
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน   พ.ศ. 2556

พิธีอำลาราชการ ประจำปี 2556 ในวันท่ี 27 กันยายน 2556 
ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ระดับกลาง”
 โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ วันท่ี 28 กันยายน 2556

Let us think of education as the means of developing our greatest abilities,  
because in each of us there is a private hope and dream which, fulfilled, can be 
translated into benefit for everyone and greater strength for our nation.

ขอให้เรามองการศึกษาเป็นเครื่องมือการพัฒนาความสามารถยิ่งใหญ่ของเรา เพราะในตัวเราแต่ละคนมีความหวัง 
และความฝันส่วนตัวซึ่งหากเติมเต็ม สามารถแปลเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและทำให้ชาติของเราแข็งแกร่งขึ้น 
John F. Kennedy



ก่อนจะเลื่อนตำแหน่งพนักงานให้ขึ้นเป็นหัวหน้า
อย่าลืมเตรียมตัวล่วงหน้า

หลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคเด็ดนี้มาบ้างนะครับ “เราเลื่อนตำแหน่งพนักงานฝีมือดีขึ้นมาเป็นหัวหน้า โดยที่ไม่ได้ม ี
การเตรียมตัว ก็เลยทำให้เราเสียพนักงานมือดีไป แล้วได้หัวหน้าแย่ ๆ มาแทน” คิดอย่างไรกับประโยคนี้กันบ้างครับ

	 องค์กรหลายแห่งประสบกับปัญหาน้ีอย่างมาก	เน่ืองจาก 
การที่เขาเลื่อนตำแหน่งพนักงานเร็วเกินไป	และไม่มีการเตรียม 
ความพร้อมให้กับพนักงานคนน้ันก่อนล่วงหน้าเลย	 เรียกว่า	
ทำตั ว เป็ น เจ๊ ดั นกั นอย่ า ง เต็ มที่ 	 อยาก ให้ ลู กน้ อ ง ได้ ดี  
ได้เลื่อนตำแหน่ง	 คิดว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นการให้คุณแก่ลูกน้อง 
ของตนเอง	 แต่หารู้ไม่ว่า	 ในบางกรณีกลับเป็นการลงโทษ 
พนักงานคนนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
	 โดยทั่วไปพนักงานมักจะทำงานของตนเอง	มีความรู้ 
ในเนือ้งาน	วธิกีารทำงานและวธิกีารสรา้งผลงาน	แตค่นทีจ่ะตอ้ง
เปน็หวัหนา้คนอืน่นัน้	จะตอ้งรูม้ากกวา่เรือ่งของเนือ้งาน	ซึง่กค็อื	
จะต้องมีความรู้	ทักษะ	และความสามารถในการบริหารจัดการ 

การบริหารงาน	 เรื ่องแรกที่จะต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าเลยก็คือ	 ให้ความรู้	 และเพิ่มทักษะในเรื่องของ 
การบริหารงาน	 ต้ังแต่เร่ืองของการวางแผนงาน	การควบคุมงาน	เพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนด	วิธีการท่ี	องค์กรใหญ่	ๆ	
มักจะใช้กันก็คือ	การมอบหมายงานโครงการให้พนักงานที่จะได้เลื่อนตำแหน่งได้ลองทำดู	 โดยให้งานพร้อมกับทีมงานไปด้วย	 
เพื่อให้เขาได้ฝึกที่จะวางแผนงานระยะยาว	ระยะสั้น	กำหนดวิธีการควบคุมการทำงาน	แก้ไขปัญหาการทำงาน	ฯลฯ	เพื่อให้งาน
สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารคน	 อีกเรื่องที่มีความสำคัญมากไม่แพ้เรื ่องของการบริหารงานเลย	ก็คือ	 การบริหารคน	คนที่จะได้รับ 
การเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าคนอื่นนั้น	ทักษะที่ขาดไม่ได้เลย	ก็คือ	ทักษะในการบริหารคนที่เป็นลูกน้องเรา	จะทำอย่างไร 
ที่จะทำให้ลูกน้องยินดีและเต็มใจที่จะทำงานให้เรา	วิธีการก็คือ	มีการมอบหมายงานโครงการอีกเช่นกัน	 ให้ดูแลทีมงานในการ 
ทำงานให้สำเร็จ	ซึ่งก็ต้องมีการใช้ศิลปะในการบริหารคนมากขึ้น	และเพิ่มองค์ความรู้เรื่องนี้ให้	 	 โดยการส่งไปฝึกอบรมทักษะ 
ในการเป็นหัวหน้างานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย	 เพื่อที่จะได้เข้าใจ	และเกิดความคุ้นเคยว่า	หัวหน้ากับการบริหารคนมันไปด้วยกัน 
อยู่ตลอดเวลา

การสอนงาน	 อีกเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้าอีกก็คือ	การเพิ่มทักษะในการสอนงานให้กับพนักงานที่จะขึ้นเป็น 
หัวหน้า	การที่เป็นพนักงานที่เก่ง	แต่ถ้าขึ้นไปเป็นหัวหน้าแล้วไม่สามารถถ่ายทอดความเก่งนั้นให้กับลูกน้องของตนได้	ผลก็คือ	 
งานก็จะมากองอยู่ที ่หัวหน้าคนเดียว	หัวหน้าก็จะทำงานของลูกน้อง	 ลูกน้องก็จะสบาย	 ไม่ต้องทำอะไรมาก	ผลสุดท้าย 
หัวหน้าเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของหัวหน้างานที่แท้จริง

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า	เพราะถ้า
เราขึ้นไปเป็นหัวหน้าแล้ว	แต่ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนที่เป็นลูกน้องของเรา	งานก็คงจะสำเร็จยาก

งานและคน	 ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 พนักงานที่ทำงานด้วยตนเอง 
มาตลอด	จู	่	ๆ 	จะตอ้งมานัง่บรหิารคนอืน่	กจ็ะเริม่มปีญัหาตามมา	
ว่าไม่สามารถที่จะมอบหมายงานได้	จูงใจคนอื่นก็ไม่ได้สื่อสาร 
กับลูกน้องก็ไม่เป็น	 ไม่รู้จะต้องพูดอย่างไรให้ลูกน้องทำงาน 
ให้เรา	 ฯลฯ	 ก็เลยเกิดปัญหาตามมาว่า	 พอได้เลื่อนตำแหน่ง 
ขึน้เปน็หวัหนา้ผลงานกเ็ริม่แยล่ง	เพราะไมส่ามารถทีจ่ะบรหิาร 
ให้คนอื่นทำงานให้เราได้นั่นเอง	
	 แล้วถ้าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน
ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้า	 เราควรจะเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องอะไรบ้าง



โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic skill)
 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับสูง (Advance English for Communication) 

กิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
(Advance English for ASEAN community) วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2556 ณ อาคารสุขประพฤติ

การสร้างทีมงาน	 คนที่จะเป็นหัวหน้าคนได้ดี	 จะต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมที่ดี	 และต้องส่งเสริมให้ลูกน้อง 
ของตนเองสามารถทำงานกันเป็นทีมได้อย่างดีด้วย	ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคนิคต่าง	ๆ	ในการสร้าง	
ทีมงานที่ดี	บทบาทต่าง	ๆ	ของหัวหน้ากับการสร้างทีมงานที่ดี

การประเมินผลงาน	 เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้	 ในการเตรียมความพร้อมของคนที่จะเป็นหัวหน้า	 เท่าที่ผม 
เคยเห็น	 เรื่องการประเมินผลงานนี้	ถือเป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้า	แต่กลับถูกละเลยมากที่สุด	 ไม่เคยที่จะเตรียมความพร้อม 
ให้กับพนักงานที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าไว้ก่อนเลย	ผลก็คือ	พอขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้ว	ถึงช่วงการประเมินผลงาน	ก็จะเริ่มงง	และ 
สงสัยว่าจะประเมินผลงานกันอย่างไร	 จะต้องดูอะไรบ้าง	ที่เรียกว่าผลงาน	และจะต้องให้คะแนนกันอย่างไร	 ให้คะแนนแล้ว 
จะมีผลอย่างไรกับพนักงานบ้าง	 ฯลฯ	 ก็เลยทำให้ปัญหาเรื่องของการประเมินผลงานในองค์กรยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานใหม่	ๆ

	 หลัก		ๆ	ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็จะมีประมาณนี้เป็นเบื้องต้นก่อน	เพื่อให้เขาขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช่ขึ้นมาเป็นหัวหน้า	แต่ยังคงทำงานแบบเดิม	ไม่สนใจ	ไม่ใส่ใจลูกน้อง	ไม่รู้ว่าจะต้องบริหารลูกน้อง 
อย่างไร	ไม่รู้ว่าจะต้องจูงใจอย่างไร	วางแผนอย่างไร	ฯลฯ	แบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในสายตาของลูกน้องได้เลย
	 แล้วเราก็จะเสียพนักงานฝีมือดี	แต่ได้หัวหน้าแย่	ๆ	มาแทน
               
                      โดย ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร



โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ระดับกลาง”
ณ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่างวันท่ี 12 – 28 กันยายน 2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
วันเสาร์ท่ี 21 กันยายน 2556 ณ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 2



กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day และพิธีเชิดชูเกียรติ ผู้ยึดม่ันและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2556  วันท่ี 19 กันยายน 2556 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



ในชีวิตการทำงานแต่ละวันเรามักจะเจอกับอารมณ์ของคนสารพัดประเภท หลากหลายลีลา 
จนบางครั้งเรารู้สึกว่าวัน  ๆ เราไม่ได้ทำอะไรใหม่  ๆ เลย เพราะมัวแต่มานั่งรองรับอารมณ์ของคนอื่น  

ถามว่าใครบ้างที่ไม่ต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ ขอตอบได้เลยว่าไม่มี ตราบใดที่เรายังต้องทำงาน 
อยู่กับคน ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคำว่า “อารมณ์” 

	 คนจำนวนไม่น้อยท่ีมีความรู้ความสามารถดี	จบการศึกษา	ในระดับสูง	
แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว	 ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ 
จนทำให้ตัวเองด้อยคุณค่าลง	หรือไม่ก็ต้องระหกระเหินเร่ร่อนไปหาแหล่ง 
พักพิงใหม่	 ในขณะที่คนจำนวนไม่น้อยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับวังวนทาง 
อารมณข์องผูค้นในทีท่ำงาน	ไมว่า่จะเปน็หวัหนา้	ลกูนอ้ง	เพือ่นรว่มงาน	หรอื 
แม้แต่ผู้บริหารบางท่านที่ไม่สามารถพัฒนาอารมณ์ตัวเองให้เติบโตทันกับ 
อายุหรือประเภทที่เรียกว่า	“ไอคิวสูง	อีคิวศูนย์”	 ในขณะเดียวกันตัวเราเอง 
ก็ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของคนเหล่าน้ีได้	
จรงิ	ๆ 	แลว้คำวา่	“อารมณ”์	นี	้ไมไ่ดเ้ปน็สิง่เลวรา้ยอะไรเลย	เพราะบางอารมณ ์
สามารถทำให้คนมีความสุขได้	แต่คนส่วนมากมักจะพูดถึงอารมณ์แต่ในทางท่ีไม่ดี	 
เมื่อเราประทับตราคำว่าอารมณ์เป็นยี่ห้อไม่ดีแล้ว	 การจัดการกับมันก็จะ 
ยิง่ยากมากยิง่ขึน้	เราตอ้งเปลีย่นมมุมองเรือ่งอารมณเ์สยีใหมว่า่	เปน็สิง่ทีท่า้ทาย	
ถ้าเราสามารถจัดการหรือควบคุมมันได้เราคือสุดยอดคน	

	 กอ่นทีเ่ราจะจดัการกบัอารมณข์องผูอ้ืน่นัน้	เราจะตอ้งเขา้ใจบอ่เกดิ 
ของอารมณ์ก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไร	จริง	ๆ	แล้วอารมณ์ของคนนั้นเกิด
จากการที่คนนำเอาสิ่งกระตุ้นภายนอกเข้ามาปรุงแต่งด้วยประสบการณ์	
ทศันคต	ิความรูส้กึของตวัเองเขา้ไป	ถา้สิง่เรา้ภายนอกเปรยีบเสมอืนเชือ้เพลงิ	
ประสบการณ	์อารมณแ์ละความรูส้กึของเรากค็งไมแ่ตกตา่งอะไรไปจากไมข้ดี
หรอืไฟแชค๊ทีช่ว่ยใหเ้ชือ้เพลงินัน้ใหเ้กดิลกุไหมข้ึน้มา	บางคนไมเ่พยีงแตจ่ดุไฟ	
(อารมณ์)	ของตัวเองขึ้นมาเท่านั้น	ยังจะไปรื้อฟื้นเอาเชื้อเพลิงเก่า	ๆ	ที่สะสม 
ไว้ในจิตใจออกมาสุมไฟเพิ่มขึ้นไปอีก	จนบางครั้งไฟอารมณ์ได้ลุกลามออกไป 
นอกการควบคมุ	จนหลาย	ๆ 	ครัง้ไดล้กุลามไปกระทบกบัจติใจของคนรอบขา้ง		 
ถ้าเราเป็นคนรอบข้างของคนที่มีอารมณ์	 เราควรจะเลือกทำตัวเป็นคน 
ประเภทใดใน	4	ประเภทดังต่อไปนี้	

 ชว่ยหาเชือ้เพลงิมาเพิม่	คนบางคนพอเหน็คนอืน่เกดิปญัหา
ทางอารมณก์ไ็ดโ้อกาสยยุงสง่เสรมิใหเ้กดิอารมณม์ากยิง่ขึน้	เชน่	นางสาวสารภ	ี
รู้สึกไม่พอใจหัวหน้าที่ประเมินผลงานให้ตัวเองน้อยกว่านางสาวโสภา 
ซึ่งเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน	 เมื่อนางสาวสายสมรรู้ข่าว 
กเ็ปน็เดอืดเปน็แคน้แทนเพือ่น	จงึผสมโรงเพือ่ใหน้างสาวสารภเีกดิความโมโห 
มากย่ิงข้ึน	จนทำให้เร่ืองบานปลายถึงข้ันทะเลาะกับหัวหน้าและนางสาวสารภี 
ต้องลาออกไปหางานใหม่	ในขณะท่ีนางสาวสายสมรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย	

 จดุไฟในพืน้ที ่(จติใจ) ของตวัเองเพือ่สาดเขา้หากนั 
คนบางคนเมื่อได้รับผลกระทบจากไฟอารมณ์ของคนอื่นมักจะทนไม่ได้	 
คนประเภทนี้เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่แล้งน้ำใจ	มีอะไรล่วงล้ำเข้ามาในเขต
บ้านของตัวเองเมื่อไหร่	มีอันต้องฉะกันหน่อยและส่วนมากแล้วสิ่งที่ตอบโต้ 
ออกไปมักจะไม่น้อยกว่าสิ่งที่ถูกล่วงล้ำเข้ามา	ทำให้คนที่มีอารมณ์อยู่แล้ว 
ยิ่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้มากขึ้นอีก	 และผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจาก 
การตอบโต้และสาดไฟทางอารมณ์เข้าหากัน	 คือเกิดแผลพุพองในจิตใจ 
อนัเนือ่งมาจากไฟ	(อารมณ)์	ลวกดว้ยกนัทัง้สองฝา่ย	อนันำไปสูส่นมิทางอารมณ ์
ที่จะกัดกร่อนความสัมพันธ์อันดีให้ขาดสะบั้นลงในที่สุด	

 ปอ้งกนัไม่ ใหเ้พลงิเขา้มาในพืน้ที(่จติใจ)ของตวัเอง 
คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะรู้เท่าทันอารมณ์ของผู้อื่น	 และเห็นว่า 
เป็นส่ิงท่ีตัวเองต้องป้องกันไม่ให้มันลุกลามเข้ามาในเขตพ้ืนท่ีของตัวเอง	
เปรียบเสมือนกับคนท่ีมีสวนติดกัน	เขามักจะขุดร่องน้ำก้ันระหว่างรอยต่อของสวน 
หรอืไมก่ก็วาดเศษไมใ้บหญา้อยูเ่สมอ	เพือ่ปอ้งกนัไฟไหมท้ีอ่าจจะเกดิจากสวน 
ของคนอื่นลุกลามเข้ามาในสวนของตัวเอง	 การป้องกันอารมณ์ของคนอื่น 
ก็เช่นเดียวกัน	 เราต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอว่าถ้าคนรอบข้างเรา 
เกดิอารมณข์ึน้มา	เราจะปอ้งกนัไมใ่หม้นัลกุลามเขา้มาในจติใจของเราไดอ้ยา่งไร	 
อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องไม่สร้างเชื้อเพลิงทางอารมณ์เพื่อ 
เปิดทางให้เขาล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ของจิตใจของเราได้	 เช่น	 ต้องเข้าใจว่า 
คน	ๆ	นั้นเขามีนิสัยอย่างนี้เองแหละอย่าไม่ถือสาเขาเลย	 ไฟอารมณ์คนนั้น 
ก็จะไม่เข้ามาในใจเรา	

 เข้าไปช่วยดับเพลิง 	 คนรอบข้างประเภทนี้นอกจาก 
จะมีความฉลาดทางอารมณ์แล้ว	ยังมีความฉลาดในการบริหารชีวิตอีกด้วย	 
เพราะมีสายตาอันกว้างไกลว่าถ้าเรามัวแต่เมินเฉยหรือมัวแต่ปกป้องอารมณ์ 
ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา	 เขาจะต้องนั่ง 
ระแวดระวังอารมณ์ของคนอื่นตลอดไป	 
เพราะไม่วันใดก็วันหนึ่ งอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากไฟอารมณ์ของผู้ อื่ น	
พูดง่าย	 ๆก็คือ	 คนประเภทนี้ต้องการ 
แก้ปัญหาทางอารมณ์ของผู้อื่นแบบ 
ถอนรากถอนโคน	เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ตั ว เ อ ง 
ในระยะยาว 	 ถ้ า เป็นคนที่ มี สวนติดกัน 
ดังที่กล่าวมาแล้ว	 เจ้าของสวนประเภทนี้นอกจากจะเข้าไป 
ช่วยเหลือดับไฟในสวนคนอื่นแล้ว	 ยังจะเข้าไปปลอบใจเมื่อไฟดับแล้ว	 
ยิง่กวา่นัน้กย็งัใหค้ำแนะนำวา่ตอ่ไปจะปอ้งกนัไมใ่หไ้ฟไหมส้วนอกีอยา่งไร	เชน่	
แนะนำใหข้ดุรอ่งนำ้	แนะนำใหก้วาดใบไมใ้บหญา้สมำ่เสมอ	และเปน็ทีแ่นน่อน
วา่คนรอบขา้งประเภทนีจ้ะตอ้งสามารถควบคมุอารมณข์องตวัเองไดก้อ่นแลว้	
จึงจะสามารถแนะนำผู้อื่นได้	

	 เราในฐานะคนทำงานทีม่สีวน	(ทางจติใจ)	อยูต่ดิกบัสวน	(ทางจติใจ)	
ของเพื่อนร่วมงาน	 หัวหน้าและลูกน้อง	 เราควรจะเลือกเป็นเจ้าของสวน 
ประเภทไหนดี	 จะเห็นว่าการจัดการกับไฟอารมณ์จากสวนของคนอื่นนั้น	 
ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมากมาก	 ถ้าเราสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของไฟ 
อารมณ์ว่าต้นตอหรือสาเหตุมาจากอะไร	 ถ้าจะไม่ให้ลุกลามเราต้องทำ 
อย่างไร	ถ้าจะดับเราจะต้องไปดับที่ไหน	หรือถ้าเราต้องการป้องกันไม่ให้เรา 
ไดร้บัผลกระทบจากไฟอารมณข์องผูอ้ืน่นัน้	เราควรจะเตรยีมตวัอยา่งไร	ดงันัน้	 
ถ้าเราต้องการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์	 อย่าตั้ งตนอยู่บน 
ความประมาทและขาดสติ	 เราจะต้องฝึกคิดวิเคราะห์	 ทบทวน	 พัฒนา 
และฝึกฝนการจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
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โครงการฝึกอบรมการคัดเลือกประเด็นข่าวและการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ

	 สาวชาวไต้หวันผู้หน่ึง	เป็นโรคสมองพิการ	(cerebral	palsy)	
แต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปรกต	ิและพูดจาไม่ได	้แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐฯ	
แล้วแสดงทัศนคติของเธอในท่ีต่าง	ๆ	เพ่ือให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อ่ืน

	 ครั้งหนึ่ง	เธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียน	(คนพูดไม่ได้	
ต้องใช้วิธีเขียน)	หลังบรรยายเสร็จ	มีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามว่า	 
“ท่านอยู่ ในสภาพนี้ โดยกำเนิด	 แล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจรึ?	 
ทา่นมองตวัเองอยา่งไร?”	คำถามอนัละเอยีดออ่นนี	้สรา้งความตะลงึ 
แก่ที่ประชุมไม่น้อย	 ต่างเกรงว่าคำถามนี้จะทิ่มแทงจิตใจของเธอ	 
ปรากฏว่า	 เธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดาน	 เขียนตัวหนังสืออย่าง 
ไม่สะทกสะท้านว่า	 “ฉันมองดูตัวเองอย่างไร?”	 เธอหันหน้ายิ้ม 
ให้ผู้ร่วมประชุม	 แล้วเขียนข้อความต่อ	 1.ฉันน่ารักมาก	 2.ขาฉัน 
เรยีวยาวสวยด	ี3.คุณพอ่คณุแมร่กัฉนัจงั	4.พระเจา้ประทานรักแกฉั่น	
5.ฉันวาดภาพได้ 	 ฉันแต่งหนังสือได้ 	 6.ฉันมีแมวที่น่ารัก																																																																																											

ท่านมอง
ตัวเอง

อย่างไร

และ. .ขณะนั้น	ที่ประชุมเงียบกริบ	 ไม่มี เสียงพูดจาใด	ๆ	
เธอหันกลับมามองดูทุกคน	แล้วเขียนคำสรุปบนแผ่นกระดานว่า	
“ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด”

	 หลังจากนั้นไม่กี่วินาที	 เสียงปรบมือดังสนั่นในที่ประชุม 
พร้อมทั้งน้ำตาที่สะเทือนใจจากหลาย	ๆ	คน	ณ	วันนั้น	ทัศนคติ 
เชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอเพิ่มกำลังใจแก่ผู้คน	 มากมาย	 
ผู้เป็นโรคสมองพิการผู้นี้คือ	น.ส.หวางเหม่ยเหลียน	ศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตจาก	 UCLA	 ผู้เคยจัดนิทรรศการภาพเขียนส่วนตัว 
หลายครั้งในไต้หวัน

	 “ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี	 ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด”	 ฉันชอบ 
ทัศนคติต่อชีวิตแบบนี้ 	 ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจ 
ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหน	แต่อยู่ที่ 
คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่าง	ๆ”																														
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พิธีอำลาราชการ ประจำปี 2556 
เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันท่ี 27 กันยายน 2556


