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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

	 เคารพนายให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้อง	 รักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผล
ร่วมทุกข์สุขทุกที่หมายคล้ายญาติตน						 	 ความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงาน
ไม่ลำาเอียงเที่ยงธรรมน้อมนำาจิต							 	 ทุกความคิดเปิดใจรับสมัครสมาน
รู้ถ่อมตนเป็นคนสู้ไม่อู้งาน			 	 	 ไม่หักหาญบั่นไมตรีมีให้กัน
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน		 	 	 ไม่บิดเบือนความเป็นจริงทุกสิ่งสรรค์	
ติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกัน		 	 	 ไม่แก้ตัวโดยหันไปโทษใคร
ไม่ลุแก่โทสะพาวิกฤติ	 	 	 	 ทุกปัญหาร่วมกันคิดช่วยแก้ไข
มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ                    	 	 ทั้งน้อยใหญ่จะนอบน้อมพร้อมศรัทธา
อีกการงานทั้งหลายที่สำาเร็จ         		 	 จงตอบแทนด้วยบำาเหน็จกันถ้วนหน้า
ใครทำามากทำาน้อยค่อยพิจารณา                 		 สิ่งกล่าวมาคือวิสัยนายที่ดี
								....	โบราณว่าไว้	....
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	 ใครที่มีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรระดับสูง	ผู้อ�ำนวยกำร 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน	 หัวหน้ำงำน	 ฯลฯ	 ต�ำแหน่งเหล่ำนี้ 
ล้วนแล้วแต่จะต้องมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรผลงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย	 และ
แผนงำนที่วำงไว้	 ดังนั้นกลุ่มคนเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่ต้องกำร
เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 ผมเชื่อว่ำ	 นอกจำกที่เรำ 
เรียนมำจำกมหำวิทยำลัยวิชำกำรบริหำรจัดกำรแล้ว															
หลำย	 ๆ	 คนต่ำงก็พยำยำมที่จะหำเคล็ดลับ	 แนวทำง	 และ
เทคนิควิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอเพื่อ
น�ำเอำมำใช้ในกำรเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 ยิ่งไปกว่ำนั้นใน
แวดวงกำรบริหำรจัดกำร	ก็พยำยำมสร้ำงแนวทำง	แนวคิด
ในกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่	ๆ	ขึ้นมำอยู่เสมอแต่หลังจำก
ที่เรำได้เรียนและฝึกฝนวิธีกำรบริหำรจัดกำรกันมำแล้ว	ก็ยัง 
คงมีอีกหลำยคนที่ยังไม่สำมำรถที่จะน�ำเอำควำมรู้เทคนิค
วิธีกำรที่ได้เรียนมำ	 มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จริง	 ๆ	
แล้วเป็นเพรำะอะไร	 ค�ำตอบก็คือ	 เรำยังอำจจะยังไม่ไป
ถึงแก่นของกำรบริหำรจัดกำรที่ดีก็ได้	
	 ดังนั้นวันนี้	ผมก็เลยน�ำเอำเคล็ดลับของกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีมำฝำกกัน	 เผื่อว่ำจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับเหล่ำ
บรรดำผู้บังคับบัญชำและหัวหน้ำงำนทั้งหลำยเอำไปใช้ได้
 การบริหารจัดการ จริง ๆ แล้วก็คือ การบริหาร
จัดการคน	 ผมเช่ือว่ำ	 หลำยคนมองเห็นข้อนี้	 แต่ก็ยังม ี
อีกหลำยคนที่มองไม่เห็นประเด็นนี้	ที่ว่ำ	กำรบริหำรจัดกำร 
ของคนที่เป็นผู ้บังคับบัญชำนั้น	 ก็คือ	 กำรบริหำรคนที ่
ท�ำงำนกับเรำ	 ให้เขำสำมำรถท�ำงำนได้ตำมที่เรำคำดหวัง	 
ผู้บังคับบัญชำบำงคน	 พยำยำมบริหำรลูกน้องให้ได้ผลงำน	 
เช้ำมำก็มำนั่งตำมงำนกันว่ำเสร็จไปถึงไหนแล้ว	 ถ้ำไม่เสร็จ									

กพ็ยำยำมตำม	และสร้ำงควำมกดดันให้กบับคุลำกรทีท่�ำงำน 
ซึ่งคงลืมไปว่ำ	บุคลำกรที่ท�ำงำนให้เรำนั้นก็คือ	คน	ๆ	หนึ่ง	 
ที่มีควำมรู้สึกนึกคิด	 ดังนั้นถ้ำเรำจะบริหำรงำนให้ได้ผล	
สิ่งแรกที่ผู้บังคับบัญชำจะต้องท�ำก็คือ	 กำรให้ควำมส�ำคัญ
กับคนท�ำงำนก่อนเรื่องอื่น	 ๆ	 เช้ำมำ	 ก็ทักทำยลูกน้องบ้ำง	
กล่ำวสวัสดี	 และสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดีให้กับ
ทีมงำนก่อน	เพรำะเมื่อทุกอย่ำงดี	พนักงำนรู้สึกดีแล้ว	เรื่อง
งำนก็ไม่ต้องพูดถึง	ส่วนใหญ่ก็จะออกมำดีตำมไปด้วย	
 การบริหารจัดการคือการช่วยให้ลูกน้องท�างาน
ได้ดี คนที่เป็นผู้บังคับบัญชำก็ต้องมีลูกน้องให้คอยบริหำร
จัดกำร	 ซึ่งลูกน้องแต่ละคนก็จะมีหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ได้รับมอบหมำย	 กำรที่ผู้บังคับ
บัญชำจะต้องบริหำรจัดกำรให้ลูกน้องสร้ำงผลงำนที่ดีนั้น	
แปลว่ำ	 คนที่เป็นผู้บังคับบัญชำจะต้องคอยสนับสนุน	 ให้
ควำมรู้	 และค�ำแนะน�ำ	 รวมทั้งต้องสอนงำนให้กับลูกน้อง
ตนเองอยู่เสมอ	 เพื่อให้เขำสร้ำงผลงำนที่ดีให้กับเรำให้ได้	 
เมือ่ลูกน้องสร้ำงผลงำนท่ีดีแล้ว	ตัวเรำในฐำนะผู้บงัคบับญัชำ 
ก็จะมีผลงำนที่ดีตำมไปด้วยนั่นเอง	ดังนั้นผู ้บังคับบัญชำ
สมัยใหม่ที่อยำกท�ำผลงำนตนเองให้ดีนั้น	จะต้องมีทักษะใน
กำรสอนงำน	(Coaching)	ให้กับลูกน้องของตน	เพื่อให้เขำ
สร้ำงผลงำนที่ดีให้ได้	 อย่ำลืมนะครับว่ำ	 ผู้บังคับบัญชำไม่
สำมำรถท�ำงำนเองทั้งหมดได้ครับ	
 อยากให้ลกูน้องเป็นอย่างไร ผูบ้งัคบับญัชากต้็อง 
เป็นอย่างนั้นด ้วย	 ผู ้บังคับบัญชำส่วนใหญ่มักจะมี 
ควำมคำดหวังว่ำ	ลูกน้องของตนเองจะต้องเป็นคนดี	มีควำม
รับผิดชอบ	มีควำมขยันขันแข็ง			มำท�ำงำนตรงเวลำ	มีควำม
อดทน	 ไม่ท้อแท้	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	มีจิตใจที่ดี	 ยอมรับ

งอกงำม	 เรำก็ควรถำมตวัเองว่ำเรำตอบแทนแม่พระธรณี 
ที่ให ้ที่ดินเรำใช ้อย ่ำงไรบ้ำง	 บำงคนเกิดมำใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 กินข้ำวที่ปลูกจำกพระแม่ธรณ	ี 
กินผักกินปลำจำกธรรมชำติ	 แต่ทั้งชีวิตก่อควำมเดือด
ร้อนต่อบ้ำนต่อเมืองต่อโลกต่อธรรมชำติ	หลำยคนลืมไป
แล้วว่ำ	เรำ	“มีวันนี้เพรำะพี่	 (ธรรมชำติ)	ให้”!	ดังนั้นจึง
ไม่ควรเนรคุณธรรมชำติ	 หำกสำมำรถท�ำอะไรที่มีคุณค่ำ
สักอย่ำงบนที่ดินที่เรำอยู่	 ปลูกต้นไม้สักต้นสองต้น	 เพิ่ม
อำกำศที่ดี	 ลดมลพิษ	 ปลูกผักไม้ใบหญ้ำ	 ก็นับว่ำเรำใช้
ที่ดินผืนนั้นอย่ำงมีควำมหมำยแล้ว	 ตรงกันข้ำมบำงคน
เจอป่ำเป็นต้องหำเรื่องตัด	 หลำยบ้ำนมีที่ดินกว้ำงใหญ่	
แต่เทคอนกรีตหมด	 ไม่ปลูกต้นไม้เลยสักต้นเดียวเพรำะ	
“เดี๋ยวใบไม้ร่วง”	 ถำมจริง!	 อยู่ในโลกนี้หลำยสิบป	ี 
กินของโลก	ใช้ของโลก	ขับถ่ำยใส่โลก	ใจคอไม่คิดจะท�ำ
อะไรดีๆ	คืนให้โลกนี้บ้ำงหรือ?

	 	 	 	 	 วินทร์	เลียววำริณ

คมค�าคนคม

“The moment we want to be something 
we are no longer free.”
     Krishnamurti

ชั่วขณะที่เราต้องการบางสิ่ง
เราไม่เป็นอิสระอีกต่อไป

																																															กฤษณมูรติ

เคล็ดลับการบริหารจัดการ ทำาได้ไม่ได้ อยู่ที่ตัวเราเอง
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ฝังเศษแก้วแหลมคมไว้ป้องกันตัวเอง	 จนบำงครั้งก็ดู 
ไม่ออกว่ำมันเป็นป้อมปรำกำรหรือคุกกันแน่	 ที่ส�ำคัญ 
จะให้กิ่งไม้
	 ใบไม้ของบ้ำนหลังอื่นรุกล�้ำน ่ำนฟ้ำของตน 
ไม่ได้เด็ดขำด	ผมเคยมีประสบกำรณ์กิ่งไม้ใบไม้ของตนเอง 
ล�้ำเข้ำไปในเขตของเพื่อนบ้ำน	 เพื่อนบ้ำนก็ตัดมันฉับ	 
แล้วโยนข้ำมรั้วกลับมำ	 รสนิยมชีวิตไม่ตรงกันอย่ำงนี้			 
ก็ย้ำยบ้ำนดีกว่ำ	 นี่คือกำรใช้ชีวิต	 ‘จัดสรร’	 ของเรำ 
ถูกก�ำหนดด้วยขอบเขตที่เรำสร้ำงขึ้นเอง	 หลำยคน 
ไม่สำมำรถชื่นชมกับใบไม้ที่โผล่หน้ำจำกบ้ำนอื่นเพรำะ	
“มันไม่ใช่ของเรำ”	 ด้วยกรอบคิดแบบนี้	 กำรทะเลำะ 
ข้ำมรั้วไปจนถึงสงครำมพิพำทเรื่องเขตดินแดนจึงไม่เคย 
จบสิ้น	 เพรำะควำมยึดมั่นถือมั่นอยู ่เหนือกำรเข้ำใจ
สัจธรรมนี้	ควำมเป็นเจ้ำของที่ดินทั้งหลำยเป็นเพียงมำยำ
ที่หลำยคนเกำะยึดไว้จนตำย	 ขนำดตำยไปแล้ว	 ในพิธี
กงเต๊กลูกหลำนยังส่งบ้ำน	รถยนต์	ไอแพด	ไอโฟน	ไปให้ใช้ 
เรำไม่เคยเป็นเจ้ำของโลกอย่ำงแท้จริง	 เรำไม่เคยเป็น
เจ้ำของอะไรอย่ำงแท้จริง	 แม้แต่ร่ำงกำยของเรำ	 ‘ตัวกู
ของกู’	 ก็เป็นกำรปรุงแต่งจำกของที่ยืมมำทั้งสิ้น	 ทั้งชีวิต
ดิ้นรนหำที่ดินและสมบัติมำกองเท่ำภูเขำ	 ตำยเม่ือไร	 
ก็เอำไปไม่ได้แม้แต่อะตอมเดียว	 ชีวิตเรำเป็นเพียงมำยำ
อย่ำงหนึง่	เม่ือไรท่ียดึม่ันถอืม่ันว่ำนีค่อื	“ตวักู-ของกู”	ก็อำจ 
เจ็บตัวเจ็บใจได้ทุกขณะ	 มีลูกก็คิดว่ำเรำเป็นเจ้ำของลูก	
มีคู่ก็คิดว่ำเรำเป็นเจ้ำของอีกฝ่ำย	 เพรำะมันไม่ใช่กำรก
อดของมีค่ำ	 แต่เป็นกำรกอดระเบิดเวลำไว้	 ดังนั้นเมื่อ
เอ่ย	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หรือ	 “นี่เป็นของฉัน”	 อย่ำง 
ภำคภูมิใจ	ควรมีสติรู้ว่ำมันเป็นเรื่องชั่วครำว	โฉนดที่ดินที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นเพียงกำรยืมจำกธรรมชำติกำรรู้
เท่ำทันว่ำ	 เรำไม่เคยซื้ออะไรได้จริง	 ๆ	 ทุกอย่ำงเป็นกำร
ยืมหรือเซ้งจำกธรรมชำติ	 เรำไม่เป็นเจ้ำของอะไร
ท�ำให้เรำลดควำมยึดมั่นถือมั่นลง	 แต่มันไม่ได้ท�ำให้เรำไร้
ควำมสุข	 เพรำะกำรเป็นเจ้ำของวัตถุหรืออะไรก็ตำม
กับควำมสุขเป็นคนละเรื่องกัน

	 เช่นเดียวกับไดโนเสำร์หลังบ้ำนเรำ	 วันหนึ่ง
เรำทุกคนก็จะจำกโลกใบนี้ไป	 จุดเดียวที่แตกต่ำงคือ	
เรำท�ำอะไรที่มีคุณค่ำและควำมหมำยบนที่ดินที่เรำซุก
หัวนอนได้มำกกว่ำไดโนเสำร์เหล่ำนั้นหรือไม่	 ไดโนเสำร์
กินพชืบนท่ีดนิ	 แล้วถ่ำยออกเป็นปุ๋ยให้ท่ีดนิ	 ให้พชืพรรณ 
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กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นได้	 ฯลฯ	 กำรที่เรำจะให้
ลูกน้องเป็นอย่ำงที่เรำต้องกำรได้นั้น	 สิ่งที่ส�ำคัญมำกก็คือ										
ตัวหัวหน้ำ	 หรือตัวเรำเองจะต้องเป็นอย่ำงนั้น	 และจะต้อง 
ท�ำตวัอย่ำงแบบนัน้ให้พนกังำนเหน็อยูเ่สมอ	เพือ่ให้พนกังำน
ได้ซมึซบัเอำสิง่เหล่ำนัน้ไปด้วยตนเอง	มนัคงจะยำกถ้ำหวัหน้ำ 
อยำกให้ลูกน้องมำท�ำงำนตรงเวลำ	 แต่ตัวเองมำสำยตลอด	
หรืออยำกให้ลูกน้องขยัน	 แต่ตัวเองยังขี้เกียจอยู่เลย	 หรือ
อยำกให้ลูกน้องมีควำมมุ่งมั่นทุ่มเทในกำรท�ำงำน	 แต่ตัวเอง 
ก็ท�ำงำนแบบเรื่อย	 ๆ	 เปื่อย	 ๆ	 ฯลฯ	 หัวหน้ำเป็นอย่ำงไร	
ลูกน้องก็มักจะเป็นแบบนั้นครับ	 ดังนั้น	 เทคนิคกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีก็คือ	 ถ้ำเรำอยำกให้หน่วยงำนของเรำ	 พนักงำน
ของเรำเป็นแบบใด	 เรำในฐำนะผู้บังคับบัญชำก็ต้องเป็น 
แบบนั้นให้ได้ก่อน	 และท�ำตัวเองให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีให้ 
ลูกน้องเห็นอย่ำงเป็นธรรมชำติ	
 การบริหารจัดการคือการสร้างความสนุกสนาน 
ในการท�างาน	 อย่ำคิดว่ำกำรบริหำรจัดกำรนั้นเป็นเรื่อง 
ของงำน	 ดังนั้นจะต้องซีเรียส	 จะต้องเข้มข้น	 ห้ำมท�ำเป็น
เล่น	 ๆ	 แต่จะมีใครสักกี่คนที่อยำกท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำน
ที่มีแต่ควำมเครียด	 ไม่มีควำมสนุกสนำน	 ไม่มีบรรยำกำศ 
ในกำรท�ำงำนที่เป็นกันเอง	 กำรที่ผู ้บังคับบัญชำจะต้อง
บรหิำรงำน	 เพือ่สร้ำงผลงำนโดยผ่ำนกำรท�ำงำนของพนกังำน 
ที่เป็นลูกน้องนั้น	 สิ่งส�ำคัญก็คือ	 กำรท�ำให้กำรท�ำงำนใน

แต่ละวันมีควำมสนุกสนำนปนอยู่ด้วย	 ไม่ใช่เครียด	 ทั้งวัน 
อำจจะมีกำรแบ่งเวลำพูดคุย	เล่นกัน	หรือมีกิจกรรมระหว่ำง 
ช่วงเวลำในกำรท�ำงำน	 เพือ่เป็นกำรผ่อนคลำยควำมเครยีด 
และยงัสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงพนกังำนกบัผู้บงัคบับัญชำ 
ได้อีกด้วย	มีงำนวิจัย	และบริษัทต่ำง	ๆ	ที่เอำเรื่องของควำม
สนุกสนำนไปใช้จริง	 ซึ่งผลที่ออกมำก็คือ	 ผลงำนพนักงำน
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 เพรำะเขำไม่เครียด	 พอไม่เครียดก็สนุก 
กับงำน	 พอสนุกกับงำนก็ท�ำให้ผลงำนดีขึ้นนั่นเอง	 ดังนั้น	
กำรบรหิำรจดักำรกค็อื	กำรสร้ำงบรรยำกำศทีด่ใีนกำรท�ำงำน	
โดยทีต่วัผูบ้งัคบับญัชำจะต้องเป็นผูส้ร้ำงก่อน	 แต่อย่ำงไรก็ดี	
คงไม่ใช่มีแต่ควำมสนุกเพียงอย่ำงเดียว	โดยไม่สนใจงำนเลย	
 การบริหารจัดการคือการสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม 
คนที่เป็นผู้บังคับบัญชำและอยำกให้ทีมงำนสร้ำงผลงำน 
ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องนั้น	สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ	ผู้บังคับบัญชำคนนี้จะ 
ต้องเป็นคนทีส่ร้ำงแรงจงูใจเชงิบวกให้กบัทมีงำนให้ได้ทกุ	 ๆ	 วนั	 
เช้ำมำกต้็องสร้ำงบรรยำกำศทีดี่ในกำรท�ำงำน	เพ่ือให้พนกังำน
เกิดควำมรู้สึกอยำกมำท�ำงำน	 อยำกลุยงำนหนัก	 ดังนั้น
เคล็ดลับส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรก็คือ	 ผู ้บังคับบัญชำ 
จะต้องสร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำนนั่นเอง	 โดยกำรเปลี่ยน
ตัวเองให้คิดบวก	 มองโลกในแง่ดี	 ทักทำยลูกน้องก่อน
ตอนเช้ำ	 สอบถำมทุกข์สุขพนักงำน	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เวลำ
พนักงำนท�ำงำนดี	 ก็ต้องให้ค�ำชื่นชม	 เวลำที่ผู้บังคับบัญชำ
โดนนำยต�ำหนิมำ	 ก็ต้องทิ้งไว้ในห้องนำย	 อย่ำเอำมำระ
บำยใส่ทีมงำนเด็ดขำด	เพรำะบรรยำกำศที่สร้ำงมำจะพังลง
ทันที	
	 เคล็ดลับเหล่ำนี้	ลองดูดี	ๆ	นะครับ	ว่ำจริง	ๆ	แล้ว	 
มนัไม่ใช่สิง่ทีจ่ะต้องไปหำเรยีนรูก้นัทีไ่หนเลย	 ทกุอย่ำงล้วน
อยู ่ท่ีตัวเรำท่ีเป็นผู้บังคับบัญชำทั้งสิ้น	 เร่ิมท่ีตัวเรำเอง	
เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรำเอง	 ท�ำตัวเองให้ผู้อื่นได้เห็นว่ำเรำเป็น
อย่ำงที่ควรจะเป็น
 เมื่อเราบริหารตัวเองได้ เราก็สามารถบริหาร
จัดการคนอื่นได้ และเมื่อเราบริหารจัดการคนอื่นได้ เราก็
บริหารจัดการงานให้ประสบความส�าเร็จได้

	 หลงับ้ำนผมมไีดโนเสำร์สองสำมตวัเดนิเพ่นพ่ำนอยู	่
บำงครั้งพวกมันเดินผ่ำนไปเฉย	 ๆ	 บำงครั้งก็หยุดเล็มใบไม้	
บำงทีก็ผสมพันธุ์กันที่หลังบ้ำนผมตรงจุดที่ผมชอบนั่งเล่น
นั่นแหละ	 เปล่ำ!	 ผมไม่เห็นพวกมันด้วยตำตัวเองหรอก
เพรำะเกิดไม่ทัน	 แต่เมื่อร้อยล้ำนปีก่อน	 ตรงต�ำแหน่งหลัง
บ้ำนผมนี้	 พวกมันหลำยตัวเดินป้วนเปี้ยนอยู่จริง	 	 ในสมัย
ที่พวกมันครอบครองหลังบ้ำนผม	 พวกไดโนเสำร์บอกว่ำ	 
“นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หำกสัตว์อื่นกล�้ำกรำยหมำยมำยึด
ครอง	ก็จะถูกขับไล่ไป	 เมื่อหมดยุคไดโนเสำร์	สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมเข้ำมำแทนที่	บำงสำยพันธุ์ยึดพื้นที่นี้	บอกลูกหลำน
ว่ำ	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หำกหน้ำไหนล่วงล�้ำพื้นที่ของมนั
ก็ต้องออกแรงกนัหน่อยเพรำะ	 “นีเ่ป็นทีด่นิของเรำ”	 จน
กระทั่งเมื่อสำยพันธุ์	 โฮโม	 ซำ	 เปียนส์	 ครองโลก	 ก็ขับไล ่
สัตว์อื่น	 ๆ	 ออกจำกพื้นที่	 จนถึงขั้นหลำยสำยพันธุ์สูญสิ้น	 
เรำตอกหลกัหมดุว่ำทีต่รงนีต้รงนัน้เป็นทีด่นิของเรำ	 เรำบอก 
ลูกหลำนว่ำ	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 เรำแย่งกันด้วยกำร
ออกแรง	 และเมื่อระบบทุนนิยมครองโลก	 เรำก็เปลี่ยน
จำกกำรออกแรงยึดครองมำซื้อขำยกรรมสิทธิ์ที่ดินกัน	 แต่
ประวัติศำสตร์โลก	4,600	ล้ำนปีบอกเรำว่ำ	กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นของชั่วครำวเสมอ	 ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกำเหนือ	
หรือที่เรำเรียกว่ำอินเดียนแดง	 ใช้ชีวิตอย่ำงสงบสุขบนแผ่น
ดินนั้นมำนำนหลำยชั่วคน	 วันดีคืนดีก็ถูกไล่ฆ่ำไปมำกมำย
เพื่อแย่งที่ดิน	ฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่ำงยิ่ง	แต่มนุษย์
ก็ไม่ยุติธรรมกับทุกฝ่ำยเสมอภำคกัน!	 เรำเข่นฆ่ำสัตว์พืช	
ถำงป่ำ	 ขับไล่สัตว์ป่ำออกจำกที่ดินของพวกมันไปเพื่อเรำ
จะใช้ที่ดินนั้นเป็นที่ท�ำกิน	และในสังคมทุนนิยม	 -	 เพื่อกำร
เก็งก�ำไร

	 เล่ำกันว่ำมหำเศรษฐีคนหนึ่งมีงำนอดิเรกกว้ำนซื้อ 
ที่ดินทั่วเมืองไทย	 วันหนึ่งมหำเศรษฐีนั่งรถผ่ำนที่ดินขนำด
ใหญ่ผืนหนึ่ง	 ดูสวยงำม	 จึงหันไปบอกผู้ช่วยที่อยู่ในรถว่ำ 
“ฉันชอบที่ดินผืนนี้	 ไปจัดกำรซื้อมำซะ”	 ลูกน้องมองหน้ำ
เจำ้นำยครู่หนึ่ง	 กล่ำวว่ำ	 “แต่นี่เป็นที่ดินของท่ำนนะครับ” 
นำยทุนเหล่ำนี้กว้ำนซื้อที่ดินไม่ใช่ส�ำหรับอยู่หรือใช้เลี้ยงชีพ 
แต่เพื่อลงทุนในระบบ	 ‘ก�ำไรสูงสุด’	บ้ำงไม่เคยเหยียบที่ดิน 
ของตัวเองด้วยซ�ำ้	นีก่ค็อืทีม่ำของค�ำกล่ำวของ	มหำตมะ	คำนธี	 
ที่ว่ำ	 “โลกมีเหลือพอส�ำหรับควำมจ�ำเป็นของมนุษย์ทุกคน 
แต่ไม่พอส�ำหรบัควำมโลภของคน”	เป็นเรือ่งน่ำขมขืน่อย่ำงยิง่ 
เมื่อพื้นที่โลกซึ่งเป็นแผ่นดินคือรำว	29	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ 
ทั้งหมด	 เหลือเฟือส�ำหรับจ�ำนวนประชำกรโลกเจ็ดพัน 
ล้ำนคน	 แต่ในทกุมมุโลกยงัมคีนทีไ่ม่มบ้ีำน	 ไม่มทีีด่นิท�ำกนิ 
บ้ำงเช่ำที่มำท�ำนำ	 และแทบไม่มีเหลือกินเอง	 กำรออก 
กฎหมำยให้ที่ดินไม่เป็นของใครหรือตระกูลไหนช่ัวนิรันดร ์
หรือจ�ำกัดให้เป็นเจ้ำของที่ดินได้ระยะเวลำหนึ่ง	 เช่น 
99	 ปี	 หรือภำษีที่ดิน	 ท�ำให้ที่ดินไม่ตำย	 มีกำรเคลื่อนไหว 
ใช้ประโยชน์จำกที่ดินเต็มที่กว่ำ		และอำจดีต่อสังคมส่วนรวม 
เพรำะหำกเป็นมรดกตกทอดไปตลอดกำล	 ลกูหลำนกจ็ะไม่
ต้องท�ำงำน	 ไม่สร้ำงผลผลติอะไรต่อประเทศ	 พูดอย่ำงหยำบ
คำยคืออยู่อย่ำงเสียข้ำวสุก	 กำรรู้ว่ำทุกคนต้องท�ำงำนท�ำให้
ต้องดิ้นรน	 ไม่ขี้เกียจ	 อีกประกำรมันสอนเรำเรื่องควำม 
ไม่แน่นอนอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 วิถีชีวิตแบบหมู่บ้ำนจัดสรรในเมืองไทยท�ำให้เรำมี
ชีวิตอยู่ในขอบเขตของที่ดินที่เขำตีตำรำงแบ่งให้ตำมเงินท่ี
เรำลงไป	อำจเป็น	25	ตำรำงวำ	50	ตำรำงวำ	100	ตำรำงวำ	 
ก็แบ่งกันไปเมื่อซื้อบ้ำนจัดสรร	 หลังนี้ขนำด	 50	 ตำรำงวำ	
หลังนั้น	 60	 ตำรำงวำ	 ก็ถือเอำตัวเลขนั้นมำก�ำหนดชีวิต
เรำแบ่งกรอบอย่ำงชัดเจน	 ก่อรั้วสูง	 2-3	 เมตร	 บำงหลัง 
ต่อเติมก�ำแพงเหล็กแหลมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง	 บำงบ้ำน 
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	 เมื่อพูดถึงเรื่องของกำรพัฒนำควำมรู ้ ให ้กับ
บุคลำกรน้ัน	 วิธีกำรท่ีคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงก่อนเป็น
อันดับแรกก็คือกำรฝึกอบรม	 ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกองค์กรจะต้อง
จัดให้มีขึ้น	เพื่อที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้	ทักษะในกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น	และพร้อมที่จะรับงำนที่
ยำกขึ้นไปอีก
	 แต่พอพูดถึงกำรฝึกอบรม	 ก็มีมุมมองหลำยหลำก
มำกเลย	 หัวหน้ำบำงคนเอง	 ก็มองว่ำกำรส่งบุคลำกรไป
ฝึกอบรมนั้นเป็นกำรเสียเวลำท�ำงำนมำก	 แทนที่จะได้งำน	
กลับส่งออกไปนั่งเฉย	ๆ	กลับมำก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น
	 แต่ก็มีหัวหน้ำงำนอีกมำกนะครับ	 ที่มองว่ำ	 กำร
ฝึกอบรมนั้นเป็นกำรลงทุนในระยะยำว	 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำให้บุคลำกรมีควำมพร้อมท่ีจะรับมือกับงำนที่ท้ำทำย	
และยำกขึ้นในอนำคต	และไม่ได้คำดหวังว่ำ	อบรมวันนี้แล้ว
พรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที	 เรื่องแบบนี้ต้องอำศัยเวลำนี่
ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ดีของหัวหน้ำงำน
	 ผมเองก็เคยสอบถำมบุคลำกรที่มำเข้ำรับกำร	 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง	 ๆ	 ที่ทำงบริษัทผมจัด	 หรือแม้แต่

ที่ผมไปบรรยำยเอง	 ก็มีควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยเช่นกัน	
ลองมำดูว่ำบุคลำกรที่ถูกส่งมำฝึกอบรมนั้นเขำคิดอย่ำงไร
กันบ้ำง
 คิดว่าการฝึกอบรมคือการโดนลงโทษ	 เพรำะที่
บริษัทส่งมำอบรม	ก็เพรำะว่ำ	เขำท�ำงำนไม่ดี	ก็เลยถูกส่งมำ
ดัดนิสัย	เพื่อจะได้ท�ำงำนให้ดีขึ้น	บุคลำกรที่คิดแบบนี้	เวลำ
นั่งอบรม	จะไม่ค่อยอยำกเรียนอะไรเลย	นั่งนิ่ง	ๆ	เหม่อลอย	
ใจลอย	 ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรอบรมเลย	 เพรำะมัวแต่ 
คิดว่ำ	เรำไม่ได้เป็นอย่ำงที่นำยคิดซะหน่อย
 คิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้ว	 แต่ไม่รู้ว่ำท�ำไมหัวหน้ำ
ถึงส่งมำอบรมอีก	บุคลำกรลักษณะนี้	จะไม่ค่อยเปิดใจเวลำ
เรียนเท่ำไร	มักจะท�ำตัวว่ำตนรู้แล้ว	 เข้ำใจแล้ว	 แต่ปัญหำก็
คือ	 รู้แล้วแต่ไม่เคยท�ำ	 ก็เลยท�ำให้นำยส่งเขำมำเข้ำอีกเพื่อ
จะได้กระตุ้นให้เขำลงมือท�ำสิ่งที่รู้ซะที
	 คิดว ่าอบรมไปก็ไม ่ได ้อะไรขึ้นมา	 บุคลำกร
ลักษณะนี้	เคยมีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีกับกำรฝึกอบรมมำก่อน 
ก็คือ	 เคยเข้ำอบรม	 แต่ไม่เห็นได้ควำมรู้อะไรเลย	 อีกทั้ง	
กลับมำก็ไม่เห็นจะได้น�ำควำมรู้มำใช้	 ก็เลยไม่อยำกออกมำ

อบรม	อยำกอยู่ท�ำงำนมำกกว่ำ	จริง	ๆ	ถ้ำบุคลำกรคิดแบบ
นี้	ก็แก้ไม่ยำกนะครับ	จะต้องให้หัวหน้ำช่วย	โดยกำรให้ลูก
น้องน�ำเอำควำมรู้ที่ได้เรียนมำใช้งำนจริง	 ด้วยวิธีกำรมอบ
หมำยงำน	 และให้ทดลองท�ำในสิ่งที่ได้เรียนมำนั่นเองครับ	
หัวหน้ำต้องสนับสนุนครับ
 คิดว่าเป็นการท�าตามค�าสั่งของเจ้านาย	 เขำส่ง
มำให้อบรม	 ก็มำตำมค�ำสั่งเลย	 จะได้อะไร	 หรือไม่ได้อะไร	
ไม่รู้หรอก	 รู้แค่เพียงว่ำ	 นำยสั่งมำ	 ก็ท�ำตำมนั้นเป็นใช้ได้	
บุคลำกรที่คิดแบบนี้	จะไม่ได้ควำมรู้อะไรเลย	เพรำะเขำไม่
ได้ตั้งใจมำรับอยู่แล้ว
	 คิดว่ำเป็นโอกำสที่ดีในกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ของ
ตนเอง	 คนที่คิดแบบนี้ก็มีไม่น้อยนะครับ	 เรียกได้ว่ำระยะ
หลัง	 ๆ	 มำนี้	 บุคลำกรเข้ำใจเรื่องของกำรฝึกอบรมดีมำก	
บุคลำกรที่คิดแบบนี้	 จะเปิดใจรับฟังควำมรู้ใหม่	 ๆ	 แม้ว่ำ
ควำมรู้นั้นอำจจะเคยเรียนมำแล้วก็ตำม	 แต่ก็จะคิดว่ำ	
เป็นกำรทบทวนอีกครั้ง	 เพื่อให้ตนเองแน่นมำกขึ้น	และจะ
ไม่ค่อยปฏิเสธควำมรู้ที่ผู้บรรยำยสอน	พร้อมทั้งยังพยำยำม
ที่จะมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนในห้องเรียนด้วย	แบบนี้เขำจะ

ได้ควำมรู้ไปเต็ม	ๆ 	และบุคลำกรที่คิดแบบนี้	จะพยำยำมน�ำ
ควำมรู้ที่ได้มำ	ไปปรับใช้ในกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติถ้ำจะให้ 
บุคลำกรที่เรำส่งไปมีทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกอบรม	องค์กรจะ 
ต้องปลกูฝังเรือ่งของกำรพฒันำบคุลำกรไว้ในกำรท�ำงำนด้วย 
และท�ำให้หัวหน้ำงำนทุกระดับ	 เห็นควำมส�ำคัญของ
กำรพัฒนำบุคลำกร	 และพร้อมที่จะให้บุคลำกรน�ำเอำ 
ควำมรู้ใหม่	 ๆ	 ที่เรียนมำ	 มำปรับใช้กับกำรท�ำงำนผมเคย
ได้ยินหัวหน้ำพูดกับลูกน้องที่ไปฝึกอบรมมำใหม่	 ๆ	 ว่ำ	 
“ไอ้ที่เรียนมำมันก็แค่ทฤษฎี	อย่ำไปเอำมำใช้เลย	ที่เรำ 
ท�ำงำนอยู่มันก็ดีอยู ่แล้ว	 อย่ำไปยึดติดกับหลักกำรทำง
วิชำกำรให้มำกนัก”	 พูดซะแบบนี้	 ลูกน้องก็เลยพำลไม่
อยำกไปอบรม	 ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คิดต่อว่ำ	 “แล้วส่งไปอบรม
ท�ำไม”	
	 ถ้ำเป็นแบบนี้	 เรำจะไม่ได้อะไรใหม่	 ๆ	 จำกกำร
ลงทุนให้บุคลำกรไปฝึกอบรมเลยครับ
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	 เมื่อพูดถึงเรื่องของกำรพัฒนำควำมรู ้ ให ้กับ
บุคลำกรนั้น	 วิธีกำรที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงก่อนเป็น
อันดับแรกก็คือกำรฝึกอบรม	 ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกองค์กรจะต้อง
จัดให้มีขึ้น	เพื่อที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้	ทักษะในกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น	และพร้อมที่จะรับงำนที่
ยำกขึ้นไปอีก
	 แต่พอพูดถึงกำรฝึกอบรม	 ก็มีมุมมองหลำยหลำก
มำกเลย	 หัวหน้ำบำงคนเอง	 ก็มองว่ำกำรส่งบุคลำกรไป
ฝึกอบรมนั้นเป็นกำรเสียเวลำท�ำงำนมำก	 แทนที่จะได้งำน	
กลับส่งออกไปนั่งเฉย	ๆ	กลับมำก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น
	 แต่ก็มีหัวหน้ำงำนอีกมำกนะครับ	 ที่มองว่ำ	 กำร
ฝึกอบรมนั้นเป็นกำรลงทุนในระยะยำว	 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำให้บุคลำกรมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับงำนที่ท้ำทำย	
และยำกขึ้นในอนำคต	และไม่ได้คำดหวังว่ำ	อบรมวันนี้แล้ว
พรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที	 เรื่องแบบนี้ต้องอำศัยเวลำนี่
ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ดีของหัวหน้ำงำน
	 ผมเองก็เคยสอบถำมบุคลำกรที่มำเข้ำรับกำร	 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง	 ๆ	 ที่ทำงบริษัทผมจัด	 หรือแม้แต่

ที่ผมไปบรรยำยเอง	 ก็มีควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยเช่นกัน	
ลองมำดูว่ำบุคลำกรท่ีถูกส่งมำฝึกอบรมนั้นเขำคิดอย่ำงไร
กันบ้ำง
 คิดว่าการฝึกอบรมคือการโดนลงโทษ	 เพรำะที่
บริษัทส่งมำอบรม	ก็เพรำะว่ำ	เขำท�ำงำนไม่ดี	ก็เลยถูกส่งมำ
ดัดนิสัย	เพื่อจะได้ท�ำงำนให้ดีขึ้น	บุคลำกรที่คิดแบบนี้	เวลำ
นั่งอบรม	จะไม่ค่อยอยำกเรียนอะไรเลย	นั่งนิ่ง	ๆ	เหม่อลอย	
ใจลอย	 ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรอบรมเลย	 เพรำะมัวแต่ 
คิดว่ำ	เรำไม่ได้เป็นอย่ำงที่นำยคิดซะหน่อย
 คิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้ว	 แต่ไม่รู้ว่ำท�ำไมหัวหน้ำ
ถึงส่งมำอบรมอีก	บุคลำกรลักษณะนี้	จะไม่ค่อยเปิดใจเวลำ
เรียนเท่ำไร	มักจะท�ำตัวว่ำตนรู้แล้ว	 เข้ำใจแล้ว	 แต่ปัญหำก็
คือ	 รู้แล้วแต่ไม่เคยท�ำ	 ก็เลยท�ำให้นำยส่งเขำมำเข้ำอีกเพื่อ
จะได้กระตุ้นให้เขำลงมือท�ำสิ่งที่รู้ซะที
	 คิดว ่าอบรมไปก็ไม ่ได ้อะไรขึ้นมา	 บุคลำกร
ลักษณะนี้	เคยมีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีกับกำรฝึกอบรมมำก่อน 
ก็คือ	 เคยเข้ำอบรม	 แต่ไม่เห็นได้ควำมรู้อะไรเลย	 อีกทั้ง	
กลับมำก็ไม่เห็นจะได้น�ำควำมรู้มำใช้	 ก็เลยไม่อยำกออกมำ

อบรม	อยำกอยู่ท�ำงำนมำกกว่ำ	จริง	ๆ	ถ้ำบุคลำกรคิดแบบ
นี้	ก็แก้ไม่ยำกนะครับ	จะต้องให้หัวหน้ำช่วย	โดยกำรให้ลูก
น้องน�ำเอำควำมรู้ที่ได้เรียนมำใช้งำนจริง	 ด้วยวิธีกำรมอบ
หมำยงำน	 และให้ทดลองท�ำในสิ่งที่ได้เรียนมำนั่นเองครับ	
หัวหน้ำต้องสนับสนุนครับ
 คิดว่าเป็นการท�าตามค�าสั่งของเจ้านาย	 เขำส่ง
มำให้อบรม	 ก็มำตำมค�ำสั่งเลย	 จะได้อะไร	 หรือไม่ได้อะไร	
ไม่รู้หรอก	 รู้แค่เพียงว่ำ	 นำยสั่งมำ	 ก็ท�ำตำมนั้นเป็นใช้ได้	
บุคลำกรที่คิดแบบนี้	จะไม่ได้ควำมรู้อะไรเลย	เพรำะเขำไม่
ได้ตั้งใจมำรับอยู่แล้ว
	 คิดว่ำเป็นโอกำสท่ีดีในกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ของ
ตนเอง	 คนที่คิดแบบนี้ก็มีไม่น้อยนะครับ	 เรียกได้ว่ำระยะ
หลัง	 ๆ	 มำนี้	 บุคลำกรเข้ำใจเรื่องของกำรฝึกอบรมดีมำก	
บุคลำกรที่คิดแบบนี้	 จะเปิดใจรับฟังควำมรู้ใหม่	 ๆ	 แม้ว่ำ
ควำมรู้นั้นอำจจะเคยเรียนมำแล้วก็ตำม	 แต่ก็จะคิดว่ำ	
เป็นกำรทบทวนอีกครั้ง	 เพื่อให้ตนเองแน่นมำกขึ้น	และจะ
ไม่ค่อยปฏิเสธควำมรู้ที่ผู้บรรยำยสอน	พร้อมทั้งยังพยำยำม
ที่จะมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนในห้องเรียนด้วย	แบบนี้เขำจะ

ได้ควำมรู้ไปเต็ม	ๆ 	และบุคลำกรที่คิดแบบนี้	จะพยำยำมน�ำ
ควำมรู้ที่ได้มำ	ไปปรับใช้ในกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติถ้ำจะให้ 
บุคลำกรที่เรำส่งไปมีทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกอบรม	องค์กรจะ 
ต้องปลูกฝังเร่ืองของกำรพัฒนำบคุลำกรไว้ในกำรท�ำงำนด้วย 
และท�ำให้หัวหน้ำงำนทุกระดับ	 เห็นควำมส�ำคัญของ
กำรพัฒนำบุคลำกร	 และพร้อมที่จะให้บุคลำกรน�ำเอำ 
ควำมรู้ใหม่	 ๆ	 ที่เรียนมำ	 มำปรับใช้กับกำรท�ำงำนผมเคย
ได้ยินหัวหน้ำพูดกับลูกน้องที่ไปฝึกอบรมมำใหม่	 ๆ	 ว่ำ	 
“ไอ้ที่เรียนมำมันก็แค่ทฤษฎี	อย่ำไปเอำมำใช้เลย	ที่เรำ 
ท�ำงำนอยู่มันก็ดีอยู ่แล้ว	 อย่ำไปยึดติดกับหลักกำรทำง
วิชำกำรให้มำกนัก”	 พูดซะแบบนี้	 ลูกน้องก็เลยพำลไม่
อยำกไปอบรม	 ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คิดต่อว่ำ	 “แล้วส่งไปอบรม
ท�ำไม”	
	 ถ้ำเป็นแบบนี้	 เรำจะไม่ได้อะไรใหม่	 ๆ	 จำกกำร
ลงทุนให้บุคลำกรไปฝึกอบรมเลยครับ
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กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นได้	 ฯลฯ	 กำรที่เรำจะให้
ลูกน้องเป็นอย่ำงที่เรำต้องกำรได้นั้น	 สิ่งที่ส�ำคัญมำกก็คือ										
ตัวหัวหน้ำ	 หรือตัวเรำเองจะต้องเป็นอย่ำงนั้น	 และจะต้อง 
ท�ำตวัอย่ำงแบบนัน้ให้พนกังำนเหน็อยูเ่สมอ	เพือ่ให้พนกังำน
ได้ซมึซบัเอำส่ิงเหล่ำนัน้ไปด้วยตนเอง	มันคงจะยำกถ้ำหวัหน้ำ 
อยำกให้ลูกน้องมำท�ำงำนตรงเวลำ	 แต่ตัวเองมำสำยตลอด	
หรืออยำกให้ลูกน้องขยัน	 แต่ตัวเองยังขี้เกียจอยู่เลย	 หรือ
อยำกให้ลูกน้องมีควำมมุ่งมั่นทุ่มเทในกำรท�ำงำน	 แต่ตัวเอง 
ก็ท�ำงำนแบบเรื่อย	 ๆ	 เปื่อย	 ๆ	 ฯลฯ	 หัวหน้ำเป็นอย่ำงไร	
ลูกน้องก็มักจะเป็นแบบนั้นครับ	 ดังนั้น	 เทคนิคกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีก็คือ	 ถ้ำเรำอยำกให้หน่วยงำนของเรำ	 พนักงำน
ของเรำเป็นแบบใด	 เรำในฐำนะผู้บังคับบัญชำก็ต้องเป็น 
แบบนั้นให้ได้ก่อน	 และท�ำตัวเองให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีให้ 
ลูกน้องเห็นอย่ำงเป็นธรรมชำติ	
 การบริหารจัดการคือการสร้างความสนุกสนาน 
ในการท�างาน	 อย่ำคิดว่ำกำรบริหำรจัดกำรนั้นเป็นเรื่อง 
ของงำน	 ดังนั้นจะต้องซีเรียส	 จะต้องเข้มข้น	 ห้ำมท�ำเป็น
เล่น	 ๆ	 แต่จะมีใครสักกี่คนที่อยำกท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำน
ที่มีแต่ควำมเครียด	 ไม่มีควำมสนุกสนำน	 ไม่มีบรรยำกำศ 
ในกำรท�ำงำนที่เป็นกันเอง	 กำรที่ผู ้บังคับบัญชำจะต้อง
บรหิำรงำน	 เพือ่สร้ำงผลงำนโดยผ่ำนกำรท�ำงำนของพนกังำน 
ที่เป็นลูกน้องนั้น	 สิ่งส�ำคัญก็คือ	 กำรท�ำให้กำรท�ำงำนใน

แต่ละวันมีควำมสนุกสนำนปนอยู่ด้วย	 ไม่ใช่เครียด	 ทั้งวัน 
อำจจะมีกำรแบ่งเวลำพูดคุย	เล่นกัน	หรือมีกิจกรรมระหว่ำง 
ช่วงเวลำในกำรท�ำงำน	 เพือ่เป็นกำรผ่อนคลำยควำมเครยีด 
และยงัสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงพนกังำนกบัผูบ้งัคบับญัชำ 
ได้อีกด้วย	มีงำนวิจัย	และบริษัทต่ำง	ๆ	ที่เอำเรื่องของควำม
สนุกสนำนไปใช้จริง	 ซึ่งผลที่ออกมำก็คือ	 ผลงำนพนักงำน
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 เพรำะเขำไม่เครียด	 พอไม่เครียดก็สนุก 
กับงำน	 พอสนุกกับงำนก็ท�ำให้ผลงำนดีขึ้นนั่นเอง	 ดังนั้น	
กำรบรหิำรจัดกำรก็คือ	กำรสร้ำงบรรยำกำศทีด่ใีนกำรท�ำงำน	
โดยท่ีตวัผู้บังคับบัญชำจะต้องเป็นผูส้ร้ำงก่อน	 แต่อย่ำงไรกด็ี	
คงไม่ใช่มีแต่ควำมสนุกเพียงอย่ำงเดียว	โดยไม่สนใจงำนเลย	
 การบริหารจัดการคือการสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม 
คนที่เป็นผู้บังคับบัญชำและอยำกให้ทีมงำนสร้ำงผลงำน 
ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องนั้น	สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ	ผู้บังคับบัญชำคนนี้จะ 
ต้องเป็นคนทีส่ร้ำงแรงจงูใจเชงิบวกให้กบัทมีงำนให้ได้ทกุ	 ๆ	 วนั	 
เช้ำมำก็ต้องสร้ำงบรรยำกำศทีด่ใีนกำรท�ำงำน	เพือ่ให้พนกังำน
เกิดควำมรู้สึกอยำกมำท�ำงำน	 อยำกลุยงำนหนัก	 ดังนั้น
เคล็ดลับส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรก็คือ	 ผู ้บังคับบัญชำ 
จะต้องสร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำนนั่นเอง	 โดยกำรเปลี่ยน
ตัวเองให้คิดบวก	 มองโลกในแง่ดี	 ทักทำยลูกน้องก่อน
ตอนเช้ำ	 สอบถำมทุกข์สุขพนักงำน	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เวลำ
พนักงำนท�ำงำนดี	 ก็ต้องให้ค�ำชื่นชม	 เวลำที่ผู้บังคับบัญชำ
โดนนำยต�ำหนิมำ	 ก็ต้องทิ้งไว้ในห้องนำย	 อย่ำเอำมำระ
บำยใส่ทีมงำนเด็ดขำด	เพรำะบรรยำกำศที่สร้ำงมำจะพังลง
ทันที	
	 เคล็ดลับเหล่ำนี้	ลองดูดี	ๆ	นะครับ	ว่ำจริง	ๆ	แล้ว	 
มันไม่ใช่ส่ิงท่ีจะต้องไปหำเรยีนรูก้นัทีไ่หนเลย	 ทกุอย่ำงล้วน
อยู ่ที่ตัวเรำที่เป็นผู ้บังคับบัญชำทั้งสิ้น	 เริ่มที่ตัวเรำเอง	
เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรำเอง	 ท�ำตัวเองให้ผู้อื่นได้เห็นว่ำเรำเป็น
อย่ำงที่ควรจะเป็น
 เมื่อเราบริหารตัวเองได้ เราก็สามารถบริหาร
จัดการคนอื่นได้ และเมื่อเราบริหารจัดการคนอื่นได้ เราก็
บริหารจัดการงานให้ประสบความส�าเร็จได้

	 หลงับ้ำนผมมไีดโนเสำร์สองสำมตวัเดนิเพ่นพ่ำนอยู	่
บำงครั้งพวกมันเดินผ่ำนไปเฉย	 ๆ	 บำงครั้งก็หยุดเล็มใบไม้	
บำงทีก็ผสมพันธุ์กันที่หลังบ้ำนผมตรงจุดที่ผมชอบนั่งเล่น
นั่นแหละ	 เปล่ำ!	 ผมไม่เห็นพวกมันด้วยตำตัวเองหรอก
เพรำะเกิดไม่ทัน	 แต่เมื่อร้อยล้ำนปีก่อน	 ตรงต�ำแหน่งหลัง
บ้ำนผมนี้	 พวกมันหลำยตัวเดินป้วนเปี้ยนอยู่จริง	 	 ในสมัย
ที่พวกมันครอบครองหลังบ้ำนผม	 พวกไดโนเสำร์บอกว่ำ	 
“นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หำกสัตว์อื่นกล�้ำกรำยหมำยมำยึด
ครอง	ก็จะถูกขับไล่ไป	 เมื่อหมดยุคไดโนเสำร์	สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมเข้ำมำแทนที่	บำงสำยพันธุ์ยึดพื้นที่นี้	บอกลูกหลำน
ว่ำ	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หำกหน้ำไหนล่วงล�้ำพื้นที่ของมนั
กต้็องออกแรงกนัหน่อยเพรำะ	 “นีเ่ป็นทีด่นิของเรำ”	 จน
กระทั่งเมื่อสำยพันธุ์	 โฮโม	 ซำ	 เปียนส์	 ครองโลก	 ก็ขับไล ่
สัตว์อื่น	 ๆ	 ออกจำกพื้นที่	 จนถึงขั้นหลำยสำยพันธุ์สูญสิ้น	 
เรำตอกหลกัหมดุว่ำทีต่รงนีต้รงนัน้เป็นทีด่นิของเรำ	 เรำบอก 
ลูกหลำนว่ำ	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 เรำแย่งกันด้วยกำร
ออกแรง	 และเมื่อระบบทุนนิยมครองโลก	 เรำก็เปลี่ยน
จำกกำรออกแรงยึดครองมำซื้อขำยกรรมสิทธิ์ที่ดินกัน	 แต่
ประวัติศำสตร์โลก	4,600	ล้ำนปีบอกเรำว่ำ	กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นของชั่วครำวเสมอ	 ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกำเหนือ	
หรือที่เรำเรียกว่ำอินเดียนแดง	 ใช้ชีวิตอย่ำงสงบสุขบนแผ่น
ดินนั้นมำนำนหลำยชั่วคน	 วันดีคืนดีก็ถูกไล่ฆ่ำไปมำกมำย
เพื่อแย่งที่ดิน	ฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่ำงยิ่ง	แต่มนุษย์
ก็ไม่ยุติธรรมกับทุกฝ่ำยเสมอภำคกัน!	 เรำเข่นฆ่ำสัตว์พืช	
ถำงป่ำ	 ขับไล่สัตว์ป่ำออกจำกที่ดินของพวกมันไปเพื่อเรำ
จะใช้ที่ดินนั้นเป็นที่ท�ำกิน	และในสังคมทุนนิยม	 -	 เพื่อกำร
เก็งก�ำไร

	 เล่ำกันว่ำมหำเศรษฐีคนหนึ่งมีงำนอดิเรกกว้ำนซื้อ 
ที่ดินทั่วเมืองไทย	 วันหนึ่งมหำเศรษฐีนั่งรถผ่ำนที่ดินขนำด
ใหญ่ผืนหนึ่ง	 ดูสวยงำม	 จึงหันไปบอกผู้ช่วยที่อยู่ในรถว่ำ 
“ฉันชอบที่ดินผืนนี้	 ไปจัดกำรซื้อมำซะ”	 ลูกน้องมองหน้ำ
เจำ้นำยครู่หนึ่ง	 กล่ำวว่ำ	 “แต่นี่เป็นที่ดินของท่ำนนะครับ” 
นำยทุนเหล่ำนี้กว้ำนซื้อที่ดินไม่ใช่ส�ำหรับอยู่หรือใช้เล้ียงชีพ 
แต่เพื่อลงทุนในระบบ	 ‘ก�ำไรสูงสุด’	บ้ำงไม่เคยเหยียบที่ดิน 
ของตัวเองด้วยซ�ำ้	นีก่ค็อืทีม่ำของค�ำกล่ำวของ	มหำตมะ	คำนธี	 
ที่ว่ำ	 “โลกมีเหลือพอส�ำหรับควำมจ�ำเป็นของมนุษย์ทุกคน 
แต่ไม่พอส�ำหรบัควำมโลภของคน”	เป็นเรือ่งน่ำขมขืน่อย่ำงยิง่ 
เมื่อพื้นที่โลกซึ่งเป็นแผ่นดินคือรำว	29	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ 
ทั้งหมด	 เหลือเฟือส�ำหรับจ�ำนวนประชำกรโลกเจ็ดพัน 
ล้ำนคน	 แต่ในทกุมมุโลกยงัมคีนทีไ่ม่มบ้ีำน	 ไม่มทีีด่นิท�ำกิน 
บ้ำงเช่ำที่มำท�ำนำ	 และแทบไม่มีเหลือกินเอง	 กำรออก 
กฎหมำยให้ที่ดินไม่เป็นของใครหรือตระกูลไหนชั่วนิรันดร ์
หรือจ�ำกัดให้เป็นเจ้ำของท่ีดินได้ระยะเวลำหนึ่ง	 เช่น 
99	 ปี	 หรือภำษีที่ดิน	 ท�ำให้ที่ดินไม่ตำย	 มีกำรเคลื่อนไหว 
ใช้ประโยชน์จำกที่ดินเต็มที่กว่ำ		และอำจดีต่อสังคมส่วนรวม 
เพรำะหำกเป็นมรดกตกทอดไปตลอดกำล	 ลกูหลำนก็จะไม่
ต้องท�ำงำน	 ไม่สร้ำงผลผลติอะไรต่อประเทศ	 พูดอย่ำงหยำบ
คำยคืออยู่อย่ำงเสียข้ำวสุก	 กำรรู้ว่ำทุกคนต้องท�ำงำนท�ำให้
ต้องดิ้นรน	 ไม่ขี้เกียจ	 อีกประกำรมันสอนเรำเรื่องควำม 
ไม่แน่นอนอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 วิถีชีวิตแบบหมู่บ้ำนจัดสรรในเมืองไทยท�ำให้เรำมี
ชีวิตอยู่ในขอบเขตของที่ดินที่เขำตีตำรำงแบ่งให้ตำมเงินที่
เรำลงไป	อำจเป็น	25	ตำรำงวำ	50	ตำรำงวำ	100	ตำรำงวำ	 
ก็แบ่งกันไปเมื่อซื้อบ้ำนจัดสรร	 หลังนี้ขนำด	 50	 ตำรำงวำ	
หลังนั้น	 60	 ตำรำงวำ	 ก็ถือเอำตัวเลขนั้นมำก�ำหนดชีวิต
เรำแบ่งกรอบอย่ำงชัดเจน	 ก่อรั้วสูง	 2-3	 เมตร	 บำงหลัง 
ต่อเติมก�ำแพงเหล็กแหลมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง	 บำงบ้ำน 
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	 ใครที่มีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรระดับสูง	ผู้อ�ำนวยกำร 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน	 หัวหน้ำงำน	 ฯลฯ	 ต�ำแหน่งเหล่ำนี้ 
ล้วนแล้วแต่จะต้องมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรผลงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย	 และ
แผนงำนที่วำงไว้	 ดังนั้นกลุ่มคนเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่ต้องกำร
เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 ผมเชื่อว่ำ	 นอกจำกที่เรำ 
เรียนมำจำกมหำวิทยำลัยวิชำกำรบริหำรจัดกำรแล้ว															
หลำย	 ๆ	 คนต่ำงก็พยำยำมที่จะหำเคล็ดลับ	 แนวทำง	 และ
เทคนิควิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอเพื่อ
น�ำเอำมำใช้ในกำรเป็นผู้บังคับบัญชำที่ดี	 ยิ่งไปกว่ำนั้นใน
แวดวงกำรบริหำรจัดกำร	ก็พยำยำมสร้ำงแนวทำง	แนวคิด
ในกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่	ๆ	ขึ้นมำอยู่เสมอแต่หลังจำก
ที่เรำได้เรียนและฝึกฝนวิธีกำรบริหำรจัดกำรกันมำแล้ว	ก็ยัง 
คงมีอีกหลำยคนที่ยังไม่สำมำรถที่จะน�ำเอำควำมรู้เทคนิค
วิธีกำรที่ได้เรียนมำ	 มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จริง	 ๆ	
แล้วเป็นเพรำะอะไร	 ค�ำตอบก็คือ	 เรำยังอำจจะยังไม่ไป
ถึงแก่นของกำรบริหำรจัดกำรที่ดีก็ได้	
	 ดังนั้นวันนี้	ผมก็เลยน�ำเอำเคล็ดลับของกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีมำฝำกกัน	 เผื่อว่ำจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับเหล่ำ
บรรดำผู้บังคับบัญชำและหัวหน้ำงำนทั้งหลำยเอำไปใช้ได้
 การบริหารจัดการ จริง ๆ แล้วก็คือ การบริหาร
จัดการคน	 ผมเชื่อว่ำ	 หลำยคนมองเห็นข้อนี้	 แต่ก็ยังม ี
อีกหลำยคนที่มองไม่เห็นประเด็นนี้	ที่ว่ำ	กำรบริหำรจัดกำร 
ของคนที่เป็นผู ้บังคับบัญชำนั้น	 ก็คือ	 กำรบริหำรคนที ่
ท�ำงำนกับเรำ	 ให้เขำสำมำรถท�ำงำนได้ตำมที่เรำคำดหวัง	 
ผู้บังคับบัญชำบำงคน	 พยำยำมบริหำรลูกน้องให้ได้ผลงำน	 
เช้ำมำก็มำนั่งตำมงำนกันว่ำเสร็จไปถึงไหนแล้ว	 ถ้ำไม่เสร็จ									

กพ็ยำยำมตำม	และสร้ำงควำมกดดนัให้กบับคุลำกรทีท่�ำงำน 
ซึ่งคงลืมไปว่ำ	บุคลำกรที่ท�ำงำนให้เรำนั้นก็คือ	คน	ๆ	หนึ่ง	 
ที่มีควำมรู้สึกนึกคิด	 ดังนั้นถ้ำเรำจะบริหำรงำนให้ได้ผล	
สิ่งแรกท่ีผู้บังคับบัญชำจะต้องท�ำก็คือ	 กำรให้ควำมส�ำคัญ
กับคนท�ำงำนก่อนเรื่องอื่น	 ๆ	 เช้ำมำ	 ก็ทักทำยลูกน้องบ้ำง	
กล่ำวสวัสดี	 และสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดีให้กับ
ทีมงำนก่อน	เพรำะเมื่อทุกอย่ำงดี	พนักงำนรู้สึกดีแล้ว	เรื่อง
งำนก็ไม่ต้องพูดถึง	ส่วนใหญ่ก็จะออกมำดีตำมไปด้วย	
 การบริหารจัดการคือการช่วยให้ลูกน้องท�างาน
ได้ดี คนที่เป็นผู้บังคับบัญชำก็ต้องมีลูกน้องให้คอยบริหำร
จัดกำร	 ซึ่งลูกน้องแต่ละคนก็จะมีหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ได้รับมอบหมำย	 กำรที่ผู้บังคับ
บัญชำจะต้องบริหำรจัดกำรให้ลูกน้องสร้ำงผลงำนที่ดีนั้น	
แปลว่ำ	 คนท่ีเป็นผู้บังคับบัญชำจะต้องคอยสนับสนุน	 ให้
ควำมรู้	 และค�ำแนะน�ำ	 รวมท้ังต้องสอนงำนให้กับลูกน้อง
ตนเองอยู่เสมอ	 เพื่อให้เขำสร้ำงผลงำนที่ดีให้กับเรำให้ได้	 
เมือ่ลูกน้องสร้ำงผลงำนทีด่แีล้ว	ตวัเรำในฐำนะผูบ้งัคบับญัชำ 
ก็จะมีผลงำนที่ดีตำมไปด้วยนั่นเอง	ดังนั้นผู ้บังคับบัญชำ
สมัยใหม่ที่อยำกท�ำผลงำนตนเองให้ดีนั้น	จะต้องมีทักษะใน
กำรสอนงำน	(Coaching)	ให้กับลูกน้องของตน	เพื่อให้เขำ
สร้ำงผลงำนที่ดีให้ได้	 อย่ำลืมนะครับว่ำ	 ผู้บังคับบัญชำไม่
สำมำรถท�ำงำนเองทั้งหมดได้ครับ	
 อยากให้ลกูน้องเป็นอย่างไร ผูบ้งัคบับญัชากต้็อง 
เป็นอย่างนั้นด ้วย	 ผู ้ บังคับบัญชำส่วนใหญ่มักจะม ี
ควำมคำดหวังว่ำ	ลูกน้องของตนเองจะต้องเป็นคนดี	มีควำม
รับผิดชอบ	มีควำมขยันขันแข็ง			มำท�ำงำนตรงเวลำ	มีควำม
อดทน	 ไม่ท้อแท้	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	มีจิตใจที่ดี	 ยอมรับ

งอกงำม	 เรำกค็วรถำมตวัเองว่ำเรำตอบแทนแม่พระธรณี 
ที่ให ้ที่ดินเรำใช ้อย ่ำงไรบ้ำง	 บำงคนเกิดมำใช ้
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 กินข้ำวที่ปลูกจำกพระแม่ธรณี	 
กินผักกินปลำจำกธรรมชำติ	 แต่ทั้งชีวิตก่อควำมเดือด
ร้อนต่อบ้ำนต่อเมืองต่อโลกต่อธรรมชำติ	หลำยคนลืมไป
แล้วว่ำ	เรำ	“มีวันนี้เพรำะพี่	 (ธรรมชำติ)	ให้”!	ดังนั้นจึง
ไม่ควรเนรคุณธรรมชำติ	 หำกสำมำรถท�ำอะไรที่มีคุณค่ำ
สักอย่ำงบนที่ดินที่เรำอยู่	 ปลูกต้นไม้สักต้นสองต้น	 เพิ่ม
อำกำศที่ดี	 ลดมลพิษ	 ปลูกผักไม้ใบหญ้ำ	 ก็นับว่ำเรำใช้
ที่ดินผืนนั้นอย่ำงมีควำมหมำยแล้ว	 ตรงกันข้ำมบำงคน
เจอป่ำเป็นต้องหำเรื่องตัด	 หลำยบ้ำนมีที่ดินกว้ำงใหญ่	
แต่เทคอนกรีตหมด	 ไม่ปลูกต้นไม้เลยสักต้นเดียวเพรำะ	
“เด๋ียวใบไม้ร่วง”	 ถำมจริง!	 อยู่ในโลกนี้หลำยสิบปี	 
กินของโลก	ใช้ของโลก	ขับถ่ำยใส่โลก	ใจคอไม่คิดจะท�ำ
อะไรดีๆ	คืนให้โลกนี้บ้ำงหรือ?

	 	 	 	 	 วินทร์	เลียววำริณ

คมค�าคนคม

“The moment we want to be something 
we are no longer free.”
     Krishnamurti

ชั่วขณะที่เราต้องการบางสิ่ง
เราไม่เป็นอิสระอีกต่อไป

																																															กฤษณมูรติ
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ฝังเศษแก้วแหลมคมไว้ป้องกันตัวเอง	 จนบำงครั้งก็ดู 
ไม่ออกว่ำมันเป็นป้อมปรำกำรหรือคุกกันแน่	 ที่ส�ำคัญ 
จะให้กิ่งไม้
	 ใบไม้ของบ้ำนหลังอื่นรุกล�้ำน ่ำนฟ้ำของตน 
ไม่ได้เด็ดขำด	ผมเคยมีประสบกำรณ์กิ่งไม้ใบไม้ของตนเอง 
ล�้ำเข้ำไปในเขตของเพื่อนบ้ำน	 เพื่อนบ้ำนก็ตัดมันฉับ	 
แล้วโยนข้ำมรั้วกลับมำ	 รสนิยมชีวิตไม่ตรงกันอย่ำงนี้			 
ก็ย้ำยบ้ำนดีกว่ำ	 นี่คือกำรใช้ชีวิต	 ‘จัดสรร’	 ของเรำ 
ถูกก�ำหนดด้วยขอบเขตที่เรำสร้ำงขึ้นเอง	 หลำยคน 
ไม่สำมำรถชื่นชมกับใบไม้ที่โผล่หน้ำจำกบ้ำนอื่นเพรำะ	
“มันไม่ใช่ของเรำ”	 ด้วยกรอบคิดแบบนี้	 กำรทะเลำะ 
ข้ำมร้ัวไปจนถึงสงครำมพิพำทเรื่องเขตดินแดนจึงไม่เคย 
จบสิ้น	 เพรำะควำมยึดมั่นถือมั่นอยู ่เหนือกำรเข้ำใจ
สัจธรรมนี้	ควำมเป็นเจ้ำของที่ดินทั้งหลำยเป็นเพียงมำยำ
ที่หลำยคนเกำะยึดไว้จนตำย	 ขนำดตำยไปแล้ว	 ในพิธี
กงเต๊กลูกหลำนยังส่งบ้ำน	รถยนต์	ไอแพด	ไอโฟน	ไปให้ใช้ 
เรำไม่เคยเป็นเจ้ำของโลกอย่ำงแท้จริง	 เรำไม่เคยเป็น
เจำ้ของอะไรอย่ำงแท้จริง	 แม้แต่ร่ำงกำยของเรำ	 ‘ตัวกู
ของกู’	 ก็เป็นกำรปรุงแต่งจำกของที่ยืมมำทั้งสิ้น	 ทั้งชีวิต
ด้ินรนหำที่ดินและสมบัติมำกองเท่ำภูเขำ	 ตำยเมื่อไร	 
ก็เอำไปไม่ได้แม้แต่อะตอมเดียว	 ชีวิตเรำเป็นเพียงมำยำ
อย่ำงหนึง่	เมือ่ไรทีย่ดึมัน่ถอืมัน่ว่ำนีค่อื	“ตวัก-ูของก”ู	กอ็ำจ 
เจ็บตัวเจ็บใจได้ทุกขณะ	 มีลูกก็คิดว่ำเรำเป็นเจ้ำของลูก	
มีคู่ก็คิดว่ำเรำเป็นเจ้ำของอีกฝ่ำย	 เพรำะมันไม่ใช่กำรก
อดของมีค่ำ	 แต่เป็นกำรกอดระเบิดเวลำไว้	 ดังนั้นเมื่อ
เอ่ย	 “นี่เป็นที่ดินของเรำ”	 หรือ	 “นี่เป็นของฉัน”	 อย่ำง 
ภำคภูมิใจ	ควรมีสติรู้ว่ำมันเป็นเรื่องชั่วครำว	โฉนดที่ดินที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นเพียงกำรยืมจำกธรรมชำติกำรรู้
เท่ำทันว่ำ	 เรำไม่เคยซื้ออะไรได้จริง	 ๆ	 ทุกอย่ำงเป็นกำร
ยืมหรือเซ้งจำกธรรมชำติ	 เรำไม่เป็นเจ้ำของอะไร
ท�ำให้เรำลดควำมยึดมั่นถือมั่นลง	 แต่มันไม่ได้ท�ำให้เรำไร้
ควำมสุข	 เพรำะกำรเป็นเจ้ำของวัตถุหรืออะไรก็ตำม
กับควำมสุขเป็นคนละเรื่องกัน

	 เช่นเดียวกับไดโนเสำร์หลังบ้ำนเรำ	 วันหนึ่ง
เรำทุกคนก็จะจำกโลกใบนี้ไป	 จุดเดียวท่ีแตกต่ำงคือ	
เรำท�ำอะไรที่มีคุณค่ำและควำมหมำยบนที่ดินที่เรำซุก
หัวนอนได้มำกกว่ำไดโนเสำร์เหล่ำนั้นหรือไม่	 ไดโนเสำร์
กนิพชืบนทีด่นิ	 แล้วถ่ำยออกเป็นปุย๋ให้ทีด่นิ	 ให้พชืพรรณ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

	 เคารพนายให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้อง	 รักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผล
ร่วมทุกข์สุขทุกที่หมายคล้ายญาติตน						 	 ความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงาน
ไม่ลำาเอียงเที่ยงธรรมน้อมนำาจิต							 	 ทุกความคิดเปิดใจรับสมัครสมาน
รู้ถ่อมตนเป็นคนสู้ไม่อู้งาน			 	 	 ไม่หักหาญบั่นไมตรีมีให้กัน
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน		 	 	 ไม่บิดเบือนความเป็นจริงทุกสิ่งสรรค์	
ติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกัน		 	 	 ไม่แก้ตัวโดยหันไปโทษใคร
ไม่ลุแก่โทสะพาวิกฤติ	 	 	 	 ทุกปัญหาร่วมกันคิดช่วยแก้ไข
มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ                    	 	 ทั้งน้อยใหญ่จะนอบน้อมพร้อมศรัทธา
อีกการงานทั้งหลายที่สำาเร็จ         		 	 จงตอบแทนด้วยบำาเหน็จกันถ้วนหน้า
ใครทำามากทำาน้อยค่อยพิจารณา                 		 สิ่งกล่าวมาคือวิสัยนายที่ดี
								....	โบราณว่าไว้	....

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	“การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร

และวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำาคณะกรรมาธิการ”	วันเสาร์ที่	19	ตุลาคม	2556

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	“การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรและวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำาคณะ
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