าจ้างแรงงานของภาคงานบ้านสูงกว่าภาคโรงงาน แรงงานก็จะเฮโล

ไปอกีภาคจนอกีภาคขาดแคลน การที่ไมม่กีารเฮโลเชน่นีเ้กดิขึน้ในอดตีแสดงวา่คา่จา้ง

ทัง้สองภาคนา่จะไมแ่ตกตา่งกนัมาก แรงงานจงึมสีองทางเลอืกที่ไมต่า่งกนั การเลอืก

ภาคใดจงึมสีาเหตมุาจากขา่วสารขอ้มลูที่ไมส่มบรูณ์รสนยิมและเหตผุลบางอยา่ง 

เด็กไทยช่วยงานบ้านหายไปไหน?
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 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพเปลี่ยนไป การเอียงไปภาคที่ไม่ใช่บ้านเกิดขึ้น

สาเหตุแรกที่ทำให้แรงงานไทยทำงานบ้านขาดแคลนจนต้องหันไปใช้แรงงานจากพม่า

หรือลาวแทน ได้แก่ ความจริงที่ว่าเมื่อวันเวลาของการพัฒนาผ่านไป ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับค่าแรงและเงื่อนไขของการทำงานในภาคงานบ้านและไม่ใช่งานบ้านไหลลื่น

กว่าเดิมมาก (โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์มือถือ) ค่าแรงบางชนิดของโรงงานสูงเป็น

พิเศษ เช่น โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานประกอบแผงวงจรไฟฟ้า

ฯลฯดังนั้นจึงมีพลังดึงดูดแรงงานไทยไปสู่โรงงานมากขึ้นส่วนแรงงานต่างด้าวนั้นมี

ข้อจำกัดมากในการจะเข้าไปทำงานในโรงงานลักษณะนี้ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมี

แหล่งที่ไหลไปไม่มากนักและแหล่งที่ง่ายสุดก็คืองานบ้าน

 ข้อที่สอง ความเป็นเสรีในการครองชีวิตของเด็กวัยรุ่นสูงขึ้นมากในยี่สิบปี

ที่ผ่านมา เด็กสาวกล้าที่จะทำงานโรงงานและพักอาศัยเป็นอิสระมากขึ้น พ่อแม่ก็

ยินยอมมากขึ้น ความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตรักกับหนุ่มในวัยเดียวกันทำให้งานใน

โรงงานน่าโสภากว่าถึงแม้จะมีโอกาสเก็บเงินได้น้อยกว่าทำงานบ้านก็ตาม

 ความสนุกสนานจากการมีสังคม การได้ออกไปเที่ยวใช้ชีวิตอย่างเสรีหลัง

เลกิงาน การไดพ้บปะสงัสรรคร์ะหวา่งหนุม่สาว ฯลฯ เปน็สิง่บนัเทงิใจของคนรุน่ใหมท่ี่

หาไม่ไดจ้ากการทำงานบา้นทีน่า่เบือ่หนา่ย มลีกัษณะ 24/7 คอื 24 ชัว่โมง 7 วนัตอ่

อาทติย์“หวัไมร่าหางไมเ่วน้”หากไดเ้จอนายนสิยัไมด่ีมสีมองใหญก่วา่หวัใจกย็ิง่แย่

	 ข้อที่สาม เด็กไทยเรียนหนังสือกันมากขึ้นจนมีสัดส่วนของเด็กที่เรียนจบ

มัธยมสาม (หรือ9ปีในโรงเรียนซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน)และมัธยม

หกจากในระบบและจากการศึกษานอกระบบสูงขึ้นอย่างแตกต่างกว่าเมื่อ 10-20 ปี

ก่อน เด็กเหล่านี้ ไม่ต้องการทำงานบ้านเพราะตระหนักดีว่างานในโรงงานสนุกกว่า

และตนเองก็มีวุฒิในระดับที่ โรงงานต้องการ ดังนั้นแรงงานไทยจึงไหลเข้าภาคงาน

บ้านน้อยลงกว่าเดิม ในขณะที่ครอบครัวโดยทั่วไปมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเก่า

จนสามารถจ้างคนมาช่วยงานบ้านได้ เมื่อมีแรงงานไทยไหลเข้าภาคงานบ้านน้อยลง

แต่ความต้องการแรงงานบ้านมีมากขึ้น การขาดแคลนแรงงานไทยในงานบ้านจึงเป็น

เรื่องที่คาดคะเนได้
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 ข้อที่สี่	 คนเราเมื่อเรียนจบสูงขึ้นก็มักจะไม่ยอมทำงานหนัก เช่น งานบ้าน

งานก่อสร้าง งานล้างจานตามภัตตาคาร งานแกะกุ้ง ตัดหัวปลา ฯลฯ หรืองาน

สกปรกมักชอบที่จะทำงานโรงงานที่ได้เงินวันต่อวันถึงหนักหน่อยแต่หากทำนานเข้า

ก็ชินไปเองหรือทำงานอิสระขายของเป็นSME’sหรือรับจ้างในงานบริการSME’s

ที่มีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก

 ข้อที่ห้า	 การมีทางเลือกมากขึ้นในการทำงานของแรงงานไทย เช่น งาน

บ้านงานโรงงานงานขายของลูกจ้างงานบริการทำธุรกิจเองฯลฯซึ่งงานบ้านดูจะ

เป็นสิ่งไม่ถูกรสนิยมวัยรุ่นไทยมากที่สุด ดังนั้นโอกาสที่แรงงานจะไหลเข้าทำงานบ้าน

จึงมีน้อยลง ยกเว้นบางคนที่ไม่ชอบความโลดโผน ไม่ชอบการต้องเสี่ยงต่อสู้กับชีวิต

ข้างนอกต้องการเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำพ่อแม่บังคับให้ทำงานบ้านฯลฯ

	 ข้อหก	 การทำงานบ้านเป็นสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่ามี stigma เพราะคำว่า

“คนใช”้ มนียัยะดา้นลบสำหรบัเดก็เรยีนจบมธัยมสามและมธัยมหกยอ่มเขา้ใจเรือ่งนีด้ี

และปรารถนาอยู่ให้ ไกลหากเลือกได้ และด้วยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยจึงทำให้

สามารถเลือกงานได้อย่างแตกต่างกว่าเมื่อ10-20ปีก่อนที่ทางเลือกมีน้อยสำหรับเขา

 ในฝั่งของแรงงานต่างชาติทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย ตอนที่อยู่ ใน

บ้านของตนเองเงินสดนั้นหายาก ค่าจ้างก็ต่ำหรือเป็นสูญเพราะไม่มีงานทำ เมื่อเข้า

มาอยู่ในเมืองไทยที่มีคนจ้างให้ทำงานจึงไม่เลือกงานเนื่องจากค่าเสียโอกาสเกือบเป็น

สูญ(ถ้ากลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้ค่าจ้างอยู่แล้วที่พอหาได้ก็คือรายได้จากผลผลิตเกษตร)

กอบกับมีทางเลือกน้อยดังนั้นงานหนักเช่นกรีดยางงานประมงฯลฯจึงไม่เกี่ยง

ในขณะที่แรงงานไทยไม่อยากทำเพราะถึงอย่างไรก็สามารถเลือกไปทำงานในโรงงาน

ได้ค่าแรงขั้นต่ำเหยียบ 200 กว่าบาทต่อวันอยู่แล้ว ทำไมจะต้องไปทนทำงานหนักที่

ใช้เวลามากและไม่สะดวกสบาย

 ในเรื่องงานบ้านของแรงงานต่างด้าวหญิงนั้น ก็ ไม่ใช่งานยากที่ต้องการ

ทักษะอะไรมากมาย เพียงแค่พูดพอรู้เรื่อง (ไม่เอาลูกสาวของนายที่ชื่อแอปเปิ้ลไปใส่

ตู้ เย็น เมื่อนายโทรศัพท์มาบอกให้ เอาผลไม้ชื่อเดียวกันไปเก็บไว้ ในตู้ เย็นก็

เพียงพอแล้ว)มีความอดทนก็สามารถมีอาหารบริโภคครบทุกมื้อเก็บเงินได้เป็นกอบ
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เป็นกำ และหากทำงานดี กอบกับนายมีหัวใจก็จะได้รับสิ่งอื่นๆ ตอบแทนให้ตนเอง

และครอบครัวเพิ่มเติมอีก

 ทักษะสำคัญยิ่งของเธอคือความสามารถในการสื่อสารกับนายจ้างและ

ครอบครัว ตลอดจนคุณลักษณะในเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต

สำหรับแรงงานไทยนั้นเรื่องการสื่อสารไม่เป็นปัญหา แต่บางคนอาจปวดหัวกับ

คุณลักษณะที่สองและสามได้สำหรับนายจ้างนั้นความสามารถที่สำคัญก็คือการเลือก

คนที่มิใช่สมาชิกของกลุ่มนักต้มตุ๋นหรือกลุ่มมิจฉาชีพ ตลอดจนการมีศิลปะในการ

ครองใจคน

 แรงงานต่างชาติและนายจ้างไทยมีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนักจน

อาจเป็นปัญหาได้ ซึ่งแตกต่างจากแรงงานไทยที่ไปทำงานในตะวันออกกลาง ฮ่องกง

ไต้หวัน ฯลฯ สิ่งที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขในการอยู่ร่วมกันและเต็มใจในการ

แลกเปลีย่นแรงงานและคา่จา้งกค็อืความรกัและปรารถนาดตีอ่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ต้องเริ่มจากนายจ้างไทยซึ่งเป็นผู้ ได้เปรียบเหนือกว่าทุกประตู

 ถ้านายจ้างมีความเป็นมนุษย์ ไม่หาประโยชน์จากคนที่อยู่ในสภาพอ่อนแอ

กว่าเป็นคนมีจิตใจดีเห็นอกเห็นใจเด็กช่วยงานบ้านว่าพลัดพรากจากพ่อแม่และบ้าน

เกิดมาอย่างน่าสงสาร (ถ้าเขาเลือกได้คงทำงานอยู่ที่บ้านของเขา) และหากคิดกลับ

กันได้ว่าถ้าเรามีลูกสาวที่ต้องไปทำงานอย่างเดียวกันนี้ในต่างแดน เราจะรู้สึกอย่างไร

และนั่นก็คือความรู้สึกของพ่อแม่เขาเช่นกัน หากนายจ้างเป็นเช่นนี้ความสุขก็จะเกิด

กับเด็กและคุณภาพของงานก็จะดีอย่างแน่นอน

 ถ้าไม่อยากจ้างแรงงานต่างชาติก็จงเตรียมเงินและแรงงานไว้ใช้กับเครื่อง

ทุ่นแรงประจำบ้านเช่นเครื่องซักผ้าอบผ้าเครื่องดูดฝุ่นฯลฯละครับเพราะนับวัน

จะมีแรงงานไทยไหลเข้าสู่ภาคงานบ้านน้อยลงทุกทีเพราะฐานะทางเศรษฐกิจของ

คนไทยโดยทั่วไปจะดีขึ้นโดยเฉลี่ยจนไม่อยากทำงานประเภท 24/7 นอกจากนี้จะมี

เด็กหรือแรงงานเกิดน้อยลงทุกปี จนคาดว่าทำให้ประชากรไทยย่ำอยู่ที่หลัก 60 ล้าน

คนไปอีกไม่ต่ำกว่า20ปี
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All experts are experts on what has happened, not 
what is going to happen.  

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดล้วนเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วมิได้
เชี่ยวชาญในเรื่องที่กำลังจะเกิด

David Ben-Gurion 
อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล

 




 
Loneliness and the feeling of being unwanted 

is the most terrible poverty.  
ความเหงาเปล่าเปลี่ยวใจและความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของใคร

เลยคือความยากจนที่ร้ายแรงที่สุด
Mother Teresa 





 
Education is not the filling of a pail,  

but the lighting of a fire.  
การศกึษามใิชเ่รือ่งของการเตมินำ้ใสถ่งัหากแตเ่ปน็เรือ่งของการจดุไฟ 

William Butlet Yeats 
กวีเอกชาวไอริชค.ศ.1865-1939 
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 สิ่ง ที่เป็นลบเบื้องต้นเกี่ยวกับความมีเงิน นอกจาก “ความงก”

  มากขึ้นแล้วก็คือภาระความรับผิดชอบในการรักษาเงินทองที่มี

อยู่และให้มันงอกเงยขึ้น ส่วนที่เป็นลบอีกประการหนึ่งก็คือความหยิ่งผยอง ความ

หยาบคาย ไม่ง้อไม่สนใจใคร เมื่อมีเงินทองมากขึ้นลักษณะที่เป็นลบเช่นนี้จะเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติดังนั้นจึงต้องระวังตนเองเป็นพิเศษ

 ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาคือDr.DacherKeltnerที่Berkeley(ชื่อเต็ม

คือ The University of California at Berkeley) ทำการทดลองโดยการอัดวีดีโอ

ภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 100 คน ที่ไม่รู้จักกัน มารวมกันไว้ในห้องหนึ่งโดย

ไม่ให้รู้ตัว เขาแบ่งนักศึกษาเหล่านี้ออกเป็น 2กลุ่มๆหนึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจดีและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ดีสิ่งที่เขาพบยืนยันความเชื่อของเขา

ที่ว่า“คนยิ่งรวยยิ่งหยาบคาย”

 อาจารย์ท่านนี้พบว่าในกลุ่มครอบครัวรวยมีทางโน้มที่จะ “หยาบคาย” ใน

ระหว่างความเงียบในห้อง กล่าวคือต่างคนจะต่างนั่งทำอะไรของตนเอง เช่น หวีผม

ทาแป้งทาปาก ฯลฯ โดยไม่มองหรือทักทายกันหรือแสดงท่าทางว่ามีคนอื่นอยู่

ในห้องด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือสัญญาณของ“ความหยาบคาย”

 สำหรับกลุ่มที่ไม่รวย นักศึกษาจะมีทีท่าสนใจซึ่งกันและกันมากกว่า มีการ

หัวเราะหรือยักคิ้ว ทีท่าทางแสดงยอมรับการมีคนอื่นอยู่ ในห้อง โดยสรุปก็คือมี

ลักษณะของ“ความสุภาพ”มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด


ยิ่งรวยจะยิ่งหยาบคาย
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 Professor Keltner สรุปว่าผลจากการทดลองยืนยันพฤติกรรมพื้นฐาน

ของสัตว์โดยทั่วไป กล่าวคือสัตว์ที่ยิ่งอยู่บนวงจรอาหารที่สูง คือมีความแข็งแรงกว่า

ต่อสู้กับโลกได้ดีกว่าจะมีท่าทีไม่สนใจสัตว์ที่อยู่ในวงจรอาหารที่ต่ำกว่าสัตว์ใหญ่ที่กิน

สัตว์เล็กกว่าเป็นอาหาร ไม่ง้อหรือแคร์สัตว์ที่เล็กกว่า ในขณะสัตว์ที่อยู่ในส่วนล่าง

ของวงจรจะแคร์สัตว์ใหญ่ เพราะการอยู่รอดของตนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสัตว์ที่

ใหญ่กว่า

 สำหรับมนุษย์นั้นProfessorKeltnerเชื่อว่าประสบการณ์จากความมีเงิน

ทำให้เขาลดความใส่ใจคนจนกว่าเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพา ไม่ต้องคิดถึงหัวอกเพราะมี

ความเป็นไปได้น้อยที่จะต้องขอความช่วยเหลือในวันหน้า ในขณะที่สถานการณ์ตรง

กันข้ามเกิดกับคนที่จนกว่า ความไม่แน่นอนที่อาจต้องพึ่งพิงคนรวยกว่าในอนาคต

ทำให้ต้องใส่ใจคนอื่นๆซึ่งกระบวนนี้ทำให้เขาเป็นคนสุภาพโดยไม่ตั้งใจ

 ความจริงข้อนี้เป็นสิ่งน่าพึงสำเหนียกสำหรับคนมีเงินหรือคนพอมีเงิน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะขึ้นมา ถึงแม้จะไม่ตั้งใจ “หยาบคาย”

แต่ก็อาจกระทำสิ่ง“หยาบคาย”ไปโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมชาติของสิ่งที่กล่าวมาแล้ว

 ยิ่งรวยขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นเพียงนั้น ตราบที่ยังต้องการเป็น

คนที่รักของเพื่อน ของญาติ ของลูกน้องอยู่ อย่าลืมว่าจะยิ่งถูกจับตามองจากคน

รอบข้างมากเป็นพิเศษเมื่อรวยขึ้น หากไม่พยายามฝืนความเป็นลบอันเกิดจากความ

รวยที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้ว โดยเผลอปล่อยให้มันเป็นไปตามเส้นทางของ

ธรรมชาติท่านอาจถูกเกลียดชังโดยตนเองไม่เข้าใจก็เป็นได้

 คงจะไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าเมื่อมีเงินแล้วกลับถูกเกลียดชังมากขึ้น ขาด

เพื่อนที่จริงใจจะมีก็แต่ความสุขกายที่เงินทองหาซื้อให้ ได้แต่ไม่มีความสุขใจ

 การรวยขึ้นไม่จำเป็นว่าจะทำให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วยความสุขกาย

และความสุขใจมากขึ้นเสมอไป เพราะความสุขกายนั้นเป็นองค์ประกอบของความสุข

ที่เป็นส่วนเล็กกว่าความสุขใจ
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If you don’t enjoy what you have,  
how could you be happier with more? 
ถ้าคุณยังไม่อาจหาความสุขได้จากสิ่งที่มีอยู่

แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีมากกว่านี้ได้อย่างไร
 
 





There is no love; there are only proofs of love. 
สิ่งที่เรียกว่าความรักนั้นไม่มีจะมีก็แต่สิ่งที่ได้พิสูจน์ความรัก

Pierre Reverdy  
กวีเอกชาวฝรั่งเศสค.ศ.1889-1960











A friend is a person who knows all about you  
and still likes you.  

เพื่อนคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราและก็ยังคงชอบเรา
 Elbert Hubbard 
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 ใน 5-6 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้สร้างสิ่งแปลกใหม่ให้แก่โลกด้วยการ

  “ส่งออก” วัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบเหมือนกับที่จีน

อินเดีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ทำก่อนหน้านี้มาแล้วในประวัติศาสตร์

รายได้และการจ้างงานที่เกาหลีใต้ ได้รับไปเป็นกอบเป็นกำมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่

เรียกว่าCreativeIndustries

 เกาหลีใต้มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตลอดจนมีศิลปะงาน

ฝีมือความสามารถในการแสดงละครความสามารถในการถ่ายภาพในการออกแบบ

ฉาก ในการออกแบบแฟชั่น ฯลฯ เมื่อเอามาผสมเข้ากันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

(บทประพันธ์ บทละคร บทเพลง) ก็ ได้ผลงานออกมาเป็นสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์

เสื้อผ้าทรงผมดนตรีฯลฯที่โดนใจชาวโลกอย่างน่าทึ่ง

 การผลิตและให้บริการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม(ValueAdded)ยิ่งขึ้นเช่นนี้แหละคือCreativeIndustries

 คำที่ฮิตในขณะนี้ ในโลกก็คือ Creative Economy หรือเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ ซึง่มอีตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์ปน็พลงัผลกัดนั เพือ่สรา้งงานและทำรายได้

แก่สังคมดังเช่นHollywoodของสหรัฐอเมริกาหรือBollywood(วงการสร้างหนัง

ในBombayของอินเดีย)เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญยิ่ง 

รู้จักCreativeEconomy
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 ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วอาศัยCreative Economy เป็นตัวขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตรงข้ามกับประเทศกำลังพัฒนาที่ใช้ปัจจัยการผลิตราคาถูก (เพื่อ

ผลิตสินค้าราคาถูกส่งออกไปยังประเทศอื่น) เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนับวัน

จะเคลื่อนได้ยากขึ้นทุกที

 Creative Economy ประกอบด้วยการผลิตและการให้บริการที่เกี่ยวพัน

กับมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะสถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์

ห้องสมุดโบราณคดีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อศิลปะงานฝีมือตลอดจนงาน

ศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย วัตถุโบราณ รวมทั้งศิลปะการแสดง

เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรำ โอเปร่า ละครสัตว์ การเชิด

หุ่นกระปอกฯลฯ

 นอกจากนี้ก็รวมไปถึงกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น

หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ และประเภทโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์

โทรทัศน์วิทยุฯลฯ

 Creative Economy ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการกลุ่มออกแบบ เช่น

ออกแบบภายในกราฟฟิคแฟชั่นอัญมณีของเด็กเล่นฯลฯกลุ่มNewMediaเช่น

ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม เนื้อหาดิจิตอล ฯลฯ และกลุ่มบริการความคิดสร้างสรรค์ เช่น

บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตลอดจนบริการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์

 งานผลิตและบริการข้างต้นทำรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศพัฒนาแล้วขึ้น

เป็นลำดับ จนเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศเลียนแบบ จนอาจกล่าวได้ว่า Creative

Economyกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่รุ่มรวย

วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม พระราชวัง

อาหารไทยนวดไทยมวยไทยข้าวไทยผลไม้ ไทยผ้าไหมไทยสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว เช่น อยุธยา สุโขทัย ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา เยาวราช

สำเพ็งฯลฯ
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 ประเด็นสำคัญก็คือเราต้องนำวัตถุดิบเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความ

คิดสร้างสรรค์(CreativeIdeas)เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการงอกงาม

ของCreativeEconomyขึ้นในอนาคต

 สิ่งที่จะต้องฝึกหัดและฝึกปรือกันในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่

ในที่ทำงานและในครอบครัวกันตลอดเวลาเพื่อให้เกิด Creative Economy ขึ้นก็คือ

การมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้

After all it’s your life then why give chance to  
others to rule your life. 

ในเมื่อความเป็นจริงก็คือชีวิตเป็นของคุณ
เหตุใดเล่าจึงให้โอกาสคนอื่นมาบงการชีวิตของคุณ

Warren Buffet 




 


ถ้าจะให้สังคมไทยน่าอยู่โดยมีความสุขกันทั่วหน้าแล้ว
คนอยากทำความดีในบ้านเราต้องสามารถทำได้ทันที

โดยไม่ต้องขอ“อนุมัติ”
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี
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 คน ไทยมักคิดว่าหากมีเงินมากๆแล้วทุกอย่างก็จบ จะมีความสุข

 ทั้งกายและใจอย่างมิมีสิ่งใดเสมอเหมือนยิ่งมีทรัพย์สมบัติทิ้ง

ให้ลูกยิ่งจะทำให้ลูกสบายไปตลอดชีวิต ที่คิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ไม่ถูกไปทั้งหมดเพราะ

เรื่องราวมันไม่ง่ายๆอย่างนั้นเลย

 ในเบื้องต้นการมีเงินมากอาจสุขได้แต่กาย แต่ใจนั้นรุ่มร้อนหาความสงบ

ไม่ได้ การมีสุขภาพดีเงินก็ซื้อไม่ได้ ถึงมีเงินท่วมตัวก็ช่วยให้พ้นจากสุขภาพย่ำแย่

ไม่ได้และถึงสุขภาพดีมีเงินก็อาจมีชีวิตที่ไม่มีความหมายก็เป็นได้

 ชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อผู้อื่น

สามารถทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นได้จากการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ชีวิตที่มีความ

หมายซึ่งสร้างความสุขใจเช่นนี้ ไม่มีใครให้เราได้นอกจากเราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง

 ในเรื่องสมบัติมรดกที่ไม่ทำร้ายลูกนั้นเป็นเรื่องใหญ่ การโอนทรัพย์สมบัติ

ให้ลูกตามกฎหมายเปน็เรือ่งงา่ย แตท่ีย่ากกวา่กค็อืการโอนอปุนสิยับากบัน่ทำงานหนกั

ขยนัหมัน่เพียร รู้จักใช้เงิน และรู้จักค่าของเงิน ให้แก่ลูกพร้อมกันไปด้วย เพื่อให้ลูก

สามารถรักษาทรัพย์สมบัติไว้ ได้ตลอดไป และเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่มี

ความหมายโดยเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง

อย่าให้เงินทำลายลูก
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 “เงินทำลายลูก” นั้นเป็นเรื่องจริงของคนทุกชาติ เด็กที่เกิดมาท่ามกลาง

เงินทองจะเห็นว่าเงินได้มาง่ายๆจึงไม่เห็นค่าของเงินจับจ่ายใช้สอยเงินสนุกมือและ

เห็นว่าการได้เงินมาใช้นั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาจากการเกิดมาเป็นลูก

 พ่อแม่จำนวนมากก็รังแกลูกโดยไม่รู้ตัว ใช้เงินถมหลุมบ่อแห่งปัญหาที่ลูก

ก้าวเดินเพื่อลูกจะได้ ไม่ลำบากต้องแก้ ไขปัญหา โดยหารู้ ไม่ว่าการเผชิญกับหลุมเหล่า

นั้นแหละคือการเรียนรู้ชีวิต

 ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกไม่ถูกทำลายด้วยเงินที่พ่อแม่

มอบให้โดยการกระทำต่อไปนี้

 (ก) เมื่อเป็นเด็กและเริ่มไปโรงเรียน มอบเงินจำนวนหนึ่งประจำวันหรือ

อาทิตย์ เพื่อให้เขารู้จักข้อจำกัด รู้จักจัดงบประมาณ รู้จักวางแผนอดออมเงินเพื่อซื้อ

ของที่ตนเองต้องการและรู้จักอดทนรอคอยการได้รับความสุข

 (ข) เมื่อโตเป็นวัยรุ่น ให้รู้จักทำงานหาเงิน เขาจะได้รู้ว่าการได้เงินมานั้น

ยากเย็นเงินไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากการทำงานการเห็นคุณค่าของเงินเช่นนี้จะ

ทำให้เข้าใจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตจริงของคนอื่นที่ ไม่ โชคดีเท่าตนเอง

ชัดเจนขึ้น

 (ค) พ่อแม่เป็นซูเปอร์โมเดลที่ดีของการรู้จักให้ รู้จักบุญคุณคน มีจิต

สาธารณะ และมคีวามเมตตากรณุา อยา่ลมืวา่เดก็จะเลยีนแบบการกระทำของพอ่แม่

มากกว่าฟังคำสอนแต่ไม่ปฏิบัติของพ่อแม่

 (ง) พ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกในการใช้เงินเป็น รู้จักการใช้จ่ายอย่าง

มัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องที่ไม่ควรใช้จ่ายอย่างเขลา

 อย่าประมาทในเรื่องเงินกับลูก อย่าคิดว่าเพียงมีเงินมากๆ ก็แก้ ไขปัญหา

ของครอบครัวแล้ว ยิ่งทิ้งเงินไว้ให้ลูกมาก ลูกยิ่งสบายในวันข้างหน้า บทเรียนจาก

ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าเงินนั้นเป็นอันตรายต่อลูกได้หากไม่มีการเตรียมตัวลูกไว้แต่

เนิ่นๆและหากพ่อแม่ไม่เข้าใจว่า“เงินทำลายลูก”ได้
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 ถ้าลูกไม่รู้ว่าเงินนั้นต้องหามาและต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้ว ต่อให้มีเงิน

ท่วมฟ้าก็หมดไปได้ในเวลาไม่นาน ไม่ว่าจากความฟุ่มเฟือย การพนัน การถูกต้มตุ๋น

ฯลฯเงินจะไม่“ทำลายลูก”ให้เป็นคนรกโลกไม่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคมก็

ต่อเมื่อพ่อแม่ซึ่งร่วมกันเป็นคนนำเด็กเข้ามาในโลกและเป็นครูคนแรกของลูกสั่งสอน

อบรมลูกอย่างถูกทาง









The way not to lead a monotonous life  
is to live for others. 

สิ่งที่จะทำให้ชีวิตไม่ซ้ำซากน่าเบื่อหน่าย
ก็คือการมีชีวิตเพื่อคนอื่น

Bishop Fulton J.Sheen 




 


What do we live for, if it is not to make life  
less difficult to each. 

เราจะมีชีวิตอยู่กันไปเพื่ออะไรหากไม่เป็นไปเพื่อให้ชีวิตของพวกเรา
แต่ละคนลำบากยากเข็ญน้อยลง

George Eliot 
สุภาพสตรีนักประพันธ์เอกชาวอังกฤษค.ศ.1819-1880
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 เมื่อ คนมีอายุมาสังสรรค์กันเรื่องที่ชอบพูดกันเป็นส่วนใหญ่ก็

  คือความหลัง เรื่องหนึ่งของความหลังที่เป็นประโยชน์ต่อ

ลูกหลานก็คือ “ครูดีมีลักษณะอย่างไร?” ต่อไปนี้คือข้อสรุปจากการถกแถลงของ

คนสูงอายุกลุ่มหนึ่ง

 ในเบื้องต้นครูที่ดีคือครูที่รักมนุษย์ มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อเด็ก

ถ้าใครไม่มีสิ่งนี้อยู่ในหัวใจจงอยู่ให้ห่างไกลอาชีพครูให้มากที่สุด จะไปถางไร่ไถนาหรือ

ประกอบกิจการ SME’s อยู่ที่ไหนก็จงทำไปเกิด ขออย่างเดียวอย่าได้มาเป็นครูเป็น

อันขาด

 ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วนอยู่ในกิจกรรมของ

การสร้างคุณค่า(valuecreation)ด้วยกันทั้งนั้นสร้างคุณค่าให้แก่เด็กให้แก่ชุมชน

และสังคมไม่เว้นแม้แต่สร้างคุณค่าให้ตัวครูและผู้บริหารเองเพราะการศึกษาที่สร้าง

ขึ้นมานั้นมีผลกว้างไกล มีอานุภาพอย่างมหาศาล เพราะสามารถส่งผลกระทบด้าน

บวกไปยังผู้อยู่รอบข้างทั้งมวล

 ถ้าครูไม่มีความปรารถนาดีต่อมนุษย์โลกและต่อเด็กนักเรียนที่ก้นบึ้งหัวใจ

แล้วงานที่ทำในแต่ละวันก็คงเป็นไปอย่างซังกะตายไม่มีชีวิตชีวาครูไม่เห็นว่างานที่

ตนเองกระทำนั้นมีคุณค่าและคงไม่เห็นว่าชีวิตตนเองนั้นมีคุณค่า

ครูดีที่สังคมถวิลหา
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 ประการที่สอง ครูที่ดีใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อไม่แน่ใจ

ในเรื่องที่สอนก็ขวนขวยหาความรู้จนชัดเจนเพื่อนำไปสอนเด็ก ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่องค์ความรู้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครูที่หยุดนิ่ง

ก็มีแต่ครูที่ขาดลมหายใจหรือตายแล้วเท่านั้น

 ประการที่สาม ครูที่ดีเป็นผู้มีหลักการในการครองชีวิตที่ดี เป็นตัวอย่าง

แห่งคุณธรรม มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตและมีมาตรฐานของเกณฑ์การวัดผลซึ่ง

คงที่คงวาเด็กนักเรียนภูมิใจที่ได้คนเช่นนี้มาเป็นครูกี่สิบปีผ่านไปนึกถึงขึ้นมาครั้งใดก็

มีแต่ความชื่นชมและสำนึกในพระคุณ

 ประการที่สี่ ครูที่ดีเป็นธรรมเสมอหน้า ใส่ใจและให้ความรู้เด็กทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าศิษย์จะเก่งหรือไม่เก่ง ศิษย์รวยหรือจน สวยหรือไม่สวย เป็นลูก

หลานของครูร่วมโรงเรียนหรือไม่ได้เป็น นั่งแถวหน้าหรือแถวหลัง เป็นชายหรือหญิง

ฯลฯไม่เลือกที่รักมักที่ชังอย่างมีอคติเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง

 ประการที่ห้า ครูที่ดีมี “องค์ประกอบ” ของความเป็นครูที่ดีคือเป็นมิตร

กับเด็กเด็กถือว่า“พูดจารู้เรื่อง”มีเหตุมีผลไม่เจ้าอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

ครูมีความสามารถทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจจนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สิ่งหลังนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะจะทำให้สามารถควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นความ

สามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งของความเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้

 ประการที่หก ครูที่ดีเป็นผู้สร้างบรรยากาศและเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียน

รู้ของเด็กซึ่งสำคัญกว่าการสอน หากเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น ศรัทธาในการมี

ความรู้แล้ว เด็กจะสามารถไขว่คว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่รู้จบ การเรียนรู้

เป็นการฝึกฝนให้รู้จักหาหนทางต่อสู้อุปสรรคฝึกฝนทักษะการคิดฯลฯ

 ตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องการสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น ถ้าครูสอนอย่างเดียว

ไม่ว่าในชั้นเรียนหรือในสระน้ำ เด็กก็ไม่มีวันว่ายน้ำเป็น แต่ถ้าเด็กได้เรียนรู้เองจาก

การปฏิบัติ ต้องหายใจเอาน้ำเข้าไปจนแสบจมูกบ้าง ตกใจกลัวจมน้ำบ้าง รู้จักดัดแป

ลงหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ฯลฯ ก็จะว่ายน้ำเป็นในที่สุด ดังนั้นครูที่ดีต้อง “สอน

น้อยๆและให้เรียนรู้มากๆ”
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	 ประการที่เจ็ดครูที่ดีมิได้เป็นเพียงครูที่มีความรู้ดีตั้งใจสอนเสียงดังฟังชัด

จนอาจเรียกได้ว่าสอนหนังสือดีเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้ยั่วยุกระตุ้นให้เด็กคิดเด็กฝันมี

ความทะเยอทะยาน ใฝ่ดี มีความคิดในเรื่องเข็มทิศศีลธรรม (คิดเองได้ว่าสิ่งใดผิด

สิ่งใดถูก) ศรัทธาในการดำเนินชีวิตตามครรลองประชาธิปไตย (เคารพมนุษย์และ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง)ฯลฯ และในปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กได้

แสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำตลอดจนมีความคิดริเริ่มอีกด้วย

 อนาคตของเด็กอยู่ในมือครู เช่นเดียวกับอยู่ในมือของพ่อแม่และสังคม

ครูดีสามารถช่วยชดเชยความบกพร่องของพ่อแม่และสังคมได้เป็นอันมาก และการ

จะเป็นครูดีได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ปรารถนาจะเป็นครูที่มีคุณค่า

เป็นเบื้องต้นและตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเด็กทั้งหลาย



You never Know what is enough unless you know  
what is more than enough. 

คณุไมม่วีนัรูว้า่ความพอคอือะไรนอกเสยีจากรูว้า่อะไรทีเ่กนิความพอ 
William Blake 

กวีเอกชาวอังกฤษค.ศ.1757-1827
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 ชื่อ Nelson Mandela เกรียงไกรในหมู่คนที่ชื่นชมคนกล้าหาญ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าหาญทางจริยธรรม วันนี้เขาอายุใกล้

92 ปี ผู้สูงอายุขนาดนี้ที่มีผู้คนนับถือกราบไหว้คงจะต้องมีอะไรที่ ไม่ธรรมดาอย่าง

แน่นอน

 ประเทศอาฟริกาใต้ซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของทวีปอาฟริกา ปัจจุบันมีประชากร

ประมาณ48ล้านคน(ร้อยละ9.2เป็นคนผิวขาวซึ่งมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ของ

ยุโรป ร้อยละ79.5 เป็นคนพื้นเมือง คนอาฟริการ้อยละ 8.9 เป็นคนผิวสี (colored

ซึ่งหมายถึงลูกผสมของคนอาฟริกาพื้นเมืองต่างๆกับคนผิวขาวหรือคนเอเชีย)มีพื้นที่

ใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ3เท่าตัว

 ประเทศนี้ถึงแม้จะอยู่ในดินแดนอาฟริกาซึ่งเป็นของคนพื้นเมือง แต่คนผิว

ขาวก็ไปตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อน กล่าวคือเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อ

ค.ศ.1806และขยายเติบโตใหญ่ขึ้นจากการอพยพของคนยุโรปชาติอื่นๆความร่ำรวย

ทรัพยากรของอาฟริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชร ทำให้เกิดสงครามสู้รบระหว่างคน

ผิวขาวที่ไปตั้งรกรากอยู่เดิมกับรัฐบาลชาติยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษหลายครั้ง

 ใน ค.ศ.1961 ผู้นำประเทศซึ่งเป็นพรรคคนผิวขาวซึ่งสืบทอดมาจาก

ผู้ตั้งรกราก ประกาศแยกตัวจากจักรภพอังกฤษเป็นประเทศอิสระที่เป็นสาธารณรัฐ

มติชนรายวัน

พฤ.12มี.ค.52

Madibaจากอาฟริกาใต้ผู้ยิ่งใหญ่
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และใช้นโยบายกีดกันคนผิวดำพื้นเมืองออกจากคนผิวขาว แยกบริเวณที่อยู่อาศัย

ห้ามคบหาสมาคมหรือแต่งงานกัน แยกร้านอาหารและเหนืออื่นใดไม่ ให้ความ

เท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา การทำงาน สิทธิทางกฎหมาย สิทธิในการออกเสียง

เลือกตั้ง ฯลฯ นโยบายกีดกันนี้เรียกว่า Apartheid ซึ่งเป็นขั้นรุนแรงที่สุดของการ

กีดกันซึ่งมีมาโดยตลอดและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ

 ในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนผิวดำพื้นเมืองเพื่อความเท่าเทียมกัน

นี้ก็เกิดผู้กล้าหาญคนหนึ่งซึ่งติดคุกนานถึง 27 ปีก่อนที่จะได้รับอิสรภาพและออกมา

ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันอย่างประสบผลสำเร็จได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศ

ภายใต้ทิศทางใหม่ ในวันที่เขาได้รับอิสรภาพในปี 1990 นั้นมีการถ่ายทอดโทรทัศน์

สดไปทั่วโลกชายผู้นี้คือNelsonMandela

 NelsonMandelaโดยสายเลือดแล้วเขาสืบทอดมาจากกษัตริย์ในราชวงศ์

Thembu ซึ่งครองอำนาจในพื้นที่ของอาฟริกาใต้ในปัจจุบัน ชวดของเขาเป็นกษัตริย์

ของชาวเผ่าThembuลูกชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าMandelaเป็นปู่ของเขา

 NelsonMandela ผู้ซึ่งปัจจุบันคนอาฟริกาใต้เรียกอย่างรักใคร่และนับถือ

ว่า Madiba ได้รับการศึกษาขั้นต้นเป็นอย่างดีจากโรงเรียนฝรั่งในอาฟริกาใต้ เขา

เรียนในมหาวิทยาลัย Fort Hare และได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต้องการต่อสู้เพื่อ

ความเท่าเทียมของคนผิวดำเขาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนจบเพราะต่อต้านนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

 Mandela ทำงานในบริษัทพร้อมกับเรียนกฎหมายทางไกลกับ University

of South Africa จนจบได้ปริญญาในปี 1952 เมื่ออายุได้ 34 ปีก็โดดเข้าการเมือง

เต็มตัวและต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อโดยใช้สันติวิธียึดแนวของมหาตมคานธี เขาถูกจับ

ข้อหากบฏกับเพื่อน150คนจากการต่อต้านประท้วงในปี1956แต่หลุดรอดคดีมาได้

 หลังจากรู้สึกว่าสันติวิธีไม่ได้ผลเขาก็ใช้ความรุนแรง ในปี 1961 เขาเป็น

หัวหน้าด้านติดอาวุธของกลุ่มANC(AfricanNationalCongress)ประสานงานใช้

อาวุธบ่อนทำลายกำลังทหารและฝ่ายรัฐบาล ในปี 1962 Mandela ถูกจับหลังจาก

หลบหนีอยู่นานในข้อหากบฏ เขาติดคุกและเป็นนักโทษในประเภท D คือนักโทษ
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ชั้นต่ำสุด (ชั้นต่ำแรกคือผิวดำ ต่ำสุดคือนักโทษการเมือง) ซึ่งได้รับส่วนแบ่งอาหาร

น้อยที่สุดและมีโอกาสได้รับจดหมาย6เดือนครั้งซึ่งก็มักถูกแกล้งให้ตัวอักษรเลอะ

เลือนอ่านไม่ได้

 ระหว่างถูกจำคุกอยู่บนเกาะ Robben เขาเรียนปริญญาตรีทางกฎหมาย

จากมหาวิทยาลัยลอนดอนทางไกลจนจบได้ปริญญา และระหว่างอยู่ในคุกเขาก็สอน

หนังสือนักโทษผิวดำรุ่นเด็กจนรู้จักกันดีในนามของ“MandelaUniversity”เมื่อการ

ให้การศึกษาของเขาได้รับความนิยม เขาจึงถูกย้ายไปคุมขังที่อื่น ตลอดเวลาที่ติดคุก

เขาเขียนบันทึกชีวิต ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น “Long Walk to Freedom” ซึ่งเป็น

หนังสือยอดนิยมอย่างสูงเล่มหนึ่งในโลก

 นโยบาย Apartheid ถูกต่อต้านหนักขึ้นทุกทีจากภายในประเทศจากคน

ผิวดำพื้นเมืองจนกลายเป็นชนวนของการฆ่าหมู่หลายครั้ง และต่อมานานาประเทศก็

รังเกียจนโยบายนี้และบอยคอตอาฟริกาใต้ (โปรดสังเกตว่ามันสวนทางกับแนวทาง

Civil Liber ty ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันหลังจาก

ประธานาธิบดีเคเนดี้ ได้รับเลือกตั้งใน ค.ศ.1960 ในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่าง

ผิวซึ่งแนวทางของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นกระแสหลักของโลกไป)

 ระหว่างที่เขาติดคุก เพื่อนฝูงผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งในและต่างประเทศไม่ลืม

เขา ไดพ้ยายามตอ่สู้ใหเ้ขาไดร้บัอสิรภาพมาตลอด จนในทีส่ดุรฐับาลขอประธานาธบิดี

F.W. de Klerk ก็ต้องยอมปล่อยเขาใน ค.ศ.1990 ทันทีที่พ้นโทษเขาก็เป็นผู้นำของ

ANC ต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่ทุกภาคส่วนมีสิทธิในการออก

เสียงเลือกตั้ง

 ในปี 1993 เขาได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพร่วมกับประธานาธิบดี

F.W.deKlerkและในการเลือกตั้งในปี1994ก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในวัย

76 ปี ด้วยเสียงท่วมท้นและเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของอาฟริกาใต้ (ครอง

ตำแหน่ง1994-1999)

 สิ่งที่ผู้คนชื่นชม Nelson Mandela มากก็คือเมื่อเขาได้รับอิสรภาพแล้ว

แทนที่จะแก้แค้นรังควาญคนที่ทำกับเขามาตลอดเวลาที่ถูกคุมขัง เขากลับร่วมมือกับ
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ทุกฝ่ายอย่างจริงใจเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างสีผิวต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย

ในอาฟริกาใต้ จนกระทั่งแม้แต่ศัตรูเก่าทั้งหลายของเขาก็แสดงความชื่นชมในความ

กล้าหาญทางจริยธรรมที่เขาละเว้นการสนับสนุนฆ่าล้างแค้นคนผิวขาว ไล่คนผิวขาว

ออกจากแผ่นดิน สิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาว

อาฟริกาใต้

 เขาเชิดชูสันติภาพ ความสมานฉันท์ การประสานความแตกร้าว และ

ไม่ใช่ในประเทศของเขาเท่านั้น หลังจากได้รับรางวัลโนเบิลเขาช่วยระงับข้อขัดแย้ง

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับลิเบีย ซึ่งทั้งหมดที่ทำไปนี้มิใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อความสงบ

สุขของมนุษยชาติ

 ใครที่เป็นแฟนรักบี้คงจำภาพการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศในการแข่งขัน

RugbyWorldCupปี1995ที่อาฟริกาใต้หลังจากทีมSpringboksของอาฟริกา

ใต้ชนะทีม All Blacks ของนิวซีแลนด์ Mandela ใส่เสื้อทีม Springboks ซึ่งครั้ง

หนึ่งสมาชิกทีมจะต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้น มอบถ้วยชนะเลิศให้แก่กัปตันทีมซึ่งเป็น

คนผิวขาว เหตุการณ์ครั้ งนั้นประทับใจชาวโลกว่าเป็นสัญญาณแห่งความ

ประนีประนอมระหว่างคนผิวขาวและคนพื้นเมืองผิวดำหลังจากฆ่าฟันต่อสู้กันมา

ยาวนาน

 ชื่อของNelsonMandelaจะประทับอยู่ในโลกไปตลอดกาลนานในฐานะ

ผู้ต่อสู้กับความยากลำบากอย่างแสนเข็ญ ติดคุกยาวนานถึง 27 ปี และเมื่อได้รับ

อิสรภาพแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อความผาสุกของ

ประชาชนโดยไม่ได้มีความแค้นเคืองหรือนึกถึงเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด

 Madiba เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีชัยชนะเหนือใจตนเอง และมีใจที่

กว้างขวางตระหนักดีถึงคำกล่าวเก่าแก่ของJuvenalกวีชาวโรมันที่ว่า“การแก้แค้น

เป็นความสุขที่ไร้แก่นสารของใจที่คับแคบ” (Revenge is the weak pleasure of

anarrowmind)
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10วลีสำหรับสร้างให้คนอื่นเป็นคนด้านบวกคือ


“I’m wrong”  “I’m sorry”  “You can do it”  “I believe in you”  

“I’m proud of you”  “Thank you”  “I need you”  “I trust you” 

“I respect you”  และ  “I love you” 

 

                          Rich De Vos (2008) 

If you are lonely while you are alone,  
you are in bad company. 
ถ้าคุณรู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียว

นั่นแสดงว่าคุณกำลังมีเพื่อนที่ไม่ดี
Jean-Paul Sartre 

นักปรัชญาเอกของโลกชาวฝรั่งเศสค.ศ.1905-1980
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