
ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2557

วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา รับโล่ห์เกียรติยศ 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์สร้างช่ือเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2557
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5. คุณธรรม สัจธรรมมีอยู่พร้อมให้ทุกคน เท่ากัน แต่ทุกๆ คน (ท าตวัเอง)รับไดไ้ม่เทา่เทียมกนั 
6. ศักยภาพทางกาย อารมณ์ สติปญัญา และระดบัจิตใจ ต้องเกดิจากการสร้างด้วยตัวคน

นั้นเอง 
7. การรวมตัวของคนเป็นองค์กรจะยิง่ใหญไ่ดด้ว้ยการประสานพลัง 
8. ศักยภาพเดน่ๆ ของคนทีแ่ตกต่างกนัจะเสริมซึ่งกนัและกันในองคก์ร 
9. องค์กรต้องมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (อันถูกต้อง) และความมุง่มั่นร่วมกันของทกุๆคน 
10. ทุกคนต้องมีวนิัยอันเป็นคุณสมบตัิของผู้ที่ด าเนนิการอย่างมีประสิทธิผล 

อ้ำงอิงจำก    หิรัญ พบลำภ 
 

โครงกำรฝกึอบรม 
กำรคดัเลือกประเด็นข่ำวและกำรเขยีนข่ำวเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ครั้งที ่2 

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2801 ชั้น 28 อำคำรสขุประพฤต ิ

        

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วินัย 4 ประการ
         ของการทำงานเป็นทีม

1. มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ (Critical-few focus)
การกลัน่กรองดงักลา่วชว่ยใหช้วีติคนเรามุง่สูจ่ดุหมาย 

ที่แท้จริง เสมือนเข็มทิศที่คอยบอกทางหลัก ทำให้ไม่หลงทาง  
ไมส่ญูเสยีพลงัไปกบัสิง่ทีส่ำคญัเลก็นอ้ย เรือ่งยบิยอ่ย หรอืเรือ่งที ่      
ไม่ก่อเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ใด ๆ  เลย หากองค์กรขาด “จุดโฟกัส” 
สิ่งที่จะตามมาคือความคลุมเคลือ ความรู้สึกไม่มีส่วนร่วม 
ของคนที่เกี่ยวข้อง องค์กร (หรือคน) ดังกล่าว จะเข้าข่ายที่ว่า  
มีภารกิจท่ีวุ่นวายแต่ไร้ซ่ึงกำไรและประสิทธิผล อาการท่ีจะพบได้ คือ

องค์กรจะเต็มไปด้วย “ความเร่งด่วน” และเข้าใจกันไปหมด 
ว่า ความเร่งด่วนน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญ ท้ัง ๆ  ท่ียังไม่ได้คิดและวิเคราะห์ 
เลยว่าใช่หรือไม่ และไม่มีการคิดหาทางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
เหล่าน้ันเลย แม้จะอบรมให้มากมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลา 
แต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะคนไม่เข้าใจและไม่เปลี่ยนระดับ
ของการคิดแบบเดิม ๆ

การทีส่ิง่ตา่ง ๆ  มแีตเ่รือ่งดว่น ผลรา้ยทีน่อ้ยคนจะมองคอื 
นั่นเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการพึ่งพาผู้อื่น (ขาดภาวะผู้นำ) 
จะเห็นตัวอย่างในองค์กรเต็มไปด้วยคนส่วนใหญ่ที่จะรอนายสั่ง  
หรือรอทิศทางของหัวหน้า ของผู้บริหารก่อนการตัดสินใจใด ๆ 
เพราะคนเหล่านั้นถูกสร้างมาอย่างไม่รู้ตัวว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่ออกจากปากนายหรือผู้บริหาร นั้นคือ ความเร่งด่วน

ตกเป็นทาสของความเร่งด่วนและความฉาบฉวย
เกิดระบบการเมืองในองค์กร และการประจบสอพลอ

2. ส่ือสารศักยภาพท่ีชัดเจน (Potential translation)
การสื่อสารศักยภาพที่ชัดเจนเป็นวินัยของผู้นำที่จะ 

ทำให้คนในองค์กรเดินทางไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างสอดคล้อง  
ศักยภาพที่ชัดเจนทั้งในส่วนบุคคล ทีม หรือองค์กรต้อง 
ผ่านการทำความเข้าใจ และรับผิดชอบร่วมกัน โดย

2.1 กำหนดวิธีการและแผนงานของทุกคนเชื่อมโยง 
สู่กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

2.2 กำหนดให้ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันในความสำเร็จ
ขององค์กรแทนการแบ่งงานและแบ่งแยกเป้าหมายกัน

2.3 ทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาทประจำวันของตน 
อันจะนำสู่ความสำเร็จขององค์กร

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนอย่างต่อเนื่อง  
ที่จะสามารถนำพากลยุทธ์ขององค์กรเดินไปข้างหน้า

3. มีภาวะ ผู้นำ ในการดำเ นินงาน (Leading  
execution)

ความล้มเหลวของคนหรือองค์กรส่วนมาก ไม่ได้อยู่ที่ 
การไม่มีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ แต่อยู่ที่ขาดความสามารถที่จะ 
แปลงกลยุทธ์ ให้เกิดการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย  
องคก์รไมส่ามารถบรรลเุปา้ประสงคไ์ด ้หากคนในองคก์รยงัไมรู่้ 

บทบาทหนา้ทีข่องตนวา่จะตอ้งทำอะไร ภาวะผูน้ำทีม่ใีนผูบ้รหิาร 
และตัวบุคคล ทุก ๆคน คือ ปัจจัยนำพาไปสู่ความสำเร็จ

3.1 ต้องกระจายภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกระดับ 
ขององค์กร

3.2 ภาวะผู้นำที่ยังยืนไม่ได้เกิดขึ้นจากการแต่งตั้ง 
ตามหน้าที่ แต่เกิดจากเลือกเป็นและการฝึกฝนเองของบุคคล
นั้น ๆ

ภาวะผู้นำ คือการที่บุคคลมีความสำนึกรู้ถึงบทบาท 
ความสามารถในการดำเนินการใด ๆ และกระจายศักยภาพนั้น
ไปสู่บุคคลรอบข้างได้อย่างสร้างสรรค์

การดำเนินการดังกล่าว คือ การสร้างวัฒนธรรม
ของทีมงานอย่างมีประสิทธิผล โดยไม่ต้องรอใครมาบังคับ 
หรือต้องสร้างระบบ กฎเกณฑ์ใด ๆ มาควบคุม

4. นสิยัแหง่ความตอ่เนือ่งและยัง่ยนื (Continuous 
consciousness)

มีวินัยของผู้ทำงานที่มีประสิทธิผลจะเต็มไปด้วย 
ศักยภาพของการมุ่งเน้นไปในสิ่งที่สำคัญไม่กี่อย่างอันเป็นหัวใจ 
สำคัญของงานหรือการดำเนินการใด ๆ เป็นการติดตามงาน 
อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์และขจัดอุปสรรคที่จะทำให้งาน 
ไม่สำเร็จ วินัยดังกล่าวจะส่งผลให้คนทำงานมีความมุ่งมั่น 
ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยไฟและศักยภาพ 
เต็มเปี่ยม ผลลัพธ์ที่จะออกมาสู่องค์กร คือ

4.1 ความตรงประเด็น ตามเป้าหมายกลยุทธ์ ไม่เสียเวลา
ไปกับสิ่งที่เป็นเรื่องไม่สำคัญ

4.2 การส่งเสริมการปลดปล่อยพลังของคนทำงาน 
แทนการเก็บกดและปิดบังศักยภาพ

4.3 สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน แทนการโยนความผิด 
หรือการจับผิด

4.4 สร้ างความกระตือรือร้นแทนการดีแต่พูด 
ที่ไร้ผลสำเร็จของงาน

4.5 สร้ างทีมงาน และเกิดการระดมความคิด 
ที่สร้างสรรค์ แทนการเสียเวลามาถกกันว่าความคิดใครถูก 
และของใครที่ผิด

ระดับความคิดเดิม ๆ ที่ควรจะหมดไป
1.  การจัดการที่เกินความพอดี จนทำให้งานง่าย ๆ 

กลายเป็นเรื่องที่ยาก
2.  การควบคุมและสั่ งการสร้ า งอุปสรรคต่อ 

ความคล่องตัว
3.  การเน้นประสิทธิภาพ แต่ขาดซึ่งประสิทธิผล 

ตามเป้าหมายกลยุทธ์
4.  บริหารคนเสมือนเป็นวัตถุสิ่งของ



 4 
5. คุณธรรม สัจธรรมมีอยู่พร้อมให้ทุกคน เท่ากัน แต่ทุกๆ คน (ท าตวัเอง)รับไดไ้ม่เทา่เทียมกนั 
6. ศักยภาพทางกาย อารมณ์ สติปญัญา และระดบัจิตใจ ต้องเกดิจากการสร้างด้วยตัวคน

นั้นเอง 
7. การรวมตัวของคนเป็นองค์กรจะยิง่ใหญไ่ดด้ว้ยการประสานพลัง 
8. ศักยภาพเดน่ๆ ของคนทีแ่ตกต่างกนัจะเสริมซึ่งกนัและกันในองคก์ร 
9. องค์กรต้องมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (อันถูกต้อง) และความมุง่มั่นร่วมกันของทกุๆคน 
10. ทุกคนต้องมีวนิัยอันเป็นคุณสมบตัิของผู้ที่ด าเนนิการอย่างมีประสิทธิผล 

อ้ำงอิงจำก    หิรัญ พบลำภ 
 

โครงกำรฝกึอบรม 
กำรคดัเลือกประเด็นข่ำวและกำรเขยีนข่ำวเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ครั้งที ่2 

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2801 ชั้น 28 อำคำรสขุประพฤต ิ

        

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  สรา้งวฒันธรรมขององคก์รดว้ยระบบบญุคณุและ
โทษทัณฑ์

6.  การจูงใจด้วยสิ่งของภายนอก แทนการให้ความ 
ไว้วางใจ ความเคารพและความภาคภูมิใจ

7.  ขาดความเอื้ออาทรและการให้เกียรติกัน
8.  ประกาศความมุ่งมั่นด้วยภาษาที่สวยหรู แต่ไม่ได้ 

นำไปปฏิบัติให้เกิดผล
9.  การสร้างความรับรู้ที่ ฉาบฉวยแค่ด้วยการ 

ประชาสัมพันธ์ (นโยบาย) ให้คนรับรู้ (แล้วก็ลืม)
10. ไม่ให้คนส่วนมากได้มีส่วนร่วมในการกำหนด 

และสื่อสารเป้าหมาย (ของเขาเอง)
คนส่วนมากจึงไม่รู้ว่าต้องทำอะไร ทำไม ! และจะ 

ทำอย่างไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
ชุดความคิดแบบใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
1. พัฒนาระดับความคิด ความสามารถส่วนบุคคล 

เพื่อผลที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร
2. ปกติคนทุกคนมีความฉลาดพอที่จะเรียนรู้ได้ว่า 

อะไรคือสิ่งที่เป็นความถูกต้อง (สัจธรรม)

3.  คนที่พัฒนาระดับการคิดนี้ได้ คือผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ที่น่านับถือ มีเกียรติ และมีความก้าวหน้า

4.  ภาวะผู้นำ (leadership) ทุกคนมีและสร้างได้ 
โดยไม่ต้องรอให้ใครสั่ง

5.  คุณธรรม สัจธรรมมีอยู่พร้อมให้ทุกคน เท่ากัน 
แต่ทุก ๆ คน (ทำตัวเอง)รับได้ไม่เท่าเทียมกัน

6.  ศักยภาพทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และ 
ระดับจิตใจ ต้องเกิดจากการสร้างด้วยตัวคนนั้นเอง

7.  การรวมตวัของคนเปน็องคก์รจะยิง่ใหญไ่ดด้ว้ยการ 
ประสานพลัง

8.  ศักยภาพเด่น ๆ ของคนที่แตกต่างกันจะเสริม 
ซึ่งกันและกันในองค์กร

9.  องคก์รตอ้งมคีวามชดัเจนในวสิยัทศัน ์(อนัถกูตอ้ง) 
และความมุ่งมั่นร่วมกันของทุก ๆคน

10. ทุกคนต้องมีวินัยอันเป็นคุณสมบัติของผู้ท่ีดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล

อ้างอิงจาก    หิรัญ พบลาภ

โครงการฝึกอบรม 
การคัดเลือกประเด็นข่าวและการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 2

วันจันทร์ท่ี 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 ช้ัน 28 อาคารสุขประพฤติ



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟ”
วันศุกร์ท่ี 13 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 ช้ัน 28 

และห้องประชุมหมายเลข 2703 ช้ัน 27อาคารสุขประพฤติ
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โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรฝึกซ้อมดบัเพลิงและกำรหนีไฟ”                                     

วันศุกร์ที ่13 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 ชั้น 28 และห้อง
ประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27อาคารสุขประพฤติ 

        

        

        

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าท่ีตำรวจรัฐสภาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันเสาร์ท่ี14 วันอาทิตย์ท่ี 15 และวันเสาร์ท่ี 21 มิถุนายน 2557   

ณ ห้องประชุม 2702 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ  และสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 6 
โครงกำรฝกึอบรม หลักสูตร “กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ             

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน”                                                                             
ระหว่างวันเสาร์ที1่4 วันอาทิตย์ที่ 15 และวนัเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557   ณ หอ้งประชมุ 2702 ชั้น 27 

อาคารสขุประพฤติ  และสโมสรต ารวจ ถนนวิภาวดีรงัสติ กรุงเทพฯ 

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 
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ใต้เงำของคนอื่น  

นามบตัรของคนท างานจ านวนมากนอกจากบอกต าแหน่งแลว้ ยงัให้รายละเอียดของการศึกษาว่า เรียนจบที่ไหน 
ได้รบัปริญญากี่ใบ ยกตวัอยา่งเช่น  
ศักดิ์ชัย นธิิมนตรี B. Arch (Chula.), M. Arch (M.I.T.) 
ถ้าได้เกียรตนิิยมก็ใส่เข้าไป มีต าแหน่งสมาคมอะไร ก็ใส่ลงไปใหห้มด  
ดร. เดชา รศัมีอิสราB. Eng (Chula. Honoured), M. Eng (Cornell), Ph.D. Eng (Harvard) Member of... 
            เปน็ค่านิยมที่ท าตอ่กันมาจนเป็นเรื่องปกติ สมยัเรียนจบมาใหม่ๆ  ผมก็เปน็คนหนึ่งที่เคยชินกับคา่นิยมนี้ 
จนกระทั่งมโีอกาสท างานในองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งไม่พิมพ์ต าแหน่งและระดับการศกึษาบนนามบตัรของบุคลากร   
ทุกคน นามบตัรมเีพียงชื่อและนามสกุลเท่านั้นปรัชญาขององคก์รแห่งนี้เห็นว่าต าแหน่งและใบปริญญาไม่มี
ความหมายอะไรเลย เก่งไม่เก่งไปพิสูจน์ดว้ยผลงาน สรรพคุณห้อยท้ายจึงไม่มคีวามจ าเป็นแต่อย่างไร เช่นที่
ชาวประมงเกง่ๆ ไมเ่คยตดิปา้ย ‘เกียรตินิยม’ บนแหอวน พ่อครวัชัน้เซียนกไ็มแ่ปะค าว่า ‘B. Culinary Arts    
(Le Cordon Bleu)’ หรือ ‘3 Stars Michelin’ บนจานอาหาร ต่อให้รา้นอาหารที่มปี้ายชวนชิมทัง้หลาย 
ท้ายที่สุดกต็้องวัดกันที่ฝมีือ ‘สรรพคุณ’ บนนามบัตรจึงดูเหมือนเป็นการแสดง self esteem* อย่างหนึง่ ซึ่งเปน็
ธรรมชาติของมนุษย ์ใครๆ ก็อยากเป็น somebody ไม่ใช่ nobody อยากเปน็ที่ยอมรับของคนอืน่ อยากรู้สึกวา่
ตัวเองมีอะไรด ีเมื่อมีของดกีอ็ยากอวด เป็นธรรมชาติของคน ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผดิ 
 
แน่ละ ในทางปฏิบตัิ การไมใ่ส่ชื่อต าแหนง่อาจสร้างความยุ่งยากสับสน ไม่รูว้่าใครเปน็ใคร ท างานอะไร และ
การบรรยายสรรพคุณบนนามบัตรก็ไม่ใช่เรื่องถกูหรอืผิด ใครชอบหรอืเชื่อปรัชญาการใช้ชีวติแบบไหน ก็ท า
ไปตามสบาย แตห่ากไปหลงใหลไดป้ลื้มกบัต าแหน่งจนกลายเป็นอโีก ้ก็อาจสร้างพันธนาการใหช้ีวติ เชื่อไหม
ว่าบางคนได้รับข้อเสนอให้ท างานสองที่ ระหว่างต าแหนง่เล็กเงินเดือนสูงกบัต าแหนง่ใหญแ่ต่เงินเดือนน้อย
กว่า เขาเลือกเอาอย่างหลัง เพราะชื่อต าแหน่งสูงๆ เติมเต็ม self esteem มากกว่า 
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการ 
ในสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก

นามบัตรของคนทำงานจำนวนมากนอกจากบอก 
ตำแหน่งแล้ว ยังให้รายละเอียดของการศึกษาว่า เรียนจบที่ไหน 
ได้รับปริญญากี่ใบ ยกตัวอย่างเช่น 

ศักดิ์ชัย นิธิมนตรี B. Arch (Chula.), M. Arch 
(M.I.T.)

ถ้าได้เกียรตินิยมก็ใส่เข้าไป มีตำแหน่งสมาคมอะไร 
ก็ใส่ลงไปให้หมด 

ดร. เดชา รัศมีอิสราB. Eng (Chula. Honoured),  
M. Eng (Cornell), Ph.D. Eng (Harvard) Member of...

เปน็คา่นยิมทีท่ำตอ่กนัมาจนเปน็เรือ่งปกต ิสมยัเรยีนจบ 
มาใหม่ ๆ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยชินกับค่านิยมนี้ จนกระทั่ง 

มีโอกาสทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งไม่พิมพ์ตำแหน่งและ 
ระดับการศึกษาบนนามบัตรของบุคลากร ทุกคน นามบัตร 
มีเพียงชื่อและนามสกุลเท่านั้นปรัชญาขององค์กรแห่งนี้เห็นว่า 
ตำแหน่งและใบปริญญาไม่มีความหมายอะไรเลย เก่งไม่เก่ง 
ไปพิสูจน์ด้วยผลงาน สรรพคุณห้อยท้ายจึงไม่มีความจำเป็น 
แต่อย่างไร เช่น ที่ชาวประมงเก่ง ๆ ไม่เคยติดป้าย ‘เกียรตินิยม’ 
บนแหอวน พ่อครัวชั้นเซียนก็ไม่แปะคำว่า ‘B. Culinary Arts    
(Le Cordon Bleu)’ หรือ ‘3 Stars Michelin’ บนจานอาหาร  
ต่อให้ร้านอาหารท่ีมีป้ายชวนชิมท้ังหลาย ท้ายท่ีสุดก็ต้อง 
วัดกันที่ฝีมือ ‘สรรพคุณ’ บนนามบัตรจึงดูเหมือนเป็นการแสดง 
self esteem* อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ใคร ๆ 
ก็อยากเป็น somebody ไม่ใช่ nobody อยากเป็นที่ยอมรับ 
ของคนอื่น อยากรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรดี เมื่อมีของดีก็อยากอวด 
เป็นธรรมชาติของคน ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิด

แน่ละ ในทางปฏิบัติ การไม่ใส่ชื่อตำแหน่งอาจสร้าง 
ความยุ่งยากสับสน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ทำงานอะไร และ 
การบรรยายสรรพคุณบนนามบัตรก็ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิด  
ใครชอบหรือเชื่อปรัชญาการใช้ชีวิตแบบไหน ก็ทำไปตามสบาย 
แต่หากไปหลงใหลได้ปลื้มกับตำแหน่งจนกลายเป็นอีโก้  
ก็อาจสร้างพันธนาการให้ชีวิต เชื่อไหมว่าบางคนได้รับข้อเสนอ 
ใหท้ำงานสองที ่ระหวา่งตำแหนง่เลก็เงนิเดอืนสงูกบัตำแหนง่ใหญ ่
แต่เงินเดือนน้อยกว่า เขาเลือกเอาอย่างหลัง เพราะชื่อตำแหน่ง 
สูง ๆ เติมเต็ม self esteem มากกว่า

ใต้เงา
ของคนอื่น



เจ้านายชาวต่างชาติคนแรกของผมใช้ตำแหน่งว่า  
Owner (เจ้าของ) ซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรเป็นนอกจาก 
แสดงว่าเป็นคนขาดแคลน self esteem อีโก้เรื่องยศตำแหน่ง 
ยงัปรากฏในวงการทีไ่มน่า่จะมสีิง่นีท้ีส่ดุคอืวงการศาสนา นกับวช 
จำนวนมากยงัตดิบว่งของตำแหนง่ฐานนัดร บางทถีงึขนาดดิน้รน 
ให้ได้ตำแหน่งนั้น ๆ มา เป็นเรื่องน่าขันขื่นที่แม้แต่หนทางไปสู่ 
การลดความยึดมั่นยังเต็มไปด้วยความยึดมั่น! 

สำหรับคนเดินดินที่อัตตาสัมผัสกิเลสทุกวัน เราเห็น 
การเตมิเตม็ self esteem ในรปูตา่ง ๆ  และพฤตกิรรมประหลาด ๆ   
โครงการประชานิยม ‘รถคันแรก’ ทำให้หลายคนดิ้นรนหารถ 
มาครอบครอง ไมใ่ชเ่พือ่เดนิทาง แตเ่อาไวอ้วดชาวบา้น การถา่ยนูด้  
การแต่งตัวชะเวิกชะวากและชุดซีทรูเดินบนพรมแดง การบริจาคเงิน 
ใหอ้งคก์รการกศุลโดยถอืแผน่โปสเตอรร์ปูเชค็ธนาคารใบใหญ ่ๆ   
ถ่ายรูปไปลงข่าว ไปจนถึงคนที่ชอบเอ่ย “มึงรู้มั้ยกูลูกใคร?” 
ก็เป็นตัวอย่างของความขาดแคลน self esteem 

นี่เป็นโลกของคนขาดแคลน self esteem โลกที่ 
คนจำนวนมากอยูเ่พือ่คนอืน่ อยูด่ว้ยความเหน็ของคนอืน่ อยูใ่ตเ้งา 
ของคนอืน่ คา่นยิมของเราคอื เงนิทองและชือ่เสยีงเปน็เครือ่งมอื 
ดีที่สุดในการเสริมสร้าง self esteem มันมีส่วนจริง แต่คนที่ 
เข้าใจโลกและชีวิตจริง ๆ รู้ว่าชื่อเสียงฉาบฉวยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน
ที่สุด หากเราดูตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับสูง ๆ 
ในโลก จะพบว่าคนเหล่านั้นไม่อวดสรรพคุณ คนโบราณใช้คำว่า 
‘คมในฝัก’ 

นานมาแล้วยามคนใหม่ของโรงงานใหญ่แห่งหนึ่ง 
เห็นชายแก่คนหนึ่งขี่จักรยานเข้ามา วนไปรอบโรงงาน 
ชายแก่คนนั้นท่าทางมอซอ สวมเสื้อเก่า นุ่งกางเกงแพรเก่า 
สวมหมวกงอบ ยามจงึตะโกนไลค่นแก ่เพือ่นยามรอ้งหา้ม บอกวา่ 
“นั่นคือเจ้าของบริษัท”

ชายแก่ผู้นั้นคือ เฉลียว อยู่วิทยา มหาเศรษฐีอันดับ 
ต้น ๆ ของเมืองไทย เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย ทุกเช้า 
ข่ีจักรยานเก่าตรวจดูโรงงาน ไม่ถือตัว ไม่มีมาด ไม่แบ่งชนช้ันวรรณะ 
ไม่สนใจรถยนต์ราคาแพง ไม่เคยสนใจสินค้าแบรนด์เนม  
ทัง้เนือ้ทัง้ตวัไมม่เีครือ่งประดบัอืน่ นอกจากนาฬกิาเกา่เรอืนเดยีว 
เมื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้เขา 
เขาปฏิเสธไม่ขอรับ ไม่รู้จะเอาไปทำไม

อภิมหาเศรษฐีโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ บริจาคทรัพย์สิน 
99 เปอร์เซ็นต์ของตนให้องค์กรการกุศล เขาใช้ชีวิตเรียบ ๆ 
กินอาหารง่าย ๆ อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่า ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 
ไม่มีคนขับรถ ขับรถคันเก่าไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง ไม่เร่ืองมาก

คนเหล่านี้คือ somebody ที่ซ่อนอยู่ในรูป nobody 
สงูสดุคนืสูส่ามญั! คนแบบนีม้อียูใ่นทกุวงการ ยิง่ใหญย่ิง่ทำตวัเลก็ 
คนแบบนี้มักพบทางสงบแห่งชีวิต 

บางทีสังคมเราควรเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการสร้าง  
self esteem

self esteem ทีแ่ทจ้รงิไม่ได้อยู่บนนามบตัร ไม่ได้อยู่ที่ 
บ้านราคาแพง รถยนต์หรู สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าที่สวมใส่ 
ไมใ่ชร่ปูในหนงัสอืพมิพ ์ไมใ่ชส่ิง่ทีค่นอืน่เหน็ มนัเปน็ความพงึใจที่
อยูภ่ายในหวัใจของเราตา่งหาก ภมูใิจแตไ่มล่ำพอง เกง่แตไ่มย่ะโส 
มีดีแต่ไม่โอ้อวด ทำดีแม้คนอื่นไม่รู้ หรือไม่มีกล้องถ่ายรูปจ่ออยู่  
ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปไปอวดใคร

การพฒันาตวัเองใหเ้กง่ขึน้ การทำประโยชนใ์หค้นอืน่ 
เปน็เรือ่งทีค่นทำรูแ้ละอิม่ใจในตวัมนัเอง เรารูส้กึดเีพราะเรารูส้กึด ี
มิใช่เพราะคนอื่นบอกว่าเราควรรู้สึกดี หากเราเลือกใช้ชีวิต 
อยู่แต่ใต้เงามืดของคนอื่น เราก็จะมองไม่เห็นตัวเอง

* self-esteem คือความรู้สึกว่าตนเองมีค่าหรือไม่  
เป็นการวัดคุณค่าของตัวเอง self-esteem สูงคือคนที่รู้สึกว่า 
ตนเองมีค่า มีศักดิ์ศรี เป็นคนดี ซื่อสัตย์ เคารพตนเอง ส่วน  
self-esteem ตำ่คอืคนทีรู่ส้กึวา่ตนเองดอ้ยคา่ ไมม่คีวามสามารถ 
ดูถูกตัวเอง มักกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบเรา จนทำให้มักล้มเลิก 
กลางคันเพราะคิดว่าทำไม่ได้ หรือไม่เก่งพอ

วินทร์ เลียววาริณ

คมคำคนคม
Self-esteem comes from what you think of you, not what other people think of you.
ความหยิ่งในศักดิ์ศรีตนเองมาจากการที่ว่าคุณมองตัวคุณยังไง ไม่ใช่คนอื่นมองคุณอย่างไร
Gloria Gaynor
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โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านกฎหมายแก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง “ติดตามและประเมินผลในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2557”ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 - 308 และห้องรับรอง 1 – 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ

สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงานขึ้นไป
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ณ อาคารสุขประพฤติ
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โครงกำรรณรงค์และสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลือ่นประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ  
กิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรแต่งกำยชุดเครื่องแบบขำ้รำชกำร                 

ส ำหรับขำ้รำชกำรต ำแหน่งประเภททวิชำกำรต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญกำร            
และระดับช ำนำญงำนขึ้นไป 

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ.2557 ณ อำคำรสขุประพฤติ  

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


