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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพื่อเข้ารับการประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส”



จะเปลี่ยนแปลงคนหมู่มากได้ จะต้อง....
ต�าราทางการจัดการว่าไว้ว่าหน้าที่ส�าคัญของผู้น�าคือขับเคลื่อน

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับองค์กรของตน

	 และทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนนั้นถือว่าเป็นทักษะที่ยาก
และท้าทายผู้น�า	หลายองค์กรเมื่อเติบโตหรือพัฒนามาถึงจุดหนึ่งย่อมมาถึงทางตัน	การที่จะท�างาน	บริหารองค์กร	ด้วยรูปแบบและวิธีการ
แบบเดิมๆ	อาจจะไม่สามารถที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการเติบโตและพัฒนาขึ้น	ดังนั้น	ผู้น�าที่ดีและมีวิสัยทัศน์ย่อมจะต้องเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนองค์กรในทางที่ดีขึ้นด้วย	ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารองค์กรเท่านั้น	การบริหารประเทศ	และ	การบริหาร
ตนเอง	ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดันให้ประเทศหรือตนเอง	เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึนจากที่เป็นอยู่ตาม 
สถานะปัจจุบัน
 อย่างไรกด็	ีการจะผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นขึน้มาได้นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเกีย่วข้องกบัคนจ�านวนมาก		(แม้กระทัง่ 
เกี่ยวข้องกับคนคนเดียวคือตัวเองก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยาก)	การที่จะท�าให้คนจ�านวนมากให้ความร่วมมือ	ร่วมกาย	ร่วมใจ	ที่จะผลักดัน

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น	จะต้องเริ่มต้นจากการท�าให้คนเหล่านั้นเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน

	 โดยปกติเราทุกคนย่อมชอบที่จะอยู่ใน	 Comfort	 Zone	 ของตนเองอยู่แล้ว	 คนทั่วไปมักจะชอบและยึดติด 

อยู่ในสิ่งที่ได้ท�า ได้ด�าเนินการมาโดยปกติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โจทย์ส�าหรับผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทุกคน 

คือท�าอย่างไรถึงจะผลักให้คนยอมออกจาก Comfort Zone ที่เคยอยู ่อย่างสุขสบาย 

มายอมล�าบากล�าบนในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนการจะท�าให้ 

คนออกจาก Comfort Zone ได้นัน้ กต้็องเริม่ท�าให้ทกุคนเหน็ถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่การจะท�าให้คนหมู่มากเห็นถึงความจ�าเป็นได้นั้น

ไม่ใช่เพยีงแค่พดู หรอื ให้ข้อมลูเท่านัน้ครบั ผูน้�าส่วนใหญ่คดิว่าคนจะเปลีย่นแปลงได้ 

เพราะเราให้ข้อมลู ให้ข้อเท็จจรงิ จากนัน้คนจะวเิคราะห์ และคดิได้เอง ซึ่งเป็น

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึก

มากกว่าเรือ่งของเหตผุลครบั เพยีงแค่การให้ข้อมลู ให้ข้อเทจ็จรงิ คนหมูม่ากนัน้ 

อาจจะยังไม่เกิดความรู้สึกว่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไม่เห็นว่า

ข้อมูล	ข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร	และท�าไมตนเองจะต้องออกจาก	Comfort	Zone	ด้วย

	 การจะท�าให้คนหมู่มากเกิดความรู้สึกร่วมได้นั้น	 จะต้องท�าให้คนเหล่านั้นได้	 “เห็น”	 ได้	 “รู้สึก”	 ได้	 “จับต้อง” ถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องเปล่ียนแปลง จะผลักดันคนหมู่มากได้จะต้องสร้างความรู้สึกร่วมให้ทุกคนเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน จะต้องออกจาก

ความสุขสบายใน	Comfort	Zone เมื่อคนพร้อมจะออกจาก	Comfort	Zone	แล้วก็เข้าสู่ขั้นต่อไปคือผู้น�าจะต้องท�าให้คนหมู่มากเห็นภาพ 

ที่ชัดเจนว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นอย่างไร?	ภาพในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร?	ถ้าคน 

หมู่มากไม่เห็นภาพดังกล่าว	คนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่	Comfort	Zone	อีกครั้ง เมื่อคนออกจาก	Comfort	Zone	ของตนเองได้แล้ว	 

แสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นตระหนักแล้วว่าสถานการณ์เดิมๆ	หรือ	สิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้	จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

	 อย่างไรก็ดี	 พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องการที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พวกเขาจะเจอนั้นจะดีกว่า

ก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	ถ้าภาพดังกล่าวไม่ชัดเจน	ทุกคนก็จะกลับเข้าสู่	Comfort Zone	ของตนเอง	และสุดท้าย	พลังหรือมวลในการ 

เปลี่ยนแปลงก็จะไม่เพียงพอ และยิ่งถ้าภาพภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น�าฉายออกมานั้นไม่ชัดเจนหรือไม่ดีกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลง	

นอกเหนือจากคนจะกลับเข้าสู ่Comfort	Zone	แล้ว	คนยังอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้วยซ�้า

	 สุดท้าย	จะเห็นได้ว่าการที่ผู้น�าจะผลักดันการเปลี่ยนให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าในระดับไหน	ก็ต้องอาศัยเจ้าค�าว่า	Trust หรือความไว้วางใจ 

ท่ีทุกคนในองค์กรมต่ีอตวัผูน้�า ผูน้�าทีจ่ะขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงได้ จะต้องได้รบัความไว้วางใจจากคนในองค์กร และเมือ่องค์ประกอบอืน่ๆ	 

ลงตัวทุกคนจะยอมออกจาก	Comfort	Zone	และพร้อมจะเปลี่ยนแปลง	ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่จะดีขึ้นในอนาคต

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์



 1. มีทัศนคติบวก แค่รู ้จักมองโลกในแง่ดี ก็เหมือนกับว่าคุณได้รับชัยชนะไปแล้ว 
	 กับทุกเรื่องในทุกๆ	สถานการณ์	ไม่ว่า	จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนก็ยังยิ้มได้	เชื่อเถอะว่า 
	 ไม่ว่าประตูข้างหน้าจะปิดไว้แน่นหนาแค่ไหน	ก็ยังมีทางเปิดเข้าไปได้
 2. จ�ำรำยละเอียดเพื่อนร่วมงำน	มิตรภาพที่งดงามและยั่งยืน	เริ่มต้นจากการเอาใจใส่ 
	 ซึง่กนัและกนั นอกจากจ�าชือ่เพือ่นร่วมงานให้ได้ทกุคนแล้ว สิง่ทีค่วรจ�าได้คอื รายละเอยีด 
	 พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเขา	เช่น	ความชอบ/ไม่ชอบ	ความสนใจส่วนตัว	งานอดิเรก	และสไตล์ 
	 ของแต่ละคน	เป็นต้น	แต่อย่าถงึขัน้เป็นสายสืบรูลึ้ก	รูจ้รงิทกุเรือ่งจนเกนิไป	เพราะอนันัน้ 
	 ก็น่ากลัวเกินไปนะ
 3. กล้ำที่จะแตกต่ำง	ความแตกต่างจะมีคุณค่าขึ้นมาได้	หากความต่างนั้นมีประโยชน ์
	 มากกว่าทีจ่ะท�าให้คณุดเูท่หรอืแปลกอย่างเดยีวเท่านัน้	เหมอืนกบัทีส่ตฟี	จอ็บส์	อทุศิชวีติ 

ตนเองให้กับการคิดนอกกรอบ	กล้าที่จะคิดและลงมือท�า	เป็นคนท�างานไฟแรงมากกว่าที่จะย�่าอยู่กับที่	หรือติดอยู่กับระบบเดิมๆ	ตลอดไป
4. ใส่ใจในกำรแต่งตัว	เหตุผลที่ควรแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอ	นอกจากจะสะท้อนภาพลักษณ์	รสนิยมและความพิถีพิถันแล้ว	ถ้าวันหนึ่งหัวหน้าเรียกพบ
หรือคนส�าคัญมาหาแบบไม่ทันตั้งตัว	 ไปพบแบบปอนๆ	คงไม่สู้ด ีอย่างน้อยสาวๆ	มีรองเท้าส้นสูงคู่เก่งหรือเสื้อสูทตัวเนี้ยบ	ส่วนหนุ่มๆ	ก็อย่าลืมสูท
เป็นทางการหรือเนกไทเส้นสวย	ประจ�าที่โต๊ะท�างานไว้บ้าง
5. เลี่ยงเรื่องซุบซิบ	ไม่ว่าใครจะดราม่าใส่คุณ	แฉเรื่องไม่ดีของเพื่อนร่วมงานให้ฟังมากแค่ไหน	สิ่งที่คุณควรท�าคือ	ฟังหูไว้หู	และไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว	
(โดยเฉพาะไม่ควรเชื่อสนิทใจจนเกิดอคติ	และเอาไปเม้าท์ต่อ)	ไม่งั้นคุณก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือการให้ร้ายได้
6. เป็นทีมสปิริต	งานแทบทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน	ตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด	รู้จักให้เกียรติ	กล่าวชื่นชม	
หรอืให้เครดติ	ไม่ละเมดิลขิสทิธิค์วามคดิของคนอืน่	เมือ่คณุจรงิใจไม่ยดึเอาความดคีวามชอบมาเป็นของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว	แล้วอย่างนีเ้พือ่นร่วมงาน 
จะไม่รักคุณ	ได้อย่างไร
7. ไม่อำยทีจ่ะถำมและขอควำมช่วยเหลอื ไม่มใีครเก่งมาตัง้แต่เกดิ อย่ามวัแต่ถอืตนว่าเหนอืกว่าผูอ้ืน่ เก่งไปซะทกุเรือ่งอยูเ่ลยกล้าในเรือ่งทีค่วร	อย่างการถาม 
ในสิง่ทีไ่ม่รู้	หรือขอความช่วยเหลอืค�าแนะน�าจากผูอ้ืน่ดกีว่าทีจ่ะท�างานไปแบบผดิๆ	มัว่ๆ	ซึง่ส่งผลต่อเพือ่นร่วมงานคนอืน่ๆ	แล้วทนีีจ้ะอายหนกักว่าเดมินะ 
8. ประหยัดทรัพยำกร	พอเห็นว่าไม่ใช่บ้านตัวเอง	 ไม่ต้องจ่ายค่าน�้าค่าไฟ	ก็ใช้กันอย่างเต็มที่	ซึ่งไม่ยุติธรรมต่อองค์กรเลย	 (เป็นคุณเอง	ก็คงไม่ปลื้ม
เหมือนกัน)	 ปิดแอร์	 ปิดไฟ	 เมื่อเลิกใช้	 หรือช่วยกันเป็นหู	 เป็นตา พบอุปกรณ์ช�ารุดก็รีบแจ้งซ่อม	 คิดซะว่านอกจากจะช่วยโลกแล้ว	 ยังช่วยเหลือ
องค์กรอีกด้วย	เผื่อว่าถ้ารายจ่ายลดลงไปได้	คุณอาจได้โบนัสกลับมาก็ได้นะ
9. ใช้เทคโนโลยใีห้เหมำะกบังำน	ข้อเด่นของคนรุน่ใหม่คอื	เตบิโตมาในยคุเทคโนโลย	ีเราสามารถใช้	แกดเจต็ อนิเทอร์เนต็	และฟังก์ช่ันต่างๆ	ในคอมพวิเตอร์ 
ได้อย่างสบายมอื	ดงันัน้แทนทีจ่ะช�านาญแค่การแชต	เอม็เอสเอน็เม้นต์เฟซบุก๊	หรอืเล่นเกม	กเ็ลอืกใช้ให้เป็นประโยชน์กบังาน	เช่น	การค�านวณรายรบัรายจ่าย 
ประจ�าปีในโปรแกรมเอ็กเซล	การหาข้อมูลอ้างอิงในอินเทอร์เน็ต	การใช้โปรแกรมพรีเซนเทชั่นอันทันสมัย	หรือการส่งงานทางอีเมลแทนจดหมาย

ที่มำ: http://www.m2fjob.com

พิธีปิดค่ายปิดเทอมหรรษา          
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3
อย่างไรก็ดี พวกเขาเหล่าน้ันก็ต้องการที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พวกเขา
จะเจอนั้นจะดีกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าภาพดังกล่าวไม่ชัดเจน ทุกคนก็จะกลับเข้าสู่ Comfort 
Zone ของตนเอง และสุดท้าย พลังหรือมวลในการเปล่ียนแปลงก็จะไมเ่พียงพอ และยิ่งถ้าภาพภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงทีผู่้นําฉายออกมานั้นไม่ชัดเจนหรือไม่ดีกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากคนจะกลับเข้าสู่ 
Comfort Zone แล้ว คนยังอาจจะต่อต้านการเปล่ียนแปลงด้วยซ้ํา 

สุดท้าย จะเหน็ได้ว่าการที่ผู้นําจะผลักดันการเปลี่ยนให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าในระดับไหน ก็ต้องอาศัยเจ้าคําว่า Trust 
หรือความไว้วางใจที่ทุกคนในองค์กรมีต่อตัวผู้นํา ผู้นําที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องได้รับความ
ไว้วางใจจากคนในองค์กร และเมื่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ลงตัวทุกคนจะยอมออกจาก Comfort Zone และพร้อม
จะเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่จะดีขึ้นในอนาคต 

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

พิธีปิดค่ายปิดเทอมหรรษา 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายปิดเทอมหรรษา          

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี 2557 
ณ อาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

        

        

        

        
 
 
 
 

เคล็ดลับ 9 ข้อง่ายๆ ลองทำาดู รับรองว่าก
ารทำางาน

ทุกอย่างประสบความสำาเร็จแน่นอ
น 

 ไม่ว ่าจะยังท�างานอยู ่ที่ เก ่าหรือย้ายไป

ท�างานที่ใหม่	หนุ่มๆ	สาวๆ	ก็สามารถท�างานแบบคน

ไฟแรงท่ีเทใจให้กับงานอันเป็นที่รักได้ทั้งนั้น	วันนี้มี

เคล็ดลับ	9	ข้อง่ายๆ	ลองท�าดู	 รับรองว่าการท�างาน

ทุกอย่างประสบความส�าเร็จแน่นอน



โครงการฝึกอบรมของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำาปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร “การใช้งาน Windows 7, Microsoft Office 2007”
จำานวน 6 รุ่น รุ่นละ 25 คน ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

4
โครงการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 2557 

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตร “การใช้งาน Windows 7, Microsoft Office 2007” 

จํานวน 6 รุ่น รุ่นละ 25 คน ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ 

      

        

        

        

        

        

        
 

 



โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร 
“ภาษาอังกฤษสำาหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน”
(English for ASEAN Community) ระดับกลาง

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)
5

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน”(English for ASEAN Community) ระดับกลาง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 1) 

      

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพื่อเข้ารับ

การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส”
ระหว่างวันที่ 23 – 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702

ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

7
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์เพ่ือเข้ารับการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส” 

ระหว่างวันที่ 23 – 24  และวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 
ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ 

      

        

        

        

        

        

        
 



ขนมสอดไส้
 ในตอนเด็กผมมีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งคือ	เวลากินขนมสอดไส้	จะกินเนื้อแป้งให้หมดก่อนแล้วค่อยกินไส้
มะพร้าวหวานอร่อย	เพราะอยากกินของหวานทีหลังสุด	นิสัยนี้ยังติดไปถึงการเรียน	เมื่อโรงเรียนปิดเทอมเล็กราว
หนึ่งเดือน	ครูจะให้การบ้านนักเรียนไปท�าช่วงปิดภาค	แล้วให้มาส่งตอนเปิดภาคใหม่	ผมจะท�าการบ้านท้ังหมดนั้น 
จบในวนัทีไ่ด้รบัการบ้านนัน้	เพือ่จะได้ใช้เวลาปิดภาคเล่นอย่างเดยีวโดยไม่มอีะไรมากวนใจ
	 นโยบาย	 “ขมก่อนหวำน”	 หรือ	 “ขยันก่อนขี้เกียจ”	 ติดตัวมานานหลายปี	 แก้ไม่หาย!	 กลายเป็นคนมีนิสัยไม่ชอบให้มี
อะไรค้างคาใจ	 งานค้างเหมือนเสี้ยนเล็กๆ	 ในเนื้อ	 ต้องเอาออกทันที	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่ออายุมากขึ้นจึงค่อยเรียนรู้ว่า	 ชีวิตไม่ใช่เรื่อง 
ที่ต้องทนทุกข์ก่อนแล้วค่อยสุข	เพราะวันสุขอาจไม่มาถึง	เราสามารถกิน	“เนื้อแป้ง”	กับ	“ไส้หวาน”	ไปพร้อมกัน	หรือสลับกันไป	ไม่
ต้องแยก “ทุกข์”	กับ	“สุข”	ออกจากกันโดยเด็ดขาด	ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งอย่างหนึ่ง	วิธีคิดแบบตะวันตกซึ่งชอบช�าแหละทุก
อย่างออกเป็นส่วนๆ	น้ันอาจท�าให้เราตดินสิยัชอบแยกแยะว่าส่วนนีค้อืทกุข์	ส่วนนัน้คอืสขุ	ทว่าในชวีติจรงิยากนกัทีจ่ะแยกทกุข์กบัสขุ
ออกจากกันเป็นส่วนๆ	เพราะชีวิตเป็นส่วนผสมของทุกข์กับสุข	ปนกันเป็นสีเทาในความสุขมีความทุกข์	และในความทุกข์มีความสุข 
	 พระพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้	ก็ทรงใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเหมือนกัน	ทางสายแรกคือกามสุขัลลิกานุโยคหมกมุ่นอยู่ในกามสุข 
ทางสายทีส่องคอือตัตกลิมถานโุยค	ทรมานตนให้ล�าบากและหมกมุน่อยูใ่นความทุกข์	จนกระท่ังทรงพบมชัฌมิาปฏปิทา	คอืทางสายกลาง	 
นี่เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้ว	 เรียนและท่องจ�ามาแต่เด็ก	 แต่น้อยคนน�าไปปฏิบัติ	 การแบ่งขนมสอดไส้ออกเป็นสองส่วนอย่างเด็ดขาด 
เป็นต้นเหตุของนิสัยขีดเส้นหรือยึดติดว่า	 ความทุกข์คือความเจ็บปวด	 น�้าตา	 ความเศร้า	 ความสุขคือการเที่ยว	 การนอน	การเล่น	 
การดูหนังฟังเพลง	 วันท�างานคือวันทุกข์	 วันหยุดคือวันสุข	 เมื่อถึงวันจันทร์ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกดปุ่ม	 ถึงวันศุกร์ก็สุขโดยพลัน 
ประหลาดไหม?	 มันเป็นโหมดอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาก�าหนดวิถีชีวิตของเราเอง!	การแบ่งแยกทุกข์-สุขออกจากกันโดยเด็ดขาด 
ท�าให้เกิดค่านิยมว่า	เวลามีคนตาย	ต้องตีหน้าเศร้าตลอด	จะหัวเราะก็รู้สึกไม่เหมาะสม	เวลาถ่ายรูปในงานศพ	หลายคนยิ้มโดย
อตัโนมตั	ิแต่ถกูเพือ่นบอกว่า	“เฮ้ย!	อย่ายิม้	น่ีงานศพนะโว้ย!”	แต่ชวีติไม่ใช่สตูรคณติศาสตร์	เพราะเรือ่งส่วนใหญ่ในชวีติเราเป็นอตัวิสัย	 
ไม่สามารถจดัหมวดหมูข่าว-ด�าได้	 บางคนได้ข่าวแม่ตายแล้วรูส้กึเศร้าเสยีใจ	แต่ในขณะเดยีวกันก็ยนิดท่ีีแม่ไม่ต้องทนทุกข์จากโรคร้ายที่
รุมเร้าอีกต่อไป	ถูกไล่ออกจากงานเป็นความทุกข์	แต่ก็อาจมีความสุขเจืออยู่ที่ไม่ต้องทนเห็นหน้าเจ้านายมหาโหดอีกต่อไปชีวิต 
ก็เหมือนการต้มไข่	 ต้มสุกแค่ไหนขึ้นกับความพึงใจ	 ลิ้นรับความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 บางคนชอบแบบไข่ลวก	 บางคนชอบ 
แบบครึ่งสุก	 บางคนชอบแบบสุกเต็มที่	 และถึงชอบแบบครึ่งสุกก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นระดับอีกมากมาย	 สุก	 52	 เปอร์เซ็นต์	 สุก	
56.124	เปอร์เซ็นต์	สุก	57.54เปอร์เซ็นต์	ไม่มีสูตรว่าเท่านี้คือสุข	เท่านั้นคือทุกข์	มันปนๆ	กัน	ชีวิตไม่ใช่ขนมสอดไส้ที่แบ่งพื้นที่สุข-
ทุกข์ออกจากกันชัดเจนชีวิตคือข้าวสารที่มีข้าวเนื้อดีและกรวดปนมาด้วย
	 เคยไหมทีเ่ราอยูใ่นโมงยามแห่งความสขุ	แต่จตินกึถงึเรือ่งทกุข์ทีย่งัไม่เกดิขึน้?	ในทีส่ดุมนักก็ลายเป็นชัว่โมงของความทกุข์ไป	 
เช่นกัน บางโอกาสที่เราอยู่ในห้วงยามของความทุกข์ แต่กลับรู้สึกอบอุ่นพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา เปี่ยมด้วยก�าลังใจ ถึงแม้เกิดเรื่อง
ร้าย	 ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ทุกชั่วขณะนั้นอยู่ในโหมดทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการเลือกของเราเองยามทุกข์ใจ	 ก็ไม่จ�าเป็นต้องละทิ้ง
ส่วนที่เป็นสุขทิ้งเสียหมด	ไม่จ�าเป็นต้องหน้าบึ้งตึงเครียด	ยามทุกข์ก็สามารถกินไอติมหรือดูหนังได้	ยามสุขก็ไม่หลงระเริงกับรสชาติ
ของความสบายกายสบายใจจนลืมไปว่ามันไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป เพราะเวลาก็คือเวลา สุขทุกข์ไม่ได้อยู่ท่ีว่าวันนั้นเป็นวันจันทร์หรือ
วันอาทิตย์เป็นโอกาสอะไร	สุขหรือทุกข์อยู่ที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมา 
 เคธ	ีเคร์ิกแพตทริก นักศึกษาชาวอเมริกนัวยัยีส่บิเอด็	ต้องยตุกิารเรยีนกลางคนั	เธอป่วยเป็นโรคมะเรง็ท่ีปอดและเนือ้งอกในสมอง 
เคธีผ่านวันเวลาด้วยยา	 สารเคมี	 และมอร์ฟีนแก้ปวด	 มะเร็งร้ายที่ปอดท�าให้เธอหายใจไม่สะดวก	 ต้องพึ่งถังออกซิเจนตลอดเวลา	 
นกิ	กดูวนิ	คนรกัมาเยีย่มเธอบ่อยๆ	บางวนักเ็ฝ้ารอเธอขณะทีก่�าลงัท�าคโีมเธอราพจีนเผลอหลบัไป	ทัง้สองรกักนัมาตัง้แต่เรยีนชัน้มธัยม 
แต่ความฝันที่จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตสูญสิ้น	 เพราะเธอก�าลังจะตาย	 ทว่าขณะที่ร่างกายเธอก�าลังจะดับ	 จิตใจเธอยังมองด้านสว่าง
ของชีวิต
	 วนัหน่ึงเธอถามเขาว่า	“จะแต่งงานกบัฉนัไหม?”	เขาตอบทนัทว่ีา	“ตกลง”	พธิแีต่งงานเกดิขึน้ในเดอืน มกราคม	2005	ในโบสถ์ 
แห่งหน่ึง	พ่อแม่ญาตพ่ีิน้องทัง้สองฝ่ายมาร่วมงาน	เคธสีวมชดุเจ้าสาวสขีาวเรยีบน�า้หนกัเธอลดมากจนชดุเจ้าสาวหลวม	ต้องปรบัแก้ใหม่ 
หลายครั้ง	แต่ในวันแต่งงาน	เธอก็งดงามในชุดเจ้าสาวเป็นภาพการแต่งงานที่ประหลาดเมื่อเจ้าสาวสวมท่อออกซิเจนตลอดเวลา	มีถัง 
ออกซิเจนผูกโบว์ตั้งอยู่ใกล้ๆ เธอฟังเพลงที่เพื่อนๆ	ร้อง	เสียงหัวเราะของเธอกังวานอย่างมีความสุข	เมื่อเหนื่อยและปวดเธอก็นั่งพัก	
เคธจีากโลกไปห้าวนัหลงัจากแต่งงาน	เป็นห้าวนัสดุท้ายทีช่วีติมไิด้เงยีบเหงาหรอืทุกข์ระทม อย่างคนไข้อืน่ๆ	จ�านวนมากถูกก�าหนดให้เดนิ 
	 นี่ไม่ใช่คู่รักคู่เดียวในโลกที่แต่งงานกันขณะที่ฝ่ายหนึ่งก�าลังจะตาย	 โลกเป็นประจักษ์พยานการใช้ชีวิตแบบ “สุขขณะอยู่ใน
ความทุกข์”	 มามาก	 เป็นบทพิสูจน์ว่าสุขทุกข์นั้นขึ้นกับเราเอง	 ในห้วงยามแห่งทุกข์ก็สามารถสุขได้	 ยากจนก็ยิ้มได้	 หิวข้าวก็ยิ้มได้	 
เป็นโรคร้ายกย็งัยิม้ได้	ความสขุไม่จ�าเป็นต้องเกดิขึน้ได้เฉพาะในโอกาสทีเ่หมาะสมกบัความสขุ	ความสขุเกดิขึน้ในเวลาทีเ่ราเปิดโอกาส 
ให้ความทุกข์กลายเป็นความสุข ชีวิตก็คือขนมสอดไส้	ความสุขซ่อนอยู่ภายในความทุกข์รอเราค้นหาและแตะต้องมัน	แม้ยามที่ชีวิต
ก�าลังทนทุกข์ทรมาน

วินทร์ เลียววำริณ



พิธีอำาลารองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 อาคารสุขประพฤติ

10
 

พิธีอําลารองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557  
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 อาคารสุขประพฤติ 

 

      

        

        

    

    
 
 


