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ตัดสินใจแบบรวดเร็วทันท ีคนที่มีสไตล์การตัดสินใจแบบนี้ จะคิดเร็ว ท�าเร็ว และตัดสินใจเร็วมาก 
ซึ่งคนที่ตัดสินใจได้เร็วแบบนี้มักจะอาศัยความรู้สึกลึก ๆ หรือที่เรียกว่า ฌาน เป็นพื้นฐานในการตัดสิน 
ซึ่งบางครั้งผู้บังคับบัญชาท่านนั้นก็บอกไม่ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ท�าให้ตัดสินใจแบบนั้น แต่ส่วนใหญ ่
สิ่งที่ตัดสินใจไปนั้น ไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไรนัก

ตัดสนิใจแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป คนทีม่สีไตล์การตดัสนิใจแบบนีม้กัจะยดืเวลาออกไปเรือ่ย ๆ  
ยังไม่ตัดสินใจอะไรทันที มีสองแนวทางที่มักจะพบก็คือ ไม่ตัดสินใจเพราะไม่กล้า และไม่รู้ว่าควรจะ
ตัดสนิใจอย่างไร หรอือกีแนวกค็อื ยงัไม่ตดัสนิใจเพราะอยากเกบ็ข้อมลูให้มากกว่าน้ีก่อน จะได้ตัดสนิใจ 
ได้อย่างถูกต้องและแน่นอน

ตดัสนิใจแบบเป็นระบบและเป็นขัน้เป็นตอน ผูบ้งัคบับญัชาบางคนทีม่สีไตล์การตัดสนิใจทีเ่ป็นระบบ  
มีการคิดหาสาเหตุของปัญหา และคิดหาทางเลือกต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และมีการประเมินทางเลือก
ต่าง ๆ ไว้อย่างดี จนกระทั่งสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ตดัสนิใจโดยอาศยัคนอืน่ ผู้บงัคบับญัชาบางคนมสีไตล์การตดัสนิใจโดยอาศยัคนอ่ืนช่วย โดยเฉพาะ
ผู้บริหารที่มีที่ปรึกษาคอยให้ค�าปรึกษาน้ัน ก็มักจะตัดสินใจโดยอาศัยที่ปรึกษา บางคนอาจจะใช้สามี
ภรรยา หรือเพือ่น ๆ ทีจ่ะต้องคอยปรกึษาหารอืก่อนทกุครัง้ทีจ่ะตดัสนิใจ ถามว่า คณุไม่รูห้รอืว่าจะต้อง 
ตัดสนิใจอย่างไร ค�าตอบกค็อื รูอ้ยูแ่ล้วว่าจะตดัสนิใจอย่างไร แต่บางครัง้ กเ็พือ่ความแน่ใจว่าสิง่ทีเ่ราคิด 
นั้นถูกต้องหรือเปล่า

คุณมีสไตล์ในการตัดสินใจอย่างไรในการท�างาน
 การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาน้ัน ทักษะในการตัดสินใจในการท�างานมีความส�าคัญอย่างมาก  
ผมเชื่อว่า บังคับบัญชาทุกคนจะต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องคนที่ท่านต้อง
ดูแล เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ท่านเองมีสไตล์ในการตัดสินใจอย่างไร วันนี้เลยเอาสไตล์การตัดสินใจแบบต่าง ๆ มาให้ 
อ่านกัน อ้างอิงจากหนังสือ 365 success ซึ่งเขียนโดย Shirley Taylor

 สไตล์การตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ต่างคนต่างสไตล์ แต่อย่างไรก็ดี การที่จะ
เป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้น จะต้องฝึกทักษะในการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ    
ที่เกิดขึ้นได้

 ผมคดิว่า เราสามารถปรบัวธิกีารตดัสนิใจได้ทัง้ 4 แบบ ขึน้อยูก่บัเรือ่งราว และสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น บางเรื่องต้องตัดสินใจอย่างเร็ว เพราะสถานการณ์บังคับ บางเรื่องต้องอาศัยการคิด
ให้รอบคอบก่อน หรือแม้กระทั่งจะต้องรวบรวมข้อมูล และก�าหนดทางเลือกให้ชัดเจนก่อน 

และบางเรื่องก็อาจจะต้องหารือคนที่เราคิดว่าควรจะหารือ
   

 ดังน้ันถ้าเราสามารถปรับใช้รูปแบบการตัดสินใจ 
ในแต่ละรูปแบบได้  ก็จะยิ่งท�าให้ทักษะในการตัดสินใจ 
ของเราดีขึ้น และเป็นที่เข้าใจของคนอื่นมากขึ้นด้วยครับ



โครงการพัฒนาองค์ความรู้
หลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด่านหน้า 
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ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ



“การท�างานคือการปฏิบัติธรรม”
 งานนั้นเป็นมากกว่าอาชีพ หรือบันไดไต่เต้าสู่สถานภาพที่สูงขึ้น หากยังสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาตน
และบ�ารงุใจให้เจรญิงอกงามได้ด้วย ท่านอาจารย์พทุธทาสจงึได้ย�า้ว่า “การท�างานคอืการปฏบิตัธิรรม” การยดึตดิถือมัน่ 
ในตวัตนเป็นทีม่าแห่งความทกุข์ทัง้ปวงของมนษุย์กว่็าได้ อะไรไม่ท�าให้เราทกุข์มากเท่ากบัการสญูเสยีพลดัพรากจากสิง่ 
ที่เป็น “ตัวกู ของกู”เลย ใช่แต่เท่านั้นแม้จะได้อะไรมาสักอย่าง (เช่น เงินทอง ต�าแหน่ง ชื่อเสียง) แต่หากรู้สึกว่า    
“ของกู” น้อยกว่า “ของแก” เท่านี้ก็เป็นทุกข์แล้ว ด้วยเหตุนี้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านจึงไม่เคยมีความสุขหรือหยุด
หาเงินเลย เพราะรู้สึกเสมอว่า “กู” ยังมีไม่พอ
 อตัตาหรอืตัวตนนัน้พร้อมจะยดึทกุอย่างมาเป็น “ตัวก ูของก”ู อยูเ่สมอ รวมทัง้ “งานของก”ู ด้วยความยดึตดิ
ดังกล่าวแม้จะมีข้อดีตรงที่ท�าให้เรารู้สึกเป็นเจ้าของงาน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มจะทุ่มเทให้กับงานอย่างแข็งขัน แต่ใน
อกีด้านหนึง่มันกก็ดดนัให้เราท�างานอย่างมคีวามทกุข์ เวลามใีครมาวจิารณ์งานทีเ่ราท�า ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้กค็อื ไม่เพยีง  
“งานของกู” เท่านั้นที่ถูกวิจารณ์ แต่ยังรู้สึกเลยไปถึงว่า “ตัวกู” ก็ถูกวิจารณ์ด้วย ปฏิกิริยาที่ตามมาคือตอบโต้กลับ
ด้วยถ้อยค�าที่แข็งกร้าวหรือรุนแรง ซึ่งท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ร้าวฉาน
 งานจึงเป็นที่มาแห่งการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย แต่ในเวลาเดียวกันส�าหรับผู้มีปัญญา นี้เป็นโอกาสดีที่จะได้
ฝึกใจให้รู้จักละวางอัตตา เช่น แทนที่จะจดจ่อกับความรู้สึกว่า “ฉันถูกวิจารณ์” ก็หันมาใส่ใจกับค�าวิจารณ์ดังกล่าวว่า 
“ทีเ่ขาพดูนัน้ถกูไหม ?” การวางใจอย่างหลงันีน้อกจากจะไม่ท�าให้เราทกุข์แล้ว ยงัท�าให้เราได้ประโยชน์จากค�าวจิารณ์ 
นัน้ด้วย ท่าทอีย่างนีเ้รยีกว่าท่าทแีห่งปัญญา ซึง่ต้องอาศยัสตเิข้ามาเป็นตวัน�าทาง ส่วนใหญ่ทีท่กุข์กบัค�าวจิารณ์ก็เพราะ สติ 
ท�างานไม่ทนั จงึเกดิ “ตวัก”ูออกมารบัค�าวิจารณ์เตม็ ๆ ผลก็คอืเกดิความฉนุเฉยีวทรุนทรุายตามมา อย่างไรกต็ามถงึแม้
ความฉนุเฉยีวเกดิขึน้แล้ว กย็งัไม่สายทีส่ตจิะเข้ามาตามรู ้หากสตติามทนั จติกจ็ะหลดุหรอืปล่อยวางจากความฉนุเฉยีวได้ 
ท�าให้ปัญญาเกิดขึ้นตามมา และหันมาใคร่ครวญค�าวิจารณ์นั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
 นกัท�าหนงัโฆษณามอืทองคนหนึง่ของไทยเล่าว่า บ่อยครัง้ทีผ่ลงานของเขาถกูวจิารณ์โดยคณะกรรมการเซน็เซอร์
ของรฐั และไม่ยอมให้ออกฉายทางโทรทศัน์ ความรูส้กึอย่างแรกทีเ่กดิขึน้กบัเขาคอื โกรธ แต่หลงัจากนัน้เขากจ็ะน�าความเหน็ 
ของคณะกรรมการดงักล่าวมาพจิารณา และมกัจะมคีวามคดิด ีๆ เกิดขึน้ตามมา เมือ่น�าผลงานดงักล่าวไปปรบัแก้ก็จะได้ 
ผลงานทีด่ขีึน้ ผลงานทีส่ร้างชือ่ให้แก่เขาหลายชิน้เกิดจากการปรบัแก้ดงักล่าว เขาจึงพดูว่า “กรรมการมหีน้าทีว่จิารณ์ 
ส่วนเรามีหน้าที่โกรธ” แต่เขาก็ทิ้งท้ายว่า อย่าโกรธนาน ต้องน�าค�าวิจารณ์นั้นมาพิจารณาด้วย
 ถ้าจะให้ด ีเม่ือท�างานใดกต็ามควรปล่อยวางจากความยดึมัน่ว่างานน้ันเป็น “ของเรา” เพราะในความเป็นจรงิ 
งานนัน้กม็ใิช่ของเรา มนัมไิด้อยูใ่นอ�านาจทีเ่ราจะบงัคบับญัชาได้ เคยไหมทีง่านไม่เป็นไปดงัใจเรา นัน่กเ็พราะงานน้ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ได้ข้ึนอยูก่บัเราคนเดยีว แต่ขึน้อยูก่บัเหตปัุจจัยมากมาย รวมทัง้เพือ่นร่วมงาน และผูค้นแวดล้อม ตลอดจน 
ดนิฟ้าอากาศและสถานการณ์บ้านเมอืง ท่าทเีช่นน้ีนอกจากจะช่วยให้เราเปิดกว้างรบัความช่วยเหลอืจากคนอืน่ ไม่คิด
หวงแหนไว้กับเราคนเดียวแล้ว ยังเอื้อให้เราท�างานร่วมมือกับคนอื่นได้อย่างเป็นสุข ไม่หมายมั่นจะแข่งขันกับใคร
 ทกุวนันีม้กีารแข่งขนัถงึขัน้ชงิดชีงิเด่นกนัมาก แม้อยูใ่นหน่วยงานเดยีวกนั แต่หากต่างกรมกองหรือแผนก กย็าก
จะร่วมมือกัน ทั้งนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่า “งานของกู” รวมถึงความยึดมั่นว่า “กรม-กอง-แผนกของกู” ผู้คน
จึงทนไม่ได้ที่จะเห็นกรมกองหรือแผนกอื่นท�างานรุดหน้าหรือประสบความส�าเร็จ ทั้ง ๆ ที่ความส�าเร็จของกรมกอง
หรือแผนกเหล่าน้ันหมายถึงประโยชน์สุขขององค์กรและประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ซึ่งก็คือความ
ปรารถนาของเรามิใช่หรือ
 นอกจากการปล่อยวางจากความยดึมัน่ว่า “งานของเรา” แล้ว เราควรฝึกใจให้ปล่อยวางจากความยดึมัน่ในผล
ของงานด้วย เริ่มตั้งแต่ขณะที่ท�างาน แทนที่จะจดจ่อกับความส�าเร็จที่ยังมาไม่ถึง เราควรจะใส่ใจอยู่กับงานที่ท�าอยู่
เบื้องหน้า การวางใจแบบนี้จะช่วยให้เราท�างานได้อย่างมีความสุข เพราะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไรจะเสร็จ..... เสร็จแล้ว
จะมีคนชมหรอืไม่...ถ้ามคีนต�าหนเิราจะรูสึ้กอย่างไร ฯลฯ นอกจากน้ันการใส่ใจกบังานทีท่�าเฉพาะหน้า ยงัท�าให้เรามสีมาธิ
ได้ง่าย เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเรว็ ในทางตรงกนัข้าม ยิง่อยากให้งานเสรจ็ไว ๆ เรากลบัจะยิง่รูส้กึว่างานเสรจ็ช้ามาก
 พึงระลกึว่าผลส�าเรจ็นัน้ไม่อยูใ่นอ�านาจของเรา แต่ขึน้อยูก่บัเหตปัุจจัยต่าง ๆ มากมาย สิง่เดยีวทีเ่ราพอจะคมุได้ 
กคื็อการกระท�าของเราเอง ถ้าเราอยากให้งานส�าเรจ็ เราต้องท�าให้ดทีีส่ดุ แต่แม้จะท�าดทีีส่ดุ ก็ใช่ว่าจะส�าเรจ็ได้ดงัใจ 
จงึมภีาษติจนีกล่าวว่า “การกระท�าเป็นของมนษุย์ ความส�าเรจ็เป็นของฟ้า” พดูอย่างพทุธกค็อื เรามหีน้าทีป่ระกอบเหตุ 
ส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เวลาเราท�างาน จึงควรท�าให้ดีที่สุด ปล่อยให้ผลส�าเร็จเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติไป



 ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงแนะว่าให้เรา “ยกผลงานให้เป็นของความว่าง” ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ก็อย่า
ไปยึดว่ามันเป็นของเรา ถ้าเป็นความส�าเร็จ ก็มิใช่ความส�าเร็จของเรา หากเรายึดมั่นว่าเป็นความส�าเร็จของเรา อัตตา
กจ็ะพองโต เกดิความหลงใหลได้ปล้ืม หรอืหลงตวัลมืตนได้ง่าย จนเกิดความส�าคญัมัน่หมายว่า “กแูน่” ใครทีเ่คยอยูใ่กล้ 
กับคนที่มีความคิดเช่นนี้ ย่อมรู้ได้เองว่าคนอย่างนี้น่ารักและน่าคบหรือไม่
 ในท�านองเดียวกนัหากผลออกมาเป็นความล้มเหลว กไ็ม่ยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นความล้มเหลวของเรา มันเป็นแค่ 
ความล้มเหลวของงานเท่านั้น แต่เราไม่ได้ล้มเหลวด้วย จึงไม่ได้ทุกข์ท้อหรือหดหู่ ขณะเดียวกัน เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น
ว่าเป็นความล้มเหลวของเรา ใครจะวิจารณ์ผลงานเหล่านั้น เราก็ไม่ทุกข์ แต่พร้อมจะรับฟังเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งต่อไป
 ความส�าเรจ็นัน้มกัตามมาด้วยรางวลั เช่น ค�าสรรเสรญิ ชือ่เสยีง ต�าแหน่ง หรอื ยศ ทรพัย์ ส่วนความล้มเหลวน้ัน
มกัตามมาด้วยสิง่ทีต่รงกนัข้าม ผูท้ีต่ดิยดึกบัความส�าเรจ็ ย่อมหลงใหลในรางวัลดงักล่าวได้ง่าย แต่หากปล่อยใจให้หลงใหล
กับมันแล้ว แน่ใจได้อย่างไรว่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มา เกือบทั้งหมดย่อมอยากได้อีก หากไม่ได้ก็เป็นทุกข์
 ใช่แต่เท่านัน้ ของเดิมทีไ่ด้มา แน่ใจได้อย่างไรว่าจะอยูกั่บเราไปตลอด เมือ่ใดทีม่นัเสือ่มสลายไป หรอืถกูพราก 
ไปจากเรา เรากเ็ป็นทกุข์สถานเดยีว ทัง้นีย้งัไม่ต้องพดูถงึความรูส้กึของเราเมือ่รูว่้าคนอ่ืนได้มากกว่าเรา (เช่นมชีือ่เสยีง 
เด่นดังกว่าเรา ได้เลื่อนขั้นมากกว่าเรา) หรือเมื่อพบว่ามีบางคนที่จะมาช่วงชิงสิ่งนั้นไปจากเรา คนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่ง 
เพียงแค่ได้เจอคนอื่นที่เก่งกว่า หรือรู้ว่ามีคนที่ก�าลังจะเก่งเท่าเรา เท่านี้จิตใจก็หวั่นไหวแล้ว
 ด้วยเหตนุีถ้้าไม่อยากทกุข์กค็วรรูจ้กัปล่อยวางสิง่เหล่าน้ี (ซึง่พทุธศาสนาเรยีกว่า “โลกธรรม”) หมายความว่า 
เมื่อจะท�างานก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมาย และขณะที่ท�าก็ไม่ได้ใส่ใจหรือกังวลกับสิ่งเหล่านี้ และเมื่อท�าเสร็จ 
แม้จะได้สิง่เหล่าน้ีมา กไ็ม่หลงใหลได้ปล้ืม เพราะรู้ดว่ีาสิง่เหล่าน้ีไม่เทีย่ง เจือไปด้วยทกุข์ และไม่ใช่ของเราจรงิ ๆ มนัเป็นแค่
สิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้ อะไรก็ตามที่ถูกหยิบยื่นให้แก่เรา ย่อมถูกดึงกลับไปได้ทุกเมื่อ
 เม่ือไม่หวังหรอืยดึมัน่กบัช่ือเสียงเกยีรตยิศหรอืรางวลัใด ๆ เราย่อมไม่กลวัความล้มเหลว ความคดิว่า “ถ้าท�าแล้ว 
ไม่ส�าเร็จจะท�าไปท�าไม?” จะไม่มีอยู่ในหัวเลย แต่จะท�างานชิ้นใดก็เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือเป็นส่ิงถูกต้อง 
แม้โอกาสส�าเร็จจะมีน้อยก็ยังท�า และหากท�าเต็มที่แล้วประสบความล้มเหลว ก็ไม่มัวคร�่าครวญเสียใจหรือโทษคนอื่น 
แต่จะใคร่ครวญ  ว่าเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหน หากเกิดจากตนเอง ก็พร้อมปรับปรุงแก้ไข
 เม่ือไม่กลวัความล้มเหลวหรอืช่ือเสียงเกียรตยิศและค�าสรรเสรญิ กไ็ม่กลวัค�าวจิารณ์ แต่จะน้อมรบัค�าวจิารณ์ 
และหาประโยชน์จากค�าวิจารณ์นั้น ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่องาน และที่เป็นประโยชน์ในแง่การลดละตัวตน ในท�านอง
เดยีวกนั อุปสรรค ก็มิใช่สิ่งน่ากลัว ตรงกันข้ามมันกลับเป็นแบบฝึกหัดให้ฉลาดและเข้มแข็ง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ทางออกหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ด้วย
 ถึงขั้นนี้แล้วความเห็นต่างหรือความขัดแย้งทางความคิดก็มิใช่ปัญหาอีกต่อไป ใช่หรือไม่ว่าเราไม่ชอบฟัง
ความเหน็ต่าง (อาจรวมไปถงึไม่ชอบคนทีเ่หน็ต่างจากเรา) กเ็พราะความยดึมัน่ถอืมัน่ในความคดิของเราว่า “ถกูต้องทีส่ดุ” 
หรอื “ดีทีส่ดุ” รวมไปถงึความยดึมัน่ในตวัเราว่าเหนือกว่าหรอืเก่งกว่าคนอืน่ รวมทัง้ยดึมัน่ใน “หน้าตา”ด้วย (ความยดึมัน่
อย่างแรกคอื “ทฏิฐ”ิ อย่างหลังคอื “มานะ”) ทัง้หมดน้ีเป็นเพราะมอีตัตาชกัใยอยูเ่บือ้งหลงั อตัตาน้ันทนไม่ได้ทีจ่ะเหน็ใคร
เก่งกว่า ดกีว่า รวยกว่า หรือเหนอืกว่า แต่หากเรารูเ้ท่าทนัธรรมชาตขิองอตัตา และฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยวางความยดึมัน่ 
ถือมั่นใน “ตัวกู ของกู” อยู่เสมอ ทิฏฐิมานะก็จะเบาบาง เปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาแทนที่ ดังนั้นจึงพร้อมที่จะรับฟัง
ความเหน็ต่าง อย่างน้อยก็ตระหนกัดีว่า ความคิดของเราอาจมข้ีอจ�ากัด ในเมือ่มุง่ประโยชน์ของงานหรอืประโยชน์สขุ 
ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ ก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานนั้นก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากที่สุด
 การท�างานอย่างนี้แหละที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่า “ท�างานด้วยจิตว่าง” คือว่างจากกิเลสหรือว่างจาก  
“ตัวกู ของกู” ว่างอย่างนี้ไม่ท�าให้วางเฉยหรืองอมืองอเท้า แต่ท�าให้ท�างานได้อย่างเต็มที่ ไม่เฉื่อยเนือยเพราะขี้เกียจ  
หรือเฉไฉไปตามอารมณ์ ท�าให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามหรือมุ่งตรงเพื่อความถูกต้อง ไม่แปรเปลี่ยน 
เป็นเครือ่งมือสนองกเิลสหรอือตัตา ขณะเดยีวกนักท็�าให้งานน้ันกลายเป็นเครือ่งพฒันาจิตและลดละอตัตาไปด้วยในตวั 

งานกับวิถีแห่งจิตวิวัฒน์จึงมิใช่สิ่งที่อยู่คนละขั้ว หากเป็นเรื่องเดียวกัน

โดย พระไพศาล วิสาโล



กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ อุทยานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด่านหน้า
สำาหรับช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นในอาคารรัฐสภา ๒ (รุ่น ๕-๖) 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skill)  หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำาหรับการสื่อสาร

เพื่อประชาคมอาเซียน ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖(ภาษาอังกฤษระดับต้น)
ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ



ตายก็ตาย รอดก็รอด 
   ชาวสวนผูห้นึง่ในเมอืงไทยเรานีเ่องประสบความส�าเรจ็ในสายอาชพีเกษตรอย่างสงู เป็นเจ้าของสวนหลายสบิไร่      
ผลิตพืชผลจ�านวนมากเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย ที่ไม่น่าเชื่อคือเขาดูแลต้นไม้หลายสิบไร่ตัวคนเดียว
 มีคนถามเขาว่า “เลีย้งต้นไม้มากขนาดนีค้นเดยีวได้ยงัไง?” เขาตอบว่า “ง่ายมาก ไม่ต้องท�าอะไร ปล่อยให้พวกมนั 
เล้ียงตัวเอง” “ไม่ต้องให้น�า้ให้ปุย๋หรอื?” “ไม่ต้องให้อะไรเลย” “อ้าว! แล้วมนัไม่ตายหรอื?” “ตายกต็าย รอดกร็อด”
เออ! ตอบแบบก�าปั้นทุบดินดีแท้! เปล่า! ชาวสวนที่ประสบความส�าเร็จผู้นี้ไม่ได้พูดเล่น หลักการเกษตรของเขาคือ 
ปล่อยให้ต้นไม้สูช้วีติเอง ถ้าต้นไหนอยากตาย กเ็ชญิตายตามสบาย สายพนัธุไ์ม่แขง็แรงจะหมดไปเอง แต่ต้นไหนทีป่รบัตวั 
กร็อดเติบโตออกดอกออกผล “ต้นไม้ในป่ามันรอให้คนไปรดน�้าใส่ปุ๋ยหรือ ? มันโตของมันเองได้ ยิ่งประคบประหงม 
ต้นไม้มากเกินไปท�าให้พวกมันอ่อนแอ ปล่อยให้มันสู้ชีวิตเอง ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน!” เขาพบว่าต้นไม้ที่ขี้เกียจ รอฝน
รออาหารมักตายเร็ว ชาวสวนผู้นี้รีไซเคิลทุกอย่างในสวนตามธรรมชาติ จนกลายเป็นวงจรที่ลงตัว เป็นระบบนิเวศ
สมบูรณ์ที่พืชพรรณ “ดูแลกันเอง” เจ้าของก็ไม่เหนื่อย เพราะไม่ต้องดูแลมันมาก เป็นซีอีโอดูลูกน้องท�างาน!
 ปรชัญา “ตายกต็าย รอดกร็อด” ของเขาดเูผนิ ๆ เหมอืนการท�างานแบบยถากรรมหรอืเกยีจคร้าน แต่ความจรงิ
กว่าจะมาถึงข้อสรุปนี ้ เขาต้องลองผิดลองถกู มนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ของการเฝ้าสงัเกตนิสยัของต้นไม้ มายาวนาน 
เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวไร่ชาวสวนที่ไม่ถอนวัชพืชออกจากสวน ปล่อยให้พวกมันอยู่กันเองตามธรรมชาต ิหลักคิดคือ 
สรรพสิง่มเีหตผุลการด�ารงอยูข่องมนั วัชพชืกเ็หมอืนเชือ้โรค ไม่อาจก�าจัดให้หมดโลกได้ ธรรมชาตมิหีนทางของมนัเอง 
มนัปรบัตวัเองได้ การใส่ปุย๋วทิยาศาสตร์หรอืสารเคม ีสารพษิฆ่าแมลงมากเกนิไปอาจท�าให้มนัอ่อนแอลง ในทีส่ดุกส็ญูพนัธุ์ 
นี่สอดคล้องกับหลักวิวัฒนาการ หากต้นไม้สายพันธุ์หนึ่งอยู่รอดจากความล�าบากได้ โอกาสที่สายพันธุ์นั้นจะอยู่รอด
ต่อไปก็สูงขึ้น เพราะความสามารถจะถูกฝังในระดับยีน

 ผมเกดิในครอบครวัสบิพีน้่อง ข้างบ้านผมมลีกูสบิสามคน บ้านถดัไป 
มแีปดคน ในสมัยก่อนแต่ละบ้านในสมัยนัน้มีลูก 8-10 คนเป็นเรือ่งปกตอิย่างยิง่ 
รัฐบาลรณรงค์ให้มีลูกกันมากๆ บางปีก็มอบรางวัลแก่ “แม่ลูกดก” ด้วย!
 ส�าหรบัคนยคุนี ้การเล้ียงลกูสกัสบิคนคงเป็นนรกแน่ๆ! แต่ในสมยัโน้น
ชาวบ้านเดินดินทัว่ไปต้องท�างานตวัเป็นเกลยีวเช้าจรดค�า่ ไม่ค่อยเหลอืเวลา 
มาอบรมลูกเป็นรายตัว ก็เลี้ยงลูกแบบ “ตายก็ตาย รอดก็รอด” ให้รับผิด
ชอบตวัเอง กนิข้าวไม่ต้องป้อน ถงึเวลาไปโรงเรยีนก็ไป ลกูคนไหนเกเรก็หวด 
ด้วยไม้เรียวสักที ก็ไม่เห็นมีใครเสียเด็กสักคน!
 สมัยนีเ้ลีย้งลกูคนเดยีวยากเหลอืประมาณ เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยเงนิ! ลกูบงัเกดิเกล้าอยากได้อะไร กถ็วายให้หมด      
เด็กเดี๋ยวนี้จ�านวนมากอายุสิบขวบแล้วยังต้องป้อนอาหารให้ จะกินข้าวทีก็ต้องไล่ป้อนไปทั่วบ้านหรือหลอกล่อด้วย
รางวัลบางคนอายสุบิห้ายงัผกูเชอืกรองเท้าไม่เป็น เพราะมคีนใช้ท�าให้ทกุวัน บวกกับสิง่เร้าทีม่ากกว่าสมยัก่อน ท�าให้ดู 
เหมือนว่ามีโอกาสทีจ่ะเสยีเดก็หรอื “สปอยล์” มากขึน้ บางทอีาจจะจรงิตามหลกัคดิของชาวสวนคนน้ัน การเลีย้งเดก็ 
กไ็ม่ต่างจากการเลีย้งต้นไม้ในสวน ย่ิงประคบประหงมยิง่ท�าให้อ่อนแอ พึง่ตวัเองไม่เป็น มองไปรอบตวั เราเหน็ผลผลติ 
มากมายจากระบบ “ประคบประหงม” เติบโตขึ้นเป็นพวกพึ่งตัวเองไม่เป็นและไม่คิดพึ่งตัวเอง คิดเป็นอย่างเดียวคือ    
ขอจากคนอ่ืน แก้ปัญหาด้วยการยืมเงนิ ขอเงิน และขายของเก่ากนิ นาน ๆ เข้ากฝั็งรากเป็นนิสยั วฒันธรรม “แบมอืขอ” 
หยั่งรากไปทั่ว มันเกิดขึ้นทุกที่ทุกระดับ ตั้งแต่ปัจเจก องค์กร ไล่ไปจนถึงระดับประเทศ มีตัวอย่างองค์กรมากมาย 
ที่บริหารขาดทุนทั้งปีทั้งชาติ แล้วขอให้รัฐช่วยค�้าจุน ด้วยเหตุผลคลาสสิกว่า “ถ้าไม่ช่วยเรา มันจะล้มไปทั้งระบบนะ”    
ถ้าเป็นระดับประเทศ ก็ว่า “ถ้าไม่ช่วยเรา ประเทศคุณก็อาจจะล้มไปด้วยนะ”
 วกิฤตกิารเงนิในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ไม่กีปี่ก่อนสะท้อนให้เหน็บรษัิทยกัษ์ใหญ่จ�าพวก “เดก็ทีไ่ม่รูจั้กโต” มปัีญหา 
ก็แบมือขอเงินจากรัฐ เมื่อได้เงินช่วยเหลือมา ผู้บริหารก็จัดการแบ่งสันเป็นโบนัสให้ตัวเองหน้าตาเฉย!



 ในสเกลทีใ่หญ่ขึน้ไปอกี หลายประเทศในโลกใช้เงนิอย่าง
ไม่มวีนิยัการคลงั ผลาญเงนิภาษขีองชาตไิปกบัโครงการประชานยิม
ต่าง ๆ ป้อนถงึปากชาวบ้าน สร้างคนพนัธ์ุใหม่ทีท่�าอะไรเองไม่เป็น 
ลงท้ายประเทศทัง้ประเทศ กล่็มจมได้ ทัง้ทีเ่ป็นแผ่นดนิอดุมสมบรูณ์
ด้วยทรพัยากรธรรมชาต ินกัเศรษฐศาสตร์และนกัการเงนิหลายคน 
เชือ่ว่าวธิช่ีวยเหลอืประเทศทีก่�าลงัล้มคอืปล่อยให้มนัล้ม ตามหลกั  
“ตายก็ตาย รอดกร็อด” ธรรมชาตจิะหาทางออกของมนัเอง! บางครัง้ 
ยิง่ให้เงินช่วยเหลอืใคร กย็ิง่ท�าให้พวกเขาอ่อนแอ เพราะใครคนหน่ึง 
ไม่สามารถยมืเงนิคนอืน่หรอืขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนไปทัง้ชวีติ  
และกไ็ม่มขีองเก่าให้ขายไปตลอดชีวิต อีกประการ  ปัจเจกและองค์กร
ที่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องมีคนช่วยแน ่ๆ มักไม่ท�างานเต็มที่สุดชีวิต
 ในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง หลายบ้านหลายเมอืงถกูท�าลาย 
จนสิ้นซาก บ้านแตกสาแหรกขาด คนจ�านวนมากสูญเสียทุกอย่าง 
ในชีวิต ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ คนที่ลุกขึ้นมาเดินหน้าได้เร็วกว่าคือ
คนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถติดตัว ทรัพย์สินและความ
ช่วยเหลืออย่างเดียวไม่อาจสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้ 
 ประเทศที่จะประสบความส�าเร็จในยุคนี้ไม่จ�าเป็นต้องมี 
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาล หากจัดการไม่เป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู ่มากมายก็หมดไปได้ แต่ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดก็คือ
คุณภาพของคน การพัฒนาคนจึงส�าคัญอย่างยิ่งยวด เริ่มที่การรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง เพื่อเอาตัวรอดได ้
 แต่การเอาตัวรอดไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างยถากรรม สามารถกระท�าโดยมยีทุธศาสตร์ และยุทธวธิทีีด่ทีีส่ดุกค็อื 
การติดอาวธุทางปัญญา ปรบัแต่ง  “ยีน”  ของ  “ต้นไม้”  แต่ละต้นให้แขง็แรงทนทานมากขึน้ เรยีนเพือ่รู ้เพือ่ใช้งานได้จรงิ  
ไม่ใช่เพื่อใบอะไรสักแผ่น
 ปรชัญาการเลีย้งลกูแบบ “ตายกต็าย รอดกร็อด” มใิช่ตดัหางปล่อยวดัเดก็ แต่คอืการก�ากบัการแสดงอยูห่่าง ๆ 
อย่างระมัดระวัง เมื่อลูกขอในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ก็ต้องรักษาจุดยืนมั่นคง แม้ลูกจะร้องไห้งอแง โบราณสอนว่า 
อย่าจับปลาให้ลูกหลานกิน แต่จงสอนวิธีจับปลาให้พวกเขา จะได้มีปลากินไปตลอดชีวิต สอนให้เด็กรู้จักความล�าบาก
บ้าง จะได้เข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ด้านสวยงาม อาหารทุกมื้อรออยู่บนโต๊ะ เงินรออยู่ในตู้เอทีเอ็ม 
 เพราะชีวิตไม่เคยแน่นอน เพราะสมบัติพัสถานที่พ่อแม่มีอาจหายไปเมื่อไรก็ได้ แม้แต่ประเทศท่ีอยู่อาศัย 
กล้็มละลายได้ ดังนัน้หากไม่รูจ้กัด้านขรขุระของชวิีต และการใช้ชวิีตในสถานการณ์ล�าบาก จะมชีวิีตรอดต่อไปอย่างไร 
“ตายก็ตาย รอดก็รอด” บังคับให้แต่ละคนต้องท�างาน ไม่พึ่งพาคนอื่น และเป็นอิสระ
 บางทอีสิรภาพทีแ่ท้จรงิของชีวิตอาจกนิความกว้างกว่าแค่การไม่ถกูจองจ�า แต่คอืความสามารถในการพึง่พา 
ตัวเองได้ มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และมีอะไรที่เป็นอิสระและน่าภูมิใจไปกว่าการยืนด้วยล�าแข้งของตัวเองได้?
           

วินทร์ เลียววาริณ

You cannot run away from a weakness; you must sometimes fight it out or perish.  
And if that be so, why not now, and where you stand? 
 คุณไม่สามารถวิ่งหนีความอ่อนแอ บางครั้งคุณต้องสู้หรือตาย  

และถ้าเป็นอย่างนั้น ท�าไมไม่สู้เสียแต่เดี๋ยวนี้ ณ จุดที่คุณก�าลังยืนอยู่นี้?
Robert Louis Stevensonนักเขียน


