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คำนำ 
 

 การจัดทำหนังสือเล่มนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นอนุสรณ์
สำหรับช่วงเวลาที่ได้รับราชการของข้าพเจ้า นอกจากจะทำงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านการบริหารงานบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ายังใช้
เวลาว่างในการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ Website 
gotoknow อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเป็นผลงานใน
การเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติ และประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐ
ต้ังแต่เริ่มรับราชการ – วันที่ได้เกษียณอายุราชการ โดยถอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ จากตัวเองออกมาเพ่ือให้ได้ศึกษา เรียนรู้ และสามารถ
นำไปต่อยอดเป็นความรู้สำหรับการพัฒนามนุษย์ และองค์กรต่อไป
ได ้
 โดยข้อความทั ้งหมดที ่ข้าพเจ้าเคยเขียนลงในเว็บไซต์ 
gotoknow นั้น ก่อนที่จะนำมาพิมพ์รวมเล่มไว้ในหนังสือเล่มนี้ 
ข้าพเจ้าขออนุญาตเว็บไซต์ gotoknow เป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ 
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 และต้องขอขอบคุณอาจารย์ภัครพล แสงเงิน ลูกชายคนโต     
อาจารย์ประจำสาขาว ิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ช่วยออกแบบปก 
จัดรูปแบบเนื้อหาและพิสูจน์อักษร ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงมี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านและกัลยาณมิตรทุกท่าน 
 

บุษยมาศ  แสงเงิน 
30 กันยายน 2565 
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นางบุษยมาศ  แสงเงิน 
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  

สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน 2565 
(ถึงวันที่เกษียณอายุราชการ) 

รวมเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
เป็นเวลา 15 ปี 2 เดือน 

************** 
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ประวัติสังเขป 
 

นางบุษยมาศ แสงเง ิน (สกุลเดิม ทองน้อย) เกิดเมื่อ        
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ขาลนักษัตร จัตวาศก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 
13 กันยายน พุทธศักราช 2505 ณ โรงพยาบาลเขื ่อนภูมิพล    
อำเภอ สามเงา จังหวัดตาก 

บิดาชื่อ นายบุญยัง ทองน้อย (ถึงแก่กรรม) มารดาชื่อ นาง
สายบัว ทองน้อย (สกุลเดิม หล้าเตจา) (ถึงแก่กรรม) มีพี่น้อง 2 คน 
คือ นางบุษยมาศ แสงเงิน เป็นบุตรสาวคนโต มีน้องสาว 1 คน    
ชื่อ นางสมจิตร์ คงเจริญ 

นางบุษยมาศ แสงเงิน สมรสกับนายจเร แสงเงิน มีบุตร
ด้วยกัน 2 คน คือ 1. นายภัครพล แสงเงิน และ 2. นายเพรียงพล  
แสงเงิน 

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 145/131 หมู่ 3 ซอย 4 ตำบล
หัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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ประวัติการศึกษา 
 

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัด
ชลบุรี (ชั้นอนุบาล) 
 2. ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - 7 จากโรงเรียนพิรามอุทิศ      
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
(รุ่นที่ 1) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 4. ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 5 (โปรแกรมวิทย ์ - คณิต)      
จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) (วิชาเอกการ
เลขานุการ) จากวิทยาลัยพิษณุโลก (บึงพระ) จังหวัดพิษณุโลก 
 6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (สาขาการจัดการ
ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 7. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (สาขาการบริหาร
การศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  
 8. การเรียนรู้ตลอดชีวิตนับจากการรับราชการ – ปัจจุบัน 
ซึ่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของการทำงานรับราชการอีกหลายร้อยหลักสูตร 
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ประวัติการทำงาน 
 

 พ.ศ. 2525 - 2531 ตำแหน่งเจ ้าพน ักงานการเงิน 
ลูกจ้างประจำของนิติบุคคลที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามจำกัด 
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (เป็นเวลา 6 ปี) 
 1 เมษายน พ.ศ. 2531 บรรจุเข้ารับราชการ 
 ช่วง พ.ศ. 2531 - 2533  
 เริ ่มบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ       
โดยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอทับคล้อ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ             
(ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่) 
 ช่วง พ.ศ. 2534 - 2536 
 ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ       
เนินมะปราง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื ่อ (ปฏิบัติงานด้านงานบริหาร
ทั่วไป) 
 ช่วง พ.ศ. 2536 - 2542 
 ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ      
บางระกำ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำรง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่) 
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 ช่วง พ.ศ. 2542 - 2542  
 ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
พรหมพิราม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่) 
สอบผ่านการแข่งขันเลื่อนระดับจาก สปช. (ส่วนกลาง) 
 ช่วง พ.ศ. 2543 - 2543 
 ย้ายไปปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ      
สามเงา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก โดยดำรงตำแหน่ง
บุคลากร 6 (หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่) โดยการสอบผ่านการแข่งขัน
จาก สปช. (ส่วนกลาง) 
 ช่วง พ.ศ. 2543 - 2544 
 ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ      
นครไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้างานบริหารทั่วไป, 
งานแผนและงบประมาณ) 
 ช่วง พ.ศ. 2545 - 2545  
 ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ      
ชาติตระการ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำรง
ตำแหน่งเจ ้าหน้าที ่ประถมศึกษาอำเภอ 7 (ผู ้ช ่วยหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ) เป็นผู้บริหารของข้าราชการครู
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ทั้งหมดของอำเภอชาติตระการ (ด้วยการสอบผ่านการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด สปจ.พิษณุโลก)        
 ช่วง พ.ศ. 2546 - 2547 
 เมื่อสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอได้ถูกยุบหน่วยงาน
เปลี ่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ทำให้ตำแหน่งผู ้ช ่วย
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอถูกยุบอัตรา โดยได้มาปฏิบัติงานที่
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่พิษณุโลก เขต 2 สาเหตุจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของส่วนราชการ และการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ภาครัฐ ทำให้ข้าพเจ้าได้สอบโอนมาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 สอบโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั ่วไป 7 เมื ่อ 1 ตุลาคม 2547 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ซึ่งได้รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง) 
 ปฏิบัติงานที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ดำรง
ตำแหน่งผู ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)  เมื ่อ ปี 2550 - 
ปัจจุบัน (ปีที่เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2565) เป็นเวลา 18 ปี 
 รวมเวลาในการปฏิบัต ิงานสังก ัดสำนักงานในส่วน
ประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา 16 ปี และเวลาใน
การปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็น
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เวลา 18 ปี รวมเวลาการรับราชการทั้งหมด 34 ปี จนถึงวัน
เกษียณอายุราชการ ณ 1 ตุลาคม 2565 
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การดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

22 กรกฎาคม 2550 - ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  
ปัจจุบัน   มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพ ิบ ูลสงคราม
11 มีนาคม 2548         ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งผู ้อำนวยการ
   กองกลาง มหาว ิทยาล ัยราชภัฏพิบูล
   สงคราม 
พ.ศ. 2546 – 2547     ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
   จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 (เป็นตำแหน่ง 
                               ของผู้บริหาร) 
30 สิงหาคม 2545      ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการ 
   ประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ สังกัด
   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติ
   ตระการ สำนักงานการประถมศึกษา
   จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน 
   คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
   (เป็นข้าราชการครู) เป็นตำแหน่งของ 
                               ผู้บริหาร 
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เกียรติประวัติและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 

1. ร่วมฉายพระรูปกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 (ในคราวที่เสด็จมา
เปิดหอประชุมศรีวชิรโชติ และอาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม) ในนามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 2. ได้ร ับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 
2548” (ครุฑทองคำ) จากท่านนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท..ดร.ทักษิณ    
ชินวัตร (ยศขณะนั้น) เมื่อปี พ.ศ.2548 
 

 
 
3. เป ็นว ิทยากรเก ี ่ยวก ับเร ื ่องการบร ิหารงานบุคคล       

(การว ิเคราะห ์และการประเมินค่างาน , สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน, มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง, แผนพัฒนา
รายบ ุคคลและความก ้าวหน ้าในสายอาช ีพการทำงานและ
จรรยาบรรณในการทำงานและการประกอบอาชีพ ฯลฯ ให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 
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 4.  ได้รับรางวัล “ยอดนักอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2552 
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 5.  เคย เป ็นคณะกรรมการสหกรณ ์ออมทร ัพย ์ ค รู
พิษณุโลก เมื ่อปี พ.ศ. 2545 - 2546 รวม 2 ปี จากคราวที ่ดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ 
 6.  ร ่วมฉายพระร ูปก ับท ูลกระหม่อมหญิงอ ุบลร ัตน       
ราชกัญญา ส ิร ิว ัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 
ธันวาคม 2554 
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 7. การจัดอบรมให้กับนักบริหารระดับกลาง จำนวน 9 รุ่น 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ จนเป็นที่รู ้จักของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศและเป็นที่ปรึกษางานให้กับบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนในด้านงานปฏิบัติได ้

 

 
ห้องของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประวัติการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
5 ธ ันวาคม 2556 พระราชทานเหร ียญจักรมาลาและเหร ียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 (ร.จ.พ.) เล่มที่ 131 ตอนที่ 11 ข 
หน้า 177 ลำดับที ่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เล่มที่ 
15/2) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

 

14 กุมภาพันธ์ 2565 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้น
สายสะพายสายแรก (เล่มที่ 139 ตอน
พิเศษ 1 ข หน้า 74 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 
2565 ลำดับที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

5 ธันวาคม 2551 ท.ช. ประกาศราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 
8/2) หน้า 91 เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข 
ลว. 15 สิงหาคม 2552 ลำดับที่ 9 

5 ธันวาคม 2546 ท.ม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
121 ตอนที่ 4 ข.หน้า 144 ลว. 10 
มีนาคม 2547 

5 ธันวาคม 2542 ต.ม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
117 ตอนที่ 4 ข.หน้า 93 ลว. 22 
กรกฎาคม 2543 
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5 ธันวาคม 2541 จ.ช. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
116 ตอนที่ 3 ข.หน้า 349 - 1278 
ลวง 29 มกราคม 2541 

5 ธันวาคม 2536 จ.ม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
111 ตอนที่ 4 ข.หน้า 313 - 953 ลว. 
23 กุมภาพันธ์ 2537 

 
ที่มา :  http://www.gotoknow.org/posts/568137 

http://www.gotoknow.org/posts/568137
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ตัวอย่างประสบการณ์ต่าง ๆ และการผ่านการอบรมเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและ 

นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  
 

1. ก า ร อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร พ น ั ก ง า น ว ิ ท ย ุ สื่ อ ส า ร
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 

2. การอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการ
ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 

3. ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร อ บ ร ม  BASIC COMPUTER FOR 
BUSINESS จำนวน 30 ชั่วโมง 

4. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เอกเซล จำนวน 30 
ชั่วโมง 

5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง 
6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างเครื่องมือ

และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย” จำนวน 2 วัน 
7. หล ั ก ส ู ต ร  ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แก รม  AUTEHOR WARE 

จำนวน 30 ชั่วโมง 
8. หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม

ไมโครซอฟต์แอ๊ดว้านส์เอกเซล จำนวน 30 ชั่วโมง 
9. หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างงานกราฟฟิกด้วย

โปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 30 ชั่วโมง 
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10. เป็นว ิทยาการในการประชุมปฏิบัติการการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ช่วงวันที่ 3 - 24 เมษายน 2546 

11. การประชุมปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2546 

12. การประชุมปฏิบัติการ ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนา
หล ักส ูตรสถานศ ึกษาเป ็นว ิทยาการหล ั กส ูตรการศ ึ กษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ระดับอำเภอ วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2546 

13. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ 
การใช ้ โปรแกรม  (การเข ียน Home Page ด ้วย Micromedia 
Dreamweaver MX) จำนวน 30 ชั่วโมง 

14. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ 
การใช ้ โปรแกรม  (การสร ้ า งงานกราฟ ิกด ้ วย Micromodia 
Flash MX) จำนวน 30 ชั่วโมง 

15. หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
ของ สปช. 

16. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที ่ 26 กรกฎาคม 2548 - 28 
มกราคม 2548 

17. หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาองค์การขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Introduction to PMQA) รุ่น
ที ่4 เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2553 
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18. หลักสูตรที่ 7 การนำองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การุม่งเน้นทรัพยากร
บุคคล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2553 

19. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนและ
วิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับ
ความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณด้วยเครื่องมือ PART เมื่อวันที่ 
21 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

20. อบรมหลักสูตรผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร 1 (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อข้ึนทะเบียนกับ สกอ.) 

ในช่วงของการโอนย้ายมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทางระบบออนไลน์จากของ
สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - ปีปัจจุบันที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และสอบได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 100 
กว่าหลักสูตร ซึ่งมีเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับรองการผ่าน
ในแต่ละหลักสูตร สาเหตุที่ต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะถือว่า
มนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต้องมีการเรียนรู้ตลอด
ชีว ิตและเน ื ่องมาจากภาคร ัฐเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางระบบ        
การบริหารบ้านเมือง ปรับเปลี่ยนสถานะภาพเป็นนิติบุคคล จึงทำให้
ต้องขวนขวายในการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับ 
และประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบเพื ่อให้ทัน
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เ หต ุ ก า รณ ์  สถานการณ ์  และการปร ั บต ั ว พร ้ อม ร ั บ กั บ                    
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD :                
e - Learning ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้ 

 
1. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ

ยุคใหม ่หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์ 
2. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ

ยุคใหม ่หลักสูตรความเชื่อมั่นในตัวเอง 
3. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ

ยุคใหม ่หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน 
4. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ

ยุคใหม่ หลักสูตรความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

5. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
ยุคใหม ่หลักสูตรทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 

6. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
ยุคใหม ่หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

7. ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรที ่ 1 
หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ 

8. การฝ ึกอบรมหลักส ูตร การใช ้งาน Microsoft XP : 
Outlook ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วย
ระบบ e - Learning 
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9. การฝึกอบรม หลักสูตร WinZip ในโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e - Learning 

10. หลักสูตร การสร้าง Web Site ด้วยตัวเองใน 7 วัน ใน
โครงการเสร ิมสร ้ างสมรรถนะบ ุคลากรภ าคร ัฐด ้วยระบบ                
e - Learning 

11. หลักสูตรวิชาความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e - Learning 

12. หล ั ก ส ู ต ร  Microsoft Visual Basic ใ น โ ค ร ง ก า ร
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e - Learning 

13. หลักสูตรการใช้งาน Window XP Professional ใน
โครงการเสร ิมสร ้างสมรรถนะบ ุคลากรภาคร ัฐด ้วย  ระบบ               
e - Learning 

14. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
ยุคใหม ่หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ 

15. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
ยุคใหม ่หลักสูตรทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ 

16. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
ยุคใหม ่หลักสูตรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 

17. หลักสูตรหลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง 
18. หลักสูตรภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี 
19. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
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20. หลักสูตรการใช้งาน Microsoft XP : Word 
21. หลักสูตร Microsoft XP : PowerPoint 
22. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
23. หลักสูตรมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 
24. หลักสูตร Download Accelerator 
25. หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้และการเข ียน

โครงการ 
26. หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน 
27. หลักสูตรการบริหารค่าตอบแทน 
28. หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
29. หลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 
30. หลักสูตรสมรรถนะของราชการพลเรือนไทย 
31. หลักสูตรผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน 
32. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
33. หลักสูตรการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด 
34. หลักสูตรระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ 
35. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
36. หลักสูตร Human Resource Scorecard 
37. หล ักส ูตรการจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนา

ข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล 
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38. หลักสูตรระบบพิทักษ์คุณธรรม 
39. หลักสูตร Talent Management & HiPPS 
40. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
41. หลักสูตรที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี 

รุ่นที่ 3 
42. หลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
43. หลักสูตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
44. หล ักส ูตรกระบวนการว ิ เคราะห ์ป ัญหาและการ

แก้ปัญหา 
45. หลักสูตรการอำนวยการ ติดตามงานและการกระจาย

งานที่มีประสิทธิภาพ 
46. หลักสูตรการให้คำปรึกษา 
47. หลักสูตรการสอนงาน 
48. หลักสูตรการเข ้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ ื ่อการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
49. หลักสูตรการคิดเพื่อประสิทธิผลงานงาน (Effective 

Thinking) 
50. หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ 
51. หลักสูตรความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
52. หลักสูตรการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual 

Harassment) 
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53. หลักสูตรเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
54. หลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
55. หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 
56. หลักสูตรการใช้หลักการตลาดเพื ่อการทำงานอย่าง                 

มีประสิทธิภาพ 
57. หลักสูตรการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การทำงาน 
58. หลักสูตรทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ 
59. หลักสูตรการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั ้งให้

ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
60. หลักสูตรการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
61. หลักสูตรการประเมินค่างาน 
62. หลักสูตรการสื ่อสารภายในองค์กรเพื ่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
63. หลักสูตรระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
64. หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
65. หลักสูตรการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
66. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล 
67. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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68. หลักสูตรความรู ้เกี ่ยวกับราชการไทยและการเป็น
ข้าราชการ 

69. หลักสูตรคุณธรรมสำหรับข้าราชการ 
70. หลักสูตรที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่

ถูกต้อง 
71. หลักสูตรที ่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อ

ราชการ 
72. ห ล ั ก ส ู ต ร  mini MBA (mini Modern Business 

Administration) 
73.  หลักสูตรคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
74. หลักสูตรวินัยข้าราชการพลเรือน 
75. หลักสูตรความรู ้เกี ่ยวกับราชการไทยและการเป็น

ข้าราชการ 
76. หลักสูตรด้านการบริหาร วิชาการสอนงาน (รุ ่นที่ 

3/2553 : กรกฎาคม - สิงหาคม 2553) 
77. หลักสูตรด้านการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ

ข้าราชการ วิชาทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ (รุ่นที่ 3/2553 : 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2553) 

78. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (รุ ่นที ่ 1/2554 : ธันวาคม 2553 - 
มกราคม 2554) 
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79. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์  ว ิชา
ความเชื่อมม่ันในตนเอง (3 พฤษภาคม 2563) 

80. หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทักษะ
ทางการคิด วิชาการพัฒนาการคิด (5 พฤษภาคม 2563) 

8 1 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชมคมอาเซียน วิชาการ
ทำข้อตกลง (7 พฤษภาคม 2563) 

8 2 . ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล ว ิชาการกำหนด
ตำแหน่งและการประเมินค่างาน (9 พฤษภาคม 2563) 

83. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชาระบบราชการไทย (10 พฤษภาคม 2563) 

84. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (12 พฤษภาคม 
2563) 

85 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบ ียบราชการ  ว ิชาประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน (19 พฤษภาคม 2563) 
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86 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชาสิทธิมนุษยชน 
(24 พฤษภาคม 2563) 

87. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม วิชาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (27 พฤษภาคม 2563) 

88. หมวดกา รพ ัฒนาท ั กษะ  ( Skill Development) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาความมั่นคงปลอดภัยบน
อินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (28 
พฤษภาคม 2563) 

8 9 . ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการเจรจาต่อรอง 
(30 พฤษภาคม 2563) 

90. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิชาการ
มุ่งอนาคตและการควบคุมตน (30 พฤษภาคม 2563) 

91 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ ว ิชากฎหมาย
พ้ืนฐานสำหรับข้าราชการ (2 มิถุนายน 2563) 
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92 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่ างม ืออาช ีพ ว ิชาการจ ัดทำ
แผนปฏิบัติงาน (3 มิถุนายน 2563) 

93. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชาระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ (6 มิถุนายน 2563) 

94. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ 
(7 มิถุนายน 2563) 

95. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (9 มิถุนายน 2563) 

96. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาระบบพิทักษ์
คุณธรรม (9 มิถุนายน 2563) 

97. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม วิชาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (10 
มิถุนายน 2563) 
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98. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม วิชาวินัยข้าราชการพลเรือน (10 มิถุนายน 
2563) 

99. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาสมรรถนะหลัก
สำหรับข้าราชการพลเรือน (11 มิถุนายน 2563) 

100. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการจัดทำแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) (11 มิถุนายน 2563) 

101. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์ และคุ ณล ั กษณะ
ข้าราชการ วิชาการเป็นข้าราชการ (11 มิถุนายน 2563) 

102. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชาวินัยและจรรยาข้าราชการ (12 
มิถุนายน 2563) 

103. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการสื่อสารเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน (13 มิถุนายน 2563) 
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104. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการให้คำปรึกษา 
(14 มิถุนายน 2563) 

105. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การบริการที่ดี วิชา
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ (15 มิถุนายน 2563) 

106 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ความร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการวิเคราะห์
ความจำเป็นในการฝึกอบรม (16 มิถุนายน 2563) 

107. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ ว ิชาการเชื ่อมโยง
นโยบายสู่การปฏิบัติ (17 มิถุนายน 2563) 

108. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (19 มิถุนายน 2563) 

109. หมวดกา รพ ั ฒน า อ ง ค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างมืออาช ีพ ว ิชาการใช ้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (20 มิถุนายน 2563) 

110. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างมืออาช ีพ  ว ิชาการวางแผน
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ปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (21 มิถุนายน 
2563) 

111. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชามนุษยสัมพันธ์ใน
การทำงาน (22 มิถุนายน 2563) 

112. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพ (22 มิถุนายน 2563) 

113. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างมืออาช ีพ  ว ิชาการวางแผน
ปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (21 มิถุนายน 
2563) 

114. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างมืออาช ีพ  ว ิชาการวางแผน
ปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (21 มิถุนายน 
2563) 

115. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาเทคนิคการนำเสนอ 
(23 มิถุนายน 2563) 

116. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างมืออาช ีพ  ว ิชาการวางแผน
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ปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (21 มิถุนายน 
2563) 

117. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการสร้างเครือข่าย 
(Networking) และพันธมิตร (Partner) (24 มิถุนายน 2563) 

118. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการพัฒนานัก
บริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 
(24 มิถุนายน 2563) 

119. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การฝึกอบรม 
และพัฒนาข้าราชการ (24 มิถุนายน 2563) 

120. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการสื่อสารและการ
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (25 มิถุนายน 2563) 

121. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาบทบาทและหน้าที่
ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ 
(26 มิถุนายน 2563) 
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122. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ      
พลเร ือน (Core Competency Development) ว ิชาการสั่ งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (27 มิถุนายน 2563)  

123 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว าม รู้  (Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล ว ิชาการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (30 มิถุนายน 2563) 

124. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา HR Scorecard 
(1 กรกฎาคม 2563) 

125. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารทรัพยากรบุคคล ว ิชาการบริหาร
ค่าตอบแทน (4 กรกฎาคม 2563) 

126. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการสื่อสารภายใน
องค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (7 กรกฎาคม 2563) 

127. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการจัดสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล (10 กรกฎาคม 2563) 

128. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพด้าน HR (11 กรกฎาคม 2563) 
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129. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาระบบบริหาร
กำลังคนคุณภาพ (12 กรกฎาคม 2563) 

130. ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาความรู้พื ้นฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 กรกฎาคม 2563) 

131. หล ักส ูตร “แนวทางการเข ียน Organizational 
Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx” ระหว่าง
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 

132. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 

133. ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานทักษะการ
พิมพ์สัมผัส วัดความเร็วการพิมพ์ภาษาไทย 55 คำ/นาที 

134. ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานทักษะการ
พิมพ์สัมผัส วัดความเร็วการพิมพ์ภาษาอังกฤษ 43 คำ/นาที 
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ประสบการณ์ในต่างประเทศ 
 

ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศต่าง ๆ ดังนี้... 
 1.  ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 
 2.  ประเทศจีน (คุณหมิง - กุ้ยหลิน) เมื่อปี พ.ศ. 2549 
 3.  ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 
 4.  ประเทศเวียดนามเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2550 
 5.  ประเทศลาว เมื่อปี พ.ศ. 2550 
 6.  ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2551 
 7.  ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 
 8.  ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) เมื่อปี พ.ศ. 2553 (ระหว่างวันที่ 
16 - 22 กันยายน พ.ศ. 2553) 
 9.  ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันที่ 
12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (เมืองซานฟรานซิสโก, ลาสเวกัส, 
อินเดียน่าฯ ศึกษาดูงานที่ Indiana State University) 
 10. ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2558
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งานบริการวิชาการในการเป็นวิทยากรบรรยาย 
(พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2565) 

 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนด

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 

2. การจัดทำกรอบอัตรากำลัง และการประเมินค่างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

3. การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการประเมินค่างาน 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื ่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 

4. การจ ัดทำกรอบตำแหน ่ ง  การประเม ินค ่ า ง าน 
และการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

5. การประเมินค่างาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 

6. การประเมินค่างานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

7. การเขียนภาระงานตามรายตำแหน่ง มหาวิทยาลัยรำไพ
พรรณี สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2560 
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8. การจัดทำกรอบอัตรากำลัง เส้นทางความก้าวหน้าของ          
สายสนับสนุนวิชาการและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 

9. การประเมินค่างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 

10. โครงสร้างความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 - 28 
มีนาคม 2560 

11. การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

12. การจัดทำตัวชี้วัดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

13. การบรรยายเรื่อง สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

14.  การจ ัดทำผลงานเพ ื ่ อ เข ้ าส ู ่ ตำแหน ่ งท ี ่ ส ู ง ขึ้ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 

15. โครงการเขียนสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื ่อว ันที ่ 12  - 13 
กรกฎาคม 2560 

16. การประเมินค่างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อ
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 
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17. การวิเคราะห์งานและการเขียนแบบประเมินค่างาน 
Job Description มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 - 2 
สิงหาคม 2560 

18. การบรรยายการว ิเคราะห์งาน การจ ัดทำกรอบ
อัตรากำลังฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 - 17 
ตุลาคม 2560 

19. การปฐมนิเทศบุคลากรที ่บรรจุใหม่ สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

20. แนวทางการดำเนินงานการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อ 27 
พฤศจิกายน 2560 

21. การบรรยายและชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการขอ
กำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน และการจัดทำกรอบ
อัตรากำลัง การวิเคราะห์ภาระงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

22. การพัฒนาสมรรถนะตามหลักวิชาชีพ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท นครปฐม เมื่อวันที่ 20 
-  21 ธันวาคม 2560 

23. การว ิ เคราะห ์ภาระงาน สำน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25-
26 ธันวาคม 2560 
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24. การจัดทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ ตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 

25. การจัดทำ Job/KPI/IDP และสมรรถนะรายตำแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 

26. การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 15 - 16 
มีนาคม 2561 

27. แนวทางขับเคลื ่อนการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่
สูงขึ้นสายสนับสนุนและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง การวิเคราะห์
ภาระงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 

28. เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 

29. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนสู่การกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 

30. การวิเคราะห์งาน เพื่อการจัดทำแบบบรรยายลักษณะ
งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 
2561 
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31. ความรู ้เบื ้องต้นในการจัดทำคู ่มือปฏิบัติงาน สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2562  

32. การเขียนการประเมินค่างาน Job Description สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2562 

33. การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2562 

34. การเข ียนค ู ่ ม ือการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Work Manual)  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เมื ่อวันที ่ 29 
พฤษภาคม 2562 

35. การวิพากษ์เพื ่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
ภายใต้ภาระงานที่รับผิดชอบของสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื ่อว ันที ่ 31 
พฤษภาคม 2562 

36. ระบบงานธุรการและการติดต่อสื่อสารหน่วยงานผ่าน
หนังสือราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

37. การประ เม ิ นค ่ า ง าน  สถาบ ันว ิ จ ั ยและพ ัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
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38. การเข ียนการประเม ินค ่างาน สำน ักศ ิลปะและ
ว ัฒนธรรม มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพิบ ูลสงคราม เม ื ่อว ันท ี ่  5 
พฤศจิกายน 2562 

39. การประเมินค่างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

40. Job Description วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

41. การเขียนสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2563 

42. การเขียนคู ่มือปฏิบัติงานหลัก การสังเคราะห์ การ
วิเคราะห์ และการวิจัย เพื่อการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ระหว่างวันที ่ 17  - 18 
กุมภาพันธ์ 2563 

43. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ กอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 

44. เส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 
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45. การเขียนสมรรถนะ สำหรับการประเมินบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 27 -
28 สิงหาคม 2563 

46. เส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 
 47. เส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (การวิเคราะห์งานรายตำแหน่ง) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อ
วันที่ 12 - 14 มกราคม 2565 
 48. การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) เรื ่อง 
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายวิชาการและสายสนับสนุน สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2565 
 49. การเข้าส ู ่ตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้น ฯ ของโรงเร ียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อ เมษายน 2565 
 

 



42 
 

งานบริหารวิชาการส่วนบุคคล 
 

ปี พ.ศ. 2559 (2016) 

ชื่อโครงการ :  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 
2559 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั ้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (โครงการเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ฯ 

ชื่อโครงการ : เป ็นว ิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำแบบวิเคราะห์ความ
จำเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” ให้กับผู ้บริหารและ 
จนท.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 
18 เมษายน 2559 

ชื่อโครงการ: 

เป ็นว ิทยากรให ้ความรู้ และแนะนำการขอ
กำหนดตำแหน ่ ง ส ู ง ข ึ ้ น  ขอ งพน ั ก ง า น
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบ ูลสงคราม ให ้ก ับบุคลากรของศ ูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 
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เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
(ชั้น 1) ศูนย์ IT อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ปี พ.ศ. 2558 (2015) 

ชื่อโครงการ : เป ็นว ิทยากรบรรยายให ้ก ับบ ุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ บรรยาย เรื ่อง 
เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน
และการประเมินเข้าส ู ่ตำแหน่ง กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 22 - 
23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุว ัจน์ฯ 2 
อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ : เ ป ็ น ว ิ ท ย าก รบร รย าย  เ ร ื ่ อ ง  เ ส ้ นท า ง
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนและการ
ประเมินเข้าส ู ่ตำแหน่ง ให้แก่บ ุคลากรสาย
สนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ จำนวน 176 คน เพ่ือให้บุคลากรดังกล่าว
มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้า
สู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ฯ 

ชื่อโครงการ : เป็นว ิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา
บุคลากรโดยใช้ Competency based” และ 
“การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ” 6 สิงหาคม 
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2558 โครงการ “การพัฒนาค ุณภาพและ
ส ม ร ร ถ น ะ บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ส น ั บ ส น ุ น ” 
ปีงบประมาณ 2558 

ชื่อโครงการ : เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการ
บริหารงานบุคคล” ในวันที่ 8 กันยายน 2558 
ณ เขาค ้อไฮแลนด ์ อำเภอเขาค ้อ จ ังหวัด
เพชรบูรณ์ (โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ชื่อโครงการ : เป ็นว ิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ สนอ.หรือ
เทียบเท่าและระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ใน
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง
ป ร ะช ุ ม ช ั ้ น  7 อ า ค า ร เ ร ี ย น ร ว ม  8 ชั้ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ชื่อโครงการ : เป ็นว ิทยากรให้ความร ู ้และแนะนำการขอ
กำหนดตำแหน ่ ง ส ู ง ข ึ ้ น  ขอ งพน ั ก ง า น
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบ ูลสงคราม ให ้ก ับบุคลากรของศ ูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 
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เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 
(ชั้น 1) ศูนย์ IT อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ชื่อโครงการ: 

เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 
2559 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั ้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (โครงการเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ฯ 

ชื่อโครงการ: 

เป ็นว ิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำแบบวิเคราะห์ความ
จำเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” ให้กับผู้บริหารและ 
จนท.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 
18 เมษายน 2559 

ชื่อโครงการ: 

เป ็นว ิทยากรบรรยายให ้ก ับบ ุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ บรรยาย เรื ่อง 
เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน
และการประเมินเข้าส ู ่ตำแหน่ง กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 22 - 
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23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ 2 
อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย 

ชือ่โครงการ: 

เ ป ็ น ว ิ ท ย าก รบร รย าย  เ ร ื ่ อ ง  เ ส ้ นท า ง
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนและการ
ประเมินเข้าส ู ่ตำแหน่ง ให้แก่บ ุคลากรสาย
สนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ จำนวน 176 คน เพ่ือให้บุคลากรดังกล่าว
มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้า
สู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ฯ 

ชื่อโครงการ: 

เป็นว ิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา
บุคลากรโดยใช้ Competency based” และ 
“การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ” 6 สิงหาคม 
2558 โครงการ “การพ ัฒนาค ุณภาพและ
ส ม ร ร ถ น ะ บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ส น ั บ ส น ุ น ” 
ปีงบประมาณ 2558 

ชื่อโครงการ: 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการ
บริหารงานบุคคล” ในวันที่ 8 กันยายน 2558 
ณ เขาค ้อไฮแลนด ์ อำเภอเขาค ้อ จ ังหวัด
เพชรบูรณ์ (โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ชื่อโครงการ: 

เป ็นว ิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ สนอ.หรือ
เทียบเท่าและระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ใน
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง
ป ร ะช ุ ม ช ั ้ น  7 อ า ค า ร เ ร ี ย น ร ว ม  8 ชั้ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  
ปัจจ ุบ ัน :    เป ็นคณะกรรมการประจำสำนักงานอธ ิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอ่านผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
   



48 
 

อุปนิสัยของตนเอง 
 

จุดเด่น 
 เป็นคนทำงาน คิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเองอยู่เสมอ เป็น
คนมีเหตุผล ยึดหลักการในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ สามารถทำงานและบริหารจัดการ
งานได้ด้วยตนเอง และสร้างทีมงานบุคคลได้ในเชิงระบบ 
 
จุดด้อย 
 การเป็นคนคิดสร้างสรรค์งาน ทำให้ไม่มีเวลาและขาดการ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น จนทำให้ผู้อื่นมองและเข้าใจว่าเป็น
คนไม่เอาพวก ไม่เข้าสังคม (ซึ่งผู้เขียนมีความคิดว่า...ถ้าหากมัวแต่
เข้าสังคม จะทำให้ไม่ค่อยได้งานในเชิงสร้างสรรค์ เหตุเพราะต้องลง
มือทำด้วยตนเอง ยิ่งในช่วงเวลาที่ตนเองได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้น 
ภาครัฐเกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมากมาย ทำให้ตนเอง
เลือกตัดสินใจทำงานเพ่ือให้ได้งานออกมาได้มากกว่า เนื่องจากในยุค
นี้มหาวิทยาลัยต้องการการพัฒนาหนักมาก) และมีบุคลากรที่มีความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันค่อนข้างน้อย จึงต้องทำให้
ปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นหลัก 
 สำหรับความเป็นจริงของการทำงานในหน้าที่ คือ จะเป็น
ผู้ที่คอยปกป้อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับผู้บริหาร
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และบุคลากรทุกคนอยู่ตลอดเวลา เพื่อมิให้งานเกิดการผิดพลาด 
และเกิดความเสียหาย และยังต้องเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่อีกด้วย 
 
อุปนิสัย  
 เป็นบุคคลที่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และเป็นคนคิด
สร้างสรรค์งานอยู ่ตลอดเวลา โดยเฉพาะรักการอ่าน และเขียน
เรื่องราว บทความ ประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ ประสบการณ์
ชีวิต ซึ่งเขียนไว้บน Website นานนับ 16 ปี เพื่อเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ และการถอดบทเรียนชีวิตของตนเอง และสังคมให้
เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา สามารถนำไปต่อยอดของการทำงานภาครัฐ
ต่อไป และถือได้ว่าได้นำความรู้ที่ตนเองประสบอยู่ถ่ายทอดลงบน 
Website ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก กับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์
คนหนึ่งที่ได้ประสบมา ดังตัวอย่างที่ยกมาเป็นเรื่องเล่าในหนังสือเล่ม
นี้ โดยเป็นคนเฉย ๆ เงียบ ๆ พูดมีหลักการตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่  
มีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูง 
 โดยได้นำมาเขียนเป็นเรื่องราวชีวิตของตนเอง เสมือนเป็น
เร ื ่องเล ่าท ี ่ตนเองได้ประสบมาด้วยตนเอง และเห็นถึงสภาพ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเอง ถือเป็น
ตำนานชีวิตของ “ผู้หญิงที่ชื่อ บุษยมาศ แสงเงิน” เพียงเพื่อฝาก
ไว้ให้เป็นตำนานของเรื่องเล่าค่ะ 
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ตอนที่ 1  
กำเนิดชีวิต 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2505 เวลาประมาณ

ตีสอง แม่ได้ให้กำเนิดทารกเป็นเพศหญิง รูปร่างอ้วน จ้ำม่ำ ผิวสี
แทน แม่บอกว่า ผู้เขียนเกิดที่โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพล อำเภอสาม
เงา จังหวัดตาก เหตุที่ผู้เขียนได้เกิดที่โรงพยาบาลนี้ ก็เนื่องมาจาก 
พ่อของผู้เขียนได้ไปทำงานเพื่อสร้างเขื่อนภูมิพล เพราะพ่อของ
ผู้เขียนเก่งในเรื่องการเป็นช่างไม้ ช่างก่อสร้างตึก โดยทำงานกับนาย
ฝรั่งซึ่งประสบการณ์ของพ่อ พ่อจะนำใบ Lack ที่เป็นใบรับรองการ
ผ่านงานโดยนายฝรั่งจะเป็นคนเซ็นผ่านงานให้มาอวดให้ลูก ๆ ดูอยู่
เสมอว่าพ่อสามารถทำงานชิ้นใหญ่ร่วมกับฝรั่งได้  เสมือนกับเป็น
ความภาคภูมิใจของพ่อเอง และสถานที่แห่งนี้นี่เองที่ทำให้พ่อกับแม่
มาพบรักกันเพราะแม่เป็นแม่ค้าหาบขนมขาย แม่จะเป็นคนขายของ
เก่งมากเพราะแม่เป็นคนพูดจาอ่อนหวาน หน้าแม่จะยิ้มและอารมณ์
ดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้เขียนอาจได้จากแม่มาจนถึงทุกวันนี้ 

อีกอย่างแม่เป็นคนจังหวัดตาก ซึ่งยายเสียชีวิตตั้งแต่แม่ยัง
เป็นสาวน้อย และตามีภรรยาใหม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทิ้งลูก ๆ 
ทั้ง 4 คน ให้ยายเลี้ยงดูจนยายเสียชีวิต แม่ต้องอยู่กับพี่สาวและ
พี่เขย ซึ่งแม่จะสอนให้ผู้เขียนเรียก ลุง กับ ป้า ว่า “พ่อเวศน์และแม่
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คำ” และแม่ก็เรียกเช่นนั้น เนื่องจากแม่ไม่มีแม่แล้ว ผู้เขียนก็จะเรียก
เช่นเดียวกับท่ีแม่เรียกเหมือนกัน 

เมื ่อการสร้างเขื ่อนภูมิพลเสร็จสิ ้น พ่อก็ชวนแม่มาอยู ่ที่
อำเภอพรหมพิราม และแม่ก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนจำได้ว่า
แม่คลอดน้องที ่บ ้านโดยม ีหมอตำแยซ ึ ่ งชาวบ้านจะเร ียกว่า         
“ป้าช้อย” เป็นหมอตำแยมาทำคลอดให้แม่ ผู้เขียนในขณะนั้นจำ
ความได้แล้ว อายุประมาณ 3 ขวบ เพราะผู้เขียนกับน้องเกิดห่างกัน 
3 ปี ผู้เขียนจำได้ว่าแม่เจ็บท้องนานถึง 3 วัน 3 คืน กว่าจะคลอด
น้องออกมาได้ ผู้เขียนเห็นแม่นอนปวดท้อง ร้องไห้ ก็เลยร้องไห้ตาม 
เลยโดนพ่อดุบังคับไม่ให้ร้อง ขณะนั้นผู้เขียนจำความได้แล้ว...แม่
บอกผู้เขียนว่าทั้งผู้เขียนและน้องสาว แม่กว่าจะคลอดได้ แม่ทรมาน
มาก ปวดท้องอยู่ประมาณ 3 วัน 3 คืน เช่นเดียวกัน ทำให้ผู้เขียน
เกิดความรักและผูกพันกับแม่มากเพราะสมัยก่อนแม่จะอาศัยการ
เล ่า ความใกล ้ช ิดก ับล ูก ๆ มาก  น ้องของผ ู ้ เข ียน ช ื ่อเล่น
ว่า “หม”ู เพราะน้องออกมาตัวขาวเหมือนแม่ สำหรับผู้เขียนผิวจะสี
เหมือนพ่อ สมัยก่อนเพลงข้าวนอกนาดังมาก ผู้เขียนกับน้องจึงได้รับ
สมญาเช่นเพลงอย่างไรอย่างนั้น... 

ครอบครัวของผู้เขียนอยู่ที ่อำเภอพรหมพิรามได้สักระยะ
หนึ่ง พ่อกับแม่ ผู ้เขียนและน้องก็ไปอยู ่ที ่อำเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี เนื่องจากนายฝรั่งที่เคยทำงานกันที่เขื่อนภูมิพลได้ชวนให้พ่อ
ไปทำงานต่อที่ฐานทัพเรือสัตหีบ พ่อเคยบอกว่า เหตุที่นายฝรั่งชวน
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พ่อและพวกลุง ๆ ไปทำงานด้วยเพราะว่า นายฝรั่งเคยบอกว่า พวก
พ่อทำงานดี ละเอียด ประณีต ขยัน ไม่ย่อท้อ เรียกว่า “มีฝีมือดี” ใน
ด้านการก่อสร้างและที่นั่นเองที่ทำให้ผู้เขียนได้เข้าเรียนที่โรงเรียน
ธรรมวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้เขียนจำความได้ว่า ตอน
เข้าเรียนชั้นอนุบาล ในตอนเช้าจะมีรถประจำโรงเรียนมารับที่หน้า
บ้านเช่า ซึ่งแม่ก็ต้องออกมาส่งเพื่อขึ้นรถทุกวันและมารับกลับเข้า
บ้านในตอนเลิกเรียนทุกวันเพราะถนนมีรถวิ่งพลุกพล่านมาก ผู้เขียน
ในขณะนั้นจำความได้แล้ว ความรู้สึกในขณะนั้น ผู้เขียนไม่ค่อย
อยากเรียนสักเท่าไร อยากอยู่กับแม่ ไม่อยากเรียน เวลาไปโรงเรียน
แม่ชอบนำปิ่นโตใส่ข้าวให้ 1 ชั้น กับข้าวส่วนใหญ่ คือ ไข่ไก่ต้ม 1 
ฟอง + น้ำปลา และอีกชั้นแม่ชอบซื้อขนมปังแห้ง เวลาทานผู้เขียน
รู้สึกว่าคอแห้งทุกครั้งที่รับประทาน ให้อีก 1 ชั้น รวมปิ่นโต 1 เถา  
มี 3 ชั ้น และอีกมือจะถือกระเป๋าหนังส ีดำ ใบโต ๆ ถ้าแม่ยัง         
ไม ่ออกมาร ับ เม ื ่อรถประจำทางมาส ่งถ ึงปากซอยหน้าบ ้าน
แล้ว ผู้เขียนจะบอกกับคุณครูที่จูงมือผู้เขียนลงมาจากรถว่า “คุณครู
ขา... ช่วยพาหนูข้ามถนนหน่อยค่ะ” เพราะแม่เคยสอนไว้ ห้ามข้าม
ถนนคนเดียวเด็ดขาดเป็นประจำทุกครั้งที่แม่ยังไม่ออกมารับ  และ
ผู้เขียนก็จำได้ว่ามีเพื่อนนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เทียวรถประจำทาง
ด้วยกันทุกวัน ชื่อ “ดาว” 

ผู้เขียนจำได้ว่าตอนเรียนชั้นอนุบาล คุณครูชอบบังคับให้
นอนหลับ ไม่หลับก็บังคับให้หลับ มีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนัก ใครจะไป
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หลับลงอากาศเย็นก็เย็น รู้สึกปวดปัสสาวะจึงขออนุญาตคุณครูลงไป
ห้องน้ำ... แต่ขอโทษค่ะ... เรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย แต่ตัวเอง
จำได้ว่า... ไปไม่ถึงห้องน้ำหรอกค่ะ... เพราะการเป็นเด็ก ๆ ทุกคนก็
ทราบ... พอลงบันไดเท่านั้นแหละค่ะ... ไม่ไหวแล้ว... ตรงบันได
ด้านล่างนั ่นแหละค่ะ...  ความคิดอุตริขืนขึ ้นไปแบบนี ้ก็ร ู ้ท ั ้ง รู้
ว ่า “ฉี ่” รดกระโปรง มันต้องเหม็นแน่ ๆ เลยไปยืนให้ฝนตกชะ
กระโปรงเพื่อไม่ให้เหม็นอีก... 555555 ตอนนั้นไม่รู้ว่าผู้เขียนคิดได้
ไง... ผลสุดท้ายเปียกมะร่อกมะแร่ก... ขึ้นไปชั้นบนคุณครูไม่ทราบ
หรอกค่ะว่าฉี่รดกระโปรง เลยนำชุดการแสดงที่ของเด็ก ๆ มีอยู่ มา
เปลี่ยนให้ก่อน เพราะเกรงว่าผู้เขียนจะเป็นหวัด...  พอตกเย็นจึง
เปลี่ยนเป็นกระโปรงให้ใหม่... 

มีอยู่อีกวันหนึ่งไม่รู ้เป็นอย่างไร อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่า   
ไม่ชอบไปโรงเรียน แม่ไปส่งขึ้นรถประจำทางเช่นเคย พอถึงโรงเรียน
ก็เข้าเรียน แต่คอยมองดูคุณครูว่า “อย่าเผลอนะ” ถ้าเผลอฉันวิ่งหนี
จริง ๆ ด้วย... มีอยู่ช่วงหนึ่ง พอครูเผลอผู้เขียนคว้ากระเป๋า + ปิ่นโต
ข้าว วิ่งหนีออกนอกโรงเรียนเพื่อกลับบ้านผ่านถนนใหญ่ที่มีรถยนต์
วิ ่งผ่านเร็วมาก พอหันหลังกลับ... ตายแล้ว คุณครู (ซึ ่งขณะนั้น
ท้องแก่ด้วยค่ะ... ถีบจักรยานตามมา) ผู้เขียนก็วิ่งสุดชีวิต ไม่สนใจว่า
จะโดนรถชนหรือไม่... วิ่งไปจนถึงบ้าน ไม่น่าเชื่อว่าไกลก็ไกล แต่วิ่ง
ไปจนถึง... พอถึงบ้านเท่านั้นแหละค่ะ... ไม้เรียวจากฝีมือแม่ไม่รู้ว่ากี่
ที กี่ครั้ง นับไม่ถ้วนค่ะ... หวดที่ก้นเป็นแนว... ผู้เขียนยังจำได้เพราะ
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เอามือลูบดูเป็นปื้น ๆ เลยค่ะ... เรียกว่า “เป็นวีรกรรมออกแนวเกเร
ค่ะ” นับแต่นั้นก็ไม่หนีโรงเรียนอีกเลยค่ะ... 

อีกครั้งหนึ่งคุณครูพานักเรียนไปเที่ยวด้านหลังของโรงเรียน
จะมีน ้ำตกไหล ความที ่ค ุณคร ูต ้องการสอนให ้น ักเร ียนร ู ้จัก 
เรื่อง “น้ำตก” จึงพาไปดู สมัยก่อนผู้เขียนจะใส่รองเท้าแตะแบบ
สวม ๆ ไปโรงเรียน ไม่ได้สวมรองเท้าหนังสีดำเช่นปัจจุบัน... ความที่
ต้องเดินผ่านสะพานแล้วผู้เขียนก็ยังเป็นเด็ก ความที่เด็ก เดินไม่มี
ความมั่นคงในการเดินอยู่แล้ว... เวลาเดินก็เดินโงนเงน ทำให้รองเท้า
ตกน้ำ... ผู ้เขียนก็ได้ร้องโวยวายใหญ่ บอกคุณครูว่า  “คุณครูขา 
รองเท้าตกน้ำค่ะ” “เก็บให้หนูด้วยค่ะ” เท่านั้นแหล่ะค่ะความโกลา
หนจึงเกิดขึ้น ครูผู้หญิงตามรองเท้าไม่ทันหรอกค่ะ... ได้คุณครูผู้ชาย
วิ่งตามเก็บมาให้ได้... อื้อฮื้อ เหนื่อยจังกับแม่คนนี้... เป็นเด็กผู้หญิง
แท้ ๆ ยังสร้างวีรกรรมกับเขาได้ไม่แพ้เด็กผู้ชายเลยนะ... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/418906 

 
********************* 

 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/418906
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ตอนที่ 2  
ชีวิตในวัยเยาว์ (1) 

 
ผู้เขียนจำได้ว่าเมื ่ออยู่ที ่สัตหีบ จะมีงานวัดที่ขึ ้นชื่อของ

อำเภอสัตหีบ นั่นคือ “งานสมโภชน์หลวงพ่ออ๋ี” พ่อ - แม่ พาผู้เขียน
และน้องไปเที่ยวงานวัด แม่จะเป็นคนอุ้มน้อง ส่วนผู้เขียนพ่อจะจูง
มือให้เดินตามไป มีอยู่คืนหนึ่ง ครั้งแรกพ่อ - แม่ ก็ไม่ได้อยากไป
เที ่ยวที ่งานวัด แต่นึกอย่างไรเกิดเปลี ่ยนใจ ตกลงว่าจะไปเที ่ยว
งานวัด พ่อ - แม่ บอกให้ผู้เขียนรีบแต่งตัว ความที่รีบอยากไปเที่ยวที่
งานวัด ผู ้เขียนก็รีบใส่กางเกงซึ ่งสมัยก่อนจะเรียกว่า  “กางเกง
พิซ” ซึ่งเป็นกางเกงขายาว ยืด พอใส่แล้วแนบตัวคล้าย ๆ กางเกง
ทรงจิ้งเหลนสมัยปัจจุบัน แต่จะทำให้รู้ว่าข้างไหนด้านหน้า จะมี เส้น
ยาว ๆ จากขอบเอวลงมาที่ปลายขากางเกง สำหรับด้านหลังจะเรียบ
ไม่มีเส้นยาว ความที่รีบอยากไปงานวัด ผู้เขียนก็รีบใส่เพราะเกรงว่า
จะไม่ทัน พ่อ - แม่ เมื่อไปได้ครึ่งทาง พ่อได้นำไฟฉายไปด้วย แล้ว
ส่องมาเห็นว่าผู้เขียนใส่กางเกงกลับด้าน พ่อ - แม่ เลยบอกให้ผู้เขียน
ถอดตรงนั้น... แล้วนุ่งใหม่... งานนี้ก็โดนบ่นไปหลายกระบุง... อ้าว...
ก็พ่อ - แม่ อยากรีบเองนี่นา... จะมาโทษเราได้อย่างไร?... จริงไหม
คะ... อิอิอิ... 

ผู้เขียนเรียนที่โรงเรียนธรรมวิทยา จากชั้นอนุบาล - ป.1 - 
ป.2 เวลาเรียนผู้เขียนมักโดนครูทำโทษอยู่เสมอ เพราะผู้เขียนจะมี
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เพ่ือนผู้ชายเสียมากกว่า ชอบชวนผู้เขียนคุย พอเพ่ือนชวนคุย เราจะ
ไม่คุยก็ไม่ได้เพราะเกรงว่าจะเสียน้ำใจต่อเพื่อน...  ผู้เขียนก็เลยต้อง
คุยตอบ... เท่านั้นเองค่ะ... คุณครูหันมาพอดี... เรียกไปยืนหน้าห้อง
กับเพื่อนผู้ชายที่ชวนคุย... แล้วทำโทษให้ยืนกางแขนและปากก็ต้อง
คาบไม้บรรทัดทั้งคู่ บางครั้งก็ให้ยืนขาเดียวบ้าง สารพัดที่คุณครู   
จะหาวิธีมาทำโทษผู้เขียน... ลืมเล่าไปว่า ผู้เขียนเรียนที่โรงเรียนนี้ 
ผู้เขียนได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วและคุณครูจะชมผู้เขียนอยู่เสมอ
ว่าเป็นเด็กเรียนเก่งและมีลายมือสวย... เรียกว่า “แววเริ่มฉายแสง
ตั้งแต่เด็ก ๆ” 

เมื ่อการสร้างฐานทัพเรือที ่สัตหีบเสร็จ พ่อ - แม่ก็ต้อง
กลับมาอยู ่ที ่บ ้านอำเภอพรหมพิราม ผู ้เขียนก็ต้องลาออกจาก
โรงเรียนเดิมและต้องมาเรียนต่อที่โรงเรียนพิรามอุทิศ อำเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพ่อนำผู้เขียนมาเข้าเรียนแทนที่ผู้เขียน
จะเข้าเรียนชั้น ป.2 เพ่ือต่อจากที่โรงเรียนเดิม คุณครูประจำชั้นดูใบ
รายงานผลการเรียนแล้วบอกว่า... โอ้โฮ!!! เรียนภาษาอังกฤษมาด้วย
เหรอ... แล้วก็เรียนเก่งด้วยนี่!... แต่ เอ!!! อายุยังน้อยอยู่เลย เรียน
ก่อนเกณฑ์เกินมาตั้ง 2 ปี ทำไมเรียนมาถึง ป. 2 แล้วล่ะ!!! (ผู้เขียน
ลืมบอกไปว่า โรงเรียนที่สัตหีบ ผู้เขียนคิดว่าเป็นโรงเรียนราษฎร์
มากกว่า) ส่วนโรงเรียนพิรามอุทิศเป็นโรงเรียนของรัฐ จะรับเฉพาะ
เด็กท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งผู้เขียนอายุยังไม่
เข้าเกณฑ์ต้องถอยหลังไปเรียน ป.1 ใหม่ สมัยก่อนเขาจะเรียกว่า
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เรียนก่อนเกณฑ์ จึงทำให้ผู้เขียนต้องเข้าเรียนกับเพื่อน ๆ ชั้น ป.1 
แต่คราวนี้เรื่องหนักอีกสิ... นักเรียนมีประมาณ 40 กว่าคน แล้ว แต่
โต๊ะนั่งสิไม่มี ทำไงล่ะคราวนี้... คุณครูบอกผู้เขียนกับพ่อว่า โต๊ะเรียน
ไม่มีให้ผู้เขียนนั่งเรียนนะ... ในความเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือ พ่อรับอาสา
ทำโต๊ะ + เก้าอ้ีให้ 1 ชุด ในครั้งแรกท่ียังไม่มีโต๊ะ + เก้าอ้ี ก็ให้ผู้เขียน
ไปนั่งเบียด ๆ กับเพื่อนไปก่อน... พ่อกลับบ้านไปทำโต๊ะ + เก้าอ้ี 
ไม่ก่ีวันพ่อก็ทำเสร็จแล้วยกมาให้ผู้เขียนนั่งเรียนที่โรงเรียน... 

ยังจำได้ว่า มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว มา
ขอนั่งด้วย คุณครูถามว่าให้เพื่อนนั่งด้วยได้ไหม ... ความมีน้ำใจของ
ผู้เขียนตอบโดยไม่ได้คิดอะไรว่า... “ได้ค่ะ” แล้วก็ส่งยิ้มให้เพ่ือน 1 ที 
(แววความชอบช่วยเหลือ ความมีมิตรไมตรีมีให้ทุกคนเริ่มฉายแวว
แล้วไหมล่ะ) โดยไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชาย ขอแค่
ว่า “มีความเป็นเพื่อน” หลังจากนั้นผู้เขียนก็ได้เริ่มเรียนที่โรงเรียน
นั้นเป็นต้นมาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ผู้เขียนยังแปลกใจตนเอง
ว่าอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่าน แต่ทำไมสอบได้ที่เกือบเลขเดี่ยวทุก
ครั้ง ผู้เขียนคิดว่าผู้เขียนเรียนไม่เก่ง แต่คุณครูบอกว่าผู้เขียนเรียน
เก่ง... อือ!!! เก่งก็เก่ง... ยังสงสัยตัวเราเองว่า ไม่เห็นเก่งตรงไหนเลย 
คุณครูชอบให้ผู ้เขียนไปเขียนบนกระดานดำทุกครั้ง โดยเขียนนำ
เพื ่อน ๆ ให้เขียนตาม คุณครูบอกว่า ผู ้เขียนลายมือสวย... เมื่อ
ผู้เขียนไปเขียนบนกระดานเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาเขียนลงในสมุด
ของตนเอง  เป็นแบบนี้ประจำ... คุณครูบอกว่า โตขึ ้นจะได้เป็น
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คุณครู... ความใฝ่ฝันตอนเด็ก ๆ ผู ้เขียนอยากเป็นครูหรือไม่ก็
พยาบาล... เมื่อโดนคุณครูบอกและชมแบบนั้น... ยิ้มหน้าบานแทบ  
ไม่หุบเลยค่ะ... (คล้ายคนบ้ายอ... แต่ก็เป็นธรรมดา เมื่อเป็นเด็ก 
แล้วมีคุณครูมาชม... ใครล่ะ!!! จะไม่ยิ้มและปลื้มใจจริงไหมคะ?) 

เมื่อครั้งที่ผู้เขียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ่อได้ไปทำงาน
ที่เขื่อนสิริกิติ์กับนายฝรั่งอีก แม่ยังเคยพาผู้เขียนกับน้องสาวไปเที่ยว
ที่เขื่อนสิริกิติ์ มีบางครั้งแม่ไปกับน้องแล้วทิ้งให้ผู้เขียนอยู่กับพี่เม้า 
ลูกของแม่คำ (ป้า) มาเรียนที่โรงเรียนอินทุภูติพิทยาโดยอาศัยอยู่กับ
แม่ด้วย เพราะสมัยแม่เป็นสาว ๆ แม่จะเลี้ยงหลาน ซึ่งเป็นผู้ชาย 3 
คน เพราะป้ามีลูกเล็ก ๆ อีก 2 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งพ่ีเม้าจะติดแม่
มากเสมือนเป็นแม่อีกคน ความที่ผู ้เขียนเป็นคนติดแม่ ผู้เขียนจะ
ชอบร้องไห้เวลาแม่ไม่อยู่บ้านด้วย บางครั้งก็เกเรไม่ไปเรียนเอาเฉย 
ๆ ขณะนั้นผู้เขียนยังคิดว่า ถ้าแม่ตายแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร?...
บางครั้งก็โกหกครูว่า ปวดศีรษะขอกลับบ้าน ครูไม่รู้ว่าผู้เขียนโกหกก็
อนุญาตให้กลับบ้านได้ อิอิอิ จนบัดนี้... (ผู้เขียนชอบสร้างวีรกรรมอยู่
เรื่อยเลย... รู้ก็ทั้งรู้ว่าไม่ดี... อิอิอิ... แต่ก็ทำ... นี่คือนิสัยเด็ก ๆ ค่ะ) 

จนแม่รู้ คราวหลังถ้าไม่จำเป็นแม่จะไม่ไปไหน... ยกเว้น... 
ถ้าญาติทางจังหวัดตากเสียชีวิต แม่ก็จะหอบผู้เขียนและน้องไปงาน
ศพด้วย... นี่คือ... ความอบอุ่นของครอบครัวของเราค่ะ... อีกอย่างที่
อยากบอกผู้อ่านให้ทราบคือ... พ่อ ไม่เคยตีผู้เขียนกับน้องเลย... พ่อ
รักพวกเรามาก... ยิ่งรู้ว่าผู้เขียนเรียนเก่ง... พ่อยิ้มหน้าบาน... ความ
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ฝันของพ่อคือ อยากให้ลูกสาวรับราชการ เพราะลุงและน้ารับ
ราชการ พ่ออยากให้ลูกสาวมีเงินเดือน มีฐานะที่ดีขึ้นนั่นเอง...  แต่
ผู้เขียนจะโดนแม่ตีบ่อย อาจเป็นเพราะผู้เขียนดื้อกระมัง เวลาแม่จะ
ตี... ผู้เขียนจะวิ่งหนีแม่รอบเสาบ้าน... เหมือนกับยั่วโมโหแม่... แม่
บอกว่าอย่าหนีมาให้ตีเสียดี ๆ... ใครล่ะ!!! จะยอมให้ตี จริงไหมค่ะ...
เจ็บจะตาย... แม่หวดก้นที... เป็นปื้น ๆ เนื้อนูนเชียวแหละ... แต่ก็ไม่
พ้นหรอกค่ะ... ผลสุดท้ายก็ถูกแม่จับได้แล้วตี... ส่วนผู้เขียนก็ต้องมา
นั่งร้องไห้... สุดท้ายพ่อก็มาปลอบ... ถามผู้เขียนว่าใครตี... นางยักษ์
ตีใช่ไหม??? ผู ้เขียนก็สะอึกสะอื ้นใหญ่...  เพราะรู ้นี ่คะ... ว่าพ่อ
เข้าข้างเราแล้ว... อิอิอิ.... เห็นไหมคะ... มารยาเด็กก็มีนะคะ... ตั้งแต่
เด็ก ๆ ใครว่า “ไม่มี” 

 

บุษยมาศ คนไหน? ทราบไหมคะ? เธอคือ... คนที่ 2 นับจาก
ซ้ายมือของท่านค่ะ... สมัยก่อนดูเธอใส่รองเท้าสิคะ... 

“รองเท้าแตะ” อิอิอิ... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/418981 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/418981
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ตอนที่ 3  
ชีวิตในวัยเยาว์ (2) 

 
เมื่อครั้งอยู่ประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ความที่เป็น

พี่คนโต แม่จะให้หิ้วปิ่นโตไปโรงเรียน โดยนำข้าวไปทั้งหมด 4 ชั้น 
โดย 2 ชั้นล่างเป็นข้าว เป็นของผู้เขียนและอีกชั้นขึ้นมาเป็นข้าวของ
น้อง ชั้นที่ 3 เป็นไข่ + น้ำปลา ชั้นสุดท้ายเป็นขนมแล้วแต่แม่จะทำ
ไปให้ บางวันก็เป็นขนมปังแห้ง ๆ บางวันก็เป็นขนมหวานที่แม่ชอบ
ทำให้ลูก ๆ ได้รับประทาน... ผู้เขียนมีหน้าที่ถือปิ่นโตไปเพราะน้อง
ยังเล็กอยู่บางครั้ง จะเรียกว่า “บ่อยครั้งมาก” ที่ผู้เขียนถือปิ่นโตและ
ไม่บรรลุสำเร็จ คือ ที่โรงเรียนสมัยก่อนพวกเด็กนักเรียนจะชอบไป
นั่งรับประทานข้าวกันใต้ต้นก้ามปู หรือ ต้นฉำฉา ที่ชาวบ้านเรียกกัน 
ใต้ต้นฉำฉา จะต้นใหญ่ ร่มรื่น แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่ เด็ก ๆ 
ชอบไปนั่งเล่นกัน และนั่งรับประทานข้าวหรือวิ่งเล่นกัน 

ความที่ต้นไม้เป็นต้นใหญ่ รากของต้นฉำฉา ก็จะใหญ่ และ
โผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้นั่งกิน นั่งเล่นกันความที่เมื่อ
สมัยเด็ก ๆ แม่จะชอบว่าผู้เขียนว่า เป็นโรคเข่าอ่อนหรืออย่างไร...
ผู้เขียนถือปิ่นโตเพื่อที่จะนำไปทานข้าวกลางวันกับน้อง ความที่เป็น
เด็ก ๆ ทำไมก้าวขาไม่พ้นรากไม้ของต้นฉำฉาก็ไม่ทราบ  จะคอย
สะดุดทุกครั ้งไป... ส่วนใหญ่พอผู ้เขียนล้มลง ... โอ้โห!!! พระเจ้า
ช่วย!... ใจนึกว่า “วันนี้ฉันอดกินข้าวอีกแล้ว”...เพราะไข่เจ้ากรรมที่
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แม่นำใส่ปิ่นโตไปให้ 2 ใบ ให้กินคนละใบกับน้องกระเด็นออกนอก
ปิ่นโต หกเลอะเทอะหมดเลย... พร้อมกับกลิ่นน้ำปลาคละคลุ ้งไป
หมด... เป็นอันว่าวันนั้นอดกินข้าวกลางวันกับน้อง... เหลือแต่สตางค์
เพียง 50 สตางค์ (เพราะแม่จะให้ไปกินขนมส่วนเกิน คนละ 50 
สตางค์/วัน)... สำหรับเรื่องถือปิ่นโตทำกับข้าวหก จะถือว่าเป็นเรื่อง
ประจำก็ว่าได้ เพราะ “เกิดขึ้นกับผู้เขียนบ่อยมาก”... จนน้องบอก
ว่า “ระวัง”...ผู้เขียนมาคิดต่อว่าเป็นเพราะเราชอบเดินไม่ค่อยยกเท้า 
แล้วไม่ค่อยมองพ้ืนนี่เอง... จึงทำให้สะดุดล้มอยู่เรื่อยเลย... และแม่ก็
คอยบอกเสมอว่า “ต้องระวัง” เดินให้ดูเท้าด้วย ไม่ใช่ลอยหน้าลอย
ตาไม่มองพ้ืนดิน... 5555555555 

มีเรื่องขำ ๆ อยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอก
แต่มีเพ่ือน ๆ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปด้วยกันรู้ แต่เขาคงลืมไปแล้วล่ะค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า ไม่รู้เป็นอย่างไร... มีคุณครูผู้หญิงคนหนึ่ง เวลาสอนชอบ
หิวแต่กาแฟ อีกอย่างโรงเรียนก็อยู่ใกล้ตลาด คุณครูคนนั้นใช้ใครไม่
ใช้ ชอบมาใช้ผู ้เขียนให้ออกไปซื ้อกาแฟมาให้กิน แล้วมีการบอก
ผู้เขียนว่าให้หาใครไปเป็นเพื่อนด้วย... ผู้เขียนก็เลยชวนเพื่อนผู้หญิง
คนหนึ ่งไปเป็นเพื ่อน...  ไปถึงตลาดซื ้อกาแฟได้ถุงหนึ ่งได้ตาม
วัตถุประสงค์ ผู้เขียนก็เดินถือถุงกาแฟกลับมาที่ห้อง...ความที่ยังเดิน
ไม่ถึงห้องของคุณครูคนนั้น... เวลาเดินจะต้องผ่านเจ้าต้นฉำฉาต้น
นั้น... เอาอีกแล้ว!!! ผู้เขียนสะดุดล้มอีกแล้วค่ะ... ดีแต่ว่าเอาข้อศอก
แขนทั ้งสองข้างลงกันไว ้. ..  แต่ถ ุงกาแฟไม่แตกค่ะ 55555555
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เพียงแต่ว่าถุงข้างนอกเปื้อนดิน... ผู้เขียนชักเริ่มใจไม่ดีทำไงดีล่ะ... 
เพื่อนรีบมาประคองผู้เขียนให้ลุกขึ้น และรีบรับถุงกาแฟไปถือ...    
หัวไวขึ้นมาฉับพลัน... ผู้เขียนบอกเพ่ือนว่ารีบไปเอาน้ำก๊อกมาล้างถุง 
(เพราะเปื้อนดิน)... ความมีน้ำใจของผู้เขียน 555555555 พยายาม
ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากระโปรงหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยที่แม่จะรีด
แล้วให้ผู้เขียนนำติดตัวไปโรงเรียนทุก ๆ วันเพื่อเช็ดหน้าเช็ดปาก
ยามรับประทานอาหารเลอะเทอะ...  นำออกมาเช็ดรอยเปื ้อน
หลังจากนำน้ำล้างดินที่เปื ้อนถุงกาแฟ...  ทั้งสองคนตรวจดูความ
เรียบร้อยของถุงกาแฟ... ทั้งสองมองหน้ากันแล้วยิ้ม... ผู้เขียนบอก
เพื่อนว่า “เรียบร้อย” แล้วเดินถือถุงกาแฟไปให้คุณครู... คุณครูรับ
ไปดูด... แล้วบอกว่า “ชื่นใจ”...ผู้เขียนกับเพ่ือนหายใจไม่ทั่วท้องเลย
ค่ะ... แต่แล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ... ไม่มีอะไรเกิดขึ้น... 
คุณครูไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนสองคน... ที่คุณครูบอกให้
ไปซื้อกาแฟมาให้ค่ะ... (คุณครูไม่ทราบเลยว่า... เกือบไม่ได้ดูดกาแฟ
ถุงนั้นเสียแล้ว) 555555555555 สมัยก่อนคุณครูจะชอบใช้นักเรียน
ออกไปซื้อของนอกโรงเรียน ซึ่งต่อมาก็มีนโยบายจากครูใหญ่ว่าไม่ให้
ครูประจำชั้นใช้เด็กออกไปซื้อของที่ตลาด เพราะมีเด็กคนหนึ่งที่โดน
คุณครูใช้ไปซื้อของแล้วโดนรถชน จึงเป็นเรื่องข้ึนมาค่ะ... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/419084 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/419084
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ตอนที่ 4  
ชีวิตในวัยมัธยมต้น 

 
  ผู้เขียนได้เรียนโรงเรียนประถมที่โรงเรียนพิรามอุทิศ จนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนพรหมพิราม
วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 โดยโรงเรียนในสมัย
นั้น ทางผู้เขียนและเพื่อน ๆ จะเรียกกันว่า โรงเรียนเล้าไก่ เพราะ
เป็นแบบโล่ง ๆ เวลาฝนตกละอองฝนจะสาดเข้ามานักเรียนต้อง
รวมตัวกันเข้ากระจุกรวมกันเพราะฝนสาด... พ้ืนก็เป็นดินไม่มีพ้ืนปูน
ห้องน้ำ - ห้องส้วมก็เป็นแบบอนาถามีฝาเป็นไม้ไผ่ปิดกั้นไว้...ผู้เขียน
จำได้ว่าทางคณะกรรมการก็ได้เกณฑ์ชาวบ้าน รวมทั้งพ่อของผู้เขียน
ด้วยมาช่วยกันสร้างเพื ่อให้ เป็นโรงเรียนได้เรียน เรียกว่า “เป็น
โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอพรหมพิราม” ก็ว่าได ้
          ผู ้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ล ูก - หลานได้มาเข้าเร ียนที่
โรงเรียนแห่งนี้เพราะไม่เช่นนั้นก็มีอีกทางคือ ให้เรียนที่โรงเรียน
ราษฎร์ คือ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา... ในช่วงนั้นมีครูมาสอนครั้งแรก
เพียง 3 คน คือ อ.มานะ ชิตาพรพรรณ อ.นิภา อ.เสาวนีย์ ช่ำชองกิจ
ผู้เขียนจำได้และยังระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมากที่ได้
ให้ความรู้ต่อผู้เขียนที่ทำให้เป็นผู้เขียนได้ในวันนี้...  อาจารย์ทั้ง 3 
ท่านมีความรู้เหมาะสมที่จะเป็น “ครู” ในดวงใจของลูกศิษย์จริง ๆ 
อาจเรียกได้ว่า “ทั้ง 3 ท่าน เป็นครูผู้สร้างหรือผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
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แห่งนี้อย่างแท้จริง” ผู้เขียนได้เรียนรู้ “วิชาภาษาไทย” เช่น เรื่อง
การเรียงความ ย่อความ การเขียนบทกลอน การแต่งประโยค จาก 
อ.นิภา เสงี่ยมโปร่ง เรียกได้ว่าเป็นการเริ ่มต้นชีวิตของผู้เขียนที่ดี     
ที่ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยยิ่งขึ้น... 

สำหรับ อ.เสาวนีย์ จะสอนวิชาภาษาอังกฤษ อ.จะเก่ง
ภาษาอังกฤษมาก เวลาสอน อ.มีเทคนิคของอาจารย์เพื ่อให้เด็ก
นักเรียนจำคำศัพท์ให้ได้มาก อาจารย์จะให้นักเรียนท่องคำศัพท์วัน
ละ 100 คำทุกวัน และทุกคนต้องมาท่องต่อหน้าอาจารย์ทั้ง 100 คำ 
มีทั ้งคำศัพท์ - คำแปล หรือถ้าไม่ท่องต่อหน้า อาจารย์จะบอก
คำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุด แล้วส่งในอาจารย์ตรวจ... 
การกระทำโดยวิธีนี ้ ผู ้เขียนก็ยังคิดว่ามีผลดีต่อนักเรียนทำให้ได้
คำศัพท์และรู้ความหมายของคำศัพท์เพ่ิมขึ้น... แต่ในปัจจุบันผู้เขียน
ก็ยังไม่ทราบว่าตามโรงเรียนจะมีการสอนแบบวิธีนี้กันอยู่อีกหรือ
เปล่า... ถ้าท่องผิดโดนแปรงลบกระดานเคาะมือ โดยให้นักเรียนกำ
มือแล้วนำแปรงมาเคราะตรงกระดูกด้านหลังมือ...  ความที่ผู้เขียน
ขยันท่อง    ก็ท่องได้ไม่เคยผิด... เลยไม่โดนแปรงเคาะ... แต่เพื่อนสิ 
555555 พวกที่ขี้เกียจท่อง ไม่สนใจ ส่วนมากจะเป็นผู้ชายมากกว่า 
ก็โดนเคาะมือตามธรรมเนียม... 

ต่อมาก็มีอาจารย์สมบัติ กิ่งศักดิ์ ที่ผู้เขียนยังจำได้ว่าท่าน
เก่งวิชาวิทยาศาสตร์ ท่านสอนฟิสิกส์ สอนให้ผู ้เขียนได้รู ้จักการ
คำนวณ ใช้สูตรทางด้านเคมี ฯลฯ และก็มีอาจารย์ภมร รักษ์ย่อง ที่
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ผู้เขียนจำได้ว่าท่านสอนคณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิต สำหรับ
อาจารย์จักรพงษ์ ปันโงน ได้สอนวิชาภูมิศาสตร์ สังคม ความรู้ที่
อาจารย์ทั้งหมดสอนมานี้... ไปแสดงผลตอนผู้เขียนได้สอบเข้าเรียน
ต่อ ม.ศ. 4 - 5 ที่โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีเด็กสอบติด 120 คน 
ผู้เขียนติดอันดับที่ 21 เพราะข้อสอบที่ออกเข้าทางของผู้เขียน ทำได้ 
เป็นเรื ่องพีชคณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์... ทำให้
ผู้เขียนได้ทราบว่าที่สอบได้เป็นเพราะความรู้ของอาจารย์ที่กล่าวมา
ได้สั่งสอนผู้เขียนนั่นเอง... 

เมื่อสมัยเรียน ม.ต้น (ประมาณ 35 ปีที่แล้ว)... ในสมัยนั้น
แถวบ้านของผู้เขียนไฟฟ้ายังไม่เข้ามาเลย...  ขนาดอยู่ใกล้อำเภอ    
ไม่ถึง 3 กิโลเมตร... ทางบ้านต้องจุดตะเกียงใช้น้ำมันก๊าด... ในเวลา
กลางคืน... ยามจะอ่านหนังสือผู้เขียนต้องเข้าไปอ่านในมุ้งเพราะ
สมัยก่อนถ้าใครนอนนอกมุ้งมีหวังโดนยุงหามไปแน่ ๆ แต่เมื่อเข้ามุ้ง
อ่านหนังสือ ต้องใช้เทียนไขประมาณ 2 แท่ง... เพราะจะได้มีแสง
สว่างให้เห็นตัวหนังสือได้... ผู้เขียนใช้หมอนวางลองหน้าอกแล้วนอน
คว่ำเพื่ออ่านหนังสือ... เมื่ออ่านไปอ่านมา ลืมระวังตัว!... ผมก็โดนไฟ
ไหม้เกิดกลิ่นเหม็น จนแม่ซึ่งนอนอยู่มุ้งข้าง ๆ ได้กลิ่น...  ร้องถามว่า 
ผมโดนไฟไหม้รึ?... ผู้เขียนก็หัวเราะ ตอบว่า “จ้า” ...พอมาสำรวจดู
ในกระจกตอนเช้า... อ้ือฮือ!... งอหงิก แถมสั้นเต๋อเลย... อิอิอิ... 

สมัยก่อนเมื่อไม่มีไฟฟ้า ทางบ้านก็จะใช้เตารีดโดยใช้ถ่านที่
หุงข้าวเมื่อก่อจนร้อนจัดก็ใช้คีมคีบถ่านมาวางในเตาแล้วนำมารีด
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เสื้อ - กระโปรงเพื่อให้เรียบ บางครั้งถ่านแตกกระเด็นมาโดนเสื้อ - 
ผ้าไหม้เป็นรู... แต่เราก็อยู่มาได้จนปัจจุบันที่มีไฟฟ้าใช้...  ยามที่
ผู้เขียนเหงาในสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มี โทรทัศน์จึงไม่มีให้ดู รู้สึกว่าถ้ามีก็
จะเป็นโทรทัศน์ ขาว - ดำ ไม่มีโทรทัศน์สี... ผู้เขียนจะมีวิทยุคู่ใจเพ่ือ
เปิดฟังรายการเพลง รายการนิยาย ซึ่งนิยายจะมีทุกวันอาทิตย์ ๆ   
ละ 4 - 5 ชั่วโมง จะเริ่มเล่นประมาณช่วงเย็น ๆ โดยเลิกประมาณ   
3 - 4 ทุ่ม บางครั้งผู้เขียนจะโดนพ่อดุ เพราะว่านอนดึก... การนอน
ดึกจะทำให้ผู้เขียนขี้เกียจแล้วนอนตื่นสาย... อีกอย่างพ่อจะดุเวลา
พ่อ - แม่สั่งให้ช่วยงานบ้านแล้ว... ผู้เขียนก็จะถือวิทยุร่อนไปตามที่
ท่านสั่งให้ทำ... ท่านคงเกิดหมั่นไส้จึงต้องดุเนื่องจากใจจะไปจดจ่อ
อยู่กับวิทยุนั่นเอง ในสมัยนั้นสื่อที่ดีท่ีสุดของผู้เขียนก็คือ วิทยุ 

สมัยตอนเป็นเด็ก ๆ ก็เป็นชีวิตที่เรียบง่าย... ครอบครัวเรา
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อบอุ่นตามประสา พ่อ - แม่ - ลูก ตอน
เรียนมัธยมตอนต้นนี้ ผู้เขียนเริ่มเรียนดีขึ้นตามลำดับ... จากที่สอบได้
เลขคู่ กลับเลื่อนมาเป็นเลขคี่... จนมาครองอยู่ถึงอันดับที่ 3 ของทุก
เทอม... เนื่องจากเอาเลขที่ 1 หรือ 2 ไม่ได้หรอก เพราะเพื่อนอีก 2 
คน เก่งมากเกินไป ผู้เขียนก็เลยยึดหัวหาดเลขที่ 3 ไปจนจบ ม.ศ. 3 
เป็นที่พอใจของพ่อมากที่เห็นว่าผู้เขียนเป็นคนเรียนดี... พ่อเคยแกล้ง
ถามผู้เขียนว่า จะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ (เพราะสมัยนั้น ลูกผู้หญิง
ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเรียนต่อ เนื่องจากเรียนไปเดี๋ยวก็แต่งงาน) พ่อ
ถามว่าถ้าไม่เรียนพ่อจะซื้อเข็มขัดทองให้ 1 เส้น ผู้เขียนเคยเห็นลุง
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และน้ารับราชการและท่านก็หวังที่จะให้หลานได้เรียนสูง ๆ ผู้เขียน
จึงตอบพ่อว่า “ไม่” หนูจะเรียนต่อ... ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรียนจบ
แล้วจะได้ทำงานอะไร??? ในที ่ส ุดผู ้ เข ียนก็ต ัดสินใจเร ียนต่อ          
ม.ศ. 4 - 5 

 
 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/419695 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/419695
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ตอนที่ 5  
ชีวิตมัธยมปลาย 

 
หลังจากที่ผู ้เขียนได้เรียนจบชั้น ม.ศ. 3 แล้ว ผู้เขียนก็ได้

สอบเข้าศึกษาต่อ ม.ศ. 4 - 5 ที่โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก สาเหตุที ่ต ้องไปศึกษาต่อที ่นี ่ ก็เพราะว่าพ่อ  - แม่ 
ต้องการให้ไปเรียนอยู่กับลุง - ป้า เมื่อจบแล้วจะได้ Entrance เข้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกสาเหตุหนึ่งสมัยก่อนการเดินทางไปเรียน
ที่พิษณุโลกคือ ในตัวจังหวัดค่อนข้างลำบาก เพราะมีรถเมล์วิ่งน้อย
คัน จึงทำให้ลำบากในการเดินทางจากพรหมพิราม - พิษณุโลก 

ผู้เขียนใช้ชีวิตเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลายนั้น เหมือน ๆ กับ
เด็กทั่ว ๆ ไป แต่นิสัยจะเป็นคนคงแก่เรียน ชอบอ่านหนังสือ ไม่ว่า
หนังสืออะไร ที่คิดว่าดีมีประโยชน์จะอ่านหมด ผิดกับตอนเด็ก ๆ จะ
สอบครั้งหนึ่งถึงจะอ่านและพอมาเรียนมัธยมปลายเริ่มขยันอ่าน...
ผู้เขียนเลือกเรียนโปรแกรมวิทย์ - คณิต ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรียนจบ
แล้วจะไปศึกษาต่อคณะอะไร??? และก็ไม่รู้เลยว่า... เลือกเรียนผิด
ทางแล้วค่ะ... เพราะวิชาที่สามารถทำข้อสอบได้ A มาตลอดนั้น 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เรียกว่า 
เป็นวิชาที่เก่ียวกับทางด้านภาษา แต่สำหรับวิชาที่ทำข้อสอบได้ B, C 
หรือ D นั้น คือ ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และเคมี ยิ่งวิชาเคมี 
ตอน ม.ศ. 4 ก็ดีอยู่หรอก พอยิ่งไปเรียน ม.ศ. 5 ยิ่งแล้วไม่รู้เรื่องเลย
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ทำให้รู้ว่า “ตนเองเรียนผิดทางแล้วค่ะ อิอิอิ...” เพราะเวลานำเกรด
มาคูณสิ วิชาที่ได้ A คูณกับ 1 หน่วยกิต เช่น 4 x 1 = 4 แต่ถ้าวิชา
ชีววิทยาสิ ได้เกรด 4 คูณกับ 4 หน่วยกิต = 16 เห็นไหมล่ะคะว่า... 
มากน้อยกว่ากันเพียงใด??? 

แต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็ต้องดันทุรังเรียน
ต่อไปค่ะ... จะโทษพ่อ - แม่ก็ไม่ได้ เพราะท่านไม่ได้เรียนมาอย่างเรา 
แค่ส่งเงินให้เราได้เรียนต่อนี่ก็บุญคุณท่วมหัวแล้วค่ะ... แต่ก็ไม่เป็นไร 
ตั้งใจเรียนจนจบแม้เกรดจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไร  แต่ความรู้ด้าน
ภาษาที่อาจารย์สอนมานั้นเพียบเลยค่ะ... เรียกว่า “เป็นพื้นฐานให้
ผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว” ผู้เขียนจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน
ผู้เขียนมาในตอนชั้นมัธยมปลายทุกท่าน...  ที่ทำให้ผู ้เขียนมาเป็น
ผู้เขียน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในวันนี้ค่ะ... สำหรับวิชาที่ชอบ
เรียนและอ่านมากที่สุดคือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ ยิ่งวิชาภูมิศาสตร์เวลาจะท่องหรืออ่าน จะชอบ
วาดภาพชื่อประเทศ เรียกว่า “เป็นการวาดจินตนาการ” ของเราเอง 
จะทำให้จำเนื้อหารายละเอียดได้แม่นมาก ๆ ...อาจเป็นเทคนิคใน
การเร ียนของเราเองก็ว ่าได้ ...  สำหร ับว ิชาว ิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เรียนจะรู้ผลของการได้ใช้ในครั้งที่เราได้ทำงานนี่เอง
ค่ะ... เพราะการที่ได้เรียนวิทย์ - คณิต จะเป็นการสอนให้เรารู้จักใช้
เหตุ - ผล ในการทำงาน... ซึ่งก็ไม่เสียหลายค่ะ ที่เราก็ได้รับความรู้
นั้นมาค่ะ... 
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ตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ผู้เขียนจะมีเพื่อนชายมาก
เรียกว่าทั้งห้องมีนักเรียนประมาณ 45 คน เป็นหญิงประมาณ 15 
คนค่ะ... นอกนั้นเป็นชายหมด จึงไม่แปลกว่านิสัยหรือความคิด
ของผู้ เข ียนจ ึ งกระเด ียดไปทางชายมากกว่ า ไม ่ว ่ าการ
ตัดสินใจ การเป็นผู ้นำ การไม่ซุบซิบนินทา ความอดทน อด
กลั้น ก็ดีไปอย่างที่ทำให้ผู้เขียนเป็นคนที่แข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ...   
มีครั้งหนึ่งวิชาแรกเป็นวิชาชีววิทยา ชั่วโมงต่อไปจะต้องเรียนวิชาพล
ศึกษา... ความที่ผู้เขียนทำอะไรจะเร็วกว่าเพื่อน ๆ ผู้หญิงและก็รู้ว่า
ผู้หญิงต้องเปลี่ยนชุดพละในห้องเรียนก่อน บางครั้งอาจารย์ชั ่วโมง
แรกปล่อยช้า ต้องไปยืดชั่วโมงสอนของวิชาพลศึกษา ทำให้ต้องไป
เรียนช้า อาจารย์ประจำวิชาก็จะว่าจึงเป็นสาเหตุว่า พอหมดชั่วโมง
สอนวิชาแรกแล้ว แต่อาจารย์ยังไม่ออก อาศัยว่าผู้เขียนนั่งหลังห้อง 
อาจารย์จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไร ผู้เขียนจะค่อย ๆ นำกางเกงวอร์มขึ้น
มา โดยนำขาทั้งสองข้างค่อย ๆ สอดเข้าไปในกางเกงก่อน เพราะมี
กระโปรงคลุมอยู ่ ลืมบอกไปอย่างว่า ตอนเรียนตั ้งแต่อนุบาล - 
มัธยมปลาย ผู้เขียนจะติดนุ่งกางเกงขาสั้นด้านในตลอด เพราะแม่
เคยบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องระวัง ห้ามใส่กางเกงในอย่างเดียวเผื่อไป
ทำกระโปรงเปิดหรือหกล้ม จะต้องใส่กางเกงขาสั้นด้านในตลอด จึง
ทำให้ผู ้เขียนเกิดความมั ่นใจยิ ่งเรียนกับผู้ชายก็ต้องระวังเพราะ
เด็กผู้ชายบางคนนิสัยไม่ดี ชอบมาวิ่งเปิดกระโปรงเด็กนักเรียนหญิง 
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กว่าอาจารย์ของชั่วโมงแรกจะออกไป ทำให้ผู้เขียนสามารถ
สวมกางเกงวอร์มเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว พออาจารย์ออกจากห้อง
ไปเท่านั ้นแหละ พอเพื ่อนชายออกไปแล้วเพื ่อนหญิงปิดประตู
ห้องเรียนแล้วพร้อมกับหันมาแล้วก็อุทานว่า โอ้โฮ! “บุษยมาศ” เธอ
นุ่งกางเกงเสร็จแล้วเหรอ 555555555 ผู้เขียนก็ได้แต่ยิ้ม ๆ คล้าย ๆ 
กับเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้เขียนก็ว่าได้ “เตรียมพร้อมเสมอเพ่ือให้ทัน
ต่อเวลา” ซึ่งเป็นคนที่เร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเพราะนิสัยจะ
ไม่ชอบการทำอะไรชักช้า อืดอาดและต้องเตรียมตัวไว้เสมอ... 

เมื่อครั้งใกล้จบชั้น ม.ศ. 5 ผู้เขียนก็ได้ไปเข้าสอบ Entrance 
ในครั้งแรก โควตาก็ไม่ได้ สอบรอบสองก็ไม่ได้ พร้อมกับไปสอบเข้า
เรียนพยาบาลที่วชิระพยาบาลกับเพื่อน ๆ ก็สอบไม่ได้ สอบเรียน
วิทยาลัยพยาบาลพิษณุโลกก็ไม่ได้ เรียกว่าในการสอบบางที่จะมีผู้
ที่มาบอกผู้เขียนกับแม่ว่า “ให้เสียเงินสิ” เขาเรียกเท่านั้นเท่านี้ แต่
ความที่ผู้เขียนโดนลุงซึ่งรับราชการอยู่สั่งสอนมาว่า “การที่จะสอบ
เพื่อเรียนต่อหรือทำงานใด ๆ ห้ามเด็ดขาดที่จะต้องไปเสียเงินให้กับ
พวกเขา เสียเกียรติ เสียศักดิ ์ศรีของตนเอง” มันจึงเป็นการฝัง
ความคิดให้กับผู้เขียนมาจนถึงปัจจุบันว่า “คนเราถ้าจะทำสิ่งใดให้
ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังแล้ว... อย่าเด็ดขาด!!! ที่จะคิดไปให้เงิน
รางวัลแก่พวกเขา” จะทำให้ตัวเราไม่มีเกียรติและศักดิ ์ศรี ... จึง
เป็นอันว่าผู้เขียนสอบเข้าเรียนต่อที่ไหนไม่ได้เลย...“ไอ้ที่เรียนวิทย์ - 
คณิต” มาล้มเหลวหมด... ผู้เขียนจึงได้ขอลุง - ป้า กลับมาอยู่กับพ่อ 
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- แม่ที่พิษณุโลกอีกครั้ง นั่งรถมาก็นั ่งร้องไห้มาตลอดทางจนแม่
สงสาร... ต่อมาได้ไปสมัครเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอก
รัฐศาสตร์ สมัครไปก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าจะเรียนไหวไหม? ใจเริ่มฝ่อ
แล้ว... โดยไปสมัครเรียนกับลูกพี่ลูกน้อง เป็นลูกของป้าซึ่งกินนม
ของแม่ผู ้เขียนเมื่อตอนเด็ก ๆ เรียกว่า “โตมาด้วยกันเพราะเขามี
น้องชาย แม่ของเขาเลยไม่มีนมให้กิน” เขาเลยต้องมาขออาศัยกิน
นมของแม่ เรียกว่า แม่ก็เป็นแม่นมของเขา เราจึงเปรียบเหมือนพ่ี
น้องคลานตามกันมา... ปัจจุบันก็ทำงานที่สรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กด้วยกันห้องเดียวกันมาแยกตอนที่ผู้เขียนไป
เรียนที่จังหวัดตาก... 

แต่ต่อมาแม่เป็นห่วงบอกว่า “กลับมาเรียนที ่พิษณุโลก
เถอะ” เรียนที่ไหนก็ได้แม่ไม่อยากให้ไปไกลหรอก เป็นลูกผู้หญิงแม่
เป็นห่วง... ผลสุดท้ายผู้เขียนก็ต้องทิ้งการเรียนของรามคำแหง ต้อง
กลับมาเรียนต่อที่พิษณุโลก... 
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สำหรับผู้เขียนเรียกว่า “ตนเองเรียนผิดทาง... แต่สามารถนำ
ความรู้ใน  การเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาปรับใช้กับวิถีชีวิตและ
การทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยค่ะ...” ผลที่ได้จากการเรียนวิทย์ - คณิต 
ทำให้ผู้เขียนเป็นคนที่มีเหตุผลและหลักการในการนำมาใช้กับชีวิตและการ

ทำงานค่ะ... 

  
เรียนชั้น ม.ศ. 4 - 5 จะเรียนกับเพ่ือนชายมากกว่าค่ะ เพราะเป็น

โรงเรียนชายประจำจังหวัดตาก สำหรับเพื่อนหญิงมีไม่มากค่ะ...  แต่การ
เรียนกับเพื ่อนชายดีค่ะ ทำให้ตัวเรามีความเข้มแข็ง  แข็งแกร่ง กล้า
ตัดสินใจ กล้าแสดงออก มีเหตุมีผล ไม่มีนิสัยชอบนินทา (เหมือนผู้หญิง) 
หรอกค่ะ... อีกอย่างเป็นตัวของตัวเอง ดีค่ะ... นี่คือ “ผลดีของการมีเพื่อน
ชายและได้เรียนกับเพื่อนชายค่ะ” เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
แพทย์ พยาบาล วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปาภูมิภาค สาธารณสุข และครูสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/420963 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/420963
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ตอนที่ 6  
ช่วงรอยต่อเมื่อเรียนจบ ม.ศ. 5 

 
           การเรียนจบ ม.ศ. 5 ก็คือการเรียนจบชั ้น ม.6 ในสมัย
ปัจจุบันนี้... ในสมัยก่อนชั้นประถมศึกษาจะมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- 7 และต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (เรียกว่ามัธยมศึกษาต้อนต้น)
และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 5 (เรียกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย)
หลังจากที่แม่ให้ผู้เขียนกลับมาเรียนต่อที่ “พิโลก” “พิษโลก” หรือ 
“พิษณุโลก” เป็นชื ่อจังหวัดพิษณุโลก ซึ ่งถ้าเป็นคนพิษณุโลกที่
แท้จริงเขาจะเรียก 2 คำแรก แสดงให้เห็นว่า เป็นคนจังหวัดนี้แท้ ๆ 
แม่พาผู้เขียนไปสมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยพิษณุโลก (บึงพระ) โดย
สอบเข้าเรียนเอกบัญชี... แต่อาจารย์กลับให้ผู้เขียนไปเรียนเอกการ
เลขานุการ... ผู้เขียนสงสัยว่า เอ! ทำไมเอาเราไปเรียนเลขานุการ
ล่ะ!... เพราะคนที่เรียนเลขานุการจะต้องเป็นคนสวย หุ่นดี ผอม บาง 
รูปร่างสูงโปร่ง เหมาะกับการเป็นหน้าห้องของผู้อำนวยการหรือ
ผู้จัดการมากกว่า... มีเพื่อนบอกผู้เขียนว่าสงสัยอาจารย์เห็นเธอ
สวยมั้ง... 55555 ผู้เขียนก็เลยต้องเรียนเอกการเลขานุการทั้งที่ไม่ได้
ตั้งใจเรียน... และก็เก็บความสงสัยมาจนถึงปัจจุบันนี้... 

ในตอนแรกผู้เขียนก็ได้แต่ งง ๆ ??? เอาไงดีล่ะ!!! จบมาทาง
วิทย์ - คณิต ไม่เคยเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย - อังกฤษมาสักอย่าง จะ
เรียนไปกันไหวไหมเนี่ย!!! เพราะผู้เขียนเข็ดกับการเรียนผิดทางมา
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ตั้งแต่ ม.ศ. 5 แล้ว อาจารย์บอกว่าให้เรียนไปก่อน ลองดูในเทอม
แรกวิชาที่ต้องเรียน คือวิชาชวเลข ซึ่งตอนนั้นมี 2 แบบ คือ แบบ 
Picman กับ เกรก… สำหรับผู้เขียนได้เรียนแบบเกรก (โดยใช้ปากกา
จด) สำหรับ Picman ใช ้ด ินสอเขียน... มีผ ู ้ทำสถิต ิไว ้ว ่า แบบ 
Picman จะชนะแบบเกรก อาจเป็นเพราะใช้ดินสอจดทำให้น้ำหนัก
ในการจดเบากว่า เมื่อถึงเวลาถอดรหัสออกมาทำให้การใช้เวลาของ 
Picman ได้เร็วกว่าแบบเกรก... ในเทอมแรกผู้เขียนก็ได้ลงวิชาเรียน
ตามปกติ... และวิชาที่อึดอัด คือวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย... ทำไงดีล่ะ! 
จะเอาเครื่องพิมพ์ดีดที่ไหนมาลองหัดพิมพ์เพื่อให้เกิดความคล่อง 
เร็ว แม่นยำ เมื่อยามที่ปลายนิ้วมือวางอยู่บนแป้นพิมพ์ดีดได้ล่ะ! จะ
ให้แม่ซื้อให้หรือก็สงสารแม่ เพราะแม่ก็ไม่ค่อยมีเงิน... 

ความคิดแวบขึ้นมาในหัว... เอาอย่างนี้ดีกว่า... ไปขอเรียน
กับอาจารย์ที่เขาสอนวิชาพิมพ์ดีด ถ้าเห็นเครื่องไหนว่างก็ไปขอเขา
เรียนในชั ่วโมงที ่เราไม่มีเร ียน เพราะการเรียนในสมัยนั ้นการ
ลงทะเบ ียนแล ้วแต ่ว ิชาท ี ่ เราจะลง บางช ั ่วโมงก ็ไม ่ม ี เร ียน 
เรียกว่า “เดินเรียน” ผลปรากฏว่า อาจารย์อนุญาตให้ผู้เขียนเข้าฝึก
พิมพ์ได.้.. แต่มีข้อแม้ว่า... ถ้าครูกำลังสอนนักศึกษาคนอ่ืนอยู่แล้วสั่ง
ให้พวกเขาพิมพ์ ผู้เขียนถึงจะหัดพิมพ์ได้ แต่เวลาครูบอกเพ่ือน ๆ ว่า
ให้ “หยุด” ผู้เขียนก็จะต้องหยุดพิมพ์ด้วย ห้ามมีเสียง... ผู้เขียนตอบ
เสียงใสพร้อมกับความดีใจว่า “ค่ะ” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชั่วโมง
ใดที ่ผู ้เขียนไม่มีเรียน ผู ้เขียนจะขึ ้นไปหัดพิมพ์ดีดกับอาจารย์...
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เรียกว่าจากคนที่ไม่เคยพิมพ์ดีดเลย ในครั ้งแรกพิมพ์แรงเกินไป 
ปลายนิ้วจิ ้มเข้าไปในซอกแป้นอักษร 55555555 สำหรับคนที่หัด
ใหม่ ๆ จะโดนเกือบทุกคน... แล้วเสียงเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนเวลา
พิมพ์ถ้าไม่รัวเป็นข้าวตอกแตก เรียกว่า “ไปหัดพิมพ์ใหม่ได้เลย” 
พิมพ์สัมผัสไม่เป็นหรอก... ผู้เขียนฝึกกับอาจารย์ในเทอมแรก จาก
คนที่พิมพ์ดีดไม่เป็น ไม่รู้จักแป้นพิมพ์ ไม่รู้ว่านิ้วไหนวางตรงอักษรตัว
ใด กลับกลายเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสได้ พิมพ์เร็ว พิมพ์คล่อง เวลา
อาจารย์ทดสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค คว้า A มาทุกเทอม... 
ตอนนั้นเมื ่อจับเวลาจะได้ประมาณ 45 - 50 คำต่อนาที สำหรับ
พิมพ์ดีดภาษาไทย โดยไม่ผิดแม้แต่เคาะเดียว... สำหรับภาษาอังกฤษ
จะจับเวลาได้ประมาณ 50 -55 คำต่อนาที โดยไม่ผิดแม้แต่เคาะ
เดียวเช่นกัน... 

ไม่ว ่าแม้แต่การถอดบทความโดยการจดชวเลขแบบเก
รก ผ ู ้ เข ียนสามารถจดชวเลขแล ้วนำมาถอดบทความลงบน
เครื่องพิมพ์ดีด ก็สามารถจดได้ชนะ Picman ซึ่งอาจารย์ก็งง บอกว่า 
ทำได้อย่างไร?... อยากบอกว่า... “มันมีเทคนิคค่ะ” อิอิอิ... ใน
ระหว่างการจด + ความจำของสมองว่าเราจดตัวหมายความว่า
อะไร?... เรียกว่าเป็นความจำส่วนบุคคล... ไม่เห็นต้องจดให้มาก
เกินไปหรอก... เวลาถอดเราก็ถอดจากความจำของเราสิ ... แค่นี้ก็
ชนะแล้ว.. . 5555555555... ผลสุดท้าย ไม ่ว ่าว ิชาชวเลข ว ิชา
พิมพ์ดีดภาษาไทย - พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้เกรด A หมด...
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ทำให้รู้สึกว่า... สามารถเรียก “ขวัญและความรู้สึก” ในครั้งเม่ือเรียน 
ม.ศ. 5 (ซึ ่งเรียนผิดทาง) กลับคืนมาได้... เอ!... เราก็ทำได้นี่ สิ่ง
เหล ่านี้  เราไม ่ เคยเร ียนเลยแต ่ เราก ็ทำได ้ . . .  ม ันข ึ ้นอย ู ่กับ
ความสามารถ + ความพยายาม +  ความอดทน + การหมั่นฝึกฝน
ความชำนาญของตัวเรานี่นา... 

สมัยนั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น ม.ศ. 5 กันแล้วจะมีการเปิด
สอนคือ การรับช่วงเมื่อนักเรียนเรียนจบ ม.ศ. 5 แต่ถ้าไม่ต้องการไป
เรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ ก็จะมี
การสอบเรียนต่ออีก 2 ปี คือเมื่อจบจะได้รับวุฒิ ปวท. ซึ่งเป็นวุฒิที่
อยู่ระหว่าง ปวช. กับ ปวส. การที่รัฐจ้างเงินเดือนก็จะไม่เท่ากัน
เพราะเวลาในการเรียนแตกต่างกัน... 

สุดท้ายผู้เขียนก็เรียนจบ ปวท. เอกเลขานุการ ซึ่งเทียบได้              
ก็คืออนุปริญญา เท่ากับวุฒิ ปวส. ยกเว้นเงินเดือนถ้าได้รับจะไม่
เท่ากัน... จากวิทยาลัยพิษณุโลก (บึงพระ)... จบออกมาได้เพียง 2 
เดือน ก็สมัครสอบเข้าทำงานที ่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม 
จำกัด ซึ ่งเป็นนิต ิบ ุคคล ตำแหน่งพนักงานการเง ิน...  โดยเป็น
ลูกจ้างประจำ... ในการสอบครั้งนั้นผู้เขียนก็มีความม่ันใจว่าต้องสอบ
ได้แน่ ๆ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะเหตุใด...  แต่ทราบในใจว่า   
“ตัวเราต้องได้” คล้าย ๆ กับมีเซนส์บอกว่า “ได”้ แล้วก็เป็นจริง ผล
ประกาศออกมาผู้เขียนสอบได้ มีงานทำอยู่ใกล้บ้าน พ่อ - แม่ก็ดีใจที่
เรียนจบแล้วมีงานทำ สมัยนั้นคนที่จบ ปวท. ปวส. ก็บุญโขแล้ว   
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วุฒิปริญญาตรี จะมีคนเรียนน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ต้องการทำงาน
ให้ได้ก่อนแล้วจึงจะเรียนต่ออีกครั ้ง...  แม้แต่การสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ยังรับคนเข้ารับราชการด้วยการจบ
วุฒิการศึกษา ปวช. เท่ากับระดับ 1 และวุฒิ ปวท. และ ปวส. 
เท่ากับระดับ 2 ซึ่งการรับบรรจุวุฒิปริญญาตรีเท่ากับระดับ 3 มีน้อย
มาก... เพราะสมัยนั้นอาจเป็นที่สภาพเศรษฐกิจสังคมไทย จะไม่ได้
รับการพัฒนามากเท่ากับปัจจุบันนี้ โดยสมัยนี้มีการให้กู้ยืมเงิน กยศ. 
เพื่อเรียนต่อให้ถึงระดับปริญญาตรีแล้วค่อยมาผ่อนส่งใช้รัฐบาลคืน
ตอนทำงานได้แล้ว... จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ก็ว่าได้... 

การเรียนพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ค่านิยมของคนทั่ว ๆ ไป มักจะคิด
ว่า... เมื่อจบจากการเรียนพิมพ์ดีดแล้ว... การทำงานก็เป็นเพียงเสมียน
ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น... มีคนรู้ถึงเรื่องในอนาคตสักกี่คน? ว่าไม่ใช่เป็น
แบบที่คนรุ่นก่อนคิดหรอก... เพราะปัจจุบันนี้ยิ ่งใครพิมพ์ดีดหรือพิมพ์
คอมพิวเตอร์ได้สัมผัสหรือเรียกว่าพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ได้ดี  ได้เร็ว
เท่าไร?... จะแสดงให้เห็นถึงความมีคุณภาพในการทำงานได้เร็ว...  เรา
สามารถทำได้เอง ทำงานได้หลายอย่าง... ไม่จำเป็นต้องให้ลูกน้องทำหรอก
... ตัวเราเองก็ทำได้ พิมพ์ได้ เรียกว่า “เบ็ดเสร็จในคน ๆ เดียว” นี่คือ... 
ข้อดีของการพิมพ์ดีดสัมผัสเป็นมาจากในสมัยนั้น... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/421600 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/421600
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ตอนที่ 7  
การเริ่มต้นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน 

 
เมื่อปี พ.ศ. 2525 หลังจากที่เรียนจบ ปวท. แล้ว ผู้เขียนได้

สอบเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการเงิน ณ สหกรณ์การเกษตร
พรหมพิราม จำกัด โดยสอบได้ลำดับที ่ 1 ประสบการณ์ในการ
ทำงานในครั ้งนี ้ ผู ้เขียนได้ร ับมอบหมายโดยให้ทำหน้าที ่ร ับ - 
จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ฯ เรียกว่า “ให้ทำหน้าที่ดูแล 
รักษาเงินของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด” เมื่อผู้เขียน
ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว ผู้เขียนได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ขาด
ตกบกพร่องใด ๆ ทั ้งสิ ้น สิ ่งหนึ่งที่อยู ่ในความนึกคิดของผู้เขียน    
นั่นคือ “ทำอย่างไรก็ได้ แต่ห้ามทุจริตในหน้าที่เพราะผู้เขียนคิดว่า 
การทุจริตต่อเงินของประชาชน เงินของหลวง นั้นจะทำให้ตัวเราเอง
ไม่มีความเจริญต่อชีวิตการทำงานและหมดอนาคต”  เนื ่องจาก 
ก่อนที่ผู ้เขียนจะเข้าไปทำงานนี้ มีผู้ที ่ทุจริตในเรื ่องการเงินของ
สหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน 

เมื่อสอบได้แล้ว การทำหน้าที่ทางด้านการเงิน พ่อต้องนำที่
นาซึ่งเป็น น.ส.3 ก. ไปจำนองสหกรณ์ฯ เพ่ือค้ำประกันให้กับผู้เขียน
ได้ทำงานในการทำงานด้านการเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้ทุจริตไป
แล้ว 2 ราย จึงทำให้ทุกคนต่างก็มองดูผู้เขียนและเกรงว่าผู้เขียนจะ
ทุจริตเหมือนสองรายแรกนั้น... ผู้เขียนได้ใช้ชีวิตในการทำงานด้าน
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การเงิน ที่ สหกรณ์ฯ อยู่ถึง 6 ปี โดยในแต่ละวันผู้เขียนได้รับสมุด
บัญชีรับ - จ่ายส่วนตัวของผู้เขียนไว้เองเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวัน 
ผู้เขียนได้รับเงินอะไรไว้บ้าง? และจ่ายเงินอะไรออกไปบ้าง? และ
สรุปยอดในแต่ละวันว่าคงเหลือเป็นเงินสดในมือเท่าไร? การเก็บเงิน
สดอำนาจในการเก็บในครั้งนั้น จะให้เก็บไว้วันละ 5,000 บาทต่อวัน
และให้เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ ในตอนเย็น... แต่มีบางวันที่มีการรับ
เงินกู้ที่สมาชิกนำมาชำระหนี้หลังเวลา 15.00 น. หลังจากที่ธนาคาร
ออมสินปิดแล้ว (สมัยก่อนที่อำเภอพรหมพิรามมีธนาคารออมสิน
แห่งเดียว ยังไม่มีธนาคารกรุงไทยเช่นปัจจุบันนี้) บางครั้งก็เป็นเงิน
จำนวนมาก นี่เอง!!! ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สองคนแรกนั้นนำเงินไป
หมุน เช่น เล่นการพนัน ใช้จ่ายส่วนตัว เรียกว่า “พอสรุปแล้วเขา
สองคนทุจริตคนละเป็นล้าน” แต่ผู้เขียนจะดูว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่
เก็บเงินให้เหลือไว้ในบัญชีไว้มากจนผิดสังเกต เพราะการกระทำ
ดังกล่าวดูไม่เหมาะสม ผู้เขียนจะพยายามนำเงินฝากเข้าบัญชีให้
หมด เหลือไว้พอค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงกรรมการหรือค่าใช้จ่ายบาง
รายการซึ่งไม่มาก... 

ถ้ามีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ก็จะขอผลัดขอเป็นวันรุ่งขึ้นที่มี
การรับเงินก่อนจึงจะจ่ายให้ หรือไม่ก็รอให้กรรมการมาเซ็นถอนเงิน
จากธนาคารให ้ผู้เขียนปฏิบัติเช่นนี้ตลอดทุกวัน ทำมาตลอด 6 ปี ซึ่ง
การรับ - จ่ายเงิน บางช่วงจะรับจ่ายเงินเป็นล้านหรือหลายล้าน การ
ที่อยู่กับเงินจำนวนมากบางครั้งต้องตั้งสติให้มั่น ไม่วอกแวก ให้ดูว่า
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เงินนั้นเป็นเศษกระดาษ ห้ามคิดอกุศล ห้ามทุจริต ห้ามคิดว่าเป็น
ของเรา เพราะไม่เช่นนั้นบอกได้เลย “รายไหนก็รายนั้น เห็นเงินของ
เขาว่าเป็นเงินของเรา เข้าข่ายทุจริตแน่นอน” ผู้เขียนปฏิบัติเช่นนี้มา
เรื่อย ๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของคณะกรรมการและผู้จัดการ...  เมื่อถึง
ฤดูการพิจารณาความดีความชอบ ผู้เขียนได้ 2 ขั้นทุกปี จนเป็นที่
อิจฉาของผู้ที่ไม่ได้... แต่ทำอย่างไรได้คณะกรรมการให้เพราะเป็น
การทำความดีของผู้เขียนเอง... ที่เก็บรักษาดูแลเงินไม่ให้เกิดการ
ทุจริต... มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เขียนจำความได้ว่า มีพี่ในที่ทำงานซึ่งทำงาน
ธุรการเขาไม่ได้ความดีความชอบ 2 ขั้นแต่ผู้เขียนได้ เขาไม่พอใจเขา
ใช้เท้าปิดประตูเหล็กอย่างดัง... ในขณะนั้นผู้เขียนได้แต่งงานกับ
พ่อบ้านซึ่งทำงานที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอพรหมพิรามแล้ว... แล้ว
เขาก็บ่นดัง ๆ ว่า ทำงานมาตั้งนาน ไม่ค่อยได้ 2 ขั้น แต่ผู้เขียนมาทำ
ไม่กี ่ปีได้ 2 ขั้นทุกปี ความคิดแวบขึ ้นมาในหัวของผู้เขียน ก็เกิด
ความเห็นใจเขาเช่นกัน... แต่ทำอย่างไรได้ คณะกรรมการเขาเป็น
ผู้ให้ ตัวเราเองไม่ได้ร้องขอ... เวลาจะให้เขาจะประชุมลับกัน พอ
ประชุมคณะกรรมการเสร็จแล้ว ผู้เขียนจึงรู้ว่าเราได้ 2 ขั้นอีกแล้ว... 
มีกรรมการบางท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เหตุที่ผู้เขียนได้ 2 ขั้นทุกปี 
นั้น เป็นเพราะว่าผู้เขียนทำงานด้านการเงินดีมาตลอด ไม่เคยทำให้
หน้าที่บกพร่องเสียหายและยังดูแลเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย ยามท่ีไม่มีผู้ใดทำ
เรียกว่า มีความสามารถที่ช่วยงานด้านอื่นได้ด้วย... 
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หลังจากนั้นมา... ผู้เขียนได้พูดคุยกับพ่อบ้านว่ารู้สึกไม่สบาย
ใจ เรียกว่าไม่ค่อยสนุกกับการทำงานที่นี่...  พ่อบ้านได้อ่านข่าวใน
คอลัมน์ “หมึกเขียว” งานคือเงิน เงินคืองาน ของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ (โดยทำการขนส่งหนังสือพิมพ์ทางรถไฟ เนื่องจากการขนส่ง
ทางรถยนต์ยังไม่มี) ว่าสำนักงาน ก.พ. เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้า
พนักงานธุรการ (ซี 1, ซี 2) เพื ่อบรรจุเป็นข้าราชการ แล้วก็ให้
ผู ้เขียนกรอกรายละเอียดเพื่อไปซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์...  โดย
พ่อบ้านทำหน้าที่ส่งไปรษณีย์ให้ทุกเรื่องจนจบกระบวนการสมัคร
สอบ ดำเนินการสอบ เมื่อประกาศผลสอบผู้เขียนสอบได้ลำดับที่ 21 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ผู้เขียนรอสำนักงาน ก.พ. เรียกตัว
เป็นเวลาเกือบ 3 ปี (เพราะในสมัยนั ้นจะติดบัญชีไว้ 3 ปี จึงจะ
ประกาศยกเลิกบัญชี) โดยสอบไว้ตั้งแต่เจ้าตัวโตยังไม่เกิด จนเจ้าตัว
โตเกิดมาได้ 6 เดือน ผู ้เขียนจึงได้เร ียกบรรจุเข้ารับราชการที่
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

ประสบการณ์ที ่ได้รับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่ง
พนักงานการเงินนอกจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประสบการณ์ที่
ได้รับอีกคือ การทำบัญชีสมุดเงินสดเป็น (ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงาน
บัญชี ในสมัยนั้นเขาจะให้ผู้ที่ทำหน้าที่การเงินกับบัญชีแยกออกจาก
กันเป็นคนละคน เนื่องจากเกรงว่าจะทุจริตได้ในการนำทั้งสองหน้าที่
มารวมกัน) การทำงบดุล การทำงบกำไรขาดทุน การทำบัญชีออม
ทรัพย์ของสมาชิก การทำบัญชีซื ้อ - ขายสินค้า ฯลฯ เรียกว่า 
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“ประสบการณ์ในระหว่างเวลา 6 ปีนี้ ผู้เขียนได้รับความรู้ในเรื ่อง
การเงินและบัญชีเป็นอย่างมาก” ซึ ่งไม่เคยคิดว่าจะเป็นประสบ
การณ์ที่ผู้เขียนสามารถนำไปแก้ไขงานของทางราชการได้ในอนาคต
... ผู ้เขียนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตร
พรหมพิราม จำกัด ทุกท่านในสมัยปี พ.ศ. 2525 - 2531 ที่ทำให้
ผู้เขียนมีที่ทำงานเลี้ยงครอบครัว และดำรงชีพได้ในระยะหนึ่ง... ซึ่ง
การออกจากงานของผู้เขียนในครั้งนั้น คณะกรรมการทุกท่านไม่
อยากให้ผู้เขียนออกเลย... แต่เมือ่ทราบว่าเพ่ืออนาคต ทุกท่านก็ยินดี
ที่ผู้เขียนไปได้งานที่มั่นคงกว่างานที่ทำอยู่... 

สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการฯ  
คือการที่คณะกรรมการเซ็นใบถอนเงินของธนาคารโดยเซ็นไว้ให้
เปล่า ๆ ไว้หลาย ๆ ใบ เพื่อให้ผู้เขียนได้สะดวกในการไปเบิก - จ่าย 
แต่สำหรับผู้เขียน เพื่อความสบายใจของผู้เขียนและคณะกรรมการ
เอง... ผู้เขียนจะคอยบอกว่าตอนนี้มีเซ็นไว้กี่ใบ...  ใช้ไปแล้วกี่ใบ... 
คงเหลือก่ีใบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน... นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง...  

แต่ถ้ามองมุมกลับ ผู้เขียนกลับนำไปเบิกเงินจากธนาคาร
แล้วนำไปใช้ส่วนตัวอะไรจะเกิดขึ้น??? แต่ผู้เขียนก็กลับไม่ทำ แต่
ระวัง + รักษาดูแลเงินจนสุดชีวิต... จนกระทั่งออกจากงาน ผู้เขียน
เคยถามกรรมการว่า ไม่กลัวหรือ??? กรรมการบอกว่า “เป็นเพราะ
ผู้เขียนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในความสุจริตต่อหน้าที่และเชื่อใจว่า
... ผู้เขียนไม่คิดทุจริตแน่นอน” เชื่อในการกระทำของผู้เขียน นี่คือ...
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สิ่งที่ผู้เขียนได้รับจากการทำงาน ณ ที่แห่งนี้... ซึ่งเป็นการพิสูจน์ใน
เรื่องของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ต่อหน้าที่นั่นเอง... 
 ข้อคิด  :  การทำงานที่เกี่ยวกับการเงิน  ตัวเราต้องระมัดระวังตัว
ให้มากที่สุด... อย่าเผลอใจไปหลงไหลในเงินที่ไม่ใช่ของเราแล้วคิดว่า
มันเป็นของเรา... ให้คิดเสียว่า “เงินหลวงตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่
ไหม”้ อย่าได้นำมาเป็นของตนเด็ดขาด!!! 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/421962 

  
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/421962
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ตอนที่ 8  
ก้าวแรกของการรับราชการ (1) 

 
เมื่อผู้เขียนได้ออกจากงานที่สหกรณ์ฯ มานั้น จากการที่

ผู้เขียนไม่เคยได้ทำความผิดมาเลยแม้แต่น้อย ทำให้ได้รับเงินขวัญถุง
ซึ่งเป็นระเบียบที่มอบให้กับพนักงานที่ทำความดีติดตัวผู้เขียนมา
ประมาณเกือบ 60,000 บาท ซึ่งอาจจะไม่มากสำหรับคนอื่น แต่มัน
มากสำหรับครอบครัวของผู้เขียน... การที่เราต้องออกมารับราชการ
ต่างจังหวัด ทำให้เราต้องใช้จ่ายเงินในการเดินทางเป็นอย่างมาก...
เรียกว่า เงินเดือนแทบจะเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ค่าเดินทางเสีย
หมด ยังดีที่พ่อบ้านยังมีเงินเดือนเลยค่อยบรรเทาไปบ้าง... 

“ภัคร” เจ้าตัวโตเกิดได้เพียง 6 เดือน โดยครั้งแรกตั้งใจว่า
จะคลอดด้วยวิธ ีธรรมชาติ แต่เมื ่อผ ู ้ เข ียนเขียนสอบถามไปยัง
สำนักงาน ก.พ. ว่าปัจจุบันเรียกถึงอันดับที ่เท่าไรแล้ว...  ทาง
สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบทุกครั้ง (โดยผู้เขียนจะเขียนถามถึง
ตำแหน่งที่จะเรียกทุกเดือน เพราะจะได้ทราบว่าเราจะมีโอกาสเรียก
เข้ารับราชการกับเขาหรือไม่... เนื่องจากผู้เขียนสอบได้ลำดับที่ 21)  
เกือบปีที่เดียวที่สำนักงาน ก.พ. เรียกถึงอันที่ 19 แล้วก็หยุดหายไป 
ผู ้เขียนเขียนสอบถามทางสำนักงาน ก.พ. ทุกเดือน ก็ตอบว่าถึง
อันดับที่ 19 ทุกครั้ง... ยามที่ท้อง “ภัคร” เจ้าตัวโตใกล้คลอด ทำให้
ผู้ เขียนปร ึกษากับพ่อบ้านว ่า  “เม ื ่อตอนกำลังคลอดแล้วเกิด
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สำนักงาน ก.พ. เรียกตัวล่ะ... จะทำอย่างไร?” ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจ
คลอดโดยการผ่า... ความที่กลัวเรื ่องการบล็อกหลังเพราะสมัย
ปัจจุบันแพทย์จะผ่าโดยวิธีนี้เป็นส่วนใหญ่...  แต่แพทย์ที่ทำคลอด 
“ภัคร” คือ หมอชัยวัฒน์ ถามผู้เขียนว่า “จะวางยาสลบ หรือ บล็อก
หลังให้เลือกเอา” ความที่ผู้เขียนกลัวการรับรู้ในระหว่างผ่า ก็เลย
ตัดสินใจบอกหมอไปว่า “ขอวางยาสลบ” 

หมอได้วางยาสลบให้ นับเป็นครั้งแรกของผู้เขียนที่ต้องเข้า
ห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ ทำให้รู้ว่า “ผู้เขียนเป็นคนที่หลับลึก 
เพราะเม่ือวางยาสลบแล้ว ผู้เขียนฟื้นยาก” ...กว่าที่จะรู้สึกตัว ผ่าตัด 
10.00 น. แต่ก่อนจะออกจากห้องผ่าตัด หมอมาเรียกว่ารู้สึกตัวหรือ
ไม่ให้พยักหน้ารับ เพราะหมอก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน กลัวผู้เขียนหลับ
ไม่ตื่น... ในความรู้สึกตอนนั้นผู้เขียนพยายามพยักหน้ารับว่า เรารู้
แล้ว เท่านั้นเองหมอก็เข็นเตียงออกมาพักฟื้นข้างนอกห้อง...  มา
รู้สึกตัวจริง ๆ เกือบเย็น... สมัยนั้นคนส่วนมาก เมื่อมีลูกเขาก็จะ
คลอดเองตามธรรมชาติ... แต่ความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดก็อย่างที่บอก 
เพราะถ้าเกิดกำลังคลอด “ภัคร” แล้วสำนักงาน ก.พ. เรียกตัวไปเข้า
รับราชการล่ะ จะทำอย่างไร!... เพราะช่วงแรก ๆ ก.พ. แจ้งให้ทราบ
ว่า เรียกครั้งหนึ่ง ก็ 2 - 3 คน ผู้เขียนก็เกรงว่า “เดี๋ยวอดได้ทำงาน 
ยิ่งเป็นงานที่รับราชการด้วยแล้ว สำคัญต่อชีวิตของเรามาก” 

ผลสุดท้าย “ภัคร” คลอดได้ 6 เดือนเต็ม สำนักงาน ก.พ. ก็
มีหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. โดยมีพ่อบ้านไป
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เป็นเพื่อน ทาง ก.พ. บอกว่ามีส่วนราชการแห่งเดียว คือ สำนักงาน
การประถมศึกษาอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ต้องการข้าราชการ 
ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง นอกนั้นไม่มีส่วน
ราชการใดเลยที่ต้องการ... ก.พ. ถามว่าถ้าต้องการ ให้กรอกใบสมัคร
ว่ามีความประสงค์จะไป ถ้าไม่ต้องการก็ตอบว่าไม่ประสงค์จะไป ใคร
ล่ะ!!! จะปฏิเสธ ในตอนนั้นผู้เขียนก็ยัง งง ๆ ว่า ทับคล้อ ไปทางไหน
ไม่รู้จัก แต่พ่อบ้านรู้จัก ถึงบอกผู้เขียนก็ไม่รู้หรอก... ผู้เขียนเลยตอบ
รับว่าต้องการที่จะบรรจุเข้ารับราชการ... ทางสำนักงาน ก.พ. ก็ทำ
หนังสือส่งตัวไปให้ สปช. (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ) และ สปช. ก็ส่งตัวไปสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร (สปจ.พิจิตร) สปจ.พิจิตร ส่งตัวไปสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอทับคล้อ (สปอ.ทับคล้อ) อีกครั้งหนึ่ง... 

ที่ สปจ.พิจิตร ทำให้ผู้เขียนได้รู้ว่า มีน้อง ๆ ที่เรียกบรรจุเข้า
รับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
1 จำนวน 4 คน รวมทั้งตัวผู้เขียนด้วยเป็น 5 คน ในวันแรกที่ไป
รายงานตัว ความที่ไม่เคยจากบ้านที่พรหมพิราม วันแรกไปไม่ค่อยมี
ความสุขเท่าไร เพราะคิดถึงลูก คิดถึงบ้าน การไปอยู่ท่ี สปอ.ทับคล้อ 
เป็นเหมือนการอยู่กับคนที่แปลกหน้า เพราะผู้เขียนยังไม่ได้สนิทกับ
เขา... แต่ที ่ยังดี ยังมีน้อง ๆ คือ วรรณ แหม่ม ปุ ้ม และแขก มา
ทำงานใหม่ด้วยเช่นกัน... ไปครั ้งแรกก็ต้องเช่าบ้านอยู ่ เลยชวน
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แหม่ม + แขก ซึ่งอยู่ที่ จังหวัดตาก และ จังหวัดนครสวรรค์ มาอยู่
เป็นเพื่อนกัน เลยได้ประหยัดค่าเช่าบ้านไปอีกนิดหนึ่ง... 

ที่ สปอ.ทับคล้อ มีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทับคล้อ 
ชื่อ หัวหน้าวิโรจน์ เปลี่ยนธนูวงศ ์ซึ่งเป็นหัวหน้าการฯ ที่ใจดีมาก ซึ่ง
บ้านเดิมของ หน.ปอ. ก็อยู่ไกล อยู่ที ่จังหวัดสมุทรสาคร หน.ปอ. 
ต้องเทียวกลับบ้านทุกสัปดาห์ จึงมีชีวิตเช่นเดียวกับผู้เขียนที่ต้อง
กลับบ้านทุกสัปดาห์เช่นกัน เรียกว่า เช้าวันจันทร์ 10.00 น. ผู้เขียน
จะถึงที่ทำงาน และ 15.00 น. ของวันศุกร์ก็จะขอออกจากที่ทำงาน
ก่อน เพราะสมัยนั้นต้องเทียวรถไฟ เนื่องจากรถยนต์ไม่ค่อยมีวิ่ง
ในช่วงตอนกลางคืน... ในวันแรกที่ไปรายงานตัว ผู้เขียนจะแจ้งให้
หัวหน้าทราบก่อนเป็นเรื่องแรก... หัวหน้ารับทราบและรับรู้ถึงความ
จำเป็นของผู้เขียนและทราบว่าผู้เขียนกำลังมีลูกอ่อนด้วย... ท่านเห็น
ใจและมีความเมตตาผู้เขียนเหมือนกับน้องสาว... เช่น ท่านจะชอบ
ให้ผู้เขียนไปส่งงานที่ สปจ. ในวันศุกร์ พอไปติดต่อราชการเสร็จก็
อนุญาตให้กลับบ้านได้เลย... นี่คือ “ความเมตตา ที่ผู้บริหารมีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสมัยนั้น” ...เมื่อผู้เขียนทราบถึงความมีเมตตา
ของหัวหน้าเช่นนั้น... ผู้เขียนก็รู้หน้าที่ของตัวเองว่าในระหว่างวัน
ทำงาน คือ วันจันทร์ - ศุกร์ ผู ้เขียนจะทำงานอย่างเต็มที ่ เช่น 
กลางวันก็ไม่ออกไปไหน นำข้าวมาทานที่ทำงาน ส่วนตอนเย็นก็นำ
งานหอบกล ับไปทำต ่อท ี ่บ ้านให ้ เสร ็จ . . .  ค ือทำให ้สมก ับที่
ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจและมีความเชื่อใจในตัวของเราเอง. .. หัวหน้า
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ก็จะบอกผู้บริหาร + เพื่อนครูให้เข้าใจและเห็นใจในความไม่สะดวก
ของผู้เขียนให้ทราบในการประชุมประจำเดือนฯ ว่าเพราะเหตุใด??? 
ในกรณีของผู้เขียนจึงเป็นกรณีพิเศษกว่าคนอ่ืน... 

การเดินทางทุกอาทิตย์นั้น เรียกว่า “เหนื่อยมาก เพราะ
สมัยก่อนต้องเดินทางโดยรถไฟ ผู้เขียนต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4 เพราะ
จะได้เดินทางจากสถานีพรหมพิราม ไปถึงที ่สถานีตะพานหิน ก็
เกือบ 2 โมงเช้า ถ้ารถไฟเสียเวลายิ่งแล้ว” แล้วก็ต้องต่อรถแท็กซี่
หร ือรถเมล ์จากสถาน ีตะพานห ิน ไปย ังอำเภอท ับคล ้อ ซึ่ ง
เรียกว่า “เหนื่อยมากกับการเดินทาง” แต่ก็ต้องอดทน ถ้าไม่เช่นนั้น
ก็จะไม่ได้รับราชการ ซึ่งนับว่าเป็นจุดแรกของการทำงานที่ถือว่าเป็น
อาชีพที่มั่นคงก็ว่าได้... เพ่ืออนาคตก็จึงได้แต่คิดว่า “ต้องอดทน” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/422164 

 
********************* 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/422164
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ตอนที่ 9  
ก้าวแรกของการรับราชการ (2) 

 
ผู้เขียนบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 ซึ่ง

เป็นวันข้าราชการพลเรือนพอดี... ความที่ระยะทางไกล วันแรกที่ไป 
ได้ถามพี่ ๆ เขาว่า “หนูมีสิทธิ์เขียนย้ายได้เมื่อไร?” พี่เขาถึงกับถาม
ว่า “มาวันแรกก็จะย้ายแล้วรึ?...” ผู้เขียนก็ได้ตอบพี่เขาไปว่า “เปล่า
ค่ะ… เพียงแต่หาข้อมูลไว้ก่อนค่ะ จะได้รู้ว่าเรามาอยู่กี่ปี จึงจะมีสิทธิ์
เขียนย้ายได้” ก็แหม!... มันไกลเหลือเกิน นั่งรถครั้งแรกก็รู้เลยว่าจะ
ไหวไหมเนี่ย!!! ผู้เขียนยังคิดต่อว่า “ถ้าพ่อ - แม่มีตังค์จะไม่มาหรอก
เป็นเพราะความคิดถึงบ้าน คิดถึง “ภัคร” เจ้าตัวโตในตอนนั้นก็ว่าได้
นั่งน้ำตาซึมทุกวันในช่วงแรก ๆ กว่าจะทำใจได้... ยามฝนตกถ้ามอง
ออกไปนอกหน้าต่างสำนักงาน... ยามหัวหน้าการ ฯ เดินผ่านท่านจะ
แซวว่า “นั่นแน่ะไอ้บุษ... คิดถึงบ้านอีกแล้ว...” 

ในการทำงานครั้งแรก... มีพี่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งเขา
ต้องการลูกน้อง 2 คน เนื่องจากมีผู ้เขียนแล้วก็น้องอีก 2 คน ไป
รายงานตัว... หัวหน้าการฯ บอกพี่เขาว่าให้เลือกว่าจะเอาใครไป
ทำงานฝ่ายไหนให้พวกพี่ ๆ ในงานเขาเลือกกันเอง... ผู้เขียนเป็นคน
ไม่ค่อยพูดได้แต่นั่งมองว่าพี่เขาจะเลือกใคร... ก็ไม่แคล้วหรอกค่ะ ที่
พี่เขาจะเลือกน้องอีก 2 คน เพราะเขาเป็นคนช่างพูด... พี่เขาก็คง
เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้... เหลือแต่       
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ผู้เขียน... ก็ยังนั่งเฉยอยู่... ฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น “ใครจะเลือกใครก็
เชิญเถอะ ฉันถือว่าทำอะไรก็ทำงานเหมือนกัน ก็เลยนั่งอยู่เฉย ๆ” 

มีพี่สมคิด ซึ่งเป็นครูช่วยราชการ ตอนนั้นมาปฏิบัติหน้าที่
บน สปอ. พ่ีสมคิดทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้น
เมื่อเป็นพี่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลือกน้อง 2 คนไปแล้ว... พ่ี
สมคิด หันกลับมาบอกผู ้เขียนว่า “พี ่นึกแล้ว... ว ่าพี ่ประพันธ์ 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เลือกน้องสองคนไป เพราะสองคน
นั้นเขาพูดเก่ง... แต่ผู้เขียนไม่ค่อยช่างพูด... พ่ีสมคิดบอกว่า... เราเอง
ก็ได้ที ่ต้องทำงานอยู่กับพ่ี” ผู้เขียนไม่พูดอะไรได้แต่ยิ ้ม ในใจคิด
ว่า “ใช่สิ ก็ฉันมาทำงานน่ะ ไม่ได้มาแย่งหรือแข่งกับใครสักหน่อย 
เขาให้ทำงานอะไรก็ต้องทำ เกี่ยงไม่ได้หรอก แล้วก็ไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่า 
ผู้เขียนได้เริ่มงานที่ถูกใจและช่างเหมาะกับบุคลิกของผู้เขียนเสีย
เหลือเกิน... เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูด” แต่ชอบขีด - เขียน 
มากกว่าจ้า... 

พี่สมคิด มอบหมายงานให้ผู้เขียนทำเกี่ยวกับเรื่องงานการ
เจ้าหน้าที่ หรืองานบุคคล พ่ีสมคิดเป็นพี่... เป็นครูที่สอนให้ผู้เขียนได้
ทำงานและรู้เรื่องงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับเรื่องงาน
บุคคล เรียกได้ว่า “พี่สมคิดเก่งเรื่องงานการเจ้าหน้าที่” ลืมบอกไป
ว่า ตอนนั้นงานการเจ้าหน้าที่จะมีผู้ที่ทำงาน ได้แก่ พี่สมคิด พี่เชษฐ์ 
แล้วก็ผู ้เขียน รวม 3 คน เอาอีกแล้วเห็นไหมค่ะ... ได้ร่วมงานกับ
ผู้ชายอีกแล้วไม่มีผู้หญิงเลย... แต่ก็ดีค่ะ ทั้งพี่สมคิด + พี่เชษฐ์ เป็น
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พี่ชายที่แสนดีและน่ารัก... ผู้เขียนไม่ทราบเรื่องงาน พี่ทั้งสองก็สอน 
ก็บอก และเตือนผู้เขียนอยู่เสมอว่า “การทำงาน งานการเจ้าหน้าที่
ต้องระวัง!!! อย่าให้พลาดและต้องระวังเรื่องข้อมูล การถ่ายเอกสาร
ในแฟ้มประวัติหรือ ก.พ. 7 ถ้าใครมายืมไปถ่าย ควรให้เซ็นต์รับว่า
นำไปถ่ายเอกสารเมื่อไร?” เพราะพี่สมคิดบอกว่า พี่สมคิดถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนในเรื่องนำแฟ้ม ก.พ. ของอีกคนไปให้อีกคนถ่าย
เอกสาร ซึ่งไม่ใช่เจ้าของประวัติ เพราะข้อมูล ก.พ. 7 เป็นเรื่องส่วน
บุคคลของคนคนนั้น... คล้าย ๆ กับจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับ
ว่ามีเรื่องกัน ผู้เขียนก็ไม่เข้าใจ พ่ีคิดเล่าให้ฟังว่า “พ่ีสมคิดถูกลงโทษ 
ตัดเงินเดือน 10 % แล้วลงคำสั่งในแฟ้มประวัติ ก.พ. 7” แต่ต่อมาก็
มีการนิรโทษกรรม 

แต่พ่ีสมคิดบอกว่าต่อให้ 10 นิรโทษกรรมอีก มาเขียนลงใน 
ก.พ. 7 ก็ไม่ต้องการหรอก ต้องการเพียงไม่ต้องมีคำว่า “ลงโทษ ตัด
เงินเดือน 10 %” ให้อยู่ใน ก.พ. 7 เพราะมันคล้ายกับเป็นโทษทาง
วินัย เหมือนเป็นชนักปักหลังให้มีมลทินอย่างไงอย่างนั้น. .. แต่มันก็
แก้ไขอะไรไม่ได้... พอพี่สมคิดจะขอรางวัลดีเด่นอะไร คำว่า “โทษ
ทางวินัย” มันก็ติดใน ก.พ. 7 ทำให้ทำอะไรไม่ได้เลย... ความที่พ่ี
สมคิดหวังดีต่อผู้เขียนเสมอ จะบอกว่า “ทำอะไรเกี่ยวกับงานการ
เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นคนละเอียดระมัดระวังอยู่เสมอ อย่าให้พลาด
เหมือนพี่ได้” แต่ผู้เขียนก็เชื่อในความดีของพี่สมคิด... ว่าพี่สมคิดไม่
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น่าใช่ความผิดแต่เป็นเพราะความเผลอเรอ... คิดไม่ถึงมากกว่าจึงทำ
ให้เกิดเรื่องดังกล่าว... 

สำหรับพี่เชษฐ์ เป็นพี่ชายที่ห่วงน้อง เห็นผู้เขียนเหมือน
น้องสาว เวลามาจากบ้านเช่าถ้าพี่เชษฐ์หรือพี่ ๆ บน สปอ. ที่ไม่ได้
กล่าวนาม เห็นจะแวะรับโดยมารถยนต์บ้าง มอเตอร์ไซด์บ ้าง 
แล้วแต่ที่พ่ีเขามีรถขณะนั้นเรียกว่า หัวหน้าการฯ + พวกพ่ี ๆ + น้อง 
ๆ ที่อยู่ที่ สปอ. ขณะนั้นเป็นคนใจดีมีเมตตากันแทบทุกคน ในช่วง
นั้นผู้เขียนยังไม่มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์กับเขาหรอก เพราะว่า
เงินเดือนยังน้อยอยู่ รู้สึกว่าได้รับเพียง 2,205 บาท เท่านั้นเอง... แต่
แปลกนะว่า!!! ทำไมเงินเดือนพอใช้ล่ะ น่าแปลกไหมละคะ... เพราะ
หนี้สินไม่มีไงคะ จึงพอใช้... แต่ปัจจุบันจิปาถะ... แต่ไม่อยากบอกว่า
... เก็บฝากค่าหุ้นสหกรณ์ไว้จ้า... คิดว่าเกษียณแล้วมีหุ้นประมาณ
ล้านต้น ๆ ก็พอแล้วค่ะ... เอาไว้กินเงินปันผลยามแก่เฒ่า 5555 (ยิ่ง
แก่ตัวทำไมยิ่งอยากเก็บกะตังค์ก็ไม่ทราบ... ผิดกับตอนเป็นวัยรุ่น ใช้
เงินยังกับเบี้ย ยังนั่งนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยว่า... ถ้าเก็บมา
ตั้งแต่วัยรุ่น ป่านนี้เงินเต็มบ้านแน่ ๆ เลย 55555 หรืออาจติดนิสัย
พ่อบ้านกระมังท่ีชอบเก็บตังค์ อิอิอิ...) 

ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานการเจ้าหน้าที่...  ที่ สปอ.
แห่งแรกนี้  จะได ้ค ือทำให้ทราบถึงกระบวนการของงานการ
เจ้าหน้าที่ กฎ ระเบียบใดบ้างท่ีเกี่ยวกับเรื่องบุคคล เพราะพ่ีสมคิด + 
พี่เชษฐ์ จะสอนให้เป็นคนมีเหตุผล ทำงานไม่ให้ผิด พี่สมคิดจะร่าง
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หนังสือแล้วให้ผู้เขียนเป็นคนพิมพ์ ในสมัยนั้นใช้พิมพ์ดีด... พ่ีคิดดูว่า
ผู้เขียนพิมพ์เร็ว ค่อนข้างพอใจ พี่สมคิดบอกว่า “ดูคนไม่ผิด เพราะ
งานการเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นคนที่ทำงานเร็ว ไว ถูกต้อง ชัดเจน ทำ
อะไรก็ต้องอิงระเบียบ กฎเกณฑ์ ห้ามทำโดยไม่มีหลักฐานเด็ดขาด” 
นี่คือ... “คำสอนที่พี่ ๆ ได้สอนผู้เขียนไว้ตอนนั้น” เพราะมีเพียง 3 
คน แต่ทำงานให้กับครูทั้งอำเภอ ช่วงนั้นรู้สึกประมาณ 400 กว่าคน 
ทั้งอำเภอ... ผู้เขียนก็ได้วิชาที่เรียนมาไม่ผิด ได้นำความรู้นั้นมาใช้ได้
อย่างเต็มที่... สมัยก่อนพิมพ์ดีด ไม่มีคอมพิวเตอร์เช่นสมัยปัจจบุนั... 
จะยากตรงที ่พิมพ์กระดาษไข เพราะการพิมพ์กระดาษไข นั้น
ต้องการจำนวนชุดให้ได้มาก ๆ ก็ต้องนำไปโรเนียว ซึ่งยากลำบาก
กว่าปัจจุบันมาก ๆ ...บางครั้งโรเนียวแล้วกระดาษทะลุ + เปื่อย ก็
ต้องพิมพ์ดีดใหม่ซึ่งความสะดวกสบายไม่เหมือนปัจจุบันเลย... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/422338 

 
********************* 
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ตอนที่ 10  
การขอย้ายในครั้งแรก 

 
หลังจากที่ผู้เขียนได้ทำงานที่สำนักงานการประถมศึกษา

อำเภอทับคล้อ สังกัด สปจ.พิจิตร เป็นเวลา 2 ปีกว่า เมื่อ 29 ตุลาคม 
2533 ผู้เขียนก็ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษา อำเภอเนินมะปราง สังกัด สปจ.พิษณุโลก สมัยนั้น...
เนื ่องจากเพื ่อให้อยู ่ใกล้ ๆ กับบ้านหรือครอบครัวนั ่นเอง...  แต่
อนิจจา!!! สปอ.อ่ืนใน สปจ.พิษณุโลก ไม่มีตำแหน่งให้ผู้เขียนได้ดำรง
ตำแหน่งมีแห่งเดียว คือ สปอ.เนินมะปราง สมัยก่อนความที่ไม่มี
รถยนต์ส่วนตัวจึงทำให้ผู้เขียนต้องไปเช่าบ้านอยู่เนื่องจากไม่สามารถ
ที่จะเทียวไป - กลับได้ ผู ้เขียนคิดว่าก็ยังดีที ่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ใน
จังหวัดพิษณุโลก ต่อไปค่อยขยับเข้าไปใกล้บ้านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
เป็นปกติที่ผู้เขียนก็ต้องเทียวกลับบ้านทุกสัปดาห์ ไม่มีสัปดาห์ไหน
จะไม่ได้กลับนี่คือ... “ความรับผิดชอบ” ของผู้เขียนก็ว่าได้ “ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูก ต่อหน้าที่ของ
ลูกที่มีต่อพ่อ - แม่...” 

ผู้เขียนได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
เกี่ยวกับเรื่อง งานบริหารทั่วไป การรับ - ย้ายเด็กนักเรียน สวัสดิการ
ร้านค้า การขอมีอาวุธปืน งานประชาสัมพันธ์ งานประกาศฯ การ
มอบรางวัลฯ งานพิธีการต่าง ๆ การเปิดสำนักงาน งานประสานกับ
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ส่วนราชการต่าง ๆ ฯลฯ และทุก ๆ เรื่องที่อยู่ในงานบริหารทั่วไป 
ทำให้ผู ้เขียนได้รับประสบการณ์ในด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่ ง
ผู้เขียนคิดว่า “เป็นงานเบ็ดเตล็ดทั่ว ๆ ไป เมื่อไม่มีหน่วยงานใดรับ
งาน ฝ่ายที่ต้องรับทำงานก็คือ “งานบริหารทั่วไป” นั่นเอง...  ซึ่งไม่
เหมือนกับงานการเจ้าหน้าที ่ในครั ้งที่ผู ้เขียนได้บรรจุรับราชการ      
ที่ สปอ.ทับคล้อ ในครั้งแรก... ผู้เขียนได้อยู่ที่นี่ ทำให้ได้เรียนรู้จาก
หัวหน้างานก็คือ พ่ีทองสุด นงนุช ซึ่งได้สอนงานให้ผู้เขียนได้มีความรู้ 
มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารทั่วไป เพราะผู้เขียนจะเป็นคนที่ไม่
เกี่ยงงาน งานใดที่ต้องช่วยกันเพื่อให้งานได้สำเร็จลุล่วง ผู้เขียนก็จะ
ช่วยทำเพราะนั่นคือ “หน้าที่” เราได้รับเงินเดือนของทางราชการ 
ผู้เขียนได้เรียนรู้งานบริหารทั่วไปค่อนข้างมาก ๆ เพราะเราอยู่ที่นี่ 
เราจะอยู่กันในฐานะพ่ี - น้อง มากกว่าเจ้านาย - ลูกน้อง เพราะพวก
เราถือว่า “อำนาจ” ไม่มีตัวตน มันเป็นไปตามโครงสร้าง ตำแหน่ง 
แต่สิ่งที่พวกเราได้รับ นั่นคือ... “ความมีน้ำใจ” ต่อกันมากกว่าสาย
บังคับบัญชา 

บางครั้งทำให้ผู้เขียนนั่งทบทวนเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ทำให้เห็นว่า... “การที่ตัวเราได้ทำงานมาก ๆ ทำให้เราได้รับความรู้ 
+ ประสบการณ์ในการทำงานในแต่ละที ่แต ่ละแห่งและเป็น
ประโยชน์สำหรับตัวเราเป็นอย่างมาก” สมัยก่อนไม่ได้นึกหรอกว่า 
“ความรู้ตอนนี้จะสามารถนำมาช่วยแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบันนี้ได้...
เพียงแต่คิดว่าทำงานเพราะใจรักในงานมากกว่า... ทำงานแล้วทำให้
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ใจเรามีความสุข” เรียกว่า “ทำงานด้วยใจรักในงานมากกว่า” ไม่
คิดที่จะเกี่ยงงานแม้แต่น้อย... ซึ่งปัจจุบันนี้พี่ทองสุดได้เห็นและเคย
พูดคุยกับผู้เขียนมาเสมอว่า “เป็นเพราะผู้เขียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จึงมา
มีตำแหน่งที่ดีได้ในระดับหนึ่งในวันนี้... ” 

เทคนิคการขอย้ายของผู้เขียนในครั้งแรกนี้ ... ผู้เขียนจะใช้
วิธี “ขอพบ ผอ.ปจ.ด้วยตนเอง” นี่คือ “ความกล้าของผู้เขียนอีก
เรื่องหนึ่งท่ีผู้เขียนมีอยู่ในตัวเอง” เพ่ืออธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับการ
ย้ายเพื่อขออยู่รวมกับคู่สมรส ดูแลบุตร ดูแลบิดา - มารดา จะเข้าไป
เพื่ออธิบายด้วยตัวต่อตัว และก็เขียนคำร้องขอย้ายตามมา...  การ
ย้ายของผู้เขียนในแต่ละครั้ง ขอบอกได้เลยว่า ... “ไม่เคยเสียเงิน
แม้แต่บาทเดียว” อยู่ที่ระบบคุณธรรมของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้
ผู้เขียนภูมิใจมาก ๆ กับการรับราชการ เพราะผู้เขียนได้ตั้งปณิธานไว้
ตั้งแต่แรกว่า... “การรับราชการของผู้เขียนจะต้องไม่มีการเสียเงนิ” 
ได้ย้ายก็ย้าย ไม่ได้ย้ายก็ไม่ต้องย้าย นี่คือ... “อุดมการณ์ในใจของ
ผู้เขียน” เมื่อตัวเราเองตั้งมั่นก็ขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ แล้วทำอย่างที่
เราตั้งใจไว้... สำหรับใครต่อใครที่เสียเงินก็ช่างเขา ผู้เขียนจะไม่นำมา
เปรียบเทียบกับตัวเองเพราะตัวเราตั้งความหวัง ความมีอุดมการณ์
ไว้แล้ว... ใครจะเสียเงินก็ช่างเขา... มันจึงทำให้มาเป็นผู้เขียนในวันนี้
ได้ เรียกว่า “มีความภาคภูมิใจกว่ากันเยอะเลยค่ะ” สมกับคำ
ที่ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งฝังอยู่ในส่วนลึกของ
จิตใจผู้เขียนมาตลอดเวลา.... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/430852 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/430852
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ตอนที่ 11  
การขอย้ายครั้งที่ 2 ของชีวิตรับราชการ 

 
เมื่อผู้เขียนทำงานอยู่ที่ สปอ.เนินมะปราง ได้ประมาณ 3 ปี

กว่า ๆ ผู้เขียนได้ทำเรื ่องขอย้ายเพื่อกลับบ้านพักที่อำเภอพรหม
พิราม... แต่ สปอ.พรหมพิราม ไม่มีตำแหน่งว่างก็เลยต้องเขียนย้าย
ไปที่ สปอ.บางระกำแทน ก็ยังดีที ่อยู ่ใกล้เมืองเข้าไปอีกนิดหนึ่ง 
ผู้เขียนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สปอ.บางระกำ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 
2537 ในการย้ายครั้งนี้ผู้เขียนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวสมใจนึก
โดยเทียวเดินทางในตอนเช้า แล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน
ผู้เขียนต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ของทุกวัน กว่าจะเตรียมตัวและต้องออก
เดินทางโดยขึ ้นรถเมล์ประจำทางประมาณ 06.20 น. กว่าจะถึง
พิษณุโลก ก็ประมาณ 07.00 น. กว่า ๆ โดยเทียวต่อไปอำเภอบาง
ระกำกับรถครูซึ ่งเทียวสอนที่โรงเรียนใน สปอ.บางระกำ เช่นกัน 
ระหว่างพิษณุโลก - บางระกำ (ความจริงระยะทางระหว่างอำเภอ
พรหมพิราม - พิษณุโลก ก็ประมาณ 25 ก.ม. และระหว่างพิษณุโลก 
- บางระกำ ก็ประมาณ 17 กม.) กว่าจะถึง สปอ.บางระกำก็
ประมาณ 08.00 น. เรียกว่า “ทันเวลาเข้าทำงาน” พอกลับจากที่
ทำงานก็มาถึงบ้านประมาณ 18.00 น. กว่า ๆ เพราะรถเมล์กว่าจะ
ออกจากท่ารถก็ครึ ่งชั ่วโมงต่อ 1 คัน เรียกว่า “เหนื ่อยต่อการ
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เดินทางมาก ๆ แต่สมัยนั้นความที่กำลังแรงกายยังไหวอยู่และมี
กำลังใจคอยอยู่ท่ีบ้านก็ไม่ได้คิดว่า นั่นคือ ความเหนื่อย” 

ผู้เขียนจะปฏิบัติตนแบบนี้เรื่อยมาทุกวัน... เป็นครั้งแรกที่ดี
ใจที่ได้อยู่กับครอบครัว... หลังจากที่จากลูก ๆ ไปนาน... จะทุกข์
เพียงใดในอาชีพรับราชการเกี่ยวกับการเดินทาง แม้จะเหนื่อยต่อ
การเดินทางในทุก ๆ วัน เสี่ยงอันตรายกับการขึ้นรถยนต์...  แต่เมื่อ
ผู้เขียนได้ตัดสินใจมารับราชการแล้วก็ต้องทำให้ได้ + ต้องอดทน ไม่
ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น... เพราะสมัยนั้นเลือกงานไม่ได้ เรียกว่า “ลำบาก
เช่นไรก็ต้องอดทน” ผู้เขียนมารู้ตัวอีกครั้งก็ทราบว่า “ทำให้เราแกร่ง
ขึ้นเป็นนักสู้ชีวิต” เพราะบางคนอาจอดทนไม่ได้เช่นตัวของเราเอง... 

ประสบการณ์ที่มาอยู่ที่ สปอ.บางระกำ ได้รับมอบหมายให้
ทำงานเก่ียวกับงานการเจ้าหน้าที่ เหมือนเช่นที่เคยทำในครั้งที่บรรจุ
ร ั บ ร า ช ก า ร ใ น ค ร ั ้ ง แ ร ก ที่  ส ป อ . ท ั บ ค ล ้ อ  น ั ่ น ค ื อ ง า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบำเหน็จความดีความชอบของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ งานวินัยและนิติการ งานโอน - ย้าย ข้าราชการ 
งานฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ และท่ีสำคัญที่เป็นงานที่รับมอบหมายจาก
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอในครั้งนั้น นั่นคือ...หน้าที่ของการ
เป็นแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร... ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ มีแต่
โทรศัพท์ของสำนักงาน การติดต่อสื่อสารไปยังโรงเรียนต่าง ๆ นั้น 
นั่นคือการใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นการติดต่อที่รวดเร็วและประหยัด
ที่สุดในสมัยนั้น... ในทุก ๆ 10.00 น. แม่ข่ายฯ คนนี้ จะต้องทดสอบ 
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ว 16 (ความชัดเจนของสัญญาณคลื่น) กับลูกข่าย (โรงเรียน) 76 
โรงเรียน เพราะมีข้าราชการครูทั้งหมดตอนนั้นเกือบ  800 คน...
นับว่าเป็นอำเภอใหญ่อีกอำเภอหนึ่ง... 

ในช่วงนั้นเวลาทำงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ ก็ทำไป 
แต ่ห ูก ็ต ้องคอยฟังว ิทย ุส ื ่อสารว ่าเขาจะเร ียก  “ประถมบาง
ระกำ” หรือไม่ ถ้าเรียกเราก็ต้องละจากงานในหน้าที่ เพื่อตอบรับ ว 
2 จากลูกข่าย (ภาษาที่ใช้ในช่วงนั้น เรียกว่า “ใช้ภาษาของวิทยุหมด 
มีรหัสย่อของภาษาวิทยุ”) ในครั้งแรกผู้เขียนก็พูดช้า ๆ ต่อไปพอพูด
มาก ๆ เข้าก็เริ่มชินและทำให้พูดได้เร็วขึ้น... โดยสามารถพูดภาษา
วิทยุและเข้าใจได้ในตัวของเราเอง...  นี ่ก็เรียกว่า “ผู ้เขียนได้รับ
ประสบการณ์ในการใช้วิทยุสื ่อสารไปเองโดยอัตโนมัติ” เป็นงาน
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย เพราะการเป็นแม่ข่าย เรียกว่า “ต้องทำ
หน้าที่เฝ้าวิทยุประจำสำนักงาน ตั้งแต่เปิดสถานี (08.00 น.) ไปจน
ปิดสถานี คือ เวลา 16.00 น. (เพราะโรงเรียนเลิกแล้ว) เรียกได้
ว่า “สนุกต่อการทำงานไปอีกแบบ” แถมได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมา
อีกด้านหนึ่ง... พวกพี่ ๆ ที่มาเห็นผู้เขียนทำงานในครั้งนั้นต่างก็บอก
ว่า “ทำได้ไง” 

ประสบการณ์ที ่อยู ่ที ่ สปอ.บางระกำ นานถึง 5 ปีกว่า 
เรียกว่า “ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่” ทำทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ทำให้ได้ประสบการณ์เต็ม ๆ ในครั้งนี้ 
เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบุคคล... เป็นการฝึกเป็นหัวหน้า
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งานการเจ้าหน้าที่ไปในตัวเลยก็ว่าได้... เมื่อครั้งมาอยู่ที่นี่ ผู้เขียนได้
ไปสอบในตำแหน่งบุคลากร ซึ่งเป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่... ไว้ที่ 
สปช. เพราะสมัยก่อนการที่จะเลื่อนซีให้สูงขึ้นนั้น ต้องไปสอบที่
ส่วนกลาง คือ สปช. เรียกว่า การสอบครั้งนี้ผู้เขียนได้สอบครั้งเดียว
ติดลำดับที่ 120  สปช. เรียกตัวในปีแรก แต่ไม่สามารถไปบรรจุเพ่ือ
รับตำแหน่งใหม่ได้ เนื ่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง จึงต้องให้ สปช. เรียกคนอื่นที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน
เพราะเขามีคุณสมบัติครบกว่าผู้เขียน... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/430894 

 
********************* 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/430894
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ตอนที่ 12  
การขอย้ายครั้งที่ 3 ของชีวิตรับราชการ 

 
ในครั้งท่ีอยู่ที่ สปอ.บางระกำ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2542 

ผู้เขียนก็ได้สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักยิ่งไป นั่นคือ “แม่”  
http://gotoknow.org/blog/bussayamas7/383209   
 และผู้เขียนก็ได้เขียนคำร้องขอย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจาก
มีตำแหน่งว่างในการรับย้าย... หลังจากท่ีทำงานอยู่ที่ สปอ.บางระกำ 
นานถึง 5 ปีกว่า โดยเดินทางไป – กลับระหว่างที่บ้านที่อำเภอพรหม
พิรามทุกวันทำการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 ผู้เขียนก็ได้รับ
คำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 สังกัด สปอ.
พรหมพิราม ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้เขียนเอง 

ในครั้งนี้ผู้เขียนมีความดีใจมาก ๆ ที่จะได้กลับมาอยู่บ้าน
ใกล้ครอบครัวใกล้ลูก ๆ คงเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เสียที หลังจากที่
ไประเหเร่ร่อนนอกบ้านเสีย 11 ปีเต็ม แต่หนทางการรับราชการหา
เป็นเช่นนั้นไม่... สืบเนื่องมาจากผู้เขียนได้สอบผ่านการคัดเลือกของ 
สปช. โดยสอบเป็นบุคลากร 6 (หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่) ได้ลำดับ
ที ่121 ซึ่งในปีแรก ทาง สปช.ไม่สามารถเรียกให้ไปดำรงตำแหน่งได้ 
เนื ่องจากคุณสมบัติในการเข้าส ู ่ตำแหน่งยังไม่ได้  ต้องรอให้
คุณสมบัติครบก่อน... ในครั้งนี้ก็เวียนมาถึงผู้เขียนอีกซึ่งเป็นครั้งที่ 3 
ที่ผู้เขียนมีคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร 6 ทาง สปช.จึงมี
หนังสือเรียกตัวให้ไปรายงานตัวที่ สปช. ถ้าไม่ไปในครั้งนี้ก็แสดงว่า

http://gotoknow.org/blog/bussayamas7/383209
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ผู้เขียนจะต้องสละสิทธิ์ในความก้าวหน้าในอาชีพของตน เพราะ
สมัยก่อนการที่จะเลื่อนซีให้สูงขึ้นได้นั้นต้องไปทำการสอบ เมื่อส่วน
ราชการเรียกให้ไปรายงานตัว ถ้าไปก็จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้าไม่ไป
ก็ถือว่าตัวเราเองสละสิทธิ์ คงอยู่ที่ซี 5 (สายปฏิบัติการ) เช่นเดิม... 

ผู้เขียนได้ปรึกษากับพ่อบ้านว่า จะให้ไปหรือไม่ เพราะถ้าไป
ก็จะไม่ได้ดูแลหรือใกล้ชิดกับลูก ๆ และครอบครัว ในครั้งนั้นพ่อบ้าน
ยังคงรับราชการอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามอยู่ พ่อบ้านบอกว่า “ยินดีที่
จะให้ผู้เขียนไปรับตำแหน่งใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพรับ
ราชการ” โดยพ่อบ้านจะดูแลลูก ๆ และครอบครัวเอง...  สุดท้าย
ผู้เขียนก็ตัดสินใจไปรายงานตัวที่ สปช. บางครั้งทำให้ผู้เขียนได้
ข้อคิดว่า “การที่ตัวเราได้ตำแหน่ง ยศที่สูงขึ้นก็จริง...แต่ก็ทำให้
เราต้องพลัดพรากจากครอบครัวของเราเอง เหมือนเป็นเรื่องของ
การได้อย่างเสียอย่าง” เพราะถ้าตอนนั้นผู ้เขียนตัดสินใจที ่จะ
ทำงานอยู่ที ่บ้านต่อไป ตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะเป็นเพียงสาย
ปฏิบัติ ซึ่งต่อมาปี 2547 สปอ.ยุบ ผู้เขียนก็จะต้องไปอยู่ที่อำเภอวัด
โบสถ์อยู่ดี (ซึ่งอนาคตในครั้งนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้ว่าจะ
เป็นอย่างไร?) 

ถ ึ ง แม ้ จ ะมาอย ู ่ ที่  สปอ .พรหมพ ิ ร าม  ได ้ เ พ ี ย งปี                  
กว่า ๆ ประสบการณ์ที ่ได้ นั ่นคือ การทำงานเกี ่ยวกับงานการ
เจ้าหน้าที่ หรืองานบุคคลซึ่งเป็นงานที่เคยปฏิบัติและย้ำให้ผู้เขียนได้
ปฏ ิบ ัต ิ เพ ิ ่มมากขึ ้น สำหร ับปัญหาในการทำงานก็ม ีมากมาย
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หลากหลาย เพราะแต่ละแห่งของส ่วนราชการนั ้นบร ิบทไม่
เหมือนกัน ทำให้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ในด้านการแก้ไขปัญหา 
การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานบุคคลเพิ่มขึ้น ... นับเป็น
เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ทำให้ตัวเราได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน
เพ่ิมข้ึน...  

“งานบางงานเป็นงานที่เราเคยได้ปฏิบัติมาแล้ว ทำให้ตัว
เรามีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์เดิมมาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้... แต่งานบางงานเป็นงานที่เรายังไม่เคยได้
ปฏิบัติ แต่สิ ่งที ่ทำให้ตัวเราได้รับ นั ่นคือ  การเรียนรู ้งานใหม่ 
เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่นั่นเอง” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/433933 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/433933
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ตอนที่ 13  
คิดถึงแม่ 

 
บันทึกนี้ผู้เขียนขอมอบให้แก่ลูก ๆ ทุกท่าน ที่เข้ามาอ่าน

บันทึกนี้... ถ้าท่านยังมีแม่อยู่ขอให้ท่านรักแม่ + ดูแลท่านให้มาก ๆ 
อย่าทำให้ท่านเสียใจเด็ดขาด... สิ่งใดทำให้ท่านได้ก็ทำให้ท่านเสีย
ตั้งแต่ท่านยังมีลมหายใจอยู่... เพราะถ้าแม่ท่านเสียไปแล้ว... ท่านจะ
ไปเรียกร้องสิ่งใด ๆ ไม่ได้แล้วนอกจาก... “ความคิดถึง” 

“เพลงอ่ิมอุ่น...” 

      

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88
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บทเพลงนี้ดังมาทีไร...น้ำตาผู้เขียนเอ่อเบ้าตาทุกครั้ง...ต่อให้
แม่จากไปนานประมาณ 11 ปีกว่า ผู้เขียนก็ยังระลึกถึง “แม่” อยู่
เสมอ.. .ไม่ทราบว่าท่านอื่นที่แม่จากไปแล้วจะเป็นเหมือนผู้เขียน
หรือไม่... 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประมาณ 11 ปีกว่าแล้ว
ผู้เขียนจำได้ว่า ตรงกับวันศุกร์ เป็นวันที่ผู้เขียนจำได้แม่นยำว่า “เป็น
วันที่ผู้เขียนได้สูญเสียของรักท่ีมีค่ามากที่สุดสำหรับผู้เขียน แม่สิ้นลม
เวลาประมาณบ่าย 3 โมงเย็น เสมือนแม่รู ้ว่าลูก ๆ จะต้องไม่ได้
ลำบากเพราะต้องลางาน... แม่เคยพูดกับเรา (ผู้เขียน + น้องสาว) 
ตอนเป็นเด็ก ๆ ว่า ถ้าแม่ตายไป แม่ขอตายใกล้ ๆ กับวันเสาร์ - วัน
อาทิตย์ เพราะแม่บอกกับพวกเราว่า ลูก ๆ จะได้ไม่ต้องลางานนาน 
ๆ เหมือนคำพูดที่แม่พูดไว้ก็เป็นจริง แม่สิ้นลมตอนบ่าย 3 โมงเย็น” 

ผู้เขียนจำได้ว่าครอบครัวของผู้เขียนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
มาก อยู่กันพร้อมหน้าพ่อ - แม่ - ลูก กันตลอดเวลา เสมือนไปที่ไหน
ก็จะเห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาตลอด...  จำได้ว ่าสมัยตอนเป็น
นักเรียนประถม... แม่บอกว่าจะไปเผายาย (น้องของยาย) ที่จังหวัด
ตาก แม่ไปกับน้องสาว สำหรับผู้เขียนอยู่กับพ่อที่บ้าน... ความเกเร
ของผู้เขียนตอนเป็นเด็ก ผู้เขียนแกล้งบอกพ่อว่าปวดท้องและไม่ยอม
ไปโรงเรียน เหมือนกับว่าพ่อจะรู้นิสัยเราว่าแกล้งปวดท้อง แต่ความ
จริงคือ “คิดถึงแม่” เพราะตั้งแต่เล็กจนโตพวกเราไม่เคยแยกจากกัน
เลย... ผู้เขียนก็ไม่ได้ไปเรียนขาดเรียน 1 วัน แล้วก็แอบมานั่งร้องไห้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88
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พอถึงวันที่แม่กลับมาผู้เขียนดีใจ... พ่อเล่าให้แม่ฟัง เลยโดนแม่บ่นไป
หลายกระบุง... 

สมัยตอนเรียนอนุบาลที่โรงเรียนธรรมวิทยา อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ผู ้เขียนก็จำได้ว่า... ทุกเช้า + เย็น แม่จะเป็นผู้พา
ผู้เขียนไปส่งที่ท่ารถ เพราะต้องขึ้นรถรับ - ส่ง ที่หน้าปากซอยเข้า
บ้าน เนื่องจากทางรถยนต์เป็นทางรถใหญ่วิ่งเร็วมาก... ผู้เขียนก็ได้
สร้างวีรกรรมอีกนั่นแหละ... มีอยู่วันหนึ่งแม่ส่งขึ้นรถแต่เช้า...ก็ไป
โรงเรียนตามปกติ...นึกอย่างไรไม่รู้เหมือนกัน... ผู้เขียนคว้าปิ่นโต + 
กระเป๋านักเรียน วิ่งหนีคุณครูกลับบ้าน... ข้ามถนนใหญ่ คุณครูมา
บอกแม่ตอนหลังว่า...กลัวมากเพราะรถเยอะมาก...  กลัวผู้เขียนถูก
รถยนต์ชน (ซึ่งครูก็ท้องแก่ ขี่รถจักรยานไล่ตามผู้เขียน) มาทันกันที่
บ้าน...พอแม่เห็นเท่านั ้นเอง... โดนไม้เรียวไปหลายที... สมัยนั้น
ผู้เขียนก็ได้แต่ร้องไห้เท่านั้นเอง... 

ผู้เขียนจำได้ว่า เวลาไปโรงเรียนกลับมาบ้าน แม่จะเป็นผู้หา
ขนมไว้ให้ผู้เขียนกับน้องสาวได้กิน เพราะแม่บอกว่ารู้ว่า... ลูก ๆ หิว
แม่ชอบทำกับข้าวอร่อยถูกปากพวกเราเสมอ...  ผู้เขียนเคยแซวแม่
ตอนยังมีชีว ิตอยู ่ว ่า “ถ้าแม่เป็นอะไรไป เสียดายวิชาด้านการ
ทำอาหารของแม่ท ี ่จะต ้องหายไปด้วย เพราะลูกสาวทั ้งสอง 
ทำกับข้าวไม่ได้ฝีมือของแม่เลย” (ซึ่งในสมัยนั้น ผู้เขียนก็ไม่ทราบ
เลยว่า...นั่นแหละ คือ องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแม่) แม่ก็ได้แต่นั่ง
ยิ้ม... ยังบอกพวกเราว่า “ไม่เป็นไรทำกับข้าวไม่เก่งก็ไม่เป็นไร ขอให้
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เรียนหนังสือเก่ง ๆ โตขึ้นได้ทำงานดี ๆ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้ว... และก็จะ
ไม่มีเวลามานั่งทำกินหรอก” เหมือนแม่จะรู้ว่าคนทำงานมักจะไม่
ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว... 

เมื่อผู้เขียนมีเจ้าตัวโต แม่รับอาสาเป็นผู้เลี้ยงให้จนลูกชาย
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนเจ้าตัวเล็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จนกระทั ่งแม่จากพวกเราไป...  แม่ป่วยเป็นโรคไต ป่วยอยู ่ได้
ประมาณ 6 เดือน... แต่แม่ไม่ได้เสียเพราะโรคไต แต่แม่เสียเพราะ
โรคอื่นแทรกซ้อน... ช่วงนั้นผู้เขียนทำอะไรไม่ค่อยถูก เพราะคอย
กังวล เป็นห่วงแต่แม่... ว ันที ่แม่จะสิ ้นลมผู ้เขียนได้อยู ่ก ับแม่
ตลอดเวลา อาการสุดท้ายของแม่...แม่ขอดื่มน้ำ เพราะพยาบาลนำ
เครื่องช่วยหายใจใส่ปากให้แม่ ทำให้แม่คอแห้ง... ผู้เขียนก็ได้แต่ยืน
น้ำตาซึม... ปลอบแม่ว่า... “ให้แม่หลับตา ตื่นขึ้นมาพยาบาลจะให้
แม่ดื่มน้ำ” แม่ก็ได้แต่พยักหน้า... แถมยังห่วงเจ้าสองตัวของผู้เขียน
ว่าอยู่ไหน... เหมือนกับผู้เขียนทราบว่าแม่จะถาม ผู้เขียนก็ได้บอกว่า 
อยู่ด้านนอก เพราะพยาบาลไม่ให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามา... แม่ก็ได้แต่พยัก
หน้ารับ... เหมือนกับผู้เขียนก็รู้ว่าแม่ต้องการอะไร... ผู้เขียนบอกว่า 
“น้องสาวคนเล็กก็กำลังเดินทางมาจากปทุมธานี เพราะลางานไม่ได้
เป็นงานบริษัท ต้องมีการฝากงานให้เรียบร้อยก่อน” แม่ได้พยักหน้า
รับรู้... 

แม่เริ่มหลับตา... ผู้เขียนสังเกตเห็นได้ว่า...ตัวแม่เริ่มเปียก ๆ 
โดยเปียกตั ้งแต่ด ้านล่างขึ ้นมา...  ตอนที ่ผ ู ้เขียนบอกแม่ ก็เริ่ม
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สังเกตเห็นแล้วว่า... ทำไมแม่เหงื่อออกมาก... เพิ่งจะมารู้ตอนแมส่ิ้น
แล้ว ป้าบอกว่าไฟธาตุแตก...  ผู ้เขียนกุมมือแม่ไว้ตลอด...  สัก
ประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเหมือนแม่ไปจากเราแล้วเพราะเครื่องช่วย
หายใจดัง... ผู ้เขียนร้องเรียกพยาบาล ๆ ก็เลยให้ผู ้เขียนไปรีบ
จ่ายเงินค่ารักษา เพราะบอกกับผู้เขียนว่าจะได้ไม่ช้า... “ป้าเขาไม่อยู่
กับเราแล้วจะได้รับศพไปบ้านเลย เพราะเกรงว่าจะติดวันเสาร์ - 
อาทิตย์อีก” และก็จริง ๆ อย่างที่พยาบาลบอก... แม่จากเราไปแล้ว
ไม่มีแม่ท่ีจะให้ลูก ๆ ได้พูดคุยอีกต่อไปแล้ว... 

วันสงกรานต์ทุก ๆ ปี เราจะไปที่เก็บอัฐิของแม่ ที่เราเก็บไว้
ที่วัด... อยากบอกแม่ว่า “ลูกยังคิดถึงแม่” แม่มีบุญน้อยที่จะได้อยู่
เห็นความสำเร็จของลูก... ผู้เขียนทราบว่า “ความแกร่งในชีวิตของ
ผู้เขียนเหมือนใคร” “แม่ไง” แม่เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลย... เจ้าตัวโตของผู้เขียนเป็นเด็กที่ชอบเข้าวัด 
ชอบไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อ... เคยถามหลวงพ่อว่า “ยายตายแล้วไป
อยู่ที ่ไหน?” หลวงพ่อท่านใช้กระแสจิตให้แล้วท่านก็มาบอกว่า... 
“ยายไปอยู่ที่ ๆ สบายแล้ว” 

สำหรับเจ้าตัวโต (ปัจจุบันอายุย่าง 23 ปี) ก็มีสมาธิใช่ย่อย
เพราะเป็นคนชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรม ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ ๆ คงมีน้อยมาก
เจ้าตัวโตบอกว่าฝันเห็นยาย ยายมาบอกว่า “ยายอยู่บนสวรรค์ ตอน
แรก ยายอยู่ชั้นที่ 2 (ชั้นดาวดึงส์) แต่เนื่องจากยายปฏิบัติธรรมอยู่
เรื่อย ๆ ปัจจุบันยายได้อยู่สวรรค์ชั้นที่ 4 (ชั้นดุสิต)” ซึ่งความจริง
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แล้วสวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น เพราะยายทำความดีตอนยายมีชีวิตอยู่
ผู ้เขียนเคยสังเกตตัวเองว่า เวลาผู้เขียนไปวัดนุ่งขาวห่มขาว จะมี
ความรู้สึกเหมือนกับเห็นภาพแม่มาอยู่ใกล้ ๆ ตัวของผู้เขียน...  อาจ
เป็นจริงอย่างหลวงพ่อท่านบอกก็ได้... เพราะแม่ชอบถือศีลภาวนา...
จึงทำให้กระแสจิตของผู้เขียนกับแม่สามารถติดต่อกันได้...  ซึ่งทำให้
เกิดความปีติ... น้ำตาก็จะไหลออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ... ซึ่งในช่วง
นั้นผู้เขียนก็ไม่ได้คิดถึงแม่... แต่มีอยู่จุดหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถเห็น
ภาพแม่ผ ุดขึ ้นมาในมโนสำนึกของตนเอง...  (ก็เป็นความเชื่อ       
ส่วนบุคคล) 

“ไม่ว่าแม่จะอยู่ในสรวงสรรค์ชั้นไหน ๆ ขอให้แม่รับรู้ว่า
ลูกคนนี ้... รัก + คิดถึง แม่ ทุกลมหายใจ” เวลาอ่านบันทึก
เกี่ยวกับเรื่อง “แม่” ครั้งใด...น้ำตาไหลทุกที...” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/383209 

 
********************* 

 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/383209
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ตอนที่ 14  
การย้ายครั้งที่ 4 ของชีวิตรับราชการ 

 
1 มกราคม 2543 มีคำสั่งย้ายจาก สปช. ให้ย้ายไปดำรง

ตำแหน่งบุคลากร 6 (หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่) ที่ สปอ.สามเงา 
เมื่อมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครทราบในเบื้องหลังของชีวิตคนเรา...  ถ้าไม่บอก 
ใครก็ไม่ทราบ... เหตุการณ์อะไรมันช่างปะเหมาะเคราะห์ดีเช่นนี้...
เนื่องจากผู้เขียนเกิดที่อำเภอนี้ที่ โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก และก็ยังได้มาบรรจุเป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนี้อีก
มันช่างเหมือนเรื่องเหลือเชื่อจริง ๆ แต่ก็เป็นไปแล้ว... ในส่วนลึกทำ
ให้ตัวผู้เขียนคิดว่า ที่นี่ก็คือ บ้านเกิดของผู้เขียนเอง ทำให้มาอยู่ที่นี่
ด้วยความสุขและสบายใจมากกว่า... 

การทำงานสิ่งที่ได้จากการที่ได้อยู่ที ่ สปอ.แห่งนี้ นั ่นคือ 
ภาระงานในการเป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ เป็นงานซึ่งแตกต่าง
จากทั้ง 4 แห่งที่ผ่านมา เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นตัวผู้เขียนเองเป็น
เพียงแค่ลูกน้องในงาน มีหน้าที่ทำตามที่หัวหน้างานสั่งและมอบให้
ทำ แต่มาที่นี ่บทบาทของตัวผู้เขียนเปลี่ยนไปต้องมารับภาระใน
ฐานะเป็นหัวหน้างานซึ่งถ้าเป็นเรื่องบุคคลทั้งหมด ตัวผู้เขียนเองต้อง
ดูแลและแนะนำลูกน้องให้ปฏิบัติ แต่ก็โชคดีมีลูกน้อง คือ “พี่อ้อย” 
ซึ่งเก่งแถมคุยเก่งอีกด้วย... ได้ดูแลตัวผู้เขียนเหมือนน้องสาวแท้ ๆ
ผู้เขียนจึงขอขอบคุณพ่ีอ้อยเป็นอย่างมาก พวกเราทำงานกันแบบพี่ 
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- น้อง มากกว่าผู้บังคับบัญชา ความที่ตัวผู้เขียนเองเคยเป็นลูกน้อง
เขา... เมื่อมาอยู่ในสถานะที่ตัวเราเองเป็นหัวหน้าเขา ทำให้ผู้เขียน
เข้าใจรู้สภาพและบทบาทของการเป็นหัวหน้า - ลูกน้อง เพราะการ
ใช้อำนาจนั้น ไม่ต้องใช้หรอก อำนาจมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งอยู่
แล้ว เพียงแต่ตัวเราทำตามบทบาทของเราเท่านั้นเอง ก็จะทำให้
งานราบรื่นและสำเร็จได้... 

การเป็นหัวหน้างานนี้ ก็ทำให้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ใน
ด้านการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวางแผน การ
จัดการเรื ่องงาน การทันต่อเวลาในงาน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ฯลฯ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาจากที่ผู้เขียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใน
งานบุคคลไว้นั้น... ก็ได้นำมาย้ำและปฏิบัติซ้ำอีกเมื่อมาอยู่ ณ ที่แห่ง
นี้... ได้หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่ใจดี คือ ท่านหัวหน้าฯ 
ปรีชา ไชยโย ซึ ่งใครจะไปรู ้ว ่าวันหนึ ่งท่านก็ได้โอนย้ายมาอยู ่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเช่นกัน... เนื่องจากการยุบตำแหน่งฯ...       
ในความเอื้ออาทร ความมีเมตตาต่อลูกน้อง ท่านเข้าใจในความที่
ผู้เขียนต้องกลับบ้านไปเพื่อดูแลลูก - ครอบครัวทุกสัปดาห์ ท่านก็มี
จิตเมตตาเห็นใจในการเดินทาง ทำให้การทำงานในครั้งนี้ได้ใจได้งาน
กันมากกว่า... เพราะผู้เขียนถ้าตั้งใจว่าได้ทำงานแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา
ทำ ทำให้สำเร็จไม่ปล่อยค้างคาไว้... จึงเป็นลักษณะนิสัยติดตัวมา
จนถึงปัจจุบัน... งานมากก็ไม่เคยปริปากบ่น สู้ทนทำให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์... 
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เมื่อมาอยู่ที่นี่เรื่องการปฏิรูปการศึกษาจะเริ่มขึ้นแล้ว มีข่าว
เกี่ยวกับการยุบรวมตำแหน่งของหัวหน้าการประถมศึกษา ,  ผู้ช่วย
หัวหน้าการประถมศึกษา ครั้งแรกมีข่าวว่าจะให้เขต สปอ.สามเงา 
ไปรวมกับ สปอ.แม่สอด สปอ.แม่ระมาด...เท่านั้นเอง เมื่อทราบข่าว
ผู้เขียนคงทนไม่ได้แล้ว เพราะแค่ สปอ.สามเงา ก็เทียวกลับบ้านทุก
สัปดาห์แล้ว และถ้าให้เขตไปอยู่ที่ สปอ.แม่สอดอีกละก็ ไม่สามารถ
เทียวกับบ้านทุกสัปดาห์ได้หรอก...ตายแน่ ๆ เลยตัดสินใจย้ายกลับ 
สปอ.ใดก็ได้ ในเขตของ สปจ.พิษณุโลก แต่!!!...ตำแหน่งหัวหน้างาน
การเจ้าหน้าที่ไม่มีเลยสักตำแหน่งใน 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก 
มีอยู่ 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป อยู่ที่ สปอ.
นครไทย ผู้เขียนใคร่ครวญอยู่นาน ปรึกษากับพ่อบ้านว่าเอาไงกัน... 
เพราะสม ัยน ั ้นถ ้าอย ู ่ห ัวหน้างานการเจ ้าหน้าท ี ่ก ็จะได ้ซ ี  7             
ถ้าคุณสมบัติเรื่องเวลาถึง แต่ถ้าไปดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป ก็จะอยู่เพียงแค่ซี 6 เช่นเดิม เพราะภาระงานยังทำถึงซี 7    
ไม่ได้... 

สุดท้ายพ่อบ้านก็บอกว่า “เราเดินหน้าได้ เราก็ถอยหลังได้ 
ถอยเพื่อมาตั้งหลักกันก่อน สักวันหนึ่งฟ้าเปิด คงมีทางให้กับเรา
ได้บ้าง” ผู ้เขียนจึงตัดสินใจเขียนคำร้องขอย้ายกลับมาที ่ สปอ.   
นครไทย สังกัด สปจ.พิษณุโลก (เดิม)... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/434758 

 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/434758
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ตอนที่ 15  
การขอย้ายครั้งที่ 5 ของชีวิตรับราชการ 

 
ระหว่างที ่ผ ู ้เขียนได้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 6 ที ่ส ังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามเงา สปจ.ตาก อยู ่นั ้น ใน
ระหว่างเดินทางกลับมาบ้านที่อำเภอพรหมพิรามทุกสัปดาห์ (ซึ่งใน
ขณะนั้นจะเดินทางโดยรถประจำทาง เนื่องจากยังไม่ได้ซื้อรถยนต์)...
ผู ้เขียนก็ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยเริ่มเป็นปีแรกในการศึกษาต่อ...  เนื่องจากถูกพ่อบ้าน
บังคับให้ศึกษาต่อเพราะใจจริง ๆ แล้วเหนื่อยต่อการเดินทางอยู่
แล้วแต่เมื่อพ่อบ้านบอกว่าความรู้เพียงเท่านี้ไม่สามารถเป็นหัวหน้า
เขาได้หรอก... ก็เลยทำให้ผู้เขียนตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท... 
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 ผู้เขียนก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารงาน
ท ั ่ ว ไปและงานแผนและงบประมาณ) ส ังก ัดสำน ักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอนครไทย สปจ.พิษณุโลก และเหตุการณ์          
ที่ครอบครัวเราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น... เนื่องจากเดิมพ่อบ้านบอกกับ
ผู้เขียนว่า “จะเป็นผู้ดูแลลูก ๆ เอง เพราะพ่อบ้านทำงานอยู่ที่อำเภอ
พรหมพิราม คงไม่ได้ย้ายไปไหนหรอก” เหตุการณ์นี้ไม่เป็นไปอย่าง   
ที่ครอบครัวของเราคิดไว้ตั้งแต่แรก... สาเหตุเนื่องมาจากหน่วยงาน 
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ที่พ่อบ้านสังกัดอยู่ คือ สำนักงานสหกรณ์อำเภอถูกยุบรวมให้ไปอยู่
กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก...  จึงทำให้ครอบครัวเราที่
แตกแยกอยู่แล้วกลับต้องแตกแยกอีก คือ แม่อยู่อำเภอนครไทย   
พ่ออยู่อำเภอเมือง ลูกอยู่อำเภอพรหมพิรามกับตา... 

ความที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น...  มีแต่ครอบครัวของ
เราที่เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันได้แต่ปลอบใจกันว่า  “ไม่เป็นไร
พวกเราต้องอดทน” อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่ครอบครัวของ
เราจะได้รับ ไม่มีใครจะรู้เท่ากับครอบครัวของเรา. .. ผู้เขียนก็ยัง
เ ด ิ น ท า ง ไ ป  –  ก ล ั บ ท ุ ก ส ั ป ด า ห์  เ พ ื ่ อ จ ะ ไ ด ้ ร ั บ ร ู ้ ถึ ง                                
คำว่า “ครอบครัว” เมื่อ พ่อ - แม่ - ลูกได้อยู่ด้วยกัน แม้จะเป็น
สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง ก็ดูจะดีแล้วสำหรับครอบครัวของเรา...  ถ้ามี
ปัญหาอย่างมากก็โทรศัพท์คุยกัน เล่าเรื่องราวให้กันได้รับฟัง...  จน
ผู้เขียนได้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปีเต็ม... 

จากการที่ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานแผนงานและงบประมาณ) ทำให้
ได้รับความรู้ + ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริหารทั่วไป  
ซึ่งพวกพ่ี ๆ บางคนแซวกับผู้เขียนว่า เป็นลักษณะงานบริหารงานไป
มั่ว หรืองานบริหารมั่วไปหรืองานบริหารไปทั่ว แล้วแต่พี่ ๆ เขาจะ
เรียกกัน... สมัยตอนเป็นเด็ก ๆ เมื่อได้ยินคำแบบนี้ผู้เขียนก็จะยิ้ม 
เพราะไม่เข้าใจในคำพูด... แต่เมื่อมาถึงสภาพที่ตนเองเป็นหัวหน้า
งานบริหารงานทั่วไปนี้ ทำให้ทราบว่า... “ไม่ใช่แบบที่พวกพี่ ๆ เขา
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คิด เขาพูดกันหรอก” เพราะงานบริหารงานทั่วไป เป็นลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติไม่เหมือนกับงานบุคคลหรืองานเกี ่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณ ซึ่งสองงานหลังจะเป็นงานชิ้นงานใหญ่... ดูเหมือนงาน
สำคัญกว่า แต่ความจริงไม่ใช่เลย... “ทุก ๆ งาน มีความสำคัญ
เท่ากันทุกงานถ้าวัดจาก ผลงาน” ที่เกิดขึ้น... 

งานบริหารทั่วไป เป็นลักษณะงานเบ็ดเตล็ด เป็นงานชิ้น
ย่อย ๆ ในงานชิ้นย่อย ๆ เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นงานชิ้นใหญ่ เป็น
ลักษณะงานกระจุกกระจิก ถ้าใครทำงานชิ้นนี้ได้ ถือว่ามีความอดทน 
+ ความพยายามสูง เพราะต้องทนกับสภาพการถูกว่ากล่าวจาก
หัวหน้าหรือจากเพ่ือนร่วมงาน จากคนรอบข้าง... เมื่องานเกิดปัญหา
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น งานเปิดสำนักงาน ซึ่งกว่าจะเป็น
งานเปิดสำนักงานที่ยิ่งใหญ่อลังการทำให้หัวหน้าสำนักงานมีหน้า   
มีตา... เบื้องหลังของการทำงานนั้น มีใครบ้างทราบว่า “มันเกิดจาก
การทำงานที่มีปัญหานานัปการ” กว่าจะมาเป็นงานใหญ่โต ดูแล้ว
อลังการมาก ๆ นี่คือ “ความสำเร็จของการทำงานด้านการบริหาร
ทั่วไป” ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การใช้กำลังคน 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมคณะกรรมการในการทำงาน การ
นิมนต์พระ การรับ - ส่งพระสงฆ์ การออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
การประชาสัมพันธ์ การเตรียมโฆษก ฯลฯ 

สำหรับประสบการณ์อีกด้านหนึ่งที่ได้มาดำรงตำแหน่งที่ 
สปอ.  นครไทย นั่นคือ “งานแผนงานและงบประมาณ” ซึ่งที่ผ่าน ๆ 
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มา ผู้เขียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคลมา
ตลอด แต่เม ื ่อคร ั ้ งน ี ้ ได ้มาทำงานเกี ่ยวก ับงานแผนงานและ
งบประมาณ โดยได้สอบถามและปรึกษาพวกพี่ ๆ ที่เขาทำงานด้าน
การวางแผนงานมา ก็ทำให้ผู้เขียนได้ทราบและได้รับประสบการณ์
เกี่ยวกับการวางแผนงานและงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ฯลฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการอีกเรื่อง
หนึ่ง... 

เมื่อผู้เขียนได้เรียนจบปริญญาโท ก็พอดีทาง สปจ.พิษณุโลก 
ได้ทำการเปิดสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บร ิหาร
การศึกษาระดับ 6 หรือตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา
อำเภอ ซึ่งเป็นตำแหน่งรองของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ     
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูทั ้งอำเภอ + บุคลากรบน 
สปอ.นั่นเอง... ความที่ผู้เขียนเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทมา
ใหม่ ๆ ผ ู ้ เข ียนได ้ปร ึกษากับพ่อบ้านว ่า  “จะให้สมัครสอบดู
หรือไม่” พ่อบ้าน ก็บอกว่า “ก็ลองดูสิ ไม่แปลก เรามีสิทธิ์ ก็ลอง
สมัครดู” ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจ “สมัครสอบในครั้งนี้” เป็นการวัด
ความรู้ว่าตัวเรามีความรู้มากน้อยเพียงใด เพราะข้อสอบที่ออกนั้น
เป็นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ บรรยายทั้งสิ้น... 

ผลปรากฏว่าผู้เขียนสอบได้... แต่ต้องไปดำรงตำแหน่งเป็น
ผู ้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ สังกัด สปจ.
พิษณุโลก ซึ่งเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก...  มีพวกพ่ี 
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ๆ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบางท่านบอกว่า “ไม่ต้องไป
หรอก เพราะอีกหน่อยตำแหน่งนี้ก็จะถูกยุบแล้ว” ผู้เขียนได้ปรึกษา
กับพ่อบ้านว่าจะเอาอย่างไรดี? พ่อบ้านบอกว่า “เดินหน้าแล้วก็ต้อง
เดินต่อไป... ไม่เห็นเป็นไรนี่ ครั้งนี้ตัวเราก็อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกอยู่
แล ้วไม ่ ได ้ ไปต ่างจ ังหว ัดเส ียหน ่อย”  เท ่าน ั ้นเองผ ู ้ เข ียนก็
ตัดสินใจ “ขอไปตามที่สอบคัดเลือกไว้...” 

เมื่อผู้เขียนได้ย้ายไปอยู่ที ่ สปอ.ชาติตระการ ได้เพียง 1 
เดือนก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ระดับ 
7 เนื่องจากคุณสมบัติเรื่องเวลาในการดำรงตำแหน่งได้พอดี บางคน
บอกว่า “ดวงดี” เพราะการรับราชการบางคนอาจไม่ใช่เป็นเช่นนี้... 

พ่อบ้านบอกกับผู ้เขียนว่า “จำได้หรือไม่?” ว่าตอนอยู ่ที่ 
สปอ.สามเงา ถ้าอยู่ต่อจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นระดับ 7 แต่
พวกเราได้ตัดสินใจ “ก้าวถอยหลัง” เพื่อมาตั้งหลักที่ สปอ.นครไทย
เมื่อตั้งหลักได้แล้ว ครั้งนี้ผู้เขียนจะได้ก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อไป... ทำ
ให้ได้ข้อคิดว่า “การทำงานในแต่ละเรื่อง บางครั้งเมื่อมีปัญหาควร
หยุดดู คิด พิจารณา วิเคราะห์ ใคร่ครวญดูก่อนว่าจะทำอย่างไร
ต่อไป... ถ้าเห็นทีท่าว่าควรหยุด หรือถอยหลังก่อนก็ควรทำ...       
ทำเพื่อก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงรวมถึงอนาคตของ
ตัวเราเอง...” 
หมายเหตุ  :  การที่ได้เลื่อนระดับให้สูงขึ้นนั้นทำให้ทราบว่าเมื่อซี
สูงขึ้นจะทำให้เงินเดือนที่ได้รับอยู่สูงขึ้นและเพดานของขั้นก็จะสูงขึ้น 
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ซึ่งมีผลต่อการรับเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญในการ
นำไปคิดคำนวณฯ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/435565 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/435565
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ตอนที่ 16 
การย้ายครั้งที่ 6 ของชีวิตรับราชการ 

 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 ผู้เขียนก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไป

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ 
สปจ.พิษณุโลก ซึ่งการย้ายไปดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ไม่มีหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอดำรงตำแหน่งอย ู ่ เน ื ่องจากหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอคนเดิมนั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งใน สปอ.อื่น จึง
ทำให้ผู้เขียนต้องรับบทในการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา
อำเภอแทนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เรียกว่า “ทำทุกอย่างที่
ตนเองสามารถจะทำได้” ก็ค่อย ๆ พยายามศึกษาเรียนรู้ ในเรื่อง
ของการบริหารจัดการสำนักงาน เนื่องจากว่าผู้เขียนได้จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษาก็พอจะรู้ในเรื่องของ
การบริหารจัดการใน 4 M มาบ้าง ว่ามีอะไรบ้าง? บวกกับความรู้
เดิมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการทั่วไป ก็
พอที่จะสามารถทำงานในส่วนของผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูทั้ง
อำเภอได้ 

ในช ่วงแรก ๆ ก็เล ่นเอาป่วนเหมือนกัน เน ื ่องจากมี
ข้าราชการในอำเภอไม่ค่อยจะเข้าใจกันสักเท่าไร?...คล้าย ๆ กับการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก... อาศัยผู้เขียนเป็นคนพูดน้อย ยิ้มง่าย ไม่เรื่อง
มาก (ซึ่งนิสัยจะเข้มแข็งเหมือนผู้ชายมากกว่า จึงทำให้การทำงาน
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ผ่านไปอย่างราบรื่น) การที่เกิดเหตุการณ์ในอำเภอนี้ เนื่องจากการ
ไม่เข้าใจ ไม่พูดกัน จะพูดกันลับหลัง พูดกับคนโน้นทีคนนี้ที จึงเป็น
ปัญหาให้แต่ละฝ่ายบาดหมางใจกัน... ผู ้เขียนเลยตัดสินใจเรียก 
ประชุมผู ้บริหารทั ้งอำเภอ เรียกว่า “เปิดใจคุยกันและพยายาม
อธิบายในเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกวัตถุประสงค์ว่า ผู้เขียนเองมา
ทำงาน เพื่อมาช่วยพัฒนา เพื่อทำให้ดีขึ้น ไม่ได้มีเจตนาเข้าข้าง
ใดข้างหนึ่ง เรื่องเดิม ๆ ที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกคนลืมเสียว่าไม่มีเรื่องใด
เกิดข้ึน แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เพราะผู้เขียนก็เพ่ิงจะมารับงานใหม่ 
ไม่ทราบในเรื่องเดิมของพวกท่านหรอก ว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกัน
โดยผู้เขียนมีความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับทุกคน ยามเกิดทุกข์ 
ถึงแม้ผู้เขียนในขณะนั้น อายุยังน้อยในการเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ก็
บอกให้ที่ประชุมได้รับฟังว่า... พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและทำงาน
ร่วมกันแก้ไขปัญหากับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนในอำเภอนี้ 
ไม่คิดในเรื ่องแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั ้งสิ ้น...” ผลสุดท้าย
ผู้บริหารก็เข้าใจ...ปัญหาต่าง ๆ ก็คลี่คลายลงได้บ้าง? จนในที่สุด 
ผู้เขียนก็ได้รับฉายาว่า “เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
ที่ติดดิน... ไม่หลงเหลิงกับตำแหน่งที่ได้รับ มีความเข้าใจและให้
ความช่วยเหลือต่อทุกคนเสมอ...” การเป็นผู ้ช่วยหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้ชายกันเสียมากกว่า คนที่
เป็นผู้หญิงจะมีน้อยมาก... 
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ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมประชุม
กับ ผอ.ปจ. กับผู้บริหารและก็ออกตรวจนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ต่าง ๆ ในสังกัด สปอ.ชาติตระการ การเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น การร่วมงานวันครู การ
จัดทำหลักสูตรการจัดทำโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้ผู้เขียนได้รับ
ทราบเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน สภาพทั่วไปของอำเภอ รวมทั้ง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลงไปได้
ด้วยดี... เกือบ 1 ปี หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอก็ได้มาดำรง
ตำแหน่งที่นี่... ทำให้ผู้เขียนก็เริ่มเบาลงในเรื่องงาน... 

ดูเหมือนการทำงานกำลังจะดำเนินการไปด้วยดี...  แต่
อนิจจา!!! คำสั ่งจาก สพฐ. ส ั ่งย ุบตำแหน่งผู ้ช ่วยหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอ โดยให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้เขียนก็ได้เก็บข้าวเก็บของเพ่ือกลับบ้าน
ที่พรหมพิรามก่อน... ในครั้งนั้นไม่มีใครทราบมาก่อนว่า... เวลา
ผู้เขียนขับรถยนต์ลงมาจากอำเภอชาติตระการ ... “น้ำตาไหล” นึก
อยู่ในใจว่า “นี่นะหรือสุดท้ายของชีวิต อุตส่าห์ทำงาน ทำความดีมา
ตลอด ตัวเราได้รับผลเช่นนี้เองหรือ?... ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีโต๊ะนั่ง
ทำงาน ไม่มีเก้าอี้ นี่คือ!!!...ผลของการปฏิรูปการศึกษา...การปฏิรูป 
ๆ ให้ดีขึ้นจริงหรือ?...ใครได้ด?ี...เด็กหรือ?...จริงหรือเปล่าที่ยุบ สปอ.
แล้ว เด็กนักเรียนจะเรียนดีขึ้น...มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี ขึ้น
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หรือการต้องการตำแหน่งให้ใหญ่ขึ้นของเบื้องบน?...” นี่คือ คำถามที่
ครุ่นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาขณะขับรถยนต์ลงมาจากเขาอำเภอชาติ
ตระการ... 

ผู้เขียนอยู่ที่ สพท.พิษณุโลก เขต 3 ไม่นานก็ขอย้ายไปอยู่ 
สพท.พิษณุโลก เขต 2 เพราะไม่ต้องการเดินทางให้ลำบากไป
มากกว่านี้แล้ว เพียงเท่านี้ชีวิตและครอบครัวก็เจ็บมากพอแล้ว... แต่
ใครจะไปทราบได้ว่าเมื ่อไปอยู่ เขต 2 แล้วอาการมันจะย่ำแย่ไป
มากกว่านี้อีก (ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง ผลกระทบจากการโดนยุบเลิก
ตำแหน่ง) ตามบล็อกด้านล่างนี้ 
http://gotoknow.org/blog/bussaya7/355050 (อยู ่ในหัวข้อ 17 
ผลจากการโดนยุบตำแหน่ง) 

เมื่อมาอยู่เขต 2 ความที่ไม่ค่อยสบายใจในหลาย ๆ เรื่อง
เกี่ยวกับการทำงาน การเล่นพวก เพราะในชีวิตของผู้เขียน ๆ ผ่าน
กระบวนการสอบมาทั้งนั้น จึงอยู่ที่เขตพื้นที่แบบไม่มีความสุข จึง
ตัดสินใจสอบโอนมาอยู่ มรภ.พิบูลสงคราม กว่าจะได้มาอยู่ ก็ได้มา
แบบทุลักทุเล สพฐ. จะไม่ยอมปล่อยตัวในตอนแรก...ดีตรงที ่ว่า 
ผู้เขียนเป็นผู้ที่ถูกยุบตำแหน่ง สพฐ. จึงปล่อยตัวให้โอนมาได้... 

ซึ่งการโอนมานั้น ผู้เขียนคิดว่า “ตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นอีก
ไหมหนอ? แต่ก็ต้องเดินเพราะเราเดินหน้ามาตลอด คงไม่หันหลัง
กลับขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า” สุดท้ายผู้เขียนก็ได้รับคำสั่งให้
ย้ายโอนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/435696

http://gotoknow.org/blog/bussaya7/355050
https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/435696
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ตอนที่ 17 
ผลจากการโดนยุบตำแหน่ง 

 
บันทึกนี้ผู้เขียนต้องการเขียนเพื่อเป็นตัวอย่างหรือบทเรียน

ให้กับใครหลาย ๆ คน ที่โดนยุบตำแหน่งจากผลพวงของการปฏิรูป
การศึกษาไทยและเพื่อเป็นอุทาหรณ์และผลที่เกิดจากการเปลี่ยน
ระบบราชการ ดังนี้ค่ะ 

ก่อนอื่นขอเล่าประวัติสำหรับตัวผู้เขียนให้ทราบก่อนว่า 
ผู้เขียนบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยสอบ
บรรจุจากสำนักงาน ก.พ. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 ซึ่งปฏิบัติงานด้านงานการ
เจ้าหน้าที่ สปอ.ทับคล้อ สปจ.พิจิตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง ได้รับการสอนงานจาก
พ่ี ๆ และหัวหน้างานให้ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องบุคคล อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 สปอ.เนินมะปราง สปจ.
พิษณุโลก (ขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องการบริหารทั่วไป การจดวาระการประชุม การ
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการร้านค้า และงานด้านบริหารทั่วไป เป็นเวลา 
3 ปีกว่า ๆ 
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3. ตำแหน่งพน ักงานธ ุรการ 4 สปอ.บางระกำ สปจ.
พิษณุโลก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำงาน
ใหญ่ขึน้ยิ่งกว่าเดิม เพราะต้องรักษาการหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ใน
คราวที่ สปอ.มีตำแหน่งหัวหน้างานว่างลง และต้องปฏิบัติงานในทุก 
ๆ เรื่องของงานการเจ้าหน้าที่ เช่น การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การเป็นเจ้าหน้าที ่ว ิทยุสื ่อสาร (เป็นแม่ข่ายให้กับโรงเรียน 76 
โรงเรียนใน สปอ.บางระกำ) การย้าย - โอน ข้าราชการ การแต่งตั้ง
ข้าราชการ การสอบบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ เรียกว่า ทดสอบการเป็นหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
เป็นเวลาเกือบ 5 ปี 

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 5 สปอ.พรหมพิราม สปจ.
พิษณุโลก (ขอย้ายเพื่ออยู ่รวมกับคู่สมรสและครอบครัว) ปฏิบัติ
หน้าที่งานด้านงานการเจ้าหน้าที่ เช่น การลงทะเบียนประวัติ (ก.พ. 
7) การย้ายข้าราชการ การพิจารณาความดีความชอบ การเป็น
กรรมการสอบสวนวินัยของข้าราชการ ฯลฯ เป็นเวลา 1 ปี 

5. ตำแหน่งบุคลากร 6 สปอ.สามเงา สปจ.ตาก (ได้รับการ
แต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น โดยการสอบคัดเลือกที่ สปช.) ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา 
แนะนำในเรื ่องของงานการเจ้าหน้าที ่ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรบน สปอ. เป็นเวลา 1 ปี 
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6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สปอ.นครไทย 
สปจ.พิษณุโลก (ย้ายกลับเพื่ออยู่กับครอบครัว) ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป โดยมีหน้าที่ ดูแล ควบคุม ให้
คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องของงานบริหารทั่วไป งานแผนงาน
และงบประมาณ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรบน สปอ. เป็น
เวลา 2 ปี 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประถมศึกษา 7 (ผู้ช่วยประถมศึกษา
อำเภอชาติตระการ) สปจ.พิษณุโลก (สอบเปลี ่ยนตำแหน่งเป็น
ผู ้บริหาร เนื ่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการ
บริหารการศึกษา เป็นการลองภูมิรู้ของตนเองที่จบปริญญาโท) ทำ
หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูในอำเภอชาติตระการ 
และทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ซึ่งว่าง
ลงเป็นเวลา 2 ปี (ประสบการณ์ที่ได้รับในขณะที่ดำรงตำแหน่ง คือ 
เป็นผู้ประสานรอยร้าวให้กับผู้บริหารโรงเรียน และได้รับ คำชมว่า     
“เป็นคนติดดิน” จากการเป็นข้าราชการครูในครั้งนั้น) 

อนิจจา! ข้อความข้างต้นเป็นเสมือนการสะสมผลงานตั้งแต่
เริ่มต้นของผู้เขียนมาจนถึงจุดที่ผู้เขียนคิดว่าดีขึ้นเป็นลำดับ ๆ แต่
ใครจะทราบได้ว่า...ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา.. . มันคือภาพลวงตา 
เมื่อเหตุการณ์การปฏิรูปการศึกษาบังเกิดขึ้น...  และก็เกิดเสียจน
ผู้เขียนตั้งตัวไม่ติด... รัฐประกาศยุบเลิกตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอำเภอทั่วประเทศ... สำหรับผู้เขียนต้องเข้ามาทำงานที่

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลา 2 ปี สำหรับการอยู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
นั้นไม่ต้องพูดถึงทำให้ทราบถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งเป็นก๊ก 
เป็นเหล่า...เนื่องจากมีการยุบกระทรวง กรม เช่น นำ สปอ. สปจ. 
ศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด สามัญจังหวัด มารวมกัน (คิด
ดูแล้วกันแค่ สปอ.ก็มีปัญหาพอแรง แต่นำหน่วยงานต่าง ๆ มา
รวมกัน ปัญหาเรื่องคนเกิดขึ้นแน่นอน) 

ทำให้มองเห็นภาพการไม่มีระบบ การแก่งแย่ง เด็กใครเด็ก
มัน ผู้เขียนมีความอึดอัดมากกับการทำงานประเภทนี้ ซึ่งไม่ใช่ระบบ
ราชการที่เราเคยปฏิบัติมาแบบแต่ก่อน... เพราะผู้เขยีนไม่คุ้นเคยกับ
การใช้เส้นสาย อำนาจในการทำงาน เนื ่องจากในการย้าย หรือ
เปลี่ยนที่ทำงาน ผู้เขียนจะเป็นไปด้วยความสามารถของผู้เขียนเอง 
ไม่เคยวิ่งเต้นเพ่ือให้ย้าย (โดยการเสียเงิน) การเปลี่ยนตำแหน่งก็โดย
การสอบด้วยตนเอง (อาศัยความสามารถของตนเองเท่านั้น) เสมือน
จะเป็นความภาคภูมิใจของตนเองที่เราทำได้... ทำให้ผู้เขียนต้องดิ้น
รนสอบเปลี ่ยนสถานที ่ทำงานใหม่ โดยมาสอบเป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 7/8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งก็
สมเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่สอบได้... (มาเพื่อให้พ้นกับสภาพแบบ
นั้น) แต่กว่าจะได้มาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...ก็อำนาจ
อีกนั่นแหละ... ที่ทำให้กว่า สพฐ. จะปล่อยตัวผู้เขียนมา... กินเวลา
เกือบ 1 ปี แถมมีข่าวว่าจะไม่ให้มาในตอนแรก...  เนื่องจากกลัว
อัตรากำลังลดลง ถ้าถามความรู้สึกของผู้เขียนว่าอยากมาที่ใหม่
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ไหม?) บอกได้เลยว่าไม่อยากมา... เพราะผู้เขียนรู้ว่า ถ้ามาแล้วตัว
ผู้เขียนต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ๆ ในการมาอยู่ที่ใหม่...  เพราะ
จากประวัติก็น่าจะทราบแล้วว่า ผู ้เขียนเปลี ่ยนสถานที ่ทำงาน
มาก (เป็นเพราะการสอบเปลี ่ยนซี เปลี ่ยนตำแหน่ง การเป็น
ข้าราชการสมัยเดิมนั้น ถ้าใครไม่สอบหรือสอบไม่ได้ ก็จะต้องอยู่ในซี
ตามกรอบอัตรากำลังกำหนดและก็จะไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
ไปจนเกษียณอายุราชการ) การปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่
กับพวกที่ทำงานอยู่เดิมได้หรือไม่... แม้แต่กว่าจะมาอยู่ที่ มรภ.พิบูล
สงคราม ยังถูก ผอ.เขตพื้นที่เรียกไปพบ... พร้อมทั้งกล่าวว่า “เป็น
กบฏต่อองค์กร” 

สำหรับคำคำนี้... มันก้องอยู ่ในโสตประสาทของผู ้เขียน
ตลอดเวลา ว่าทำให้คิดว่าคนจบปริญญาเอก..คนมีการศึกษา..เขาคิด
กันเพียงแค่นี้หรือ... คิดแบบตื้น ๆ ไม่ให้เราไปที่อ่ืน... แล้วถามต่อว่า
มีที่นั่งหรือตำแหน่งให้เราได้อยู่ไหม... คุณดูแลเราดีมากน้อยแค่ไหน 
ขวัญกำลังใจมันหายไปตั้งแต่คุณยุบตำแหน่งเราแล้ว... ผู้เขียนได้แต่
อดทน ได้แต่คิดว่า “ไม่เป็นไร” เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ว่าเรา
ไม่ได้กบฏต่อองค์กร... เราไปอยู่ที่ใหม่เพราะ สพท. ไม่มีที่ที่จะให้เรา
อยู่เองต่างหาก... เมื่อไม่ต้องการแล้ว... ไม่สนใจความรู้สึกของคนใน
องค์กรแล้ว... ก็ไม่เป็นไร... ก็อยากทำอะไรกันไม่มีแผนรองรับนี่... 
มันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ (ผู ้เขียนคิดว่าเปรียบเสมือนตัวเองใน
ขณะนั้น เป็นลูกโป่งที่ถูกคนกดลง ๆ ดีที่ว่า ลูกโปร่งลูกนั้นมันไม่แตก
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เท่านั้นเอง) และผู้เขียนก็ได้สอบผ่านการคัดเลือกและโอนมาอยู่ที่ 
มรภ.พิบูลสงคราม... เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้า... มีพวกพี่ ๆ ที่
สอบได้กันแล้ว สพฐ. ก็ไม่ยอมให้มาที่ มรภ. กันอีกมากมาย...  แต่ก็
ทำให้เห็นว่าผู้เขียนอยู่เขตพื้นที่ ไม่เคยได้ 2 ขั้น สำหรับคนอื่นที่มี
พวกพ้อง มีเส้น มีสาย ได้กันโครม ๆ แต่เมื่อผู้เขียนได้มาอยู่ มรภ. 
เป็นเวลา 5 ปี ได้ 2 ขั้นถึง 3 ครั้ง และปีไหนที่ไม่ได้ 2 ขั้น ก็ได้ ขั้น
ครึ่งทุกปี... (น่าคิดไหมละคะ...ว่าเพราะเหตุใด?) วัดกันที่ผลงานค่ะ... 

แต่เมื ่อมาอยู ่ มรภ. เหตุที ่เป็นลูกโป่งโดนกดพอมันถูก
ปลดปล่อยเท่านั้น เสมือนลูกโป่งใบนี ้มันก็ลอยขึ ้นฟ้า... ผู ้เขียน
ทำงานให้ มรภ. ทุกอย่างที่มีความรู้ ความสามารถ มีกำลัง แรงกาย
ที่มีอยู่ เพื่อให้ มรภ. ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น (เรียกว่าทุกอย่างที่
ถ้าใครเอ่ยปากทำไม่ได้...  แต่ผู ้เขียนคิดว่าทำได้ จะอาสาทำให้ 
เรียกว่าความสามารถมีเท่าไรทุ่มให้เต็มที่)  จนปัจจุบัน มรภ. ดีขึ้น
ตามลำดับ... แต่ทุกสิ ่งทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมแรงกับทุกฝ่ายทุกคนใน มรภ. ที่จะทำให้งานบรรลุผล
สำเร็จลงได้ เพื่อความเติบโตในอนาคตของ มรภ.พิบูลสงครามค่ะ... 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ๆ หนึ่งที่ผู้เขียน คือ หนึ่งในจำนวนของผู้
ที่โดนผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษา คนอื่นอาจคิดว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่สำหรับผู ้เขียนและครอบครัวคิดว่า  “มันคือ ความ
เจ็บปวด” ที่ในความเจ็บปวดนั้นนั่นก็คือ “ความอดทน” จึงทำให้
ผู้เขียนมีความแกร่งขึ้น มีชีวิตที่เข็มแข็ง ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนอ่ืน เขาก็
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คงทนไม่ได้... และอยากบอกถึงผู้ที ่คิดปฏิรูปการศึกษาว่า...  ท่าน
ทราบหรือไม่ว่าผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษานั้น... ลูกน้อง
พรรคพวกของท่าน... โดนอะไรบ้าง... เขามีความสุขดีหรือ... น้อย
คนนักที่จะเหมือนกับผู้เขียน... ขอฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้ปฏิรูป
การศึกษาทั้งหลาย... ก่อนทำสิ่งใดควรวางแผนให้มั่นคงเสียก่อน...
นึกถึงผู้ร่วมงานด้วยว่าจะโดนอะไร... ค่อยคิดทำการใหญ่... 

ผู้เขียนขอฝากให้เป็นบทเรียนที่เป็นตัวอย่างได้สำหรับเด็ก 
ๆ ในยุคใหม่ว่าต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เมื่อ
ยามทีเ่กิดปัญหาต่าง ๆ ให้นึกถึงเสมอว่ามนุษย์เราต้องมีความอดทน 
แล้วจงอย่ายึดติดกับความหลัง จงทำปัจจุบันและอนาคตของตนเอง
รวมถึงองค์กรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เผื่อความผิดหวังไว้บ้าง อย่า
คิดว่าทุกอย่างจะสมหวังตลอดไป และสิ่งที่ไม่ควรลืมคือ ต้องไม่หยุด
นิ่ง ควรมีการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน เพราะการพัฒนาไม่มีที่
สิ้นสุด   
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/355050 

 

********************* 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/355050
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ตอนที่ 18 
การย้ายครั้งที่ 7 ของชีวิตรับราชการ 

 
การย้ายในครั้งนี้จะเรียกว่าย้ายนั้นคงไม่ถูกต้องนัก เหตุ

เพราะเกิดจากการถูกยุบตำแหน่งเดิม และผู้เขียนได้สอบโอนมาอยู่
ที่ มรภ.พิบูลสงคราม ซึ่งได้สอบเมื่อปี 2545 - 2546 ราว ๆ นี้... กว่า
ที่ สพฐ. จะปล่อยตัวให้มาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก็
ประมาณเดือนตุลาคม 2547 เหตุที่มาเพราะในครั้งแรกไม่รู้ที่มาที่ไป
ของตนเองเลยว่าจะอยู่ที่เขตพื้นที่ได้อย่างไร เพราะในตำแหน่งเดิม
นั้น “ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ” ก็คืออยู่เป็น
ผู้บังคับบัญชาของครูในอำเภอ ๆ หนึ่งเท่านั้น ไม่มีผู้บังคับบัญชา
มากมายเช่นเขตพ้ืนที่ในทุกวันนี้ 

คำว่า “ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ก็เป็นจริงอย่างที่ว่า เพราะ
แค่ความคิด ๆ เดียวก็พอแรงแล้ว นี่นำความคิดของคนเป็นสิบ ๆ 
คน มันก็คงต่างความคิด...ปัญหาก็มากมายเสียเหลือเกิน...พรรค
พวก เด็กใคร เด็กมัน มากมายเสียเหลือเกิน...และเขตพื้นที่ก็คงไม่
เหมาะกับตัวเรา ตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า...โดยไม่รู ้ว่า 
อะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง ถ้ามาอยู่ที่ราชภัฏ” 

เมื่อมาอยู่ที่ มรภ. เสมือนบุญเก่าไม่รู้ว่ามันสะสมอยู่ในตัว
เราในชาตินี้หรือชาติที่แล้วหรือเพราะกรรมจากการคิดดี + ทำดี ใน
ชาตินี้จึงทำให้ตัวผู้เขียนมาพบเจอกับสิ่งดี ๆ พบกับผู้บริหารที่มี



132 
 

จิตใจดี มีคุณธรรม ทำให้การทำงานที่ มรภ. เป็นไปแบบราบรื่น เป็น
การแสดงผลงานที่ตนเองมีอยู่ จากคนที่ No name กลับกลายเป็น
คนที่ท่ัวไปรู้จัก + ขอคำปรึกษา (ถ้าเป็นเรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล... ซึ่งมีบางคนถามว่าตัวผู้เขียนเองไม่ใช่ลูกหม้อของ มรภ. แต่
ทำไมทราบเรื่องของราชภัฏได้)...ก็จะไม่ให้รู้ได้อย่างไร ช่วงที่ผู้เขียน
เข้ามาอยู่ มรภ.นี้ เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ของ 
มรภ. และตัวผู ้เขียนก็สามารถนำความรู ้เดิมมาบูรณาการหรือ
ประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ ๆ และเรียนรู้เพิ่มเติม... โดยสามารถ
ทำงานให้กับ มรภ. ได้... 

คำว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สมแล้วกับคำว่า ข้าราชการ
ที่อยู่ใน มรภ. คือ คนของพระราชา... ตัวผู้เขียนก็คือ “ข้าราชการซึ่ง
เป็นคนของพระราชา” เป็นตัวแทนในการทำความดีต่อบ้านเมือง...
เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นข้าราชการเป็น “คนของพระ
ราช” “คนของแผ่นดิน” แม้แต่จะคิด จะทำ ก็ต้องกลั่นกรอง ทำแต่
สิ่งดี ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานให้กับประเทศชาติ... 

ตำแหน่งที่ได้รับในช่วงแรก ๆ คือ รักษาการผู้อำนวยการ
กองกลาง ต่อมาเมื่อได้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งจริง ๆ - ปัจจุบัน ก็คือ 
“ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล” ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วก็สูง
พอแล้วสำหรับตัวผู้เขียน “เป็นผู้หญิง” ช่วงเวลาที่เหลืออีก 10 ปี 
ขอทำงาน ทำความดีเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ เป็นผู้สอนน้อง ๆ 
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แนะนำน้อง ๆ  ให้มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อ มรภ.พิบูลสงคราม 

การทำงานบุคคลนั้น ถ้าจะพูดไปแล้ว งานลักษณะนี้เป็น
งานที่ให้ความเป็นธรรม ระบบต้องยึดถือระบบคุณธรรมให้มากกว่า
ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งระยะเวลา 8 ปีที่มาอยู่ มรภ. ภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง
ได้ทำ ได้ช่วยเหลือ ได้ให้คำปรึกษาแก่น้อง ๆ ในราชภัฏด้วยกัน 
เพราะนั่นคือ... “ความเติบโต ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ที่
จะต้องเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน” การทำงานของผู้เขียนไม่มีการเล่น
เส้น วัดกันที่ความรู้ ความสามารถ...อาจเรียกว่า “สะอาด ใส ใน
การทำงาน” โดยเฉพาะผู้บริหารของ มรภ. ก็ใช้หลักการเดียวกัน 
ทำให้ผู้เขียนภูมิใจและสบายใจมากในการที่ได้ทำงานร่วมกัน... 

ยามเกิดปัญหา ก็ร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้น
ไปให้ได้ นับได้ว่า “เป็นการเกิดของมหาวิทยาลัยในลักษณะเพ่ือ
ท้องถิ่นที่แท้จริง” ...ซึ่งนับวันผู้เขียนคิดว่า...ก็คงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
สมกับคำว่า “เพื่อท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น” ...และก็ขอ
พอกันทีสำหรับการย้าย ครั้งนี้ครั้งที่ 7 คงเป็นครั้งสุดท้ายของ
ชีวิตรับราชการ... ผลดีของการได้ย้ายบ่อย ๆ นั ่นคือ การได้
ปรับเปลี่ยนชีวิตการทำงาน เปลี่ยนหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ ทำ
ให้ตัวผู้เขียนเป็นงานรอบด้าน... ผลเสียนั่นคือ “ยอมรับว่า...
เหนื ่อยมาก ๆ แต่คำว่าเหนื ่อยนั ้นมันแฝงกับคำว่า  “ต้อง
อดทน” อยู่เสมอ...จึงทำให้เป็นตัวเรามาได้ในทุกวันนี้...” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/485496

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/485496
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ตอนที่ 19 
ประสบการณ์ที่ผิดพลาดจากการทำงาน 

 
           ในการทำงานของเราไม่ว่าจะสถานที่ สถานการณ์ไหน อาจ
เรียกว่าเกือบทุกคนก็ได้ที ่เมื ่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมเกิดการ
ผิดพลาดในการทำงาน ผิดพลาดต่อชีวิต ผิดพลาดต่อการกระทำ 
ผิดพลาดต่อตนเอง ผิดพลาดต่อผู้อ่ืน ฯลฯ ซึ่งมันเป็นความผิดพลาด
ที่ตัวเราเองไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันผิดพลาดขึ้น... แต่การผิดพลาด
นั้นเมื่อตัวเราเองรู้ตัวว่าผิด เราก็ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว
เตือนสติตนเองให้ระวังไว้ว่า... คราวต่อไปอย่าได้ประมาท ทำอะไรก็
ต้องระวังให้มากขึ้น ตั้งสติกับตนเอง ห้ามใจลอยเด็ดขาด...  เรียกว่า 
“ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นบทเรียน เป็นครูก็ได้ที่สอนให้ตัว
เราต้องระมัดระวังยิ่งขึ้น อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก” เพราะ
เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้น แต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้อง
แก้ไขมันให้ดีที่สุด...เพราะขืนปล่อยไป จะไม่เป็นผลดีต่อตัวเรา ต่อ
คนรอบข้าง ต่อสังคมที่เราอยู่...เรียกว่า คนที่ทำผิดพลาดนี้ “ก็รู้สึก
ผิด ๆ ที่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าเกิด...และถ้าเรารู้ตั้งแต่แรก เรา
คงไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี ้ม ันเกิดขึ ้น” ถือได้ว ่า “เป็น
ประสบการณ์ชีวิต” ที่ตัวเราควรจดจำไว้เป็นบทเรียน ไว้เตือนสติ
ตนเองว่า “ต่อไปไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอีก” แบบนี้นี่แหล่ะที่สุภาษิต
ไทยเขาว่าไว้ว ่า...  “ผิดเป็นครู” แต่เรื ่องผิดพลาดทุกอย่างก็มี
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ทางออก เมื่อพบปัญหาก็ต้องแก้ไข หรือที่ใคร ๆ เคยบอกว่า “ทุก ๆ 
ปัญหามีทางออก” 
            สำหรับผู้ที่มีผลกระทบต่อการที่เกิดจากการผิดพลาด....   
ก็ควรที่จะให้อภัย ให้โอกาส ให้กำลังใจ เพราะการกระทำที่เกิดขึ้น 
ไม่มีใครตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นหรอก ยิ่งเป็นเรื่องของการทำงาน ใคร 
ๆ ที่ได้ปฏิบัติ มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ เชื่อว่า!!! คน ๆ นั้น ก็ต้องการให้
งานที่ออกมานั้น... เป็นผลงานที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุด เรียกว่า “ต้องให้
โอกาสกับคนที่ทำผิดพลาด เห็นใจ เมื่อดูเจตนาแล้วเขาก็มิได้ตั้งใจ
จะทำให้มันผิด” ต้องเปิดใจให้โอกาสเขาแก้ไขใหม่ ปรับแก้ใหม่
เพื ่อให้งานนั ้นมันถูกต้อง เพราะใช่ว ่าใคร ๆ จะตั ้งใจทำให้มัน
ผิดพลาด... ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา... อย่าเอาแต่ความคิดส่วน
ตนมาเป็นตัวตัดสินว่า... “ต้องไม่ผิด” ซึ่งในความเป็นจริง “มัน
ไม่ใช่” การกระทำใด ๆ ย่อมมีเรื่องผิดพลาดเป็นธรรมดา ถ้าใจเรา
ไม่อคติเกินไป... ให้ลองย้อนคิดถึงตัวเราที่เคยทำผิดพลาดเหมือนกัน 
ฉันใดก็ฉันนั้น... ก็จะทำให้ตัวเรารู้ว่า คนเราเกิดมาย่อมผิดพลาดได้ 
เว้นแต่เราจะให้โอกาสให้กับคนที่ทำผิดพลาดนั้นหรือไม่...  ถ้าเรา
ไม่ให้อภัย อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมที่เราอยู่ แต่ถ้าเราให้อภัยสังคม
ของเราจะได้อะไร? ความมีจิตใจที่จิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เท่านั้นที่จะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากกว่าการคิดที่จะไม่ให้โอกาสกับ
คนที่ทำงานผิดพลาด...เพราะการผิดพลาดต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้กับ
ทุกคน ทุกโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพียงแต่ว่ามนุษย์ทุกคน 
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ต้องมีถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน เป็นมิตรหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน    
ยิ่งระหว่างเรื่องการทำงานด้วยแล้วละก็...ถ้าเอาเรื่องอคติมาคุยกัน 
บอกได้เลยว่า... รังแต่จะมีปัญหาไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายเป็นการคาด
แค้นพยาบาทต่อกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำงานร่วมกันเลย... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518210 

 
********************* 

 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518210
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ตอนที่ 20 
การเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี 

 
          นับจากประสบการณ์ในการทำงานของตนเอง ไม่ว่าตัวเรา
จะอยู่ ณ ขณะใดในปัจจุบันนี้ ตราบใดที่ตัวเราได้ทำงานอยู่ ทุกขณะ
เราเติบโตมาจากการที่ตัวเราเป็นลูกน้อง ไม่ว่าเริ ่มแรกของการ
ทำงานมา ณ บัดนี้ถึงแม้ว่าในยุคคปัจจุบันสายการบังคับบัญชาดูจะ
ลดบทบาทลงมาบ้าง แต่สำหรับโครงสร้าง หน้าที่ ก็ยังคงมีให้พวก
เราได้ทราบและถือปฏิบัติตาม... ทำให้ปัจจุบันนี้ คำว่า “อำนาจ” ดู
ลดลงไปในตัว แต่จะมีอยู่ในโครงสร้างของมันเอง... ถ้าเปรียบเทียบ
กับสมัยก่อนเมื่อประมาณ 25 ปีขึ้นไป คำว่า “อำนาจ” ในโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชาดูจะแข็งแกร่ง เข้มแข็ง มีอำนาจมากมาย มองดู
แล้วมีอำนาจในตัวของมัน ยิ่งถ้าใครทำงานรับราชการแล้วละก็ ดูจะ
มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเคยเป็นระบบศักดินาเดิมมาด้วย ซึ่งใคร ๆ 
ก็อยากส่งให้ลูก - หลาน เข้ามาทำงานรับราชการกัน เพราะเขายัง
ไม่ทราบความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” ที่แท้จริง... แต่มา ณ 
ปัจจุบันภาครัฐพยายามปรับบทบาทลง แต่อำนาจก็ยังมีอยู่ในตัว
ของโครงสร้างเอง... 

แต่ในตัวของสายบังคับบัญชานั้น ก็ข้ึนอยู่การกระทำตัวของ 
“บุคคล” ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “หัวหน้า” “ผู้บังคับบัญชา” คือ ตัวตน
ของผู้นั้นที่ได้เข้ามารับหรือครองตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บังคับบญัชา 
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ว่า บุคคลคนนั้นมีความยุติธรรมต่อการทำงานต่อลูกน้องต่อเพื่อน
ร่วมงานมากน้อยเพียงใด... ถ้าบุคคลใดมีจิตใฝ่ไปทางด้านเผด็จการ 
ก็จะแสดงถึงความมีอำนาจในการทำงานแบบล้นเหลือ บางครั้งทำ
ให ้เพ ื ่อนร ่วมงาน ล ูกน ้อง ร ู ้ส ึกอ ึดอัด บางคนถึงก ับบอกว่า          
“บ้าอำนาจ” เรียกว่า เมื่อเขาให้สวมหัวโขนแล้วกลับใช้หัวโขนใน
ด้านของการทำงานแบบรุนแรง ไม่มีคำว่า...ประนีประนอมกัน...ใช้
ความคิดและอำนาจสั่งการของตนเองเป็นใหญ่... สถานการณ์แบบนี้
จะทำให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องไม่เกิดสุขในการทำงาน เวลาเกิด
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ลักษณะการทำงานแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะตัว
ใครตัวมัน ไม่ค่อยสนใจกัน เรียกว่า “ไม่ได้ใจกัน”  แต่สถานการณ์
แบบนี้ ก็จะมีข้อดี - ข้อเสียในตัวของมันเองเช่นกัน... 
         สำหรับอีกสถานการณ์หนึ่ง หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาบาง
คนเมื่อได้รับตำแหน่งและได้รับบทบาท แต่ก็ไม่ได้นำเรื่องอำนาจมา
ใช้ อาจนำมาใช้บ้างแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ สถานการณ์หนึ่ง 
ใช้หลักคุณธรรมมาใช้ในการทำงาน ก็จะทำให้การทำงานนั้นเกิดสุข 
สุขสำหรับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ลักษณะการทำงานแบบนี้จะ
ทำให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาได้ใจลูกน้อง เวลาเกิดปัญหาใด ๆ 
เกิดขึ ้น ลูกน้องก็จะรักและปกป้อง เกิดการทำงานกันด้วยใจ มี
เหตุการณ์ใด ๆ เกิดข้ึน ก็จะบอกกันร่วมกันคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้
ผ่านไปด้วยดี สถานการณ์แบบนี้ก็เช่นกัน มีข้อดี - ข้อเสียในตัวของ
มันเองเช่นกัน... 
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ณ ที่ทำงาน เรียกว่า เกือบจะทุกแห่งที่เมื่อตัวของเราได้เป็น
ลูกน้อง ลูกน้องที่ดี ต้องหมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ
มอบหมายได้ทำ และทำให้ดีที่สุดแต่เมื่อหัวหน้ามอบหมายงานให้ทำ
ก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะนั่นหมายความว่า
ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าให้ท่านได้แสดงฝีมือ แสดง
ผลงานของท่าน... สิ่งที่ท่านจะได้รับและเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต
ของการทำงาน นั่นคือ ความรู้ที ่ท่านได้รับโดยไม่รู้ตัวว่า...  การ
ทำงานในครั้งที่ท่านได้รับมอบหมายมันกลับกลายเป็นองค์ความรู้
ที่สั่งสมในตัวของท่านเอง... คราวนี้ท่านยังอายุน้อย ๆ อาจจะยัง
ไม่ได้ใช้ แต่เมื่อตราบใดที่ท่านได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น... ความรู้ที่ท่าน
ได้ร ับและสะสมขึ ้นเร ื ่อย ๆ นั ้นมันจะสามารถนำมาใช้ในกับ
สถานการณ์หนึ่ง โดยที่บางคนไม่เคยได้ปฏิบัติเช่นท่าน เขาก็จะไม่
สามารถปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดนั้นได้ แต่ท่านกลับสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จลงได้... นี่คือ...ประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่
แต่ละคนได้รับและมีความแตกต่างกันนั่นเอง... 
         ลูกน้องที่ดี ไม่ควรปฏิเสธเรื่องการทำงาน... ไม่ควรทำให้
หน่วยงานแตกความสามัคคี... ไม่ควรนินทาเพื่อนร่วมงาน ควรเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา... ไม่ควรนินทาหัวหน้าตนเอง... ไม่ควรนำความใน
ของหน่วยงานไปขยายความต่อสาธารณชน...  งานบางอย่างเป็น
ความลับก็ไม่ควรที่จะนำไปเผยแพร่ให้ใครต่อใครได้รับทราบ... ควร
ช่วยเหลือกันภายในหน่วยงาน มีน้ำใจเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ต่อกัน...
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ช่วยเหลือกันเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ...  มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อให้งาน
สำเร็จมากกว่า... ไม่ควรนำเรื่องราวส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานอีกคน
หนึ่งไปบอกเพ่ือนอีกคนหนึ่งในทางที่มีอคติ... (หากเป็นไปได้ควรพูด
กันถึงเรื่องการทำงานให้มาก ๆ จะดีกว่า) ยามใดที่มีเรื่องราวที่จะ
บอกกัน ควรบอกด้วยใจ ใจคิดอย่างไร ปากก็ควรพูดแบบนั้น ไม่ใช่
ใจอย่าง... ปากก็พูดอีกอย่าง... ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดหมางภายใน
หน่วยงานได้... แต่การทำงานบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก ๆ ที่จะบอกให้
ปฏิบัติแบบข้างต้นได้... ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนลึกของบุคคลคนนั้น
ว่าจะทำได้หรือไม่ และขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของบุคคลคนนั้นที่
สามารถนึกคิดและแยกแยะออกว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ...
สำหรับเพื ่อนร่วมงานด้วยกัน ถึงแม้สนิทกันก็ไม่ควรใช้น ิสัย      
“การยุแย่” เพื ่อให้เพื ่อนร่วมงานเกิดการแตกแยกกันภายใน
หน่วยงาน... 

สำหรับปัจจุบัน ภาครัฐได้นำเรื่องของการทำงานเป็นทีมเข้า
มามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นเพ่ือขจัดหรือลดปัญหาในเรื่องของ
อำนาจให้ลดลง แต่ไม่ถึงกับหมดไปเลยทีเดียว คำว่า “การทำงาน
เป็นทีม” จึงมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ 

คำที่กล่าวมาข้างต้น... ที่เกิดเรื่องขึ้น เนื่องมาจาก “คนเรา
ลืมนึกถึงไปว่า... ตัวเรามาทำงานและจุดประสงค์ของการทำงาน นั่น
คือ การทำงานให้ประสบผลสำเร็จแต่พอเมื ่อลืมนึกถึงเรื ่องงาน 
จิตใจก็มักจะมุ่งไปนึกถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้
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เกิดปัญหาในการทำงานเสียส่วนใหญ่และทำให้หน่วยงานไม่เกิดสุข
สุดท้ายก็จะทำให้เกิดเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งงานก็จะไม่บรรลุผลสำเร็จ
ได้...” 

“แล้วท่านที่ได้เข้ามาอ่านล่ะ...ปัจจุบันเป็นลูกน้องที่ดี
หรือไม่???????” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518308 

 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518308
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ตอนที่ 21 
การเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 
ทุกเรื่องราวของชีวิต... ไม่ว่าเรื่องใด ๆ มีความสำคัญยิ่งต่อ

การดำรงชีว ิตของคน ๆ หนึ ่ง แต่ทำอย่างไร? ที ่จะให้เรื ่องราว
ดังกล่าว เป็นเรื่องราวที่จะถูกถ่ายทอดลงบนบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร มิให้เรื ่องราวต่าง ๆ มันต้องสูญหายไปกับตัวของเจ้าของ
เรื่องราวนั้น ๆ สิ่งสำคัญที่จะสามารถนำเรื่องราว ความรู้ออกมาได้
นั้น... คนที่จะเล่าเรื ่องราวดังกล่าวต้องบริหารจัดการเวลาให้กับ
ตนเองให้ได้ รู้จักแบ่งปันเวลา ว่าควรจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ออกมา
เผยแพร่ในตอนไหน... เรื่องราวต่าง ๆ มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและ
ฝังอยู่กับตัวคน เริ่มตั้งแต่ลืมตามาอยู่บนโลกใบนี้จนถึงสิ้นลมหายใจ
ทุก ๆ เรื่องเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่แต่ละคนต้องเรียนรู้ทั้งสิ้น... 

จากที่ผู ้เขียนได้เขียนเรื ่องการเป็นลูกน้องหรือใต้บังคับ
บัญชาที่ดีไปแล้ว... บันทึกนี้ขอเขียนเรื่อง “การเป็นหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ดีบ้าง” เพราะจะได้ไม่ลำเอียงว่าเขียนแต่เรื่องที่จะ
ให้ลูกน้องทำหรือปฏิบัติ แล้วหัวหน้าหรือผู ้บังคับบัญชาที ่ดีล่ะ       
ไม่เห็นบอกเลยว่า... ควรทำตนอย่างไร? ที่จะทำให้องค์กรชื่นชม   
ยกย่อง นับถือในความที่ตนเองมีหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ดี...  
จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเป็นทั้งลูกน้องและหัวหน้าคน ทำ
ให้ต้องการการถ่ายทอดประสบการณ์ที ่ตนเองได้เคยปฏิบัต ิต่อ
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ลูกน้อง ต่อผู้ร่วมงานว่าได้เคยปฏิบัติเช่นไร? และก็รู้ตัวเองเสมอว่า... 
ที่ตนเองได้ปฏิบัติมานั้น “ดีที่สุดแล้ว...สำหรับความคิดของเรา” 
ส่วนคนอื่นจะพอใจหรือไม่พอใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละ
บุคคลแล้วล่ะเพราะความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นนั้น เราไม่สามารถรู้
ได้... ขอเพียงแค่ ตัวเราคิดว่า “เราทำดีที่สุดแล้ว” เท่านั้นก็คงพอ 

การเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้น การปฏิบัติตัว 
คือ ต้องเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้เสนอแนะที่ดี รับฟังความคิดเห็นของ
ลูกน้อง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง มีความคิด วิเคราะห์เรื่องในแต่ละเรื่อง
ด้วยเหตุผล หลักการหรือความรู ้ที ่ต ัวเรามีอยู่  หากไม่สามารถ
ตัดสินใจหรือวิเคราะห์ได้ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือตัวเรา
ขึ้นไป... แล้วใช่ว่าจะเชื่อเลย... เราควรนำเรื่องที่ได้รับคำแนะนำนั้น
มาพินิจวิเคราะห์และพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่...  ทั้งหมดเป็นไปด้วย
หลักการและเหตุผล แล้วก็ “อย่ารีบด่วนสรุป” ชั ่งน้ำหนักดูว่า     
“ดีแล้วหรือไม่” คนเราไม่ควรทิ้งหลักการและเหตุผล ยิ่งในสังคม
ปัจจุบันดูเสมือนปัญหาต่าง ๆ ในที่ทำงานมีมากมายเสียเหลือเกิน 
บางครั้งบางครา... เหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่มันก็สามารถนำมาทำ
ให้เป็นเรื่องได้ เช่นเรื่องเล็ก ๆ แต่กลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่...  หัว
หน้าที่ดี ไม่ควรตำหนิลูกน้องในที่สาธารณชน เมื่อลูกน้องทำผิด
หรือไม่ดีควรคุยด้วยตัวต่อตัว แนะนำในฐานะที่ตัวเราเป็นพ่ี เขาเป็น
น้อง คำแนะนำท่ีดีควรออกมาจากใจของเราจริง ๆ และไม่ควรเลือก
รักลูกน้องคนใดคนหนึ่ง ควรรักลูกน้องให้เท่า ๆ กัน เพราะไม่เช่นนั้น 
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เรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงานได้... การ
กระทำใด ๆ ไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม      
ไม่ควรทำสิ ่งใดที ่ ไม ่ด ีให ้ก ับลูกน ้องได้เห ็น เช ่น เร ื ่องการใช้
งบประมาณ การบริหารจัดการที่เป็นเรื่องไม่ดี เพราะจะเป็นตัวอย่าง
ให้กับลูกน้องนำไปปฏิบัติต่อไปได้ในยามที่ไม่มีเราอยู่แล้ว...  ควร
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างกับลูกน้องได้เห็น เช่น มาทำงานตรง
เวลา เช้า - เย็น (ในความคิดของผู้เขียน เวลาราชการ 08.30 น. - 
16.30 น. จะมาก่อนทำงานอาจประมาณ 15 นาทีก็ได้ ส่วนกลับก็
ควรหลังจาก 16.45 น. ไปแล้วเช่นกัน) ถ้าตัวหัวหน้าประพฤติปฏิบัติ
ตนเช่นนี้ ไหนเลยลูกน้องจะประพฤติปฏิบัตินอกลู่ เพราะเขาเห็น
ตัวอย่างของเราประพฤติอย่างไร เขาก็จะนำไปปฏิบัติเช่นนั้น 

สำหรับคำพูด ไม่ควรใช้คำพูดที ่วางอำนาจ ควรใช้คำที่
สุภาพ พูดจาไม่แสดงตนข่มท่าน พูดด้วยเหตุด้วยผล เราหวังดี
อย่างไรก็บอกไปเช่นนั้นพร้อม ๆ กับการกระทำของเราด้วยว่า ทุก
สิ่งทุกอย่างที่เราบอกนั้น “มันออกมาจากใจของเรา” บอกด้วย
ความหวังดี ต้องการที่จะเห็นเขาเป็นคนดี เพราะถ้าลูกน้องทุก ๆ 
คนประพฤติดี ก็จะทำให้หน่วยงาน สังคมดีตามไปด้วย...  ในการ
พิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ผลประโยชน์ ควรกระทำ
ด้วยความยุติธรรมมีที่มามีเหตุผล มีคำตอบที่จะตอบสังคมได้ด้วยว่า
เพราะอะไรที่คนนั้นได้ อีกคนไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาคา
ใจพวกเขาไป เพราะเขาไม่เข้าใจความคิดของตัวเราที่เป็นหัวหน้า
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หรือผู้บังคับบัญชา... เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นควรพูดคุยกับลูกน้องให้
เข้าใจ ไม่ควรเก็บเรื่องไว้ในตัวของเราเพราะเช่นกัน ลูกน้องบางคน
อาจไม่เข้าใจว่าเราคิดอย่างไร มีเหตุผลใด จึงตัดสินใจแบบนั้น...   
การเป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องรับผิดแทนลูกน้อง ถึงแม้ตัวหัวหน้าจะไม่ได้
เป็นผู้กระทำ แต่ในสายของการทำงาน หัวหน้าไม่เคยพ้นความผิด 
เพียงแต่ต้องมีการสอบสวนกันให้ได้ข้อเท็จจริง... สำหรับตัวหัวหน้า
ก็ควรบอกลูกน้องให้ได้รู้ว่า... คราวต่อไป...ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ต้อง
มีความระมัดระวัง รอบคอบให้มากขึ้น... หัวหน้าที่ดีควรถามถึงทุกข์ 
ส ุขของล ูกน ้อง ยามที ่ล ูกน ้องเด ือดร้อนควรสอบถามหาทาง
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในงานหรือปัญหาครอบครัว ควรหา
ทางแก้ไขเพื่อให้บรรเทาลง (อาจดูว่าไม่ใช่...แต่ความจริงแล้วรวมถึง
ครอบครัวด้วย...เพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน) ปัจจุบัน
ความสุขต้องเกิดจากที่ทำงานและท่ีบ้านหรือครอบครัวด้วย จึงจะ
เรียกว่า “มีความสุขที่แท้จริง” ต่อการดำรงชีวิต... 

การเป็นหัวหน้าที่ดี ก็ไม่ควรนำเรื่องราวของลูกน้องมาว่า
ประจานให้คนอื ่นได้รับทราบ ควรเป็นพี ่เลี ้ยงให้คำปรึกษาที ่ดี       
ให้คำแนะนำที่ดี ไม่ควรทำตัวเองให้หมดความศรัทธาต่อลูกน้อง 
ควรทำตนให้เป็นแบบอย่าง... ควรเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
การที่ลูกน้องได้มีการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าเรื ่องเรียนหรือเรื่องการ
พัฒนาตนเองในทุกรูปแบบ เพราะการที ่จะทำให้งานประสบ
ผลสำเร็จได้ดีจริง ๆ นั้นเมื่อลูกน้องเก่งก็จะทำให้ผลงานที่ปฏิบัติ
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ออกมาดี... คนเป็นหัวหน้าคน ไม่ควรกลัวว่า “ลูกน้องจะเก่งกว่า
ตนเอง... ความจริงแล้ว ลูกน้องเก่งสิดี เพราะจะทำให้งานออกมา
ดี” สำหรับลูกน้อง เมื่อรู้ตัวว่าเก่งแล้ว ก็ไม่ควรวางตัว “กร่าง” 
กร่างในความรู้ที่ตนเองมี เพราะจะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน... 
ควรใช้ความรู้ในลักษณะที่ถูกที่ถูกทาง... การเป็นหัวหน้าคนต้องมี
ระบบคุณธรรมประจำใจเสมอ กระทำสิ่งใดก็ควรที่จะนึกถึงความมี
คุณธรรมประจำใจด้วย... ไม่ควรใช้ความรู้สึกหรือความคิดที่ไม่ใช้
หลักการและเหตุผล ขาดความรู้ในเรื ่องระเบียบ ข้อบังคับมาใช้ 
เพราะจะทำให้ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานดูแคลนได้...  ควรมีน้ำใจโอบ
อ้อมอารีต่อลูกน้อง มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ช่วยเหลืออย่าง
จริงใจต่อลูกน้อง ควรให้อภัยยามที่ลูกน้องทำงานผิดพลาด หาทาง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ควรปัดความรับผิดชอบในการทำงาน... เท่าที่
กล่าวมาก็พอจะทำให้สังคมหรือหน่วยงานที่เราได้อยู ่เกิดความ
ร่มเย็นมีความสุขแล้วสำหรับ “ชีวิตของการทำงาน” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518317 
 

*************************

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518317
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ตอนที่ 22 
การเป็นผู้บริหารที่ดี 

 
จะมีใครสักก่ีคนที่รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี...

อาจเป็นผู้บริหารตามวาระ เป็นผู้บริหารโดยตำแหน่ง...  ขึ้นชื่อว่า 
“ผู้บริหาร” ยิ่งต้องระมัดระวังอย่างมาก... อย่านึกว่า!!! เมื่อเขาสวม
หัวโขนให้แล้ว แล้วจะก้มลงมามองดูพื้นล่างไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่อง
การทำงานแล้วสิ่งที่ต้องระวัง นั่นคือ...เวลาสั่งการใด ๆ ไม่ควรข้าม
ระดับ เช่น ควรสั่งการมาที่ผู้อำนวยการก่อน ๆ ที่จะลงไปสั่งการกับ
ลูกน้อง เพราะลูกน้องบางครั้งก็ไม่ทราบเรื่องต้องย้อนกลับมาถาม
ผู้อำนวยการ... ถ้าคนที่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้เขาจะไม่สั่งการแบบ
ข้ามระดับขั้น เขาจะให้เกียรติผู้อำนวยการเพราะการทำงานต้องให้
เกียรติซึ ่งกันและกัน เพราะไม่เช่นนั้นงานจะไม่ประสบผลสำเร็จ 
บางครั้งผู้เขียนก็ไม่ทราบว่า... ผู้บริหารคนนั้นคิดเช่นไร? ถ้าไปพบ
กับลูกน้องที่ไม่บอกเรื่องกับผู้อำนวยการเก็บเรื่องไว้คนเดียว เมื่อเกิด
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในทางที่ไม่ถูก คนที่รับผิดชอบคือใคร? ใช่
ผู ้อำนวยการหรือไม่ เพราะอยู ่ในฐานะที่ต้องรับรู ้ร ับทราบ เป็น
หน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ... เพราะถ้ากระทำเช่นนี้สำหรับคำว่า 
“ผู้อำนวยการ” ก็ไม่น่าควรมีในโครงสร้าง เพราะผู้บริหารสามารถ
สั่งมายังลูกน้องได้เลย... แต่เหตุใดเล่าที่ภาครัฐต้องกำหนดให้มี  
“ผู ้อำนวยการ” มีไว้เพื ่ออะไร? สำหรับผู ้บริหารที่แท้จริงเขาคง
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ทราบว่าเพื่อเหตุใด? และใช่ว่า “ผู้อำนวยการ” อยากจะรู้เขาต้องรู้ 
เพราะมันคือหน้าที่ของเขานั่นเอง... 

เมื่อเขาสวมตำแหน่งให้แล้วก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้ในทางที่
ผิด เพราะจะทำให้งานเกิดการเสียหายได้... โดยเฉพาะเรื่องที่มีการ
ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติ ผู้บริหาร (ถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนในเรื่อง
ที่ได้มีการประชุม) ยิ่งเป็นผู้บริหารตามวาระไม่สมควรที่จะกระทำ
เพราะความรู้ควรอยู่คู่กับผู้ปฏิบัติ เขาจะได้สานงานต่อไปได้...  ไม่
สมควรที ่จะไปประชุมโดยไม่ได้นำลูกน้องที ่ได้ปฏิบัติอยู ่ไปด้วย 
เพราะไม่มีใครทราบเรื่องเท่ากับเจ้าของเรื่องที่เขาปฏิบัติอยู่ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ คนที่ปฏิบัติเขาจะได้บอกสาเหตุที่แท้จริงให้ได้... 

การที ่ ได ้ม ีผ ู ้บริหารแบบนี ้  ทำเอาคนที ่ปฏิบ ัต ิก ็งงไป
เหมือนกันกับคำที่ว่า “ใช่ผู้บริหารที่แท้จริงหรือไม่” เพราะต่อไปการ
กระทำที่ไม่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นกับองค์กรแบบนี้เสมอ ๆ และอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเปรียบเสมือนการกัดเซาะของน้ำกับหิน 
มันจะค่อย ๆ กร่อนไปทีละน้อย ๆ ซึ่งถือว่าไม่ควรปฏิบัติ... แล้วจะมี
ใครกล้าบอกท่านได้ล่ะ... ก็ต่อเมื่อท่านได้เป็นผู้บริหารของเราไปแล้ว 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518713 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518713
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ตอนที่ 23 
หน้าที ่

 
คำ ๆ นี ้ พออ่านดูแล้วผู ้เขียนมีความคิดเห็นว่า “มันดู

ยิ่งใหญ่มีความสำคัญมาก ๆ ต่อการดำรงชีวิต” แต่จะมีมนุษย์เราสัก
กี่คนที่คำนึงถึง... ทุกวันนี้ผู ้เขียนเห็นว่าสังคมการทำงานวุ่นวาย 
สับสนมีปัญหาก็เพราะคนเราไม่ค่อยรู้จักหน้าที่... หน้าที่ของตนเอง
ในแต่ละคนที่เกิดมาในฐานะของการเป็นลูกว่ามีหน้าที่อย่างไร? ใน
ฐานะของการเป็นนักเรียนว่ามีหน้าที่อะไร? ควรทำตัวเช่นไรบ้าง? 
ในฐานะเมื่อจบการศึกษาแล้วได้งานทำ ทำงานในสถานะใด เป็น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
ฯลฯ แล้วทางส่วนราชการมอบหมายให้ทำงานในหน้าที่ใด? ท่านได้
ทำตามหน้าที่และเต็มความสามารถแล้วหรือไม่? ในฐานะที่ตนเอง
เป็นพ่อ - แม่ ท่านได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่? ว่าพ่อ - 
แม่ คนนั้นเขามีหน้าที่เช่นไร? 

หน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้มันแฝงอยู่ในบทบาทของแต่ละคน ว่า
ตนเองตกอยู่ในสถานะใด? แล้วมนุษย์เราลืมไปแล้วหรือว่า... ตนเอง
มีหน้าที่เช่นไร? ได้ทำตามบทบาทหน้าที่นั้นแล้วหรือไม่? ผู้เขียนมี
ความคิดว่า... ถ้าทุกคนตอบว่า... ได้ทำตามหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์
แล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าคงไม่ทำให้สังคมวุ่นวายอย่างเช่นทุกวันนี้หรอก
ต้นเหตุก็คือ... คนเราไม่ค่อยรู ้จ ักบทบาทหน้าที ่ที ่แท้จริงกัน
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มากกว่า เรียกว่า “อยู่กันไปวัน ๆ ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับคำว่า หน้าที่” 
กันมากนักจึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่นทุกวันนี้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518718 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518718
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ตอนที่ 24 
เรื่อง early retry 

 
สำหรับเรื ่อง early ตั้งแต่รับราชการมาครบ 25 ปีแล้ว 

(เรียกว่าสามารถขอพระราชการเหรียญดื้อหรือเหรียญจักรพรรดิ
มาลาได้แล้ว) สำหรับผู้เขียนคิดว่าไม่นานเลย เผลอแป๊ปเดียวครบ 
25 ปีแล้วสำหรับชีวิตราชการ เป็นข้าราชการ = ข้ารับใช้ของ
แผ่นดิน คำนี้มีความหมายต่อผู้เขียนมากนัก... อาจเป็นเพราะตัวเรา
จริงจังกับทุกเรื ่องในชีวิตราชการมากเกินไปหรือเปล่า? หรือเป็น
ข้าราชการที่ดีเกินไปหรือเปล่า? จึงทำให้เราปฏิบัติงานแบบตรงไป 
ตรงมา เคารพกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งถ้ามา ณ ปัจจุบันเรา
ก็ยืดหยุ่น (โดยที่ไม่ผิดระเบียบ) ช่วยทุกคนที่สามารถทำได้โดยไม่ผิด
ระเบียบ หาวิธีช่วยเหลือเพ่ือให้งานบรรลุผลออกมาได้... แต่ก็ยังมี มี
ผู้ที่ไม่พอใจ เพราะไม่ตรงกับผลประโยชน์ของเขา 

มีข้าราชการท่านใดบ้าง? ที่ทำงานแล้วพบกับปัญหา แล้ว
หาทางออกไม่ได้... ผู้เขียนเคยบอกใครต่อใครว่า... ทุกปัญหามันมี
ทางออก แต่เมื่อมาเกิดเรื่องกับผู้เขียนเองแล้ว... บางครั้งมันก็ทำเอา
สมองเราตื้อไปเหมือนกัน “กับการทำงานในยุคใหม่” เพราะคนรุ่น
ใหม่ ๆ ที่ทำงานไม่ค่อยคิดว่า คนที่เขาทำงานนั้นเขามีกระบวนการ 
วิธีการทำงานกันเช่นไร แต่ขอให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เท่านั้นพอ...  
ความเคารพในอาวุโส การให้เกียรติกันนั้นแทบจะไม่มีในสังคมการ
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ทำงาน ซึ ่งในอนาคตมันอาจหายไปจากสังคมการทำงานก็ได้...  
เหตุการณ์แบบนี้น่าจะหายไปได้ถ้าสังคมการทำงานมีระบบที่ดีพอ... 
อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมการทำงานมีระบบที่ไม่ดีพอ... แล้ว
ใครบ้างล่ะ ที่จะต้องร่วมสร้างระบบให้ดี... 

ผิดกับสมัยก่อน การทำงานเป็นแบบการเห็นใจกัน เป็น
แบบพี่ - น้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่สังคมการ
ทำงานในสมัยนี้... คนละแบบกันเลยทีเดียว... เรียกว่ามีความเห็นแก่
ตัวกันมาก ผิดไม่ได้ คนทำผิดถูกอัดทันที ไม่ฟังเหตุผล การทำงาน
เมื่อผิดย่อมมีการแก้ไข...ความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีให้เห็น ความมี
น้ำใจไม่มีให้เห็น เป็นสังคมที่เพ่ือประโยชน์ตนเองอย่างเดียว ไม่ฟัง
เหตุผล... แล้วจากที่ผู้เขียนทำงานมา “ไม่เคยคิดถึงคำว่า early”  
พอมายุคนี้ได้พบได้เจอกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน
บอกว่า “อย่านำจิตออกนอกตัวเรา” ความจริงเราก็ไม่อยากเอาจิต
ออกนอกอย่างที่ท่านกล่าวหรอก... แต่เมื ่อตัวเราไปทำงานทุกวัน 
ไหนเลยจะไม่พบเจอกับปัญหา ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง... แล้วจะทำให้
เราทนไหวหรือเปล่า? กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวัน... (อาจเป็น
เพราะเราเป็นคนจริงจังกับงานมากเกินไปใช่หรือไม่) 

พยายามจะไม่คิด พยายามจะไม่ส่งจิตออกนอกกาย แต่จน
แล้วจิตมันก็วกไปวกมาอยู่นั่นเอง... ณ บัดนี้ทำให้ผู้เขียนทราบแล้ว
ว่า “คนที่เขาไม่ทนแล้วเขาขอ early ก่อนนั้นเขามีสภาพเช่นไร?” 
เขาคงไม่ต่างจากเรานักหรอก เพราะเขาเบื่อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่จะทน 
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เพราะเขาไม่มีความสุข... เพราะการทำงานนั้นความจริงภาครัฐ
ต้องการให้มีความสุข สุขที่เกิดจากทางบ้าน สุขที่เกิดจากที่ทำงาน... 
แล้วสภาพความเป็นจริงในสังคมการทำงาน มันเป็นแบบนั้นหรือไม่? 
สำหรับผู้เขียนก็จะพยายาม “อดทน” ให้ครบ 60 ปี แต่ก็ไม่ทราบ
ว่าจะทนได้หรือไม่ เพราะสังคมการทำงานปัจจุบัน บอกได้เลยว่า 
“ไม่ค่อยสนุกและมีความสุขสักเท่าไร?” เพราะระบบพรรคพวกมาก
เหลือเกิน เหนื่อยงานไม่เคยบ่นว่าท้อ แต่จะถอดใจก็เพราะเรื่อง 
“คน” ประเทศไทยเราจะพัฒนาไปถึงไหนหนอ???  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518724 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/518724
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ตอนที่ 25 
การทำงานในยุค IT 

 
ยุคนี ้ ใคร ๆ ก็ทราบว่า เป็นยุค IT มนุษย์เราส่วนใหญ่

ต้องการความเร็ว ข้อนี้ผู้เขียนทราบเป็นอย่างดี...แต่มนุษย์เราอาจ
ลืมไปว่า... ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่บันทึกลงใน IT นั้นก็มาจากฝีมือ
มนุษย์ หมายถึง การที่จะมีข้อมูลอยู่ใน IT ได้นั้น นั่นคือ มนุษย์เป็น
ผู้ป้อนข้อมูลนั้นเข้าเครื่อง IT นั่นเอง... 

บางครั้งคนเราได้รับข้อมูลข่าวสารจาก IT เรียกว่า เป็น
กระแสข่าวที ่ตัวเราได้รับรู ้ร ับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อาจ
เนื่องมาจากมีผู้รู้เรื่องมาก่อน แล้วนำมาแบ่งปัน นำมาบอกกล่าว ซึ่ง
ข้อมูลนี้ ผู้รับข่าวสาร ข้อมูล สามารถรับรู้ รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้
แต่ผู ้เขียนขอแสดงความคิดของผู้เขียนว่า...  “ตัวเราสามารถรับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ นั้นได้” เช่น เรื่องการที่ผู้เขียนได้ทราบเรื่องที่มีการ
แจ้งปรับเงินเดือนของข้าราชการใหม่ ผู้อ่านก็ได้เพียงแค่รับรู้เท่านั้น
ส่วนการปฏิบัติที ่จะให้ได้รับคำสั่งการเปลี่ยนเงินเดือนนั้นก็เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละแห่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ให้ตัวผู้อ่านที่มี
คุณสมบัติตามหนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งผู้เขียนต้องการจะบอกว่า... เรารับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
ส่วนกระบวนการในการปฏิบัตินั้น เราผู้ได้เสพข้อมูลข่าวสารมาแล้ว 
ก็ต้องท่องคำว่า “รอ” คำสั ่งที ่ทางส่วนราชการจะออกคำสั ่งให้
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เพื่อให้ตัวท่านที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเดือนใหม่นั่น รอ ๆ ให้ส่วน
ราชการสั่งการให้จ่ายเงินเดือนได้... ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่
ประเทศไทยยังไม่มี IT นำเข้าในใช้เช่นกับสมัยปัจจุบัน พวกเราที่
เป็นข้าราชการก็ได้แต่รอข่าว เรื่องราวต่าง ๆ พวกเราจะเสพข้อมูล
จากหนังสือพิมพ์บ้าง ส ื ่อทางโทรทัศน์บ้าง ทางพรรคพวกได้
โทรศัพท์หากันบ้าง พอเมื่อเราทราบว่าภาครัฐปรับเงินเดือนให้ เราก็
จะได้เพียงแค่รับรู้รับทราบ แล้วเราก็รอ ๆ ให้ทางราชการดำเนินการ
ให้เรา เราจะไม่ไปร้องแร่แห่กระเฌอว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ทำช้า คำสั่ง
ไม่เห็นจะออกสักที (เหตุการณ์แบบนี้พวกเราที่เป็นข้าราชการรุ่นเก่า
จะไม่ทำกัน เพราะพวกเราเข้าใจในระบบของการทำงาน และมี
ความเห็นว่า... เดี๋ยวคำสั่งก็ออกมาเอง ให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้เสร็จ
ก่อน... คำสั่งออกมาเมื่อไหร่ ถ้าช้าก็ได้ตกเบิกเอง... นี่คือ...ความคิด
ของพวกเราที่เป็นข้าราชการรุ่นเก่า พวกเรามีความอดทนสูงก็ว่าได้ 
พวกเราจะไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเห็นใจผู้ปฏิบัติ) 

ผิดกับยุคนี้เมื่อมี IT เข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้อะไร ๆ 
แม้แต่คนรอบข้างที ่จะได้รับผลประโยชน์ ช่างไม่มีความอดทน
เสียเลย กับการที่ต้องพูดคำว่า “อดทนรอ” รอคำสั่งที่เจ้าหน้าที่เขา
จะต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะได้รับ รับคำสั่งเรื่องการปรับ
เงินเดือน... บางคนก็เข้าไปว่าในกระทู้บ้าง ยิ่งถ้าท่านใดมี FB ก็เข้า
ไปว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาได้ปฏิบัติ... ทำให้เห็นว่าในยุคนี้ข้าราชการใหม่ 
(บางคน) ขอใช้คำว่า “บางคน” ช่างไม่ค่อยมีน้ำใจเห็นใจเจ้าหน้าที่
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ที่เขาปฏิบัติเสียบ้างเลยว่าเขาก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้ว แต่ก็ยังโดน
ค่อนแคะ หาว่าช้าบ้าง ไม่ทันใจบ้าง (ทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้) ซึ่ง
เขาคงไม่เข้าใจในกระบวนการในการปฏิบัติหรอก ว่าเขาทำกัน
อย่างไร? เอะอะก็จะให้ได้ดั่งใจ... ทำเป็นคนไร้น้ำใจไปได้... ทำให้
เห็นว่าการทำงานยุคก่อนกับยุคปัจจุบันนี้ช่างแตกต่างกันเสียจริง ๆ 
อย่างน้อยก็แตกต่างกันในเรื่องของ “น้ำใจ” ความเห็นใจซึ่งกันและ
กัน เรื่องนี้ชักจะเลือนหายไปจากสังคมการทำงานอย่างเห็นได้ชัด 
ปฏิบัติตนทำเป็นคนใจไวใจเร็ว เหมือน IT ไปได้ แต่ถามหน่อยว่า 
“ความอดทน” มีหรือไม่? กับสังคมการทำงานยุคนี้ หรือว่ามนุษย์
ต้องปรับสภาพให้เข้ากับยุค IT สมัยใหม่ แต่ก็ให้รู้ไว้ว่า “มนุษย์เรามี
ความรู้สึก... แล้วก็เหนื่อยเป็น” 

อย่าลืมว่า!!! ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขึ้นอยู่กับ “มนุษย์”
เป็นผู้ป้อนข้อมูล ไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งให้ IT แล้ว IT จะเป็นผู้ลงมือทำได้
เอง IT ไม่มีสมองสั่งการ คนที่สั่งการพร้อมเป็นผู้ที่จะปฏิบัตินั้นก็คือ 
“คน” นั่นเองท่ีจะต้องลงมือทำ... สำหรับ IT เป็นเพียงเครื่องมือที่จะ
ช่วยเก็บข้อมูลและประมวลผลเท่านั้นเอง... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519407 

 
********************* 

 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519407
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ตอนที่ 26 
จิตสำนึก 

 
มนุษย์เราเกิดมาสิ่งที่เป็นเบ้าหล่อหลอมให้มีจิตอันประเสริฐ

และมีจิตที่ดี นั่นคือ “จิตสำนึก” จะเป็นจิตสำนึกที่ดีหรือจิตสำนึกท่ี
ไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะมีไม่เหมือนกัน คนสมัยก่อนจะ
เรียกว่า “สันดาน” ชัดและก็ตรงที่ผู้ใหญ่เคยบอกว่า “สันดอน” ขุด
ได้ แต่ “สันดาน” นั้นขุดยาก สันดอน ก็คือ ที่ดินที่สูงโผล่พื้นดิน
ขึ้นมา ถ้าเราเห็นว่ามันเกะกะไม่เรียบ เราก็จะขุดมันออกได้โดยไม่
ยาก แต่ถ้า “สันดาน” แล้วผู้ใหญ่ชอบพูดว่า “มันขุดยาก” เพราะ
มันฝังราก เรียกว่า “ลึก” อยู่ภายในใจของคนเราแล้วหรือถ้าเรียกให้
หรู ก็คือ “จิตสำนึก” เป็นจิตสำนึกท่ีดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่... เพราะใน
สังคมมนุษย์ ตัวเราจะสังเกตเห็นว่า มีคนหลากหลายประเภทมากท่ี
มีทั้งคนที่มีจิตสำนึกท่ีดีและจิตสำนึกที่ไม่ดี... 

จิตสำนึก เป็นเรื่องของการสั่งสมพฤติกรรมของตนเองอยู่ใน
ตัว เป็นเรื ่องที ่ทุกคนควรรู้ว ่าเรื ่องใดควรทำหรือไม่ควรทำ ถ้ามี
จิตสำนึกที่ดีก็จะไม่ทำ ถ้าจิตสำนึกที่ไม่ดีก็กล้าที่จะทำ ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกไม่ควร เช่นเดียวกับการทำงาน ถ้าคนเราเข้ามาทำงานแล้ว สิ่ง
แรกที่จะต้องมีในตัวเองคือ เรื่องของการมีจิตให้บริการ บางคนก็จะ
ไม่ค่อยมีจิตสำนึกในการให้บริการ มีผู ้มาติดต่อก็จะไม่ถามไม่พูด 
หน้าหงิกหน้างอ ชอบบ่ายเบี่ยงคำตอบ ไม่ใส่ใจไม่สนใจ ต่อการ
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ใหบ้ริการ... แบบนี้ถือว่ามีจิตสำนึกในการให้บริการไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่พูดยากที่จะแก้นิสัยหรือจิตสำนึกแบบนี้ให้ดีได้ เหมือนกับมันฝัง
รากลึกไปในจิตใจไปแล้ว พูดเท่าไรบอกเท่าไรก็ไม่รับ...  คนแบบนี้
พัฒนาเท่าไรก็คงไม่ปรับปรุงตัวหรอก เพราว่า “แก่เกินแกง” คงต้อง
ปล่อยไป ปล่อยให้สถานการณ์มันบีบรัดตัวของเขาเอง สักวันเขาก็
จะรู้สึก เพราะเพ่ือน ๆ ในสังคมการทำงานจะเป็นตัวบีบพวกเขาเอง  

แต่ถ้าคน ๆ นั้น มีจิตสำนึกที่ดี รู ้ตัวว่าหน้าที่เราต้องทำ
อะไร? ก็พยายามปรับตัว รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่ามีหน้าที่
อะไรแล้ว ก็นำมาปฏิบัติ คนแบบนี้เรียกว่า มีจิตสำนึกท่ีดี รู้ว่าสิ่งใดดี 
สิ่งใดไม่ดีเรียกว่า มีจิตใจที่สามารถแยกแยะออกว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่
ควรทำ ยังถือว่าคนแบบนี ้ย ังมีจิตสำนึกที ่ด ีอยู ่ ร ู ้หน้าที ่ความ
รับผิดชอบว่าตัวเองจะต้องทำสิ ่งใดที่จะออกมาแล้วผลงานดูดีมี
คุณภาพ 

เร ื ่อง “จิตสำนึก” เป ็นเร ื ่องที ่สอนกันยากขึ ้นอย ู ่กับ
พฤต ิกรรมและความเป ็นมาต ั ้ งแต ่ว ัยเด ็ก + ครอบคร ัว + 
สภาพแวดล้อมที่แต่ละบุคคลได้ผ่านมา และก็คงต้องขึ ้นอยู ่กับ
พฤติกรรมของแต่ละคนแล้วล่ะว่า ควรทำตัวอย่างไรที่จะให้การ
ทำงานเป็นไปด้วยดี 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519511 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519511
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ตอนที่ 27 
การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน 

 
ในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาทำงาน เป็นขั้นตอนแรกใน

การที่ส่วนราชการต้องคัดเลือกคนที่จะเข้ามาทำงานด้วย โดยจะวัด
จากความรู้ความสามารถที่หน่วยงานต้องการทราบในเบื้องต้นว่า 
เขามีคุณลักษณะเบื้องต้นว่ามีความรู้ตามที่หน่วยงานต้องการทราบ
หรือไม่ว่า มีความรู้ในด้านใดมากหรือน้อย... 

สำหรับวิชาเฉพาะตำแหน่ง ก็เป็นการวัดคนเข้าทำงานใน
เฉพาะตำแหน่งนั้น ๆ เช่น ตำแหน่งนิติกร ส่วนราชการต้องการคนที่
จบนิติศาสตร์ ข้อสอบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย สถานการณ์
จำลองเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ แล้วถ้าเป็นคุณจะแก้ไขปัญหาลักษณะ
เช่นนี้ได้อย่างไร? ส่วนวิชาสัมภาษณ์ เป็นการวัดเรื่องความรู้ทั่ว ๆ 
ไป ลักษณะของพ้ืนฐานครอบครัว ความรู้ เจตคติที่ดีต่อส่วนราชการ 
การมีจิตสาธารณะที่จะช่วยพัฒนาส่วนราชการอย่างไรบ้าง? ทั้งหมด
เป็นกระบวนการหรือเพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะได้คัดสรรคนที่เข้า
มาสมัครงานมากมายหลายคนให้เหลือเฉพาะกลุ ่มคนที่พอจะมี
ความรู้ตามที่ส่วนราชการวัด แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าบุคคล ๆ นั้นจะเป็น
คนที่สมบูรณ์แบบตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกมา... 

สิ ่งสำคัญที ่เมื ่อเข้ามาอยู ่แล้ว ถ้าเป็นคนดีจริงเขาก็จะ
สามารถปรับตัว พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 
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เรียกว่า ไม่เกี่ยงงาน รู้จักรับผิดชอบงาน “งานหนักเอางานเบาสู้” 
แบบนี้คือคนที่ส่วนราชการต้องการ เพราะคนประเภทนี้จะทำงาน
ให้คุ้มกับเงินเดือนที่ทางราชการจ้าง...  ไม่ใช่ว่าหัวหน้ามอบหมาย
งานก็พยายามปัดป้องไม่รับผิดชอบ ไม่รับงานเพ่ิม สำหรับคนแบบนี้ 
ไม่ว่าส่วนราชการไหน ๆ เขาก็ไม่อยากได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานของ
เขาหรอก เพราะมันรังจะเป็นปัญหาให้หัวหน้างานเขาต้องเครียดไป
เปล่า ๆ เพราะสุดท้ายที่เห็นคน ๆ นั้นก็จะต้องถูกประเมินเพื่อเลิก
จ้าง ซึ่งใครเป็นหัวหน้าเขาก็ไม่ค่อยอยากทำ แต่หากปล่อยไปก็จะทำ
ให้คนทำงานดี ๆ นั้นเป็นคนเสียไปด้วย จะมีข้อเปรียบเทียบในการ
ทำงานกันของแต่ละคน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงานนั้นเลย...  ก็
ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นลูกน้องจะพัฒนา ปรับปรุงตัวเพ่ือแก้ไขให้ดีขึ้น 

ตอนแรก ๆ เวลาสัมภาษณ์อะไร ๆ ก็บอกว่าทำได้ ทำเป็น 
ไม่เป็นไร พอเข้ามาทำงานจริง ๆ ก็แค่นั้นเอง แตกต่างจากอีกพวก
หนึ่งที่รู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาความรู้ คนประเภทหลัง
นี้แหละที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและช่วยงาน
ให้กับส่วนราชการได้อย่างดียิ่ง สำหรับหน่วยงานควรที่จะรักษาให้
อยู่กับหน่วยงานต่อไป ควรหาสิ่งจูงใจให้กับพวกเขาในการทำงาน
ด้วย 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519515 

 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519515
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ตอนที่ 28 
การเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน 

 
นับจากคนเราหลังจากท่ีจบการศึกษาแล้ว สิ่งหนึ่งที่คิดก็คือ 

เรื่องการหางานทำ จะสมัครงานที่ไหนดี? บางคนก็จะหางานตาม
แหล่งต่าง ๆ ที่จัดหางานให้ทำ บางคนก็หาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ บาง
คนก็หาตามหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันมีสื่อมากมายที่จะให้ค้นหาแหลง่ที่
สมัครงาน 

ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานด้านบุคคลมานานเกือบจะ 30 ปี 
สิ่งหนึ่งที่ต้องการบอกกันผู้ที่มาสมัครงาน สิ่งแรกที่ท่านต้องทำ คือ 
อ่านประกาศการรับสมัครงานให้ชัดเจนว่าเขาต้องการรับสมัครใน
ตำแหน่งใดมีคุณสมบัติอย่างไร ตรงกับตัวเราหรือไม่ ทำงานประเภท
ใด หน่วยงานใด และสิ่งที่สำคัญ คือ เขาต้องการเอกสารใดบ้าง ให้
ผ ู ้สมัครงานเตรียมเอกสารไปให้เร ียบร้อย ให้ครบถ้วนตามที่
หน่วยงานนั ้นบอก เช ่น ทะเบียนบ้านตัวจริง บัตรประจำตัว
ประชาชนตัวจริง ใบปริญญาบัตร ใบ Transcript ใบรับรองแพทย์ 
ให้ท่านนำตัวจริงพร้อมกับถ่ายสำเนาเอกสารไปให้เรียบร้อย เพราะ
เจ้าหน้าที ่รับสมัครจะกลั ่นกรองในเบื ้องต้นก่อน ๆ ที ่จะส่งให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกข้ันตอนหนึ่ง... 

การเตรียมหลักฐานไปให้ครบจะเป็นผลดีต่อท่านผู้สมัครเอง
ว่า ตัวเราได้ปฏิบัติตามประกาศของส่วนราชการนั ้นแล้ว ดีกว่า
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เตรียมเอกสารไปไม่ครบแล้วก็ไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรณีนี้ไม่
ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการบอกถึงความไม่พร้อมของตัวท่าน
เอง เพราะการที ่หน่วยงานจะได้คนมาเขาจะมองตั้งแต่แรกว่ามี
ปัญหาใดบ้าง ขนาดมาครั้งแรกยังต่อรองแบบนี้ แล้วพออยู่ไปจะไม่
มาเจรจาต่อรองในเรื ่องอ่ืน ๆ อีกหรือ... จากที ่พบเจอบางคนก็
ต่อรอง ๆ เพื่อให้สมัครได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ก็พูดจาหาว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ยืดหยุ่นบ้าง ทำตามระเบียบแบบเป๊ะ ๆ บ้าง โดยที่ไม่เคยคิดเลย
ว่า คนผิดนั้นคือคนที่สมัครเอง ไม่ดูประกาศให้ดีเรียกว่า “ความผิด
ของตัวเองมองไม่เห็น แต่มองว่าเป็นความผิดของคนอื่นแทน” ซึ่ง
เรื่องแบบนี้ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เราผิดก็ควรรับผิดว่าเราผิดเอง ไม่
ควรป้ายความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ แถมว่าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครอีกว่า 
“ไม่ย ืดหยุ ่นให้เลย” ซึ ่งความจริงเวลาสมัครยังมีอ ีกหลายวัน 
เจ้าหน้าที่บอกว่า มาวันหลังก็ได้ให้เอกสารครบก่อน บางคนก็ไม่
ยอมจะสมัครให้ได้ พอไม่ได้ดั่งใจก็ว่าเจ้าหน้าที่อีก ผู้เขียนเห็นก็คิด
ในใจว่า... นี่ขนาดเป็นระบบสัญญาจ้างนะเนี่ย!!! ลูกจ้างยังมาต่อรอง
แบบนี้ แล้วถ้าเข้ามาไม่ต่อรองเรื่องให้ขึ้นเงินเดือนรึ?  

ทำให้เห็นว่าการทำงานปัจจุบันนี้ ช่างไม่เป็นไปตามระบบ
เสียจริง ๆ และคนในยุคนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบการทำงานมาก
นัก... เพราะสมัยก่อนในระบบของข้าราชการ ถ้าเรานำเอกสารไป
สมัครไม่ครบก็ไม่สมัคร รอจนเราเอกสารไปให้ครบก็ค่อยสมัคร ไม่
เห็นต้องไปต่อว่าเจ้าหน้าที่เขาเลยเพราะตัวเรานั่นแหละที่ผิดเอง ไม่
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อ่านประกาศให้ดี ไม่เตรียมหลักฐานไปให้ครบเอง... แล้วจะไปโทษ
เอาความผิดไปให้ใครเขาล่ะ? นอกจากตัวเราเองนั่นแหละ... หัดรับ
ผิดบ้างอย่ารับแต่ความดีความชอบอย่างเดียวเลย... อาจบอกได้เลย
ว่าระบบสมัยก่อนนั้น คนส่วนมากเข้าใจในระบบมากกว่าสมัยนี้...
อาจเป็นเรื่องจากหลาย ๆ ประเด็นก็เป็นได้ท่ีทำให้เด็กยุคนี้ ไม่ค่อยรู้
เรื่องของการทำงานที่เป็นระบบ  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519518 

 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519518
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ตอนที่ 29 
งานเกี่ยวกับบุคคล 

 
งานบุคคลเป็นด่านแรกของการรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน 

เป็นหน่วยงานที่ต่อยอดในการที่คนเราจบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย สำหรับงานบุคคลที่ผู้เขียนได้
ทำมาเกือบ 30 ปี เป็นหน่วยงานที่ทำให้ผู ้เขียนเห็นถึงความมี
คุณภาพของบัณฑิตว่าจบสถานศึกษาใดแล้วมีคุณภาพบ้าง? 

ระดับการศึกษาที่บุคคลจบการศึกษาแล้วเข้ามาทำงานว่า
จบสถาบ ั นน ั ้ น  ส ถ าบ ั นนี้ แ ล ้ ว คน  ๆ  น ั ้ น จ ะม ี ค ุ ณภ า พ 
สถาบันการศึกษาไม่สามารถการันตีให้ได้เลยว่าบัณฑิตจะมีคุณภาพ 
เพราะคำว่า “คุณภาพ” ถ้าในเรื ่องของการเข้ามาทำงานแล้ว 
ผู้เขียนมีความคิดว่า “การเป็นคนดี ขยัน เก่งในเรื่องชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำงาน” มากกว่า เพราะบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของ
การทำงาน นั่นคือ “ต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเป็นคนดี คน
เก่ง และก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องเป็นคนดีก่อนคนเก่ง หรือคน
เก่งก่อนคนดี แต่ทั ้งสองเรื ่องต้องสร้างให้เกิดขึ ้นควบคู่ กันไป
ต่างหาก...สำหรับการดำรงชีวิตเราต้องสร้างให้ชีวิตที่ดำรงอยู่
สามารถบูรณาการให้เข้ากับชีวิตของการทำงานได้อย่างลงตัว 
นั่นเอง” 
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สถาบันไม่อาจบอกได้ว่าคน ๆ นี้ดี เพราะชีวิตในวัยเรียนกับ
เรื่องการทำงานนั้นคนละแบบกัน อาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบ้าง 
แต่ก็ยังแตกต่างกันในเรื่องของการบูรณาการงานกับชีวิตให้เข้ากันได้ 
แต่สิ่งต่อไปที่งานบุคคลจะต้องปฏิบัติให้ทั้งชีวิตและงานบูรณาการ
เข้ากันได้ นั่นก็คือ “เรื่องการให้ความรู้ การพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข...” 

การที่ต้องกล่าวถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานนั้น 
เท่าท่ีเห็น ๆ ตามสภาพที่เป็นจริงว่าคนเราเมื่อจบการศึกษาแล้วก็มุ่ง
ตรงที่ “การทำงาน” มากกว่า จนลืมนึกถึงเรื่องการจะทำอย่างไรให้
ชีวิตที่ตัวเราเองเป็นอยู่สามารถดำรงควบคู่ไปกับชีวิตของการทำงาน
ได้เป็นอย่างดี จุดนี้เองที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนต้องหันมามอง
เพื่อที่จะได้สามารถบูรณาการงานกับชีวิตให้ไปด้วยกันได้อย่างมี
ความสุข ทำให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี...  มีความสุขต่อการใช้
ชีวิตส่วนตัวและความสุขต่อชีวิตของการทำงาน...ซึ่งงานบุคคลจะ
พบเจอคนหลากหลายประเภทมาก ทำให้ผู ้เขียนเห็นถึงความ
แตกต่างกันของพฤติกรรมในแต่ละบุคคลเสียจริง ๆ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519520 

 

********************* 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/519520
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ตอนที่ 30 
การจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐ 

 
 วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ท. 
209 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม กองบริหารงานบุคคล โดยงานวินัยและนิติการ ได้จัด
โครงการคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐขึ้น เพ่ือให้บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคนเราจะต้องมีการปฏิบัติงานที่ดี 
และมีข้อที่ควรพึงจะละเว้นในตนเอง...  เพราะสังคมการทำงานใน
ปัจจุบันนี้ดูมีแต่เรื่องสับสนวุ่นวาย ไม่เป็นธรรมมากเหลือเกิน... เหตุ
เกิดเพราะจากการที่คนเราขาดความมีคุณธรรม จริยธรรมต่อการ
ทำงานนั่นเอง บางเรื ่องก็เป็นเรื ่องเกี ่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม 

วิทยากรที ่มาให้ความรู ้ คือ ท่านอดุลย์  จันทรศักดิ์ รอง
อธิบดีศาลปกครอง ท่านได้มาเล่าเรื่องในกรณีศึกษาที่ท่านได้เคย
ประสบมาจากประสบการณ์ในการทำงานของท่าน จากการที่ได้รับ
ฟังคำบรรยายทำให้ผู้เขียนทราบว่า ท่านเป็นคนตรง ปฏิบัติตนต้อง
ถูกต้อง ถูกหลัก เพราะการเป็นข้าราชการที่ดีได้นั้นสิ่งที่จะปกป้อง 
คุ้มครองตัวเราได้นั้น นั่นคือ การทำความดี การกระทำที่ถูกต้อง 
ซึ่งความถูกต้องของตัวเราอาจจะไม่ถูกใจกับใคร ๆ อีกหลายคน 
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แต่เพื่อความถูกต้อง ตัวเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้ ... เพราะไม่เช่นนั้น 
เมื่อเราเริ่มไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นครั้งที่ 1 ได้แล้ว ไฉนเลยครั้งที่ 
2 และ 3 และครั้งต่อ ๆ ไปก็จะตามมา แล้วตัวเราจะปฏิเสธเขาไม่ได้ 

ทำให้ผู ้เขียนทราบว่า...  ไม่ว ่าการรับราชการจะทำใน
ตำแหน่งใด เรื่องเหตุการณ์ที่บังคับทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะมี
อยู่ทุก ๆ ส่วนราชการ ผู้เขียนนั่งฟังไปก็คิดตามไปว่าตัวเราไม่ใช่ว่า
จะพบเจอเร ื ่องที ่ ไม ่ถ ูกต ้องอย ู ่คนเด ียว ขนาดท่านระดับ  9 
(สมัยก่อน) ท่านก็ยังพบเจอกับปัญหานานัปการ อาจมากกว่าตัว
ผู้เขียนเองด้วยซ้ำ แต่ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้มาจนจะเกษียณอายุ
ราชการในปีนี้แล้ว... แล้วทำไมคนอย่างเราจะทนไม่ได้กับปัญหาต่าง 
ๆ ที่มันเกิดขึ้น ปัญหามันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราต้องแก้ไข ต้องปฏิบัติ 
แต่ก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง... ทำให้ผู้เขียนได้เห็นตัวอย่างดี ๆ 
สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีของท่าน เป็นกำลังใจให้ตัวเราได้
ทำงานต่อ เพราะบางครั้งเมื่อพบเจอปัญหา บางครั้งเหมือนคนถอด
ใจท้อแท้ แต่เมื่อได้ฟังท่านพูดคุยเล่าเหตุการณ์การทำงานของท่านที่
ท่านได้พบเจอมาในชีวิตราชการ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเราแล้ว 
ท่านหนักกว่าเราเยอะ ก็ทำให้มีกำลังใจทำงานต่อ... ท่านฝาก
ข้อคิด!!! ในเรื่องของการทำงานรับราชการว่า... ถ้าตัวเราเองทำงาน
ด้วยความถูกต้องแล้วและไม่กลัวใน 3 สิ่ง นั่นคือ ไม่กลัวเรื่องการ
ไม่ได้ความดีความชอบ 2 ขั้น ไม่กลัวเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง ไม่กลัว
เรื ่องการย้ายที่ทำงานแล้วละก็ ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
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คุณธรรม ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
เกราะป้องกันตัวของเราเอง... ทำให้ผู้เขียนเห็นถึงการประพฤตติัวที่
เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/521558 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/521558
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ตอนที่ 31 
การเป็นลูกน้องท่ีดี 

 
ในชีวิตของการรับราชการ ผู้เขียนสามารถบอกได้เลยว่า 

ในขณะที่ตนเองทำงานอยู่ ผู้เขียนเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ดีต่อหัวหน้าหรือผู ้บังคับบัญชา... ไม่เคยแม้แต่จะว่าหรือนินทา 
กล่าวร้ายให้เสียหายหรือสำนวนไทยที่พูดว่าลูกน้อง “แทงข้างหลัง” 
มีบางคนบอกว่า... มันเป็นสัจธรรมที่คนเป็นนายจะต้องถูกลูกน้อง
นินทา “มันใช่หรือ?” เราไม่กล่าวร้ายเขาไม่ได้หรือ... ผู้เขียนได้แต่
เอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้ง เพราะทั้ง ๆ ที่รู้ว่าคนเรานั้นไม่
เหมือนกัน... ยิ่งเป็นผู้หญิงนิสัยผู้หญิงมักจะออกที่จะต้องนินทา ขอ
เพียงให้ได้ว่า ไม่ได้เรื่องหนึ่งก็เอาเรื่องหนึ่งมานั่งนินทา... ผิดกับนิสัย
ของผู้เขียน... ไม่กล่าวหา ไม่ว่า เพราะรู้กระทั่งรู้ว่าถ้าเราว่าเขา เมื่อ
เขารู้เขาจะรู้สึกเช่นไร? เลยก็อย่า “นินทา” เขาเสียก็หมดเรื่องไป...
ลองกลับไปนึกดูสิว่าถ้ามีคนเขานินทาตัวเองบ้างจะรู้สึกเช่นไร ถ้า
เขาไม่ใช่คนแบบที่คุณกำลังนินทาเขาอยู่ 

แต่ก็ไม่วาย... เมื่อเราไม่นินทาคนอ่ืนก็นินทา... ขอเพียงอย่า
กล่าวให้เสียหายเป็นใช้ได้... นี่แหละ!!! เขาถึงเรียกว่า “สัตว์มนุษย์” 
ผู้เขียนมีความคิดว่า...เขาคงไม่ได้คิดเรื่องงาน คิดแต่เรื่องว่า เพื่อให้
เสียหาย... ไม่สนเรื่องงานจะเป็นเช่นไร... 
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คำ ๆ นี้ ถ้าคนเป็นนายเขารู้ เขาได้ยิน เขาจะพูดว่า “แอบ
แทงกันข้างหลัง” ซึ่งคนที่เป็นลูกน้องไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะมัน
เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ หัวหน้าหรือนายเป็นผู้มีพระคุณ ปกป้องดูแล
ลูกน้อง ถ้าหัวหน้าหรือนายเป็นคนไม่ทำงานก็ไปอย่าง ยิ่งถ้าเขาเป็น
คนดีต่อเราซึ่งเป็นลูกน้อง ยิ่งไม่ควรประพฤติเป็นอย่างยิ่ง เพราะคน
สมัยก่อนเขาจะบอกว่า “พวกเนรคุณคน... คนแบบนี้จะหากินไม่ขึ้น
ทำงานก็ไม่มีทางเจริญ” แต่สำหรับสมัยนี้มันคงไม่คิดแล้วกระมัง...
ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมไทยที่เปลี่ยนไปแบบ
มาก ๆ ยิ่งเป็นยุคเทคโนโลยีด้วยซ้ำ... ความกตัญญููแทบจะหายไป
จากสังคมไทยเลยก็ว่าได้... 

ยิ่งภาครัฐนำระบบสัญญาจ้างเขามาใช้ด้วยละก็...  ทำให้
ระบบการบังคับบัญชาลดต่ำลง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการทำงานเป็น
อย่างยิ่ง เพราะใครก็ไม่ค่อยจะเกรงกลัวใครเลย... แม้แต่หัวหน้างาน
ตัวเอง ไม่ค่อยเคารพยำเกรง ผิดกับสมัยก่อนเป็นอย่างมาก... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533531 

 
********************* 

 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533531
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ตอนที่ 32 
อีกหน้าที่หนึ่งของฉัน 

 
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ “การ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ที่ตัวผู้เขียนเองต้องเร่งให้เกิด ๆ 
การพัฒนา เนื่องมาจากสาเหตุในระบบของการบริหารงานบุคคล
ของประเทศไทย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั้นมีส่วนน้อย
มาก การพัฒนาแต่ละบุคคลให้เกิดความเท่าเทียมกันนั้นก็เป็นเรื่องที่
ยากมาก เพราะพฤติกรรมแต่ละคนเป็นอะไรที่ไม่สามารถบ่งบอกให้
ทราบความเป็นจริงได้ กว่าจะทำให้เกิดข้ึนจริง ๆ จะต้องใช้เวลามาก 
ๆ สำหรับบางคน แต่บางคนก็ไม่ต้องใช้เวลามากอะไรเลยเพียงเรา
บอกเขาก็ทำนำหน้าเราที่บอกไปแล้ว 

นี่สิ!!! ที่เรียกว่า “พฤติกรรมของคนเรานั ้น แต่ละคนไม่
เหมือนกัน จริง ๆ” มีใครรู้ใครทราบสักก่ีคนว่า... การพัฒนาตนของ
แต่ละคนนั้นมีส่วนช่วยประเทศชาติได้อย่างมากมาย ช่วยให้
หน่วยงานเกิดการพัฒนา โดยพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิม... 

และสิ ่งเหล่านี ้ก็เป็นอีกหน้าที ่หนึ ่งที ่ผ ู ้เขียนจะต้องให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นคือ 
“การพัฒนาตนเอง การใส่ใจความรู้ การใส่ใจอนาคต การใส่ใจใน
บทบาทของตนเองให้ดีขึ ้น” ผู้เขียนเลยคิดโครงการในการพัฒนา 
คือ โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองขึ ้น พร้อมทั ้งให้
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ความรู้ในเรื่อง โครงสร้างความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. และ 
เวลา 13.00 น. ก็เสร็จไปอีกหนึ ่งภาระกิจ นี ่คือ “หน้าที ่ของ
ผู ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล” ที ่ต ้องการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้รับทราบถึงหน้าที่และบทบาทของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื ่องการปฏิบัติงาน... โดยผู้เขียนได้ทำหน้าที ่เป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่... ผู้เขียนได้ทำ
หน้าที่ที่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องสอนงานให้กับน้อง ๆ รุ่น
ใหม่ เพ่ือแตะมือต่อยอดในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อยามที่ผู้เขียนได้
เกษ ียณจากราชการน ี ้ ไปแล ้ว . . .  พวกเขาต ้องสานงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533839 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533839
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ตอนที่ 33 
ประสบการณ์จากการทำงานที่ฉันได้รับ 

 
ในช่วงเวลานี้นับแต่ที่ผู้เขียนได้มาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ รวมเกือบ 9 ปีเต็มแล้ว ในการเดินทางที่ผ่านมาของชีวิตการ
รับราชการ ส่วนมากชีวิตของผู้เขียนจะมีความสุขกับการทำงาน
มากกว่า 25 ปีเต็มแล้วสำหรับชีวิตราชการ ในช่วงแรก ๆ ที ่รับ
ราชการไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงานหรือเพื่อนร่วมงานมากนัก แต่จะ
เป็นเรื่องของการที่ต้องจากครอบครัว เพราะสมัยก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการแต่ละครั้งนั้น ไกลบ้านเสียเหลือเกิน แต่ผู ้เขียนก็ต้อง 
“อดทน” ๆ เพื่อที ่จะต้องทำตนเองมีชีวิตที่มั ่นคง ลำบากที่ต้อง
เดินทางกลับบ้านระหว่างที ่ทำงาน - บ้าน ต้องกลับทุกสัปดาห์ 
เนื่องจากภาระของครอบครัวที่ผู้ได้ชื่อว่า “แม่” ต้องกลับไปดูแล 
“ลูก” เพราะความรัก + ความคิดถึง + ความห่วงใย ที่ในระหว่าง
สัปดาห์นั้นต้องให้ยายเป็นผู้ดูแลให้แทน  

จะมีใครรู้ใครทราบสักกี่คนว่าผู้เขียนเคยลำบาก อดทนกับ
สภาพที่ต้องได้รับกับการต้องเดินทางไกลไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกว่า 
“การรับราชการ” แต่ผู้เขียนก็ต้อง “อดทน” แต่ในความอดทนก็
แฝงไปด้วย “ความสุข” ๆ ที ่เกิดขึ ้นจากการได้ทำงานกับเพื ่อน
ร่วมงานที่มีจิตใจดี มีน้ำใจ มีความเอื ้ออาทรต่อกัน ความสุขนี้
แหละ!!! ที่เรียกว่า “ความสุขที่เกิดจากการได้ทำงาน” ต่อให้ผู้เขียน
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มาทำงานไกลสักเพียงใด แต่ผู้เขียนไม่เคยทุกข์ใจต่อการทำงาน มีแต่
ทุ่มเทความขยันความเอาใจใส่ต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีให้มากที่สุด
ต่อที่ทำงาน จึงทำให้ผู้เขียนรู้ว่า...ในครั้งท่ียังเป็นเด็ก ๆ ที่รับราชการ
นี้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ความอบอุ่นจากพวกพี่ ๆ ที่มอบให้น้องที่รับ
ราชการคนนี ้ระลึกและนึกถึงอยู ่เสมอ...  การทำงานจะเป็นใน
ลักษณะเห็นอกเห็นใจกันมากกว่า... แม้ว่าไกลบ้าน แต่ที่ทำงานของ
เรานั้นเป็นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความสุข... 

ยามที่ผู้เขียนโตขึ้น ตำแหน่งต่าง ๆ ก็ตามมา ตามมาเพ่ือให้
ผู้เขียนได้ทดลอง ทดสอบและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร แม้จะ
ไม่ใช่ผู ้บริหารระดับสูง แต่ก็คือผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที ่รับ
นโยบายระดับสูงมาสู่การปฏิบัติ...คนเราถ้านึกถึงสัจธรรม ความเป็น
จริง ข้อหนึ่งที่ว่าการทำงานย่อมเกิดการผิดพลาด เมื่อผิดพลาดก็
ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง... นี ่คือหลักของการทำงานง่าย ๆ ที ่เป็น
เครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติ... ในโลกยุคก่อน ๆ คงไม่มีปัญหาแต่
ในโลกยุคนี้... ทำให้เห็นว่าการทำงานผิดพลาดไม่ได้ เมื่อผิดพลาด
ต้องถูกลงโทษทันที...มันคงไม่ใช่กระมัง!!! เพราะถ้าถามว่า สมัยก่อน
เคยผิดพลาดหรือไม่ ขอตอบได้เลยว่า “มี” เมื ่อมีก็แก้ไขให้มัน
ถูกต้อง... 

แต่สำหรับปัจจุบันนี้ ที่นี่...มันไม่ใช่ เขาเหยียบอย่างเดียว 
เพราะ “อำนาจ” ท ี ่ต ่างคนคิดว ่าต ้องใช ้  “อำนาจ” ในการ
ประหัดประหารให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เมื่อทำหน้าที่ผิดพลาดแล้วต้องรับ
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ผิดทันที แก้ไขไม่ได้... ผู้เขียนอยากถามว่า แล้วมีเรื่องการทำงาน กับ
การแก้ไขการปฏิบัติงานไว้ทำอะไร... คนเราว่าพูดกันด้วยเหตุด้วย
ผล น่าจะรู้เรื่องยิ่งอยู่ในระดับอุดมศึกษาด้วยแล้วละก็...  แต่ส่วน
ใหญ่ก็จะเอาแต่เรื ่องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่ตั ้ง ทำให้
ผู้เขียนได้ข้อคิดว่า... จริงหรือ!!! ที่คนเรามีการศึกษาสูงแล้วพูดกันไม่
ค่อยจะรู้เรื่อง เพราะเหตุใดล่ะ ไม่มีการเห็นใจกัน มีแต่ประโยชน์ของ
ฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้... แถมปัจจุบันชอบทำแผ่นปลิว โจมตี
ต่าง ๆ นา นา ขอเพียงให้ได้เขียนว่าให้เกิดการเสื่อมเสีย... อธิบาย
แล้วก็ทำเป็นไม่เข้าใจ ไม่ใส่ใจ นี่นะหรือท่ีเขาเรียกว่า คนมีการศึกษา 
เป็นระดับชั้นปัญญาชนของประเทศ... มีบางท่านบอกว่า... ท้อได้แต่
อย่าถอย การทำงานย่อมมีอุปสรรค ขนาดพระพุทธเจ้าทำดีเพียงใด
ยังถูกมารผจญ มีรึคนอย่างเราจะไม่โดน เรียกว่า มารไม่มีบารมีก็จะ
ไม่เกิด แต่บางครั ้งความตั ้งใจความมุ ่งหวังของเรานั ้นคือ “การ
ทำงาน” เป็นที่ตั้ง ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จมากกว่า ๆ สิ่ง
อื่น... มากกว่าที่จะต้องมานั่งตอบคำกล่าวหาในแผ่นปลิว เพราะว่า 
“ตัวเรามิได้เป็นเช่นนั้น” เพราะถ้าคนที่รู ้เรื ่องจริง ๆ จะรู้ว่าการ
ทำงานไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ย่อมเกิดการผิดพลาด เมื่อผิดพลาดก็ต้อง
แก้ไข...ไม่ใช่เรื่องการทุจริต คอรัปชั่นสักหน่อยที่ผู้เขียนจะต้องมาถูก
ลงโทษ... ฉลาดรับใช้แต่ไร้ความสามารถ... เป็นหัวเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับ
ตัวผู้เขียน ไม่ได้มองว่าผู้เขียนมีความตั้งใจ ๆ ที่จะทำงาน...  ผู้เขียน
ทำงานอะไรให้พวกเขามา เขาไม่เคยมองเห็นสักนิดเดียว ขอให้ได้ว่า
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เป็นอันใช้ได้ แต่เขากลับบอกว่าผู้เขียนเป็นคนรับใช้และ “รับใช้
อย่างใกล้ชิด” แสดงว่าคนที่เขียนไม่ได้ใช้สมองที่มีรอยหยัก ๆ คิดสัก
นิดเลยว่า ผู้บริหารรุ่นเดิมนั้นเขาทำอะไรให้อยู่ คิดแต่จะว่าให้เกิด
การเสียหาย นี่นะหรือ “ชั้นปัญญาชน...” 

และนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผู ้เขียนเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก 
หลังจากท่ีเคยโดนถูกดองมาแล้วเมื่อ 10 ปีที่แล้วสำหรับชีวิตราชการ
แต่ความตั้งใจจริงเป็นคนทำงาน มุ่งงานเป็นที่ตั้ง ใครจะกล่าวหาจะ
ว่าอย่างไร ผู้เขียนไม่ใส่ใจ เพราะจิตตั้งใจตั้งแต่แรกว่า “ตัวเราเป็น
ข้าราชการ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” เราก็ขอ
ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดสำหรับส่วนราชการ ในชีวิตการทำงานเคยคิดว่า 
“ไม่รอด” แต่เมื ่อกาลเวลาพ้นผ่าน เหตุการณ์ต่าง ๆ มันก็จะ
คลี่คลายไปเอง เหตุการณ์ตอนนี้คล้าย ๆ กับเหตุการณ์เมื่อ 10 ปีที่
แล้วเลย หรือมันครบรอบที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะอายุ
เรามันครบ 50 เสียด้วย ตามคำทำนายเป๊ะว่า “ดวงไม่ค่อยดี” แต่
บัดนี้คงต้องใช้เวลาให้เป็นตัวผสานความเข้มข้นให้มันเจือจางลง
นั่นเอง... นี่คือ “ประสบการณ์ตรง...ที่ผู้เขียนได้รับ” อาจไม่เหมือน
ใคร... บางคนเห็นว่า...ตำแหน่งสูงแล้วจะ Perfect แต่มันไม่ได้เป็น
แบบที่คิด...กว่าจะได้ตำแหน่งนี้มา “หนักหนาสาหัสเชียวแหละ” 
บางคนบอกว่า “ยิ่งสูงยิ่งหนาว” เห็นทีถ้าจะจริง...แต่ในที่สูง ความ
หนาวเย็นเป็นเรื่องธรรมดา ขึ้นอยู่กับที่ว่า “ตัวเราคิดดี + ประพฤตี
ดีและก็ปฏิบัติดีเท่านี้ เราก็อยู่ได้แล้วจนเกษียณอายุฯ กับอาชีพที่ 
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เรียกว่า...ข้าราชการ” 
สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย จะได้มาจากการ

คัดสรรจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกเสียง ยิ่งตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื ่องศาล
ปกครองต้องเข้ามาพิจารณาตัดสิน ทำให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติ  
เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างไร เรา
คนทำงานก็ทำไป ทำตามหน้าที่ แต่ก็มีพวกที่คอยใส่ไข่ โจมตีให้
มหาวิทยาลัยเสียหาย แจกแผ่นปลิว ใบโพยต่าง ๆ โจมตีฝ่าย
ผู้บริหารเดิม (สำหรับคุณงามความดีของผู้บริหารชุดเดิมเขาก็ทำไว้
มาก แต่พวกฝ่ายตรงข้ามกลับมองไม่เห็น) ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า
ทำแบบนี้ไม่ดีเลย น่าจะให้เห็นและสรุปก็ต่อเมื ่อคำสั ่งของศาล
ปกครองเป็นที่สิ ้นสุดกันมากกว่า... มิควรทำให้เกิดการแตกแยก 
ลักษณะก็คือ ใครล้มไม่ได้... จ้องจะเหยียบทันที ระวัง!!! เรื่องกฎแห่ง
กรรมไว้บ้าง จะต้องได้รับเต็ม ๆ ถ้าหากต่างก็ยังหลงระเริงกับเรื ่อง
ของ “อำนาจ” ที่ใคร ๆ ก็อยากได้มาครอบครองเสียเหลือเกิน 

“ขอมอบให้กับคนทำงานทุกคนที่เกิดปัญหาต่อการทำงาน
ในหน้าที่” ขออย่าได้ท้อถอย ต่อหน้าที่ที ่เราได้ปฏิบัติ...  เราไม่ได้
ทุจริตต่อหน้าที่เสียอย่าง... คำนินทาเป็นเรื่องปกติของการทำงานรับ
ราชการเหมือนกับคำกล่าวที่เคยพูดว่า... ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
... ผู้เขียนคิดว่า... ผู้เขียนได้ทำดีที่สุดแล้ว... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533846

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533846
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ตอนที่ 34 
หน้าที่หนึ่งท่ีฉันจะต้องทำในฐานะ 
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
การสรรหาบุคลากร...  อ ีกหน้าที ่หน ึ ่งท ี ่ผ ู ้ เข ียนต ้อง

ดำเนินการ คนแล้วคนเล่า ที่ผู้เขียนต้องดำเนินการสอบคัดเลือก + 
สัมภาษณ์ รู้กระทั่งรู้ว่าการสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ เป็น
เพียงแค่กระบวนการหนึ่งของการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงาน ส่วน
ราชการได้คนที่มีความรู ้ ความสามารถเข้ามาทำงาน...  แต่จะดี
หรือไม่ดีนั้น ต้องมาพิสูจน์กันตอนที่ได้ปฏิบัติงานจริงร่วมกัน บางคน
ดีจริง บางคนก็เผยส่วนที่เราเคยคิดว่าดีออกมา... มีมากมายหลาย
ประเภทมาก ๆ กับพฤติกรรมของมนุษย์ จะให้มันดีเป๊ะ ๆ นั้นมันคง
จะอยู่กับส่วนลึกของแต่ละบุคคลแล้วล่ะ... กว่าจะให้ทราบให้รู้ลึก ๆ 
จริง ๆ กับพฤติกรรมของคน ก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กัน...  
บางคนใช้เวลาไม่มาก บางคนต้องใช้เวลามากกว่าจะรู้จักกันดีพอ... 

ประสบการณ์ในการสรรหาคนเข้าทำงาน ผู้เขียนได้ความ
หลากหลายมามากพอควร เช่น สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ผู้เขียนได้ทำการให้คะแนน พออ่านไปทำให้เรารู้ว่า คุณทำ
ข้อสอบไม่ได้ แถมเขียนต่อว่า ว่าเอาอะไรมาออกไม่รู้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า 
ตำแหน่งนี้ต้องออกข้อสอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานติดต่อ
ประสานงาน แนวข้อสอบก็บอกให้ว่าเจ้าตัวผู้สอบต้องไปอ่านหัวข้อ
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ใด มีบอกให้หมดแต่กลับไม่อ่าน เมื่อไม่อ่านก็ทำข้อสอบไม่ได้ แถม
มาต่อว่าผู้ตรวจข้อสอบอีก เออละหนอ!!! ช่างไม่รู้ตัวเสียจริง ๆ เลย
ว่าคุณนั่นแหละที่ “ไม่อ่านหนังสือเอง ถ้าอ่านก็คงทำข้อสอบได้แล้ว
แหละ” แต่ไม่โทษตัวเอง มาโทษคนออกข้อสอบที่ออกไม่โดนใจเสีย
นี่!!! ทำให้ผู้เขียนมองเห็นถึงความไม่พร้อมของผู้มาสมัครสอบเอง
มากกว่าที่ไม่มีความพร้อมในด้านความรู้ ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะ
บอกให้คุณไปอ่านหัวข้อที ่เรากำหนดขึ ้นแล้วก็ตาม...  นี ่ก็เป็น
ประสบการณ์ตรงอีกประสบการณ์หนึ่งที่ได้พบเจอกับพฤติกรรมของ
คนในหน้าที่ที่ตัวผู้เขียนเองได้ปฏิบัติ... 

แต่การที่เราจะทราบได้ว่า ใครเป็นคนดีไม่ดีนั้น ตอบได้ยาก
เพราะความดีส่วนใหญ่มันจะแฝงอยู่ที ่จิตใต้สำนึกของแต่ละคน
มากกว่า ไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปลักษณ์ภายนอก บาง
คนหน้าตาดีแต่จิตใจไม่ดี บางคนหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจงาม บางคน
หน้าตาก็ไม่ดีแถมจิตใจก็ไม่ดีอีก นี่แหละคือพฤติกรรมที่อยู่ในส่วน
ลึกของรูปร่างหน้าตา... กว่าเราจะรู้บางครั้งก็เสียเวลา คือ ต้องใช้
เวลาเข้ามาช่วยในการตัดสินคนว่าเป็น “คนดีหรือไม่ด”ี 

สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนภูมิใจในการทำหน้าที่นี้ นั่นคือ การที่ไม่
เคยคิดทุจริตหรือรับสินบนต่อการสอบคัดเลือกในเรื่องนี้เลย... มีแต่
คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือ ดูแลตามความรู้ความสามารถของเพื่อน
มนุษย์ให้ได้มีงานทำเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองมากกว่า...นี่ก็
เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติในอาชีพของการรับราชการ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533853

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/533853
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ตอนที่ 35 
ข้าราชการที่ดี 

 
ผู้เขียนในยามว่าง ๆ นั่งคิดถึงสมัยที่ตอนตัวเราทำงานใน

สมัยเมื่อตอนเริ่มบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๆ อยู่ในช่วง 10 ปีแรก
ของการทำงาน... เมื่อตนเองสอบได้โดยผ่านการสอบแข่งขันจากคน
อื่นนับหลักได้เป็นแสน ๆ คน เพราะการสอบแข่งขันในครั้งนั้น เป็น
การสอบบรรจ ุ เป ็นข ้ าราชการ จ ึ งต ้องสอบแข ่ งข ันก ัน ใน
ระดับประเทศ เมื่อตนเองสอบได้แล้วดีใจ + ภูมิใจ เพราะข้อสอบที่
เราทำนั้น ใช่ว่าจะ “ขี้ไก่” ถ้าไม่มีความรู้ดั้งเดิมเป็นต้นทุนสะสมใน
ตัวของเรามา + การเตรียมตัวอ่านหนังสือที่ทาง ก.พ. แจ้งเพื่อเป็น
แนวให้เราได้อ่าน คือ พูดตรง ๆ ถ้าไม่อ่านหนังสือตามที่บอกและ
ความรู้ดั้งเดิมที่เราได้เล่าเรียนมาไม่มีในตัวเราแล้วล่ะก็ บอกได้เลย
ว่า “คงสอบบรรจุเข้ารับราชการ” ไม่ได้แน่นอน 

กว่าจะสอบได้ในสมัยนั้น คนแสนกว่า ๆ ติดบัญชีไม่เท่าไหร่ 
สำหรับตัวเราอันดับที ่ 21 ช่วงเวลาประมาณ 2 ปี เพียรเขียน
จดหมายถามสำนักงาน ก.พ. เสมอว่าปัจจุบันเรียกถึงอันดับที่เท่าไร
แล้ว เพราะการขึ้นบัญชีสมัยก่อนขึ้นบัญชีมีอายุ 2 ปี ก็จะยกเลิก
บัญชี สำนักงาน ก.พ. ก็ดีใจหาย ตอบให้ทราบทุกฉบับที ่ตัวเรา
สอบถาม (สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เหมือนปัจจุบันนี ้หรอก การ
ติดต่อสื่อสารก็ทำได้เพียงเขียนจดหมายสอบถามไป) เมื่อสอบผ่าน
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ทั้ง 3 ภาค ถึงคราวที่ได้เรียกบรรจุก็มีส่วนราชการเดียวเท่านั้นที่ให้
ตัวเราได้เลือก ถ้าไม่เลือกก็สละสิทธิ์และก็หมดสิทธิ์ไป เพราะกว่าจะ
ได้เรียกบัญชีอันดับที่ 21 กินเวลาเกือบ 2 ปีทีเดียว เมื่อตัดสินใจ
เลือกก็ดีใจเพราะคำว่า “ข้าราชการ” สมัยนั้นดูโก้ ศักดิ์สิทธิ์ ภูมิฐาน 
เพราะคำว่า “เจ้าคน นายคน” ยังมีอยู่ ไม่เหมือนปัจจุบันภาครัฐ
พยายามทำให้รู้ว่าการทำงานภาครัฐนั้น เป็นการทำงานเพื่อรับใช้
ประชาชนไม ่ ใช ่ เป ็นนายเขา. . .  ด ้วยเหต ุน ี ้กระม ังจ ึ งทำให้  
“ข้าราชการ” ปัจจุบันบางคนก็ยังไม่เข้าใจ เมื่อได้เป็นข้าราชการ
หรือใครก็ได้ที ่เข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนราชการก็พยายาม 
วางท่า เก๊ก วางอำนาจให้คนอื่นเขารู้ว่า ฉันเป็นข้าราชการนะ... 

ทำให้ร ู ้ว ่าการเป็น “ข้าราชการที ่ดี” นั ้น เขาเป็นกัน
อย่างไร? ข้าราชการที่ดีไม่ต้องบ้าอำนาจ ไม่ต้องเก๊กท่า ไม่ต้องเอา
เปรียบคนอื ่น ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการทำงาน มีความ
โปร่งใสต่อการทำงาน การรู ้จักหน้าที่ บทบาทว่าตนเองนั ้นเป็น
ข้าราชการอยู่ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร? ไม่ใช้อำนาจบนตำแหน่งของ
ตนเอง คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่มีอำนาจด้อยกว่า การทำงานในแต่ละ
ตำแหน่งก็ควรให้เกียรติซึ ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน ไม่หวังผลประโยชน์จากตำแหน่งของตนเอง...เท่านี้ก็
น่าจะเป็น “ข้าราชการที่ดี” ได้บ้างแล้ว... แล้วผู้อ่านล่ะเป็นแบบที่
กล่าวมาข้างต้นหรือไม่... 
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การทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะ
ทำได้ ถือว่าเรา “ข้าราชการ” ได้ปฏิบัติหน้าที่อันชอบธรรมและ
ถูกต้อง “ตัวเราได้ทำดีที ่สุดแล้ว” ต่อให้มีตำแหน่งสูงส่งนั ่นคือ 
“หัวโขน” ที่ภาครัฐให้สวมเป็นบทบาทของตัวละครตัวหนึ่งในคณะ
หรือส่วนราชการ ซึ่งตัวละครตัวนั้นจะเล่นเป็นตัวพระเอก นางเอก 
ตัวโกง ก็แล้วแต่จะเลือกกันเอาเอง เพราะข้ึนอยู่กับจิตใจภายในของ
แต่ละบุคคลแล้วล่ะ... 

การรับราชการเมื่อใครได้รับตำแหน่งหรือบทบาทใดก็ไม่มี
ใครหรอกท่ีสำคัญกว่ากัน ทุก ๆ ตำแหน่ง ทุก ๆ คนในส่วนราชการมี
ความสำคัญเหมือนกันหมด เพียงแต่แตกต่างกันที ่หน้าที ่ ความ
รับผิดชอบเท่านั้น บางคนก็ยังหลงระเริงตนคิดว่า “ตนเองสำคัญ
ที่สุด” ลองนึกดูว่าถ้าขาดอีกตำแหน่งหนึ่งคนหนึ่งแล้ว จะสามารถ
ทำงานได้หรือไม่? ไม่ว่าเขาหรือเราก็มีความสำคัญเช่นกัน... เมื่อ
สำคัญตนผิด หลงระเริงตนในความสำคัญว่าเหนือผู้อื ่น สิ ่งที ่จะ
ตามมานั่นคือ การอยู่ร่วมกันในสังคมจะไม่เป็นสุขสงบ รังจะทำให้มี
แต่เรื่องมีปัญหาให้วุ่นวายกันทั้งองค์กร... 

เพียงเพื ่อขอให้ตนเองสำนึกอยู่เสมอว่า...  ตัวเราทำงาน 
ทำงานเพื่อแผ่นดิน ส่วนราชการไม่ใช่ของเราคนเดียว แต่เป็นของ
ทุก ๆ คน เราทำดีที่สุดแล้ว ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่หวัง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ของส่วนตนเท่านี้ก็คง
พอกับคำว่า “ข้าราชการที่ดี” จงระลึกถึง “ทุกขณะจิตที่มีลมหายใจ
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เข้า - ออก” อย่าลืม!!! ในขณะที่ตัวเรากำลังปฏิบัติงาน หากลืมตัวไป
แล้วไปนึกได้อีกคราวก็เมื่อเกิดเรื่องหรือไม่ก็ถึงเวลา “เกษียณอายุ
ราชการ” เสียแล้ว... จะมาบ่นแล้วนั่งเสียดายว่า “เรายังไม่เคยเป็น
ข้าราชการที่ดี + ทำความดีให้กับแผ่นดินแบบจริงจังกับคนอื่นเขา
เลย” การทำความดี ทำได้ไม่ยาก หากคิดที่จะทำและลงมือทำ
ความดี... 
           ขอส่งเสริมและให้กำลังใจสำหรับคนทำงานภาครัฐทุก ๆ 
คน “ที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/542623 

 
********************* 

 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/542623
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ตอนที่ 36 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การเรียนรู้ของฉัน เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ตลอดเวลา ยิ่งยุคนี้

เป็นยุค Hi Tech ด้วยแล้ว เหมือนคลาดสายตาไม่ได้เลย ก็ดีไปอีก
แบบเป็นการพัฒนามนุษย์อีกแบบหนึ่งในโลกของการทำงานในยุค
ปัจจุบัน ได้เรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ ทำให้เราสามารถปรับตัวเราเองได้กับ
การทำงาน 

 
หน้าตาแบบนี้ ไม่พ้นการลง Window ใหม่ Window 8 ฉัน

ปรับตัวนิดหน่อยต่อการเปิด - ปิดหน้าจอ ครั้งแรกก็วิตก “ความ
กลัว”บังเกดิในตัวฉัน แต่ไม่พ้นกับ “ความกล้า” กล้าที่จะต้องเผชิญ
กับความแปลกใหม่... เมื่อใจเปิดรับ “ไม่ลองแล้วฉันจะไปรู้อะไร 
โดยเฉพาะเรื่องใหม่ ๆ” โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทำงานกับโลกยุคนี้ เพราะไม่เช่นนั้นฉันก็ไม่ทันคนอื่น (ฉันไม่ได้
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เปรียบเทียบ... แต่ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ) เหมือนกับว่า 
โลกของการทำงานในยุคนี้ มันเป็นโลกของการแข่งขันกันเสียจริง... 

 
ความหวังดีของน้องที่ทำงานและเจ้าของร้านบอกว่า “อย่า

ลงเลย เดี๋ยวพ่ีบุษ เขาจะทำไม่ได้” ใจฉันฮึดทันทีว่า “ถ้าฉันไม่เรียนรู้
วันนี้ วันหน้าฉันก็ต้องเรียนรู้อยู่ดี สู้ฉันเริ่มเรียนรู้ ณ บัด Now เลย
ดีกว่า” ตกลงฉันให้เขาลงโปรแกรม Window 8 เพียงไม่ถึง 5 นาที 
ฉันสามารถเรียนรู้ได้คล่อง ไม่ยากและน่ากลัวอย่างที่คิด สำหรับการ
เรียนรู ้ที ่ต ัวฉันจะต้องปรับตัว พัฒนาเรื ่องการเรียนรู ้อยู ่อย่าง
สม่ำเสมอ... ต่อโลกการทำงานในยุคนี้ สมกับคำว่า “เป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” เสียจริง ๆ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม ฉันต้องเรียนรู้อยู่เสมอ 
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ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/544965 

 
********************* 

 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/544965
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ตอนที่ 37 
การสอนงานของฉัน 

 
ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้างานของน้อง ๆ ภายในกอง สิ่ง

หนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากทฤษฎี + ประสบการณ์ในการทำงานมาตั้งแต่
เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว ฉันได้รับความรู้ การเรียนรู้จากการทำงานใน
ฐานะที่ฉันเคยเป็นลูกน้อง การได้เรียนรู้จากพี่ ๆ ที่เป็นหัวหน้างาน 
จากการได้อ่านหนังสือที่มีผู้รู้หลาย ๆ ท่านได้เขียน ทำให้ฉันได้คิด 
และบูรณาการมาเป็นความคิดของฉันและฉันก็นำมาปฏิบัติต่อน้อง 
ๆ ภายในกอง สิ่งหนึ่งที่ฉันเฝ้าเพียรพยายามบอกน้อง ๆ ในกองให้
ปฏิบัติ นั่นคือ “ความคิดสร้างสรรค์” การสร้างผลงานด้วยความคิด
ของตัวเธอเอง สิ่งใดที่เธอคิดว่าดี “จงทำ” ก่อนทำนำมาปรึกษาฉัน
ก่อนหรือเธอจะทำมาก่อน ถ้าผิดฉันจะบอกให้เธอกลับไปแก้ ให้
เลือกเอา... แต่ลูกน้องที่ฉลาดเขาจะนำความคิดมาบอกฉันก่อนแล้ว
เขาจึงลงมือปฏิบัติ เพราะถ้าฉันไม่เห็นด้วยแล้วบอกเหตุผลพวกเขา
ไป เขาก็จะต้องทำงานชิ้นใหม่ ซึ่งแบบนี้พวกเขาไม่ชอบ... 

ฉันจะสอนให้น้อง ๆ เกิดการจินตนาการในงานที่พวกเขาได้
ทำ สิ่งใดที่ดีให้นำมาทำให้เกิดผลงาน การทำงานในยุคปัจจุบันนี้ 
เกิดจากการได้เรียนรู้ร่วมกัน ถ้าสิ่งใดที่ทำอยู่แล้วและเห็นว่าไม่ดี 
“ไม่ต้องทำ” ทำแต่สิ่งดี ๆ ให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากท่ีสุด ฉันบอก
ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่นี้ นั่นคือ “การพัฒนางาน” การเรียนรู้เป็นส่วน
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หนึ่งของการทำงาน ตัวเราคิดว่าเราทำดีอยู่แล้ว แต่เมื่อเราได้เรียนรู้
จากที่อื่น ๆ เขาอาจทำงานได้ผลดีกว่าที่เราอยู่ก็ได้...  จงเปิดใจเปิด
ความคิดของตนเองยอมรับการเรียนรู้ให้มากขึ้น... 

ฉันบอกน้อง ๆ ว่าสมัยก่อนที่ฉันปฏิบัติ ฉันเรียนรู ้จาก
หัวหน้างาน คอยบอก คอยแนะนำ คอยชี้แนะฉัน แต่อาจเป็นเพราะ
พรสวรรค์ของฉันเองก็ได้ ที่ฉันมีนิสัยที่ชอบคิดและสร้างงาน ฉัน
ทำงานไปฉันก็คิดไปว่า วิธีไหนที่น่าจะดีที ่สุดที ่จะทำให้ผลงาน
ออกมาดีและได้ผลงานที่ดี... ในความคิดของฉัน ๆ คิดว่า การสอน
งานแบบของฉันที่ให้น้อง ๆ รู้จักวิธีคิด ไม่ใช่ว่าฉันขี้เกียจหรือว่าไม่
อยากสอนหรือว่าเอาเปรียบพวกเขา... แต่ฉันต้องการให้พวกเขา
ฝึก ๆ ความคิด ฉันคิดว่าทุกคนที่ฉันได้เลือกพวกเขามาเป็น
ลูกน้อง เขามีศักยภาพของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะดึง
ศักยภาพที่อยู่ในตัวของเขาออกมาได้อย่างไร? ฉันคิดว่าวิธีนี้แหละ 
คือ วิธีที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมา ให้เขาได้แสดงออกทาง
ความคิด แม้นว่าไม่ถูกฉันก็จะชี้แนะแนวทางให้เขาว่าเห็นด้วย
หรือไม่ ได้เพราะอะไร ไม่ได้เพราะอะไร... ซึ่งจะตอบโจทย์ของการ
ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จลงได้... ฉันคิดว่า “สักวันพวกเขาจะต้อง
เข้าใจในตัวของฉัน”  

หัวหน้างานของฉันในสมัยก่อนไม่สอนงานฉันแบบนี้หรอก 
พี่ ๆ เขาจะคอยบอกให้ทำ (อาจเป็นวิธีในสมัยก่อนก็ได้ เพราะเขา
กลัวว่าฉันจะทำงานผิด คริ ๆ ๆ) แต่การสอนแบบนั้น ฉันก็ว่า OK. 
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อยู่สำหรับการทำงานแบบงาน routine แต่ปัจจุบัน การทำงานของ
ภาครัฐปรับเปลี่ยนไป ข้าราชการเกษียณอายุ ทำให้ความรู้หายไป
กับตัวคนที่เกษียณ ฉันจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ให้
น้อง ๆ เขาได้เรียนรู้งานของเขาด้วยการคิดวิธีการทำงานของเขา ได้
เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองให้มากข้ึน โดยมีฉันเป็นที่ปรึกษา หรือเป็น 
coach หรือพี่เลี้ยงให้กับพวกเขา... ฉันคิดว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้น
และมีความคิดเป็นของตัวเอง... ความคิดหลาย ๆ ความคิด 
รวมกันน่าจะดีกว่า “ความคิด ๆ เดียว” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548051 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548051
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ตอนที่ 38 
วิธีการสอนงานของฉันเพื่อให้ลูกน้องได้เติบโต 

 
จากที่ฉันได้เขียนบันทึก การสอนงานของฉัน ไปแล้วนั้น 

ในความจริง ๆ แล้วฉันมีความคิดที่จะต้องการให้น้อง ๆ ที่ทำงาน
ภายในกองฯ เต ิบโตขึ ้นเป ็นผ ู ้ ใหญ่และมีความคิดที ่ถ ูกต ้อง 
สร้างสรรค์ เพราะพวกเขาต้องเติบโตขึ้นมาแทนที่ตัวของฉัน ฉันต้อง
เป็นผู้สร้าง ๆ เพื่อให้พวกเขามีความคิดที่แตกยอด เขาต้องเติบโตขึ้น
... ในความคิดของฉัน ๆ ไม่เคยสกัดกั้นความเจริญเติบโตของน้อง ๆ 
ถ้าเขาเก่งจริง ๆ ฉันพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาให้เติบโตขึ้น... ฉัน
ต้องการเห็นคนที่ทำงานเก่งจริง ๆ รู้จริง ๆ เพราะถ้าคุณรู้และเก่ง
จริง ๆ คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่า ฉันจะสกัด เพราะการคิดแบบนั้นไม่
เคยอยู่ในสมองของฉัน ฉันทำงานด้านบุคคลมานาน ฉันทราบฉันรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมา ณ ปัจจุบัน ฉันเป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของฉันเพียงพอ... ฉันพร้อมที่
จะส่งเสริมและยินดี แต่คุณต้องเก่ง + รู้ + เป็นคนดีด้วย ทุกวันนี้ 
ฉันก็ว่าฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดแล้ว... ฉันกำลังสร้างคน แต่
สำหรับพวกเขาก็ต้องรอเวลาด้วย การบ่มเพาะเพ่ือให้สุกงอมในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ถ้าคุณพร้อม ฉันก็พร้อมที่จะหนุนและผลักดัน
ให้คุณได้เติบโตขึ้นมา 

https://www.gotoknow.org/posts/548051
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 ใคร ๆ อาจคิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนไม่ต้องการให้ลูกน้อง
ขึ้นหรือดีเกินหน้าหรอก... แต่สำหรับความคิดของฉันไม่ใช่เป็น
แบบนั้น... ฉันขอบอกเพราะฉันไม่ได้มีจิตอิจฉาริษยาคนอื่น... ฉัน
จะย ินด ีมาก ๆ ถ ้าฉ ันม ีล ูกน ้องเก ่ง ๆ และฉลาด ม ีความรู้  
ความสามารถ ฉันมีความคิดว่าจะทำให้ฉันไม่เหนื่อยมาก เพราะ
คนเราต้องทำงานเป็นทีมกันให้ได้... ในช่วงเวลานี้ ฉันกำลังสร้าง ๆ 
ระบบของงานบุคคล... ไปพร้อมกับสร้างคน คือ พวกเขารอการบ่ม
เพาะ เมื่อถึงเวลาของการสุกงอมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ฉัน
คิดว่าการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ เธอต้องขึ้นมาได้อย่างแน่นอน...  ฉัน
ต้องการสร้างฐานล่าง คือ ให้พวกเขาได้มีความรู ้ ความสามารถ 
เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ให้มากที่สุด เมื่อมีฐานที่แข็งแรงแล้วพวกเขา
ได้ขึ้นมายืนในตำแหน่งที่สูงขึ้น พวกเขาจะยืนได้อย่างสง่างามเพราะ
มีฐานที่แข็งแรงและมั่นคง สิ่งนี้เองที่ฉันต้องการเห็นมากกว่าสิ่งอ่ืน 
ฉันจึงสอนให้พวกเขาได้รู้จักถึงความเติบโต เช่นเดียวกับการที่สอน
ให้พวกเขาได้จับปลาโดยที่ฉันจะไม่บอกพวกเขาว่าทำอย่างไร แต่ฉัน
จะสอนให้รู้จักวิธีการหาปลา ทำอย่างไรไม่ให้ปลาหมดไปจากบ่อ? 
การหาปลามีหลากหลายวิธี แต่ส่วนวิธีการให้ได้มาของปลานั้นจะ
ด้วยวิธีใดพวกเขาต้องเป็นคนไปเรียนรู้เอง เช่น การใช้สุ่ม แห อวน 
ใช้เบ็ดตกปลา ฯลฯ เพราะสิ่งหลังนี้จะอยู่ติดตัวไปกับพวกเขาจนวัน
ตาย... เมือ่ไม่มีฉันพวกเขาก็ต้องอยู่ได้และต้องอยู่เพ่ือทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพด้วย... นี่คือ การถ่ายทอดประสบการณ์
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ตรงของฉันในฐานะที่ฉันได้ทำงานด้านบุคคล เพราะงานบุคคลใน
ปัจจุบันไม่ใช่ทำแบบงานธุรการในสมัยก่อน ๆ การทำงานบุคคล
ในปัจจุบันจะเป็นการทำงานในเชิงรุกมากกว่า... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548054 

 
********************* 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548054
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ตอนที่ 39 
การให้โอกาสผู้อื่น 

 
ก่อนเลิกงานของวันนี้ ฉันได้พูดคุยกับน้อง ๆ ที่เคยทำงาน

ร่วมกันมาก่อน (เดิมทำงานอยู่ที่งานการเจ้าหน้าที่) แต่เพราะความ
ต้องการเจริญเติบโตทางการทำงาน น้องคนนี้ขอย้ายไปอยู่ที่คณะครุ
ศาสตร์ โดยทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขานุการคณะ ตั้งแต่ปี 2547 
นับได้ก็เกือบ 9 ปี ความจริงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายสนับสนุน) แบบฉันในมหาวิทยาลัยมีแค่ 16 คน (เสียชีวิตไป
แล้ว 1 คน early ไปอีก 1 คน และปีนี้จะเกษียณอีก 1 คน คงจะ
เหลืออยู่อีกรวมทั้งฉันด้วยเป็น 13 คน) พวกเราไม่ค่อยได้รับการ
ดูแลสักเท่าไหร่ (จากที่ฉันสังเกตเมื่อฉันได้โอนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัย) 
เพราะผู้บริหารจะไปให้ความสำคัญกับสายวิชาการมากกว่า แต่มี
ผู้บริหารรุ่นที่แล้ว ท่านได้ดูแลเมตตาพวกเราซึ่งเรียกว่า PC เดิม จน
สายวิชาการบางคนคิดว่า ผู้บริหารมาสนับสนุนพวก PC มากกว่า
สายวิชาการ (แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่) เหตุที่ฉันรู้ เพราะฉัน
ทำงานกับผู้บริหารชุดเดิมฉันจึงรู้ ท่านเพียงแต่เมตตาพวกเรา ซึ่งได้
ทำหน้าที่และเป็นกำลังหลักให้กับท่าน... มีเรื่องอะไร? ที่เกิดการ
เสียหาย พวกเราก็จะบอกและให้ข้อคิดเห็น 

PC เดิมจึงถูกเลี้ยงมาแบบไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่? เพราะขาด
การเอาใจใส่ดูแล พัฒนาตนเอง ผิดกับฉันซึ่งได้เรียนรู้งานจากของ 
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สปอ.(ประถมเดิม) ฉันทำงานบน สปอ. เรียนรู้งานจากงานธุรการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ไต่ระดับมาเป็นหัวหน้างาน จนตำแหน่งสุดท้าย
ของฉัน คือ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ...  ฉันได้เปลี่ยน
งานบ่อยมาก (การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ของฉัน เนื่องมาจากสมัยก่อน
เป็นระบบซี ถ้าจะเลื่อนซีให้สูงขึ้นต้องสอบเท่านั้น เมื่อสอบได้ก็อยู่ที่
เดิมไม่ได้ ต้องไปอยู่ที่อื่นเพื่อเอาตำแหน่ง... ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้ไม่
ต้องพูดถึง ฉันชอบอ่านหนังสือ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เวลาฉัน
สอบฉันจึงรู ้แนวว่าควรจะออกแบบไหน? เรียกว่า “ฉันเป็นสิงห์
สนามสอบ” ฉันชอบเพราะเป็นการฝึกสมองไปในตัว... สำหรับการ
ทำงานฉันเกิดมาอยู่ทำงานที่ได้หัวหน้างานเป็นคนดี พี่ ๆ สอนงาน
ฉันจนเป็นไม่หวงความรู้ บอกฉันด้วยความจริงใจ ฉันจึงติดนิสัยของ
พวกพี่ ๆ (เพราะหัวหน้าของฉันส่วนมากเป็นผู้ชาย) ฉันจึงติดนิสัย
การไม่ชอบสุงสิง ซุบซิบ นินทา เพราะพวกพี่ ๆ ที่ฉันอยู่ด้วย เขาไม่
เป็นเช่นนั้น จึงนับว่าฉันโชคดี... 

ฉันได้เรียนรู้งานและประสบการณ์ต่าง ๆ เพราะฉันเปลี่ยน
สถานที่ทำงานบ่อย... ทำให้ประสบการณ์นี้ฉันมีและได้รับไม่เหมือน
คนอื่น นับว่า “ฉันแกร่งขึ้น” มีความมานะ อดทนมากขึ้น ฉันได้
เรียนรู้นิสัยคนมากมายจากสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง PC เดิมไม่ได้มีโอกาส
แบบฉัน เมื่อถึงคราวตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
ยุบตำแหน่ง ฉันไม่ประสงค์จะเป็นรองผอ.เขตพื้นที่ฯ ฉันขอสอบ
โอนย้ายมาอยู ่มหาวิทยาลัย “ฉันสอบติด” ฉันจึงตัดสินใจขอ
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โอนย้ายมาและฉันก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับตัว
ฉันบ้าง เพียงเพื่อฉันต้องการมาให้พ้นจากที่นั้น ไม่ใช่รังเกียจ เป็น
เพราะ ผอ.เขตกล่าวหาฉันว่า “ฉันเป็นกบฏต่อองค์กร” ฉันก็ไม่รู้ว่า
ฉันเป็นกบฏตั ้งแต่เมื ่อไหร่...  การสอบได้และขอโอนมาอยู ่ที่
มหาวิทยาลัยนี่นะหรือคือ “กบฏ” มันไม่ยุติธรรมสำหรับฉัน ฉันรู้
กฎหมาย (ถ้าไม่เช่นนั้นรัฐจะมีระเบียบสำหรับเรื ่องการโอนย้าย
ให้กับข้าราชการทั่วประเทศไว้ทำไม???) 

เมื่อฉันได้โอนย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ฉันได้ช่วยพัฒนา
งานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ผู้บริหารชุดเดิมนั้นอยู่ จน
เป็นที่รู้จักของน้อง ๆ ทั่วประเทศ (ไม่ใช่ฉันเก่ง แต่ฉันรู้แนวในการ
ทำงาน จึงทำให้ฉันได้มีโอกาสทำในสิ่งที่บางคนไม่มีโอกาส...) 
ความรู้ + ประสบการณ์ต่าง ๆ มันจึงอยู่ในตัวของฉันเป็นองค์
ความรู้ของฉันเอง ฉันช่วยเหลือทุกคนถ้าฉันมีโอกาสที่ฉันสามารถ
จะช่วยเหลือได้... เป็นการช่วยด้วยความเต็มใจ... บ่ายนี้น้องที่เคยขอ
ไปอยู่คณะครุศาสตร์มาบอกกับฉันว่า “เขาไม่มีความสุข” จะขอ
กลับมาทำงานที่ส่วนกลางเพราะไม่ไหวแล้วกับการทำงานที่คณะ 
ทำงานไม่มีความสุข แม้แต่เด็ก ๆ ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตาม
สัญญาและมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็พยายามแทงข้าง
หลัง ซึ่งน้องคนนี้ก็บอกว่า “ไม่เข้าใจพวกเขา” เราได้พูดคุยกันใน
ฐานะที่เราเป็น PC เดิมเหมือนกัน... ฉันเลยบอกเขาไปว่า... อยาก
กลับมาทำงานที่การเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมหรือเปล่า? ถ้าไม่รังเกียจพ่ี
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ก็กลับมาอยู่กับพี่ก็ได้ เพราะเขาไปทำงานที่คณะนานแล้วประมาณ 
9 ปี สำหรับคนอื่น ๆ ได้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเลขาคณะ ผอ.กอง
กันไปหมดแล้ว เหลือแต่น้องคนนี้...ซึ่งเธอก็ตอบตกลงและดีใจที่จะ
ได้มาทำงานกับที ่เก่า ที ่ ๆ เขาคิดว่าทำให้เขามีความสุขต่อการ
ทำงาน (เขาคิดว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าตรงคณะที่เขาอยู่) 

พวกเรา PC หลายคนได้พูดคุยกันและก็บอกว่า “พี่บุษ” 
คือที่พึ่งของพวกเรา เพราะไม่มีใครที่จะพูดกันรู้เรื่องและให้พวกเรา
ได้พึ่งเหมือนพี่ ฉันก็ได้แต่บอกไปว่า “ไม่เป็นไร ถ้าพี่ช่วยได้พี่ก็จะ
ช่วย เพราะเรามีอยู่ด้วยกันเท่านี้ โดยเฉพาะพวกเราเป็นข้าราชการ” 
ต่อไปเราก็จะเหลือลดลง ๆ จนหมดไปในที่สุด... ฉันได้ให้โอกาส
เพื่อน ๆ น้อง ๆ ร่วมงาน เพราะฉันคิดว่าพวกเรามาทำงานด้วยกัน
จะมีใครบ้างที่ได้รู้ถึงชีวิตของพวกเราซึ่งทำงานให้กับภาครัฐ โดยหวัง
ที่จะทำงานให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเช่นพนักงานมหาวิทยาลัย (บาง
คน) ที่เรียกร้องผลประโยชน์ พวกเรารู้และทราบว่าควรทำตัวอย่าง
ไรกับการทำงานในยุคใหม่... ขอเพียงแค่ “กำลังใจ” เท่านั้น ที่จะทำ
ให้พวกเรา PC เดิม ทำงานอยู่ได้จนเกษียณอายุราชการเท่านั้น การ
ทำงานในมหาวิทยาลัย ทำให้ฉันเห็น ๆ ถึงความแตกต่างระหว่าง
สายวิชาการและสายสนับสนุน กับคำว่า “คุณค่าของความเป็น
คน” ช่างแตกต่างกันเสียจริง ๆ เป็นเพราะอะไร??? 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548108 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548108
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ตอนที่ 40 
เวลา 25 ปี ผ่านไปกับกาลเวลา... 

 
ไม่น่าเชื่อว่ากาลเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก เผลอแป๊ปเดียว 

ผ่านไป 25 ปีแล้ว ฉันเดินทางมาค่อนทางแล้วสินะ ที่ฉันเกือบถึง
เป้าหมายของฉันแล้วอีกเพียงแค่ 9 ปี ฉันก็จะถึงเส้นชัยเหมือน ๆ 
กับพี ่ ๆ คนอื ่นแล้ว สำหรับการทำงานรับราชการ เริ ่มต้นที ่ 1 
เมษายน 2531 มาบัดนี้ ผ่านไป 25 ปีกว่า ๆ สำหรับการทำงาน “รับ
ราชการ” ที่บางคน เรียกว่า “ดื้อหรืออดทน” ต่อการทำงานภาครัฐ
ซึ่งถ้าข้าราชการท่านใดทำงานอดทนมาจนครบเวลา 25 ปีนี้ ทาง
ราชการจะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเหรียญจักรพรรดิ
มาลา (เหรียญ ร.จ.พ.) ให้ไว้เป็นที ่ระลึกกับข้าราชการทุกคน
สมัยก่อน ๆ ฉันได้ยินพี่ ๆ หัวหน้างาน เขาเรียกเหรียญ ร.จ.พ. ว่า 
“เหรียญดื้อ” หมายความ “อยู่รับราชการนาน” การได้เหรียญ 
ร.จ.พ. นี้ ต้องมีประวัติการรับราชการมานานจนครบ 25 ปี และไม่
เคยกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการ เรียกว่า “ทำดีต่อแผ่นดินมาจน
ครบ 25 ปี” สำหรับฉัน น้องหรือเจ้าหน้าที่ที่กองบริหารงานบุคคล 
ได้ดำเนินการเสนอชื ่อเพื ่อขอพระราชทานฯ ให้แล้ว ณ วันที ่ 5 
ธันวาคม 2556 เป็นความดีที ่ได้จากการได้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการที่ยาวนาน... 
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สิ่ ง ที่ ฉ ั น เ อ ง ไ ด ้ ม า ก ก ว่ า เ ห ร ี ย ญ  ร . จ . พ .  นั่ น
คือ “ประสบการณ์ในการทำงานของฉัน” อาจเป็นประสบการณ์ที่
มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกับท่านอื่น ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ฉัน
ได้รับ ฉันถือว่าเป็น “ครู” ของฉัน ๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
และสิ่งที่ฉันถือว่าสำคัญต่อตัวของฉันในการทำงานรับราชการ นั่น
คือ “งานทุกชิ้นที่ฉันได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ฉันได้ทำดีที่สุดทุก
ชิ้นงาน” แม้ว่าใคร ๆ จะไม่รู้ เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติ แต่ที่สำคัญคือ 
“ฉันรู้ ฉันทราบ เพราะฉันได้ปฏิบัติ” ประสบการณ์ท่ีดีนั้น ขึ้นอยู่กับ
การที่ฉันได้พบเจอและเรียนรู้กับมัน... งานส่วนใหญ่ที่ฉันได้ปฏิบัติใน
ด้านงานบุคคล มักจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การได้พบเจอ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาให้ฉันได้ตัดสินใจ คล้าย ๆ กับจะลองของฉัน
ว่า “ฉันจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ ถ้าฉันได้เจอกับมัน” แต่
ท ุกเร ื ่องฉ ันก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้อย ่างลุ ล ่วงบาง
ประสบการณ์เป็นเรื ่องเกี่ยวกับการพิจารณา การวิเคราะห์ การ
ส ังเคราะห ์ เพ ื ่อให ้ฉ ันได ้นำไปใช ้ในการทำงานในหน้าที ่ . . .  
หลากหลายมากจริง ๆ เกี่ยวกับ “ประสบการณ์ในการทำงาน” 

แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันยึดมั่นต่อการทำงานในหน้าที่ด้านงานบุคคล 
นั่นคือ “การไม่ทิ้งระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐบัญญัติ
ให้ใช้” พร้อม ๆ กับฉันต้องหาความยืดหยุ่นต่อการทำงานในหน้าที่
ของฉันให้กับผู้ที่มาติดต่องานด้วย... รวมทั้งความถูกต้อง โปร่งใสต่อ
การทำงาน ถ้าตัวเราซื่อตรงต่อหน้าที่แล้ว ฉันคิดว่า “สิ่งเหล่านี้ คือ 
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เกราะป้องกันตัวเราไม่ให้ได้พบเจอกับอันตรายใด ๆ และฉันก็
สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้จนสำเร็จทุกชิ้นงานด้วยตัวของฉัน
เอง” 25 ปี แล้วสินะ!!! กับการทำงาน “รับราชการ” ของฉัน 

ข้อค ิดในการทำงานของฉ ัน  : จงทำหน้าท ี ่ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุดและอย่าหวังผลประโยชน์อื่นใด นอกจาก
ความสุขใจที่ได้รับจากการทำงาน... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548464 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/548464
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ตอนที่ 41 
การถอดบทเรียนบนถนนสายการรับราชการ 

 

1 เมษายน 2531 วันเริ่มต้นของการบรรจุเข้ารับราชการ 
นับมาจนถึงปัจจุบัน 1 เมษายน 2561 ครบรอบกับอาชีพการรับ
ราชการ 30 ปีเต็มบนถนนสายนี้... ได้เรียนรู้อะไรมากมายกับชีวิต
ของคำว่า “ข้าราชการ” แต่สิ่งหนึ่งที่ฝังใจและจำมามิเคยลืมเลือน 
นั ่นคือ การกระทำดีต่อแผ่นดิน... ดีต่อตนเอง ดีต่อทุกคน ดีต่อ
แผ่นดินที่เคยได้ให้เป็นที่เกิดอาศัย... เพียงแค่รู ้จักคำว่า “หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ” สำหรับตัวของฉันเอง... ใครจะคิดจะพูดจะว่า
อย่างไรมิเคยสนเพราะนั่นคือ “ลมปากของเขา” แต่ตัวของฉันเองรู้
และทราบดีว่า... ตัวของฉันทำดีอย่างไร? ความดีอย่างไรนั้นฉันถือว่า
การกระทำตนให้มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรมากกว่า... 

นั่นคือ “การทำความดี” เพราะใคร ๆ ก็พูดได้ว่าทุกคน
กระทำดี... การทำความดี คือ การมิทำให้ตนเองและสังคม คน
รอบข้างเดือดร้อน นั่นคือ ความหมายในการกระทำความดีของ
ฉัน 30 ปีกับการเดินทางที่ยาวไกลและนานพอสมควร...  ฝากไว้
สำหรับเด็กรุ่นใหม่... คุณเคยคิดเคยวางแผนเช่นไรต่อการใช้ชีวิตของ
คุณเอง วางแผนในการทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร
บ้าง ทำคุณประโยชน์คุณงามความดีอย่างไร... สำหรับฉันในสถานะ 
เหตุการณ์ที่ฉันผ่านมาถือว่า... ดีที่สุดสำหรับตัวของฉันเอง... นับต่อ
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แต่นี้ นี่คือ ขาลงของฉันเอง... การที่คนเราถึงจุดสูงสุด... มา ณ บัดนี้ 
กำลังลงสู่สามัญ... ถือเป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากที่สุด...
ผลที่ได้รับจากการเกิดมาเป็นมนุษย์... มิมีสิ่งใดที่เราได้รู้จักกับคำว่า
การถอดบทเรียนชีวิตของตัวเราเอง... ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ภาคร ัฐพยายามลดจำนวนอ ัตราของข ้าราชการให ้ลดลง. . .            
คือ ต้องการเปลี่ยนระบบข้าราชการมาเป็น...ระบบสัญญาจ้างแทน
... ที ่ผ ่านมา 30 ปี คือ “การถอดบทเรียนบนถนนสายการรับ
ราชการ”เหลือเวลาเพียง 4 ปี 6 เดือนเท่านั้น...กับชีวิตขาลง... 

***ฝากไว้...เป็นเพียงแค่ความทรงจำ*** 
ตำนานเรื่องเล่าของผู้หญิง ที่ชื่อ “บุษยมาศ” 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/646161 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/646161


202 
 

ตอนที่ 42 
ประสบการณ์ที่ถูกถอด 

 
ยุคปัจจุบัน คือ ยุคแห่งการแข่งขันสูงมาก ๆ หรืออาจเป็น

เพราะรุ่นของฉัน คือ ยุคข้าราชการน้อยที่สุดในมหาวิทยาลัย ถึงแม้
จะเป็นข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการก็ตาม แต่นั่นในสมัยก่อน 
ฉันก็คือ “ข้าราชการ” คำว่า ข้าราชการหากศึกษาประวัติกันดี ๆ มี
ความหมายมากมาย... กว่าจะมาเป็นคำ ๆ นี้ พวกฉันถูกสอนให้เป็น
คนที่กตัญญูต่อแผ่นดิน ต่อพระมหากษัตริย์ ต่อประเทศชาติ...  เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน... ให้กระทำตนเป็นคนดี ทำ
แต่ความดี ซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ... 

ฉันมาย้อนคิดว่า... ฉันได้ปฏิบัติตนตามนั้นจริง ๆ เพราะถือ
ว่าการกระทำดี คือ เกราะป้องกันตนเอง... และยึดถือ น้อมรับ
ปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการจนมาถึงวาระที่จวน
จะเกษ ียณอาย ุราชการ เน ื ่ องจากภาคร ัฐม ีนโยบายว ่ าใน
สถาบันอุดมศึกษาหากข้าราชการเกษียณอายุลงก็ไม่ให้นำอัตรา
ข้าราชการมาบรรจุ อัตราที่เกษียณอายุราชการจะถูกทดแทนด้วย
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนลูกจ้างประจำเมื่อเกษียณอายุ
ราชการจะถูกทดแทนด้วยอัตราของพนักงานราชการ สุดท้าย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะถูกออกนอกระบบ หากว่ามีความพร้อมที่
ต้องการจะออก เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดการคล่องตัวมากข้ึน 
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สำหรับมหาวิทยาลัยที่ฉันอยู่เป็นมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ นั่นคือ 
มีคำว่า “ราชภัฏ” ติดอยู่ซึ่ง ร.9 ทรงพระราชทานนามชื่อให้... ใน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยก็เป็นไปตามสภาพ เรียนรู ้ ทำ
ผ ิดพลาดบ ้าง ไม ่ผ ิดพลาดบ ้าง ข ึ ้นอย ู ่ก ับบ ุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยว ่าทราบกันจริงถึงเร ื ่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายหรือไม่... บางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถ 
เรื่องศาลปกครองก็น้อยหน่อย แต่บางมหาวิทยาลัยทำผิดบ้าง พลาด
บ้างกระทบสิทธิ์ถึงผู้อื่นก็มีถึงศาลปกครองกัน...  เป็นปัญหาในการ
พัฒนาประเทศมาก ๆ ฉันมองแบบนั้น เพราะเอาเวลาขึ้นศาล แก้
ต่างคดีความ มาช่วยกันพัฒนาประเทศดีกว่าหรือไม่? นี่คือความคิด
ของฉันเอง... แต่เรื่องคือมันต้องดำเนินต่อไปตามกระบวนการนั้น ๆ 
สุดแท้แต่ชะตากรรมเพราะปัจจุบัน ภาครัฐเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทำให้การจัดการระบบยังไม่นิ่งพอทำให้เห็น
การทำงานในระบบเก่ากับระบบใหม่ ซึ่งหากมองมันไม่ควรที่จะเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้น แต่นั่นคือความพร้อมของบุคลากรมากกว่า พร้อม
ที่จะมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและแท้จริง อาจเกิดจากความคิดมุมมอง
มากกว่าทีท่ำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น 

ข้าราชการในมหาวิทยาลัยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ข้าราชการเกษียณอายุราชการปีละร่วม 10 อัตรา ลดลงมาเรื่อย ๆ 
จากเดิมที่ฉันสอบโอนมาอยู่ราชภัฏ ตอนนั้นมีอัตรา 300 กว่าอัตรา 
ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 100 อัตรา แต่จะได้ทดแทนมาเป็นพนักงาน
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มหาวิทยาลัยเข้ามาแทนที่อัตราข้าราชการ...  ซึ่งเป็นระบบสัญญา
จ้าง และพนักงานราชการซึ ่งมาทดแทนอัตราลูกจ้ างประจำที่
เกษียณอายุราชการ... ในมหาวิทยาลัยจะมีบุคลากร 2 ประเภท คือ 
ประเภทสายวิชาการและประเภทสายสนับสนุนวิชาการ... ซึ่ง สกอ.
จะให้ความสำคัญกับสายวิชาการมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการ อ้าง
ว่าเนื่องจากเป็นผู้ผลิตบัณฑิต ส่วนสายสนับสนุนวิชาการจะมีหน้าที่ 
Support สายวิชาการในเรื่องของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความสำคัญไปที่สายวิชาการ แม้แต่การประกัน
คุณภาพ ตัวชี้วัดส่วนมากจะเน้นในเรื่องของวิชาการ...  นี่คือความ
แตกต่างกัน อาจเรียกว่า 2 มาตรฐานก็ว่าได้ สำหรับอุดมศึกษา อาจ
รวมถึงอัตราการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น ที่มีมติ 
ครม. เริ ่มต้นจ้างให้กับสายวิชาการ ได้ 1.7 และสายสนับสนุน
วิชาการ 1.5 และมีมติให้มหาวิทยาลัยสามารถนำ 0.2 มาเป็น
สวัสดิการในการบริหารจัดการได้ ซึ่งมติ ครม. ก็มีไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ 
ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแต่ละมหาวิทยาลัย เพราะ
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้
เอง... นี่ก็คือประเด็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการในแต่ละ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากนโยบายไม่ชัดเจน บอกเพียงแต่กว้าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใด
ตีความเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยก็ดีไป... แต่หาก
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มหาวิทยาลัยใดตีความเข้าข้างตนเองก็เริ่มเป็นประเด็นปัญหา เกิด
เรื่องข้ึนในมหาวิทยาลัยจนถึงศาลปกครอง 

สำหรับข้าราชการอย่างฉันก็ต้องพลิกผันการทำงานจาก
งานที่เคยทำประจำ กลับต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการ
มากขึ้น เป็นเสาหลักให้กับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ... ฉัน
ยังคิดต่อไปอีกว่าหากฉันไม่ทราบหรือเรียนรู้ที่มาที่ไป กฎ ระเบียบ 
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ในอดีตที่ได้ปฏิบัติอยู่และนำมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการในปัจจุบัน อะไรมันจะเกิดขึ้น... เพราะจากงานวิจัยใน
สมัยก่อนออกมาว่า “ข้าราชการทำงานเช้าชามเย็นชาม” ซึ่งใน
สมัยนั้นฉันไม่เถียง... แต่ขอเถียงที่ว่า อาจไม่ใช่ข้าราชการทุกคน
กระมัง!!! ที่เป็นแบบนั้น อาจมีบ้างเพราะในสมัยก่อนเรื่องของการ
พัฒนาคนยังไม่เด่นชัดเช่นในปัจจุบันนี้... การพัฒนาตนเองในสมัย
นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่าที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตนเองเพียงใด หากใครไม่พัฒนา เรียนรู้ ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิม 
หากพัฒนาตนเองก็จะมีโอกาสความก้าวหน้าของตนเองเพิ ่มขึ้น
งานวิจัยก็เป็นเพียงแค่กลุ ่มตัวอย่างเท่านั ้น มิใช่ผลออกมาเป็น
ข้าราชการทุกคนเมื่อใด... สำหรับฉันมิใช่อยู่ในกลุ่มของข้าราชการ
กลุ่มเช้าชามเย็นชาม เพราะหากอยู่กลุ่มนั้น คงไม่ได้มาเป็นถึง
ผู้อำนวยการกอง นับแต่บรรจุเป็นเจ้าพนักงานธุรการ ไต่เต้าจาก
การสอบเลื่อนซีทุกซีจนมาถึงปัจจุบัน นี่คือ การพัฒนาตัวเองของฉัน
มากกว่า... จากการเร ียนรู ้ไม ่ว ่าจะเป็น IT กฎหมายต่าง ๆ ที่
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ข้าราชการต้องเรียนรู้ ฯลฯ ถามว่าเหนื่อยไหม? ขอตอบเลยว่า...
ข้าราชการแบบฉันมันเหนื่อยมาก ยิ่งเป็นสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยด้วยแล้ว มาตรฐานระดับ 1 มิต้องพูดถึง เพราะส่วน
ใหญ่ก็มองว่าเป็นชนชั้น 2 อยู่แล้ว อาจไม่ใช่ความผิดของนโยบาย 
แต่มันคือความผิดของคนไม่ทราบกฎหมาย เรื่องการบริหารจัดการ
กันมากกว่า จึงทำให้สายสนับสนุนวิชาการเป็นชนชั้นที่ 2 เพราะ
เท่าท่ีฉันได้เรียนรู้มา ภาครัฐมิได้ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่
เหตุการณ์ที่พวกข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการพบเจอมันเป็น
แบบนี้จริง ๆ 

หากภาครัฐในความต้องการจริง ๆ คือ เรื่องวิชาการกับสาย
สนับสนุนวิชาการ ควรต้องเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน มิใช่จะอวดตัว
เสมอเทียบชั ้น แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั ้น เพราะสาย
วิชาการ นั ่นคือ การบริหารจัดการเรื่องการศึกษา การพัฒนา
บัณฑิตให ้ม ีค ุณภาพยิ่ งข ึ ้น เพราะบัณฑิตในอนาคต ก ็คือ 
คนทำงานให้กับประเทศชาติ... ส่วนสายสนับสนุนวิชาการ มี
หน้าที่ในการช่วยสายวิชาการสนับสนุนในเรื่องของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 4 M ที่ต้องมีความสำคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา
หากการบริหารจัดการขาดเรื่องการบริหารจัดการไปแล้ว เรียกว่า 
“อ่อนแอ” จะทำให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่เรา ๆ เห็นกันอยู่ใน
ทุกวันนี้ การบริหารจัดการต้องเข้มแข็ง คนปฏิบัติก็ต้องทราบจริงใน
เรื ่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สามารถแนะนำให้สายวิชาการได้ 
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เรียกว่า “เป็นที่พึ่งให้สายวิชาการได้” ส่วนสายวิชาการก็ต้องเรยีนรู้
ในเรื่องการบริหารจัดการจากสายสนับสนุนวิชาการ มิได้นำเอาวุฒิ
การศึกษาที่จบปริญญาเอกมาเทียบหรือมาบอกว่า สามารถกระ
ทำงานในมหาวิทยาลัยไปได้ทุกเรื่อง... ทุกเรื่องราวต้องมีการเรียนรู้
ซ ึ ่ งก ันและก ัน . . .  น ี ่ มากกว ่ า  ค ื อ  การ เร ี ยนร ู ้ ร ่ วมก ันใน
สถาบันอุดมศึกษา หาก 2 สาย เดินคู่ขนานไปด้วยกัน ฉันบอกได้เลย
ว่า การศึกษาของประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้... 

ปัจจุบันข้าราชการแบบฉันเริ ่มลดน้อยลง สิ ่งที ่กระทำ
ในตอนนี้ นั่นคือ “ความอดทน” อดทนต่อทุกเรื่องที่มนุษย์แต่ละ
ประเภทในมหาวิทยาลัยจะกระทำต่อฉันเอง... ถามว่าฉันต้องอดทน
หรือไม่??? จริง ๆ แล้วหากทุกคนเข้าใจในการทำงานที่แท้จริงทุก ๆ 
คนแล้ว ฉันก็มิต้องอดทนเลยเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ... แต่นี่เป็นเพราะไม่เข้าใจจริง ๆ มันจึงเกิดเหตุการณ์ให้ฉัน
ต้องอดทน... ไม่ว่าคำว่าสายตา ความคิด ตัวอคติ ฯลฯ ซึ่งหากย้อน
ถามว่า “มันใช่หรือ?” ที่ข้าราชการแบบฉันจะต้องมานั ่งอดทน
โดยเฉพาะชอบเน้นกันกับคำว่า “ชนกลุ่มน้อย” ในความเป็นจริง
แล ้วจะชนกล ุ ่มน ้อยหร ือกล ุ ่มใหญ ่  เราก ็ต ่างทำงานให ้กับ
มหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งนั้น สุดท้ายพอเมื่ออายุ 60 ปี ทุกคนก็ต้อง
เกษียณด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่ออะไร???
หรือเข้ามากันเพื ่อหวังผลประโยชน์มิทราบ...  นี ่ใช่ไหม? ที ่คือ 
“ความจริง” ที่ฉันต้องอดทน... สำหรับฉันที่เป็นข้าราชการ จะทำ
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อะไรก็ต้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ มี
กฎหมายให้ฉ ันได้ปฏิบัติก ็ต ้องปฏิบัติ มิได้อาศัยช่องโหว่ของ
กฎหมายมาใช้ในการทำงาน... แต่บางครั้งการทำงานที่ตรง ๆ แบบ
ฉันก็กระทบสิทธิถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่... ฉันทำได้ทางเดียวนั่นคือ หาก
ผู้ใดกระทำหรือสั่งการ ต้องให้ออกประกาศ ระเบียบ มาให้ฉันได้
ปฏิบัติ เพราะนั่นคือ นโยบาย สำหรับผู้อำนวยการกองอย่างฉัน
กระทำได้ นั ่นคือ ทำภายใต้นโยบายที่มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ 
เพราะสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวของฉันเอง หากใครทำ เมื่อ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจเมื่อใด คน ๆ นั้นก็รับผิดชอบ
ไป เพราะเรายังทำงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 

เหตุที่เขียน... เพื่อต้องการถอดบทเรียนที่ตัวของฉันเอง
ได้รับว่าต้องอดทนนั้น มีอะไรบ้าง? หากหมดรุ่นข้าราชการ ซึ่งถือว่า
เป็นชนกลุ่มน้อยเมื่อใด นั่นล่ะ! ที่จะทำให้เห็นว่ากลุ่มชนกลุ่มใหญ่ก็
จะถูกกระทำกันเองภายในกลุ่มนั้นเช่นกัน นี่คือ “สัจธรรม” หากไม่
จัดการระบบใหม่ให้ดีและแข็งแรงเสียก่อน และมันก็จะสืบทอด
ต่อไปเป็นรุ่นสู่รุ ่นต่อไป... เขียนเพื่อต้องการเห็นถึงการพัฒนา
ประเทศที ่แท้จริงในเรื ่องของการศึกษา มิได้มีเจตนาร้ายต่อ
สถาบัน... เพราะคนที่จะได้รับในรุ่นต่อไปนั่นคือ รุ่นลูกหลานของฉัน
เอง... เพราะความรักและปรารถนาดีต่อพวกเขาเท่านั้นเอง อาจจะ
เห็นว่าไม่สำคัญ แต่ขอถอดประสบการณ์ที่พบเจอไว้บนบันทึกแห่งนี้ 
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้ระบบการศึกษานั้นพัฒนา
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ยิ่งขึ้น... ณ ตอนนี้ฉันก็ขอทำหน้าที่ของฉันให้ดีที ่สุดเท่าที่พวกเรา
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการที่จะช่วยมหาวิทยาลัยได้ และมี
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดเท่าที ่จะทำได้ แม้มันจะ
เหนื่อยสุด ๆ มีความเข้าใจข้าราชการที่เขาขอลาออกไปก่อนกำหนด
เกษียณอายุราชการว่าเพราะเหตุใด? เพราะเขาเหนื่อย เขาไม่สู้ เขา
ไม่อยากอดทนอีกต่อไปแล้ว... มีใครกันบ้าง? ที่ต้องการจะเป็นชน
กลุ่มน้อย... มีใครบ้าง? ที่ต้องการจะเป็นข้าราชการรุ่นสุดท้าย... มี
ใครบ้าง? ที่ต้องการให้คนอื่นมาดูถูกเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการ... สำหรับฉันแล้ว ถือว่าทำดีที่สุดแล้วต่อแผ่นดิน แล้ว
มีใครทำได้เท่ากับพวกเราข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการแบบนี้
บ้าง?... ขอเขียนไว้เพื ่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองในการเป็น
ข้าราชการที่ได้ทำงานเพื่อแทนคุณต่อแผ่นดิน... การเป็นข้าราชการ
ที่ดีนั้น มิใช่เป็นกันได้ง่าย ๆ เพราะมันต้องผ่านบททดสอบต่าง ๆ มา
เพ่ือให้พวกเราต้องอดทนกันอย่างมากทีเดียว...  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/647399 

 
********************* 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/647399
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ตอนที่ 43 
บทเรียนชีวิต 

 
 ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ฉันถือเป็นบททดสอบตัว

ของฉันเองว่า... จะผ่านพ้นมันไปได้หรือไม ่ทุก ๆ บทเป็นบททดสอบ
ความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งสำหรับตัวของฉันเอง...  เวลาผ่าน
ไปทำให้เห็นผลของบทเรียนย้อนหลังว่า... ฉันก็ผ่านมันมาได้ แม้ว่า
ในช่วงเวลานั้นมันจะทำให้ใจของฉันเกิดทุกข์... แต่พอมา ณ วันนี้ฉัน
ผ่านมันมาได้และยืนได้อย่างสง่างาม... เป็นความแข็งแกร่งของชีวิต
และภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปในอนาคต... บทเรียนชีวิตทุก ๆ บทจัดเป็น
บทเรียนอยู่ในตำราชีวิตของฉันเอง... 

บทเรียนชีวิตมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีสำหรับชีวิตของเรา
เอง ทั้งเรื่องดีและไม่ดี... สามารถเป็นครูสอนตัวของเราให้ได้จดจำ
ในช่วงที่เรากำลังพบเจอบทเรียนนั้นเป็นช่วงที่เราจะมีสุข - ทุกข์ใจ
หากเรามีทุกข์... ช่วงนั้นจะฝึกให้กับตัวเราว่าเราจะผ่านมันไปได้
หรือไม่ เหมือนเข้ามาเป็นบททดสอบตัวเราเองว่าคุณพร้อมที ่จะ
เรียนรู้กับบทเรียนนั้นหรือไม่ หากผ่านไปได้แล้วจะทำให้ใจเราเกิด
สุข... หากช่วงนั้นเป็นสุข... ใจเราจะได้เรียนรู้เรื่องความสุขภายในตัว
เราเอง 

แต่หากเวลาสุขนั้นสิ้นสุด... เราก็เตรียมตัวที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ที่อาจก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์อีก เพราะทุก ๆ บทเรียนชีวิต จะทำ
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ให้เราได้เรียนรู้เรื่องสุขและทุกข์ เมื่อยามเกิดทุกข์ก็ให้พึงได้เตรียม
ตนได้เรียนรู้เรื่องสุข แต่เมื่อสุข... ก็ให้เตรียมระวังเรียนรู้เรื่องทุกข์
ทุก ๆ บทเรียนเป็นครูสอนตัวของเราเองให้ได้เรียนรู้เรื่องสุขและ
ทุกข์ของการได้ใช้ชีวิต ในทุก ๆ บทเรียนจะอยู่ในเรื่องของตำราชีวิต 

“บทเรียนชีวิต” ไม่มีสอนอยู่ในชั้นเรียนแต่จะเป็นศาสตร์
ที่แทรกให้กับตัวเราเอง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นบทเรียนหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตัวเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง... บทเรียนชีวิตเกิด
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและนำมาบูรณาการ 
ประยุกต์ใช้ให้สามารถเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตให้กับตัวของเราเอง 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/600057 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/600057
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ตอนที่ 44 
แนวความคิด 

 
ความคิดของมนุษย์นั้นสำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะกับยุคนี้

เสมือนเป็นการเปิดกว้างทางด้านความคิด อาจเป็นเพราะมนุษย์มี
การศึกษามากเพิ ่มขึ ้นและประเทศไทยยังมิได้มีการปิดกั ้นทาง
ความคิด มีอิสระทางความคิดของมนุษย์ซึ ่งนับว่าดีหรือไม่  ใน
ความคิดของผู้เขียนมีความคิดว่า “ดีมาก ๆ” เพราะความคิดของแต่
ละบุคคลนั้นทำให้มีอิสระในทางความคิด แต่บางความคิดในการคิด
ต่อที่สาธารณชนก็ควรมีขอบเขต สำนึกและตระหนักให้มาก ๆ  ว่า
เมื่อความคิดของเราเองออกไปทางคำพูดต่อสาธารณชน ต่อบุคคล
อื่นนั้น ทำให้สังคมหรือคนอื่นเสียหายหรือไม่??? ต้องพึงระมัดระวัง
ให้มาก ๆ 

ความคิดของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับครอบครัว พ่อแม่
ญาติพี่น้อง สภาพแวดล้อม สังคมที่ใกล้ชิดของแต่ละคน เพราะการ
สั่งสอน การเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
นั้นไม่เหมือนกันได้ทุกเรื่องราว... มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้นั้น
อยู่ได้ด้วยกันด้วยความรู้ ความคิด ความสามารถที่หลากหลายที่จะ
สามารถนำพาให้โลกใบนี ้พัฒนาไปได้ด ้วยความหลากหลาย...        
ในความหลากหลายของสิ่งดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดสีสันสวยงาม 
น่าอยู ่และน่าชื ่นชม... ในความคิดจะมีทั ้งความคิดเหมือนและ
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ความคิดต่าง... ในความคิดเหมือนหรือการคิดต่าง จะทำให้เกิดการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน... มีอยู่เรื ่องหนึ่งในความคิดนั ่นคือ การคิด
เหมือนกันจะไม่ค่อยเกิดปัญหาโต้แย้ง...  หากเป็นความคิดต่างนั้น 
จะทำให้เกิดการโต้แย้งเพราะคิดไม่ตรงกัน...  ขอเพียงว่า “การคิด
ต่างได้ แต่มิควรแตกแยก” นี ่คือข้อคิดของกระบวนการคิดของ
มนุษย์ที่มีความคิดแตกต่างกัน 

ความคิดมีทั ้งการคิดในกรอบ ระบบ ที ่ตนเองปฏิบัติ
สืบเนื่องมา... มีบางคนที่มีความคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบทำ
ให้เกิดการดำรงชีวิตที่เกิดความแตกต่างกันในสังคม เห็นถึงการ
พัฒนาของสังคม ประเทศชาติและตนเอง... ส่วนมากการคิดนอก
กรอบ คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รอบคอบ เป็นกระบวนการทางความคิด โดยอาศัยจินตนาการของ
ตนเองนำออกมาใช้ทำให้เกิดความแตกต่าง ทำให้เกิดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดคิดได้มาก่อน การคิดแบบนี้ควร
เป็นแบบการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและต้องไม่ทำร้ายหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อื ่น... ซึ ่งในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างคนให้มี
ความคิดแบบนี้เป็นส่วนมาก... จะทำให้มนุษย์เห็นถึงการพัฒนา
มนุษย ์ในอีกร ูปแบบหนึ ่ง น ี ่ค ือ “การพัฒนามนุษย ์ทางด ้าน
กระบวนการความคิด” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/678167 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/678167
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ตอนที ่45 
ชีวิตในโลกของวัยเรียน : ชีวิตในโลกของการทำงาน 

 
ช่วงชีวิตในวัยเรียน เป็นวัยที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบมาก

นัก เรียกได้ว่าหากมีความรับผิดชอบนั่นคือ มีหน้าที่ศึกษา หาความรู้ 
เพื่อนำความรู้นั้นมาใช้กับชีวิตในยามที่โตขึ้นหรือในยามที่ทำงานหา
เลี้ยงชีพ... ความรู้ที่มี คือ พื้นฐานในการนำมาประกอบวิชาชีพของ
ตนเอง... ชีวิตในโลกของการเด็กยังอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงดูเป็นภาระที่ยังต้องดูแลลูก ๆ ให้ได้รับความรู้
เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นกระทรวงใน
ความรับผิดชอบทางด้านการศึกษา เพื่อให้คนทุกคนได้เรียนรู้และ
รับความรู้เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้กับชีวิตประจำวันในโลกวัน
ข้างหน้า 

การมีชีวิตในโลกของวัยเรียน เด็ก ๆ ยังไม่ค่อยนึกถึงสัก
เท่าไรเพราะความรับผิดชอบยังไม่เต็มที่ ยกเว้นกับคนบางคนที่ต้อง
อาศัยเลี้ยงชีพด้วยตัวของตัวเอง... ซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแล เช่น หาเช้า
กินค่ำ ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ซ้ำยังมีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ต้อง
หาเงินเลี้ยงตนเอง ส่งเป็นค่าเทอมเพื่อการเล่าเรียนให้ได้วุฒิสูงขึ้น 
สำหรับกรณีแรกความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะมีความ
รับผิดชอบมากน้อยเพียงใดต่อตนเอง รู้ถึงว่าควรกระทำอย่างไร อาจ
ขึ้นอยู่กับการสอนของผู้ปกครองเอง...  แต่สำหรับกรณีหลังการหา
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เลี้ยงชีพด้วยตนเองนั้นแน่นอน... ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ๆ 
เพราะตนเองเท่านั้นที่เป็นที่พ่ึงแห่งตน... คนที่มีความอดทน อดกลั้น 
นั่นคือ คนประเภทหลังจะมีความอดทนได้มากกว่าคนประเภทแรก 

สำหรับเด็ก ๆ ที่มีผู้ปกครอง ชีวิตที่อยู่ในโลกของวัยเรียน 
จะเป็นคนที่มีความสุขต่อการเรียน มีชีวิตเรียนรู้ไปวัน ๆ มีความสุข
ต่อการใช้ชีวิต... เรียกว่าต้องการสิ่งใดผู้ปกครองก็หาให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของตนเองเพราะคนที่หา คือ ผู้ปกครอง คนที่ขอ คือ 
เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ทราบก็มิอาจทราบได้ว่าคนหานั้น มีความ
เหนื่อยยากมากน้อยเพียงใด... ขอเพียงใช้ชีวิตในวัยเรียนได้อย่างมี
ความสุขในแต่ละวัน... บางคนบอกว่า ชีวิตในวัยเด็กนี้มีความสุข
มากกว่าชีวิตในวัยทำงานเพราะไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไร
มากมาย... แต่ผิดกับเด็กที ่มีชีวิตในวัยเด็กที ่ขาดผู ้ปกครองเป็น
ผู้ด้อยโอกาส... 

เมื่อเรียนจบการศึกษาในแต่ละระดับของแต่ละคน...  สิ่งที่
ต้องเข้ามาเผชิญชีวิตของตนเอง นั่นคือ ชีวิตในโลกของการทำงาน
ซึ่งโลกหลังนี้เป็นโลกที่ตนเองจะต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
เพราะเป็นโลกของผู้ใหญ่... ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง แลกกับ
แรงกายเพื่อแลกกับเงินที่จะต้องนำมาเลี้ยงชีพตนเอง... สิ่งที่มีในโลก
ของการทำงานมีเรื่องราวสารพัดเรื่องที่เข้ามากระทบกับตนเอง เช่น 
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่ทำงานร่วมกัน... การเปรียบเทียบให้
เห็น... การทำงานของภาระงานที่มีความมาก - น้อยของงานที่
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ตนเองและผู้อื่นได้รับผิดชอบ... ลักษณะของงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ
ความเสี่ยงของงานที่ทำ ความท้าทายของงาน...  ความกล้าที ่จะ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่ทำ เมื่อเกิดความยากมาก
ขึ้น... ความยาก – ง่ายของงานที่ได้ทำ เริ่มแรกท่ีเข้าบรรจุเข้าทำงาน
คนเราต้องเรียนรู้ลักษณะงานที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ...  สิ่งแรกที่เรา
จะสัมผัสเรื่องงาน นั่นคือ เรื่อง Job (งาน) ว่างานควรมีลักษณะเช่น
ไร... ตำแหน่งของเราเองว่าคือตำแหน่งใด มีหน้าที่ใดบ้างที่ต ้อง
ปฏ ิบ ัต ิ . . .  มาตรฐานกำหนดตำแหน ่งของงานท ี ่ เ ราทำ นั้ น                 
มีมาตรฐานลักษณะงานเช่นไรบ้าง? ซึ่งเป็นเรื ่องที่คนทำงานต้อง
เรียนรู้... สิ่งเหล่านี้ คือ เบื้องต้นของงานที่เราต้องทำความเข้าใจให้
ทราบว่าคืออะไรบ้าง? 

ขั้นต่อไปนั่นคือ วิธีการทำงาน เราต้องทราบว่าขั้นตอนใน
การทำงานที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ความยาก - ง่ายของงาน เพราะ
ความยาก - ง่ายของงานจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับตำแหน่งของงาน
ว่าควรจะอยู่ในระดับตำแหน่งงานเท่าเดิมหรือระดับงานที่สูงขึ้น 
ปัจจุบันในการเขียนภาระงานตัวคนทำงานต้องเป็นคนเขียนอธิบาย
ลักษณะภาระงานด้วยตนเอง เพราะจะได้ทราบถึงการทำงานนั้น
ของคน ๆ นั้น สิ่งที่แตกต่างกัน นั่นคือ วิธีการหรือเทคนิคในการ
ทำงานเพราะเทคนิคในการทำงานของแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กันที่จะทำให้งานนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จได้...  การเขียนผลงานใน
ปัจจุบันนี ้มีความสำคัญมาก ๆ ต่อการทำงานในยุคนี ้ผู ้เขียนมี
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ความเห็นว่า... ภาษาไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการใช้ เพราะการ
เขียนภาษาไทยทำให้การเขียนงานจะออกมาดีมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใด เรียงประโยคได้ดีเพียงใด ผู้อ่าน ๆ เข้าใจหรือไม่ 

ชีวิตในโลกของคนทำงานแตกต่างกับชีวิตในโลกของวัย
เรียนอย่างมาก เพราะโลกของคนทำงานบางเรื่องต้องเกิดการกดดัน
จากสภาพแวดล้อม สภาพของเจตคติของแต่ละคน... การทำงานใน
ที่ทำงานมีบ้างที่เหมือนและคิดต่างกัน แต่ทำอย่างไรจึงจะทำงาน
ร่วมกันได้... ขึ ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละแห่ง อาจมีทั้ง
เหมือนและไม่เหมือนกัน เพราะนี่คือ “โลกของการทำงาน” สิ่งที่
สำคัญมาก ๆ นั้นคือ การปรับตัวของเราเองให้มีความอดทน อด
กลั้น ปล่อยวาง ลดเปรียบเทียบ กล่าวหา ป้ายสีกัน ก็จะทำให้ชีวิต
ในโลกของการทำงานเบาบางลง แต่สุดท้ายการกระทำต่าง ๆ นั้น 
ขึ้นอยู่กับที่ตัวของเราเองเท่านั้น ทุก ๆ เรื่องมิใช่ไปมองดูที่คนอ่ืนแต่
เราต้องกลับหันมามองที่ตัวของเราเองเท่านั้น... จึงจะทำให้ตัวเรามี
ความสุข... “ความสุข” ที่สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง... ดังนั้นชีวิตใน
โลกของวัยเรียนกับโลกของวัยทำงานจึงแตกต่างกันมาก อาจ
เหม ือนก ับโลกของว ั ย เด ็กและโลกของว ั ยผ ู ้ ใหญ ่ซ ึ ่ ง มี ตั ว          
“ความรับผิดชอบหน้าที่” ที่เพ่ิมมากข้ึนเข้ามาเป็นตัวกำกับ... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/648326 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/648326
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ตอนที่ 46 
HR ในอนาคต กับ 4 บทบาทที่ต้องเป็น 

 
Dave Ulrich นักทฤษฎีด้านบริหารองค์กร ได้วาง HR ไว้

ในอนาคตต้องรับ 4 บทบาทดังนี ้
1. Administrative Expert  
บทบาท HR เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหาร  

• เรื่องต้นทุนบริการ 
• การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Non value added) อาจเปลี่ยนเป็น 
Outsourcing 
• มุ่งเน้นกระบวนการ (Process) ในปัจจุบัน (Present) 

บทบาทนี้ คือ การทำงานบริหารและงานเอกสารทั้งหลาย
ไม่ว่าการสรรหา จัดจ้าง การทำเงินเดือน การเก็บประวัติพนักงาน 
การฝึกอบรม การวัดผล ฯลฯ งานทั้งหลายทั้งปวงนั้น HR ก็ยังต้อง
ทำอยู่ แต่ว่าไม่ใช่วิธีการหรือกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ล่าช้า 
HR ผู้ทันสมัยต้องรู้จัก Re-engineer กระบวนการทำงาน โดยนำ
เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสร้างความรวดเร็วและลดแรงงานที่ไม่จำเป็นใน
ฝ่าย HR ลง ทำให้ HR เป็นหน่วยงานที่กะทัดรัดมีคุณภาพสูงและ
ต้นทุนต่ำ 
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2. Employee Champion  
HR ต้องมีหน้าที่ในการสร้างองค์กรให้พนักงานมีความพึง

พอใจ ในสภาพทำงานและ จ้างงานดัชนีวัดความสำเร็จคือ Job 
satisfaction  

การที่ HR จะเป็น Employee Champion นั้น HR จะต้อง
เป็นผู้รับฟังที่ดีและเมื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการใด ๆ ของ
พนักงานแล้วก็ต้องมีการตอบกลับ ไม่ใช่ฟังแล้วเงียบหาย ทำให้ให้
พนักงานรู้สึกว่าเปล่าประโยชน์ที่จะพูดหรือปรึกษากับ HR... การที่ 
HR ร ับฟังทุกความเห็นจากพนักงานนั ้นไม ่ได ้หมายความว่า 
พนักงานจะได้ทุกสิ ่งที ่ต้องการหรือ HR จะสามารถทำทุกสิ ่งให้
พนักงานพอใจได้ HR จะต้องสามารถสร้างความสมดุลได้ระหว่าง
ความต้องการของพนักงานกับทรัพยากรที่องค์กรมีสามารถให้ได้
ภายใต้หลักการขององค์กรนั้น ๆ 

การเป็น Employee Champion คือ การที่สามารถสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน
โดยฝ่ายพนักงานและฝ่าย HR ต่างมีความเข้าใจ เชื่อใจ และเคารพ
ซึ่งกันและกัน โดย Ulrich เห็นว่า “ใจ” จะทำให้เป็นตัวประสานสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ได้อย่างลงตัว ซึ่ง HR จะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ไม่ใช่คอย
จับผิดพนักงาน 
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           3. Change Agent ในการปรับเปลี่ยนองค์กร  
HR ต้องมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง HR ใน

ปัจจุบันกำลังรับบทหนัก ทั้งนี้เพราะองค์กรในยุคที่สถานการณ์ 
สิ ่งแวดล้อมปั ่นป่วนไม่แน่นอนสักทีแบบนี ้ทำให้ผู ้บริหารต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานบ่อยมาก บ่อยจนพนักงานงงว่า
ผู้บริหารองค์กรจะเอาอย่างไรกันแน่...  ฝ่ายที่จะสื่อสารทำความ
เข้าใจ จูงใจและเตรียมพนักงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติก็คือ ฝ่าย HR นั่นเอง 

4. Strategic Partner 
HR ต้องเข้าใจในธุรก ิจและปัจจัยที ่จะทำให้ธ ุรกิจ มี

ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “คน” เช่น 
• จะต้องเตรียมบุคลากรสายพันธ์ใหม่ที่จะสามารถสร้าง

อำนาจในการแข่งขัน 
• การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพของคน (OD tools) เช่น 

Balanced scorecard, six sigma, Competency based, 
Strength based 

• ทำงานกับฝ่ายบริหารทุกหน่วยงาน 
โดยรับบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ HR ต้องเข้าใจ

เป้าหมายธุรกิจและแผนกลยุทธ์ขององค์กรและสามารถสร้างกล
ยุทธ์และแผนของ HR ให้สอดคล้องสนับสนุนแผนธุรกิจได้ รวมทั้งมี
มาตรฐานการทำงานและมีดัชนีที่ชี้วัดความสำเร็จของ HR ได้อย่าง
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ชัดเจนว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างไรและเท่าไร 
HR ในอนาคต จะต้องรับบทบาททั้ง 4 ข้อข้างต้น ซึ่งการทำงานใน
ยุคปัจจุบันก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นไปตามบทบาททั้ง 4 ข้อข้างต้นของ 
Ulrich และจะเริ่มเห็นยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
20 ปี ที่ได้กำหนดไว้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/679772 

 
********************* 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/679772
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ตอนที ่47 
การพัฒนาตนเองในยุคศตวรรษที่ 21 

 
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 คือ การเปลี่ยนแปลงของ

โลก เป็นโลกของการเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง... ฉันโชคดีที่มีชีวิตใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มแรก ตอนก่อนที่ได้บรรจุเข้ารับ
ราชการด้วยการบรรจุด้วยวุฒิระดับอนุปริญญา สำหรับปริญญาตรี 
ต้องมาศึกษาด้วยตนเองจากการรับราชการไปด้วยและเรียนเพ่ิมเติม
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้
โอกาสคนทำงานได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และประหยัดค่าใช้จ่าย  แต่
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเอง สำหรับฉันก็ผ่านมา
ได้ด้วยการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการทำงานฉัน
ยังคงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพและพัฒนาตนเองอยู่เสมอในการทำงาน
ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นสม่ำเสมอ ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับ
และมีอุปนิสัยในการเรียนรู้อยู่เสมอ ๆ ในการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง
ผู้บริหารและในระหว่างก่อนเป็นผู้บริหาร ฉันได้ศึกษาต่อในระดับ
ปร ิญญาโท เม ื ่อจบการศึกษาฉันได ้สอบโอนเข้ามาทำงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ
สอบเข้ามาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่วายที ่จะศึกษา 
เรียนรู้เพิ่มเติมเพราะฉันถือคติที่ว ่า “การได้รับโอกาสให้เรียนรู้ 
ศึกษา นั ่นคือ หน้าที ่ที ่ฉันต้องกระทำหากยังต้องทำงานในส่วน
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ราชการ” เพราะความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและ
ตัวเราเองต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยู่เสมอ จึง
จะทำให้ตัวเราเองทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี ่ยนแปลง...  ยิ่ง
เปลี่ยนได้เร็วมากก่อนคนอื่นเท่าใด เราจะเห็นถึงความสามารถของ
ตัวเรามากขึ้นเท่านั้น และสามารถเป็นผู้นำคนอื่นให้กระทำตามตัว
ของเราเองได้  

นี่คือ Mind Set ของฉัน ซึ่งมีติดตัวของฉันมาตั้งแต่บรรจุ
เข้ารับราชการ... จวบจนบัดนี้ฉันก็ยังต้องเรียนรู้เพราะการเรียนรู้นั้น
ตลอดชีวิต ซึ ่งสอดคล้องกับภาครัฐที ่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายวิชาที่เรียนรู้ ฉันเรียนรู้ใน e - Learning 
ของ ก.พ. ซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารงานบุคคล เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของภาครัฐ รายวิชาที่ฉันได้เก็บหลักสูตรมีดังนี้ 

1. หลักสูตร สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย 
2. หลักสูตร การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด 
3. หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 
4. หลักสูตร ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ 
5. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง 
7. หลักสูตร ระบบพิทักษ์คุณธรรม 
8. หลักสูตร จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 
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9. หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
10. หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
11. หลักสูตร การบริหารค่าตอบแทน 
12. หล ักส ูตร การจ ัดทำแผนยุทธ ์ศาสตร ์การพัฒนา

ข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล 
13. หลักสูตร Talent Management & HiPPS 
14. หลักสูตร การบริหาร วิชา การคิดเพื่อประสิทธิผลของ

งาน (Effective Thinking) 
15. หลักสูตร Download 
16. หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน 
17. หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้และการเขียน

โครงการ 
18. หล ักส ูตรด ้านการเสร ิมสร ้างบทบาทหญิง ชาย 

หลักสูตร ผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน 
19 .  หล ั ก ส ู ต ร  mini MBA (mini Modern Business 

Administration) จาก OPDC ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
20. หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
21. หลักสูตร การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ 
22. หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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23. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทำงาน 

24. หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
25. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ

ข้าราชการ วิชา การบริการที่เป็นเลิศ 
26. หลักสูตรการบริหาร วิชา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
27. หลักสูตรการบริหาร วิชา การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
28. หลักสูตรการบริหาร วิชา การอำนวยการ การติดตาม

งานและการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ 
29. หลักสูตรการบริหาร วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 

และการแก้ปัญหา 
30. หลักสูตรการบริหาร วิชา การให้คำปรึกษา 
31. หลักสูตรการบริหาร วิชา การเข้าใจธรรมชาติของ

มนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
32. หลักสูตรการบริหาร วิชา การคิดเพื่อประสิทธิผลของ

งาน (Effective Thinking) 
33. หลักสูตรการบริหาร วิชา การสอนงาน 
34. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ

ข้าราชการ วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
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25. ด้านการบริหาร หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับราชการไทย 
และการเป็นข้าราชการ 

36. ด ้านการพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ หลักสูตร คุณธรรมสำหรับข้าราชการ 

37. ด ้านการพ ัฒนากระบวนท ัศน์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

38. หล ักส ูตรการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล ว ิชา การ
ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

39. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล 

40. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ
ข้าราชการ วิชา คุณธรรมสำหรับข้าราชการ 

41. หล ักส ูตรการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล ว ิชา การ
ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

42. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

43. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ
ข้าราชการ วิชา ทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานภาครัฐ 

44. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือ
ราชการและหนังสือติดต่อราชการ 
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45. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 2 การเขียน
ข้อความในหนังสือติดต่อราชการ 

46. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 3 หลักการ
เขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง 

47. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 4 หลักการ
เขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี 

48. หลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย วิชา การล่วง
ละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment) 

49. ด้านการบริหาร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ 
50. ด้านการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล หลักสูตร การประเมินค่างาน 
51. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา คุณภาพชีวิต

ในการทำงาน 
52. หลักสูตรการบริหารทร ัพยากรบุคคล ว ิชา ว ินัย

ข้าราชการพลเรือน 
53. หลักสูตรการบริหาร วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทย

และการเป็นข้าราชการ 
54. หลักสูตรการบริหาร วิชา การสอนงาน 

 55. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะ
ข้าราชการ วิชา ทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานภาครัฐ 



228 
 

56. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

57. ด้านเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา 
ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นด ้านความปลอดภ ัยสารสนเทศสำหรับผ ู ้ ใช้
คอมพิวเตอร์ 

58. หลักสูตรการบริหาร วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทย
และการเป็นข้าราชการ 

59. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์  ว ิชา 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

60 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การกำหนด
ตำแหน่งและการประเมินค่างาน 

61 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิชา การ
ทำข้อตกลง 

62 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชา ระบบราชการไทย 



229 
 

63 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชา การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

6 4 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ ว ิชา ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

6 5 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา สิทธิมนุษยชน 

66. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

67 .  หมวดการพ ัฒนาท ั กษะ ( Skill Development) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา ความมั่นคงปลอดภัย
บนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

68 .  หมวดกา รพ ัฒ นา อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การเจรจาต่อรอง 

69. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การมุ ่งผลสัมฤทธิ์  
วิชา การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
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7 0 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ ว ิชา กฎหมาย
พ้ืนฐานสำหรับข้าราชการ 

7 1 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย ่างม ืออาช ีพ ว ิชา การจ ัดทำ
แผนปฏิบัติงาน 

72. หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทักษะ
ทางการคิด วิชา การพัฒนาการคิด 

7 3 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

7 4 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ 

7 5 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชา บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

7 6 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ระบบพิทักษณ์
คุณธรรม 
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7 7 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา องค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

78. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา วินัยข้าราชการพลเรือน 

79. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8 0 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดทำแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

8 1 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา สมรรถนะหลัก
สำหรับข้าราชการพลเรือน 

8 2 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การพ ัฒนากระบวนท ัศน ์และค ุณล ักษณะ
ข้าราชการ วิชา การเป็นข้าราชการ 

83. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ 
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8 4 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื่อสารเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 

8 5 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การให้คำปรึกษา 

86. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การบริการที่ดี วิชา 
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ 

87. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เรือน (Core Competency Development) การยึดมั ่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

8 8 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การวิเคราะห์
ความจำเป็นในการฝึกอบรม 

8 9 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การเชื ่อมโยง
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

9 0 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย ่างมืออาช ีพ ว ิชา การบร ิหาร
กระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน 
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9 1 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9 2 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ ว ิชา การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

9 3 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ ว ิชา การวางแผน
ปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินตามแผน 

9 4 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพ 

9 5 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา มนุษยสัมพันธ์ใน
การทำงาน 

9 6 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบร ิหารอย่างม ืออาช ีพ ว ิชา เทคนิคการ
นำเสนอ 

9 7 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสร้างเครือข่าย 
(Networking) และพันธมิตร (Partner) 
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9 8 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การฝึกอบรม 
และพัฒนาข้าราชการ 

9 9 .  ห ม ว ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การพัฒนานัก
บริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 

100 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื่อสารและ
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

101 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา บทบาทและหน้าที่
ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ 

102. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพล
เร ือน (Core Competency Development) การส ั ่ งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ วิชา การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

103 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล ว ิชา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

104 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา HR Scorecard 
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105 . หมวดกา รพ ัฒนาอ งค ์ ค ว าม ร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล ว ิชา การบริหาร
ค่าตอบแทน 

106 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การพัฒนาขีด
ความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

107 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การสื ่อสาร
ภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

108 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล 

109 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพด้าน HR 

110 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ระบบบริหาร
กำลังคนคุณภาพ 

111 .  หมวดการพ ัฒนาองค ์ ค ว ามร ู ้  ( Knowledge 
Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ความรู้พื้นฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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บางร ายว ิ ช า ได ้ เ ร ี ยนแต ่ ย ั ง ไม ่ ส ามารถปริ๊ น ต์ ใบ
ประกาศนียบัตรในการได้เรียนจบออกมาได้ ทั้งหมดจะประมาณ 
130 วิชา นี่คือ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” ซึ่งได้รับความรู้และนำ
ความรู้นั้นมาปรับ ประยุกต์และบูรณาการในการทำงานได้และถูก
จร ิตก ับต ัว เองฉ ันมาก ๆ เพราะได ้ เก ิดจากการเร ียนร ู ้และ
ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ซึ่งเรียนรู้ได้บนโลกออนไลน์ ขอขอบคุณ 
สำนักงาน ก.พ. ที่ได้พัฒนาคนภาครัฐเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน
ให้กับส่วนราชการให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
โลกค่ะ 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/681210 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/681210
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ตอนที ่48 
บ้านของเรา...Our Home... 

 
“ความสุข” ความรักใดจะมีเท่ากับการที่เราได้เกิดมาและ

มีบ้านมีความรัก ความอบอุ่นที่คนภายในบ้าน มีให้ต่อกัน... ทุกเรื่อง
ขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนในบ้านร่วมสร้างให้เกิดขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันใน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองในอนาคตข้างหน้า
ภูมิคุ้มกันภายในบ้านที่ทุกคนได้เรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ 
ซึ่งได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทำให้
เกิดความอดทน แข็งแกร่งต่ออุปสรรคต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกัน 
โลกเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างหน้าที ่คนภายในบ้านต้องเผชิญนั ้นมี
หลากหลายเหตุการณ์และสถานการณ์ที่จะต้องพบเจอ... แต่ในที่สุด 
เมื่อยามพบเจอปัญหาตัวเราก็ต้องอดทน เรียนรู้และอยู่ให้ได้ให้เป็น 
สุดท้ายเราก็จะนึกถึงบ้านของเราเพราะไม่มีที่แห่งไหนให้ความสุข
เราได้ดีเท่ากับบ้านของเราเอง 
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บ้านของใครของใครก็รัก 
เรือนเขา 

บ้านของเราหนอเราก็เฝ้า 

รักปอง 
บ้านฉันมีนกร้อง... 

ส่งเสียงทองคล้องขัน... 
มีไม้ไพรพฤกษ์พร้อม 

พร่างพยอมหอมหวนอวลอ่อน 
ละมุนละม่อมอ่อนขวัญ... 

มีพลิ้วเพลงผูกพัน... 
เพ้อรักอันรอท่า... 

นกเขามันเฝ้าปราศรัย... 
พิรี้พิไรรักหล้า... 

ฟังเคลิ้มคล้ายกะว่า 
กล่อมให้อุรารักรังนิทรา 

เรือนทอง... 
บ้านของใครของใครก็รัก 

เรือนเขา 
บ้านของเราหนอเราก็เฝ้า 

รักปอง 
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บ้านฉันมีนกร้อง... 
ส่งเสียงทองร้องหา... 

ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/681122 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/681122
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ตอนที ่49 
Growth Mindset ของฉัน 

 
ผู้เขียนเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการ

พัฒนาเสมอ และเมื่อเรียนรู้แล้วจะชอบนำมาเปรียบกับตนเองว่า 
ตนได้กระทำสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันนี้ และที่ผ่านมาทำอย่างไร...  เมื่อได้
ทราบและเรียนรู้แล้ว หากสิ่งใดดีจะนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง
ในเรื่องของชีวิตประจำวัน ชีวิตของการทำงานทันที เพราะท้ังผู้เขียน
และพ่อบ้านก็จะเป็นคนลักษณะนี้เช่นกัน เป็นบุคคลที่ชอบพัฒนา
ตนเองกันอยู่เสมอและเรียนรู้ไปกับสิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำตนเอง
ให้อยู่รอดกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา...  อาจเป็น
กระบวนการทางความคิดที่เราสองคนเหมือนกัน จึงเสมือนกับเป็น
บุญของผู้เขียน เพราะหากคนเรามีความคิดและการกระทำเหมือน 
ๆ กัน นั่นย่อมทำให้เกิดความสุขกับครอบครัวในเรื่องการดำรงชีวิต
ในแต่ละวันได้ เพราะความคิดไม่ขัดแย้งกัน อาจมาจากพื้นฐาน
ครอบครัว ความเป็นอยู่เราจะคล้าย ๆ กัน 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่พวกเราเป็นอยู่จะสืบทอดไปถึงลูกหลาน
ในความคิดของผู้เขียนคิดว่าที่ต่าง ๆ เหล่านี้นี่คือ Growth Mindset 
ของพวกเราเอง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าทุกคนมีกระบวนการทางความคิด
กันทุกคน เป็นบ้างที่... มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันทางความคิด ซึ่ง
ทำให้เห็นอยู ่มากมายในสังคมมนุษย์  และวันนี ้ก็ได้เข้าไปอ่าน
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บทความด้านล่างและนำมาคิดเปรียบกับตัวเองจึงได้ข้อสรุปทาง
ด้านล่างดังนี้ค่ะ 
 

10 วิธีพัฒนา Growth Mindset กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ 
July 28, 2019 

พิชาวีร์ เมฆขยาย, นักจิตวิทยาองค์กร 
คุณเชื่อแบบไหนโลกของคุณก็จะเป็นแบบนั้น คุณมีความ

เชื่อเกี่ยวกับตัวเองแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้น ความคิดและวิธีคิด
ของคุณมีผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างมากมายมหาศาล ชีวิตคุณจะ
เดินไปทางไหนต่อขึ้นอยู่กับว่าคุณมองและตีความสิ่งต่าง ๆ อย่างไร 
กรอบความคิด วิธีคิด หรือ Mindset หลัก ๆ ของคนเราออกเป็น 2  
ประ เภท  ค ื อ  Fixed mindset และ  Growth mindset ตา ม
การศึกษาของ Carol Dweck นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา             

คนที่มักมี Fixed mindset นั้น จะเชื่อว่าความสามารถต่าง 
ๆ ความเก่งและความฉลาดของพวกเขาถูกกำหนดมาไว้แล้ว ดังนั้น
แม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก พูดง่าย ๆ ว่าถ้าเกิด
มาเป็นคนฉลาดยังไงก็จะฉลาด แต่ถ้าเกิดมาโง่พัฒนาแค่ไหนก็สู้คน
ฉลาดไม่ได้อยู ่ด ี คนเหล่านี ้เช ื ่อในความฉลาดแต่มักไม่ค่อยให้
ความสำคัญกับความพยายามและการทำงานหนัก คนเหล่านี้
ต้องการแสดงออกว่าเป็นคนเก่งและฉลาดเสมอ พวกเขากลัวที่จะถูก

https://www.bypichawee.co/blog/author/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%2C-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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คนอ่ืนมองว่าโง่ ในทางตรงกันข้ามคนที่มี Growth mindset จะเชื่อ
ในการพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้ การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้
พวกเขากลายเป็นคนเก่งและมีความสามารถมากขึ้นเรื่อย ๆ พวก
เขาเชื่อว่าความพยายาม การทำงานหนักคือพาหนะที่จะพาไปสู่
ความสำเร็จ ดังนั ้นคุณจึงมักจะเห็นคนเหล่านี้ใช้เวลาไปกับการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ การพัฒนาตัวเอง เพื่อผลักดันให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้น
เรื ่อย ๆ พวกเขามองว่าแต่ละคนแตกต่างกัน เกิดมาพร้อมกับ
คุณสมบัติตั ้งต้นไม่เหมือนกัน พวกเขาจึงมักเคารพในจุดแข็งที่
แตกต่างกันของผู้คน และเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ได ้

เมื่อวันก่อน แวนเพิ่งได้ดูสารคดีเรื ่อง Memory Games 
ทาง Netflix ว่าด้วยเรื่องราวของนักกีฬาแข่งความจำระดับโลก รวม
เอาบรรดาอัจฉริยะที่สามารถจำตัวเลขได้เป็น 100 - 200 หลัก หรือ
จำลำดับไพ่ทั้งสำรับได้อย่างแม่นยำ ทุกอย่างดูมหัศจรรย์มากและ
ผู้คนเหล่านั้นดูเป็นยอดมนุษย์ที่คนธรรมดาอย่างเรา ๆ คงไม่มีทาง
ทำได้ แต่แล้วเมื่อรายการตามติดชีวิตและไปสัมภาษณ์แชมป์บางคน 
กลับพบว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับยีนหรือเซลล์ที่จำแม่นตั้งแต่
เกิด แต่พรสวรรค์ของพวกเขากลับเกิดขึ ้นหลังจากที ่พวกเขา
ตัดสินใจว่าต้องการจะเอาดีด้านนี้ให้ได้ กลับกลายเป็นว่าแม้แต่
อัจฉริยะด้านความจำ มันคือการฝึกฝนและการเรียนรู ้เทคนิค
ต่างหาก 
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ตั้งแต่นั้นมา แวนจึงเชื่อว่า ทุกทักษะและความสามารถ เรา
ฝึกฝนและพัฒนาขึ ้นมาได้เลย ซึ ่งเป็นความเชื ่อของ Growth 
mindset นั่นเอง 
ทำไม Mindset ถึงสำคัญ? 

หากคุณเชื ่อไปซะแล้วว่าคุณสมบัติหรือความสามารถ
บางอย่างพัฒนาไม่ได้ คุณก็จะไม่ขวนขวายหาทางเรียนรู้เพ่ือให้ดีขึ้น 
ยกตัวอย่าง เช่น คุณไปนำเสนองานต่อหน้าผู้บริหารหรือลูกค้าคน
สำคัญ แต่ปรากฏว่าครั้งนั้นผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควร คุณถูกตำหนิ
และสูญเสียโอกาสสำคัญไป หากคุณมี Fixed mindset คุณจะ
ท้อแท้อย่างหนักและตัดสินตัวเองทันทีว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ 
รวมทั้งเชื่อว่าต่อให้ทำแบบนี้อีกกี่ครั้งก็จะจบเหมือนเดิม โดยที่ไม่ได้
คิดจะเตรียมตัวให้ดีมากขึ้น ทำงานให้หนักขึ้นสำหรับการนำเสนอ
ครั้งถัดไป ดังนั้นคุณจึงไม่พยายามต่อ แถมยังคอยหลีกเลี่ยง ไม่รับ
โอกาสที่จะนำเสนองานอีก 

แต่ข้อเท็จจริงคือ คนยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกทั้งหลายที่คุณเห็น
ผ่านตามามากมาย พวกเขาก็เกิดมาพร้อมสารตั้งต้นที่ยังไม่ได้รับการ
ขัดเกลา แต่ด้วยพวกเขาเชื่อในความพยายามอย่างไม่ลดละของ
ตัวเอง ทำ 10 ครั้งแรกแล้วพลาด พวกเขาก็ยังไม่เลิกพยายาม ซึ่ง
โดยส่วนมากแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยคนทั่วไป จะมี
อัตราความพยายามและความอดทนต่อความล้มเหลวสูงกว่าคน
ทั่วไป 
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นอกจากนี้ พ่อแม่ Mindset อย่างไร ก็จะส่งต่อถ่ายทอดไป
ให้ลูกด้วยเช่นกัน หากพ่อแม่มี Fixed mindset พวกเขาจะชื่นชม
ในความเก่งความฉลาด แต่ไม่เคยให้รางวัลกับความพยายามของลูก 
พวกเขาจะเอาแต่เปรียบเทียบความฉลาดของลูกกับเด็กบ้านอ่ืน 
และตำหนิหากลูกไม่สามารถแสดงความฉลาดออกมาให้เห็นได้ดังใจ 
และในที่สุด ลูกๆ ของพวกเขาก็จะเชื่อแบบนั้นเช่นกัน ซึ่งหากตัวเอง
ไม่สามารถแสดงว่าตัวเองฉลาด พวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ 
นำไปสู่การมี self-esteem ที่ต่ำลงไปอีก 

พ่อแม่ที่มี Growth mindset จะให้กำลังใจมากกว่าตำหนิ 
และชี ้ให ้เห ็นถึงความสำคัญของความพยายาม ทำให้ล ูกเห็น
พัฒนาการของตัวเองที ่ดีขึ ้นเรื ่อย ๆ จากการฝึกฝนตัวเองอย่าง
สม่ำเสมอ ลูก ๆ บ้านนี้จึงมีความมุมานะและความเพียรมากกว่า
ลูกบ้าน Fixed mindset 
วิธีพัฒนา Growth Mindset 
            การพัฒนามีหลากหลายวิธี ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้วิธีที่ถูก
จริตและได้ผลสำหรับคุณ     

1. เปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง 
เมื่อคุณเปิดใจมองดูตัวเองอย่างเป็นกลาง คุณจะมองเห็น

บางด ้ านท ี ่ เป ็นจ ุดอ ่อน เช ่น หากค ุณร ู ้ ต ั วว ่ าต ั ว เองชอบ
ผัดวันประกันพรุ ่งและมักทำให้ทำงานล่าช้าเกินกำหนดทุกครั้ง

https://www.bypichawee.co/self-esteem-course
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ผลงานออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควร ต่อไปคุณก็จะสามารถวางแผนเพ่ือ
พัฒนาตัวเองให้ทำงานโดยมีแผนล่วงหน้ามากข้ึน 

2. มองว่างานยากและปัญหาคือโอกาส 
งานยากจะดึงศักยภาพของคุณออกมา โดยธรรมชาติคนเรา

มักจะมีความกลัวล้มเหลวเมื่อต้องรับโอกาสท้าทายใหม่ ๆ ที่คุณยัง
ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ แต่หากคุณเอาแต่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
และงานง่ายของตัวเอง คุณจะไม่ได้พัฒนาและเติบโตไปไหน ดังนั้น
ปัญหาและงานยากคือพาหนะที่จะพาคุณให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ 

3. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเอง 
คนเรามีวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลไม่เหมือนกัน คุณเลียนแบบ

วิธีการคนสำเร็จได้ แต่ผลลัพธ์ตอนท้ายอาจไม่เหมือนกัน บางคนแค่
เพียงอ่านหนังสือและจับประเด็นได้บางเรื่องก็สามารถต่อยอดได้ 
บางคนเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากห้องเรียนที่มีคนมาสอนแบบละเอียด บาง
คนเรียนรู้ได้จากการลงมือทดลองทำด้วยตัวเอง แต่จากการวิจัย
พบว่า คนที่มี Growth mindset จะสามารถใช้ได้หลากหลายวิธี 
เพราะทัศนคติที่ไม่ปิดก้ันสิ่งใหม่ ๆ นั่นเอง 

4. จำไว้ว่าสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นได้ 
ตลอดช ี ว ิ ตสมองของมน ุษย ์ เ ราม ีการ เร ี ยนร ู ้ และ

เปล ี ่ยนแปลงให ้อย ู ่รอดในสภาพแวดล ้อมใหม ่ ๆ อย ู ่ตลอด 
ผู้เชี ่ยวชาญด้าน Neuroplasticity ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างในสมอง
ของเราจัดระเบียบใหม่ได้เอง แสดงให้เห็นว่า คนเราสามารถ
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ปรับแต่งตัวเองไปทางไหนก็ได้ จากต้นทางที่เราเกิดมาเริ่มแรก ซึ่ง
สนับสนุนแนวคิดแบบ Growth mindset ที่ความคิดของคุณเอง
ต้องไม่ปิดก้ันศักยภาพการเรียนรู้ของสมองด้วยการไม่ยอมพัฒนา 

5. ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าคำชม 
ในระหว่างทางที่คุณกำลังพัฒนาตัวเอง ผลลัพธ์อาจจะยัง

ไม่ได้ออกมาดีจนคนอื่นจะชื่นชม ดังนั้นหากคุณมัวแต่ให้คุณค่ากับ
คำชม ใจคุณจะฝ่อและหมดกำลังใจตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา 
บางคนที่ประสบความสำเร็จต้องพยายามเป็นร้อยครั้ง ถูกปฏิเสธ
หลายสิบที่ แต่พวกเขาก็ยังไม่ละความพยายาม แต่ตั ้งคำถามกับ
ตัวเองแทนว่า ครั้งนี้ได้เรียนรู้เรื ่องอะไรและครั้งต่อไปจะต้องทำ
อย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดเหมือนเดิมอีก 

6. สนใจที ่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์
ปลายทาง 

การสนุกกับระหว่างทางของการพัฒนาจะช่วยให้คุณเดิน
ต่อไปได้เรื่อย ๆ หากคุณจดจ่อแต่ปลายทางว่าเมื่อไหร่จะถึง ๆ คุณ
อาจหมดสนุก ท้อ และเลิกทำไปก่อนในที ่ส ุด คนที ่มี Growth 
mindset มักจะสนุกกับกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง รู้สึกดีที่เห็น
ตัวเองเชี่ยวชาญขึ้นเรื ่อย ๆ คล่องขึ้นเรื ่อย ๆ แม้จะมีติดขัดบ้าง 
มากกว่าจะกดดันตัวเองให้ต้องสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ 
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7. เน้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะสามารถเร่ง ๆ หรือเก็บแต้มให้

ได้มากที่สุด แต่คือกระบวนการที่คุณต้องเน้นความเข้าใจ ตกผลึก 
และทดลองใช้จริง บางครั้งคุณจำเป็นต้องผ่านความผิดพลาดหรือ
ล้มเหลว เพื่อก่อร่างเป็นองค์ความรู ้เฉพาะตัว ดังนั้นอย่าใจร้อน
เกินไป 

8. เปิดใจรับคำวิพากษ์และ Feedback 
การเปิดใจร ับคำว ิพากษ์ว ิจารณ์หร ือ Feedback นั้น

ค่อนข้างยาก แต่สิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบชั้นดีในการเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเอง ส่วนใหญ่ผู้คนรอบตัวมักจะหวังดีและปรารถนาที่จะช่วยชี้จุด
ที่คุณอาจมองไม่เห็นตัวเอง ขอเพียงอย่าเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อย
หรือน้อยใจ เพราะนั่นคือทางท่ีคุณจะพัฒนาขึ้น 

9. ชื่นชมคนที่ความพยายามมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัว 
           ข้อนี้จะเป็นการฝึกตัวคุณเองเพื่อให้ความสำคัญกับความ
พยายาม การกระทำ มากกว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมา เช่น ความสวย 
ความหล่อ หรือความฉลาด ซึ่งจะทำให้คุณชื่นชมตัวเองในแง่ของ
ความพยายามและความมุ่งมั่นเช่นกัน 

10. ปรับทัศนคติต่อคำว่า “ต้องปรับปรุง” 
เพียงแค่คุณได้ร ับ feedback ว่าต้องปรับปรุงบางด้าน 

ไม่ได้แปลว่าทุกด้านของคุณจะเลวร้าย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
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ชีวิตล้มเหลว ปรับมุมมองต่อคำว่าต้องปรับปรุงให้เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ทุกคนต้องเจอท้ังนั้น และหยิบสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้และพัฒนา 

สำหรับแวนเองได้มีโอกาสพัฒนา Growth mindset ตั้งแต่
เด็ก เนื่องจากเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหนังสือพัฒนาตัวเองและ
สร้างแรงบันดาลใจ ที่มักมีเรื่องราวของคนที่ชีวิตเริ่มจากศูนย์หรือ
ติดลบ แล้วสามารถพาตัวเองให้มาอยู่แนวหน้าหรือสร้างอิทธิพลใน
ระดับประเทศหรือระดับโลกได้ ทัศนคติและความเชื่อของแวนจึง
ค ่ อ ย  ๆ  ถ ู ก พ ั ฒ น า ใ ห ้ เ ช ื ่ อ ใ น เ ร ื ่ อ ง ข อ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้  
          ในการพัฒนา Growth mindset ของตัวเอง คุณจำเป็นต้อง
มีใจ “อยาก” ที่จะพัฒนา รวมทั้งจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
อย่าเพิ่งท้อใจกับการพยายามไปเพียงหนึ่งหรือสองครั้งแต่ยังไม่เห็น
ผลลัพธ์ การที่คุณเห็นใครซักคนประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้า 
เบื้องหลังพวกเขาอาจพยายามมาเป็นร้อยครั้ง ผ่านความล้มเหลวมา
นับสิบครั้ง หรือฝึกฝนตัวเองมาหลายปี ที่สำคัญคือคุณต้องมีความ
เพียรและอดทนควบคู่ไปด้วย  

จำไว้เสมอว่า โครงสร้างสมองเปลี ่ยนแปลงได้ เซลล์ใน
ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ คุณเองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช่นกัน ขอ
เพียงเปิดใจเรียนรู้จากทุกเรื ่องรอบตัว มีเป้าหมายในการพัฒนา
ตัวเองที่มีทิศทาง รับประกันได้เลยว่าคุณจะเห็นความก้าวหน้าของ
ตัวเองแน่นอน 
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หากคุณต้องการพัฒนา Growth Mindset อย่างมีทิศทาง
และมีพ่ีเลี้ยงที่คอยดูแลตลอดทาง ดูโปรแกรมการพัฒนาตัวเองแบบ
มีโค้ช/พี่เลี้ยง 
ที่มา : https://www.bypichawee.co/single-post/10-howto-growthmindset 

สรุป : เมื่อได้อ่านเสร็จ ผู้เขียนได้นำมาเปรียบเทียบกับ
ตนเองว่าได้เป็นบุคคลประเภท Growth Mindset เพราะเป็นคนที่
ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ๆ จนมาถึงทุกวันนี้ก็มิวายที่
จะหยุดการเรียนรู้...เรื่องบางเรื่องเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้อีก ไม่แปลก
หากเราได้เรียนรู ้แบบเรื ่องซ้ำ ๆ ทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้ น 
ชัดเจนขึ้น...จากที่อ่านทั้ง 10 ข้างต้น ทำให้ทราบว่าตนเองเป็นคน
แบบนั้น คือ  

1. การเปิดใจรับจุดอ่อนของตนเอง เมื่อทราบว่าตนเองมี
จุดอ่อนด้านใด ก็จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นด้วยการยอมรับ
และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น... 

2. สำหรับการทำงาน งานใดที่คนอื ่นว่ายาก...  สำหรับ
ผู้เขียนจะไม่มีคำว่ายากอยู่ในหัว จะเป็นคนที่พยายามค้นหาปัญหา 
การแก้ไขปัญหา หากไม่ทราบจะพยายามเรียนรู้ด้วยการอ่าน หา
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วย
สติ ปัญญาของตนเองเพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จไปได้...  มิเคยย่อท้อ
ต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

3. ใช้กลยุทธ์และวิธีที่ถูกจริตกับตนเอง เพราะจากงานวิจัย
พบว่า คนที่มี Growth Mindset นั้น คือ คนที่ชอบเรียนรู้กับสิ่งใหม่ 

https://www.bypichawee.co/talent
https://www.bypichawee.co/talent
https://www.bypichawee.co/single-post/10-howto-growthmindset
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ๆ อยู่เสมอนั้น มีทัศนคติที่ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ จะ
สามารถค้นหาวิธีที่ทำให้งานสำเร็จได้จากการเรียนรู้  และผู้เขียนก็
เป็นคนแบบนั ้น... มิมีที ่จะมองว่าการทำงานนั ้นจะไม่ประสบ
ผลสำเร็จ เพราะเชื่อว่าโลกนี้มีวิธีอ่ืนมากมายที่ทำให้ตัวเราทำงานได้
สำเร็จหากเราเองเป็นคนขยัน ไม่ย่อท้อ ไม่ละความพยายาม นี่เป็น
ความเชื่อที่ตัวเราเองตั้งม่ัน และตั้งใจอย่างจริงจัง 

4. สมองสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ คนเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ และสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวของเราเอง หากเรามีความเชื่อ
แบบนี้ เราสามารถจะปรับและพัฒนาไปในทิศทางไหนก็ได้ หากใจ
เรายอมรับกับการปรับเปลี่ยน เพราะความเชื่อแบบแนวคิด Growth 
Mindset ทำให้เราทราบว่า เมื ่อเราปรับเปลี ่ยนได้แล้วเราจะ
สามารถมีชีวิตอยู่รอดในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง ซึ่งผู้เขียนก็
เป็นคนแบบนี้ 

5. ให้คุณค่าของการเรียนรู้มากกว่าคำชม... เป็นหนึ่งที่อยู่
ในใจของผู้เขียนมาตลอด 58 ปี ที่มีชีวิตผ่านมา... คำชมอื่นใดจาก
ใคร ๆ กไ็ม่สำคัญเท่ากับการที่ตัวของเราได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง 
เพราะตัวเราย่อมรู้ตัวเราเองว่า “การเรียนรู ้ต่างหากที่ตัวเราได้
เรียนรู้ มีความรู้ จึงทำให้เกิดคำชมจากผู้อื่นที่ได้ชื่นชมตัวเราเอง” 
แต่ในทางกลับกันหากได้รับคำตำหนิ ติเตียน บางคนเกิดอาการใจ
ฝ่อ เหมือนรับไม่ได้กับคำตำหนินั้น... สำหรับผู้เขียนกลับคิดว่า ไม่ว่า
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คำตำหนิ คำชม ไม่ได้มีผลต่อตัวผู ้เขียนหากจะนำมา สำหรับคำ
ตำหนิก็จะนำมาคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองว่าใช่หรือไม่ หากใช่ก็จะ
ปรับปรุงตัวเอง แก้ไขให้ดีขึ้น สำหรับคำชม ก็เพียงได้แค่รู้ว่า นั่นคือ 
การเรียนรู้ของตัวเราเองซึ่งทำให้ผู้อ่ืนเกิดการชื่นชมตัวของเราเอง 

6. เป็นผู้ที่สนใจกระบวนการระหว่างทางมากกว่าปลายทาง
ในการกระทำเรื่องใด ๆ จะเป็นผู้ที่ในใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัว
เราในระหว่างทางมากกว่าผลที่จะเกิด เพราะรายทางหากพิจารณา
ดี ๆ จะเห็นถึง “ใจ” ระหว่างกันและกันที่ทุกคนมีให้กันมากกว่าไป
ถึงสุดทางแล้วมาแสดงต่อกัน รายละเอียดระหว่างทางจึงสำคัญ
สำหรับผู้เขียนมากกว่า 

7. เป็นคนที่เน้นการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณเมื่อ
รักที่จะเรียนรู้ในสิ่งใดแล้วก็ลงมือที่จะได้ศึกษา เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างจริงจังและเมื ่อเกิดเป็นองค์ความรู ้นั ้นแล้วก็จะสามารถนำ
ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับตนเองและกับการทำงานได้อย่างดี ทำ
ให้งานมีคุณภาพและดีต่อผู้อื่น 

8. เปิดใจรับคำวิพากษ์หรือ Feedback ข้อนี้เป็นไปได้ยาก 
แต่ได้พยายามทำ แต่จะเลือกสำหรับคนว่าคน ๆ นั้น มีเจตนาต่อเรา
เช่นไร หากเป็นคนที่มีอคติมาตลอด ไม่เคยหวังดีหรือคิดดีต่อเรา ก็
จะขอเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง...  แต่สำหรับ
คนทีไ่ม่มีอคติ เรียกว่า ตัวเราเองรู้ใจมาก่อนว่า เขาพูดเพ่ือให้เราเกิด
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การพัฒนาและทำให้ดีขึ ้น ผู้เขียนก็จะยอมรับคำวิจารณ์นั้น เพ่ือ
นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

9. เป็นคนที่ชื ่นชมคนที่มีความมุมานะ พยายาม และมี
ความอดทนต่อการกระทำมากกว่า รูปร่าง หน้าตา หรือความฉลาด
จะเป็นผู้ที่ให้สิทธิการเทียมกันของมนุษย์ทุกคนเสมอ เพราะเชื่อว่า 
ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน มีบางสิ่งที่เหมือนและบางสิ ่งที่
แตกต่างกัน... ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความพยายามมากน้อยเพียงใด 

10. ยอมรับคำว่า “ต้องปรับปรุง” มีความเชื ่อว ่าการ
ปรับปรุงนั้น คือ การทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น พัฒนาขึ้น ในเมื่อตอนนี้ยังไม่ดี 
ตัวเราเองก็ควรที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น นี่คือการยอมรับคำ
ว่า “ต้องปรับปรุง” แต่ในความเชื่อนั้นรายทางของการกระทำ หาก
ตัวเราตั ้งใจทำมาตั ้งแต่ต้นว่าดีที ่ส ุดแล้ว สำหรับคำว่า “ต้อง
ปรับปรุง” นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองน้อยมากหรือแทบจะไม่
ค่อยได้ยินหรือรับฟังคำนี้เลย 

ทั ้ง 10 ข้อ คือการกระทำที ่ผ ู ้ เข ียนได้กระทำตรงกับ
บทความข้างต้นได้นำมาให้ผู ้เขียนได้เรียนรู้ จึงทราบว่า Growth 
Mindset คือ กระบวนการทางความคิด ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ตนเอง เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวของเราเอง... และจะ
เป็นคนที่สามารถเรียนรู้เรื ่องราวต่าง ๆ ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเปิดใจยอมรับกับการที่จะได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้เขียนได้เป็น
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โค้ช/พี่เลี ้ยงส่งต่อให้กับลูก ๆ และหลาน ๆ ได้ฝึก Mindset ของ
พวกเขาได้พัฒนาให้เป็น Growth Mindset ในทิศทางที ่เกิดการ
พัฒนาขึ้น 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/679690 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/679690
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ตอนที่ 50 
การพัฒนาตนเอง 

 
การพัฒนาตนเอง... เกิดจากการที่ตนเองต้องการค้นคว้า 

หาความรู ้ให้เพิ ่มพูนมากขึ ้น เนื ่องจากปัจจุบันการเรียนรู ้ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต... จึงจำเป็นที่ตนเองจะต้อง
มีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่อง
ของการทำงาน สืบเนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองตามภาครัฐแนวใหม่... ไม่ว่าผู้บริหารระดับสูง กลาง 
และผู ้ปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องเรียนรู ้กฎ ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้นั้นมาปรับประยุกต์ใช้ต่อการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น...  จึง
จำเป็นต้องกระตุ้นให้ตนเองได้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น 
การพัฒนาตนเอง กระทำได้ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเอง ได้แก่ สังเกตด้วยตนเอง 
หรือการได้รับข้อมูลจากผู้อื่น 

2. หาวิธีปรับปรุงแก้ไข คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือ
หาวิธีแก้ไขโดยการไต่ถามจากผู ้ร ู ้ คนสนิท ผู ้ที ่เชี ่ยวชาญ หรือ
นักจิตวิทยา 

3. ลงมือปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ด้วยการลงมือกระทำจริง 
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 4. มีการประเมินผล คือ จากการเห็นถึงความสุขใจของ
ตนเอง หรือความสุขใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากสาเหตุที่ทำให้ตนเองต้องเกิดการพัฒนา เนื่องมาจาก
การเกิดสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ใช่ว่าวิชา 
ความรู้ที่เราได้เคยเรียนหรือศึกษามานั้นจะสามารถใช้ได้อยู่เสมอ 
การเปลี ่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับ เก ิดการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและดีขึ้นทันต่อสถานการณ์โลก จึงจำเป็นที่ตัว
เราต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา สุดท้าย...จะทำให้ตัวเราเกิด
ความรู ้ เข้าใจในความรู ้น ั ้นอย่างเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใด 
สามารถนำความรู้นั้นไปปรับ ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่ผิดพลาดและ
ทันต่อสถานการณ์ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/678248 

 
********************* 
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ตอนที่ 51 
คุณลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
ในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมของการทำงาน            

สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อการดำเนินชีวิตในการทำงาน นั่นคือการเป็นผู้
ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคมของการอยู่ร่วมกัน... ถือว่าสำคัญมาก 
เพราะจะแสดงถึงอัตลักษณ์ ตัวตนของบุคคล คนนั้นว่ามีพฤติกรรม
เป็นเช่นไร เพราะลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าส่วนหนึ่ งมาจากเบื้องลึก
ของคน ๆ นั้น สังคมไทยในสมัยก่อนจะสั่งสอนลูกหลานให้มีมารยาท
ที่ดีต่อพ่อแม่ตนเองและผู้อื ่น และเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำดี 
เป็นคนดีต่อสังคม 

คุณลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ 
                    1. บุคลิกดี เป็นมิตร น่าคบหา 
                    2. มีอารมณ์ดีและมีอารมณ์ขัน 
                    3. เป็นผู้ที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
                    4. มองโลกและผู้อื่นในแง่ดี 
                    5. คิด พูดและกระทำแต่สิ่งที่ดี 
                    6. มีความจริงใจ 
                    7. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือผู้อื่น 
                    8. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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                    9. พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนหวาน มีสาระ ไม่พูดจา
คำหยาบ เพ้อเจ้อ ไร้สาระ 
                    10. ใจเย็นและมีความอดทน 
                    11. ปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่น 
                    12. อ่อนน้อมถ่อมตน 
                    13. มีความรับผิดชอบ 
                    14. รู้จักกาลเทศะ 
                    15. เป็นคนที่มีมารยาทงาม 
                    16. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
                    17. ทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ 
                    18. ทำตนให้มีพรหมวิหาร 4 ในตนเอง ได้แก่ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นั่นคือลักษณะหรือพฤติกรรมของการ
กระทำตนเป็นคนดีต่อตนเองและสังคมที่ทำงานด้วยกันเอง โดยไม่
ทำตนเองให้เป็นที่เดือดร้อนต่อผู้อื่น เป็นลักษณะเบื้องลึก อาจเป็น
ลักษณะนิสัยของตนเอง เป็นทักษะ (Skill) ที่ตนเองกระทำด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับการฝึกตนเองให้มีพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นตาม
ข้างต้น ซึ่งเป็นลักษณะของคนดีและมีมารยาทที่ดีต่อสังคม...  บาง
คนบอกว่า “ทำยาก” ผู้เขียนบอกเลยค่ะว่า “ไม่ยากหากตั้งใจที่จะ
ทำ เพราะเรื ่องทั ้งหมดข้างต้น ขึ ้นอยู ่กับจิตใจของตัวเราเองว่า 
ต้องการฝึกกระทำหรือไม่... หากตั้งใจที่จะทำ ให้ลงมือทำเลยค่ะ 
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แล้วท่านจะเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นค่ะ” มนุษยสัมพันธ์สร้างได้
ด้วยตัวของเราเอง ไม่ว่าสังคมใด ๆ ก็นำไปกระทำได้ค่ะสังคมยัง
ต้องการคนดีอยู่นะคะ... การกระทำดังกล่าวต้องทำทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังให้ได้และให้เป็นค่ะ และต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่ง 
ควรกระทำให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยค่ะ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/678233 
 

********************* 
 

 

https://www.gotoknow.org/posts/678233
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ตอนที่ 52 
น้ำลาย 

 
ในการฟังเพลงในแต่ละครั้ง เป็นคนที่ชอบฟังแล้วคิดตาม 

เพราะในเนื้อเพลงจะให้ข้อคิด ปรัชญาชีวิตมากมายและส่วนมากก็
เป็นความจริงตามที่ผู้ร้องได้นำมาร้องเพลง “น้ำลาย” เป็นอีกบท
เพลงหนึ่งที่ถูกใจวัยรุ่นยุคนี้ ขนาดยุค baby boomer แบบผู้เขียน
ยังมีความชอบเลยค่ะ... อาจเป็นเพราะเคยถูกกระทำจากปากของ
คนอ่ืนมากกว่า... สำหรับผู้เขียนมิเคยกระทำในสิ่งนี้กับใครเพราะนั่น
คือ “กรรมทางวาจา” ก่อนจะพูดสิ ่งใดออกไปคิดให้รอบคอบ
เสียก่อนค่อยเอ่ยวจีออกไป การพูดแต่ละครั้งอย่าทำให้ใครต่อใคร
เสียหายแม้กระทั่งตัวของเราเอง เพราะหากพิจารณาจริง ๆ จะเห็น
ว่าการที่อยู่บนโลกนี้ สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวาย นั่นคือการกระทำ
ของมนุษย์ด้วยกันเอง ไม่เป็นกรรมทางกาย กรรมทางจิต หรือกรรม
ทางวาจา... บางทีพูดแบบไม่คิด พูดแค่สะใจ สุดท้ายแล้วได้อะไร นี่
คือความวุ่นวายของโลกมนุษย์... เพียงแค่คิดว่าสิ่งที่ตนเองคิดทำนั้น
ดีกว่าคนอื่น... สมัยก่อนจะเรียกการกระทำแบบนี้ว่า “มีอคติ การ
นินทาผู้อื่น” พูดเพื่อให้คนอื่นเสียหายแล้วยกตนเองขึ้นมาเพื่อให้ดู
ดีกว่า... ผู้เขียนมีความชอบบทเพลง “น้ำลาย” แสดงถึงการที่เป็น
ผู้ถูกกระทำแทบทนไม่ไหว แต่หากคิดได้ว่า “คำพูดต่าง ๆ เหล่านั้น” 
มิได้ทำให้เราเป็นไปตามคำพูดเหล่านั้นก็จบ แต่กว่าจะทำได้ก็ไม่ใช่
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เรื่องง่าย (ตัวนี้ล่ะ!!! ที่แต่ละคนต้องหมั่นฝึกฝนด้วยตนเอง ต้องทำให้
ได้ ด้วยการใช้หลักธรรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้) ด้วยการ
ฝึกฝนจิตใจขึ้นเรื่อย ๆ ...หากเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เราก็จะผ่าน
ตรงจุดนี้ไปได้... และอย่าได้ใส่ใจ หากเราไม่ได้เป็นเช่นที่เขาพูด บท
พิสูจน์ตัวเรา คือ การกระทำของตัวเราเองมากกว่า แค่อย่าได้นำมา
ใส่ใจ 

“น้ำลาย” 
บ้างก็ว่าฉัน เป็นคนอย่างนั้น 
บ้างก็ว่าฉันเคยทำอย่างนี้ 

ว่าก็ว่าฉันเป็นคนไม่ดี 
ว่าแต่ว่าไม่เคย คุยกับฉันสักที 

“โลกนี้ มันช่างสับสน พันหมื่นแสนคนมีอาวุธเป็นวาจา 
คนเลว คนดี ไม่ต้องรู้ตัวตน ขึ้นอยู่กับคนเลือกจะพรรณนา 

บางคนไม่เคยรู้จัก แต่ดันมา Judge เฉพาะสิ่งที่ฟังมา 
ชี้ไม้เป็นนก ชี้นกเป็นไม้ เอาคำพูดมาใช้เป็นเครื่องมือตีตรา 

ชีวิตอยู่ในวงการ ที่คนส่วนมากบอกว่าสบาย 
ทำอะไรก็ได้ ขายแค่หน้าตา เรียกเรตราคามันง่ายจะตาย 
ความสามารถไม่เคยจะสน ทั้งที่การฝึกฝน มันไม่ง่ายดาย 

นั่น!!! มันแค่คนที่ใครเขาสร้าง คิดยังไงก็ช่าง I’m not that guy 
สรุปว่าฉันนั้น ดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู พอท้าให้เธอได้ดู 

เธอก็ดันรู้ดี ว่าฉันเป็นอย่างไร จากน้ำลายของใครต่อใคร 
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สรุปว่าฉันนั้น ดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู พอท้าให้เธอได้ดู 
เธอก็ดันรู้ดี ว่าฉันเป็นอย่างไร จากน้ำลายของใครต่อใคร 

ฝึกฝนตัวเองทุกวัน ทุ่มเท Passion ให้สิ่งที่รัก 
แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือคำดูถูกให้เราไปพัก 

เป็นได้แค่ Underdog เห็นหัวกันหน่อยมันคงยากนัก 
เคยรู้บ้างไหม บางทีมันท้อ อยากจะตะโกนว่า What the ... 

คำพูดนักต่อนัก ร้องเพลงไม่เพราะ ร้องเพลงไม่ดี 
มันเจ็บ มันจำคำด่าทุกคำ ฝังอยู่ในใจตลอดหลายปี 
กำแพงสร้างข้ึนในใจ ปีนไปเท่าไหร่ ข้ามไม่ได้สักที 

คำด่าก็จบลงอีหรอบเดิม คือ บอกว่า ความสามารถไม่มี 
ถูกสบประมาททุกครั้งอย่างนี้ อย่างนั้น คงทำไม่ได้ 
ขยับตัวก็โดนทัก กดข่ีข่มเหงเหมือนเราเป็นไพร่ 
บุคคลสาธารณะ ต้องมีมีดจ่อหลัง มันคงไม่ใช่ 

รอคอยจะเอาน้ำมัน มาราด แล้วจุดไฟเผาให้เรามอดไหม้ 
พวกท่ีดีแต่ปาก ด่าคนอ่ืนว่าโง่ อย่า Care Don’t cry 

ชีวิตเขาคงเก็บกด จับจดจนต้องหาที่ระบาย 
พร่ำบอกตัวเองทุกวัน ไอ้สิ่งพวกนั้น มันแค่น้ำลาย 

มีบ้างท่ีมันจะทำให้เจ็บ...แต่มันไม่ตายยยยยยยย...ฯลฯ 
คำว่า สำเร็จของตัวเรา มันไม่ได้ถูกตัดสินจากใคร 

ครั้งนี้ ยังไม่ดี ครั้งหน้าก็พร้อมจะลุยไป 
ตราบใดที่มันยังมีชีวิต จะขอสู้จนหมดลมหายใจ 
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สรุปว่าฉันนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู พอท้าให้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดี 
ว่าฉันเป็นอย่างไร จากน้ำลายของใครต่อใคร 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/677551 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/677551
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ตอนที่ 53 
บารมี 10 

 
“บารมี 10” บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม ซึ่งบารมี 10 มีดังนี้ 

1. ทานบารมี  คือ จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ 
2. ศีลบารมี คือ จิตของเราพร้อมในการทรงศีล 
3. เนกขัมมบารมี คือ จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็น

ปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวชแต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จำเป็น 
4. ปัญญาบารมี คือ จิตพร้อมที ่จะใช้ปัญญาเป็นเครื ่อง

ประหัดประหารให้พินาศไป 
5. วิริยบารมี คือ วิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้

เสมอ 
6. ขันติบารมี คือ ขันติ มีทัง้อดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็น 

ปฏิปักษ์ 
7. สัจจะบารมี คือ สัจจะ ทรงตัวไว้ตลอดเวลา ว่าเราจะจริง 

ทุกอย่างในด้านของการทำความดี 
8. อธิษฐานบารมี คือ ตั้งใจให้ตรงโดยเฉพาะ 
9. เมตตาบารมี คือ สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร  

มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอ่ืน 
10. อุเบกขาบารม ีคือ วางเฉยเข้าไว้ เมื่อร่างกายมันไม่ทรง 

ตัวใช้คำว่า “ช่างมัน” ไว้ในใจ 
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“บารมี” ที่องค์สมเด็จทรงให้เราสร้างให้เต็ม คือ สร้ าง
กำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งหมด 
10 ข้อ ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเองเป็นผู้ฝึกปฏิบัติ...  เรียนรู้ด้วยตนเอง
เสมอมา จึงทำให้ทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง นั่นคือการได้
ลงมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเสมอ ๆ แล้วจะทราบด้วยตัวของเราเอง 
เรียกว่า “ปัจจัตตัง” และสุดท้าย ก็ได้มาซึ่ง ปรมัตถบารมี... คือใน
ตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนิพพาน พอสัมผัสวิปัสสนาญาณขั้น
เล็กน้อย...อาศัยบารมีเก่าก็มีความต้องการพระนิพพาน จะไปได้หรือ
ไม่ได้ในชาตินี้ไม่สำคัญเพราะการหวังพระนิพพานจริง ๆ ต้องหวังกัน
หลายชาติจนกว่าบารมีที่เป็นปรมัตถบารมีจะสมบูรณ์แบบ...  สาธุ
บุญในการได้น้อมนำมาสู่การปฏิบัติจริง... รู้อะไรก็ไม่สู้การเรียนรู้
จากความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์... สุดท้ายหากนำลงสู่การปฏิบัติ
จริงได้ ทุกคนจะทราบว่าคือเรื ่องใดกับตนเอง โดยเฉพาะ “จิต” 
คนเรานั้นสำคัญมาก โดยเฉพาะบั้นปลายของชีวิตเราเอง...  และ
สุดท้ายตอนนี้ คือ พร้อมตาย หากเกิดอะไรขึ้น เตรียมตัวตายไว้แล้ว 
พร้อมตายเสมอ ๆ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/670649 

 
********************* 

 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/670649
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ตอนที่ 54 
ดวงจิต 

 
            ดวงจิต... ยิ่งอายุมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ มีมาก
ขึ้น นับตั้งแต่เริ ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย แล้วสิ่งต่อมาคือการเรียนรู้ในเรื่องของการทำงาน เรา
จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย... มากพอที่จะเป็นเพียง
ประสบการณ์ ๆ หนึ่งเท่านั้น... ขอบอกเลยว่า “ประสบการณ์ชีวิต” 
ของแต่ละคนมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกัน... พบเห็นเหมือนกันและ
แตกต่างกัน บางเหตุการณ์บางคนก็พบ บางเหตุการณ์บางคนก็ไม่
สามารถที่จะพบเจอได้...เพราะบนโลกใบนี้ การอยู่ร่วมกันได้ต้อง
อาศัยทั้งคนที่มีประสบการณ์เหมือนกันและแตกต่างกันในการมีชีวิต
อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้ 

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้พบนั่นคือ การชอบฟัง
เรื่องของธรรมะ คือเรื่องธรรมชาติ... ทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของ
ชีวิตของมนุษย์เราเอง... จากสมัยเด็กไม่เคยเข้าใจในเรื่องของคำว่า 
สมาธิ ปัญญา จิต... แต่พอเมื่อช่วง 5 ปีที่แล้วให้การใส่ใจเรียนรู้เรื่อง
ธรรมะมากขึ้น เมื่อรู ้ผู ้เขียนก็ลงมือปฏิบัติ ๆ ด้วยตัวของเราเอง 
เพราะสิ่งที่เรยีกว่า “ธรรมะ” การที่จะเห็นผล คือ การที่ตัวเราเองได้
ลงมือปฏิบัติจึงจะทราบผล... สุดท้ายก็ทราบผลต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็น “ปัจจัตตัง” จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น ตนเองที่
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ได้ลงมือปฏิบัติ รู ้แจ้งและเข้าใจ...  จนทำให้เข้าใจมนุษย์เข้าใจ
ธรรมชาติมากขึ้น เข้าใจเรื่องจิตกับกาย 

ดวงจิต คือ ตัวของเราเอง ที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ 
หากเราได้เกิดขึ้นอีก... แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นนั่นคือ “นิพพาน”หาก
คนได้เรียนรู้จะทราบว่า “นิพพาน” คืออะไร??? ฝากไว้ให้ไปศึกษา
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง... เมื่อเข้าใจในเรื่องหลักธรรมมากขึ้นจะ
ทำให้เราละ เลิก หลง ซึ่งกิเลสต่าง ๆ มากมายลงได้...  เป็นเพราะ
อาจถูกจริตกับตัวของเราเองในการชอบฟังธรรม... ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ 
จะเห็นถึงดวงจิตที่มีแต่แสงแห่งธรรม 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/673258 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/673258
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ตอนที่ 55 
ตัวอย่างที่ดี...มีค่ามากกว่าคำสอน 

 
มาช่วงระยะหลังนี้... สำหรับครอบครัวของเรา พ่อเรกับแม่

บุษรู้สึกยินดีและชื่นใจที่ครอบครัวของลูกแม่บุษ พ่อเร มีความรัก 
ความอบอุ่นในการสร้างครอบครัวของลูก ๆ เอง โดยเฉพาะ “ความ
รัก” ให้กับลูก ๆ ของลูกเอง... ทำให้พ่อกับแม่มานั่งคุยกันเสมอว่า 
“เพราะพ่อกับแม่ทำให้ลูก ๆ ได้ดูนั ่นเอง” กับในเรื่องความรัก 
ความเมตตา การใช้เหตุและผล หลักธรรมในการดำรงชีวิตคู่ รวมถึง
พรหมวิหาร 4 กับการอยู่ด้วยกันของครอบครัว... การเข้าใจกัน ใน
ครอบครัว ฯลฯ ทุกสิ่งที่พ่อเรกับแม่บุษทำนั่นคือ “ตัวอย่าง” ที่พ่อ
กับแม่ทำให้กับลูก ๆ ได้ดู เผื่อว่าวันหนึ่งลูก ๆ จะได้เห็นและเก็บเอา
ไปเป็นตัวอย่าง 

และแล้ววันนี้ พ่อเรกับแม่บุษก็ได้เห็นกันแล้วว่า “ลูกของ
พ่อกับแม่นั้น ได้ตัวอย่างพ่อกับแม่ไปจริง ๆ กับการดูแลลูก ๆ 
ของลูกเอง” สำหรับพ่อเพรียงเจ้าตัวเล็กของแม่บุษ จะคอยบอกพ่ี
ฟ้าคราม พี ่สกายเสมอ ๆ กับการใช้ชีวิตด้วยการนำทักษะชีวิต
อย่างไรมาใช้ในการดำรงชีวิต เพราะพ่อเพรียงจะใช้วิชาทักษะชีวิตที่
ได้ลงมือปฏิบัติจริงมาใช้กับชีวิตครอบครัว 

ส่วนอาจารย์ภัคร เจ้าลูกชายคนโต จะนำวิชาการมาใช้กับ
ชีวิตมากกว่า เพราะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยช่วงนี้เจ้าตัวโตเรียน
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ต่อปริญญาเอกภาคนอกเวลา... ขนาดไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยใน 
กทม. ยังอดห่วงหนูเดวา เจ้าลูกสาวไม่ได้ ต้องคุยกันทาง Facetime 
นายเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวของนายเอง โดยไม่ให้คนอ่ืนได้ดูแลมากนัก 
อาบน้ำเอง ป้อนนมเอง ยามตื่น - ยามนอน เรียกว่า “ทั้งเรียนทั้ง
เลี้ยงลูก” คุยกับหนูเดวา อ่านหนังสือให้หนูเดวาฟัง ตั้งแต่อยู่ในท้อง 
จนบัดนี้นายก็ยังคุยให้ลูกฟังทุกคืน นี่คือ “พ่อที่มีความรักให้กับลูก
มากมาย” แม่นึกไม่ถึงนะลูก 

พ่อเรกับแม่บุษอดปลื้มใจไปกับลูกชายของแม่ทั้งสองไม่ได้  
มิเสียแรงเป็นลูกผู้ชาย แต่ไม่เคยผลักภาระหน้าที่ไปให้กับคนเป็นแม่
ฝ่ายเดียว... ช่วยกันนำพาชีวิตครอบครัว สรรสร้างความรักให้เกิดขึ้น
ภายในครอบครัว...เยี่ยมมากลูก เพราะสิ่งนี้ คือ ฐานล่างของชีวิต
ครอบครัว ภูมิคุ้มกันในอนาคตให้กับลูก ๆ ของลูกเอง... อดนึกสงสัย
ไม่ได้ว่า เป็นเพราะพ่อเรกับแม่บุษทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับลูก ๆ ได้
เห็น ได้ดูนั่นเอง รักพวกลูก ๆ มากมายค่ะ 
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ที่มา : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/668972 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/668972
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ตอนที่ 56 
ปริศนาธรรมสำหรับตัวฉัน (1) 

 
 ฉันพอรู้ว่า... เป้าหมายชีวิตของฉันนั้นคืออะไร? (ฉันอาจไม่ 

เหมือนคนอื่น... เท่าที่สังเกตจากตัวของฉันเอง) บางเรื่องก็มีเซนส์
สามารถบอกฉันล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะถ้าใครคิดร้ายจะมีลางบอกให้
รู้ล่วงหน้า ลักษณะใจคอไม่ค่อยดี พอเหตุการณ์ร้ายผ่านไปอาการ
ดังกล่าวก็หาย...  ซ ึ ่งฉ ันไม่ชอบเลยเพราะมันไม่ม ีความสุข.. .
เหมือนกับรู้ว่าจะเกิดสิ ่งไม่ดีกับฉัน... ทุกคนต่างมีเป้าหมายของ
ตนเอง... เพียงแต่ว่าใครจะถึงเป้าหมายก่อนกัน... สำหรับเป้าหมาย
ที่ฉันจะไปให้ถึงนั้น สงบ เงียบ เย็น บรรยากาศร่มรื่น อยู่ที่สูงบน
ภูเขา... ฉันเคยเห็นในฝัน... ฝันแบบนี้ 2 ครั้งแล้ว ซึ่งเหมือนกันทั้ง 2 
ครั้งก่อนที่ฉันจะได้ปฏิบัติธรรม “ในฝันตัวของฉันนุ่งขาวห่มขาว 
แสดงว่า “ฉันถือศีลรึ?” ใช่หรือไม่??? ฉันเห็นพระนุ่งจีวรสีเหมือน
พระจีนแถมมีลูกประคำคล้องคอเหมือนพระธิเบต” บนภูเขามี
แต่ “ฉันกับท่าน” หมอกจาง ๆ บนภูเขา อากาศเย็นสบายคล้าย ๆ 
กับสมัยเมื่อกี่ร้อยกี่พันปีที่ผ่านมา (จะว่าฉันดูหนังฉันก็ไม่นะ) ฉันก้ม
ลงกราบ... ท่านถามฉันว่า “งานที่ให้ไปทำนั้นสำเร็จหรือยัง? ฉัน
ตอบว่ายัง ท่านบอกว่า “แล้วขึ้นมาทำไม?” ฉันตอบว่า “คิดถึง” 
(ในความรู้สึกตอนนั้นฉันมีความรู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ เหมือนฉันจาก
มานานมาก) ท่านบอกว่า “ถ้ายังก็กลับไปทำให้เสร็จ ถ้าไม่เสร็จก็ไม่

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ต้องขึ้นมา...” ท่านพูดเป็น “ปริศนาธรรม” สำหรับฉันพอตื่นขึ้นมา 
“ตัวของฉันแข็งมาก” กว่าจะขยับตัวได้... ท่านให้ฉันมาทำอะไรรึ? 
ฉันไม่เข้าใจ... 

ศาสตราจารย์ ดร. ท่านหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาปรัชญา บอกกับฉันว่า “สักวัน ผอ. จะทราบเองว่าคืออะไร?” 
ท่านบอกว่าผมไม่ใช่หมอดูแต่เป็นหมอเดา... นั่นคือ...อดีตชาติของ 
ผอ. แต่ทำไม? ฉันนึกถึงสิ่งที่นานมาก... ทำไมฉันไม่นึกได้กับชาติใกล้
ตัวล่ะ หรือใกล้ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องกลับไปที่นั่น จุดหมายที่ฉัน
เฝ้าคอยนานมาก “ปริศนาธรรม” สำหรับตัวฉันต้องมีสักวันที่ฉัน
ต้องรู้ให้ได้ว่า... คืออะไร? ฉันพิสูจน์ตัวฉันได้ว่า... มีหลายเรื่องที่ฉัน
ไม่เหมือนผู ้หญิงทั ่ว ๆ ไปแม้แต่ “จิต” ฉันก็สามารถกำหนดได้ 
กำหนดให้มีแต่ความสุข...เรียกว่า 51 ปี ที ่อยู ่บนโลกใบนี้ ฉันมี
ความสุขใจมากกว่าทุกข์ใจ... (ทุกข์ใจนับครั้งได้) แปลก??? แสดง
ว่า “ฉันสะสมบุญ + บารมี” มารึ? ใช่หรือไม่? ฉันไม่รู้ไม่มีใครรู้ แต่
ฉันคิดว่า... “สักวันหนึ่ง...ฉันคงจะรู้เอง” ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.
ท่านนั้นบอกกับฉัน... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/550091 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/550091
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ตอนที่ 57 
ปริศนาธรรมของตัวฉัน...(2) 

 
ชีวิตของฉันมีหลายเรื่อง...ฉันค้นพบด้วยตัวของฉันเอง บาง 

เรื่องทำให้ฉันแปลกใจ!!! บางครั้งฉันคิดว่า... ฉันเป็นตัวประหลาด ที่
แปลกไปจากคนอื่น... บางคราวฉันนั่งคิดและพิจารณาตนเอง... ฉัน
สังเกตความคิดของฉัน ความรู้สึกของฉันไม่เคยไปไกลจากตัวฉันเกิน 
1 เมตรเลย... เป็นความคิดที่อยู่รอบ ๆ ตัวของฉัน ตอนแรก... ฉันคิด
ว่า “ฉันเหมือนคนบ้า” ไปแล้วกระมัง!!! แต่พอฉันได้ฟัง ได้อ่าน เรื่อง 
“ธรรมะ” ไม่ใช่เลย... ฉันกำลังปฏิบัติธรรมอยู่... ฉันไม่เคยคิดฟุ้งเฟ้อ
หรือเพ้อเจ้อเลย... ความคิดของฉันอยู่ที่ตัวของฉันเท่านั้น การที่ฉัน
เป็นแบบนี้... ฉันมีความคิดว่า... ฉันคงเคยสะสม “บุญบารมี” มา
จากภพชาติในอดีตแน่ ๆ เพราะไม่เช่นนั้นลำพังชาตินี้คงไม่ใช่หรอก
คนเรากว่าจะถึงขั้น “บรรลุ” นี่ก็เรียกว่า... คงปฏิบัติกันมานานแสน
นานเลยเชียวล่ะ... เพราะไม่เช่นนั้นฉันก็คงไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หรอก
มีน้อง ๆ ในกองบอกฉันว่า... “พี่บุษไม่เหมือนคนอื่น” บอกไม่ถูกว่า
มีอะไรที่พิเศษ น้องคนนี้ชอบสังเกต ถ้าพูดถึงเรื่อง “ธรรมะ” เหมือน
ตัวของฉันปฏิบัติเองได้ตามคำสั ่งสอน...  เรียกว่า “ไม่ต้องสอน” 
เพราะได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น การคิดไม่ดีก็ไม่เคยที่จะริเริ่มคิด คิดดี 
หวังดี ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นเสมอมา... 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0
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ยามใดที่มีคนว่าหรือตำหนิในสิ ่งที่ฉันไม่ได้เป็นไม่ได้ทำ
เหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกของฉัน เพราะฉันไม่ใช่เป็นเช่นนั้น...
เวลาพระท่านสอน... ฉันรู้สึกเสมอว่า “อิ่มใจ” ฉันฟังอย่างมีสติ 
สนุก เพลิน ไปกับคำสั่งสอนนั้น รู้สึกตัวตลอดว่า...ใช่ เป็นทุกอย่างที่
ท่านสอน... สุดท้าย...สิ่งเหล่านี้ก็คือ “ความสุขใจ” สำหรับตัวของ
ฉันและทำให้ฉันมีสติ + ปัญญา คนอ่ืนมองไม่เห็นทางออก... สำหรับ
ตัวฉัน ๆ สามารถมองทะลุได้ทุกเรื่อง มองออกถึงวิธีการแก้ปัญหา...
นี่กระมัง!!! ที่เขาบอกว่า... เมื่อมีสติมีสมาธิ ปัญญาก็จะบังเกิดแก่ตัว
เรา ทำให้เราสามารถมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
ปริศนาธรรม...ของฉัน อาจเหมือนและไม่เหมือนกับคนอ่ืนก็ได้... แต่
สิ่งหนึ่งที่มีในตัวของฉันนั่นคือ... “ความสุขภายในใจ” ที่ฉันไม่เคย
นำไปเปรียบเทียบกับใครเพราะฉันมีความสุขกาย สุขใจ ด้วยตัวของ
ฉันเอง... ฉันมองสิ่งรอบข้างมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยความงดงาม... ไม่เคย
มองโลกในแง่ร้าย... ไม่เคยคิดว่าผู้อื่นอิจฉา ผู้อื่นไม่เบียดเบียน มีแต่
จะช่วยเหลือผู้อื ่นถ้าฉันมีโอกาส... นี่คือ “ตัวฉัน” ปริศนาธรรม 
สำหรับตัวฉันอีกแล้ว  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/554146 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/554146
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ตอนที่ 58 
การปฏิบัติธรรม... 

มาช่วงระยะใกล้บั้นปลายของชีวิต สิ่งที่ได้พบนั่นคือ การได้ 
เห็นสัจธรรม (ความจริงของชีวิต) มากมายหลากหลายเหตุการณ์ 
เมื ่อได้พบได้เห็นฉันสามารถนำมาปรับใช้กับตัวของฉันเองและ
ครอบครัว คนใกล้ตัวเพื่อน ๆ ที่พบทุกข์ ฉันได้บอกได้แนะนำพวก
เขาเหล่านั้น สุดท้ายก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของฉันเอง ซึ่งสมัยตอน
เป็นเด็ก ๆ ฉันไม่เคยคิดเคยนึกถึงเรื่อง “ธรรมะ” เลยสักนิด แม่ให้
เข้าวัดก็เข้าไปอย่างนั้น ไม่รู้หรอกว่าเขาเข้าวัดกันทำไม? รู้เพียงว่า
สอนให้เราเป็นคนดี ประพฤติดี ปฏิบัติดี แต่พอเมื่ออายุมากขึ้น... 
พบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น พบเจอสัจธรรม (ความจริง) มาก
ขึ้น ทำให้เกิดอาการหยั่งรู้หรือรู้แจ้งในหลักธรรมของการดำเนินชีวิต
ฉันนำหลักธรรมนั้นมาปรับใช้กับชีวิตของฉันเองเพื่อทำให้จิตใจสงบ
มีความสุขมากขึ้น... ทำให้รู ้ว่าทุกขณะจิตของการได้เกิดมาเป็น
มนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับเรื่อง “การปฏิบัติธรรม” ทั้งนั้นมีบางท่านแซว
ฉันว่าฉันชอบเรื่อง “ธรรมะ” ยอมรับว่าใช่ก็คนมันชอบ... ไม่ชอบ
อย่างเดียว ชอบแล้วก็นำมาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติได้แล้วฉันก็ไม่เป็นทุกข์
ใจนี่... จึงเป็นเหตุให้ฉันชอบ คนอื่นไม่ชอบ ไม่ปฏิบัติก็ช่างประไร 
ฉันยังต้องหาสิ่งที่ทำให้ใจของฉันเกิดสุข ไม่นำมาซึ่งความร้อนใจจะ
ดีกว่า ปฏิบัติมาก ๆ จะเกิดความอ่ิมใจ มีความสุข... เป็นกำแพงคอย
ปกป้องคุ้มครองตัวของเราเอง ใครจะคิดได้หรือไม่ฉันไม่รู้... สำหรับ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ตัวฉัน ๆ ว่าฉันคิดได้และขอนำหลักธรรมมาปรับใช้หรือปฏิบัติ
จนกว่าจะหมดลมหายใจ ไม่ถึงกับ “งมงาย” แต่ขึ ้นชื ่อว่านำมา
ปฏิบัติต่อตนเองเพ่ือให้เกิดสุขเท่านั้น... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/590079 
 

********************* 
 

https://www.gotoknow.org/posts/590079
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ตอนที่ 59 
การฝึกจิต 

 

ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ทำให้เข้าใจและเข้าถึงเรื่องของ 
“ธรรมะ” มากขึ้น ในสมัยเด็ก ๆ รู้แต่เพียงว่าโรงเรียนหรือครูบังคับ
ให้ฉันได้เรียนวิชาศีลธรรม... เรื่องของธรรมะ ฉันเบื่อ ฉันรำคาญ ฉัน
งง เพราะฉันไม่ชอบ คิดไม่แตกว่าจะเรียนไปทำไมกันฉันไม่เข้าใจ
ถามใคร ๆ ก็ไม่สามารถให้คำตอบต่อฉันเองได้ว่า ให้ฉันได้เรียนเรื่อง
ธรรมะไปเพื่ออะไร? ฉันจึงเรียนรู้ด้วยตัวของฉันเองมาเรื่อย ๆ ด้วย
การเดิมพันกับเวลาและอายุตัวของฉันที่เริ่มมากขึ้นเรียกว่าตามราย
ทางที่ฉันย่างก้าวเดินผ่านมา... ฉันได้รับความรู้ + ประสบการณ์
เกี่ยวกับธรรมะด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง จากการปฏิบัติด้วยตัว
ฉันเองบ้าง... เข้าวัดเพื่อพาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเข้ารับการ
อบรมปฏิบัติธรรมบ้าง... จวบจนวัยย่างเข้าปีที่ 53... ฉันได้ศึกษา
เรื่อง “ธรรมะ” มากขึ้นและนำมาปฏิบัติต่อฉันเอง ฉันได้เข้าใจหลัก
ธรรมะ จากความเป็นจริง... จากชีวิตของฉันเองเป็นเดิมพันในการ
เรียนรู้เรื่อง “หลักธรรม” จากข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากคำคม
ต่าง ๆ ที่ฉันเป็นเพ่ือนกับพ่ี ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ใน FB สามารถนำมา
เป็นหลักปรัชญาในการปฏิบัติตนเองได้เป็นอย่างดี... ฉันเข้าใจและ
กระจ่างมากขึ้นเก่ียวกับการใช้ “หลักธรรมะ” ในชีวิตประจำวัน เมื่อ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95


277 
 

เข้าใจและปฏิบัติต่อตนเองและคนรอบข้างมากขึ้นเท่าไร... ความอ่ิม
ใจสุขใจก็ปตีิขึ้นภายในจิตใจ... 

บางคราวมีเรื่องทุกข์ใจ... ฉันหัดฝึกจิตให้มีสุข ฉันสามารถ 
ทำได้ด้วยตัวของฉันเอง... ฝึกไปแบบนี้เรื่อย ๆ สุดท้ายฉันสามารถ
ฝึกจิตและควบคุมจิตใจของฉันได้มากข้ึน... อะไรจะสุขใจได้เท่ากับที่
ตัวเราเองรู้จักควบคุม “จิตใจ” ของเราให้ใสและนิ่งสงบได้... ฉันเพ่ิง
ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” ขึ้นภายในใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อฉันอายุ
ย่างเข้าปีที่ 53 ฉันคิดต่อว่า “ดีนะที่ฉันยังมีโอกาสเข้าใจในเรื่องของ
การฝึกจิตของฉันเอง” ทำให้ใจใสใจนิ่งสงบได้ถึงแม้มีเรื่องทุกข์เข้า
มากระทบ เพียงแค่นิดเดียวจริง ๆ ระยะสั้น ๆ ฉันก็สามารถควบคุม
จิตใจของฉันให้กลับมามีความสุขได้... ฉันเพิ่งเข้าใจกับคำว่า เมื่อ
คนเรามีศีล สมาธิแล้ว สุดท้ายก็มีปัญญาเกิดขึ ้นภายในจิตใจ 
สามารถทำให้ตัวฉันแก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของฉันเอง นี่คือ
การฝึกจิตของตัวของฉันเองหัดมีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้าง
ให้มาก ๆ ความสุขจะบังเกิดขึ้นเอง... สิ่งใดที่เป็นกิเลสต่อตัวเองละ
ได้ก็ละเสีย... จิตใจจะได้นิ่งสงบและใสเย็น เช่น น้ำใส... ขอบคุณทุก
สิ่งอย่างบนโลกนี้ที่ทำให้ฉันค้นพบเรื่อง “การฝึกจิต” ของฉันให้เกิด
การควบคุมการฝึกจิตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจิตดีมันจะส่งผล
มาจากข้างในของร่างกายเราเอง... ซึ่งแต่ก่อนฉันไม่เคยทราบเลยวา่ 
“การฝึกจิต” นั้นเป็นเช่นไร? แม้ว่า ใคร ๆ จะทำไม่ได้ก็ตาม สำหรับ
ตัวของฉัน ฉันสามารถทำได้...  สุขใดไหนเล่าจะเท่ากับการได้     

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95


278 
 

“ฝึกจิต” ของเราเอง... ทำให้ใจเราเกิดสุขอย่างบอกไม่ถูก... อาจ
เพราะผลบุญกุศลที่ฉันได้สะสมมา ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติก็เป็นได้ จึงทำ
ให้ฉันได้เข้าใจและสามารถทำได้... ขอบคุณจริง ๆ ที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์และได้ฝึกปฏิบัติได้ตามความเป็นจริงของโลก...  “การคิดดี 
พูดดี ทำดีคือข้อมูลเบื้องต้นของการได้ฝึกจิต” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/580284 

 
********************* 

 
 

https://www.gotoknow.org/posts/580284
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ตอนที่ 60 
“My Story” 

 

“My Story” เรื่องเล่าของฉัน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
ดำเนินชีวิตของฉันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง... เรื่องเล่าของ “บุษยมาศ”
เรื่องเล่าของ “ฟ้าคราม” “คำคมที่ฉันชอบสะสม” “จดหมายถึงลูก” 
เรื่องเล่าของฉันจะเป็นเรื่องจริงของฉันเอง มีหลากหลายเรื่องราวที่
มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตของฉันในแต่ละวัน... การได้รับรู้
อรรถรสเรื่องราวมากมายรอบ ๆ ตัวของฉันเอง...  แต่ละบุคคลก็มี 
Story ของแต่ละคน เว้นแต่พวกเขาเหล่านั้นจะเล่าหรือไม่เล่า... ฉัน
ชอบเขียนและบันทึกลงใน Blog เสมือนเป็นการบันทึกลงในสมุด
ประจำวัน... เรื่องบางเรื่องฉันต้องการเขียนเพ่ือให้ไว้เป็นอนุสรณ์กับ
เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้ข้อคิด... ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของการใช้ชีวิต การ
ดำรงชีว ิต การทำงาน...  ทำอย่างไรจึงจะให้ชีว ิตเกิดคุณค่าต่อ
ครอบครัว ต่อสังคม ให้มากที่สุด... เรื่องบางเรื่องทำให้สะท้อนมุมคิด
ของชีวิตว่าแต่ละคนทำชีวิตของตนเองดีที่สุดแล้วหรือ? เรื่องบาง
เรื่องทำให้ได้ข้อคิดว่าคนเราแสวงหาผลประโยชน์ไปเพื่ออะไร? เพ่ือ
ตนเองหรือเพื่ออะไร? เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเตือนการกระทำของ
คนบางคนที่คิดว่า “ทำถูกต้อง แต่แล้วก็คือการทำให้ผู้อื่นเกิดความ
เดือดร้อน” เรื่องบางเรื่องสอนให้ทุกคนได้แง่คิดว่า ชีวิตที่มีความสุข 
นั่นคือ การที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเราเองมากกว่าสิ่งอื่น ๆ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
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กอบโกยสิ ่งต่าง ๆ ไปเพื ่ออะไร? “My Story” ของฉัน ๆ จะเน้น
เกี่ยวกับเรื่องชีวิต การใช้ชีวิต ข้อคิดในการดำเนินชีวิตมากกว่า... 
เพราะฉันถือว่าคนเราตั้งแต่ลืมตาเกิดมาบนโลกใบนี้ ทุก ๆ คนต้อง
เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมายจวบจนสิ้นชีวิต... เพราะตลอดชีวิต
คือการเรียนรู้ ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดชีวิตของคนเราที่มีชีวิตอยู่บน
โลกใบนี ้ . . .  เมื ่อเกิดมาแล้วทำอย่างไรคนเราจึงจะทำตนให้มี 
“คุณค่า” มากกว่า... คุณค่าให้คนรุ่นหลังได้จดจำว่า... “บรรพบุรุษ” 
ที่ผ่านมาได้กระทำอะไรเพ่ือแผ่นดินหรือต่อประเทศไว้บ้าง? แล้วเด็ก
รุ่นหลังล่ะ!!! คุณทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิดบ้าง? คุณค่า
ไม่ใช่อยู่ที่ได้รับใบปริญญาตรี โท เอก แต่คุณค่าอยู่ที่การกระทำของ
ตัวเราเองมากกว่า... ถึงแม้ว่าคนเราเกิดมาเขาด้อยโอกาสที่จะได้
ศึกษาได้เล่าเรียนที่สูงขึ ้นแต่เขาก็สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น
สำหรับตัวเขาเองได้... เราก็น่าจะยกย่องเขาคนนั้นมากกว่า คนที่มี
การศึกษาสูงแต่ทำตัวด้อยคุณค่า... ฉันเน้นการครองตนด้วยการใช้ 
“หลักธรรม” มาใช้ในการดำเนินชีวิตมากกว่าสิ่งอื่น เพราะฉันถือว่า
คนเราจะมีคุณค่าได้นั้น คนเราต้องมีหลักธรรมประจำใจ...ถ้าคนเรา
ขาดหลักธรรมแล้วละก็ ต่อให้ทำอย่างไรคน ๆ นั้นจะไม่มีคุณค่าใน
ตัวของเขาเลย... “My Story” จึงเป็นเรื่องเล่าของตัวของฉันเอง... 
เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงของตัวฉันเอง... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/570820 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/570820
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ตอนที่ 61 
การทำงานเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรม... 

 

การทำงานเปรียบเสมือนเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวการ 
ทำงานสอนให้ฉันรู้จักตัวเองให้มากขึ้น รู้ตัวว่า...ตำแหน่งงาน คือ 
เพียงแค่ใช้ในการทำงาน อย่าหลงเริงในตำแหน่งและใช้อำนาจกับ
ตำแหน่งที่ได้รับ... 

การที่ฉันรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา... การให้อภัยผู้อื่นไม่ว่า
จะเป็นผู้มาติดต่อ ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องของฉันเอง 

การทำงาน สอนให้ฉันรู ้จักตัวเองว่า... ไม่มีจิตคิดอิจฉา
ริษยาผู้อื่น ในขณะที่ผู้อื่นได้ดีกว่าฉัน... 

การทำงาน สอนให้ฉันรู้สึกยินดีกับผู้อ่ืน เมื่อผู้อื่นได้ดีกว่า... 
การทำงาน สอนให้ฉันรู้ว่า... โลกยุคใหม่ต้องมีการเปิดใจรับ

สิ่งใหม่ ๆ เข้ามา 
การทำงาน สอนให้ฉันนอกจากปฏิบัติตามระเบียบแล้วยัง

ต้องรู้จักหาวิธียืดหยุ่นผ่อนปรน 
การทำงาน สอนให้ฉันได้รู ้จักดูแลเรื ่องราวต่าง ๆ ที่เป็น

หน้าที่ที่ฉันรับผิดชอบแทนผู้อื่น 
การทำงาน สอนให้ฉันระวังคำพูดที่จะใช้ไปในทางไม่ดีและ

ทำให้ผู้อ่ืนเสียใจและเกิดทุกข์ 
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การทำงาน สอนให้ฉันอย่าได้เลือกปฏิบัติเป็นบางคน ควร
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน 

การทำงาน สอนให้ฉันรู้จักพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเกิดมา
ไม่เหมือนกัน ฉันจึงต้องเข้าใจว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง” มากขึ้น 

การทำงาน สอนให้ฉันรับรู้ว่า... คนเราต้องอยู่กับความเป็น
จริงให้มากข้ึน... 

การทำงาน สอนให้ฉันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน 
การทำงาน สอนให้ฉันมีกิริยาไม่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น 
การทำงาน สอนให้ฉันมีจิตที่เมตตาต่อผู้อื่น 
การทำงาน สอนให้ฉันใช้หลักคณุธรรมเข้ามาปฏิบัติงาน 
การทำงานสอนให้ฉันวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง 
การทำงาน สอนให้ฉันมีเหตุมีผล 

ฯลฯ 
ดังนั้นการทำงานเปรียบเสมือนให้ฉันได้เกิดการปฏิบัติ 

ธรรม เพราะเรื่องราวบางเรื่องเกิดปัญหาเพ่ือให้ฝึกความอดทนในตัว
ฉัน ให้ฉันได้แก้ไขและผ่านพ้นมันไปให้ได้ เหมือนกับบททดสอบชีวิต
ของฉันเอง... เหมือนกับเพื่อให้เกิดการสะสมและสร้างบารมีของฉัน
เอง... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/570238  

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/570238
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ตอนที่ 62 
ความสุขอยู่ที่ตัวของเราเอง (My Happy) 

 
ช่วงชีวิตในวัยเด็ก ฉันจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง “ความสุข” สัก

เท่าใดนัก อาจเป็นเพราะว่าครอบครัวของฉันคือ พ่อแม่ไม่ทะเลาะ
กัน ฉันจึงคำนึงถึงเรื่องการใช้ชีวิต การมีเงิน การมีบ้าน การมีรถยนต์ 
สิ ่งที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตของฉันสามารถครองชีพได้อย่าง
สะดวกสบาย ฯลฯ เรียกว่า เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเชิดชูตัวของฉันเอง
ทางโลก... แต่พอมาในวัยกลางคน แค่ฉันมีความสุขทางใจของฉัน
มากกว่า เรียกว่า “ไม่มีความทุกข”์ ยามมีครอบครัวก็ไม่เคยทะเลาะ
เบาะแว้งกัน มีความสุข ความอบอุ่นในการอยู่กิน ฉันท์สามี ภรรยา
ที่มีแต่ความเข้าใจกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้เกียรติกัน
เสมอมา... คิดแต่เพียงว่า อะไรที่ทำให้เกิดทุกข์ก็จะไม่กระทำกัน 
เลี้ยงลูกก็ด้วยความเข้าใจลูก รักลูก เลี้ยงกันด้วยเหตุและผล สิ่งที่คิด
ว่าดีต่อลูก ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคมก็ได้นำมาสั่งสอน
ลูกหลานเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาเกิดทุกข์...  เพราะทราบว่าถ้า
เกิดทุกข์แล้วนั่นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่เกิดความสุข...  เป็นการคิด
และอุบายง่าย ๆ ที่พวกเราได้สร้างให้เกิดในครอบครัวของเราเอง 

แต่วันนี ้ได้อ่านบทความหนึ่งใน Facebook เห็นว่าเป็น
บทความดี ๆ มีประโยชน์ จึงขอนำมาแบ่งปันและเก็บไว้ในบันทึกนี้ 
จาก Love Life Real 
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“ความสุขอยู ่ที ่เรา” เราใช้เวลาเนิ ่นนานทีเดียวกว่าจะ
เข้าใจว่าความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเทียบกับคนอ่ืน การที่คนอ่ืนมี
มาก ไม่ได้แปลว่าเรามีน้อย... การที่คนอื่นได้ดีนั้น ไม่ได้ทำให้เราแย่
ลง... ความรักท่ีเขาไม่รับ ไม่ได้สูญหายไปไหน รอยยิ้ม ไม่จำเป็นต้อง
แย่งชิงกับใครมันผุดปรากฏขึ้นในใจที่เบิกบาน... เราใช้เวลาเนิ่นนาน
ทีเดียวกว่าจะเข้าใจว่า... 

ชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับเรา มิใช่คนอื่น “ความสุข” เกิด
เมื่อเราโอเคกับตัวเองมิใช่ต้องรอให้คนอื่นโอเคกับเรา...  การชื่นชม
ในสิ่งที่คนอื่นมีทำให้เขายินดีกับสิ่งที่เรามีเช่นกัน...  ความรัก มีไม่
สิ ้นสุดเมื่อให้และขาดแคลนทันทีเมื่อเรียกร้องต้องการ...  รอยยิ้ม 
เกิดขึ้นง่ายดายถ้าไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างใจจึงสุข...
เราใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวกว่าจะเข้าใจว่า... 

ชีวิตมิได้อยู่เพื่อแย่งชิง มิได้อยู่เพื่อเปรียบเทียบ มิได้อยู่เพ่ือ
ร้องเรียกความรัก... หากอยู่เพื่อแบ่งปัน หากอยู่เพื่อชื่นชม หากอยู่
เพ่ือมอบความรัก เราใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวกว่าจะเข้าใจว่า... 

เราสามารถมีความสุขได้กับความสุขของคนอื่น... ยิ้มได้กับ
ความสำเร็จของคนอ่ืน ขณะที่เราไม่สำเร็จและรักได้เสมอ แม้ใครคน
นั้นไม่รับความรักของเรา... 

เราใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวแต่เมื่อเข้าใจแล้ว...  ชีวิตหลัง
จากนั ้นช ่างเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ ้ม การแบ่งปัน ช ื ่นชม
ปราศจากการแข่งขัน แย่งชิง เปรียบเทียบ... เมื่อชีวิตมีความรักใน
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หัวใจเราจะพบว่า... เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราไม่ได้มีทุกอย่าง เรา
ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกสิ่ง... แต่เรามีรอยยิ้มได้และมีความสุขได้ 
“ใช่” ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่า... เราไม่จำเป็นต้องได้ทุกสิ่งที่
ต้องการไม่ต้องเก่งหรือดีเด่นไปกว่าใคร ไม่ต้องได้รับการยอมรับหรือ
รักจากใคร ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเรามีความสุขแค่นั้น ความสุขอยู่ที่
เราไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลย... 
-Roundfinger- 

บทความข้างต้น เป็นนิยามของคำว่า “ความสุขของฉัน 
(My Happy)” เพราะเป็นเรื ่องราวที ่ตัวของฉันเองได้กระทำมา
ตลอดชีวิตจวบจนใกล้จะ 60 ปีแล้ว... เป็นความสุขที่เกิดขึ้นสำหรับ
ตัวของฉันเอง การที ่จะมีความสุขได้นั ้น ถ้าอาศัยหลักธรรมเข้า
มาร่วมด้วยแล้วยิ่งเรียกได้ว่า “โคตรมีความสุขมาก ๆ เลยกับการได้
เกิดมาบนโลกใบนี้... หากตัวเราได้กระทำสิ่งดี ๆ ที่ไม่เดือดร้อนต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690257 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690257
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ตอนที่ 63 
ผู้นำ 

 
การเป็นผู ้นำในยุคปัจจ ุบ ัน ต้องมีความร ู ้ เร ื ่องระบบ 

(System) เป็นอย่างดีและมีความสามารถนำไปใช้ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ ่งเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่มี “หลักการ
บริหารงานที่ด”ี  

รูปแบบของผู้นำที่ดี ที่พึงปรารถนาควรประกอบไปด้วย 
1. รู้งาน รู้คน รู้สังคม รู้อนาคต 
2. มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีภาวะผู้นำและการตัดสินใจที่เด็ดขาด 
4. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
5. มีความซื่อสัตย์ 
6. สนับสนุนคนที่เก่งและสร้างคนเพื่อทดแทน (สอนงาน) 
7. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเพ่ือนร่วมงาน 
8. มีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน 
9. ต้องเป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
10. มีความเป็นกลางทางการเมือง 
11. เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

ซึ่งการเป็นผู้นำ ตาม I AM READY จะเทียบได้ดังนี้ 
- การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี I = Integrity 
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- ขยัน ตั้งใจ ทำงานในเชิงรุก A = Active 
- มีศีลธรรม คุณธรรม M = Moral 
- รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม R = Relevant 
- มุ่งเน้นประสิทธิภาพ E = Efficient 
- รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม A = Accountability 
- มีใจเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส D = Democracy 
- มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน Y = Yield 

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี...  แต่ใน
ความเป็นจริงล่ะ!!! ใช่หรือไม่? สำหรับคำว่า “ผู้นำ” การเป็นผู้นำที่ดี
จะทำให้ประเทศชาติ สังคม มีความเจริญและพัฒนาในในทิศทางที่ดี
ขึ้น... แล้วคุณล่ะ??? เป็นผู้นำที่ดีแล้วหรือยัง? มันไม่ยากหรอก หาก
ตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลต่อสังคมอย่างจริงจัง... อย่ามีสิ่งใดเคลือบแฝง
ก็แล้วกัน... ผู ้เขียนมิมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงเพียงแต่ต้องการเห็น
ประเทศชาติพัฒนาขึ้นมากกว่านี้...  ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
หลักการ แต่ในทางปฏิบัติ... สามารถทำได้กันมากน้อยเพียงใด ไม่ว่า
จะเป็นผู้นำในองค์กรไหน ๆ ในโลกนี้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690391 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690391
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ตอนที่ 64 
การเปลี่ยนความคิด (Change one's idea) 

 
มีคนเคยบอกว่า “โลกเปลี่ยนไป” ในมุมมองของฉัน ๆ ยัง

คิดว่า “โลกมิได้เปลี่ยนไป หากเปลี่ยนไปนั่นคือ เปลี่ยนไปตามสภาพ
ของกาลเวลา เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ธรรมชาติที่ทำให้โลก
เปลี่ยนไป เช่นมีความร้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งพิจารณาจริง ๆ เป็นไปตาม
ฝีมือมนุษย์ที ่เป็นผู ้กระทำให้เกิดโลกเปลี ่ยนมากกว่า...  ในทาง
กลับกันหากมนุษย์มิทำสิ่งที่เรียกว่า “ทำลายโลก” เหตุการณ์โลก
ร้อนต่าง ๆ ก็คงมิเกิดขึ้น” 

หากย้อนมองในทางกลับกัน ข้างต้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลง
ทางโลก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของ
เราเอง... หรือเรียกว่า “มุมมองของตัวเราเอง” หันกลับมามองที่
จิตใจเรา “โลก...ธรรมชาติ ก็ยังสวยงามเช่นเดิม” คือมีกลางวัน
กลางคืนเช่นเดิม โลกมีสายลมแสงแดดเหมือนเดิม ธรรมชาติ โลกไม่
เคยเปลี่ยนแต่มนุษย์ต่างหากท่ีเปลี่ยน บางคนหลงในอำนาจ บ้าวัตถุ 
หวังเงินทอง หวังลาภยศ การสรรเสริญ มีความต้องการเพื่อสนอง
ตัณหามากกว่าการแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง และคนอื่น ๆ ในสังคม 

ถ้าเรามองโลกในอีกมุมหนึ่งได้ เราจะมองเห็น “แนวคิด” 
อีกรูปแบบหนึ่ง... คือเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ อย่างไม่มีอคติ ไม่คิดที่
จะโต้แย้ง ก่อนที่จะได้เรียนรู้กับธรรมะ (โลกียธรรม + โลกุตรธรรม) 
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ตัวเราเองจะพบกับมุมมองใหม่ ๆ ที ่เปลี ่ยน...  ที ่เคยคิดว่าโลก
เปลี ่ยนไป ให้โลกกลับมาสวยงามเหมือนเดิม เพราะโลกไม่เคย
เปลี่ยนแปลง (ตัวเราเองต่างหากที่เปลี่ยนแปลง) โดยเฉพาะการเก็บ
เรื่องราวต่าง ๆ มาเล่าด้วยการมองโลกในอีกแง่มุมหนึ่ง หากเรามอง
มุมเดิม ๆ เราก็จะได้รู้แต่เรื่องเดิม ๆ ในทางกลับกันหากเราสามารถ
เปลี่ยนตัวเอง “ให้มองมุมใหม่” ในเรื่องเดิมได้ ก็จะสามารถทำให้
เรามองเห็นโลกใบเดิมด้วยวิธีการใหม่... ซึ่งเราทุกคนสามารถมอง
โลกในมุมใหม่ได้เช่นกัน หากเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเอง
ในการเปลี่ยนแนวคิดหรือมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ บนโลกใบนี้
อย่าลืมว่าการคิดมีทั้งทางการคิดบวกและการคิดลบ ทุกเรื่องขึ้นอยู่
กับการที่ตัวเราเลือกจะมองมุมไหน... ลองดูนะคะแล้วจะทราบว่า 
“วันนี้...โลกสดสวยจังค่ะ” เมื่อเปลี่ยนมุมมองแนวคิดจะทำให้จิตใจ
ของเราเองเกิดความสุขตามมาด้วยค่ะ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690593 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690593
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ตอนที่ 65 
การสร้างสรรค์ชีวิตจริง 

 
การใช้ชีวิตจริง แตกต่างกับการวาดฝันให้กับชีวิตของเรา

เอง ความฝัน ก็คือ ความฝัน แต่ความจริงของชีวิตมิอาจเป็นไปได้
ตามความฝัน... ความฝันนั้นเราอาจคิดฝันได้... มีความเป็นไปได้ 
หากเราต้องลงมือกระทำให้จริงจัง หากรอให้เกิดเองคงอาจเป็นไป
ไม่ได้ เพราะทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตัวเราต้องลงมือกระทำให้มันเกิดขึ้น...
จึงจะเกิดผลได้ตามฝันนั้น ๆ 

ในความเป็นจริงนั้นชีวิตจริงมิได้เป็นไปแบบสวยหรูดูงาม          
ในบางครั้งมักพบเจอเรื่องราวที่มีปัญหา อุปสรรค มากมายนับไม่
ถ้วน กว่าที่เราจะมาพบกับสิ่งปัจจุบันที่มองดูแล้วเลิศหรูสวยงาม 
ขึ้นอยู่กับชะตากรรมฟ้าลิขิต เพราะบางคนก็ไม่พบอุปสรรค แต่บาง
คนกว่าจะได้พบชีวิตที่สวยงามมักเจอสิ่งเลวร้ายมาก่อน... แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความอดกลั้น อดทน พากเพียร มานะบากบั่น เพื่อที่จะได้
รอดพ้นสิ ่งที ่เป็นปัญหานั ้น ๆ ไปให้ได้ เมื ่อรอดพ้นก็จะพบถึง
ความสำเร็จที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ชีวิตจริง 

การฝึกชีวิตให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตจริงนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเราได้ลงมือ
ทำซึ่งอาจทำได้ เช่น 
            1. ฝึกทำตัวเป็นคนที่มีความชัดเจนกับตัวของเราเอง 
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            2. ฝึกทำตัวเองให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองและผู้อ่ืน 
            3. ไม่ควรทำตนเป็นคนขี้สงสัย อย่าหาคำตอบกับบางสิ่ง
ว่าเพราะอะไร เพราะบางเรื่องบนโลกนี้ก็ไม่มีคำตอบให้เราได้ทราบ 
            4. หากเห็นคนที่ไม่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงออกห่าง เพราะ
เสียเวลาที่เราจะคบด้วย จะทำให้ตัวเราเสียความรู้สึกท่ีคบด้วย 
            5. ไม่เสียเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ใคร ๆ เขานิยม
ชมชอบตัวของเรา เพราะเราย่อมรู้ค่าของตัวเราเอง 
            6. ฝึกใช้เวลาในการสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้มีความสุข มี
ค่าต่อตนเอง 
            7. ฝึกตัวเองไม่ให้คิดอคติต่อสิ่งรอบตัวเรา 
            8. ฝึกให้ตัวเราเองคิด พิจารณา แยกแยะให้ออกด้วยตัว
ของเราเอง มีเหตุผลในตนเอง 
            9. ฝึกตนเองให้คิดเป็นทั้งสองด้าน (เพราะทุกเรื่องบนโลก
ใบนี้ มีสองด้านเสมอ) 
          10. ฝึกตัดสินใจด้วยเหตุผล ด้วยการคิดของตนเอง 
          11. ฝึกการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้เป็นทั้งทางโลกและทาง
ธรรม 
          12. ฝึกมีความเข้าใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ได้
เกิดแก่ เจ็บ ตาย 
          13. ฝึกให้ตัวเองมีความจริงใจต่อผู้อื่น 
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          14. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อทุกคนบนโลกนี้ ควรมีความ
ระมัดระวังด้วย แต่มิควรเคลือบแคลง ให้ได้ตามกำลังของตนเอง 
          สิ่งต่าง ๆ ข้างต้น คือ การสร้างสรรค์ชีวิตจริงของตัวเราเอง 
ซึ่งจะเป็นได้จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเองได้ลงปฏิบัติเอง...  หาก
กระทำได้ สิ่งที่เห็นและเกิดขึ้นจะเห็นถึงสิ่งที่ตนเองมีบางสิ่งที่พิเศษ
หรือเหนือกว่าคนอื่น... และสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ ความเป็นตัวของ
ตัวเอง การเห็นคุณค่าของตัวเอง มีจุดยืนและมีความเชื ่อมั ่นใน
ตนเอง ความเป็นคนมีเหตุผล การพึ่งพาตนเองให้ได้และให้เป็นการ
มองโลกในแง่ดี... การเข้าใจโลกท่ีได้เกิดมาบนโลกใบนี้... สุดท้าย คือ 
การมีความสุขด้วยตัวของเราเอง... ความสุขจะมีทั้งด้านวัตถุ และ
ความสุขทางจิตใจ... สิ ่งเหล่านี้ คือ การสร้างสรรค์ชีวิตจริงให้มี
ความสุขที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690595 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690595
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ตอนที่ 66 
ชีวิตเริ่มแรกของการเรียนรู้ 

 
“ชีวิต” เริ่มแรกของการใช้ชีวิต คือ การเกิด... การเกิดมา

ของมนุษย์ อาจเกิดจากครอบครัวที่หลากหลาย เพราะชีวิตของ
มนุษย์ในแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน อาจมีทั้งเหมือนและ
แตกต่างกันในเรื ่องของการใช้ชีว ิต...  สิ ่งที ่แตกต่างอาจมาจาก
สภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกัน ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน 
สภาพสังคม สภาพการเงิน สภาพการใช้ชีวิต การสั่งสอน อบรมที่มี
ความแตกต่างกัน เพราะนี่คือ “สังคมครอบครัว” 

เริ ่มแรกของการมีชีวิตในวัยเยาว์ จะเริ ่มต้นจากการได้
ศึกษาเล่าเรียนจากพ่อ แม่ ตา ยาย ปู่ ย่ามาก่อน บางคนเกิดมาไม่มี
พ่อ - แม่ ซึ่งเรียกว่ากำพร้ามาตั้งแต่ต้น... บางคนได้อยู่กับพ่อแม่
พร้อมหน้าพร้อมตา... แต่บางคนเกิดมาอาศัยอยู่กับปู่ย่า, ตายาย 
หรือแม้แต่อาศัยอยู่กับคนอื่นที่มิใช่ญาติตนเอง... การอบรมสั่งสอน 
การเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน... สภาพที่แตกต่างแบบนี้จะเรียกว่า มนุษย์
มีต้นทุนชีวิตที่เกิดมาไม่เหมือนกัน... สิ่งที่แตกต่างจะมีผลทำให้มี
ภูมิคุ้มกันชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่สามารถบรรยายได้ว่าสิ่ งที่เหมือนกัน 
และแตกต่างกันนั้นมีอะไรบ้าง เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เห็นถึง
มนุษย์มีพื้นฐานของการมีชีวิตที่แตกต่างกันไป มีเหมือนบ้างหาก
พ้ืนฐานของครอบครัวนั้นมีเหมือนกัน... สิ่งที่กล่าวมานี้อาจสะสมขึ้น
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เป็นส่วนหนึ่งของการที ่ทำให้มนุษย์มีความเหลื ่อมล้ำในสังคมที่
แตกต่างกัน... ซึ่งถ้าความจริงแล้วหากมองให้เท่าเทียมกันนั้น คงไม่
สามารถทำให้เท่าเทียมกันได้ แต่หากมองอีกมุมหนึ่งทำให้เห็นว่า 
มนุษย์เกิดมาบนความหลากหลายของการเกิดมามีชีวิตซึ่งมีทั้งดีและ
ไม่ด ี

ในความดีและไม่ดีของในแต่ละเรื ่อง จะมีทั ้งข้อดีและ
ข้อเสียในตัวเองเช่นกัน ถ้าเราพิจารณากันอย่างจริงจัง... ซึ่งมนุษย์
ควรฝึกมองให้เห็นในทั้งสองด้านของข้อดีและข้อเสียของแต่ละเรื่อง
เพราะนี่คือพื้นฐานของการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีเหตุผล ซึ่งใน
อนาคตจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตและยอมรับความเป็นจริงของชีวิต 

เมื่อถึงวัยเข้าเรียน... มนุษย์จะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรยีน
เพื่อให้มีความรู้และนำมาปรับใช้กับตนเองในการที่จะต้องเรียนรู้
หลักสูตร วิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของชีวิต เพื่อให้นำ
ความรู้นั้นมาใช้กับชีวิตที่ดำรงอยู่ในแต่ละวัน... การศึกษาจึงมีตั้งแต่
ปฐมวัย... ชั้นประถมศึกษา... มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาก็
จำแนกออกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก หาก
พิจารณาดูการศึกษาได้แบ่งเป็นระดับชั้นของความรู้เอาไว้          

นี่คือความรู้ที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ตามสถานะทางการ
เงินของตนเองและการมีโอกาสได้รับการศึกษา...  ในความเป็นจริง
เมื่อได้รับการศึกษาแล้วคนที่มีโอกาสได้รับการศึกษาต้องนำความรู้
นั้นมาปรับและประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การ
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เรียนรู้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ได้รับโอกาสได้รับความรู้ ไม่ว่าทางใด 
แม้แต่คนที ่มิได้เข้าเรียนตามชั ้นเรียนก็สามารถเรียนรู ้ได ้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง... ว่าแต่ใครจะสามารถเรียนรู้ในแบบใด แต่
สิ ่งที ่สำคัญ คือ การนำความรู ้ที ่ได้รับนั้นมาปรับประยุกต์ใช้กับ
ตนเองให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดในสังคมได้ 

สำหรับการทำงานที่ผ่านมา จะใช้การให้ค่าตอบแทนจาก
ฐานของการจบวุฒิการศึกษามาให้เป็นค่าตอบแทน คือ...เมื่อมนุษย์
ได้รับความรู ้ในระดับใดก็จะได้รับเงินเดือนในระดับนั ้น ซึ ่งทาง
สำนักงาน ก.พ. (การบริหารงานบุคคลภาครัฐ) ได้เคยจำแนกเป็น
ค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่จบวุฒิการศึกษาใด จะได้รับค่าตอบแทน
จำนวนเท่าใด นี ่คือในสมัยก่อน...  แต่มา ณ ปัจจุบันเริ ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนที่จะให้ค่าตอบแทนจากประสบการณ์ของการทำงานที่
เคยมีประสบการณ์ ซึ่งคำว่า “ประสบการณ์” ต้องให้คำนิยามที่
ชัดเจนในการที่จะให้ค่าตอบแทนตามประสบการณ์... หากไม่ชัดเจน
จะเป็นปัญหาต่อระบบของการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรนั้น ๆ ได้ 

ที่ผ่านมาสิ่งที่เริ่มต้นของชีวิตเริ่มแรกคือ การได้รับความรู้ 
การได้ศึกษาตามวุฒิต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังขาดให้ความสนใจ 
คือ เรื่องของทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต เช่น ความซื่อสัตย์ ความอด
กลั้น ความอดทน ความเพียร ความขยัน ความคิดสร้างสรรค์ ความ
มีคุณธรรมในตนเอง การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การ
รู้จักหน้าที่ที ่ต้องกระทำ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
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สำคัญมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความสำคัญมากกับชีวิตการ
ทำงาน เพราะจะทำให้เห็นถึงความมีคุณค่าและคุณภาพของคนที่มี
ความแตกต่างกัน... หากให้คิดถึงว่าส่วนไหนระหว่างความรู ้กับ
ทักษะดังกล่าวข้างต้น ควรมีอย่างละเท่าไร... สำหรับผู้เขียนเองคิด
ว่า ควรมีอย่างละเท่ากัน คือ ความรู้ : ทักษะ (50 : 50) ถามเหตุผล
ว่า ทำไมต้องอย่างละ 50 เท่ากัน... ในฐานะที่เคยทำงานบุคคล
มาร่วม 33 ปี ความรู้จริง ๆ แล้วสามารถเรียนรู้ได้เรียกว่า ตลอด
ชีวิต แต่ให้เพียงครึ่งหนึ่ง... แต่ทักษะชีวิตที่กล่าวข้างต้น ควรมีด้วย 
คือให้อย่างละ 50 หากไม่มีทักษะดังกล่าวเลยจะไม่สามารถสร้าง
คุณค่า... คุณภาพของงานและของคน ๆ นั้นได้เลย (อาจเป็นความ
คิดเห็นส่วนตัว) แต่ในฐานะที่ทำงานบุคคลมานาน มีความเห็นเป็น
เช่นนั้น และให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่า ยิ่งเป็นทักษะในการใช้
ชีวิตด้วยแล้ว เห็นว่าปัจจุบันสำคัญมาก... ว่าแต่จะสร้างทักษะการใช้
ชีวิตให้เกิดขึ้นในคน ๆ นั้นให้มีคุณค่าและเกิดคุณภาพจริง ๆ นั้นได้
อย่างไร 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690602 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690602
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ตอนที่ 67 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตอนแรกเกิด 

 
การเรียนรู้... เริ่มต้นตั้งแต่การลืมตาเกิดมาบนโลกใบนี้ บาง

คนเกิดมา เรียกว่า เสมือนมีบุญ ที่มีพร้อมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มี
ฐานะ เงินทอง คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีผู้ใหญ่คอยอบรมดูแล สั่ง
สอน แต ่บางคร ั ้ งก ็ม ีรายละเอ ียดปล ีกย ่อยมากมายท ี ่ เป็น
องค์ประกอบในการสั่งสอนมนุษย์ที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน 
ทำให้มนุษย์เรามีสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่แตกต่างกัน บางครอบครัว
มีฐานะ มีเงิน มีความสุข... บางครอบครัวก็มิได้เป็นเช่นนั้น มีฐานะ 
มีเงิน แต่ไม่มีความสุข จากองค์ประกอบปลีกย่อยมากมายที ่มี
ผลกระทบต่อในการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล...  สิ่งหนึ่งที่มนุษย์
ได้รับผล เรียกว่า “การเรียนรู้ของชีวิต” ณ วัยที่ยังเล็กอยู่ 

บางคนไม่มีพ่อแม่ อยู่กับผู้มีอุปการะนำมาเลี้ยงดู ทำให้ขาด
โอกาสการอบรม สั ่งสอน ดูแล ให้ความอบอุ่น อาจเป็นเพราะ
เหตุผลของแต่ละครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน...  แต่อยากบอกว่านั่น
ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ชีวิต เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยากจะ
คาดเดาได้ว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน อาจเป็น
ด้วยโชคชะตาฟ้า ความมีเหตุผลของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือน
และไม่เท่ากันจึงเป็นสาเหตุ... 
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หากมองในลักษณะของการเรียนรู้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อ
พิจารณาดูจะทำให้เห็นถึงมีมุมมองถึง 2 มุม คือ มุมหนึ่งความอบอุ่น
ของครอบครัวทำให้ทราบถึงการสร้างความเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันของ
มนุษย์ได้ยามเติบโตขึ้น แต่มีมุมเสียคือ...อาจไม่เคยพบเจอปัญหา
บางเรื่อง เช่น ความยากลำบากที่อีกครอบครัวที่ครอบครัวไม่อบอุ่น 
แต่มนุษย์คนนั ้นได้ร ับผลลำบากเมื ่อตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ ได้รับ
ผลกระทบทางด้านจิตใจมามากมาย แต่สิ่งที่ได้รับคือความอดทน 
อดกลั้น เพราะต้องมีชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้...  ลักษณะการมอง
เรื่องราวบนโลกใบนี้ควรหัดมองให้ได้และให้เป็นทั้งสองด้าน เพราะ
ทุกเรื่องบนโลกใบนี้มีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับตัวเราจะมองด้านไหน 
โดยใช้เหตุและผลในการมาเป็นตัวช่วยให้คิด วิเคราะห์และแยกแยะ
ให้เป็น... อย่าฝึกตัดสินใจด้วยตนเองเพียงด้านเดียว เพราะในมุมอีก
มุมหนึ่งนั้นมีเหตุผลรอคุณอยู่ เพียงแต่ฝึกการคิดด้วยเหตุและผล 
และชั่งน้ำหนักว่าหากตัดสินใจด้านใดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว
ของเราเอง เพราะที่เห็นสิ่งที่ผ่านมาคือการเอาความคิดของตนเอง
เป็นที่ตั้ง นี่ก็คือ “อัตตา” (ตัวตน ตามหลักธรรม) 

ในมุมมองของผู ้เขียน...  สิ ่งต่าง ๆ ที ่กล่าวมา เรียกว่า 
“ทักษะชีวิต” ที่มนุษย์แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย 
แต่มิได้เป็นปัญหาเพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ตัวเราเองมิอาจเลือก
ได้... สิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้นนั่นคือ เมื่อทราบว่าชีวิตมีความแตกต่างกัน
แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือ... ต่อไปคือขั้นตอนของการเริ่มต้นลงมือ
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ทำ เราสามารถกระทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราเองได้ โดยพิจารณา 
วิเคราะห์แยกแยะให้ได้และให้เป็นด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งไหนดี
หรือไม่ดีและเราจะเลือกกระทำแต่สิ่งดี ๆ เพราะมีความเชื่อว่า หาก
กระทำในสิ่งที่ดี ๆ แล้วจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีทุกข์หรือมีทุกข์น้อย
ที่สุด... หากกลับกันเราเลือกกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ก็จะทำให้ชีวิตของ
เรามีทุกข์หรือมีทุกข์มากขึ้น... มีความเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคน
ต้องการที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น แล้วสิ่งใดล่ะ!!! เมื่อทำแล้วให้
เกิดทุกข์น้อยที่สุด นั่นก็คือ การกระทำในสิ่งดี ๆ 

สิ ่งต ่าง ๆ เหล ่าน ี ้หากมองมุมของ “ธรรมะ” น ั ่นคือ 
หลักธรรมที่สอนให้ชีวิตมนุษย์ได้เรียนรู้ทุกข์ - สุข จากการใช้ชีวิต
เมื่อเริ่มต้นวัยเด็ก... ในการเกิดความทุกข์ สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเกิด
ทุกข์แล้ว หากผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วตัวเราก็จะเกิดสุข...  แต่ให้
ระวัง!!! ว่าเมื่อเกิดสุขแล้ว ให้เรารู้ไว้ว่าต่อไปอาจเกิดทุกข์ เพราะโลก
ใบนี้จะมีวัฏจักรของการเรียนรู้แบบนี้เสมอ ๆ เพราะความสุข - ทุกข์ 
มิใช่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต เนื่องจากชีวิตจะสิ่งต่าง ๆ คละเคล้า
ปะปนกันไปเสมอ... เรียกว่ามนุษย์มิมีอะไรที่สมบูรณ์แบบ แต่ทุก
เรื่องขึ้นอยู่กับเราได้ลงมือปฏิบัติและฝึกให้เราได้เรียนรู้หลักธรรม
ตั้งแต่เยาว์วัย... ธรรมะจะอยู่ควบคู่กับชีวิตมนุษย์ตั้ งแต่แรกเกิด 
จนกระทั่งตาย... ซึ่งในการสอนคนควรมีการสอดแทรกเรื่องแบบนี้
ให้มนุษย์ได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงเรื่องหลักธรรม เพราะเป็นวิธีลัดหรือ
เครื่องมือทำให้มนุษย์ดำรงชีพได้อย่างสงบสุขและเกิดความเข้าใจ
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โลกมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น... ไม่ควรแยกสอนให้มนุษย์เรียนรู้เป็นราย
เรื่อง หลักสูตร ทุกหลักสูตร สามารถสอดแทรกเรื่องการนำธรรมะ
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น... เรียกว่า “เริ่มต้นดีปลายทางย่อมดี” 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690613 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/690613
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ตอนที่ 68 
การให้อภัย (Forgiveness) 

 
“การให้อภัย” เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ สำหรับการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัว ในที่ชุมชน สังคมของการ
ทำงานร่วมกัน... เพราะการอยู่รวมกันในสังคม สิ่งที่ทำให้เห็นนั่นคือ 
การมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะคนเรามาจากพื้นฐานที่มี
ความคิดที่หลากหลาย แต่ถามว่าความคิดใครถูกใครผิด...  มิมีที่ใคร
จะผิดหรือถูกสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม เพียงแต่มีความคิดต่าง 
เมื่อคิดต่างย่อมมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดา เพียงแต่อย่ากล่าวหา 
หรือโทษว่าใครผิดใครถูก... เพราะหากตัดสินแบบนั้นว่า ใครผิดใคร
ถูกจะกลายเป็นเรื ่องขึ ้นมาทันที ยิ ่งถ้านำไปพูดกับคนอื ่นเพ่ือ
กลา่วหาจะทำให้อีกฝ่ายที่ถูกกล่าวหานั้นเกิดความเสียหายขึ้นได้ จึง
จำเป็นต้องระวังให้มาก ๆ  

ในปัจจุบันสิ ่งที ่ทำงานร่วมกันนั ่นคือ ความต้องการให้
ทีมงานนั้นเข้มแข็งและแข็งแกร่ง เพราะการทำงานนั้น สิ่งที่องค์กร
ต ้องการ ค ือ “ผลงาน” ซ ึ ่งผลงานนั ้นต้องมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ... หากผู้ร่วมงานเกิดการอคติต่อกัน มีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน จึงต้องระวังให้มาก ๆ หากเปรียบเทียบกับการทำงานใน
สมัยก่อน สิ่งที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาคอยสอน 
และบอกน้อง ๆ เจ้าหน้าที่หรือลูกน้อง นั่นคือการสอนให้รู้จักคำว่า 
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“ให้อภัย” ไมม่ีอคติต่อกัน... ควรแยกแยะออกถึงเรื่องปัญหาส่วนตัว 
กับปัญหาในการทำงานออกจากกัน 

ไม่ว่าการทำงานจะอยู่ในที่ประชุม หากมีการถกเถียงกัน
แล้วควรจบในที่ที่ประชุม เมื่อออกนอกห้องประชุมก็ควรจบเรื่องไม่
ควรนำไปพูดต่อ... สิ ่งนี้ที ่ผู ้เขียนถูกสอนมาเสมอกับชีวิตของการ
ทำงานรว่ม 33 ปี และสิ่งที่สำคัญที่ฝึกให้ติดเป็นนิสัยของผู้เขียน นั่น
คือ “การรู้จักให้อภัยผู้อ่ืนให้ได้และให้เป็น” เพราะจะทำให้ตนเองไม่
คิดร้ายต่อผู้อื ่น สิ่งนี้ที ่ผู ้เขียนมองว่าเด็ก ๆ ยุคใหม่ควรสร้างให้
เกิดขึ ้นในจิตใจให้มาก ๆ ว่า...ไม่มีใครที่คิดร้ายต่อคุณเอง หาก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้เป็น เพราะเรื่องงานเมื่อจบจาก
การทำงาน นั่นคือ จบเรื่องของการทำงาน... 

สมัยก่อนหลักสูตรที่สอนในเรื่องของการให้อภัยคือ เรื่อง
ของการแข่งขันกีฬาคือ วิชาพลศึกษา ที่สอนให้ทุกคนมีการแข่งขัน 
แต่การแข่งขันนั้นจะอยู่ภายใต้กฎกติกาของการแข่งขัน สิ่งสำคัญใน
วิชานี้คือการรู้จักให้อภัยกัน หากเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันใน
การแข่งขัน... อีกวิชาหนึ่งที่สอนนั่นคือ วิชาศีลธรรม การสอนเรื่อง 
การรู้จักให้อภัยกันให้เป็น... หากเก่ียวกับการใช้ชีวิตนั่นคือ การรู้จัก
อโหสิกรรมให้กัน... หากพิจารณาดูเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตประจำวัน... การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม จะเกี่ยวกับเรื่องของ 
“หลักธรรม” ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับบุคคลใดจะเข้าใจถึงเรื่องหลักธรรม
จริง ๆ หรือไม่ 
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ความจริงควรเข้าใจในเรื่องหลักธรรมตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ๆ 
ขึ้นอยู่กับสอนให้รู้จักคิดของผู้สอนว่า สอนตามหลักธรรมหรือไม่ 
เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง... เพื่อปลูกฝังให้ติดเป็น
นิสัย ยามโตขึ้นเมื่อใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เข้ามาทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
แล้วควรที่จะเข้าใจถึงเรื่องของการรู้จักให้อภัยคนให้ได้และให้เป็น...
หากทำได้จะทำให้จิตของผู้นั้นไม่ผูกความอาฆาตพยาบาทและเพ่ือ
มาเอาคืนในภายหลังได้ ซึ่งมิควรให้เกิดในสังคมของการทำงาน...
การฝึกให้อภัยควรฝึกให้ได้และให้เป็น เพราะแสดงถึงการเป็นคนที่มี 
“พรหมวิหาร 4” ในตนเองให้เป็น... หากมีความเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เกิดข้ึนในจิตใจให้เกิดขึ้นตลอดเวลาจะทำให้สังคมไม่
ว่าที่บ้านหรือที่ทำงานสงบสุขมากยิ่งข้ึน 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690614 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/690614
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ตอนที่ 69 
การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) 

 
การที่มนุษย์จะรู้จักพึ่งพาตนเองได้นั้น...  ควรสร้างให้เด็ก

รู้จักช่วยเหลือตนเองให้เป็นก่อน ไม่ว่าสิ่งใด ๆ ที่เข้ามาสัมผัสชีวิต
ของพวกเด็ก ๆ เราควรปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้กับชีวิตในความ
เป็นจริงของโลกที่เป็นอยู่... สำหรับคนเป็นพ่อ - แม่ ผู้ปกครอง ควร
ที่จะเป็น Coach หรือพี่เลี้ยงคอยสอน คอยบอก แนะนำ ส่งเสริม
และสนับสนุน... หากเห็นว่ายังไม่เข้าร่องเข้ารอย... การสอนแบบนี้ 
คือ การสอนแบบกัลยาณมิตร ด้วยจิตที่มีเมตตา เป็นห่วงเป็นใย 
หากเรื่องนั้น ๆ จะส่งผลเสียต่อพวกเขา... ควรเริ่มต้นจากวิธีที่ง่าย ๆ 
สอนไปพร้อม ๆ ให้พวกเขามีความคิดพิจารณาไปพร้อม ๆ กับ
ความคิดการจินตนาการของพวกเขาเองว่าสิ ่งที ่พวกเขาจะทำ
ออกมานั ้นเป็นเช่นไร...จริง ๆ การสอนจากผู ้ใหญ่สอนเด็ก มี
หลากหลายวิธี ไม่ใช่ตัดสินด้วยวิธีเดียวว่าวิธีนี้ถูกเพียงวิธีเดียว... การ
เป็นผู้สอน ควรบอกว่า มีหลากหลายวิธีที่ใช้ในการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
แต่ผลสุดท้าย จะได้ว ิธ ีการเดียว คือ ผลของเรื ่องที ่จะประสบ
ผลสำเร็จ... เช่นเดียวกับการทำงานก็เช่นกัน ในการทำงานเรื่อง ๆ 
หนึ่ง มักมีหลากหลายวิธีการในการดำเนินการทำงานในเรื่องนั้น ๆ 
แต่ผลสำเร็จที่ต้องการคือสิ่งเดียวสุดท้ายเหมือนกัน คือต้องการให้
งานนั้นสำเร็จ 
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สำหรับพ่อ - แม่ ผู้ปกครองควรสอนเด็ก ๆ ให้คิดให้ได้ และ
คิดให้เป็น มีเหตุและผลในตนเอง... สิ่งหนึ่งที่ควรสอนที่พ่อ - แม่ 
อาจมองเลยไปหรือนึกไม่ถึง นั่นคือสอนเรื่องบางเรื่องก็ไม่มีเหตุผล
ซึ่งสมัยก่อนที่คนรุ่นก่อนถูกสอนมานั่นคือ ทุกเรื่องต้องมีเหตุผลเสมอ
แต่ในความเป็นจริงของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ บางเรื่องก็ไม่มี
เหตุผลในตัวเอง... การสอนแบบนี้จะทำให้เขาทราบตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ 
เพราะโตขึ้นเมื่อได้เข้าไปทำงานในสังคมการทำงาน เขาจะทราบได้
เลยว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล แต่สิ่งที่ต้องกระทำคือ 
การระมัดระวังตนเองในการรับรู้เรื่องราวนั้น ๆ ว่าจะแก้ไขปัญหาที่
อาจะเกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร... อย่าลืมว่าการเกิดเรื่องจากชีวิตจริงจะ
ไม่เหมือนกับตำราสอนในชั้นเรียน เพราะนั่นคือชีวิตจริงของโลก
มนุษย ์

การสอนของพ่อ - แม่ ผู้ปกครองในโลกยุคนี้ ควรสอนแบบ
ไม่บล็อกความคิดเด็ก ๆ ควรสอนเด็กแบบสร้างจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวของพวกเขา แต่ต้องคอยเป็นพี่เลี ้ยงที่
คอยแนะนำ คอยบอก เสมือนคอยตะล่อม เกลาให้สวยงาม อย่า
สอนแบบบีบบังคับให้เขาเป็นแบบโน้นแบบนี้ เพราะนั่นคุณจะไม่ได้
ในสิ่งที่เป็นตัวของเขาเอง หากเขาชอบถนัดสิ่งใดควรส่งเสริม ยินดี 
ชื่นชมกับความสามารถของเขาเอง... อย่าบีบให้เขาทำตามความคิด
ของผู้ใหญ่เพราะคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งที่ดี ๆ และความคิดสร้างสรรค์
จากตัวของเขาเลย เพราะเขาจะทำตามใจของผู้ปกครอง ซึ่งในจิตใจ
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เบื ้องลึกแล้วเด็ก ๆ จะอึดอัด เพราะไม่กล้าขัดขืน...  ต้องคอย
สอบถาม ว่าสนใจสิ่งใด ถนัด ชอบอะไร แม้บางสิ่งจะขัดใจผู้ปกครอง
ก็ตาม... แต่ให้ทราบว่าหากเม่ือพวกเขาโตขึ้น เขาทำในสิ่งที่เขารัก + 
ถนัด จะทำให้พวกเขามีความสุข ไม่ได้ถูกกดดัน ในเบื้องลึกของ
จิตใจ เขาจะทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเขาใช้จินตนาการของ
เขาเองในการทำงานออกมาได้ดี 

สิ่งที่กล่าวข้างต้น... นั่นคือการสร้างการพ่ึงพาตนเองให้เป็น 
เพราะการพึ่งพาตนเองให้เป็น นั่นคือ การสร้างจากจิตใต้สำนึกของ
เขาเอง โดยเขาสามารถใช้ความสามารถ ความถนัด ทักษะของเขา
เองในการทำ เขาจะทำด้วยความตั้งใจ โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือขอ
ความช่วยเหลือจากใคร ๆ เลย เพราะเขามีความคิดและจินตนาการ
ของเขาเองว่า เขาสามารถทำเองได้ด้วยความสามารถของตัวเขาเอง
ซึ่งเขาจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ถึงแม้ที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นก็ทำในส่วนน้อย เพราะเขาจะมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและมีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ 
ด้วยทักษะของเขาเอง อย่าลืมว่า การพึ ่งพาตนเองได้นั ้น เป็น
รากฐานของการทำให้คนในสังคมแข็งแรง มีภูมิคุ ้มกันที่สามารถ
นำมาใช้ให้กับคนในสังคมเข้มแข็งและมีคุณค่า คุณภาพต่อสังคม
และประเทศชาติได้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690630 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690630
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ตอนที่ 70 
ทักษะชีวิตที่จำเป็น (Life Skills) 

 
ช่วงเวลาปิดเทอมพร้อม ๆ กับมีโควิด-19 ระบาดเกิดขึ้น พ่ี

ฟ้าครามในช่วงนี้ได้ย้ายโรงเรียนกลับไปอยู่กับพ่อเพรียงแม่อ้อมที่
บ้านเดิม เนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 ระบาด ย่าบุษกับปู่เรเห็น
อะไรมากมายหลายเรื่องกับชีวิตจริง... จึงมีความเห็นตรงกันว่าควร
ย้ายโรงเรียนพี่ฟ้าครามไปเรียนกับพี่ Sky ที่บ้านเดิมดีกว่า แต่เป็น
โรงเรียนเทศบาลในอำเภอแถมใกล้บ้านด้วย เพราะการเรียนรู้ในยุค
นี้มีหลายทางเลือก... ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ ระดับ Internet 
โปรแกรมช่วยสอนมากมาย ขึ้นอยู่กับตัวของเราที่จะเลือกเรียนเอง
ยิ่งชีวิตประจำวันเราสามารถเรียนรู้ได้หลาย ๆ เรื่องไปพร้อม ๆ กัน 
ทำให้เราเรียนรู้ได้หลากหลาย... อีกเรื่องเราสามารถเก็บเงินเอาไว้
เรียนเมื่อยามโตขึ้นได้อีกด้วย... 

โดยเฉพาะเกรดที่ได้รับ ไม่สำคัญไปกว่า “ความรู้” ที่พี่ฟ้า
ครามกับพี่ Sky จะได้รับ และอีกอย่างที่ดินทางบ้านเรามีมาก จน
สามารถจะทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเราปรารถนา ต้องการที่จะมาหากิน 
ก็สามารถทำได้ในยุคสมัยนี้... บางทีเราสามารถเป็นนายตัวของเรา
เองได้โดยไม่ต้องไปเป็นนายให้กับคนอ่ืน 

ในช่วงปิดเทอมนี้พี่ฟ้าครามซึ่งอายุย่างเข้า 10 ขวบแล้วกับ
พี่ Sky อายุย่างเข้า 4 ขวบ ถูกพ่อเพรียง แม่อ้อม ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง



308 
 

ภัครสอนให้รู้จักการใช้ทักษะชีวิตให้เป็น เช่น การหัดหุงข้าว  การ
กวาดบ้าน การซักผ้า การทำแปลงผัก การรู้จักทำกับข้าว เช่น ต้นยำ
ปลาช่อน ต้มยำกุ้ง เธอเริ่มทำกับข้าวเป็นแล้ว ลุงภัครบอกว่า “อร่อย
มาก” สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มจะติดตัวของเธอเป็นสิ่งที่ครอบครัวพวก
เราพยายามปลูกฝังให้กับพวกเธอได้เรียนรู ้ เพราะเมื ่อพวกเธอ
เติบโตขึ้น เธอจะต้องนำไปใช้ในชีวิตของตัวพวกเธอเอง 

ส่วนพี่ Sky เริ่มออกสวนไปคุมรถไถที่ที่จ้างมาเพ่ือพรวนดิน
ให้ฟู ๆ และจะได้ทำการปลูกตะไคร้ ข่า ขิง พริก ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ 
นี่คือ “ทักษะชีวิต” ที่พวกเราได้นำมาใช้ในยุคนี้ เพราะการเรียนรู้
ทักษะชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น สำคัญมาก ๆ ต่อการใช้ชีวิต มิใช่ให้พวก
เธอได้เรียนในโรงเรียนทางเดียว อย่างน้อยต้องคนละครึ่งทาง 50:50 
ที่จะต้องติดตัวของพวกเธอไปสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690631 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690631
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ตอนที่ 71 
การวางแผนชีวิต (Life Planning) 

 
สำหรับครอบครัวของพวกเราจะทำอะไรแบบสั้น ๆ ไม่ค่อย

เป็น ชอบทำอะไรก็คิดยาว ๆ ไกล ๆ เสมือนกับคำว่ามี “วิสัยทัศน์” 
เลยจะทำอะไรก็วางแผนการเอาไว้ล่วงหน้า อาจเป็นคนคิดเยอะและ
ด้วยเหตุปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่าง จึงจำเป็นต้องทำแบบนี้...  การ
ปลูกต้นสักทอง ที่เห็นตามภาพด้านล่าง 

 
เมื่อปี 2534 ที่ปลูกไว้ เมื่อผู้เขียนเองบรรจุเข้ารับราชการได้ 

3 ปี ก็เริ่มปลูกกันบนเนื้อที่ 3 ไร่กว่า ๆ ทางด้านหลังบ้านที่บ้านเดิม 
ซึ่งตอนนี้ยกให้พ่อเพรียงแม่อ้อมของพี่ฟ้าครามและพี่สกายได้อยู่
อาศัยกัน ปีหน้าเมื่อเกษียณอายุก็จะกลับไปดูแลและอยู่ที่นั่นด้วย 
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บางท่านทราบถามว่า “ทำแบบนี้ คิดแบบนี้ เหนื่อยไหม?”       
ก็ไม่นะกับความเหนื่อย เพียงแต่ตอนแรกคิดว่า มีที่ดินว่าง ๆ ปล่อย
ทิ้งไว้ทำไม หาอะไรมาปลูกดีกว่า ก็ตัดสินใจปลูกต้นสักทองกัน เผลอ
แป๊บเดียวเอง ผ่านไป 30 ปีแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมาก ๆ ปีหน้าก็
เกษียณแล้ว... การที่คิดจะทำอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับการที่ตัวเราเองได้
ลงมือทำมากกว่า ถึงแม้ผลเราจะไม่ได้ใช้แต่ลูก - หลานของเราก็จะ
ได้ใช้เอง รุ่นสู่รุ่น... 

ช่วงเวลาที่รับราชการก็ทำแต่งานราชการ นี่คือสาเหตุหนึ่ง
ที่ต้องปลูกต้นสักทอง... เป็นการเดินตามรอยเท้าของพ่อ (รัชกาลที่ 
9) เมื่อ 30 ปีที่แล้วปรากฎผลตามภาพ (นั่งคิดอยู่ว่า...หากเมื่อตอน
นั้นไม่ปลูก จะมีภาพที่เห็นนี้หรือไม่) ปีหน้าก็จะกลับไปดูแล จะตัด
หรือไม่ค่อยว่ากัน เพราะที่ดินข้าง ๆ ต้องการขายให้อยู่ กำลังนึกว่า
จะแปรรูปตัดขายเพื่อซื้อที่ดิน แล้วปลูกต้นสักทองเช่นเดิมเอาไว้
ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ต่อไป... การจะทำอะไรหากวางแผนไว้แล้ว
เดินตามแผนมิใช่เรื่องยากเลยหากคิดที่จะทำ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690632 

 
********************* 

 

https://www.gotoknow.org/posts/690632
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ตอนที่ 72 
ชีวิตมนุษย์ - ดอกไม้ (Human Life - Flower) 

 
มนุษย์เราเปรียบเสมือนดอกไม้ ที่มีหลากหลายพันธุ์ หลาย

ชนิดซึ่งมีความเหมือนและความแตกต่างกัน มีความสวยงามที่เป็น
คนละแบบ ไม่สามารถบอกได้เลยว่า...ดอกไหนสวยงามที่สุดใน
มุมมองของแต่ละคน เพราะดอกไม้ในแต่ละชนิดนั้น มีช่วงเวลาของ
การผลิบานที่ไม่เหมือนกัน ชีวิตมนุษย์ก็เช่นกัน มนุษย์ทุกคนจะมีค่า
ในตนเองเสมอและจะผลิบาน...เติบโตขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เพียงแค่เตรียมดินไว้ให้ดี อยู่ให้ถูกที่ ถูกเวลา พาตัวเองออกห่างจาก
วัชพืช... ที่คอยจะแทะเล็ม กัดกิน รอวันเวลาที่จะมาถึงก็เท่านั้นเอง 
โลกนี้... มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ชนิดเหมือนกับหลายล้านคนที่มี
ความแตกต่าง อย่ากลัว...ที ่จะไม่เหมือนใคร ขอให้เราเป็น...
ดอกไม้ท่ีสวยท่ีสุดสำหรับชีวิตของเราก็พอ 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690670 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690670
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ตอนที่ 73 
จังหวะชีวิต (Rhythm of life) 

 

 
คนเรามีจังหวะชีวิต...ที่หลากหลายรูปแบบ 

บางคน...กำลังจะเริ่มลืมตาดูโลก 
บางคน...กำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยเรียนชั้นประถม (มัธยม) 

บางคน...กำลังจะเริ่มเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
บางคน...กำลังจะเข้าย่างวัยทำงาน 
บางคน...กำลังจะสร้างฐานะตนเอง 

บางคน...ย่างเข้าสู่วัยกลางคน 
บางคน...เข้าสู่วัยชราภาพ 

สำหรับชีวิตคน...ไม่ว่าจังหวะชีวิตไหน 
มันไม่ได้สนใจว่า...เราจะอยู่จังหวะใด 

มันคิดจะเกิดข้ึน...มันก็เกิด 
มันคิดท่ีจะจบลง...มันก็จบลงเฉย ๆ 
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บางครั้ง...เราเลือกไม่ได้ และควบคุมไม่อยู่ 
มีหน้าที่แค่ได้เรียนรู้...และยอมรับมันให้ได้ก็พอ 

เพราะเช่นไรแล้ว...ชวีิตของเราก็ต้องดำเนินไปต่ออยู่ดี 
จังหวะชีวิต...มันยังไม่ใช่ 
ไม่ได้แปลว่า...เราไม่ใช่ 

เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้...ก็เปลี่ยนวิธีคิด หรือวิธีการมองใหม่แทน 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690676 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690676
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ตอนที่ 74 
การเรียนรู้ (Learning) 

 

 
 

เมื่อเกิดมาแล้ว...ขออย่าได้กลัว ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร 
อนาคตจะทำให้เราได้เรียนรู ้และเติบโตขึ ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั ้นจง
อย่าได้กลัว เรื่องของการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะผ่านเข้า
มาในชีวิต ในทุก ๆ เรื่องดีที่สุดต่อเราอย่างแน่นอน ขอให้จงกล้าที่จะ
เผชิญ กับเรื่องของประสบการณ์ใหม่ ๆ ดีกว่ายอมทนหรือรออะไร
ในบางอย่างที่ไม่เคยทำให้ตัวเราไม่มีความสุขใจเลย ทุก ๆ เรื่องที่ตัว
เราได้เรียนรู้ จะสามารถเป็นทั้งครูและบทเรียนให้กับตัวของเราเอง
นั้นเสมอ ขอจงก้าวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ นั้นไปให้ได้ ด้วยใจที่ใฝ่จะ
เรียนรู้และยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั้นให้จงได้ นี่คือ...ชีวิต
จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690677 

https://www.gotoknow.org/posts/690677
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ตอนที่ 75 
คนธรรมดา (Ordinary people) 

 
อาจไม่ใช่...เดือนดาว...พราวเกลื่อนฟ้า 

อาจไม่ใช่...เดือนดารา...สวยสกุใส 
อาจไม่ใช่...เลิศเลอ...ดั่งใคร ๆ 

อาจไม่ใช่...คนในใจ...ใกล้เรื่องจริง 
แต่เป็นแค่...คนธรรมดา...บนโลกนี้ 
แค่เป็นคน...ที่มีฝัน...อันยิ่งใหญ่ 
แค่เป็นคน...ที่สุขได้...ด้วยหัวใจ 
แค่เป็นคน...ที่รักใคร...ใช้ใจมอง 

ใครจะคิดเช่นไร...นั่นคือ เรื่องของเขา 
จาก...เรื่องของกู เรื่องของมึง เรื่องของมัน 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690678 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690678
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ตอนที่ 76 
การมีอิสรภาพทางความคิด (Freedom of thought) 

 
“ความคิด” เป็นพลังที่อยู่นอกเหนือของการควบคุม เป็น

กระบวนการที่มีการเคลื่อนไหว เป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน
เส้นทางในการดำเนินชีวิต หากเมื่อใดถูกปิดกั้นก็เท่ากับว่า ชีวิตจะ
เดินไปอย่างไม่มั่นคง... ไม่มีความกล้าที่จะคิด เกิดการหวาดกลัว ไม่
กล้าที่จะทำ เสมือนกับร่างกายเป็นอัมพาต การมีอิสระทางความคิด
เป็นพื้นฐานของความสำเร็จ... การจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ควร
สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์...  การที ่จะทำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ควรสร้างให้เกิดความสนุกท้าทาย ในบางครั้งอาจเกิด
จากความเสี ่ยงที ่จะคิด เพราะกระบวนการคิดจะทำให้เกิดการ
พัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง... สร้างเพื่อให้มีอิสรภาพทางความคิด
เกิดขึ้น อาจมีหลากหลายรูปแบบของกระบวนการคิด...  เป็นการ
กระทำที่มีความสุข มีความสนุกกับงานโดยมีการคิดสร้างสรรค์
เกิดขึ้น เพราะจะทำให้ความคิดและผลสำเร็จในสิ่งที่ได้กระทำนั้น
ออกมาดี 

“อ ิสรภาพทางความค ิด” เป ็นส ิ ่ งจำเป ็นต ่อการใช้
ชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งแรกที่จะมีก่อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับ
ตัวของเราเองในการมองถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการ
คิดที่มีอิสระ ไม่เป็นการปิดกั้น... โดยทุก ๆ คนมีพื้นที่ทางความคิด
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เป็นของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ บนโลกใบนี้ที่เกิดจาก
คนที ่ม ีความคิดเป็นอิสระ ใช ้ความคิดแบบเสรีภาพ สามารถ
แสดงออกในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้ง ได้อย่าง
เปิดเผย กว้างขวาง มีการยอมรับฟังเพื่อเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน 
และคนทุกคนเกิดการพัฒนา ซ ึ ่งเวลาจะไม่เคยหยุดนิ ่ง การ
เปลี่ยนแปลงหรือการวิวัฒนาการจะเกิดขึ้นตลอดเวลา... ในการหยุด
นิ่งจะเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนานั้นเท่ากับเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

การเกิดการเปลี ่ยนแปลงสำหร ับส ิ ่งใหม่ ๆ เป ็นการ
เสริมสร้างกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาจากสิ่งที่
อยู่ในกรอบความคิดเดิม ๆ จะถูกสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ เป็นการพัฒนา
ให้ดีขึ้นจากกรอบความคิดที่มีอยู่เดิม ๆ ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จาก
ค่านิยมของคนในสมัยก่อนที่ถูกปลูกฝังความคิดว่า ต้องทำแบบนี้
เท่านั้น ห้ามกระทำสิ่งใดทีผ่ิดแผก แตกต่างไปจากสิ่งที่คนในสมัยนั้น
ได้กระทำมากัน ห้ามคิดนอกกรอบ เพราะจะทำให้เป็นสาเหตุของ
การออกนอกลู่นอกทาง อาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง...  หากได้คิดและ
กระทำในสิ่งที่นอกกรอบเดิม คือ เมื่อก่อนเป็นเช่นไรก็ให้เป็นแบบ
นั้น อย่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเด็ดขาด ถือว่าเป็นการปิดกั้น
ความค ิด ทำให ้มน ุษย ์ไม ่ได ้สามารถม ีความค ิดท ี ่ม ีอ ิสระได้  
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เปรียบเสมือนการปิดกั ้นโอกาส ทำให้ไม่สามารถกระทำหรือ
ตัดสินใจได้อย่างอิสระเสรี 

การตั ้งเป ้าหมายในชีว ิต ไม ่ว ่าจะเป ็นเร ื ่องเก ี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวันของตนเอง ชีวิตของครอบครัว ชีวิตการทำงาน การ
จะประสบผลสำเร็จนั้น ทุกคนมีความต้องการการมีอิสรภาพทาง
ความคิดด้วยกันทุกคน... ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ตัวเราเองมี
ความคิดในการวางแผนและจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบเป็น
ขั้นตอน มีอิสระที่จะสร้างและวางแผนชีวิตได้อย่างเต็มที่หรือถ้าจะมี
ข้อบังคับ ขอบเขตที่มีควรจะต้องได้รับการยอมรับและเข้าใจจากตัว
บุคคลโดยตรงร่วมกัน ไม่ควรเกิดในรูปแบบของการถูกบังคับหรือให้
ปฏิบัติตาม เรียกว่า เป็นการฝืนความรู้สึก ความคิดของแต่ละคน... 

การใช้ชีวิตแบบมีอิสระทางความคิดเป็นแบบชีวิตที่ทุกคน
ต้องการและตามหา เป็นสิ ่งที ่ทำให้ชีวิตของตนเองมีคุณค่าต่อ
ความรู้สึกและในความมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ทั้งหมดจะ
เกิดข้ึนได้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้น ที่เป็นคนเลือกว่าจะต้องการที่จะ
ให้ชีวิตของเราเดินทางไปในรูปแบบใด ทุกชีวิตมีสิทธิที่จะเลือก มี
อิสรภาพที่จะคิด มีความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรีภาพ แต่สิ่งสำคัญ
สำหรับการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว ชีวิตใน
สังคมต่าง ๆ นั่นคือ การเชื่อมโยงให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อจะให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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ในแต่ละคนอาจมีกระบวนการคิดหรือความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน แต่ควรสามารถที่จะเคารพในกฎ กติกา หลักเกณฑ์ของ
กันและกันให้ได้ ซึ่งเรียกว่า “การให้เกียรติกันทางด้านความคิด” 
เพราะทุกคนอาจมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง แต่ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในสังคม โดยคิดต่างกันได้แต่มิควรที่จะเกิดการแตกแยก
กัน 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690692 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690692
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ตอนที่ 77 
สัจจะ (Faithful) 

 

 
 

ในสมัยก่อนที่ผู้เขียนได้เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษานั้น ได้ถูกสอนและให้เรียนรู้ถึงเรื ่องของการพูด การ
กระทำที่ต้องทำจริง เรียกว่า ไม่ว่าการพูดหรือการกระทำต้องมา
จากความจริงใจที่ตัวเราได้แสดงออก จะเรียกว่า ปากพูดเช่นไร นั่น
คือ ออกมาจากใจที่บอกให้กระทำเช่นนั้น อาจเรียกได้ว่า เป็นคนที่มี
ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น มา ณ ยุคปัจจุบันอยากทราบว่า สิ่ง
ที่เรียกว่า “สัจจะ” (ความจริง) นี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยอยู่หรือไม่
เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า 
“มันอันตรายมากสำหรับคนยุคต่อไปในอนาคตที่พวกคุณต้องมา
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บริหารบ้านเมือง” ถ้าหากไม่สร้างให้เกิดกับคนยุคใหม่นี้แล้วบอก
เลยว่า มันน่ากลัวมากเพราะจะทำให้สังคมเลวร้ายได้... 

การเปรียบเทียบกับคนในยุคก่อน ๆ เรื่อง “สัจจะ” (คำพูด) 
คือคำไหนก็ต้องคำนั้น มีการรักษาสัจจะ รักษาสัญญาที่ได้พูดไว้
ให้กับผู้อื่น ทำให้เกิดปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาในการ
ทำงาน ปัญหาสังคมไม่ค่อยมีมากเช่นทุกวันนี้... ซึ่งอาจมีเรื่องแบบนี้
เกิดข้ึนหรืออาจเกี่ยวเนื่องกับสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยี เราจึงไม่ทราบ
ว่ามันก็มีเพียงแต่การสื่อสารไม่สามารถติดต่อให้ทราบกันก็ได้  แต่
สมัยนี้มีเทคโนโลยีจึงทำให้เราทราบสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงดู
เหมือนกับว่าสังคมปัจจุบันดูแปลก ๆ ทำให้การแสดงความจริงใจต่อ
กันลดน้อยลง 

การมีสัจจะต่อกันนั้นหากได้รับการเรียนรู้แล้วจากสิ่งที่ได้ร่ำ
เรียนมา สิ่งที่เรียกว่า “สัจจะ” การมีคำพูดด้วยความจริงใจจะเกิด
ไม่ได้เลย หากทุกคนไม่ได้นำมาปฏิบัติจริง อาจแสดงถึงการมี
จิตสำนึกที่ต้องเข้าใจถึงความจริง ที่ตนเองต้องกระทำต่อตนเอง 
หรือผู้อื่นให้เป็นจริงให้ได้ ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับการฝึก นำมาปฏิบัติให้
เกิดผลจริง สัจจะเป็นอีกหนึ่งบารมีของการมีบารมี 10 ขึ้นอยู่กับ
มนุษย์ทั้งหลายจะเข้าใจและนำมาปฏิบัติให้เกิดหรือไม่ กับเมื่อได้
เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วหมั่นฝึกให้ได้และให้เป็น เพราะไม่เช่นนั้น 
สังคมที่พวกคุณอยู่อาศัยจะไม่มีความจริงใจต่อกันซึ่งจะทำให้เกิด
ปัญหาในสังคมที ่อยู ่ร ่วมกันได้  ไม่ว ่าสังคมกลุ ่มไหน การสร้าง       
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อัตลักษณ์ของคำว่า “สัจจะ” นั้นสำคัญมากต่อการดำรงชีพของ
มนุษย์ สัจจะ หมายถึง ความซื ่อ ความสัตย์ หากขยายความ 
สามารถแยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ มีความจริง ความตรง และความ
แท้ จริง คือ การไม่เล่น ตรง  ได้แก่ ความประพฤติทางกาย วาจา 
ตรง ไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง แท้ ไม่เหลวไหล ซึ่งความหมายตรงกัน
ข้ามกับ “อสัจ” ซึ่งหมายถึง ไม่จริง บิดพลิ้ว ซึ่งในทางปฏิบัติ สัจจะ 
หมายถึง ความรับผิดชอบ จะทำสิ่งใดแล้วต้องมีความตั้งใจจริงที่จะ
ทำจริง ทำจนสุดความสามารถที่จะให้ได้ผลสำเร็จ การจะทำงานให้
สำเร็จได้นั้น ต้องมีสัจจะเป็นพ้ืนฐาน เพราะคนที่มีสัจจะเป็นพ้ืนฐาน 
จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำทุกอย่าง ไม่ปล่อยผ่านกับ
สิ ่งที ่ได้ร ับมา จะทำทุกสิ ่งทุกอย่างเต็มความสามารถ ทำอย่าง
สุดกำลังที่ตนเองทำได้ 
ลักษณะของสัจจะ มี 5 ประเภท ได้แก่ 
1. สัจจะต่อความด ี

หมายถึง การประพฤติตนเป็นคนที่เที่ยงแท้ มั่นคงต่อความ
ดี ไม่เบี่ยงเบน หันเหไปในทางเลวร้ายหรือชั่วช้า ไม่ว่าจะตกอยู่ใน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นการมีสัจจะต่อ
ความดีได้นั้นจะต้องมีความคิดให้เห็นถึงคุณความดีได้อย่างแจ่มแข้ง
และเห็นโทษของความชั่วได้อย่างชัดเจน พยายามรักษาความดี ใน
ตนไว้ ต้องละกิเลส 4 อคติ 4 อบายมุข 6 และต้องปรับความเห็น
ของตนให้ถูก ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ (แนวคิดท่ีถูกต้อง) ให้ได้ 
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2. สัจจะต่อหน้าที่ 
หมายถึง การที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีหน้าที่ติดตัวมา

ด้วยกันทั้งนั้นจึงควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยใคร
มีหน้าที่อะไรก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้น ๆ ให้ได้ เช่น หน้าที่ของ
สามีต้องเลี้ยงครอบครัวให้ดี รักลูก รักเมีย ไม่มีการปันใจให้กับหญิง
อื่น มีความจริงใจต่อภรรยาของตนเอง สำหรับภรรยาก็เช่นกัน ทำ
หน้าที่แม่บ้าน ดูแลการงานในบ้านให้เรียบร้อย ไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่น
การพนัน ผลาญทรัพย์สมบัติ คนเป็นลูกก็ต้องรู้หน้าที่ว่า เป็นลูกมี
หน้าที่รักษาชื่อเสียง วงศ์ตระกูลให้ดี ไม่เกเรหรือเป็นอันธพาล ยาม
พ่อแม่แก่ชรา ก็ต้องเลี้ยงดูท่านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่าน
ได้เลี้ยงมา ใครมีหน้าที่อะไรก็ทุ่มเทไปกับหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่    
หากทำได้ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเรื ่อง
ดังกล่าวข้างต้น เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงกระทำต่อหน้าที ่ของ
ตนเอง 
3. สัจจะต่อการงาน 

หมายถึง การมีสัจจะต่องาน คือ หากได้รับผิดชอบ กระ
ทำงานใด ๆ แล้วก็ต้องทำงานนั้นให้จริงจัง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่นั้น ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมิให้ขาดตกบกพร่อง
ต่อหน้าที่ สำหรับคนที่ไม่จริงจังต่องาน จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

1. พวกที่ทำให้งานเกิดการเสียหาย 
2. พวกที่ทำงานแบบเหลาะแหละ ไม่ตั้งใจทำงาน 
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3. พวกที่ทำให้งานเกิดการคั่งค้าง 
หากมีคนทั้ง 3 ประเภทข้างต้น นั่นแสดงถึงความเสียหาย

ของงานที่จะเกิดขึ้นได้หรือเรียกว่า “พวกอู้งาน” หรือพวกที่ไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
4. สัจจะต่อวาจา 

หมายถึง จริงต่อวาจา นั่นคือ เป็นคำพูดของตัวเราเอง ไม่
ว่าจะเป็นการพูดด้วยปากหรือการเขียน ตลอดจนการแสดงอาการที่
เป็นการปฏิญาณต่อผู้อื่น สัจจะต่อวาจามีอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น คือ เมื่อพูดออกไปแล้วก็ต้องทำ
ให้ได้จริงตามที่พูด 

2. ทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้น คือ การพูดความจริง เมื่อทำ
อะไรลงไปก็ต้องพูดไปตามนั้น การกระทำต้องตรงกับคำพูดของ
ตนเองเสมอ 
5. สัจจะต่อบุคคล 

หมายถึง ต้องจริงต่อบุคคล หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวของเรา คือ มีความจริงต่อบุคคลนั้น ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ประพฤติต่อ
คนอื่นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เป็นคนกลับกรอก มีความจริงต่อบุคคลจะ
เกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความจริงใจต่อกัน ถ้าเราอยากให้คนอื่นมี
ความจริงใจต่อเรา ๆ ก็ควรให้ความจริงใจกับเขาด้วย... สัจจะขึ้นอยู่
กับตัวเราเป็นกระทำออกไป อย่าหมายรวมว่าเมื่อตัวเราแสดงสัจจะ
ต่อคนอ่ืนแล้วเราจะได้ความจริงใจจากผู้อ่ืนกลับมา ขอเพียงให้คิดว่า 
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เมื่อตัวเรามีความจริงใจต่อเขาไปแล้ว นั่นคือ เราได้กระทำสิ ่งที่
ถูกต้องดีงามแล้วผลจะเป็นเช่นไรจากผู้อื่นอย่าได้หวัง...  แต่สิ่งที่ได้ 
คือ ตัวเราจะมีจิตใจที่ดีงามต่อการแสดงสัจจะต่อผู้อื่นได้ก็เท่านั้นเอง 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690696 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690696
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ตอนที่ 78 
อริยมรรคมีองค์ 8 

 

 
 

สัมมาทิฏฐิ...ความเห็นชอบ สัมมาอาชีโว...การเลี้ยงชีพชอบ 
สัมมาสังกัปโป...ความดำริชอบ สัมมาวายาโม...ความพากเพียรชอบ 
สัมมาวาจา...การพูดชอบ สัมมาสติ...ความระลึกชอบ สัมมากัมมัน
โต...การทำการงานชอบ สัมมาสมาธิ...ความตั้งใจมั่นชอบ 

อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเดินตามและ
น้อมนำลงสู่การนำมาปฏิบัติจริงด้วยตนเองให้เกิดผล...  สามารถ
นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690745 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690745
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ตอนที่ 79 
การรักษาใจตนเอง (Self-preservation) 

 

 
 

ในแต่ละวันหากเราต้องการเดินตามธรรมะ สิ่งหนึ่งที่พึง
ปฏิบัติ นั่นคือ การรักษาใจของตัวเราเองมิให้ขุ่นข้องไหลตามกระแส
ทางโลก... ฝึกปฏิบัติให้เกิดการตั้งมั่นแม้ว่ามีคนบอกว่า “มันยาก”
สำหรับผู้เขียนมองดูว่า “มันไม่ได้ยาก ตามคำพูดของคน ๆ นั้น
เพราะตัวเรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำ” แรก ๆ อาจจะยากหากตัวเราไม่
มีสติ ไม่มีความตั้งมั่น ตั้งใจที่จะลงมือทำ อาจเป็นเพราะมนุษย์ทุก
คนมีการฝึกมาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุพกรรมของแต่ละคน... มีผู้รู้
บางคนบอกว่า “หากจะพูดเรื่องธรรมะอย่าพูดพร่ำเพรื่อ เพราะบาง
คนเขาอาจไม่ฟังเรา” ก็แล้วแต่ สำหรับคนที่ปิดใจไม่รับฟัง เพราะ



328 
 

ของแบบนี้มันเป็นปัจเจกบุคคล เป็น “ปัจจัตตัง” รู้ได้เฉพาะตน ไม่
ลองทำธรรมวิจยะแล้วจะทราบได้อย่างไร 

สำหรับผู้เขียนเดินทางสายนี้มาเรื่อย ๆ พิจารณาดูน่าจะมา
จากครอบครัวที่ดีพอสมควร เพราะพ่อแม่ท่านรักใคร่กัน สอนให้ลูก 
ๆ เป็นคนดีห้ามเกเร ท่านทำตัวอย่างให้ลูก ๆ ได้เห็นเสมือนกับใช้
ชีวิตต่อการปฏิบัติธรรมให้สามารถบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้
อย่างลงตัว... ลูก ๆ จึงซึมซับสิ่งดี ๆ แบบนั้น โดยนำมาปฏิบัติต่อ 
พอได้มีครอบครัวอีก พ่อบ้านก็มีศีลที่เสมอกันอีก ถือว่าได้รับโชคไป
โดยไม่รู้ตัว... พวกเรานำมาปฏิบัติต่อสอนลูก ๆ หลาน ๆ ให้เรียนรู้
ทางธรรมกันต่อ ให้เข้าใจชีวิตกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้
ให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ทุกคนที ่ได้เกิดมาและใช้ชีว ิตอาจมา
กระทบกระทั่งกับเราก็เพียงแต่ให้รู้ว่า “ตถตา...มันเป็นเช่นนั้นเอง”
สำหรับคำว่า “มนุษย์” แต่ละคน 

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังต้องนำมาใช้ควบคู่กับ
การดำรงชีวิตประจำวันของเราเสมอ หากยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่
เรียกว่า อาจตั้งแต่เกิดไปจนถึงการตาย... น่าจะแยกไม่ออกจากกัน
ด้วยซ้ำ แต่มนุษย์บางคนกลับละเลย ลืมนึกถึงไปว่าสิ่งนี้คือการใช้
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวัน  ยิ่ง
เฉพาะปัจจุบันในเรื่องของการรักษากายและการรักษาใจตนเอง
สำหรับการรักษากายนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองดูแล อาจหมายรวมถึง
แพทย์ หากตนเองเกิดอาการป่วย เจ็บอย่างรุนแรง... ส่วนการรักษา
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ใจตนเองนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองล้วน ๆ ที่ต้องเป็นผู้ดูแล เราจะรู้จัก
ใจตัวของเราเองมากกว่าผู้อื่นเพราะใจ คือ “ตัวของเราเอง” 

การรักษาใจตนเอง หลักง่าย ๆ คือ การทำให้จิตใจมีสมาธิ 
นิ่งอยู่กับปัจจุบันเสมอ ๆ บางคนจะไม่ค่อยชอบสุงสิงหรือไปยุ่งกับ
ผู้อื่น จะเป็นคนเงียบ ๆ เฉย ๆ ซึ่งก็มีผู้วิจารณ์ว่า คนแบบนี้เข้ากับ
ใครไม่ได้... แต่ผู้เขียนมีมุมมองอีกมุมหนึ่ง คือ ลักษณะนิสัยของเขา
อาจไม่ชอบที่จะไปมีเรื่องเพราะหากมีการพูดคุยกันแล้ว สุดท้ายไม่
พ้นการเกิดความอิจฉาการนินทาเกิดขึ้น จึงอยู่เงียบ ๆ นิ่งเฉยดีกว่า
ซึ่งลักษณะของคนแบบนี้ ตัวเราเองไม่สามารถไปตัดสินใคร ๆ เขาได้
เมื่อเราเห็นเราพบก็ได้แต่เฉย ๆ เพราะมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะ
ให้เหมือนกันทุกคนนั้นคงจะไม่ใช่... คนที่ได้ปฏิบัติทางธรรมจะเกิด
ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน 

การรักษาใจของเราเอง... จะต้องหมั่นฝึกให้เป็นคนไม่โกรธ
ง่าย ไม่จู้จี้ ขี้บ่น ไม่ด่า ไม่อิจฉาและไม่นินทาผู้อื่น...เพราะสิ่งเหล่านี้
หากทำได้ บอกได้เลยว่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากเพราะไม่ได้เป็น
คนที่นำเรื่องจากภายนอกมาสู่ใจของเราเอง... หมั่นฝึกบ่อย ๆ เมื่อ
พบเห็นสิ่งที่ไม่สบตา สบใจ สบอารมณ์ตนเองก็มองข้ามผ่านไปถือว่า
นั่นเป็น “ตถตา” ควรรักษาใจให้มีพลัง เข้มแข็งและสร้างความสุข
ให้เกิดขึ้นต่อใจของเราเองเสมอ ๆ หากรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์ตนเองก็
เพียรพยายามดึงตัวเองให้กลับมาให้เร็ว อย่าปล่อยอารมณ์นั้นให้
ไหลไป เป็นการดึงสติของตัวเราเองให้กลับมาอยู่กับตนเอง...   ใน
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เมื่อใจของเราเป็นของเราเอง ก็อย่าปล่อยให้ใครก็ได้มาทำร้ายให้เกิด
ความเศร้า ให้เกิดการเจ็บ พยายามสร้างใจของเราให้มีความสุข 
ปล่อยวางบ้างในเรื่องที่ทำให้ใจเราไม่มีความสุข... อย่าปล่อยใจให้
ออกไปภายนอกไหลไปกับความคิดและอารมณ์ของเราบ่อยครั้ง...
พยายามฝึกบ่อย ๆ เพราะนี่คือ การเจริญสติ เมื่อฝึกบ่อย ๆ จะทำ
ให้กาย + ใจของเราเองเกิดปีติและความสุขตลอดเวลา...เพราะสิ่งที่
เราทำได้นี้มันจะมีค่ากับตัวของเราเองและแสดงว่าเราเก่งมากแค่
ไหนที่จะใช้ชีวิตให้อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้... ใจเราเกิดสุขหรือเกิด
ทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองมิใช่ใคร... ให้พิจารณาด้วยใจของเรา
เอง 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690753 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690753
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ตอนที่ 80 
การเรียนรู้ชีวิตจริง 

 

 
 

ต ั ว เรา เองได ้ เ ร ี ยนร ู ้ ช ี ว ิ ตด ้ วยต ั วของ เรา เอ งจาก
ประสบการณ์… จากบทเรียน… จากความทรงจำ... ทุกคนที่เข้ามา
ในชีวิตของเราล้วนสอนให้ตัวเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอ คนที่
เข้ามาในชีวิตของเราทำให้เรามีความสุข นั่นคือ การที่เขาคนนั้น
กำลังสอนให้ตัวเรารู้จักการรัก การเมตตาผู้อื่น คนที่เข้ามาแล้วทำให้
ตัวเรามีความทุกข์จะสอนให้เรารู้ว่า…เราต้องรู้จักรักตัวของเราเอง 
และอาจมีใครหลาย ๆ คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ส่วนมากเมื่อ
เข้ามาแล้วก็จะผ่านมาและเพื่อการจากไป มีอยู่เพียงไม่กี่คน…ที่จะ
อยู่กับเราได้นานนานเท่ากับที่เราอยากจะให้อยู่ บางคน…อาจจะอยู่
กันให้ได้เห็น บางคน…ก็เป็นได้เพียงแค่ “ความทรงจำ” บางคน…



332 
 

ต้องจากกันไปแม้ไม่ต้องการจาก บางคน…ควรจะจากแต่กลับไม่จาก
กันไปไหน ไม่ว่าในตอนนี้…เรากำลังอยู่กับใครและเขา…กำลังสอน
อะไรให้เราได้เรียนรู้ ไม่ว่ามันจะมีความสุขหรือความทุกข์ ไม่ว่ามัน
จะเป็นไปด้วยความอึดอัดหรือความสมัครใจ ไม่ว่าเรื่องที่พบอยู่…จะ
ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากหรือว่าง่าย แต่สุดท้าย…ทุกอย่างก็จะผ่านไป 
ผ่านไปพร้อม ๆ กับการได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเราในบางอย่าง เช่น บาง
ทีเรียกว่า “ประสบการณ์” บางทีเรียกว่า “บทเรียน”หรือบางที 
เรียกว่า “ความทรงจำ” เพราะนี่คือชีวิตมนุษย์ที่ตัวเราเองต้องพบ
เจอ ตราบใดที่ตัวเราเองยังมีชีวิตอยู่เพราะทุกสิ่งที่พบเจอ… เข้ามา
เพื่อให้เราได้เรียนรู้ ในทุก ๆ เรื่องสอนให้ตัวของเราได้เรียนรู้เรื่อง
ของความจริง 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690964 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690964
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ตอนที่ 81 
รอยยิ้ม...ที่ซ่อนความรู้สึก 

 

 
ในชีวิตจริงภายใต้รอยยิ้มของบางคน… ที่ใคร ๆ ดูว่าสดใส อาจ

ซ่อนความอดทนไว้มากมายอยู่ภายใต้ของคำว่า “ไม่เป็นไร” อาจจะซ่อน 
“ความเหนื่อยหน่ายใจ” และปกปิด “คราบน้ำตา” หลาย ๆ สิ่งที่เราเห็น
อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในแต่ละวันของเรา คือ 
ความอดทน ความอ่อนแรง ความเหนื ่อยล้าที ่ เราไม่อาจสามารถ 
“แสดง” ออกมาให้ใครเห็นได้... ต้องซ่อนมันเอาไว้ไม่ว่าจะเพราะเหตุผล
ใด ๆ เพื่อใครก็ตาม บางคนอาจมีวิธีและเหตุผลต่างกันไปตามแต่ “ชีวิต” 
ของแต่ละคน... ถึงแม้ว่า “วันนี้” เราจะเจอกับ “ความทุกข์” มากมาย
สักแค่ไหนก็ตาม แต่เชื่อเถอะว่า… เดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้ ถ้าเรานั้น 
“รู ้จักกับคำว่า อดทน” ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที ่กำลัง “ซ่อน
ความรู้สึก” ด้วยรอยยิ้ม Cr : มุมมองของชีวิต 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690972 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690972
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ตอนที่ 82 
เรื่องของชีวิตจริง (Real Life) 

 

 
 

มนุษย์เราเกิดมาส่วนมากจะฝักใฝ่และหลงใหลในทางโลก
มากกว่า คือ หลงใหลทางด้านวัตถุ ที่นำมาบำรุงบำเรอชีวิตให้มีให้
เป็นไปตามความอยากของตนเอง… บางครั้งมากจนหลงลืมตนว่า
ตนเองโลภมากแล้ว จนลืมนึกถึงความเป็นจริงของการใช้ชีวิตจริง
ไป… สำหรับที ่เขียนบางท่านอาจมองต่าง แต่สำหรับผู ้เขียนมี
ความคิดว่าเพราะมันเป็นแบบนี้จริง ๆ หากท่านสังเกตและพิจารณา
ดู เพราะชีวิตมนุษย์เราต้องการเพียงเพื่อให้มีชีวิตดำรงตนอยู่ได้ใน
วันหนึ่ง ๆ เท่านั้นเอง… ซึ่งความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำมิมี
แปรเปลี่ยน… 
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ในชีวิตประจำวันควรที่จะฝึกตนเองให้มีความชัดเจนกับ
ตนเองเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปต่อได้ ถ้ามัวแต่คาราคา
ซังกับชีวิตก็จะวน ๆ อยู่ที่เดิม ๆ ไม่ไปไหนสักที… คนเราเกิดมามี
ความเสียใจได้แต่อย่าเสียดาย เพราะการเสียใจในวันหนึ่งมันก็
หายไป แต่ความเสียดายมันจะฝังเป็นปมที่อยู่ในใจของเราไปตลอด
ชีวิต... คนเราอย่าไปคิดเยอะว่าคนเราต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาล…
ตายไปเท่าที่เห็นยังไม่เคยเห็นใครหอบสมบัติที่หามาได้ติดตัวไปตอน
ตายเลยสักคน… แค่พอมีพอกินทำมาหาเลี้ยงชีพได้ก็พอแล้ว อย่า
กลายเป็นคนโลภ คิดอยากได้ ใคร่ม ีใคร่เป็นนักเลย 

การปล่อยวาง แม้ฟังดูว่า “มันทำยาก” แต่ความจริง มันไม่
ยากอย่างที่คิดหากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้และทำมัน… ใจเราต่างหาก
ที่กลับเกาะยึดติดกับสิ่งนั้นไม่ยอมปล่อยมันต่างหาก… คอยคิดอยู่
แบบนั้น ฝึกให้คิดเพียงว่า “หน้าที่ของเรามีหน้าที ่ที ่ต้องทำ คือ 
ปล่อยวาง” หากอยากก่อกรรมก็จองเวรจองกรรมกันต่อไป… ให้จงรู้
ไว้ว่าสิ่งใดที่ตัวเราควบคุมมันไม่ได้ สิ่งนั้นกำลังสอนเราว่าให้ตัวเรา
รู้จักคำว่า “ปล่อยวาง” 

ความสุขนั้นไม่ได้อยู่กับที่ว่า...ตัวเรามีเท่าไหร่ แต่ความสุข
นั้นจะอยู่ที่ว่า...ตัวเราพอเมื่อไหร่ ให้รู้จักคำว่า “ช่างมันบ้าง” ในบาง
โอกาสเพราะบางสิ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปดังที่ตัวเราคิดเสมอไปหรอก…
และอย่าไปคาดหวังจากใคร ๆ ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง… ขนาด
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ตัวเราเองหากสังเกตและพิจารณาดี ๆ ตัวเรายังเปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาเลย 

ชีวิตจริงเมื่อมีคำว่า “พบ” ก็ต้องมีคำว่า “จาก” มันเป็น
เรื่องธรรมดา ฝึกทำใจกับการจากลาให้คุ้นชิน เพราะสักวัน…ตัวเรา
ต้องพบเจอกับคำว่า “จากกัน” ควรเลิกการดูถูกตัวเองได้แล้วว่า...
ตัวเราเองทำไม่ได้ ไม่เก่งเลย… บอกเลยว่า “หากไม่เก่งจริง เราคงไม่
อย ู ่ ได ้มาถึงว ันน ี ้หรอก…จงร ู ้ ไว้  เพราะคนเราเก ิดมาทุกคนมี
ความสามารถติดตัวมาด้วยกันทุกคน... มิมีใครที่ไม่มีความสามารถ 
เพียงแต่มีความสามารถที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันเท่านั้นเอง” 
ไม่มีใครดีหรือเก่งกว่าใคร เพราะสุดท้ายมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้อง
ตายด้วยกันทุกคน เพียงแต่จะตายช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง 

ฝึกรักษาใจตนเองให้ดี ๆ ไม่ควรไปอิจฉาริษยาผู้อ่ืน… แม้ว่า
ใครจะอวดลูก อวดเมีย อวดสามี อวดสิ่งของ ๆ เขา แม้แต่จะอวดสิ่ง
ใด ๆ ก็ตาม มันเป็นเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขา… แต่เราควรรักษาใจ
ของเราให้ได้ท่ีจะไม่ต้องไปอิจฉาเขาก็พอ 

ทั้งหมดในข้างต้น… หากคิดพิจารณาดู นี ่คือการปฏิบัติ
ตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะใน
หลักเบื้องต้นของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ๆ ทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการ
ความสุข… แต่สิ่งที่เกิดควบคู่กับ “ความสุข” ก็คือ “ความทุกข์” 
อะไรที ่เป็นสาเหตุของการเกิดทุกข์ก็มิควรนำเอาตัวเองเข้าไป
เกี่ยวข้อง จะได้ทำให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงไป… สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
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เป็นเรื่องจริงของชีวิต ที่มนุษย์ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไรนัก… บางคนก็
คิดไม่ถึงว่าสิ่งนี้เกิดข้ึนอยู่ควบคู่กับการใช้ชีวิตจริงของเราเอง 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/690988 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/690988
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ตอนที่ 83 
การคิด...ทำให้ชีวิตเปลี่ยน 

 

 
 

เมื ่อสมัยตอนเราเป็นเด็ก ๆ เราจะไม่ค่อยได้คำนึงถึง
เรื่องราวของการใช้ชีวิตเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะตัวเรามิได้สนใจ ใส่
ใจหรือเพราะเราไม่ทราบมาก่อนว่า “ชีวิตนั้นคืออะไร? ก็เป็นได้” 
แต่พอเมื่ออายุมากขึ้น ได้รับการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น… เสมือนกับว่าเมื่อเรายิ่ง
โตขึ้น เรายิ่งรู้ว่า “เรื่องราวในบางเรื่องนั้น เมื่อเรารู้ว่าไม่ควรพูด 
(ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ สถานการณ์ เวลา) เราก็ควรที่จะอยู่แบบเงียบ 
ๆ จะดีกว่า เพราะหากพูดไปก็ทำให้ไม่มีอะไรที่ดีขึ้น บางครั้งอาจทำ
ให้เหตุการณ์แย่ลงไปด้วยซ้ำ” 
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ในบางเรื่อง ควรทำเป็นนิ่ง ๆ เฉย ๆ บ้าง มิควร “โวยวาย” 
แสดงความรู ้สึกหรือออกความคิดเห็นอะไรออกไปมากมายนัก 
เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อตัวของเราเอง... ยามใดที่เราเกิดอาการดีใจ 
ก็ควรที่จะดีใจให้พอดีพอควร… ยามที่เราเสียใจก็ควรมีอาการให้
พอเหมาะ… ฝึกให้มีอาการโมโหให้น้อยลง… ควรฝึกให้มีความสุขใจ
ให้มากยิ่งขึ ้น… คิดเสมอว่า เมื่อใดที่เราสุข - ทุกข์ สักระยะหนึ่ง
ประเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป 

ยิ่งเมื่อเราโตขึ้น… ควรยิ่งต้องใช้ “สติ” ให้มากยิ่งขึ้น… มี
การไตร่ตรองพิจารณาในทุกเรื่องให้ดี ๆ ก่อนพูดอะไรออกไป ควร
คิดพิเคราะห์ดูว่าควรหรือไม่ควร… เพราะหากเมื่อเราพูดออกไปแล้ว 
คำพูดของเราจะเป็นนายเราทันที… พูดจาดีก็ดีไป หากพูดไม่ดีจะ
เป็นผลเสียต่อตัวของเราเองและถือว่าเราต้องรับผิดชอบผลของการ
ตัดสินใจในการกระทำครั้งนั้นของตัวเราเองด้วย 

บอกเลยว่าบนโลกใบนี้… ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะรักหรือชื่นชม
ในตัวเราไปเสียทุกคน… หากเมื่อใดที่เราเผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรคน
รอเหยียบหรือสมน้ำหน้าก็อาจจะมี… สำหรับคนดีที่คอยให้กำลังใจ
เราก็มีเยอะ… ทุกเรื่องไม่เป็นแบบอย่างที่ตัวเราคิดไว้ก็ได้ ใครจะไปรู้ 

โลกใบนี้ไม่ได้เลวร้าย แต่ก็ไม่ได้สวยงามมากนัก เพราะนี่คือ 
การเรียนรู้บนโลกใบนี้ด้วยตัวของเราเอง... เป็นกำลังใจให้มีชีวิตอยู่
บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขค่ะ (ความสุขมีทั้งความสุขทางกาย และ
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ความสุขทางใจค่ะ) ฝึกมองทุกเรื่องให้มีทั้งสองด้านเสมอ แล้วคุณ
จะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691003 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/691003
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ตอนที่ 84 
ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) 

 

 
 

การมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นอีกทักษะหนึ่งของการใช้
ชีวิตมนุษย์… มนุษย์บางคนถูกสอนให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่
บางคนไม่ได้ถูกสอน ซึ่งทำให้มนุษย์มีทักษะในความเชื่อมั่นในตนเอง
ที่แตกต่างกัน… มนุษย์ที่มีทักษะด้านนี้จะทำให้ตนเองมีความคิดที่
แตกต่างไปจากคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเวลาจะทำ
อะไรก็ไม่มีความกล้าที่จะทำ เนื่องจากเกรงว่าจะทำไม่ถูกทำแล้วเกิด
การผิดพลาดเสียหาย… แต่สำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมี
นิสัยที่กล้า ๆ แสดงออก กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ ซึ่งนอก
กรอบในที ่นี ้ไม่ได้หมายความว่า การกระทำที ่ผ ิดกฎหมาย แต่
หมายถึง กล้าคิดทำในสิ่งที่กว้างขึ้นกว่าเดิมแต่ภายใต้กฎหมาย 

สำหรับคนยุคสมัยนี้ ควรถูกสอนให้เด็ก ๆ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในมากขึ้น เพราะเมื่อมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเด็กมากขึ้นเท่าใด นั่นคือ 
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อนาคตชาติจะมีคนที ่มีศักยภาพมากยิ ่งขึ ้น ในการคิด ทำ กล้า
แสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองในทิศทางที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น… ผิดกับคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
จะแสดงออกด้วยการกระทำที่ กล้า ๆ กลัว ๆ เพราะตนเองคิดว่า 
หากทำไปแล้วจะเกิดการผิดพลาด เสียหาย สำหรับคนที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองจะมีลักษณะเด่น คือ เมื่อทำแล้วเกิดการผิดพลาด 
เสียหายแล้ว กระบวนการคิดต่อ นั ่นคือจะแก้ไขความผิดพลาด 
เสียหายนั้นได้อย่างไร ฝึกคิด ฝึกทำ เน้นย้ำความเชื่อมั่นแบบนี้ให้กับ
ตนเองบ่อย ๆ จะทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีผลดีต่อสังคม
มากยิ่งขึ้น เพราะนั่นแสดงถึงความมีตัวตน ความเชื่อมั่นในหลักการ 
ความรู้ ของตนเองมากขึ้น เป็นตัวเองยิ่งขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างภาคภูมิ… สิ่งที่กล่าวมาสำหรับผู้เขียนมาทราบว่าตนเองมีความ
เชื่อมั่นในตนเองก็ต่อเมื่ออายุมากขึ้น เพราะทำให้ทราบว่านี่คือ Skill 
หนึ่งของตนเอง Skill ด้าน การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สร้างให้เกิดได้
ในการสอนให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ ยิ่งถ้าสร้างได้ตั้งแต่เด็ก ๆ ได้ยิ่งดีค่ะ 
เพราะสิ่งนี้จะซึมซับเกิดขึ้นให้กับพวกเขา ยามเมื่อเติบโตขึ้น เราจะ
เห็นถึงคุณค่าของคน ๆ หนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและจะเห็นว่า
เขาแตกต่างไปจากเด็กคนอ่ืน… ซึ่งผู้เขียนก็ได้ฝึกลูก ๆ หลาน ๆ ให้มี
ความเชื่อมั่นในตนเองตามเช่นกัน เพราะสิ่งที่ต้องการไม่ต้องการ
อะไรมากไปกว่าให้พวกเขามีความเชื ่อมั ่นในตนเองให้ได้ พึ ่งพา
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ตนเองให้ได้ ทำอะไรให้ได้ด้วยตนเอง เพราะตามหลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็สอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเองให้ได้มาก
ที่สุด… เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองได้แล้ว สุดท้ายก็จะทำอะไรได้
ด้วยตัวของเราเอง นี่คือ “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 

การมีความเชื่อมั่นต่อตนเองได้แล้วนั้น ไม่เก่ียวกับเรื่องของ
ความเก่งแล้วกร่างเป็นคนละเรื ่องกัน การสร้างความเชื ่อมั่นใน
ตนเองเป็นทักษะการสอนคนในลักษณะเชิงบวก…ไม่สอนเชิงลบ 
การสอนควรสอนในสองลักษณะให้รู้ทั้งคุณและโทษของลักษณะเชิง
บวกและลบ บอกถึงผลของเชิงบวกและลบและให้คิดพิจารณา 
วิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองให้เป็น สิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่จะติดตัวเอง
ไปจนโตและเม่ือโตขึ้นก็จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองได้ 

มีคลิป ๆ หนึ่ง ที่ต้องการให้ดูและฟังให้จบ เพราะทำให้เห็น
ถึงชีวิตมนุษย์ที่มีทักษะความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งทำให้เห็นถึงความ
แตกต่างของมนุษย์ ว่าทำไมมนุษย์แต่ละคนจึงไม่เหมือนกันมาฝาก
ด้วยค่ะ… รับชมให้จบนะคะและขอขอบคุณผู้ที่สร้างวิดีโอนี้ด้วยค่ะ 
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาก ๆ ค่ะ 
https://youtu.be/kHXyLNZ_QpM?list=RDCMUC1Su2mgHG9XyaK9x
M6ELSw 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kHXyLNZ_QpM&list=RDCMUC1
S-u2mgHG9XyaK9xM6ELSw&start_radio=1  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691027 
 

********************* 

https://youtu.be/kHXyLNZ_QpM?list=RDCMUC1Su2mgHG9XyaK9xM6ELSw
https://youtu.be/kHXyLNZ_QpM?list=RDCMUC1Su2mgHG9XyaK9xM6ELSw
https://www.youtube.com/watch?v=kHXyLNZ_QpM&list=RDCMUC1S-u2mgHG9XyaK9xM6ELSw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=kHXyLNZ_QpM&list=RDCMUC1S-u2mgHG9XyaK9xM6ELSw&start_radio=1
https://www.gotoknow.org/posts/691027
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ตอนที่ 85 
ฉัน ทำ ได้ (I can do) 

 

 
 

สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน นั่นคือการได้ลงมือ
ทำของแต่ละบุคคล… เพราะเมื่อมีการลงมือทำแล้วจะทำให้เห็นถึง
ผลสำเร็จของเรื่องที่ตัวเราต้องการให้ได้ให้เป็น… ผิดกับคนที่ไม่ได้ลง
มือทำจะทำให้เห็นถึงผลสำเร็จนั้นได้อย่างไร… ชีวิตของมนุษย์มีทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ภายในของตัวเรา 
คือ การมีความเชื่อม่ัน มีพลัง มีศรัทธาในตนเอง มีความตั้งม่ัน ตั้งใจ
จริง ๆ ที่จะได้ลงมือทำมัน… หากทำได้แล้วสิ่งนั้นจะทำให้เกิดความ
ภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในตนเอง 

โลกมนุษย์มีหลากหลายสิ่งหลายเรื่องราวที ่ทำให้เราได้
ประสบพบเจอมัน… แต่หากเรากล้าที่จะเผชิญหน้าเดินไปด้วยตัว
ของเราเอง เพราะเราต้องเดินทางด้วยตัวของเราเอง นั่นคือการ
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เดินทางของชีวิตของเราเอง… สิ่งที่ทำคือ การไม่ยอมแพ้ในตัวเอง 
เราต้องชนะใจของตัวเราเองให้ได้ สิ่งหนึ่งที่ทำ คือ ทำให้ชิน ๆ ต่อ
สิ่งที่จะต้องได้กระทำ… ด้วยการออกจาก Comfort Zone เราต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอและเราต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มัน
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา… แม้ว่าชีวิตจะพบเจอกับเรื่องเลวร้าวอย่างไร 
แต่เราต้องสู้ ๆ ให้กับตนเองไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้… ฝันไว้เช่นไร  
ควรไปให้ถึงสิ่งที่ฝันไว้… ฉันทำได้ ถือเป็น Competency หนึ่ง ที่
เมื่อเราได้ลงมือทำแล้วถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จ แม้ว่าผลจะล้มเหลว 
หรือสำเร็จก็ตาม สิ่งที่ได้นั่นคือ การได้ลงมือทำด้วยตัวของเราเอง 

อย่ายอมแพ้… กับการเดินทางของชีวิตของเราเอง แม้แต่
เราล้มก็จงลุกขึ้นมาเดินทางต่อด้วยพลังจากตัวของเราเอง เพราะนี่
คือ ชีวิตของเราเอง คิดอยู่เสมอว่า “ฉัน ทำ ได้” I can do… ทำ
ด้วยความตั้งใจและทำออกมาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
อย่าใส่ใจคนอื่น แต่จงใส่ใจตัวของเราเอง หากตั้งใจแล้วจงทำมัน
อย่างจริงจังและทำมันให้ได้ คุณจะเห็นถึงความสำเร็จของตัวคุณ
เอง… รายทางที่เราได้เดินทาง เราจะเห็นถึงเรื่องราวมากมายที่เรา
ได้พบ มีทั้งความสุข - ทุกข์ แต่เราเพียงเพ่ือเรียนรู้กับเรื่องราวนั้น ๆ 
อย่าเก็บมาคิด เพราะสิ่งนี้ คือ ชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งต่าง ๆ 
เข้ามาเพียงเพ่ือทดสอบตัวของเราเองว่า เราจะอดทนต่อสู้กับปัญหา 
อุปสรรคนั ้น ๆ ได้หรือไม่… หากผ่านพ้นเราเองก็จะได้ไปต่อ 
พยายามเปิดใจ ยอมรับกับสิ่งแปลกใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิต… คิด
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เสมอว่า ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ… สุดท้ายจะได้รับรางวัล
ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตให้เดินทางต่อไป… สิ่งที่ได้รับจะอยู่ภายในใจของ
เราเอง เพราะเราเป็นชีวิตของเราเอง เรามีความรับผิดชอบต่อตัว
ของเราเอง… ผู้เขียนขอฝากคลิปด้านล่างนี้ไว้เป็นกำลังใจสำหรับการ
เดินทางของชีวิตนะคะ ซึ ่งเป็นสิ่งหนึ ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ค่ะ 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DJM52JKBA5E 
https://youtu.be/DJM52JKBA5E (คลิป) 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691028 

 
********************* 

https://www.youtube.com/watch?v=DJM52JKBA5E
https://youtu.be/DJM52JKBA5E
https://www.gotoknow.org/posts/691028
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ตอนที่ 86 
ชีวิตในยุคโควิด (Our life in Covid) 

 
กาลเวลาผ่านไปย่างเข้าสู่ปีที ่ 2 กับสถานการณ์เกี่ยวกับ

เรื่องโรคระบาด Covid-19 ทำให้ชีวิตมนุษย์แต่ละคนวุ่นวายเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตในแต่ละวัน เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นอิสระเสรีได้
เช่นในสมัยที่ยังไม่มีโรคระบาดเช่นนี้… จะกิน เดิน นั่ง นอน ก็ให้
ระแวดระวังภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโรคนี้ 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา 2020 เหมือนจะซา ๆ แต่ก็ไม่เป็นดังที่
คิด กลับมาระบาดหนักอีก แถมมีการกลายพันธุ์รุนแรงมากขึ้น เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นกับ
การใช้ชีวิตในแต่ละวัน จะใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ เช่นก่อนคงไม่ได้มาก
นัก เพราะมีหลายชีวิตที่เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ทั้งที่ตนเองไม่
คาดคิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ก็เกิดบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าโรค
ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากอะไร เพราะมีคำทำนายหลากหลายเรื่อง แต่
ก็ไม่ปรากฎหลักฐานเด่นชัดนักว่าเพราะอะไร  

แต่ในใจผู้เขียนคนหนึ่งที่คิด แต่ก็ไม่อาจเล่าให้ใครฟังได้ว่า 
เพราะ??? ได้แต่เก็บไว้ในใจเพราะมันอดคิดไม่ได้ อาจด้วยอายุของ
ผู้เขียนมากข้ึน ประสบการณ์การใช้ชีวิตและความรู้มีมากข้ึน มันเลย
ทำให้อดคิดไม่ได้กับเรื่องโรคระบาดแบบนี้… และยิ่งเกี่ยวกับวัคซีน
อีก มันผสมปนเปกันไปใหญ่ ขอเก็บไว้ในใจกับครอบครัวของผู้เขียน
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เองก็พอ สุดท้ายก็คงปรากฏผลเองว่า โรคนี้มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ
ใด ยังคิดต่อ...บางคนอาจว่าคิดมากว่า หากโรคระบาดไม่ยอมหยุด
แบบนี้ กลายพันธุ์ไปมากข้ึน สุดท้ายอากาศท่ีใช้หายใจอยู่ในปัจจุบัน
นี้มีโรคร้ายมากขึ้น มนุษย์จะเป็นเช่นไร??? เหมือนเป็นคนคิดมาก 
แต่เรื่องที่เกิดทำให้น่าคิดไหมล่ะ??? 

สำหรับการใช้ชีวิตของพวกเราในช่วงโรคระบาดนี้… ต้อง
พลิกผันการใช้ชีวิตแบบสมถะ แบบเรียบง่าย ธรรมชาติและธรรมดา 
เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตแบบรู้จักความจริงของโลกในการใช้ชีวิต… ไม่อู้
ฟู่ ฟุ่มเฟือย เพราะการเรียนรู้ชีวิตจริงนั้นปัจจุบันนี้ในระหว่างการ
เกิดโรคระบาดนี้ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงจากตัวเราเอง 
และผู้อ่ืนได้มากมายและนำมาปรับใช้กับชีวิตของพวกเราเอง เพราะ
นี่คือ การเรียนรู้และป้องกัน ระมัดระวังด้วยตัวของพวกเราเอง…
เรียนรู ้ด้วยการพึ ่งพาตนเองให้มากขึ ้น ไม่ทำให้ตัวเราและผู ้อ่ืน
เดือดร้อน จะทำหรือคิดสิ่งใดก็ระมัดระวังให้มากขึ้น ไม่ว่าการใช้
ชีวิตในเรื่องใด ๆ ก็ตาม มีความระมัดระวังให้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่
ถึงกับต้องหวาดระแวง 

พวกเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดา ๆ ไม่ทำชีวิตให้สูงเกินไปนัก 
เพราะเราได้เรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ชีวิต เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ผ่านมา เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของพวกเราเอง… ข้อคิด 
ปรัชญาชีวิตมีมากมายให้ตัวเราที ่เกิดมาได้เรียนรู ้จากสิ ่งต่าง ๆ 
เหล่านี ้และนำมาปรับใช้ชีว ิตของพวกเราให้อยู ่รอดได้ โดยไม่
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เดือดร้อนมากนัก… หันมาดูแลและใช้ชีวิตแบบธรรมดา เพราะ
สุดท้ายเมื่อตายเราก็ไม่สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่เราหามาได้ติดตัวเรา
ไปได้สักชิ้นเดียว ทุกสิ่งทิ้งไว้ที่โลกใบนี้… สิ่งสำคัญ คือ การกินอยู่ที่
พอมี พอกิน ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือยก็พอ การกินด้วยราคาแพงก็ไม่ได้
แตกต่างจากการกินอาหารราคาถูก เมื่อกินแล้วก็อ่ิมเช่นกัน แล้วมัน
ต่างกันตรงไหน… แค่กินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอด แต่อาจต่างกันที่ 
“ค่านิยม” ของคนเรามากกว่าที่สร้างค่าว่าดูดีและแตกต่าง… หาก
เปรียบเทียบพวกเราจะใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสดาของ
ศาสนาพุทธที่เราศรัทธาและนับถือกับการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์นี้ 

สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น เข้ามาสอนชีวิตมนุษย์ได้อย่าง
มากมาย ขึ้นอยู่กับว่าตัวของเราเองจะสามารถเรียนรู้และนำมาปรับ
ใช้กับชีวิตของเราเองได้มากน้อยเพียงใด... สำหรับช่วงนี้ครอบครัว
ของผู้เขียนก็ยังหันกลับมาทำนา โดยเจ้าตัวเล็ก “พ่อเพรียงของพ่ีฟ้า
ครามและพี่ Sky” ได้ทำด้วยสองมือของนายเอง เก่งมากลูก ไม่ต้อง
โก้ อวดรวย อวดหรู แต่เราสามารถมีอาชีพที่เลี้ยงตัวของพวกเราเอง
ได้ในยุคโควิดนี้… ด้านล่าง คือ ผลงานของนายเองสำหรับเดือน
กรกฎาคม 2564 คงได้เก็บเกี่ยวอีกคราวกับผลงาน 45 ไร่ ที่นายได้
ทำด้วยตัวของนายเองลูก… จากรวงข้าวออกรวง เมื่อรวงหนักขึ้น   
ยามลมแรงพัดมาทำให้ข้าวล้มลงได้ 
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ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691348 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/691348


351 
 

ตอนที่ 87 
ความสัมพันธ์ที่ดี 

 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่ดีคือ การเป็นเพ่ือน เป็นพ่ี เป็นน้อง 
เป็นทีมเดียวกัน คุยกัน มิใช่หน้าที่ของฉันหรือหน้าที่ของเธอ แต่คือ 
หน้าที่ของเรา… รู้จักถามและรับฟังกันและกันด้วยดีมิใช่การออก
คำสั่ง มีพื้นที่ความสบายใจให้กันและกัน... คิดและพูดตรงกับใจ 
และทำให้ได้… มีสิ่งใดคุยกันได้ตลอดเวลา… เคารพและให้เกียรติกัน
และกัน เติบโตไปด้วยกัน... เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่ใจ เป็นที่หลบ
ภัย… ยามใดท่ีใจอ่อนล้า...เราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ 

ขอบคุณบทความจาก…สุขง่ายง่าย ด้วยใจแบ่งปัน จาก FB
ค่ะ มีความชอบในความหมายของคำว่า “ความสัมพันธ์ที่ดี” จึงเก็บ
มาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691792

https://www.gotoknow.org/posts/691792
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ตอนที่ 88 
ความจริงกับการใช้ชีวิต 

 
ในชีวิตจริงใครจะพูดเช่นไรอย่าได้ใส่ใจให้มากนักเพราะ

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เวลาจะทำหน้าที่คัดกรองทุกสิ่งให้กับตัวของ
เราเอง เราเพียงแต่มีหน้าที่…ทำในสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อตัว
ของเราเอง…ต่อเรื่องราวผู้คนและสรรพสิ่งที่ควรให้ค่าเท่านั้นดีในที่ที่
ควรดี ช่วยในสิ่งที่ควรช่วย ดูแลตัวของเราให้ดี เพราะความจริงใจ 
ความมีน้ำใจอาจใช้ไม่ได้กับใครบางคนและกับบางสถานการณ์ใคร
จะดี…ใครจะร้าย ก็มองดูด้วยความรอบคอบ…ระมัดระวัง ช่วยเท่าที่
ช่วยไหว รักตัวเองและดูแลตัวเองให้มาก ๆ ค่ะ 

ขอขอบคุณ…ข้อคิดดี ๆ จากสุขง่ายง่าย ด้วยใจแบ่งปัน… 
ซึ่งชีวิตจริงของผู้เขียนก็มีชีวิตแบบนี้ จึงทำให้เรามีความสุขด้วยตัว
ของเราเอง…เพราะชีวิต คือ ชีวิตของตัวเราเอง ไม่ใช่ต้องให้
เหมือนใคร ๆ เป็น… จงทำในสิ่งที่คิดว่าเราทำสิ่งที่ดี 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691813 

 
********************* 

 
 

https://www.gotoknow.org/posts/691813
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ตอนที่ 89 
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข...ตลอดชีวิต 

 
การใช้ชีวิตให้มีความสุข…ตลอดชีวิต มีเทคนิคง่าย ๆ ในการ

ใช้ชีวิต ดังนี้ 
1. เลิกแคร์… เลิกใส่ใจกับคำพูดของคนอ่ืน เลิกแคร์ เลิกใส่

ใจ ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น… คนอื่นจะคิดอย่างไรหรือจะพูดถึงเรา
อย่างไร… จะวิพากษ์วิจารณ์การใช้ชีวิตของตัวเราอย่างไรก็ไม่ต้องใส่
ใจ เก็บมาให้เป็นอารมณ์เสียทุกเรื่อง… เพราะชีวิตของคนเรานั้นสั้น 
เกินกว่าที่เราจะเสียเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ตัวเราไม่มีความสุข… เกิด
มาทั้งทีใช้ชีวิตของเราให้เป็น… ใช้ให้เป็นของขวัญอันล้ำค่าของตัว
เราเอง… อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่หรือจะไปเสียเวลาทุกข์กับคนที่
ไม่ใช่ 

2. ปล่อยมันไป… อย่ามัวไปเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว 
หรืออดีตที่ผ่านมา… อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป… อย่าไปจม
ปลักกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ว… แต่เราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้
เลย… ซึ่งเวลามันก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด… เวลาไม่เคยเดินช้าลง 
อะไรที่มันจบลงแล้วควรทิ้งให้เป็นอดีตไปเสีย… เพราะเราต้องอยู่กับ
ปัจจุบันให้ได้และให้เป็น… จะได้ทำอนาคตของเราให้ดีที่สุด… หาก
เรามัวจมอยู่กับอดีต จมอยู่กับความทุกข์ อยู่เพื่อหายใจทิ้งไปวัน ๆ 
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ไม่ถือว่าเป็นการใช้ชีวิต… แต่การใช้ชีวิตต้องอยู่แบบใช้ชีวิตให้มี
ความสุขในทุก ๆ วัน 
  3. ก้าวต่อไป… ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่
ว่าปัจจุบันจะเจอกับความผิดหวัง เรื่องร้าย ๆ พบเจอกับการสูญเสีย 
ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าทันที ไม่ควรเสียเวลาคร่ำครวญใด ๆ มุ่งไปยัง
สิ่งที่ตัวเราต้องการในชีวิตและต้องไม่มีอะไรมาหยุดหรือขวางหน้า
ของตัวเราเองได้ 

4. ทำความต้องการของตัวเราเอง…มากกว่าความ
คาดหวังของคนอื่น… ทำตามหัวใจเรียกร้องของตัวเราเอง… ตัวเรา
ต้องการอะไร ต้องการแบบไหน ต้องการเรียนอะไร ต้องการอาชีพ
แบบไหน ต้องการกินอะไร ต้องการไปเที ่ยวที ่ไหน ต้องการมี
ความสุขอย่างไร… จงทำในสิ ่งที ่ตนเองทำแล้วมีความสุขและมี 
Passion กับสิ่งนั้น… ไม่ใช่สิ่งที่สังคมหรือคนรอบข้างเป็นผู้ชี้แนะว่า
ให้ทำแบบนี้ ทำแบบนั้น เพราะจะดีและจะทำให้คนชอบที่สวนทาง
กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง… ซึ่งบางอย่างอาจดีกับคนบางคน 
แต่อาจจะไม่ดีกับตัวของเราเองก็ได้ 

5. คิดบวก… ฝึกคิดบวกเข้าไว้… เวลาคิดบวกต้องคิดบวก
ให้สุด ๆ ไปเลย เชื่อมโยงทุกสิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา
เอง… สามารถนำการคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ทั้งหมด… พยายามหา
เหตุผลนานัปการ ขอบคุณกับทุกที ่ เก ิดขึ ้นก ับตัวของเราเอง 
แม้กระทั่งเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายต่อตัวเราก็ตาม ฝึก
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คิดในทางบวกเสมอ เช่น หากเกิดเรื่องวิกฤตต่อตัวเราเองในเรื่องร้าย 
ๆ ให้ฝึกมองทุกเรื่องที่เกิดนั้นว่ามีคุณต่อตัวของเราเอง หาเหตุผลที่
มองให้ทะลุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยคิดบวกให้สุด ๆ จะ
ทำให้เรามองเห็นถึงสิ่งนั้นว่ามันมิใช่เรื่องเลวร้ายใด ๆ เลย เพราะ
บางทีเราจะมองเห็นว่า สิ่งที่เกิดเรื่องร้าย ๆ นั้น มันยังมีสิ่งดี ๆ แอบ
ซ่อนให้กับเราได้รู้จักอยู่ 

ทั้ง 5 ข้อ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันของ
ผู้เขียนเองค่ะ… เป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตที่แม้จะย่างเข้าสู่วัย
อายุ 60 ปี 

ขอขอบคุณบอสเป้… ที ่สรุปถึงเทคนิคดี ๆ ในการสร้าง
ความสุขให้กับตัวของเราเอง… ไม่เชื่อลองทำดูค่ะและจะทราบว่า สิ่ง
ที่ทำให้ตัวเรามีความสุขนั้นทำได้ไม่ยากหากเราตั้งใจทำ เพราะสิ่ง
แรกที่จะทำให้เรารู ้ว่าตัวเราเป็นเช่นไร มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เพียงใด… มีการปล่อยวางเรื่องราวบางเรื่อง รู้จักให้อภัยตัวเองและ
ผู้อื่นได้และเป็น… มีความกล้าแกร่งกับการใช้ชีวิตของตัวเราเอง… 
ทำสิ่งใด ๆ ตามความคิดและความต้องการของตัวเราเองเท่านั้น 
เพราะนี่คือ “ชีวิตของเราเอง” และต้องรับผิดชอบตัวเอง หากมีสิ่งดี 
หรือไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง… ฝึกให้ตนเองเป็นคนคิดบวกเสมอ 
มีความเข้าใจมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่อคติต่อผู้อื ่น…
เข้าใจชีวิตของการเป็นมนุษย์ทุกชีวิต แล้วจะทำให้ตัวเราเองเป็นคน
ที่มีความสุขตลอดชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะ… ชีวิตเรา ก็คือ ชีวิตของ
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เราเองค่ะ มิใช่ของผู้ใด… เราจะใช้อย่างไร ก็คือ ตัวของเราเอง จะ
ทำให้เกิดทุกข์หรือสุขก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองค่ะ… เลือกที่สุขหรือ
เลือกที ่จะทุกข์ขึ ้นอยู ่กับตัวของเราว่าจะทำอย่างไรให้ตนเองมี
ความสุขตลอดชีวิตได้ ตั้งแต่เริ่มแรกจนหมดลมหายใจ… 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/691815 

 
********************

https://www.gotoknow.org/posts/691815
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ตอนที่ 90 
คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าที่ดีในยุคศตวรรษที่ 21 

เมื ่อชีว ิตพ้นผ่านจากวัยเรียนก็จะย่างเข้าสู ่ว ัยของการ
ทำงาน ในการทำงานเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู ้บังคับบัญชาเป็นผู้
ควบคุมงานของตัวเราเอง ไล่จากหัวหน้างานในสายงานของเราเอง 
ไปจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและชั้นสูง ที่เป็นผู้ควบคุมงานและ
แนะนำเพื่อมิให้งานที่เราได้ปฏิบัติอยู่นั้นเกิดความเสียหาย 

สำหรับหัวหน้าที่ดีในยุคศตวรรษที่ 21 ช่วง 20 ปีแรกนี้ 
ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. การเป็นโค้ชที่ดี… การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องแก้ไขปัญหา
การทำงานได้อย่างรวดเร็วและในขณะที่เกิดปัญหานั้น ผู้จัดการ
ปัญหาที่ดีจะใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสอนให้เรารู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา 
ณ ขณะนั้น โดยจะแนะนำลูกทีมให้ทราบและเข้าใจ แบ่งปันข้อมูล
ให้ทราบในเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการนำไปแก้ไขปัญหา เพราะจะทำ
ให้ทีมได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าและเกิดการเติบโตขึ้น 

2. ต้องลดความจู้จี ้ขี้บ่นและให้อำนาจกับทีมงานอย่าง
เต็มที่… หัวหน้าที่ดีนั้นจะต้องให้อิสระในการทำงานแก่ลูกน้องหรือ
ทีมงาน โดยสามารถที่จะคิดวางแผนในการทำงานและติดตามงาน
ได้อย่างมีสมเหตุและผล เพราะในความเป็นมนุษย์ไม่มีลูกน้องคน
ไหนหรอกที่จะชอบหัวหน้าที่จู้จี้ขี้บ่น ชอบติดตามถามถึงเรื่องงานอยู่
ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาที่หายไปเข้าห้องน้ำก็คงไม่มีใครอยากจะ
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ให้ถามว่า “หายไปไหนมา” เพราะแสดงถึงความกำกับควบคุมมาก
จนเกินขอบเขตเรียกว่า “มากเกินไป” 

3. คอยสร้างบรรยากาศที ่ดีต่อการทำงานอยู ่เสมอ…
ถึงแม้ว่าหัวหน้าบางคนจะต้องดูแลลูกน้องมากมายก็ตาม แต่ก็ไม่
ควรที่จะเอนเอียงไปสนิทสนมกับลูกน้องคนใดคนหนึ่งมากเกินไป 
หรือเชื่อในสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งพูดทุกอย่าง ที่สำคัญคือ ต้องไม่เป็น
ผู้นำในการแบ่งพรรคแบ่งพวกเสียเองหรือแม้ว่าบรรยากาศจะคุกรุ่น
มากเพียงใด หัวหน้าที่ดีก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศให้ลูกน้องมีกำลังใจ
ในการทำงานให้ได้ เรียกว่า “รู้จักการสร้างภาวะทางอารมณ์ของทีม
ให้ได้และให้เป็น” 

4. ช่วยทำให้ทุกคนในทีมงานมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้… ใน
ทุก ๆ หน่วยงานจะมีท้ังคนเก่งและไม่เก่งในการทำงาน แต่หัวหน้าที่
ดีจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีบทบาทและสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้
อย่างเท่าเทียมกันได้และไม่มีความรู้สึกถึงการแข่งขันกัน เพราะนั่น
คือ “คุณสมบัติของหัวหน้าที่ดี” เพราะการทำให้ลูกน้องในทีมงาน
รู้สึกมีความเท่าเทียมกัน เห็นถึงคุณค่าในตัวเอง ย่อมทำให้งานมี
ประสิทธิภาพได้มากกว่า 

5. มีส ่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการเล ือก
เส้นทางในอนาคตของลูกน้อง… คนทำงานในทีมงานทุกคนย่อมมี
เส้นทางเดินเป็นของตนเอง เพราะบางคนก็พร้อมที่จะเดินทางออก
ไปสู่เส้นทางท่ีดีกว่าเดิมได้ในอนาคต ซึ่งหัวหน้าที่ดีก็ต้องส่งเสริมและ
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สนับสนุนพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เมื่อเข้าใจว่าเส้นทางที่ลูกน้องของ
ตนเองจะเดินไปในอนาคตนั้นดีกว่าและสร้างความสุขให้กับชีวิตของ
เขาได้มากกว่าที่ทำในปัจจุบัน 

6. เป็นผู้ที่สื่อสารที่ดีและมักแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้
ลูกน้องอยู่เสมอ… ซึ่งไม่เพียงแต่การพูดหรือการสั่งงานเท่านั้น แต่
หัวหน้าที่ดีจะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นใน
เชิงลบที่ลูกน้องมีให้กับหัวหน้าหรือเรื่องของการรับฟังปัญหาของ
ลูกน้องในการทำงานและนอกจากฟังแล้ว ผู้นำที่ดียังต้องนำเสนอ
เรื่องดี ๆ และสิ่งดี ๆ ให้กับลูกต้องของตนเองอยู่เสมอ 

7. มีการวางแผนการทำงานอย่างชัดเจนและมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล… การทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและวางแผนใน
การทำงานมาอย่างชัดเจน คือสิ่งที่บ่งบอกว่าหัวหน้าคนนั้น เป็นคน
ที ่มีความสามารถและพร้อมที ่จะนำพาทีมงานของตนเองไปสู่
จุดหมายและบรรลุผลสำเร็จอยู่เสมอ 

8. ต้องมีทักษะการทำงานในเชิง “เทคนิค” ด้วย หาก
หัวหน้างานนั้นไม่สามารถทำงานในเชิงเทคนิคได้ ที่กล่าวมาข้างต้น
จะไม่เห็นผลเลย เพราะในทุก ๆ เรื ่องของการทำงานย่อมต้ องมี
ปัญหาเกิดขึ้นและปัญหาทางเทคนิคก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่
เสมอ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำจะต้องรับมือและสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านเทคนิคให้ได้และให้เป็นด้วย 
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9. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดีกับทุกฝ่ายและ
ทุกคนในองค์กร… การทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ นั้นจำเป็นจะต้องมี
การติดต่อประสานงานกันระหว่างฝ่ายงานกันอยู่แล้วและหัวหน้า
งานที่ดีก็ย่อมต้องสามารถที่จะประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กรได้
อย่างยอดเยี่ยม ไม่มีติดขัดหรือไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างแต่ละ
ฝ่าย จนทำลูกน้องเกิดการอึดอัดและยากต่อการทำงาน 

10. มีการตัดสินใจอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี ่ยว… การ
ตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ เพราะไม่ว่าทีมงานหรือ
ลูกน้องเจอปัญหาในการทำงาน ที่ต้องใช้การตัดสินใจแบบเร่งด่วน 
หัวหน้าก็ต้องช่วยตัดสินใจแทนได้และที ่สำคัญต้องมีความกล้า
ตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยว โดยยอมรับผลที่อาจเป็นข้อผิดพลาดตามมา
ด้วยและควรคิดให้รอบคอบว่าหากเกิดข้อผิดพลาดแล้ว หัวหน้าจะ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดอย่างไรนั้นเตรียมรับไว้ด้วย 

11. มีมุมมองท่ีมีต่องานที่ทำนั้นอย่างไร เช่น ความรักงาน
ที่ทำ ความชอบงานที่ทำ… ต้องถามตนเองว่าตนเองรักงานที่ทำนั้น
หรือไม่เพียงใด เพราะหากมีความรักงานที่ตนเองทำแล้วจะทำให้ผล
ของการทำงานนั้น ออกมาดีมากกว่าคนที่ไม่รักงานที่ตนเองทำ 

12. ฝึกเป็นคนที่มองโลกแบบบวก โดยเฉพาะฝึกคิดบวก
เสมอ ๆ… เพราะการคิดบวกทำให้ตนเองเกิดความคิดที่เป็นมิตรต่อ
ทีมงานและไม่คิดอคติต่อผู้อ่ืน เนื่องจากโลกของการทำงานจะมีทาง
สองทางอยู่เสมอ… หากฝึกคิดบวกเสมอจะทำให้จิตใจของเราเองมี
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ความคิดดีต่อตนเองและผู้อื ่นและจะทำให้การทำงานไม่เกิดทุกข์ 
เพราะใจจะมีแต่ความสุขต่อการทำงานในหน้าที ่ท ี ่ตนเองได้
รับผิดชอบ 

13. เป็นคนที่ยอมรับกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน… รู้จัก
ยอมรับ เปิดใจที ่จะเรียนรู ้และอยู ่ให้ได้กับการคิดที ่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงมากมายบนโลก Social เพราะ
ปัจจุบันมนุษย์ได้รับความรู้มากมายที่ได้นำมาใช้ต่อการทำงานของ
องค์กร แต่ละคนจะมาจากหลายที่ หลายประสบการณ์ ทำให้เกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังและนำ
ข้อมูลนั้น ๆ มาประมวลผลและตัดสินใจ 
           14. ต้องกำกับติดตามงานของลูกน้องอยู ่เสมอ… มิใช่
ปล่อยให้ทีมงานทำงานไปวัน ๆ ไม่สนใจว่าลูกน้องทำงานไปถึงไหน
แล้ว มีคุณภาพหรือไม่ เมื่องานเสร็จแล้วค่อยติดตาม ซึ่งศิลปะของ
การติดตามงานหัวหน้างานก็ต้องมี ติดตามบ่อยลูกน้องก็จะหาว่าจู้จี้
จุกจิก หากไม่ติดตามลูกน้องก็จะหาว่าไม่สนใจ หากจะมีเทคนิคใน
การติดตาม คือ ติดตามแบบสอบถามถึง เพ่ือหาความช่วยเหลือ เพื่อ
จะทำให้บรรยากาศในการติดตามงานนั้นดูดีขึ ้น ผ่อนคลายจาก
ความตึงเครียดขึ้น ด้วยการถามถึงว่า มีปัญหาอะไรในการทำงาน
หรือไม่??? ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานทราบถึงปัญหาว่าลูกน้องทำงาน
ติดขัดในการทำงานตรงไหนบ้าง ลูกน้องอาจจะมองไม่เห็นถึงปัญหา 
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แต่หัวหน้างานอาจใช้ประสบการณ์ในการทำงานที่เคยทำนั้น บอก
เพ่ือหาทางช่วยเหลือกันได้ 

15. การให้คำชมเชยต่อความสำเร็จในการทำงาน… เป็น
การยกย่องชมเชยในการทำงานที่ทีมประสบผลสำเร็จด้วยการ
ขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยเหลือ ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทต่อการทำงาน 
การยอมรับนั้นอาจทำได้ด้วยการใช้คำพูดหรืออาจกระทำได้ด้วยการ
เลี้ยงกาแฟให้กับทีมงาน การรับประทานข้าวร่วมกัน ซึ่งการฉลอง
ความสำเร็จในการทำงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับตนเอง
ที่จะทำ 
            การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั ้นจะต้องมีทั ้ง 2 ด้าน ได้แก่ 
ศาสตร์และศิลป์ ถึงจะเป็นหัวหน้างานในยุคใหม่นี้ได้… ซึ่งระยะเวลา
ร่วม 30 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้เขียนก็ใช้วิธีข้างต้นทำงานในฐานะหัวหน้า
งานหรือผู้อำนวยการกองเสมอมา รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ได้รับ
ความรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้เท่าทันกับโลกปัจจุบันและนำมาปรับใช้
กับการปรับตนเอง ประยุกต์ใช้กับทีมงานเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
มากยิ่งขึ้น 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692074 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/692074
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ตอนที่ 91 
ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ 

 

 
 

ทุกชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ 
เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ถ้ามันดี…ขอจงมีความสุขกับมัน เพราะมันจะ
อยู่กับเราได้ไม่นาน ถ้ามันไม่ดี…ก็อย่าไปกังวลอะไร เพราะมันก็จะ
อยู่กับเราไม่นานเช่นกัน มีทางเดียว…บนโลกใบนี้ที่จะทำให้ความสุข
นั้นมีมากขึ้นนั่นคือ…ให้มีการแบ่งปันความสุขนั้น แบ่งให้กับคนอ่ืน…
ยิ่งเราแบ่งปันให้มาก ก็ยิ่งมีความสุขมาก คนที่น่าอิจฉาที่สุดก็คือ…
คนที่ไม่คิดที่จะอิจฉาใครเลย ดูเหมือนว่ามันเป็นความสุขง่าย ๆ แต่
ว่า…คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจะทำกัน ทุกวินาที…ที ่หายใจอยู่คือ 



364 
 

โอกาสของชีวิตเรา ขออย่ากลัว…การเริ่มต้นใหม่และอย่าได้แคร์
สายตาใคร ตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง โดยไม่ยุ่งกับ
ชีวิตของคนอื่น ไม่ขัดความสุขของคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิจฉา
คนอ่ืน ไม่ดูถูกคนอื่น คำสอนข้างต้นนี้… ทำให้ชีวิตของเรามีความสุข 
ทำกันให้ได้และให้เป็นนะคะ แล้วจะทราบว่า “ชีวิตนี้…มีความสุขที่
แท้จริงนั้นคืออะไร” แต่ที่ทราบมากันจริง ๆ แล้ว… “มนุษย์มักไม่
ชอบความเป็นจริง” ก็ไม่รู้ว่า…เพราะเหตุใด? 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692415 

 
********************* 

 

https://www.gotoknow.org/posts/692415
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ตอนที่ 92 
ชีวิตที่แตกต่าง 

 
คนเราเกิดมา… เรานั้นโตมากันคนละแบบ อย่าตัดสินคน

อื ่นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที ่คุณต้องการ เราเกิดมาในครอบครัวที่
แตกต่างกัน ถูกเลี้ยงดูมาต่างกัน อยู่ในสถานภาพ สิ่งแวดล้อมที่
ต่างกัน ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาต่างกัน มีจุดแข็งและจุดอ่อนในใจที่
ต่างกัน เคยผ่านเรื่องดีและเรื่องร้ายมาต่างกัน มีภูมิคุ้มกันสำหรับ
ตัวเองที ่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น… จงอย่างตัดสินคนอื ่น จงลอง
เปลี่ยนมา “ใช้ความเข้าใจ” แล้วจะได้มิตรภาพที่งดงามแทนที่ความ
ไม่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันเอง… 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692416 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/692416
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ตอนที่ 93 
เพราะเรา ก็คือ เรา 

 
ในชีวิตจริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โปรดอย่าได้เรียกร้อง

การยอมรับจากใคร อย่าได้ใส ่ใจว่า… ใครจะคิดกับเราเช่นไร 
เพราะว่าเราก็คือเรา เรารู ้…ว่าเรากำลังทำอะไร ดีเช่นไร เรามี
ความสุขแค่ไหน ทุกอย่างตัวของเรารู้อยู่แล้ว ช่างปะไรที่ใครจะชื่น
ชม ช่างปะไรที่ใครจะนินทา เพราะเราก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำ สร้างใน
สิ่งที่มีคุณค่าและดีอย่างไร เป็นเพราะว่า “เรา ก็คือ เรา” จะให้เรา
เหมือนกับใคร…คงจะไม่ใช่ เพราะคนเรา เกิดมาไม่เหมือนกัน 

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692420 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/692420
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ตอนที่ 94 
การสอนให้เกิดปัญญา 

 
เมื่อวันเกิดของผู้เขียนที่ผ่านมา… อาจารย์ภัคร เจ้าลูกชาย

คนโตบอกก ับแม ่บ ุษทาง FB ว ่า “เป ็นท ั ้ งแม ่  เป ็นท ั ้ งผ ู ้ ให้
ประสบการณ์ทุกอย่าง ขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมเกิดมาบนโลกใบ
นี้… แม่รู้แล้วว่าแม่เกิดมาทำอะไร… ลูกก็รู้แล้วว่าเกิดมาทำอะไร…
อีก 11 เดือนสุดท้ายในชีวิตการทำงานของแม่ ขอให้แม่มีความสุขใน
ทุกอย่างที่ประสงค์ ลูกคนนี้จะก้าวตามรอยเท้าแม่ทุกประการ สุข
สันต์วันคล้ายวันเกิดครับแม่ I love you my mom. She is super 
mom.” คำพูดที่บอกถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเราว่ามีอะไร
ซ่อนอยู่ในใจเรา ระหว่างแม่บุษกับลูกชาย 

เมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้… เราทราบว่าเราเกิดมาทำอะไร 
เพ่ืออะไร นี่คือการเข้าใจชีวิตที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ในภพนี้แล้วลูก…
จะทำอะไร ฝากสิ่งใดไว้บนโลกนี้ “รีบทำ” เพราะชีวิตนี้ไม่ยาวนัก…
ทุกเรื ่องราวที่เรามีชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเอง ขอจง
อย่าได้ประมาทต่อชีวิต 

ในวันหนึ่ง… อาจารย์ภัคร ลูกชายมาปรึกษาแม่เกี ่ยวกับ
เรื่องปัญหาการสอนนักศึกษา… แม่บุษได้เพียงแต่บอกและให้ข้อคิด
ลูกชายไปว่า “หนูจะสอนอย่างไรให้เด็กเกิดปัญญาล่ะ… เพราะ
ปัจจุบันมีแต่คนเป็นครูสอนเด็ก ๆ เพื่อให้ความรู้เท่านั้น… แต่การ
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สอนของครูที่ดีนั้น นั่นคือ การสอนเพื่อให้เด็ก นักศึกษาได้ความรู้ 
และต้องเกิดปัญญาด้วย แม่ฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับการสอนคน…
เพราะสิ่งนี้คือ จะทำให้มนุษย์มีคุณภาพและทำประโยชน์ในทางที่
ถูกต้องของสังคมต่อไปได้ มิใช่สอนเพียงเพื่อให้ความรู้อย่างเดียว 
เพราะเป็นการสอนที่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดของการสอนคน” 

สำหรับการสอนคนให้มีความรู ้และต้องเกิดปัญญานั ้น…
ครอบครัวของเราทำกันมาแบบนี้ตลอดและรวมถึงเรื่องการทำงานที่
ได้บริหารงานกับลูกน้องที่ตนเองต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน… เพราะ
ถือว่าหากเราจะสอนใครให้มีความรู้ในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งสักคน ๆ 
นั้น… ต้องมิได้รับความรู้อย่างเดียว เขาคนนั้นจะต้องมีปัญญาเกิด
ขึ้นกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพราะนี่คือการสอนมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
จะทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไปด้วยได้… แต่ที่ทราบ ๆ กันนั้น 
เป็นแบบที่ฉันสอนหรือไม่มิอาจทราบได้… เพราะคนสมัยก่อนเขา
เป็นแบบนี้กัน เมื่อสอนคนแล้วได้รับความรู้ ต้องทำให้เกิดปัญญา 
เพื่อนำความรู้นั้นไปต่อยอดของการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย
การนำไปคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแยกแยะ เพ่ือนำไปบูรณาการ 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
และเกิดคุณภาพต่อสังคมในอนาคต เพราะนี่คือเทคนิคในการสอน
คนให้เกิดปัญญาที่ครอบครัวของผู้เขียน เมื่อร่ำเรียนมาสูงและนำ
ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ต่อลูกหลานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใน
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อนาคตและก็ได้ฝากข้อคิดดังกล่าว เพื ่อให้ลูกหลานนำไปใช้กับ
ตนเองและผู้อ่ืนได้ประโยชน์ต่อไป 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692445 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/692445
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ตอนที่ 95 
สัจธรรมของชีวิต 

 
คนเราเกิดมา บางคนกว่าจะเข้าใจในสัจธรรมความจริงของ

การเกิดมาก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งค่อนชีวิต… บางคนเกิดมาก็ไม่เข้าใจ
ในความเป็นจริงของการเกิดมาเลย… จนตายไปก็ยังไม่เข้าใจก็ยังมี
สัจธรรมของชีวิต… จะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวาง นั่นคือเมื่อตอน
เกิดเราก็เกิดมาคนเดียว ตอนจากโลกนี้ไปเราก็จากไปอย่างลำพัง จง
อย่าคาดหวังว่าใครจะอยากตามเราไป พ่ีน้องรักกันมาก ลองคุยเรื่อง
ทรัพย์สินมรดกดูสิ! บริษัทให้ความสำคัญมาก ลองต่อรองเงินเดือนดู
สิ! แฟนไม่มีทางเป็นอื่น ลองห่างกันไปนาน ๆ ดูสิ! เพื่อนรักรู้ใจกัน
มาก ลองขอความช่วยเหลือดูสิ! ญาติมิตรดีต่อกันมาก ลองไม่มีเงินดู
สิ! อย่าคาดหวังอะไรจากใคร ๆ เพราะสุดท้าย… เมื่อเราค้นพบว่า 
คนรอบข้างไม่เป็นอย่างที่คาดหวังให้เป็น เราจะผิดหวังและเสียใจ
มาก     

นี่คือเรื่องจริง… เราจึงไม่ควรคาดหวังอะไรในการคบคน คบ
ได้ทำดีด้วยได้... แต่ไม่ต้องคาดหวังว่า…ใครจะดีตอบแทน เมื่อไม่
คาดหวัง…เราก็จะไม่ผิดหวัง เมื่อไม่ผิดหวัง…เราก็จะไม่ทุกข์ เมื่อใดที่
ไม่สบายจะมีคนบอกว่า “หายเร็ว ๆ นะ” แต่ไม่มีใครซื้อยามาให้
เมื่อใดที่สิ ่งของพังจะมีคนบอกว่า “ซื้อใหม่ได้” แต่ไม่มีใครซื้อให้
หรอกเมื่อใดที่ร้อนรนจะมีคนบอกว่า “ใจเย็น ๆ” แต่ไม่มีใครพาไป
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สงบใจสักคน... เมื่อใดลำบากจะมีคนบอกว่า “เดี๋ยวก็ผ่านไป” แต่ไม่
มีใครสักคนช่วยเหลือ... เมื่อใดที่เหนื่อยล้าจะมีคนบอกว่า “พักบ้าง”
แต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้หรอก... เมื่อใดที่เจอภัยจะมีคนบอกว่า “ไม่
ต้องกลัว” แต่ไม่มีใครมาอยู่เคียงข้าง... เกิดมาคนเดียว จากไปคน
เดียว ใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอ... คนบางคนแค่เข้าใจก็พอ ได้ยินอะไรมา 
แค่ฟังก็พอ คนบางคนผ่านเข้ามาแค่เพื ่อให้เราได้เรียนรู ้และได้
บทเรียนไม่ได้ให้เราไปคาดหวังอะไรจากเขา... แค่อยู่ในความทรงจำ
ของเราก็พอ... เมื่อมาถึงตรงจุดนี้… คุณจะคิดว่าทำไมดูเลวร้าย ...
อ่านแล้วรู้สึกหดหู่… แต่นี่คือ “สัจธรรมที่เกิดขึ้นจริง” ที่สอนให้เรา
รู้จักปล่อยวาง… สอนให้เรารู้ไว้ว่า...“อย่าคาดหวังอะไรจากใคร ๆ 
เลย” พึ่งตนเองให้เยอะ ๆ ตัวเราเองเท่านั้นที่จะพาเราอยู่รอด...   
ผ่านทุก ๆ อุปสรรค… คนรอบข้างก็เป็นแค่สิ่งสมมติ 
Cr : Code Of Life 
FB : สุขง่าย ๆ ด้วยใจแบ่งปัน 

แต่ดูเหมือน…คนเราไม่ค่อยเข้าใจและทำใจยอมรับสัจธรรม 
ความจริงนี้ ไม่ค่อยได้สักเท่าไร…แปลก!!!  ถ้าหากแต่ละคนยอมรับ
ความจริงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น… บอกได้เลยว่าคุณจะไม่มีความสุข 
และจิตใจจะไม่สงบ เพราะไม่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่
พูดถึงข้างต้น… เหตุที่บอกว่าให้ปล่อยวาง เพราะต้องการให้จิตใจ
เกิดความสงบ… ไม่ทุรนทุรายในสิ่งที่เป็นจริงของโลกและสามารถ
ยอมรับกับความเป็นจริงของโลกได้เช่นกัน 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692459

https://www.gotoknow.org/posts/692459
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ตอนที่ 96 
เส้นทางของชีวิต 

 
วันนี้ได้อ่านปรัชญาชีวิตของคุณ Varakorn Ployknonburi 

ใน FB ทำให้คิดถึงความจริงของชีวิตคนเราได้ว่า… หากมนุษย์มีการ
รู้จักและเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตแล้ว จะทำให้รู้จักปล่อยวาง 
และยอมรับในความเป็นจริงนั้นได้อย่างมากมายและนำมาปรับ 
ประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียว… แต่สิ่ง
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการที่ตัวของเราได้นำมาฝึกให้ได้และให้เป็นกับชีวิต
ของเราเองมากกว่า จึงจะทำให้ทราบถึงความเป็นจริงของชีวิต
มนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้… 

ภูเขามีความสูง น้ำมีความลึก ไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกัน 
เหมือนกับคนแต่ละคน ก็มีข้อดีข้อเสียของตนเอง ลมมีอิสระของลม 
เมฆมีความอ่อนโยนของเมฆ ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบกัน คนก็มี
บุคลิกของตนเอง สิ่งที่เห็นว่าสนุกก็ไปตามหา สิ่งที่เห็นว่าคุ้มค่าก็ไป
เฝ้ารอ สิ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขก็ควรหวงแหนไว้ วางจิตได้ ปลงใจ
เป็น ก็ไม่เสียใจในชาตินี้ ชีวิตคนมี 1 ทางเดินของตนเองแต่มีของมี
ค่าอยู่ 2 อย่าง คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตคนมี 4 ทุกข์ คือ 
มองไม่ทะลุ สละไม่ลงแพ้ไม่เป็น ปล่อยวางไม่ได้ คนมีทรัพย์สมบัติ
อยู่ 6 สิ่ง คือ ร่างกายความรู้ ความฝัน ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ความ
กล้าหาญ เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ยามพบรู้จักรัก ยามพรากรู้จักวาง 
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ไม่มีสิ ่งใดช่วยให้คนเรา ได้เปรียบคนอื่นมากเท่ากับการควบคุม
อารมณ์ให้สงบนิ่ง อยู่ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692809 
 

********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/692809
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ตอนที่ 97 
วิธีดับทุกข์ของคนที่มีความสุข 

 
ชีวิตมนุษย์ในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับการนำหลักธรรม ความ

เป็นจริงของชีวิตมาปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เกิดทางที ่ดีขึ ้นให้กับ
ตนเอง… หลักธรรมคำสอนช่วยขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มี
ความสุขในทุก ๆ วัน แม้จะเป็นความสุขที่ไม่มากมายนัก แต่ก็จะทำ
ให้ตัวเราเองมีจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์… แต่ทุกเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นั้น 
ขึ้นอยู่กับการฝึก การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้
เข้าใจในความเป็นจริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ยกตัวอย่าง เช่น  
“ความริษยา” ไม่เคยยกระดับจิตใจใคร ๆ ให้สูง…มีแต่ดึงลง ฉุดรั้ง
ให้ต่ำลง… กลายเป็นคนชอบแข่ง ช่างเปรียบและยอมรับกับความ
เป็นจริงไม่ได้ หมั่นไส้ทุกคนที่ดีกว่า เด่นกว่า จ้องแต่จะทำลาย จน
ลืมที่จะรักตัวเอง “ความโกรธ” ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา… แต่กลับสร้าง
ปัญหาให้ใหญ่และยากกว่าเดิม… อารมณ์ขุ่นมัวทำให้ตาบอด ใจ
บอด… ตัดสินใจพลาดเลือกทางผิด… ความเกรี้ยวกราดขาดสติ…ทำ
ให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่เป็น “ความอาฆาต” ไม่เคยทำให้ใครหลุด
จากอดีต มีแต่ยิ่งผูกปมให้แน่นขึ้น… มีชีวิตอยู่กับความทรมาน คิด
แต่จะแก้แค้น ทำลาย จนกลายเป็นไฟเผาไหม้ตัวเอง 

เป็นธรรมดาที ่บางครั ้งเราก็ควบคุมอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึกตัวเองไม่ได้… ปล่อยให้มันฉุดรั้งชีวิตให้ต่ำลงแบบไม่รู้ตัว
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ลองปัดกวาด “อารมณ์ขยะ” ล้างสมอง เปลี่ยนมุมมอง ฝึกควบคุม
อารมณ์ เปลี่ยนนิสัย แก้ไขทัศนคติที่มีต่อตัวเองและคนรอบข้าง  
โฟกัสแค่เรื่องที่ทำให้ใจสุข ไม่เปรียบเทียบ ไม่ริษยา ไม่โกรธ เกลียด
ง่าย ไม่พยาบาทและรู้จักอภัย ถ้าคิดว่า “โคตรยาก” ไม่ลองฝึกไม่
ลองเปลี่ยนก็แบก “ขยะ” ต่อไป เพราะนี่คือวิธีดับทุกข์ของคนที่มี
ความสุขที่ “เลือกทำ” 
Cr : แก้มใส 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/692810 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/692810
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ตอนที่ 98 
ตำนานชีวิต 

 
“ตำนานชีวิต” เป็นเรื ่องราวของเรื่องเล่า... เล่าถึงความ

เป็นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราเอง เป็นตัวบอกถึงการ
เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้น ๆ เหตุการณ์ กาลเวลานั้น ๆ เรื่องราวต่าง ๆ 
จะมีทั้งเรื่องดี - ไม่ดีปะปนกัน ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง เรื่องบาง
เรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถ
บอกหรือเดาได้ว่าเพราะเหตุใด... เป็นการเกิดขึ้นกับในช่วงที่เรา
ดำรงชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ 

ทุก ๆ เรื่องราว ถือเป็นบทเรียนชีวิตที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี...
หากมองย้อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถนำมาเป็นเรื่อง เล่า 
บันทึกลงเป็นประวัติชีวิตของเราได้ โดยเป็นเรื่องเล่า เป็นตำนาน
ชีวิตของคน ๆ นั้นเอง จากการอ่านหรือฟังเรื่องเล่าของคนอื่น ที่มี
ทั้งเรื่องดี - ไม่ดี สามารถนำมาปรับ ประยุกต์ใช้กับตัวของเราเองได้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรามากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องราวที่ไม่ดีจะ
สามารถนำมาเป็นเรื่องท่ีตัวเราต้องระมัดระวัง เพ่ือมิให้เกิดขึ้นกับตัว
ของเราเอง เพราะสิ่งไม่ดีหากเกิดขึ้น บางเรื่องราวทำให้เสียเวลา 
เสียเงินเสียทองมากมายตามมา เพียงแต่เรื่องบางเรื่องสามารถนำมา
เป็นครู บทเรียนสอนตัวของเราเองได้... ส่วนเรื่องดี ๆ เมื่ออ่านหรือ
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ฟังแล้วสามารถนำมาเป็นกำลังใจ ทำให้เรามีพลังทางด้านจิตใจขึ้น
ได ้

ตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย นั่นคือการเรียนรู้ 
เพราะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราเองมีชีวิตอยู่...  การเรียนรู้มีทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ยิ่งยุคปัจจุบัน คำว่า “การเรียนรู้”
นั้นเป็นคำนิยามที่กว้างมาก เพราะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตัวเราเอง
ยังมีลมหายใจอยู่... เรื่องราวบางเรื่องสำหรับคน ๆ หนึ่ง มีทั้งเรื่องที่
เหมือนและไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง 

ยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ จะทำให้
เราเข้าใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น... มีความเข้าใจในในหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธเจ้าในการสอนเพ่ือให้เราดำรงชีวิตบนโลกมนุษย์นี้
ได้อย่างมีความสงบร่มเย็น เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการ
แสวงหาความสุข มิต้องการมีความทุกข์... ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคนทุกคน
ต้องฝึกต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดสิ่งดังกล่าวนั้น  

ตำนานชีวิต... เป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่สามารถเป็น
เรื่องราว เรื่องเล่าบอกต่อรุ่นสู่รุ่นได้และสามารถนำไปเรียนรู้เพื่อ
ใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสันติสุขได้ 
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ภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่ผู้เขียนได้ถ่ายเอง เมื่อตอนไปร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพยายสมบุญ พิศมัย น้าของแม่บัว (ญาติฝ่ายแม่
ที่เหลือคนสุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นภาพของแม่น้ำปิง 
จังหวัดตาก ธรรมชาติยังคงสวยงามเสมอ ไม่ว่าเวลาไหน... 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/689325 

 
********************* 

https://www.gotoknow.org/posts/689325
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ตอนที่ 99 
ประวัติศาสตร์ของผืนนา 

 
เมื่อวานเย็น... อาจารย์ภัครพาพ่อ - แม่ ลูก - หลาน ไปดู

นากันที่ทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพ่อเรกับแม่
บุษ วางแผนกันไว้ว่า ต่อไปยกให้ลูกชายสองคน คนละ 20 ไร่ พวก
เธอจะต้องดูแลต่อจากพ่อกับแม่ เพราะท่ีนาผืนนี้มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานเกือบ 80 ปี นาของเราเป็นนาอกแตก มีลำคลองใหญ่ไหล
ผ่านผืนนาของพวกเรา... จึงทำให้ผืนนาของเรามีสองฝั่ง... ฝั่งที่เรา
ไปจะมีผืนนาเป็นผืนใหญ่ ของแม่บุษมี 40 กว่าไร่ และมีของน้าหมู
อีก 20 กว่าไร่... อีกฝั่งจะมีพื้นที่เพียง 4 ไร่ ของน้าหมู 1 ไร่...  ซึ่ง
พวกเราเตรียมทำบางสิ่งเอาไว้ในอนาคตกันค่ะ... 

สมัยนั้นกว่าจะได้มาเป็นโฉนดจับจองกรรมสิทธิ์กันในผืนนา
ผืนนี้ มีเรื่องเล่าต่อรุ่นสู่รุ่น... จนรัชกาลที่ 9 ต้องลงมาจัดการให้กับ
ประชาชนในสมัยนั้น... สำหรับตาทวดนั้นได้มาแค่ 40 กว่าไร่ ซึ่ง
สมัยก่อนจับจองกันได้เป็นร้อย ๆ ไร่ แต่ก็ต้องแบ่งให้คนอ่ืนได้ทำกิน
กันบ้าง... ดังนั้นพวกเราจึงทราบและรับรู้ว่าจะไม่ขายนาผืนนี้ ต้อง
รักษาให้ได้นานเท่านานเท่าท่ีจะทำได้... ซึ่งคนส่วนใหญ่จะขายไปกัน
หมดแล้ว มีแต่ครอบครัวของแม่บุษที่ยังไม่ยอมขาย เพราะเห็นถึง
ประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวของเราได้เรียนรู้
อย่างมากมาย 
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ที่นาผืนนี้ ตาทวดได้ยกให้แม่บุษ 20 กว่าไร่ น้าหมู 20 กว่า
ไร่... สำหรับพ่อเรได้ทำการซื้อต่อจากคนอื่นอีก 20 กว่าไร่ สมัยนั้น
พ่อเรซื้อประมาณ 7 หมื่นบาท แต่มา ณ ปัจจุบันแม่บุษเห็นเขาขาย
กันอยู่ประมาณเกือบ 2 ล้านบาทแล้ว... เล่นเอาแม่บุษตกใจว่า อะไร
มันจะขนาดนั้น 

ปัจจุบันนาผืนนี้ เป็นโฉนดทุกผืนและปลอดจำนองทุกผืน 
ทำให้พวกเราภูมิใจ จะเก็บรักษาไว้ในได้นานเท่านาน เป็นผืนที่ทำ
มาหากินต่อไปในอนาคต... ด้วยอำนาจบารมีของรัชกาลที่ 9 ที่ทรง
โปรดดูแลประชาชนให้มีพื้นที่ได้ทำมาหากินส่งลูก - หลานได้เรียน
สูง ๆ และกลับมาพลิกผืนดินจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่ตอบแทนได้ คือ การ
เป็นคนดีต่อทุกคนและต่อสังคม ชุมชนของตนเอง ไม่กระทำตนให้
เป็นที่เดือดร้อนของผู้อื่น 

สุดท้าย หากเกษียณเราคงต้องกลับมาดูแล... ซึ่งนำความรู้
ที่เราได้เรียนรู้มาทั้งชีวิต นำมาปรับประยุกต์ให้กับลูก - หลานได้สืบ
สานต่อไปได้... ช่วงนี้ โควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่ ยังคิดทำอะไรไป
ไกลไม่ได้นัก จึงต้องปลูกข้าวไปพลางก่อน ซึ่งได้เจ้าตัวเล็กของแม่
บุษได้ดูแลสืบสานต่อจากอาชีพเดิมของตาทวด... ณ ปัจจุบันนี้นาย
เก่งมากลูก “ทักษะชีวิต” ที่นายได้ฝึก รับไปเต็ม ๆ ลูก นี่ถือว่า 
“นายก็ได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วนะลูก” 

ในการไปดูบรรยากาศท่ีท้องนาของครอบครัวเรา ทำให้เห็น
ภาพบรรยากาศของท้องนาในยามเย็นที่ดูแล้วเพลินตา มีความสุข
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อย่างมากนำมาฝาก พวกเด็ก ๆ ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็น ได้เรียนรู้
จากธรรมชาติกันค่ะ... สำหรับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาติ
ของชีวิตครอบครัวของตนเองไปได้ในตัว... 
  

 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/688404 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/688404
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ตอนที่ 100 
ขอบคุณตัวเอง 

ผู้เขียน...ได้อ่านบทความใน FB ของ “กูจะบอกอะไรให้
นะ” มีความชอบในบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเราเองว่า สิ่ง
นี้คือการใช้ชีวิตของมนุษย์เราดี ๆ นี่เอง ที่ทุกคนได้ใช้แต่มิได้สังเกต
กันว่า “มันคือใช่” 

ขอบคุณ “ร่างกาย” ที่เดินผ่านวันนี้มาด้วยกัน 
ขอบคุณ “หัวใจ” ที่ยังไม่หยุดเต้นไปอีกวัน 
ขอบคุณ “ปัญหา” ที่ผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบของชีวิต 
ขอบคุณ “เรื่องร้าย ๆ” ที่ช่วยพิสูจน์ให้รู้ว่า “เรา...เก่งกว่า

ที่เราคิด” 
ขอบคุณ “เรื่องดี ๆ” ที่ช่วยชโลมใจในวันที่เหนื่อยล้า 
ขอบคุณ “สติปัญญา” ที่ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับหัวใจ 
ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ “ขอบคุณ” อีกหนึ่งวันที่

กำลังจะผ่านไปในชีวิต 
สุดท้ายที่ต้อง “ขอบคุณ” ก็คือ ขอบคุณตัวเอง และหวังว่า 

เราจะยังอยู่ด้วยกันในวันต่อ ๆ ไป และในวันพรุ่งนี้...  
ฉันจะพยายาม “ย่อเรื่องร้าย” แต่จะ “ขยายเรื่องดี” 
ฉันจะพยายาม “เพิ ่มความสุข” และ “ลดความทุกข์” 

ให้กับตัวเอง 
ฉันดีใจที่มีเธอนะ... ไม่ได้บอกใครแค่บอกกับ “ตัวเอง” 
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ชอบค่ะ เพราะนี่คือการใช้ชีวิตจริงของมนุษย์ ที่บางคนมิได้
นึกถึงว่านี่คือ “เรื่องจริงของการใช้ชีวิต” เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคน
ต้องพบเจอ... มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกัน โดยลืมนึกถึงว่า “ความจริง
ของชีวิตนั้นคืออะไร มีชีวิตขึ้นมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไรและเกิดมา
ทำไม ควรทำอะไรตอนมีชีวิตอยู่... อย่าหลงระเริงและประมาทต่อ
การใช้ชีวิต หากเมื่อถึงวันสุดท้ายของการใช้ชีวิต ท่านจะรู้สึก
เสียดายว่า “ควรที่จะทำอะไรให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
หรือโลกใบนี้เสียแต่ตั้งนานแล้ว”” 

 

 
ที่มา :https://www.gotoknow.org/posts/687721 

 
*********************

https://www.gotoknow.org/posts/687721
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แทนคำขอบคุณ 
 

ขอบคุณทุกท่านค่ะ 
ที่ได้ร่วมงานกันมา 18 ปี เต็ม 

(นับช่วงที่มารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
 

“บุษยมาศ ทำงานเพื่อพัฒนา มิเคยคิดทำลายมหาวิทยาลัย” 

 
ขอกราบ ขอบคุณ...ที่ได้รับไออุ่น...การุณจากแฟนเพลง 

ฉันแสนชื่นใจ หายวังเวง...เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ 
น้ำใจ ไมตรี...จากแฟนเพลงทุกทุกที่...ปราณี หลั่งไหล 

ฉันขอฝากนาม “บุษยมาศ” เอาไว้...โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป 
ขออยู่ คู่แฟนเพลง...ไม่เคยคิดว่าเก่ง...หรือดังกว่าใครใคร 

เพราะ คุณ ผู้ ฟัง...เท่านั้นยิ่งใหญ่...ชว่ยเป็นแรงใจให้ฉันดังมา 
ขอองค์ เทวา...สถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่...คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา 

ขอจงเชื่อใจ ไว้เถิดว่า...ตราบชั่วชีวาไม่ลืมทุกคน 
 

**************************** 
 
 
 
 
 



385 
 

บทสรุปของชีวิต 

 จากชีวิตที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ นับตั้งแต่วัยทารก ตลอดจน
ได้รับการศึกษา และจบวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ นั้น เป็นการ
แสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ และเลี้ยงชีพตนให้เติบโต
ขึ้นได้บนโลกใบนี้...สิ่งที่เห็น นั่นคือ ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ไม่ว่า
จะเรื่องใด ๆ ก็ตาม มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต มิมี
ช่วงวัยใดจะไม่มีการเรียนรู้...เรียนรู้จนกว่ามนุษย์จะสิ้นชีวิต 

 การเรียนรู้มีหลากหลายช่วงวัย และหลายเรื่องราว แต่สิ่ง
สำคัญสิ่งหนึ่ง คือ การเปิดใจ ยอมรับการเรียนรู้ของชีวิต เพราะแต่
ละคนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ แตกต่างกัน สิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรที่จะ
เรียนรู้ให้มาก ๆ นั่นคือ เรื่อง ความเป็นจริงของชีวิต และทุกคนจะ
เข้าใจคำว่า “ชีวิต” มากขึ้น สุดท้าย ทุกคนจะพบกับคำว่า “สัจ
ธรรม” เกิดขึ้น...ตั ้งอยู่...ดับไป จงเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง และสุดท้ายเราจะพบกับคำว่า “ความเป็นจริงของชีวิต” คือ
อะไร?  

 
 
 
 
 



 
 



 

 


