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ค�ำน�ำ

 ขอให้  “สิ่งละอัน พันละน้อย” เล่มนี้  ซึ่งผมได้จัดท�ำขึ้นต่อเนื่องกัน 
เป็นปีที่ 9 เป็นเครื่องหมายแห่งการขอบคุณความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง    
ปิยมิตร เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนศิษย์ที่รักทั้งหลายได้มอบให้แก่ผมและครอบครัว
ตลอดปี 2554 ที่ผ่ำนมำ
 ใน “สิ่งละอัน พันละน้อย” เล่มปีที่แล้ว ผมได้เขียนไว้ว่า “.....ไม่รู ้
เหมือนกันว่าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้าง  ก่อนที่จะได้อ่านเล่มใหม่ในตอนต้นปี 2555 
ความไม่แน่นอนดูจะเป็นสิ่งที่แน่นอนส�าหรับทุกคน” บัดนี้เวลานั้นได้มาถึงแล้ว   
สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2554 เลวร้ายอย่างยิ่งส�าหรับครอบครัวจ�านวนมากใน
กรงุเทพมหานครและอกีหลายจงัหวดัทีป่ระสบอทุกภยั “ความไม่แน่นอน” ได้พสิจูน์ 
ตัวตนอีกครั้งหนึ่ง
 ผมขอให้ก�าลงัใจทกุท่านทีป่ระสบภยัครัง้นี ้ขอให้หลดุพ้นจากสภาพจติใจ
ที่ไม่พึงปรารถนา และทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเดือนมกราคมปี 2556 เราคงได้พบกันหลังจาก 
ได้ผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ ในรอบปีทีผ่่านไปซึง่หวงัว่าจะดกีว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสองสามปี 
ก่อนหน้านั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความไม่แน่นอนอยู่อีกเช่นกันก็ตาม
 ขอบารมีและอานุภาพแห่งความดีงามจงคุ้มครองท่านและทุกคนที ่
ท่านรักให้ปราศจากโรคภัยและอุบัติเหตุภยันตรายที่ไม่คาดฝันทั้งปวง และขอให้ 
ปี 2555 เป็นอีกปีหนึ่งของห้วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตของท่าน 
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 นับตั้งแต่มีหญิงชายเกิดขึ้นมาในโลก ความช�้าใจของหญิงและชาย 

ก็เป็นเงาคู่กันกับการมีสองเพศ สาเหตุหลักของน�้าตามาจากการที่ 

ทั้งสองฝ่ายมีความต้องการและมีความคิดแตกต่างจากกัน แต่ละฝ่ายมักทึกทักเอาว่า 

อีกเพศหนึ่งรู้สึกและคิดเหมือนตนเอง ดังนั้นถ้าแต่ละฝ่ายเข้าใจจุดส�าคัญของความ 

ไม่เหมือนกันแล้วความชอกช�้าก็อาจลดน้อยลงไปได้ 

 มนุษย์ยืน 2 ขามีหน้าตาเหมือนมนุษย์ปัจจุบันตั้งแต่เมื่อ 150,000 ปีก่อน            

และตลอดเวลาที่ผ่านมา ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์ผู้ชายมีหน้าที่ส�าคัญคือ procreate 

หรือผลิตลูกเพื่อให้ขยายเผ่าพันธุ์ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมนุษย์ตายเพราะสัตว์ร้าย

ได้ง่ายดายเนื่องจากไม่มีเขี้ยวงาแล้วก็ยังตายด้วยสารพัดโรคอีก แถมภัยธรรมชาติอีก

มากมาย ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีลูกให้มากสุด

 ผู้ชายจึงเปรียบเสมือนถูกฝังชิบไว้ในสมองให้นึกถึงเรื่องส�าคัญอยู่เสมอ 

เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการมีเซ็กส์ ถ้าไม่มีความต้องการทางเพศก็ไม่มีการ procreate         

ถ้าไม่มคีวามรูส้กึตืน่เต้นเร้าใจทางเพศแล้ว กค็งไม่มมีนษุยชาต ิ(ถ้าน่าเบือ่หน่ายเหมอืน

การออกก�าลังกายแล้วมนุษย์คงสูญพันธุ์แน่นอน) 

 ธรรมชาติจึงสร้างให้ชายสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงในเวลา

ใดก็ได้ ในฤดูใดก็ได้ (สัตว์นั้นจะผสมพันธุ์ตามฤดูกาล) และกับคนแปลกหน้าได้โดย 

ไม่ต้องมีความรัก

เซ็กส์ ควำมรกั และควำมควรจะเป็น
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 ในทางตรงกันข้ามหญิงนั้นธรรมชาติสร้างมาให้เป็นผู ้ให้ก�าเนิดทารก               

สัญชาตญาณของการเป็นแม่จึงมีสูง ต้องการดูแลลูกตนเองและคนรอบข้าง      

ต้องการความรักความอ่อนโยน มีความใฝ่ฝันที่จะมีคนรักที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดี      

ต้องการคนที่ฉลาดและมีทรัพยากรที่จะดูแลเธอและลูกมาเป็นคู่ครอง

 หนังสือชื่อ The Mating Game (Why Men Want Sex & Woman 

Need Love โดย Alsan & Barbara Pease (2010) และ The Male Brain โดย 

Louann Brizendine (2010) เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญของการเขียนเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างหญิงชายชิ้นนี้

 ฮอร์โมนชาย (testosterone) มส่ีวนส�าคญัในการกระตุน้เดก็ชายให้เป็นหนุม่ 

และท�าให้เรือ่งเพศเป็นสิง่ส�าคญัของชวีติ ระหว่างอาย ุ9 ถงึ 15 ปี ระดบัของฮอร์โมน 

testosterone ในเลือดจะมีปริมาณเพิ่มถึง 20 เท่าตัว และลดลงเป็นล�าดับเกือบเป็น

เส้นตรงจนถึงอายุ 100 ปี

 สิ่งพื้นฐานที่ผู้ชายต้องการเสมอจากผู้หญิงก็คือ (1) เซ็กส์  (2) บริการ 

พื้นฐานเรื่องอาหาร ดูแล การเป็นแม่ ฯลฯ (3) มีคนรักใคร่และเป็น “หมายเลขหนึ่ง”  

เสมอ (4) มีเวลาที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่ถูกคู่รบกวน

 ไม่ว่าผูช้ายคดิหรอืท�าอะไรกต็ามจะกรองผ่านความต้องการ 4 อย่างนีเ้สมอ 

เซ็กส์นั้นอยู่ในทุกอณูของความคิดของผู้ชายตั้งแต่เด็กจนแก่เนื่องจากชิบถูกฝังมา 

อย่างนั้นโดยธรรมชาติเพื่อ procreate

 เหตุที่ต้องการบริการพื้นฐานของชายก็เพราะความอยู่รอดของตนเองใน

ถ�้าแต่ดึกด�าบรรพ์นั้นจ�าเป็นต้องมีบริการนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องเป็น “หนึ่ง” เสมอ     

และปรารถนาที่จะมีเวลาเป็นอิสระของตนเองอีกด้วย เพื่อสรวลเสเฮฮากับเพื่อนหรือ

เล่นของเล่นเพือ่ความเพลดิเพลนิ (“เดก็กบัผูใ้หญ่ผูช้ายแตกต่างกนัตรงราคาของเล่น”)

 ส�าหรบัผูห้ญงินัน้เธอต้องการ 5 สิง่จากผูช้าย (1) ความรกั (2) ความซือ่สตัย์ 

(3) ความเมตตากรุณา  (4) ความผูกพัน และ (5) การศึกษาหรือความฉลาด

 ถ้าขาดความรกั ความซือ่สตัย์และความผกูพนั คูข่องเธอกค็งทิง้ไปถ�้าอืน่จน

หาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้ เธอและลูกคงถูกทิ้งให้อดตายอย่างแน่นอน เธอต้องการ 
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คนที่มีทรัพยากรและมีความเมตตากรุณาที่จะแบ่งให้เธอและลูก ถ้าฝ่ายชายไม่ฉลาด

ไม่มีอาหารที่เก็บตุนไว้มาแบ่งปันกับเธอ ก็ไม่เอามาเป็นคู่

 การเลอืกคนฉลาดมาเป็นพ่อของลกูจงึเท่ากบัเป็นการคดัสรรยนีส์ทีม่คีณุภาพ

โดยธรรมชาตจินสามารถสบืทอดมนษุยชาตมิาจนถงึทกุวนันีไ้ด้ (มนษุย์ท�าสิง่ทีอ่ศัจรรย์

ด้านเทคโนโลยีได้ แต่ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติและเอาชนะใจตนเองได้) 

 โดยทั่วไปชายนั้นถูกขับเคลื่อนด้วย “สมองที่อยู่ข้างล่าง” จึงพยายามท�า 

ทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนหญิงหลงเชื่อว่าชายคิดเหมือนตนคือมีความรัก                            

ความซื่อสัตย์ ความผูกพันเป็นพื้นฐาน รักกันไม่เสื่อมคลาย แต่เมื่อความตื่นเต้น 

หายไป “สมองที่อยู่ข้างล่าง” ของชายก็ท�างานใหม่ไปเรื่อยๆ และหญิงก็ช�้าใจไป 

เรื่อยๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนผู้ชายนั้นไม่ใช่ความรัก หากเป็นเซ็กส์

 ถ้าหญิงรู้ว่าชายต้องการอะไรอย่างแท้จริง ก็จะระวังความรู้สึกของตัวเอง 

ระวังการตกหลุมหลอกตัวเองว่าเขารักเธอ ซื่อสัตย์ต่อเธอ ผูกพันกับเธอ ความช�้าใจ

ก็จะลดลงไปได้มาก

 ชายก็เช่นเดียวกัน หากรักหญิงคนนั้นอย่างแท้จริงและตระหนักว่าตนเอง

ถกูขบัเคลือ่นด้วยสิง่ใดแล้วกต้็องปรบัเปลีย่นความคดิและระวงัตวัเองทีจ่ะไม่ท�าให้หญงิ

ที่รักเจ็บช�้า

 ถ้าแต่ละฝ่ายเข้าใจสิง่ปรารถนาพืน้ฐานของกนัและกนัเช่นนี ้น�า้ตาคงจะไม่ 

ไหลท่วมโลกเช่นทุกวันนี้อันเนื่องมาจากหญิงเข้าใจว่าชายรักเธอเหมือนที่เธอรักเขา     

และหญิงมองข้ามการชอบความตื่นเต้นโลดโผนแปลกใหม่ของเขาไป

 ที่เขียนมาทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ความเป็นจริงของชายและหญิงทั่วไป     

ดังที่เรียกว่า positive statement (พูดว่ามันคืออะไร เช่น ฝนตกเมื่อวาน) ไม่ใช่

ข้อความที่เรียกว่า normative statement (พูดว่ามันควรจะเป็นอะไร เช่น ฝนไม่

ควรตกเมื่อวาน)   

 การศึกษาอบรมบ่มเพาะท�าให้ชายไม่จ�าเป็นต้องถูกขับเคลื่อนตลอดเวลา                     

ด้วยเซ็กส์ ความมีศีลธรรมจรรยาควรข่มความปรารถนาพื้นฐานที่จะ procreate 

ของชายได้ ผู้ชายสามารถมีรักจริงมิได้มุ่งหวังแต่เพศสัมพันธ์ มีความผูกพัน มีความ
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ซื่อสัตย์ได้ และก็ควรเป็นเช่นนั้นเพื่อท�าให้ความรักที่เขามีต่อหญิงนั้นยั่งยืนเพราะ 

สนองตอบสิ่งที่เธอต้องการ

 ชายชาตรทีีแ่ท้จรงิจงึควรมสีมองอยูใ่นที่ๆ  ควรจะเป็นของมนั ไม่เคลือ่นย้าย 

ลงมาต�า่กว่าเอวจนท�าให้เกดิปัญหาชวีติส่วนตวั ปัญหาครอบครวัและสร้างความเจบ็ช�้า 

ระก�าใจให้แก่หญิงที่เป็นเพศเดียวกับแม่

No man or woman is worth your tears and 

the only one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนใดคุ้มกับน�้าตาของคุณ แต่หากจะมีสักคน 

คนนั้นก็จะไม่มีวันท�าให้คุณร้องไห้

Happiness is within us, 

but it does not get there by itself.

ความสุขอยู่ภายในตัวเรา 

แต่มันมิได้ไปอยู่ตรงนั้นโดยตัวของมันเอง
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Where all think alike, no one thinks very much.

ในที่ซึ่งทุกคนคิดคล้ายกัน จะไม่มีใครคิดอะไรมากนัก

Walter Lippman 

(นักหนังสือพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ค.ศ. 1889-1974)

Remember, happiness does not depend upon who you are 

or what you have; it depends solely upon what you think.
 

จงจ�าไว้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร 

หรือมีอะไร หากขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือ คุณคิดอะไร

Dale Carnegie (ค.ศ. 1888-1955)

ผู้เขียนหนังสืออมตะ “How to Win Friends and Influence 

People” (1936)
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6 ระดบัศลีธรรม

 เหตุการณ์น�้าท่วมครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่เมื่อ

มนัเกดิขึน้แล้วกส็ามารถท�าให้มนัเป็นโอกาสได้ เราเหน็การช่วยเหลอืกนั 

การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ การมีจิตอาสาของผู้คนจ�านวนมาก สิ่งเหล่านี้คือโอกาส

เรียนรู้และฝึกฝนความเป็นพลเมือง ในขณะเดียวกันเราก็เห็นโจรฉวยโอกาสขโมย 

เข้าของบ้านที่น�้าท่วม ฉ้อฉลเงินช่วยเหลือ ฯลฯ สองด้านของเหรียญเช่นนี้ของสังคม

เราท�าให้น่าขบคิดในเรื่องศีลธรรม

 การที่คนๆ หนึ่งท�าสิ่งดีๆ ในวิกฤตครั้งนี้มีสาเหตุมาจากวิธีการคิดหรือ 

เรียกว่าแรงจูงใจหลายอย่างที่แตกต่างกัน บ้างก็ต้องการได้หน้า อยากให้คนอื่นเห็น

ว่าตนเองเป็นคนดี บ้างก็ไม่อยากให้สังคมที่ตนอยู่ต�าหนิลงโทษว่าเป็นคนขาดจิตส�านึก 

บ้างก็อยากได้บุญจากการบริจาคเพื่อผลักดันให้ตนได้สิ่งที่ปรารถนาในอนาคต บ้างก็ 

อยากเอาใจคนรัก ญาติ พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้เห็นว่าตนเองเป็นคนเสียสละ มีจิตใจดี       

บ้างก็ท�าเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งที่พึงกระท�า ฯลฯ 

 ในสมองของคนมีร้อยแปดวิธีคิดที่ท�าให้เขาเป็นคนมีศีลธรรม กล่าวคือ 

มีจิตอาสา เสียสละ ไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกว่า ไม่คดโกงฉ้อฉล คิดถึงจิตใจ 

คนอื่น ฯลฯ อย่างไรก็ดีมีนักจิตวิทยาที่มีชื่อของโลกได้พยายามจัดกลุ่มของวิธีการคิด 

และโยงเข้ากับเรื่องศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
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 Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1927-1987) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันยิว  

เป็นศาสตราจารย์ทีม่หาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดและมหาวทิยาลยัชคิาโก ได้ศกึษาพฒันาการ

ของศีลธรรม (moral development)  และเสนอแนะ Theory of Stages of Moral 

Development หรือทฤษฎีว่าด้วยขั้นตอนของการพัฒนาศีลธรรม

 งานศึกษาของ Kohlberg เป็นผลพวงจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวสวิส 

มีชื่ออีกคนหนึ่งก่อนหน้าเขา คือ Theory of Cognitive Development ของ Jean 

Piaget (ค.ศ. 1896-1980) ซึ่งพยายามศึกษาเรื่องของการพัฒนาการคิด การรับรู้      

การเข้าใจโลก ฯลฯ

 Kohlberg’s Stages of Moral Development คือกรอบวิธีการคิดแต่ละ

ขั้นตอนหรือการใช้เหตุใช้ผลในการมีศีลธรรมของมนุษย์

 เขาแบ่งการคิดออกเป็น 6 ระดับ กล่าวคือ  (1) การยอมท�าเพื่อหลีกเลี่ยง

การถูกลงโทษ ระดับ (2) การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว

 ในระดับ (1) คนจะมีศีลธรรมก็ด้วยการคิดว่าตนต้องยอมจ�านนอยู่ในค�าสั่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษซึ่งตัวอย่างได้แก่การที่นักเรียนยอมท�าการบ้านเพื่อไม่ให้ 

ถูกลงโทษ ลูกท�าตัวดีเพื่อไม่ให้ถูกพ่อแม่ลงโทษ ฯลฯ

 ระดับ (2) คือการได้รับผลตอบแทนท�าให้เขายอมท�าสิ่งที่มีศีลธรรม กล่าว

คือท�าไปแล้วได้รางวัล เช่น แจกของคนน�้าท่วมเพื่อหาเสียง บริจาคแล้วจะได้บุญ      

บริจาคเงินให้โรงเรียนแล้วจะหักค่าลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ฯลฯ    

 ในระดับ (3) และ (4) มีดังนี้ ระดับ (3) มีปฏิสัมพันธ์และความกลมกลืน

เข้ากับสังคม (4) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของทางการ 

 ระดับ (3) คือกรอบความคิดของการเป็น Good Boy/Good Girl  

กล่าวคือ เป็นคนดีมีศีลธรรมเพื่อท�าให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นและของสังคม เช่น 

ลูกท�าความดีก็เพื่อจะได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ฯลฯ

 ระดบั (4) คอืการคดิว่าต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีท่างการก�าหนดไว้มฉิะนัน้ 

จะเป็นการผิดกฎเกณฑ์หรือผิดกฎหมาย เช่น ต้องเป็นคนดีไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อฉล         

ไม่คดโกงมิฉะนั้นจะต้องติดคุก ต้องขับรถตามกฎจราจรมิฉะนั้นจะถูกปรับ ฯลฯ
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 ส�าหรับระดับ (5) และ (6) นั้น ได้แก่ การเกี่ยวพันกับความมีหลักการ 

ในการด�าเนินชีวิต ระดับ (5) คือ การขับเคลื่อนโดยตระหนักถึงพันธสัญญา

ระหว่างรัฐกับปัญเจกชน กล่าวคือการคิดว่าต้องมีศีลธรรมแต่ไม่ใช่เพราะรัฐก�าหนด 

กฎเกณฑ์แต่หากเป็นไปเพราะส�านึกว่าสังคมต้องอยู่ร่วมกัน เช่น ยอมประนีประนอม 

ยอมรับการตัดสินด้วยเสียงส่วนใหญ่อันเป็นหัวใจของวิถีประชาธิปไตย ฯลฯ   

 ระดับ (6) คือระดับสูงสุดของความคิดในการมีศีลธรรม กล่าวคือ 

กระท�าสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งสมควรและถูกต้องซึ่งหมายถึงการมีหลักศีลธรรมจริยธรรม

ประจ�าใจของแต่ละคน

 โดยสรุปความคิดของการมีศีลธรรมมี 6 ระดับ ได้แก่ ถ้าคนท�าความดีเพื่อ

หลกีเลีย่งการถกูลงโทษกเ็รยีกว่าอยูใ่นระดบั(1)  ถ้าท�าความดมีศีลีธรรมเพราะอยากได้

รางวัลก็เรียกว่าอยู่ระดับ(2) ถ้าท�าความดีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับก็เรียกว่าระดับ(3)      

ถ้าท�าความดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐก็เป็นระดับ(4) ถ้ามีจิตส�านึกเพื่อ 

ช่วยให้สังคมอยู่รอดอยู่ดีก็คือระดับ(5) ส่วนระดับ(6)ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั้นคือการ 

ท�าความดีเพราะตระหนักว่าเป็นสิ่งที่สมควรท�าโดยเป็นไปตามหลักการในใจของ 

แต่ละคน

 ถ้าเยาวชนมกีรอบการคดิขึน้ไปถงึระดบั (6) กไ็ม่ต้องบอกให้เขาท�าการบ้าน 

และตั้งใจเรียนเพื่อรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เพื่อให้ได้คะแนนดี เพื่อให้เพื่อนๆ ครู 

และพ่อแม่ยอมรบั เพือ่มใิห้ผดิกฎเกณฑ์ของโรงเรยีน เพือ่ความเกรงใจการเป็นโรงเรยีน 

มีชื่อเสียง ฯลฯ หากเขาตั้งใจเรียนเองเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรท�าในบทบาทและ

หน้าทีข่องเขา นีค่อืสดุยอดของระดบัความคดิทีพ่่อแม่และครคูวรผลกัดนัให้เขาขึน้ไปถงึ      

 การมีความคิดในระดับ(6)คือมีหลักการในการด�ารงชีวิตเพื่อช่วยตัดสินใจ 

ว่าอะไรควรท�าและอะไรไม่ควรท�า Kohlberg ถอืว่าเป็นแรงขบัเคลือ่นของการมศีลีธรรม

ที่เป็นสากลซึ่งส�าคัญยิ่ง

 บ่อยครั้งเราเห็นการใช้ความคิดกันในระดับแรก (ไม่คดโกงฉ้อราษฎร์ 

บงัหลวง) กล่าวคอืไม่ท�าความชัว่เพราะกลวัการถกูลงโทษหากจบัได้ แต่หากเป็นกรอบ 
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ความคิดในระดับ(6)แล้วละก็ บุคคลจะไม่กระท�าชั่วก็เพราะตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ 

ไม่ถูกต้อง มิใช่เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้

 มนุษย์ทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับ(6) ได้ใน 

ทกุเรือ่งทีก่ระท�า ในบางเรือ่งท�าความดกีเ็พือ่การยอมรบัของสงัคม เพือ่การเป็น “เดก็ด”ี   

ของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ 

และบางเรื่องก็ท�าเพื่อให้ได้รับประโยชน์ส่วนตน

 Kohlberg ได้ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้แก่โลก สิ่งที่เขียนมานี้คือเศษผิวของ

ทฤษฎขีองเขา เขาพยายามเสนอให้มนษุย์บรรลถุงึระดบัการคดิขัน้ที(่6) อนัเป็นพืน้ฐาน 

ส�าคญัของการมศีลีธรรม  และในทีส่ดุตวัเขาเองกไ็ด้กระท�าเรือ่งส�าคญัเรือ่งหนึง่ในชวีติ 

ของเขาซึ่งในแง่มุมหนึ่งอาจถือว่าเขาไปไม่ถึงระดับ(6)  คือกระท�าสิ่งที่ไม่สมควร

 ในปี 1971 ขณะที่เขาเดินทางไปวิจัยที่ประเทศ Belize ในอเมริกาใต้ก็ 

ติดเชื้อจากปาราสิต (parasite) เขาประสบความเจ็บปวดเป็นอันมากเป็นเวลานาน 

จนเกิดความซึมเศร้าอยู่หลายปี และในที่สุดในปี 1987 เขาก็จบชีวิตตัวเองด้วยการ

โดดน�้าตายใน Boston Harbor ในขณะที่มีอายุ 59 ปี

Better to remain silent and be thought a fool, 

than to speak and remove all doubt.

จงเงียบและให้คนคิดว่าเป็นไอ้งั่งเสียยังดีกว่าที่จะเอ่ยปาก

และท�าให้ความสงสัยทั้งหมดที่มีนั้นหายไป



17สิ่งละอัน           พันละน้อย

No act of kindness, no matter how small, 

is ever wasted.

ความเมตตาใดก็ตาม ไม่ว่าจะน้อยเพียงใด  

จะไม่เป็นการสูญเปล่าไปเป็นอันขาด

When you teach your son, 

you teach your son’s son.

ในขณะที่คุณสอนลูกคุณ คุณก�าลังสอนลูกของลูกคุณอยู่
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ผู้บริหำรกบั “ด่ำนเห็ด” และ “ด่ำนผกัช”ี

 ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับการตัดสินใจของผู ้บริหาร 

ทกุระดบั อย่างไรกด็ธีรรมชาตขิองมนษุย์เป็นอปุสรรคทีท่�าให้ผูบ้รหิาร

ไม่ได้รับข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จนผู้บริหารสมควรต้องดิ้นรนเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้อง

 สองอุปสรรคส�าคัญที่ผู้เขียนได้ประสบและสังเกตเห็นจากการเคยท�างาน 

ทั้งในภาครัฐและเอกชน นั่นก็คือสิ่งที่ขอเรียกว่า “ด่านเห็ด” และ “ด่านผักชี”

 อุปสรรคแรกเกิดจากการที่มนุษย์พยายามไม่ให้การท�างานของตนเองต้อง 

ยุ่งยากโดยไม่จ�าเป็น และ/หรือ ไม่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาเห็นข้อบกพร่องของ 

ตนเอง หรือเห็นตนเองในลักษณะที่ไม่น่าพึงประสงค์ จึงท�าให้เกิด “ทฤษฎีเห็ด” หรือ 

“ด่านเห็ด” ขึ้น

 ทฤษฎนีีม้อียูว่่า  “ลกูน้องมกัพยายามท�าให้เจ้านายเป็นเสมอืนเหด็ กล่าวคอื 

ให้อยู่ในความมืดเท่าที่เป็นไปได้ และชอบที่จะเอาขี้วัว (bullshit) หรือ BS ป้อน 

เจ้ำนำยเสมอ”

 ขี้วัวหรือ bullshit เป็นค�าแสลงอเมริกันที่ไม่สุภาพ หมายถึงสิ่งไร้สาระ 

สิ่งที่ไม่ส�าคัญ สิ่งที่ไม่เป็นจริง ฯลฯ มักเรียกให้สุภาพหน่อยว่า BS

 หลายสายพันธุเห็ดนั้นชอบความมืดและชอบสารอาหารจากมูลวัวที่ถูก 

ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ดังนั้นจึงเติบโตได้ดีภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
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 ลูกน้องมักชอบให้แต่ข่าวดีแก่นาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายประเภทที่ชอบ 

ฟังแต่ข่าวดี เจ้านายมักจะไม่ได้ยินสิ่งซึ่งท�าให้ตัวลูกน้องเองดูไม่ดี ดังนั้นการท�าให ้

เจ้านายอยูใ่นความมดืและป้อน BS ให้จงึเป็นกลยทุธ์ทีล่กูน้องจ�านวนมากชอบกระท�า 

เฉพาะลกูน้องทีม่คีวามมัน่ใจในตนเอง  มหีลกัการ และเหน็ประโยชน์ขององค์กรเท่านัน้

ที่จะเป็นกลุ่มที่มีทางโน้มซึ่งจะไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้

 ยิง่นายขาดปัญญา ชอบคนสอพลอ ชอบค�าหวานเท่าใดกจ็ะยิง่มโีอกาสเป็น 

“เห็ด” มากเท่านั้น “ด่านเห็ด” จึงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการได้รับข้อมูลที่รอบด้าน     

เจ้านายที่ “รู้ทัน” และมีปัญญาจะไม่ยอมกลายเป็น “เห็ด” โดยพยายามดิ้นรน 

หาหนทางรับรู้ข้อมูลที่ลูกน้องไม่ได้เสนอหรือพยายามปกปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

 “ด่านเห็ด” นี้เป็นปราการที่ผู้บริหารในทุกระดับต้องพยายามฝ่าฟันผ่านไป 

ให้ได้ด้วยการไม่ยอมท�าตัวเป็น “เห็ด” สิ่งที่ต้องระวังคือ BS เพราะมันมีอยู่แล้ว 

โดยธรรมชาติในทุกองค์กร ถ้าหากไม่ระมัดระวังการเป็น “เห็ด” แล้ว เจ้านายจะ 

ท่วมตัวด้วย BS  

 นอกจาก “ด่านเห็ด” แล้วยังมี “ด่านผักชี” เป็นอุปสรรคในการบริหาร 

อีกด่านหนึ่ง “ผักชีโรยหน้า” เป็นส�านวนไทยที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับการด�าเนินชีวิต 

เนือ่งจากคนไทยมกัโรยหน้าอาหารด้วยผกัชเีพือ่กลิน่และความสวยงาม  เช่น  ข้าวต้ม 

อาหารประเภทผัด ขนมบางอย่าง หรือแม้แต่อาหารทอด

 “ผักชี” จึงเป็นตัวแทนของความฉาบฉวย ความไม่ลึกซึ้ง ความไม่จริง 

เพราะเป็นเพียงการโรยหน้าให้เข้าใจผิด

 ผู้บริหารที่ไม่ระวัง “ผักชี” จะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด เพราะหลงปลาบปลื้ม 

กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริง มองไม่ทะลุความฉาบฉวย จนน�าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

 หากผูบ้รหิารต้องการข้อมลูทีร่อบด้านและแท้จรงิจงึจ�าเป็นต้องระวงั “ผกัช”ี 

เป็นอย่างยิ่ง ต้องหัก “ด่านผักชี” ไปให้ได้จึงจะไม่หลงทาง

 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สทศ.) เป็นผูบ้ญัญตัคิ�าว่า “ด่านผกัช”ี ได้อย่าง 

โดนใจผู้เขียน อาจารย์บอกว่าผักชีไทยมีกลิ่นแรงกว่าผักชีฝรั่ง (ผักชีชนิดนี้บางทีก็
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เรียกว่าผักชีลาว ลักษณะคล้ายยอดชะอม) ผมก็ขอแถมว่าผักชีไทยนั้นมีความคงทน 

อยู่ได้นานกว่าผักชีฝรั่งอีกด้วย

 เมื่อพิจารณาถึงการด�ารงอยู่ของ “ด่านเห็ด” และ “ด่านผักชี” แล้ว ก็จะ 

เห็นว่าผู้บริหารในทุกระดับจะนั่งอยู่เฉยๆ รอรับข้อมูลไม่ได้ ต้องดิ้นรนหาข้อมูลที ่

ลูกน้องไม่ได้รายงานและต้องกระท�าไปด้วยความ “หูหนัก” (ไม่เคยมีใครให้ข้อมูลที ่

ท�าให้ตัวเองดูไม่ดีดังนั้น ความจริงมักจะอยู่กลางๆ ของข้อมูลเหล่านั้น)      

 ลองจินตนาการว่าถ้าผู้บริหารชอบบริโภค “ผักชี” ที่งอกงามอยู่บนดินที่ 

มาจาก BS แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับองค์กรนั้น

Risk is the price you pay for opportunity.

ความเสี่ยงคือราคาที่คุณจ่ายส�าหรับโอกาส

The best way to succeed in life is to act on the advice 

we give to others.

หนทางสู่ความส�าเร็จในชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตามค�าแนะน�าทั้งหลาย

ที่เราให้คนอื่น
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“มำด” ดเีป็นศรแีก่ตวั

 “นัง่หลงัตรง” “เดนิอกผายไหลผ่ึง่”  “แต่งตวัให้ถกูระเบยีบ” “แต่งตวัให้ 

ดดูสีะอาด” ค�าพดูเหล่านีข้องพ่อแม่หรอืครไูด้ยนิกนัมาตัง้แต่เดก็จนเกร่อ 

ปัจจุบันมีนักวิจัยพบว่าการกระท�าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อบุคคลอื่นที่พบเห็น และยังมีผลต่อ

จิตใจของตนเองด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ  

 ค�าสั่งของทหารให้เดินตัวตรงมีสง่า ใส่เครื่องแบบเป็นระเบียบ เดินแถว 

อย่างพร้อมเพรียง มีผลต่อความรู้สึกของคนที่เห็นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ที่น่าแปลกใจ 

ก็คือมันท�าให้ผู้มี “มาด” เหล่านี้มีความรู้สึกชื่นชมในความเป็นระเบียบและซึมซับ 

เข้าไปในใจของตนเองโดยไม่รู้สึกตัว

 สัตว์หลายชนิด เช่น อึ่งอ่าง กบ  ปลาปักเป้า สูดลมเข้าไปจนตัวโป่งพอง

เพื่อให้ตัวมันดูใหญ่กว่าปกติเพื่อข่มขู่สัตว์อื่นที่อาจมาคุกคาม มนุษย์ก็เช่นกันการมี             

“มาดดี”  ย่อมท�าให้ผู้พานพบรู้สึกเกรงขามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 มีหลักฐานจากการสังเกตว่า  “มาด”  ซึ่งกินความตั้งแต่ การวางท่าทาง

ตนเอง การแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจนท่วงท่าการพูดการจา มีความส�าคัญต่อ

คนอื่นจนท�าให้คนอื่นปฏิบัติต่อตนผิดไปจากกรณีที่ตนเองขาด “มาด” ดังกล่าว และ

เชื่อว่า “มาด” ดีมีผลต่อความรู้สึกที่มีต่อตนเองด้วย
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 นักวิจัยสองคนแห่ง Northwestern University คือ Li Huang และ 

Adam Galinsky พยายามหาค�าตอบว่า “มาด”  มีผลกระทบต่อความรู้สึกว่าตนเอง 

มคีวามส�าคญั (self-esteem) กล่าวคอื มคีณุค่าและความสามารถอย่างไร โดยรายงาน 

ในบทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Psychological Science ฉบับเมื่อเร็วๆ นี้

 เขาทดลองโดยใช้นกัศกึษาปรญิญาตร ี77 คน เป็นหนทูดลอง  โดยเริม่แรก 

ให้ทุกคนตอบค�าถามเพื่อประเมินความสามารถในการเป็นผู้น�า หลังจากตอบแล้วก็ 

บอกว่าครึ่งหนึ่งนั้นใครจะมีความสามารถได้เป็นถึงผู้จัดการและที่เหลือได้เป็นเพียง 

ลูกน้องจะทราบหลังจากการทดลองขั้นต่อไป 

 ในขณะที่ก�าลังคอยค�าตอบจากกระดาษค�าถามที่ตอบไป นักศึกษาเหล่านี้ 

กถ็กูขอร้องให้ร่วมทดลองงานวจิยัการตลาดเกีย่วกบัเก้าอี้ทีเ่หมาะต่อการนั่ง โดยขอให้

ครึง่หนึง่ลองทดลองนัง่ในท่าทีถ่กูบงัคบัอย่างไม่น่าดโูดยให้เอามอืวางไว้ใต้ขาและบบีขา 

เข้าหากันประมาณ 3-5 นาที ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้นั่งในท่าสบาย วางแขนและขา 

ข้างตัวอย่างมี “มาด”

 แท้จริงแล้วทั้งสองการทดลองไม่มีความหมายอะไรเลย นักวิจัยทั้งสอง 

ต้องการหลอก เพื่อวัดความรู้สึกของผู้ถูกทดลอง หลังจากจบการตอบค�าถามและ 

การทดลองท่านั่งแล้ว ผู้ศึกษาจึงระบุว่าใครมีความสามารถได้เป็นผู้จัดการ และใคร

เป็นลูกน้อง โดยสุ่มเลือก มิได้ดูค�าตอบจากกระดาษค�าถามแต่อย่างใด

 คราวนีผู้ศ้กึษาต้องการวดัความรูส้กึทางอ้อมว่าแต่ละคนรูส้กึว่าตนมอี�านาจ

เพียงใดจากการได้รู้ว่าตนได้เป็นผู้จัดการหรือลูกน้อง โดยให้เล่นเติมอักษรที่ขาดไป 

ของค�าที่นึกได้ออกมาซึ่งเกี่ยวพันกับการมีอ�านาจ เช่น power / direct /control / 

lead / authority / command / rich ถ้าใครเติมอักษรที่ส่อไปทางมีอ�านาจ  

เช่น เติม e ใน Lead แทนเติม o ใน Load ก็จะได้ 1 แต้ม 

 ถึงแม้ว่าโดยสามัญส�านึกแล้วผู้ที่ได้เป็นผู้จัดการน่าจะรู้สึกว่าตนมีอ�านาจ 

มากกว่าและท�าคะแนนได้ดีกว่า แต่จากการทดลองไม่พบว่าทั้งสองกลุ่มได้คะแนน 

ต่ำงกัน

 อย่างไรก็ดี การทดลองนั่งเก้าอี้ให้ผลที่เป็นไปดังคาด กล่าวคือผู้ที่นั่งใน 

ท่าสบายอย่างมี “มาด” (ไม่ว่าจะได้เป็นผู้จัดการหรือลูกน้องก็ตาม)  ท�าคะแนนเฉลี่ย
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จากเกมส์อักษรสูงกว่าผู้ถูกบังคับให้นั่งในท่าที่น่าเกลียด (ไม่มี “มาด”) อย่างเห็นได้ชัด

 ผูศ้กึษาเจาะลกึต่อไปโดยให้ทัง้สองกลุม่ของท่านัง่ เล่นเกมส์จ�าลอง หากใคร 

พยายามพูดก่อนในการโต้วาที พยายามช่วยนักโทษที่ไม่ได้ผิดจริงออกจากคุก 

พยายามหาคนมาช่วยคนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก ฯลฯ หมายถึงการแสดงออก 

ของอิทธิพลที่มาจาก “มาด”  คนที่มี “มาด” ดีมีทางโน้มส่อไปในทางใช้อ�านาจเพราะ

มั่นใจและรู้สึกดีกับตนเอง

 การทดลองพบว่ากลุ่มผู้นั่งในท่ามี “มาด” เลือกการตัดสินใจที่ส่อไปในทาง

ใช้อ�านาจบ่อยกว่าผู้นั่งในท่าน่าเกลียด  

 ผูศ้กึษาสรปุว่าการถกูบอกว่าเป็นผูจ้ดัการหรอืลกูน้องไม่มคีวามส�าคญัเท่ากบั             

ท่านั่ง กล่าวคือท่านั่งที่มี “มาด” (ซึ่งต่างจากท่าที่ถูกบังคับจนนั่งน่าเกลียด) ท�าให้ 

รู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจ ซึ่งวัดได้จากการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการใช้อ�านาจในเกมส์ที่เล่น  

ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 

 สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการอธิบายก็คือคนที่มี “มาด” ดี (ได้นั่งตามสบาย) เมื่อ 

เปรียบเทียบกับคนที่นั่งแบบน่าเกลียดแล้ว เขาจะรู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจมากกว่าและ 

มคีวามรูส้กึทีด่กีบัตวัเองมากกว่า ในขณะทีค่นทีถ่กูบงัคบัให้นัง่ท่าน่าเกลยีดมคีวามรูส้กึ 

ในทางตรงกันข้าม

 การทดลองทางจิตวิทยานี้พยายามพิสูจน์ความรู้สึกว่า “มาด” ดีท�าให ้

มผีลต่อคนอื่น (คนนัง่ท่าน่าเกลยีดเหน็ว่าอีกกลุม่หนึง่เหนอืกว่า) และท�าให้ตนเองรูส้กึ 

ดีไปด้วย

 ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆ ก็คือ สิ่งที่พ่อแม่และครูสอนนั้นถูกต้องแล้ว คนที่มี  

“มาด” ด ีไม่เพยีงแต่ได้ความนบัถอืจากคนอืน่เท่านัน้  ยงัได้ความนบัถอืจากตนเองด้วย 

 มีอะไรในโลกนี้ที่ส�าคัญไปกว่าการมีความรู้สึกนับถือตนเอง  ซึ่งถึงแม้มีเงิน

หรอืคนอืน่บอกว่าเราเป็นคนน่านบัถอืกไ็ม่สามารถท�าให้เรานบัถอืตนเองได้อย่างแท้จรงิ     

เรื่องการมี “มาด”  ดีจึงเป็นเรื่องน่าใคร่ครวญ
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ออกก�ำลงั - นั่งนำน ๆ - โรคหวัใจ

 เราเชื่อกันมานานว่าการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอช่วยป้องกัน 

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน แต่ล่าสุดมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะ

กระท�าเช่นนั้นก็ตาม แต่ถ้าใช้เวลายาวนานในการนั่งแล้ว ความเสี่ยงในการเป็นโรค

ดังกล่าวก็จะสูงขึ้น

 งานวิจัยชิ้นนี้สร้างความสั่นสะเทือนในวงการผู้รักสุขภาพในโลกตะวันตก 

ไม่น้อย เพราะหมายความว่าการออกก�าลังกายหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับการนั่งโดย 

ไม่เคลือ่นไหวเปลีย่นอริยิาบถเป็นเวลานานหลายชัว่โมงในหนึง่วนันัน้ ทดแทนกนัไม่ได้      

เหมือนบุญกับบาป 

 ข้อมูลการส�ารวจชายฐานะดีจ�านวนมากในปี 1982 เกี่ยวกับการ 

ออกก�าลังกายโดย Cooper Institute ในเมือง Dallas ถูกใช้ในงานวิจัยหลายชิ้น 

เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับการออกก�าลังกาย  แต่นับว่าโชคดีที่มีค�าถาม

เกี่ยวกับการไม่ท�ากิจกรรมอะไร เช่น ในแต่ละวันใช้เวลากี่ชั่วโมงอยู่ในรถและนั่งดู

โทรทัศน์ในการส�ารวจครั้งนั้นด้วย

 เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์จาก University of South Carolina และ 

The Pennington Biomedical Research Center ในเมือง Baton Rouge ได้น�า 

ข้อมูลที่มีค่าเหล่านั้นมาศึกษาและติดตามต่อและตีพิมพ์ผลงานใน The Journal of 

Medicine and Science in Sports and Exercise ฉบับเดือนพฤษภาคมปี 2010 
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 ข้อสรุปของบทความนี้ในส่วนแรกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะพบว่าชาย 

ที่นั่งนานที่สุดมีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจมากที่สุด  โดยชายที่ใช้เวลานาน

กว่า 23 ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์ดูโทรทัศน์และนั่งในรถมีโอกาสที่จะตายด้วยโรคหัวใจ

มากกว่าชายที่ใช้เวลาในการกระท�าดังกล่าวน้อยกว่า 11 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ 64

 สิง่ทีแ่ปลกใจกค็อืข้อสรปุในส่วนทีส่องทีว่่าในบรรดาชายจ�านวนมากทีใ่ช้เวลา 

นั่งยาวนานและมีปัญหาโรคหัวใจนั้น จ�านวนไม่น้อยเป็นคนที่ออกก�าลังกายด้วยโดย 

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอและใช้ชีวิตที่คึกคักมีชีวิตชีวา นัยส�าคัญของข้อค้นพบนี้ก็คือ 

คนที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแต่ใช้เวลานั่งในรถและดูโทรทัศน์เป็นเวลายาวนาน จะม ี

ความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจพุ่งสูงขึ้น ผลดีจากการออกก�าลังกายไม่อาจหักล้างผลเสียที ่

เกิดจากการนั่งนานๆ หรือจากการประกอบกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานต�่า

 ถ้าจะว่าไปแล้วก็รู้กันดีว่าคนนั่งนอนบนเก้าอี้เป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะ                      

ดูโทรทัศน์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า couch potatoes นั้นมักมีสุขภาพไม่ดี แต่นึกไม่ถึง 

ว่าคนเหล่านี้ที่ active ในการออกก�าลังจนเป็น “active couch potatoes” นั้น ก็ม ี

โอกาสเป็นโรคหัวใจสูงด้วย ถ้าจะตีความก็คือต่อให้เป็นคนรักสุขภาพ ออกก�าลัง แต่

นั่งท�างานนานๆในที่ท�างานก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจ 

 สาเหตดุจูะอยูท่ีส่ิง่ทีเ่รยีกว่า “sedentary activities” (กจิกรรมทีไ่ม่ออกแรง 

หรือใช้พลังงานมาก) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานหรือใช้ MET ต�่ามากเพียง 1 ถึง  

1-5 MET เท่านั้น  (MET ย่อมาจาก Metabolic Equivalent of Task เป็นหน่วยวัด 

การใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งหนึ่ง MET มีค่าเท่ากับพลังงานที่ถูกเผาผลาญ 

โดยร่างกายเมื่อนอนอยู่เฉยๆ นานหนึ่งนาที)

 ค�าถามกค็อืเหตใุดการนัง่นานๆ จงึเป็นผลเสยีต่อสขุภาพ?งานวจิยันีร้ะบวุ่า 

ในการทดลองกับหนู (หนูสัตว์ทดลอง ไม่ใช่หนูปากแดง) ในหลายการศึกษาพบว่า 

เมื่อมันถูกบีบไม่ให้เดินไปได้ทั่วกรงตามปกติดังใจชอบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ในด้านลบของเซลล์กล้ามเนื้อ (หัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อด้วย) โดยมันจะ 

แสดงให้เห็นถึงการต้านสารอินซูลินและมีกรดไขมัน (fatty acids) สูงในเลือด 

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการขาดการหดตัวของ

กล้ำมเนื้อ
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 ถ้ามนุษย์นั่งนานๆ เป็นชั่วโมงจะไม่มีการเผาผลาญพลังงานมาก และ 

กล้ามเนื้อจะไม่มีโอกาสได้ท�างานยืดหดตามปกติ ดังนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ช้าๆ ในทางไม่ดทีีจ่ะไปเพิม่ความเสีย่งในการเป็นโรคหวัใจ เบาหวาน ตลอดจนโรคอืน่ๆ 

 อีกงานศึกษาที่คล้ายกันปรากฏใน Journal of The American College 

of Cardiology ฉบับเดือนมกราคม 2011  ได้สรุปว่าการใช้เวลาว่างมากมายหน้า 

จอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจขึ้น 

อย่างมาก ซึ่งอาจไม่เกี่ยวพันกับการออกก�าลังกายมากหรือน้อยแต่อย่างใด

 บทความนี้ระบุว่ากลุ่มผู้ที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงแล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาส�าคัญ 

เกีย่วกบัหวัใจมากกว่าหนึง่เท่าตวั  เหตผุลทีอ่ธบิายกค็อืการนัง่นาน ๆ  กระทบต่อปัจจยั 

ส�าคัญของระบบการเผาผลาญร่างกายและการอักเสบในร่างกายจนอาจน�าไปสู ่

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ

 คนไทยที่อยู่ในเมืองและมีฐานะดีทุกวันนี้ ท�างานบ้านอันได้แก่ ซักผ้า  

ล้างรถ ถูพื้น เปลี่ยนหลอดไฟ ฯลฯ  น้อยลง  ซึ่งแต่ละงานใช้พลังงานประมาณ 2-3  

MET’s กจิกรรมเหล่านีช่้วยเสรมิการท�างานของกล้ามเนือ้ การไม่ท�างานบ้านทีอ่อกแรง 

พอควรโดยจ้างพลเมืองจากเพื่อนบ้านของเราให้มีร่างกายแข็งแรงจากการท�างาน 

แทน ท�าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและรายจ่าย      

 ข้อสรุปจากงานศึกษานี้มิได้ท�าให้เกิดความสับสน การออกก�าลังกาย 

อย่างสม�่าเสมอนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน แต่ต้องไม่ประกอบการนั่งเป็น 

เวลานาน ไม่ว่าจะท�างาน อ่านหนังสือและร้ายที่สุดคือดูโทรทัศน์ ดูจอคอมพิวเตอร์

 กลไกของร่างกายที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยมากๆ มากเกินไป 

แตกต่างจากกลไกของร่างกายที่ก ่อให้เกิดผลประโยชน์จากการออกก�าลังกาย  

ข้อแตกต่างนี้อาจช่วยอธิบายว่าเหตุใดคนที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแต่ใช้เวลา 

นั่งกับกิจกรรมที่เผาผลาญพลังงานน้อยนานๆ จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงขึ้น

 ค�าแนะน�าส�าหรับผู ้รักสุขภาพก็คือจงออกก�าลังกายสม�่าเสมอ อย่านั่ง 

โดยเผาผลาญพลังงานน้อยนานๆ จงลุกขึ้นไปท�างานบ้านหรือท�างานที่ท�าให้ต้อง 

เคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะๆ
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 การศึกษาครั้งนี้อาจอธิบายว่าเหตุใดอายุขัยเฉลี่ยของหญิงในทุกสังคมจึง 

ยืนยาวกว่าชาย งานบ้านที่ภรรยาต้องท�านี่แหละคือสาเหตุส�าคัญนอกเหนือจาก 

อีกเหตุผลหนึ่งอันได้แก่การที่พระเจ้าประสงค์ให้หญิงได้มีเวลาอันสงบในช่วงเวลา 

สุดท้ายของชีวิตหลังจากสามีได้ตายไปแล้ว

The last great freedom of man is the freedom to choose 

his attitude under any given set of circumstances.

เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายของมนุษย์ คือ เสรีภาพที่จะเลือกทัศนคติของเขา

ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกก�าหนดมาให้

Victor Frankl 

(จิตแพทย์ และผู้รอดจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์ยิว (1905-1997))



31สิ่งละอัน           พันละน้อย

It is not the horse that draws the cart, 

but the oats. 

ม้าไม่ใช่สิ่งที่ขับเคลื่อนรถลาก หากแต่เป็นข้าวโอ๊ตที่ล่อใจม้า

(สุภาษิต)

If you don’t risk anything, you risk even more.

ถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงเลย คุณจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้น

(Erica Jong นักเขียนอเมริกัน 1973-ปัจจุบัน)

   

ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาส�าหรับคนอื่น
  

 (“ศรีบูรพา” หรือกุหลาบ สายประดิษฐ์)
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เป็นทำรกหญิงแท้จริงแสนล�ำบำก

 กว่าที่ทารกเพศหญิงในครรภ์จะมีโอกาสได้ออกมาดูโลกนั้นแสนยาก 

ล�าบากในบางสงัคมทีน่ยิมการมลีกูผูช้าย และในบางครอบครวัทีม่ใีจคอ

โหดร้าย โดยมีเทคโนโลยีอุลตร้าซาวน์เป็นอุปกรณ์สนับสนุน

 ค�าว่า gendercide ในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงการฆาตกรรมเพศใด 

เพศหนึ่งอย่างเป็นกอบเป็นก�า ถ้าเลือกฆ่าเพศหญิงก็เรียกว่า femicide ถ้าชายก็เรียก

ว่า androcide และถ้าฆ่าเด็กก็เรียกว่า infanticide       

 เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคม จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์  หรือแม้แต่

สังคมคอมมิวนิสต์เก่าในฝั่งตะวันตกของบอลข่านและคอเคซัส หรือแม้แต่คนอเมริกัน

เชื้อสายจีน หรือญี่ปุ่นก็ชื่นชมการมีลูกชายกว่าลูกผู้หญิง

 เหตุผลของการฝังใจในการมีลูกผู้ชายน่าจะมาจากเหตุผลทางธรรมชาติที่

ผู้ชายแข็งแรงกว่า ดุดันและเด็ดเดี่ยว นอกจากนี้การมีลูกผู้ชายท�าให้มีแรงงานที่จะ

ช่วยครอบครัวท�าการเกษตรได้มากกว่าการมีลูกผู้หญิง

 เข้าใจว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เช่นนี้ได้ปูพื้นในบางสังคมไปสู่การนิยม 

มีลูกชายต่อเนื่องมาเป็นเวลานับพันปี  จนกลายเป็นประเพณีที่ฝังรากลึก  และน�าไป

สู่ความเลวทรามในการฆ่าทารกเพศหญิงในครรภ์
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 สมัยก่อนเราเคยได้ยินการที่พ่อแม่ฆ่าลูกที่เกิดใหม่หากเป็นหญิงในจีนและ

อนิเดยีด้วยการเอาถงุทรายเลก็ๆ ใส่ปากและบบีปากให้หายใจไม่ออก หรอืไม่กบ็บีจมกู       

ปัจจุบันมีหลักฐานว่ายังมีการฆ่าทารกหญิงในครรภ์ และฆ่าเด็กหญิงก่อนอายุครบ 6 

ขวบในอินเดีย    

 โดยปกติธรรมชาติจะให้เด็กผู ้ชายเกิดในสัดส่วนที่มากกว่าเด็กผู ้หญิง 

เล็กน้อย เนื่องจากทารกชายไม่แข็งแรงเท่าทารกหญิงและมักตายด้วยโรคในวัยทารก

มากกว่าเด็กหญิง

 อย่างไรก็ดีตัวเลขสัดส่วนทารกชายและหญิง ในอินเดียทางเหนือและจีน        

มสีดัส่วนเดก็ชายมากกว่าอย่างผดิสงัเกต ในจนีมสีดัส่วนเดก็ชาย 108 คนต่อเดก็หญงิ 

100 คน (108:100) ส�าหรับชั่วคนที่เกิดในปลายทศวรรษ 1980 แต่ส�าหรับชั่วคน 

ที่เกิดในต้นทศวรรษ 2000 สัดส่วนดังกล่าวได้กลายเป็น 124:100 ในบางมณฑลของ

จีนตัวเลขสัดส่วนบิดเบือนถึงขนาด 130:100 

 ในไต้หวนั สงิคโปร์ และประเทศในแถบบอลข่านและคอเคซสัล้วนมสีดัส่วน

ที่บิดเบือนเช่นเดียวกัน ตัวเลขของอินเดียแสดงให้เห็นว่าความบิดเบือนของสัดส่วน

เพศได้เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดสังเกต ส�าหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบในปี 1971 จะมี 

เด็กหญิง 952 คนต่อเด็กชาย 1,000 คน  ในปี1981ตัวเลขดังกล่าวคือหญิง 945 

ต่อชาย 1,000 คน  ในปี1991เป็นหญิง 927 และในปี 2001 เป็นหญิง 914 คน

 มีการค�านวณว่าหากสัดส่วนของทารกชายและหญิงเป็นไปธรรมชาติ 

โดยไม่มีการบิดเบือนแล้วจะมีเด็กหญิงเกิดเป็นจ�านวนมากกว่าที่เป็นอยู่ปีละ 600,000 

คน ค�าถามก็คือสัดส่วนทารกถูกบิดเบือนด้วยวิธีใดจนท�าให้มีทารกหญิงหายไปปีละ 

600,000 คน

 ค�าตอบก็คือเครื่องมืออุลตร้าซาวน์ที่พ่อแม่มีเงินเพียง 600 รูปี ก็สามารถ

รู้เพศของทารกในครรภ์ได้ หลายครอบครัวตัดสินใจท�าแท้งด้วยเหตุผลหลายประการ 

ดังต่อไปนี้ (1) ต้องการมีครอบครัวเล็กลง  มีลูกเพียง 1-2 คน (มิได้มี 7-8 คนดังเช่น 

ยคุพ่อแม่ซึง่ท�าให้มโีอกาสได้ลกูชาย) ดงันัน้จงึต้องเลอืกเพศทีต้่องการ (2) การมลีกูสาว

ในอินเดียท�าให้ต้องเสียสินสอดเพื่อหาสามีให้ลูกสาว หากยากจนไม่มีเงินสินสอดก็จะ

เสียหน้า  (3) ความฝังใจในการมีลูกชายไว้สืบสกุล
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 การมีเทคโนโลยีที่ท�าให้รู้เพศทารกล่วงหน้า ความประสงค์มีครอบครัวเล็ก    

และการชื่นชมการมีบุตรชาย ท�าให้สังคมในหลายประเทศดังกล่าวช่วยท�าให้สัดส่วน 

ทารกหญิงชายบิดเบือน ดังนั้น gendercide จึงยังคงมีอยู่ในแทบทุกทวีป ในทุก 

ฐานะรายได้ ในทุกระดับการศึกษา ในทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอินดู มุสลิม คริสเตียน       

พุทธ ฯลฯ    

 ในสงัคมเหล่านีท้ารกหญงิในครรภ์ถกูฆ่าอย่างน่าสมเพชนบัล้านคนในแต่ละ 

ปีด้วยเหตุผลส�าคัญ คือความมืดมัวในปัญญา ชื่นชมลูกชายจนลูกผู้หญิงถูกละเลย  

มองเห็นว่าลูกเพศหญิงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่แทรกเข้ามาในครอบครัว

 อย่างไรก็ดีมีบางสังคมที่ค่านิยมเช่นนี้เปลี่ยนแปลง เกาหลีใต้ในทศวรรษ 

1990 มีสัดส่วนของเพศทารกบิดเบือนเช่นเดียวกับจีนในปัจจุบัน แต่ภายในเวลา  

20 ปี สัดส่วนดังกล่าวก�าลังกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง รายได้ 

ต่อหัวประชากรสูงขึ้นมาก การที่ผู ้หญิงได้รับการศึกษา การมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ คดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับการกีดกันทางเพศ ฯลฯ  ท�าให้ 

ในปัจจุบันการนิยมมีลูกชายเป็นเรื่องล้าสมัย และไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นอีกต่อไป

 นโยบาย one-child หรอืมลีกูคนเดยีวของรฐับาลจนีท�าให้สดัส่วนเพศทารก

ยังคงบิดเบือนต่อไป

 ผลเสียของการบิดเบือนสัดส่วนก็คือ (1) ชายหาหญิงมาเป็นภรรยาได้ 

ยากขึ้น และชายที่ไม่มีคู่ในสังคมเหล่านี้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนัก (2) ชายหนุ่มที่ขาดคู่ 

ในประเทศใดก็ตามมักเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม ก่อความรุนแรงทางเพศ 

(คนจีนเรียกผู้ชายเช่นนี้ว่า “กิง่ไม้ที่ไม่มีใบ”) จับหรือเรียกค่าไถ่หญิง ฯลฯ สร้างปัญหา 

ในสงัคม  (3) โครงสร้างประชากรขาดความสมดลุซึง่จะเป็นผลต่อเนือ่งอกีหลายชัว่คน

 ส�าหรบัประเทศไทยทศิทางการเปลีย่นแปลงของจ�านวนประชากรหญงิและ

ชายไปในทางตรงกนัข้าม ปัจจบุนัในประชากร 65 ล้านคน มจี�านวนหญงิมากกว่าชาย 

800,000 คน  และอาจเพิ่มมาเป็น 1 ล้านคนในเวลาไม่เกิน 10 ปี ภายใต้โครงสร้าง

ประชากรปัจจุบัน
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 ทารกเพศหญิงในครรภ์ในบ้านเราโชคดีกว่าเพื่อนทารกหญิงในสังคมที่ 

ชื่นชมลูกชาย เรียกได้ว่าใหญ่ตั้งแต่อยู่ในท้อง และเมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าเธอ 

ไม่แน่จริงก็คงไม่มีจ�านวนมากกว่าอย่างนี้หรอก ถึงแม้เมื่อตอนเกิดมาชายมีสัดส่วน 

มากกว่าก็ตาม แต่พ่อก็ตายกันเรียบเพราะโลดโผนโจนทยานกว่า

 ถ้าอยู่ไม่รอดและไม่คลอดออกมาอย่างงามสง่า  เขาจะเรียกกันว่าหญิงไทย            

ใจกล้าเรอะ  

Destiny is not a matter of chance, it is a matter 

of choice.  It is not a thing to be waited for, 

it is a thing to be achieved. 

ชะตากรรมไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ หากเป็นเรื่องของการเลือก 

มันมิใช่สิ่งที่จะรอคอยให้มาถึง แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมือกระท�าเพื่อให้บรรลุ

William Jennings Bryan 

(นักการเมืองอเมริกัน อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี 3 ครั้ง 

ค.ศ. 1860-1925)
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ชีวิตไม่มีการรีแมช (rematch) 

 (จากภาพยนตร์ซามูไรเรื่อง Miyamoto Musashi ภาค 1)

It takes a village to raise a child.

จะเลี้ยงดูสั่งสอนอบรมเด็กคนหนึ่งนั้นต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน

(สุภาษิตอาฟริกา)

ส�าหรับหญิงในสังคมซึ่งเป็นคนถูกเลือกให้เป็นคู่ชีวิต 

จงเลือกเส้นทางชีวิตที่จะท�าให้คนที่เลือกท่านเป็นคนที่ท่านต้องการให้เป็นผู้เลือก
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เงินและควำมสขุจำก Adam Khoo

 สองเรื่องส�าคัญในชีวิตมนุษย์คือการจัดการการเงินส่วนตัวและการ 

เลี้ยงลูก แต่ทั้งสองเรื่องซึ่งส�าคัญที่สุดกลับไม่มีการสอนกันเป็นเรื่อง

เป็นราว ดังนั้นเมื่อใครกล่าวถึงสองเรื่องนี้อย่างน่าฟัง จึงสมควรน�ามาเล่าต่อ

 เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้พบข้อเขียนเรื่องการจัดการเงินส่วนตัวของ Mr.Adam 

Khoo คนสิงคโปร์ซึ่งเป็นนักธุรกิจส�าคัญคนหนึ่งของภูมิภาค ผมไม่ขอแปลค�าต่อค�า     

แต่ขอเก็บเนื้อความแทนหัวข้อของสิ่งที่เขาเขียนชื่อ Power of Money 

 Khoo รู้จักเมืองไทยดีและเดินทางมาบ่อยๆ มีอายุเพียง 26 ปี เป็น 

มหาเศรษฐีด้วยความสามารถของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีพ่อเป็นมหาเศรษฐีด้วยก็ตามที 

เขามีชื่อเสียงในความเก่งด้านการสื่อสารและการจัดการ เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มี 

อายุน้อยสุดของสิงคโปร์ในปัจจุบัน

 เขาเริ่มเล่าว่ามีคนพบเขานั่งเครื่องบินในชั้นประหยัดและสงสัยว่าท�าไม 

มหาเศรษฐีอย่างเขาจึงบินชั้นประหยัด เขาก็ตอบว่า “ก็เพราะนั่งแบบนี้แหละจึงท�าให้

ผมเป็นมหาเศรษฐี”

 Khoo บอกว่าคนจ�านวนมากถูกล้างสมองว่ามหาเศรษฐีต้องใช้ Gucci /                  

Hugo Boss ใส่นาฬิกา Rolex และนั่งเครื่องบิน First Class และนี่คือเหตุผล 

ว่าท�าไมคนจ�านวนมากจึงไม่มีวันรวย ทั้งนี้เนื่องจากพอมีเงินก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่จะต้องใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือความไม่รวย
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 ความจริงของเศรษฐีสร้างตัวเองส่วนใหญ่ก็คือเขามัธยัสถ์ (frugal) กัน 

ทั้งนั้น จะใช้จ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นและมีคุณค่า นี่คือเหตุผลว่าท�าไมคนเหล่านี ้

จึงสามารถสั่งสมและเพิ่มความร�่ารวยได้อีกหลายเท่าอย่างรวดเร็ว

 ตลอดระยะเวลา 7 ปีทีผ่่านมา เขาออมได้ร้อยละ 80 ของรายได้ แต่ปัจจบุนั 

เขาออมได้เพียงร้อยละ 60 (มีภรรยาและลูกสองคน แม่ยาย คนใช้ 2 คน ฯลฯ 

ทีต้่องดแูล)  แต่ถงึกระนัน้กย็งัสงูกว่าคนส่วนใหญ่ทีอ่อมได้เพยีงร้อยละ 10 ของรายได้  

(ถ้าโชคดีพอ)

 ตัวเขาปฏิเสธที่จะซื้อตั๋ว First Class ซื้อเสื้อเชิ้ตตัวละ 15,000 บาท  

เพราะคดิว่าเป็นการสญูเปล่าของเงนิ แต่เขายนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิ 40,000 บาท ส่งลกูสาว 

อายุ 2 ขวบ เข้าหลักสูตรฝึกพูดและการแสดงโดยไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อย

 ในการพบปะกับเหล่าเศรษฐีซึ่งมีอายุต�่ากว่า 40 ปี (มีรายได้จากธุรกิจ 

ไม่ต�่ากว่าปีละ 30 ล้านบาท) เขาพบว่าพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองคิดเหมือนเขา     

หลายคนมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 150 ล้านบาท แต่บิน Economy Class ขับรถ 

Toyota หรือ Nissan ไม่ใช่ Audi หรือ BMW หรือ Mercedes-Benz 

 เขาพบว่าพวกที่ไม่เคยต้องท�างานหนักสร้างธุรกิจจนสู่ความร�่ารวยคือผู้ที่ 

ใช้จ่ายเงินสนุกมือ ราวกับว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้ ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพวกเขาไม่เคย 

ต้องสร้างอะไรจากจุดเริ่มต้น ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เห็นคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง      

และนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดความมั่งคั่งจึงยากที่จะคงทนถึงชั่วคนที่สาม

 เขาขอบคณุพ่อเขาทีไ่ม่ได้ให้เงนิเขาแม้แต่เซน็ต์เดยีวในการก่อร่างสร้างธรุกจิ           

ของเขา เพราะพ่อเขามองทะลุว่า เขาจะเห็นคุณค่าของเงินต่างออกไปหากเขา 

สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง

 Khoo เล่าต่อไปว่ามีคนถามเขาว่า “แล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าหาเงิน

ได้มากมายแล้วไม่หาความสุขจากมัน?” ค�าตอบของเขาก็คือเขาไม่เคยพบความสุข 

ที่แท้จริงเลยจากการซื้อสินค้าแบรนด์เนม เพชรนิลจินดา หรือนั่ง First Class    

อย่างไรก็ดีการซื้อบางสิ่งอาจท�าให้มีความสุขแต่มันก็เกิดขึ้นไม่นานและไม่คงทน
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 ความสุขจากวัตถุนิยมไม่มีวันคงทน มันเพียงให้ความสุขชนิดเยียวยา

ประเดี๋ยวเดียว (Quick Fix) เท่านั้น หลังจากนั้นก็จะรู้สึกเบื่อเซ็ง และต้องซื้ออีก

เพราะคิดว่าจะท�าให้มีความสุข   เขาคิดว่าถ้าเขาต้องการวัตถุเพื่อท�าให้เขามีความสุข

แล้ว เขาคงจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเศร้าและเป็นชีวิตที่ไม่รู้สึกว่า ”เต็ม” เป็นแน่

 สิ่งที่ท�าให้เขามีความสุขก็คือการเห็นลูกหัวเราะ เล่น และเรียนรู้อย่าง

รวดเร็ว เขามีความสุขเมื่อเห็นบริษัทและเพื่อนร่วมงานของเขาขยายงานมากขึ้น 

ไปยงัหลายประเทศ สิง่ทีท่�าให้เขามคีวามสขุอย่างแท้จรงิกค็อืเมือ่เขาอ่านอเีมล์ทีส่่งมา

ถงึเขาและบอกว่าหนงัสอืและการพดูของเขาสร้างแรงบนัดาลใจให้ชวีติของใครบางคน     

ความรู้สึกดีๆ อย่างนี้อยู่กับเขานาน และมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการเป็นเพียง

เจ้าของนาฬิการาคาแพง  

 ประเด็นที่เขาเน้นก็คือความสุขต้องมาจากการท�างานที่ส�าคัญของชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็นการสอน สร้างบ้าน ออกแบบ ค้าขาย ชนะการแข่งขัน ฯลฯ ส่วนเงินนั้น 

เป็นเพียงผลพลอยได้เท่ำนั้น

 เขาบอกว่าถ้าคุณเกลียดสิ่งที่คุณก�าลังท�าอยู่แต่ต้องพึ่งเงินที่หามาได้เพื่อจะ 

เป็นตัวท�าให้เกิดความสุขจากการซื้อวัตถุ เขาคิดว่าคุณก�าลังใช้ชีวิตที่ไร้ความหมาย 

อย่างสิ้นเชิง

 หมายเหตุตอนจบก็คือ Khoo เขียนหนังสือขายดีชื่อ “Secrets of  

Self-Made Millionaires” / “ I am gifted,  So Are You”  / “How  to Multiply  

your Child’s Intelligence” ฯลฯ  เขาเป็นวิทยากรอบรมที่มีชื่อเสียง เขาท�าธุรกิจ 

เกีย่วการศกึษาโดยเฉพาะเรือ่งการฝึกอบรมสมัมนา  การจดั Event และโฆษณา ฯลฯ

 หนังสือของเขาขายดีมาก และเต็มไปด้วยสาระน่าคิด ส�าหรับคนอายุ  

26 ปี  Adam Khoo นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
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เชื่อมั่นในควำมส�ำคญัของตนเอง

 ความเชือ่ว่าตนเองมคีวามส�าคญัและมคีวามสามารถ ดงัทีภ่าษาองักฤษ 

เรียกว่า self-esteem นั้นส�าคัญมาก เพราะบันดาลให้เกิดและ 

ไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆ ได้มากมาย ความเชื่อนี้แหละสามารถสร้างสิ่งอัศจรรย์ได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อ

 พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนั้นต้องใช้คนมาร่วมสร้างตั้งแต่บริจาคโลหะมีค่า            

ปั้น หล่อ ตกแต่งกันเป็นร้อยเป็นพันคน และร่วมมือกันได้ก็เพราะศรัทธาในศาสนา 

ของคนในสมัยก่อน มูลค่าโลหะที่จมอยู่ในองค์พระโดยแท้จริงแล้วก็คือส่วนหนึ่งของ

การออมที่สั่งสมมาแต่อดีต 

 มีการทดลองเรื่อง self-esteem ในอินเดียเมื่อหลายปีก่อน ในการทดลอง 

วันแรกเด็กหลายร้อยคนที่เชิญมาอย่างคละทุกวรรณะต้องแต่งตัวแบบสมัยใหม่ที่ด ู

ไม่รู้ว่าอยู่วรรณะใด  ผู้ทดลองบอกให้นั่งกันตามสบายตรงไหนก็ได้โดยดูแลเด็กทุกคน 

อย่างเสมอภาคกนั ผลจากคะแนนการทดสอบทีต้่องใช้ความพยายามและความตัง้ใจของ 

ทุกวรรณะนั้นใกล้เคียงกัน ไม่มีการแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ในวันรุ่งขึ้นมีการทดสอบข้อสอบเดิมอีกครั้ง ในครั้งนี้เด็กแต่ละคนแต่งตัว 

กันตามประเพณีของแต่ละวรรณะ เมื่อมาถึงห้องสอบผู้ทดลองจัดให้เด็กวรรณะสูง 

ซึ่งแต่งตัวดีนั่งแยกออกไป และตั้งใจเอาใจดูแลเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษต่อหน้าเด็กอื่นๆ        

ส่วนเด็กในวรรณะอื่นบอกว่าจะนั่งตรงไหนก็ได้อย่างไม่อินังขังขอบ
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 ผลการสอบปรากฏว่าเดก็วรรณะสงูทีจ่ดันัง่ให้เป็นพเิศษได้คะแนนไม่ต่างไป           

จากเดิม แต่เด็กกลุ่มอื่นๆ ได้คะแนนต�่ากว่าวันแรกอย่างผิดสังเกต ผู้ทดลองเชื่อว่า  

self-esteem คือค�าอธิบายของการมีคะแนนแตกต่าง การเชื่อว่าตัวเองต�่าต้อยกว่า 

เด็กกลุ่มอื่นท�าให้ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอย่างชัดเจน

 ในสังคมบ้านเราก่อนหน้าที่จะมีการให้นักเรียนและนักศึกษากู ้ยืมเพื่อ 

การศึกษาเมื่อ 10 ปีก่อน คนชั้นกลางระดับค่อนลงมามักคิดแต่จะให้ลูกเรียนพาณิชย์

หรืออาชีวะเท่านั้น ทั้งที่เด็กบางคนสามารถเรียนรู้ชั้นมัธยมปลายสายสามัญได้เป็น 

อย่างดี การ “ไม่ฝันไกล” ของพ่อแม่บางส่วนเป็นผลจากการมิได้อยู่ในชั้นของรายได้ 

ทีสู่งพอทีจ่ะมี self-esteem ในระดับที่นา่พอใจ การคิดไปไม่ถึงการเรยีนมหาวทิยาลัย

จึงเป็นเรื่องปกติ

 การขาด self-esteem ของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อความคิดความอ่านและ 

self-esteem ของลูกอีกต่อหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย

 ในโลกตะวันตกมีค�ากล่าว่า You can if you think you can (คุณท�าได้

ถ้าคุณคิดว่าคุณท�าได้) ซึ่งตรงกับเรื่องของ self-esteem กล่าวคือคนที่คิดว่าท�าไม่ได้

ก็จะจมปลักอยู่กับความยากจน

 บางคนอาจถกเถยีงว่าเพราะพ่อแม่มเีงนิน้อยจงึคดิให้ลกูเรยีนอาชวีะเพือ่จะ 

ได้จบมาท�างานหาเงินเร็วๆ ซึ่งก็มีความจริงอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกหลานก็มัก

เรียนไม่ดีมาตั้งแต่ก่อนถึงชั้นอาชีวะด้วย ค�าถามต่อไปก็คือท�าไม่ถึงเรียนไม่ดี ค�าตอบ 

ก็คือมีอยู่บ้างที่เรียนดีแต่ก็มีน้อย ส่วนใหญ่เรียนไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อม ซึ่ง self-

esteem มีบทบาทส�าคัญอยู่ด้วยอย่างแน่นอน   

 การคิดว่า “เรียนแค่นี้ก็พอ” ส�าหรับครอบครัวก็คือผลพวงที่สะท้อนมา

จากการขาด self-esteem ซึ่งจะไม่ช่วยท�าให้หลุดพ้นจากความยากจนของครอบครัว 

ได้เลย

 การทะเยอทะยานมีความใฝ่ฝันสูงของเด็กโยงใยกับ self-esteem ของ

ครอบครัวและของตนเอง เด็กที่มีลุงป้าน้าอาสนับสนุนการเรียนของหลาน หรือเป็น

ตัวอย่างของหลานให้เลียนแบบ  หรือมีครูฝึกฝนจิตใจให้มี self-esteem จึงเป็นเด็ก

ที่โชคดีอย่างยิ่ง บางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเด็ก
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 ถ้า self-esteem เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจน   

การทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขความยากจนผ่าน

การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่หนทางเดียวของการแก้ไขความยากจน ตราบที่  

self-esteem ของประชาชนและเยาวชนต�่า จนขาดความใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน และ

ความบากบั่นมานะแล้ว ขนาดของทรัพยากรที่ใส่ลงไปจึงมิใช่ปัจจัยสร้างความส�าเร็จ

 คนในวรรณะจัณฑาลในอินเดีย (มักเรียกในภาษาอังกฤษว่า Dalit หรือ 

Harijan ชื่อที่มหาตมะคานธีตั้งให้) ซึ่งดั้งเดิมมาจากกลุ่มผู้ท�างาน “สกปรก” เช่น 

เกบ็ขยะ ตกัส้วม ล้างท่อ กวาดถนน ฯลฯ  ยากจนแสนสาหสัเพราะขาดโอกาสท�างาน 

และเรียนหนังสือเป็นเวลานานอันเนื่องมาจากถูกสังคมรังเกียจ (แม้แต่การสัมผัสกับ 

คนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามของคนในวรรณะอื่น) ดังนั้น self-esteem และการถูก 

โซ่ตรวนแห่งความยากจนพันธการไว้จึงเป็นสิ่งที่ตามกันมาโดยธรรมชาติ

 dalits ยากจน มีชีวิตที่ล�าบากมานานนับพันปีจนการหลุดพ้นจากความ

ยากจนไม่ได้อยู่ในสมองแม้แต่น้อย dalits ส่วนใหญ่ยอมรับสภาพที่ตนเองเป็นอยู่       

อาจมบีางส่วนทีห่ลดุพ้นไปจากความยากจนและอยูอ่าศยัในเมอืง ซึง่อาจช่วยให้หนจีาก

เรื่องความแตกต่างของวรรณะไปได้มาก แต่ลึกๆ ในใจแล้วการขาด self-esteem ก็

ยังคงเป็นปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้อยู่มาก

 การให้ความรูแ้ละฝึกฝนให้ม ีself-esteem ของครอบครวัด้วยการใช้ค�าพดู

ที่เหมาะสมและการฝึกฝนเยาวชนผ่านกิจกรรมของโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ

ของหลักสูตรการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้น�า คือ (1) ผู้น�าต้องมีความรู้  (2) ผู้น�าต้องท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชารักและเคารพ (3)  ผู้น�าต้องสร้างจิตวิญญาณของการท�างานเป็นทีม 

(4)  ผู้น�าต้องรู้จักมอบหมายงาน 

(5) ผู้น�าต้องฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ (6) ผู้น�าต้องรู้จัก

ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่โอ้อวด และยกตนข่ม 

(7) ผู้น�าต้องมีเมตตาและมีความโอบอ้อมอารีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

      เกษม จาติกวณิช

(“Big K” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  

A good past is the best thing a man can use for 

a future reference.

อดีตที่ดีเป็นสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิง

ส�าหรับอนาคต



อำหำรเพื่อยิ้ม
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  ลกูน้องโทรไปหาเจ้านายทีบ้่าน แต่ภรรยาเจ้านายเป็นคนรบั “สามฉีนัเพิง่ตาย

เมื่อวานนี้เอง” เธอตอบ วันรุ่งขึ้นลูกน้องคนเดียวกันนี้ก็โทรไปขอพูดกับเจ้านายอีก เธอก็

ตอบว่า “ก็ฉันบอกเธอแล้วว่าเขาตายแล้ว”

  วนัรุง่ขึน้ลกูน้องคนนีก้โ็ทรไปขอพดูกบัเจ้านายอกี คราวนีภ้รรยาทนไม่ไหวตะโกน

ตอบว่า “ฉนับอกเธอสองหนแล้วว่าสามฉีนัทีเ่ป็นนายเธอน่ะ เขาตายแล้ว ท�าไมเธอต้องโทร

มาอยู่เรื่อย” มีเสียงหัวเราะของหมอนั่นตอบมาว่า “ก็เพราะผมอยากได้ยินมันซ�้าๆ ครับ”

  บริษัทต้องการยกเครื่องครั้งใหญ่ จึงจ้างมาร์วินเป็น CEO คนใหม่เพื่อท�างานนี้

มาร์วินอยากโชว์ว่าเขาจะปลดพวกหย่อนสมรรถภาพให้หมดเกลี้ยงบริษัท เขาจึงเดินรอบ

บริษัทเพื่อสื่อว่าเขาเอาจริง

  ขณะที่เขาเดินเข้าไปในห้องที่มีคนอยู ่เต็ม ก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งยืน 

พิงก�าแพงตัวลีบอยู่ เขาเดินตรงเข้าไปถาม “คุณได้เงินเดือนๆ ละเท่าไหร่” “10,000 บาท 

ครับ ท�าไมหรือครับ” มาร์วินควักเงินออกมาให้ 5,000 บาท และตะโกนว่า “เอาเงินครึ่ง

เดือนนี้ไปและออกจากบริษัทไปเลย อย่าให้ผมได้เห็นหน้าอีก” ชายหนุ่มรับเงินไปแล้วก็

เผ่นทันที

  มาร์วินรู้สึกดีมากกับการได้ไล่คนแรกออก จึงถามคนในห้องว่า “ใครรู้บ้างว่า 

ไอ้หมอขี้เกียจนั่นมันท�าอะไรให้ที่นี่บ้าง”

  พนักงานคนหนึ่งก็ตอบว่า “หมอนั่นมันเป็นเด็กส่งพิซซ่าครับ” 

   ความส�าเรจ็ของผูช้ายทกุคนจะมผีูห้ญงิของเขาอยูข้่างหลงั และเบือ้งหลงัของ

การล้มคว�่าของเขาก็มักมาจากผู้หญิงอื่นอีกคน

   แสงสว่างเดินทางเร็วกว่าเสียง และนี่คือค�าอธิบายว่าเหตุใดคนบางคนจึงดู

ฉลาดจนกระทั่งเราได้ยินเขาพูด

   อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างแฟนและภรรยา? 20 กิโลกรัม

   ชายคนหนึ่งบอกว่าบัตรเครดิตของเขาหาย แต่ก็ตัดสินใจไม่แจ้งอายัดบัตร

เนื่องจากมั่นใจว่าโจรที่ขโมยบัตรไปรูดบัตรน้อยกว่าภรรยาของเขา
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