ข้อคิดพื้นฐาน
เพื่อผ่านวิกฤติ โควิด ๑๙

หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้� จะเป็็นอุุปกรณ์์น้้อยๆ
เพื่่�อช่่วยนำำ�กรวดเม็็ดเล็็กๆ ออกจากรองเท้้าของผู้้�อ่่าน
ได้้สััก ๑ เม็็ดเถิดิ

นายยอดเยี่่�ยม เทพธรานนท์์
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปล. ขอขอบคุุณเหล่่าบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�เหนื่่�อยหนััก เสีียสละ เต็็มหััวใจ
เพื่อ�่ พวกเราทุุกคน จนเราไม่่มีีวิิกฤติิใหญ่่ในวิิกฤติิที่่�เกิิดขึ้้น� ... ขอขอบคุุณ ใน “น้ำำ�� ใจ”
และ “วิินััย” ของคนไทย ที่่�ร่่วมจัับมืือช่่วยเหลืือกัันจนเราผ่่านวิิกฤติิมาได้้ด้้วยกััน
หลายจัังหวะ... และขอขอบคุุณที่่�ทำำ�ให้้ผมยัังมีีชีีวิิตอยู่่� เพื่่�อมีีโอกาสเขีียนบัันทึึก
ฉบัับนี้้�ครัับ
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“ต้้มยำำ�กุ้้ง� ๒๕๔๐” vs “โควิิด ๒๕๖๓”
ความแตกต่่างของวิิกฤติิ... “ต้้มยำำ�กุ้�ง้ ๒๕๔๐” vs “โควิิด ๒๕๖๓”
ผู้้ �ที่่ � พ อมีีอายุุ ห น่่ อ ย ทุุ ก คนจะจำำ � ได้้ ว่ ่ า ตอนปีี ๒๕๔๐ ที่่� ป ระเทศไทยเราเกิิด
“วิิกฤติิต้้ ม ยำำ �กุ้้� ง” ...เราตกใจและมีีชีีวิิตที่่� ลำ ำ � บากมาก... ต้้ อ งใช้้ เวลาพัั ก ใหญ่่
เราถึึงจะผ่่านวิิกฤติินั้้�นไปได้้ จนทุุกอย่่างกลัับมาเหมืือนเดิิมเมื่่�อเวลาผ่่านไป ๓-๔ ปีี
แต่่หลายชีีวิิตก็็เปลี่่�ยนไปแบบหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ
ณ วัันนี้้�เกิิดวิิกฤติิ “โควิิด ๑๙” ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ว่่า New Normal ที่่�เปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตคน
ไปอีีกไม่่น้้อย และทุุกคนต่่างก็็ไม่่ทราบว่่า จะกลัับมาเหมืือนเดิิมอีีกเมื่่�อไร.. ได้้แต่่นั่่�งลุ้้�น
และตั้้�งหน้้าตั้้�งตาคอย
ความเหมืือนกัันของ ๒ วิิกฤติิก็็คืือ ทุุกคนรู้้�สึึก “ป่่วย” จนไม่่สามารถใช้้ชีีวิิตตามปกติิได้้
เพราะสัังคมก็็เปลี่่�ยน ชีีวิิตส่่วนตััวก็เ็ ปลี่่�ยนไป ...แต่่ความน่่าสนใจก็็คือื “ความแตกต่่าง”
ระหว่่างวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” และ “โควิิด ๑๙” นั้้�น เป็็นการป่่วยไข้้ที่่�แตกต่่างกััน
วิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” ก็็เหมืือนการเกิิดอุุบััติิเหตุุอย่่างหนััก ที่่�เกิิดขึ้้�นฉัับพลัันทัันทีี เหมืือน
“รถยนต์์ถููกชนหนััก” จนหลายคนก็็ต้้องสููญเสีียชีีวิิต แขนหััก ขาหััก สมองกระเทืือน...
บางคนก็็เข้้าเฝืือกรัักษากระดููก ไม่่นานก็็หาย ...บางคนต้้องตััดแขนตััดขา แล้้วจึึง
พยายามหาแขนขาเทีียมมาใส่่แทน ...แต่่ผู้้�ที่่�รอดชีีวิิตมาได้้ ก็็กลัับมาใช้้ชีีวิิตคล้้ายเดิิมได้้
2

วิิกฤติิ “โควิิด ๑๙” แตกต่่างจากวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง เพราะเราไม่่ได้้เป็็นผู้้�ป่วย
่ จากอุุบัติิั เหตุุ
ฉัับพลััน แต่่เราเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาเรื่่�อง “เครื่่�องใน” หลากหลายโรค บางคนอาจจะ
เป็็นโรคปอด บางคนเป็็นโรคหััวใจ บางคนเป็็นโรคไต บางคนเป็็นโรงสมองเสื่่�อม
บางคนเป็็นโรคกระดููกเสื่่�อม ฯลฯ และบางคนก็็เป็็นหลายโรคประกอบกััน
ชีีวิิตของคนเป็็นวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” จะหยุุดชะงัักชีีวิิตไปพัักหนึ่่�ง หากไม่่เสีียชีีวิิต
ก็็จะฟื้้�นตััวกลัับมาได้้คล้้ายเดิิม... แต่่วิิกฤติิ “โควิิด ๑๙ ไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�น เพราะชีีวิิต
อาจจะยัังเดิินอยู่่� แต่่เดี๋๋�ยวโรคโน้้นโรคนี้้�ก็็เข้้ามากระทบ ทำำ�ให้้ต้้องเข้้าโรงพยาบาลบ่่อย
กิินยาหลายอย่่าง ...ชีีวิิตเปลี่่�ยนไป และไม่่รู้้�ว่่าเมื่่�อไรจะเสีียชีีวิิต จากหลายโรคของ
เครื่่�องในเกิิดวิิกฤติิ
การดููแลรัักษาตััวเองของวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้� ง ๒๕๔๐” และ โควิิด ๑๙ ๒๕๖๓”
จึึงแตกต่่างกััน ...ต้้องศึึกษาและกำำ�หนด “จิิต” ให้้มั่่�น และเข้้าใจสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น
ใกล้้ตััว เพื่่�อชีีวิิตจะได้้ผ่่านโรคร้้ายนี้้�ไปให้้ได้้ ...แม้้จะต้้องตััดไต ตััดม้้าม ตััดปอด ฯลฯ
ไปบ้้าง ก็็ไม่่เป็็นไร

ขอ “พลััง” จงมีีแด่่ทุกุ ท่่าน
เพื่่�อผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปให้้ได้้เทอญ
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ความแตกต่่างของ “โรคร้้าย”
๒๕๔๐ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” ... โรคเลิิกแล้้ว เหลืือแต่่การ “เยีียวยา”
๒๕๖๓ “โควิิด ๑๙” ... โรคยัังอยู่่� ต้้อง “ป้้องกัันไป เยีียวยาไป”
วิิกฤติิ โควิิด ๑๙ ครั้้ง� นี้้ยั� งั ไม่่จบสิ้้น� มีีผู้้�รู้�บ้ อกว่่า จะไปอีีกนานพอสมควร เพราะจะสงบได้้
ก็็ต้้องหลัังจากค้้นพบ “วััคซีนี ” ที่่�มีีประสิิทธิิภาพจริิง ไปแล้้วอีีก ๖ เดืือน คาดหมายว่่า
น่่าจะไปถึึงสิ้้�นปีีหน้้า (๒๕๖๔) จึึงต้้องกรุุณาอย่่าใจร้้อน อย่่าเสีียสติิ หรืืองอมืืองอเท้้า
...ต้้องประมวลสิ่่ง� ที่่�อยู่่�ในตััวเองและสิ่่ง� ที่่�อยู่่�รอบตััว และสรุุปเพื่อ�่ ดำำ�เนิินการกัับชีีวิิตต่่อไป
ตอนวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” บริิษััทมากมายต้้อง “ปิิดกิิจการ” รวมถึึงเหล่่าบริิษััท ออกแบบ
-รัั บ เหมาก่่ อ สร้้ า ง - ควบคุุ ม งานด้้ วย ...และเป็็ น การปิิ ด อย่่ า งฉัั บ พลัั น ทัั น ทีี
แต่่ ใ นกรณีีวิิกฤติิ “โควิิด๑๙” ครั้้� ง นี้้ � ...บริิษัั ทส่ ่ ว นใหญ่่ จ ะยัั ง ไม่่ ปิ ิ ด กิิจการ
แต่่จะค่่อยๆชะลอธุุรกิิจลง และผู้้�รู้้�ทางเศรษฐกิิจท่่านบอกว่่า ...จะค่่อยๆ ปิิดกิิจการ
หรืือเปลี่่�ยนแปลงกิิจการ ไปเรื่่�อยๆ และน่่าจะมากกว่่าสมััย “ต้้มยำำ�กุ้้�ง”
ตอนวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” จะมีีการ Layoff พนัักงาน หรืือ “ลดเงิินเดืือน”พนัักงาน
โดยทัันทีีจำำ�นวนมาก เพราะการเจ็็บป่่วยที่่�เกิิดเหมืือนอุุบััติิเหตุุรถชนประสานงากััน
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แต่่ ในวิิกฤติิ โควิิด ๑๙ ครั้้� งนี้้ � ...ยัั งไม่่ ค่่ อยมีีการไล่่ พนัั กงาน หรืื อลดเงิินเดืื อน
โดยทัันทีีทัันใด แต่่เริ่่�มที่่�การไม่่รัับพนัักงานใหม่่ ให้้ลดจำำ�นวนเวลาในการทำำ�งาน ฯลฯ
แต่่เชื่่�อว่่าปลายปีีนี้้�อาจจะมีีการพิิจารณากัันในหลายองค์์กรเพราะเหมืือนโรคร้้าย
ภายในตััว ที่่�ค่่อยๆ ออกอาการหนัักขึ้้�น หนัักขึ้้�น หากเยีียวยาไม่่ถููกต้้อง
วิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง หลายคนต้้องแขนขาด-ขาขาด และหลายคนก็็ใส่่แขนเทีียม-ขาเทีียม
หรืือมีีอุุปกรณ์์ช่่วย.... แล้้วก็็กลัับมาใช้้ชีีวิิตได้้ (เกืือบ) เหมืือนเดิิม
ในวิิกฤติิ โควิิด ๑๙ ครั้้�งนี้้� บางคนอาจจะสููญเสีียอวััยวะไปบ้้าง กรุุณารัักษาอวััยวะ
ที่่� เ หลืื อ ให้้ ดีีที่่ � สุ ุ ด เพราะหาก “เครื่่� อ งใน” ต้้ อ งสููญเสีียไปทั้้� ง หมด ...ก็็ ย ากจะ
มองเห็็นท้้องฟ้้าได้้อีีกต่่อไป
อีีกความแตกต่่างหนึ่่�งของ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” และ “โควิิด ๑๙” ที่่�น่่าสนใจก็็คืือ...
วิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง =เมืืองไทยสร้้างวิิกฤติิ แล้้ววิิกฤติิก็็กระจายออกไปนอกประเทศ ทั่่�วไป
วิิกฤตโควิิด๑๙ =เมืืองไทยติิดโรค แต่่เมืืองไทยเป็็นประเทศที่่ค� วบคุุมโรคได้้ดีีที่่สุ� ดุ ในโลก
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ดัั ง นั้้� น การที่่� มีีชีีวิิต อยู่่�ในเมืื อ งไทยในวิิกฤติิโควิิด ๑๙ นี้้ � อาจจะโชคดีีกว่่ า
ครั้้�งเกิิดต้้มยำำ�กุ้้�ง จงสร้้างรอยยิ้้�มให้้ตััวเอง พิิจารณาสรรพสิ่่�งให้้ดีี เพราะ “โอกาส”
ที่่�จะมีีรอยยิ้้�มได้้เร็็วกว่่าการที่่�อยู่่�ในประเทศอื่่�นก็็ได้้
ในช่่วงไวรััส โควิิด ๑๙ นี้้� จะเกิิดวิิกฤติิในหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งที่่�กำ�ลั
ำ งั เกิิดในปััจจุุบันั
และอาจจะเกิิดขึ้้ � นในอนาคต และหลายชีีวิิตจะต้้ องเข้้ าไปอยู่่�ในสภาวะวิิกฤติิ
ช่่วงใดช่่วงหนึ่่�ง... ทำำ�ให้้หลายคนอยากจะ “ตััดสิินใจสำำ�คััญ” ในช่่วงวิิกฤติิชีีวิิต
ซึ่่�งเป็็นอัันตรายพอควร
“จงตััดสิินใจชีีวิิต ว่่าชีีวิิตจะเดิินไปทางใด ในช่่วงที่่�เรากำำ�ลัังมีีชีีวิิตที่่�ปกติิ
แล้้ ว เราจะมีี ทั้้ � ง สติิ ปัั ญ ญา ข้้ อ มููล ที่่� จ ะตัั ด สิิ น ใจได้้ ไ ม่่ ผิ ิ ด พลาด”
เราต้้องตััดสิินใจชีีวิิต หรืือเรีียกว่่าเป็็นการ “วางแผนชีีวิิต” ในช่่วงเวลาที่่�จิิตปกติิ
หากเราไปตัั ด สิินใจ (สำำ �คั ั ญ ) ว่่ า ชีีวิิตจะเดิินไป ทางไหนในช่่ ว งที่่� เ กิิดวิิกฤติิ
เราอาจจะเดิินพลาดได้้
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ข้้อคิิดสำำ�คััญสำำ�หรัับ “ผู้้�ป่่วย” ทุุกคน...
หากเราป่่วยอยู่่� จงทำำ�ร่่างกายให้้เป็็น ปกติิ เสีียก่่อน แล้้วจึึงไป “ออกกำำ�ลััง”
ให้้ร่่างกาย “แข็็งแรง - ดููดีี” ... มิิเช่่นนั้้�น ร่่างกายจะมีีอัันตรายมากๆ ...อาจจะทำำ�ให้้
“พิิการ” หรืือ “เสีียชีีวิิต” ได้้ ... กรุุณา “เข้้าใจ” และ “ใจเย็็น” สัักนิิดเถิิด
ข้้ อพึึงระวัั งในยุุ คที่่� Social Media ทรงพลัั งยิ่่ � ง ก็็ คืื อข่่ าวสารและพฤติิกรรม
บางประการ ที่่�เกิิดขึ้้�นในโลกกว้้าง เป็็นข่่าวสารและพฤติิกรรมที่่�ไม่่เข้้าใจความจริิง
ในจิิตและในใจ อาจจะเป็็นเพราะความไม่่เข้้าใจ ความไม่่รู้้� ความแตกต่่างทางสัังคม
และวััฒนธรรม หรืืออาจจะเกิิดจากความโลภ ในความไม่่ดีีในใจก็็ได้้
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“วิินััย” สำำ�คััญเสมอกัับ “ผู้้�ป่่วย” ทุุกคน.
ต้้องมีี “สติิ” และ พยายาม “เข้้าใจ” ในเหตุุต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
สิ่่ � ง ที่่� เ กิิดขึ้้ � น เป็็ น เรื่่� อ งของโลกที่่� กำ ำ �ลั ั ง หมุุ น ไป เราต้้ อ งรู้้ �ว่ ่ า โลกหมุุ น อย่่ า งไร
ตรงไหนเราต้้องหมุุนตามโลก และ ตรงไหนที่่�ก็็ปล่่อยโลกเขาหมุุนไปเถิดิ
ซุุนวููบอกว่่า... “วิินััย สำำ�คััญกว่่า ความสามารถ”
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในยามต้้องออกรบ
ในความทุุ ก ข์์ ที่่ � สุ ุ ด อาจสร้้ า งพลัั ง ที่่� จ ะมอบให้้ ผู้ ้ �อื่่ � น มากที่่� สุ ุ ด แม้้ ไ ม่่ มีี รอยยิ้้� ม
แต่่หััวใจก็็อบอุ่่�น... สัังคมใดที่่�สะสมพลัังไว้้เพื่่�อมอบให้้แก่่กัันและกัันยามมีีวิิกฤติิ
จะทำำ�ให้้สัังคมนั้้�นผ่่านวิิกฤติิไปได้้ โดยไม่่ล่่มสลาย เมืืองไทยผ่่านการระบาดหนััก
ของโควิิด ๑๙ มาได้้ เพราะวิินััยและ “การให้้” ของพวกเราทุุกคน จงรัักษาวิินััย
และการให้้กัันไว้้ให้้ดีีที่่�สุุด แล้้วเราจะผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปด้้วยกัันเร็็วขึ้้�น
ค่่อยๆ พิิจารณาหา “โอกาส” จากวิิกฤติินี้้� (แต่่กรุุณาอย่่าหาโอกาสแบบ “มาร”)
เพราะเมื่่� อ เกิิดวิิกฤติิ ทำำ � ให้้ ทุ ุ ก คนจะมองเข้้ า หาตัั ว เองเสมอหากบางคนเห็็ น
และสามารถจััดการได้้ “วิิกฤติินั้้�น ก็็อาจจะเป็็นโอกาส” ได้้ ...ในทุุกวิิกฤติินั้้�น... “สติิ”
สำำ�คััญที่่�สุุด อย่่าหยุุดเพีียงการ “ก่่นด่่า” แล้้ว “งอมืืองอเท้้า” เพื่่�อหวัังจะให้้ผู้้�อื่่�น
เป็็นผู้้�แก้้ไขปััญหา ... กรุุณา “เริ่่�มต้้น” ที่่�ตััวเองก่่อน
คำำ�คมโบราณบอกว่่า... “ในทุุกวิิกฤติิ มีีโอกาส”
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“ตััวเรานั้้�นเป็็นไปตามที่่�ใจเราคิิด”
หลายคนที่่�ผ่่านวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�งมาได้้ ก็็เพราะการ “ทำำ�ตััว” ที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์
...ซึ่่ง� ในวิิกฤติิ โควิิด ๑๙ ครั้้ง� นี้้� ก็็เช่่นเดีียวกััน พระพุุทธองค์์สอนว่่า... “ตััวเรานั้้น� จะเป็็นไป
ตามสิ่่�งที่่�ใจเราคิิด”
ดัังคำำ�สอนขงเบ้้ง เพื่่�อผ่่านวิิกฤติิครั้้�งนี้้�..
ถ้้าคุุณคิิดอยากเป็็นอะไร คุุณก็็จะได้้เป็็นสิ่่�งนั้้�น ถ้้า...
เพราะ แสวงหา ... มิิใช่่เพราะ รอคอย
เพราะ เชี่่�ยวชาญ ... มิิใช่่เพราะ โอกาส
เพราะ สามารถ ... มิิใช่่เพราะ โชคช่่วย
ดัังนี้้�แล้้ว.... “ลิิ ขิิ ต ฟ้้ า ห รืื อ จ ะ สู้้� ม า น ะ ต น”
โควิิด ๑๙ ทำำ�ให้้หลายอย่่างของชีีวิิตหลายคนเปลี่่�ยนแปลงไป ธุุรกิิจการงานผกผััน
บางคนรู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังสู่่� “จุุดอัับ” ของชีีวิิต พยายามที่่�จะมองหา New Normal...
ซึ่่�งคืืออะไรยัังไม่่ทราบกััน ขอให้้เริ่่�มลุุกขึ้้�นมายืืน หาข้้อมููลและใช้้หยาดเหงื่่�อแก้้ปััญหา
เพราะ “ลิิขิิตฟ้้า ฤาจะสู้้� มานะคน”
จงมีี “ความกล้้าหาญ” (ไม่่ใช่่บ้้าบิ่่�น) ที่่�จะผ่่านวิิกฤติิทั้้�งหลายไปให้้ได้้

“คนกล้้าหาญไม่่ใช่่คนที่่�ไม่่รู้้�สึึกเกรงกลััวอะไร
แต่่คืือคนที่่�เอาชนะความกลััวที่่�มีีได้้ต่่างหาก”
(The brave man is not he who does not feel afraid,
but he who conquers that fear.)
- ท่่านเนลสััน แมนเดลา
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ระวััง...ตกตะเข็็บกัันสัักนิิดเถิิด
ระวัังอาการ PETER PRINCIPLE กำำ�ลัังกลัับมาพร้้อมโควิิด ๑๙ นะครัับ
อาการ Peter Principle ที่่�วงการนัักบริิหารของโลกเขากำำ�หนดไว้้ก็็คืืออาการที่่�
“ตำำ�แหน่่งงาน สููงกว่่า ความสามารถในการทำำ�งาน” เป็็นอาการที่่มั� กั จะเกิิดขึ้้น� หลัังจาก
เศรษฐกิิจในสาขาใดสาขาหนึ่่�งมีีการเจริิญเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาพัักหนึ่่�ง
เป็็นอาการที่่�หน่่วยงานต่่างๆ ขาดคนทำำ�งาน (เพราะว่่าเกิิดงานมากขึ้้�นกว่่าจำำ�นวน
คนที่่�ทำำ�งาน) จึึงต้้องมีีการโปรโมทตำำ�แหน่่งต่่างๆ ให้้ สููงขึ้้�น คนทำำ�งานทั้้�งหลาย
จึึงมีีตำำ�แหน่่งสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว และรวดเร็็วกว่่าการพััฒนาความสามารถนั้้�นๆ
ในทุุกวงการต่่างมีีอาการ Peter Principle นี้้� รวมถึึงวงการออกแบบก่่อสร้้าง
ก็็เป็็นเช่่นเดีียวกััน เมื่่�อเศรษฐกิิจและโครงการต่่างๆ เกิิดขึ้้�นมากในรอบหลายปีี
ทำำ � ให้้ มีีตำ ำ � แหน่่ ง ต่่ า งๆ ว่่ า งมาก การเลื่่� อ นตำำ � แหน่่ ง สููงขึ้้ � น ก็็ ต้ ้ อ งมีีเป็็ น ธรรมดา
แต่่เมื่่�อมีีตำำ�แหน่่งที่่�สููงขึ้้�นแล้้ว ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าความสามารถจะเหมาะสม
กัั บ ตำำ � แหน่่ ง นั้้� น ๆ เมื่่� อ โลกแห่่ ง ความจริิงกลัั บ มา แถมเศรษฐกิิจเกิิดแปลกๆ
เพราะไวรััส
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ยกตััวอย่่างเช่่น
เป็็น “แม่่ครััว” แต่่ไม่่รู้้�ว่่า “ไข่่ยางมะตููม” ทำำ�อย่่างไร
เป็็น “ผู้้�จััดการบริิษััท” แต่่อ่่าน “บััญชีี” ไม่่รู้้�เรื่่�อง
เป็็น “สถาปนิิก” แต่่ไม่่รู้้�เรื่่�อง “กฎหมายผัังเมืือง”
เป็็น “คนขัับรถ” แต่่ไม่่รู้้�เรื่่�อง “แบตเตอรี่่�รถยนต์์”
เป็็น “ครููภาษาไทย” แต่่อ่่าน “ภาษาบาลีี” ไม่่ออกสัักตััว
เป็็น “นัักออกแบบสวน” แต่่ไม่่รู้้�อัันตรายของ “รากประดู่่�” เป็็นต้้น
ใครที่่�มีีอาการ Peter Principle เช่่นนั้้�น
จะอัันตรายและจะ “ตกตะเข็็บ”
หากเศรษฐกิิจเกิิดอาการหดตััว อย่่างเช่่นกำำ�ลังั เกิิดขึ้้น� อยู่่�ตอนนี้้� จากผลของ โควิิด 19
กระจายไปทั่่�วโลก จะทำำ�ให้้มองไปข้้างหน้้าแล้้วไม่่เห็็นแสงปลายทาง มองจุุดที่่�ยืืนอยู่่�
ณ ปััจจุุบัันก็็มืืดสลััวไม่่มั่่�นคง...
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สำำ�หรัับคนในวงการก่่อสร้้าง ลองตรวจสอบตััวเองสัักนิิดนะครัับว่่า
ท่่านมีีอาการ Peter Principle หรืือไม่่ครัับ...
เป็็น Project Architect แต่่ตรวจ Shop Drawing ไม่่เป็็น
เป็็น สถาปนิิกแล้้วเขีียน Specification ไม่่ได้้
เป็็น ผู้้�จััดการแต่่ทำำ� Feasibility ไม่่ได้้
เป็็น Project Manager แต่่ Estimate ไม่่เป็็น
เป็็น Site Engineer แต่่คำำ�นวณวางไม้้แบบ-นั่่�งร้้านไม่่เป็็น
เป็็น Interior Designer แต่่ไม่่รู้้�ความสููงของเตีียงนอนคนแก่่
อย่่าทำำ�ตััวเองเหมืือนคนที่่�ยืืนเฉยๆ เกาะราวอยู่่�บน “บัันไดเลื่่�อน” ที่่�กำำ�ลัังเลื่่�อนขึ้้�นไป
แม้้จะยืืนเฉยๆ อยู่่�บนบัันไดเลื่่�อน บัันไดก็็เลื่่�อนขึ้้�นไปสู่่�ชั้้�นที่่�สููงกว่่า เราก็็นึึกว่่า
เราประสบความสำำ�เร็็จแล้้ว แต่่... หากเมื่่�อไรที่่� บัันไดหยุุดเลื่่�อน เราก็็ไปไหนไม่่ได้้
เพราะไม่่มีีแรงก้้าวเดิิน... หากแม้้นบัันไดเลื่่�อนลง... “นรก” ของชีีวิิต ก็็อยู่่�ข้้างล่่างนั้้�น
เมื่่�อโลกกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สภาวะ New Normal วิิถีีใหม่่ ที่่�ยัังไม่่มีีใครรู้้�ว่่าคืืออะไรแน่่ๆ
รู้้�เพีียงว่่า หลายอย่่างจะเปลี่่�ยนไป
หากยัั ง นั่่� ง ไขว่่ ห้ ้ า งสบายใจ ไร้้ วิินั ั ย และความรอบรู้้ � เป็็ น Peter Principle
ที่่� กำ ำ �ลั ั ง อยู่่�ในความฝัั น ...พอลืื ม ตาขึ้้ � น มา อาจจะไม่่ มีีที่่ � ยื ื น อยู่่�บนโลกนี้้ � แ ล้้ ว ...
ระวัังกัันสัักนิิดเทอญ
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“ปรััชญาของมด” (Ant Philosophy)
“มด” เป็็นสััตว์ตั์ วนิิ
ั ดเดีียว ไม่่ได้้เก่่งกาจอะไรมากมาย แต่่ทุกุ คนยอมรัับในความเป็็นมด
ก็็เพราะว่่ามดนั้้น� แสดงออกหลายอย่่างให้้เรายอมรัับ จึึงไม่่มีีใครกล้้าจะเหยีียดหยามมด
เพราะมดเป็็ น สัั ญลั ั ก ษณ์์ ที่่ � ทุ ุ ก คนต้้ อ งการและยอมรัั บ ...แนวทางชีีวิิตของมด
ซึ่่�งถืือเป็็นปรััชญาชีีวิิตมีี ๔ ข้้อง่่ายๆคืือ....
๑. มดน้้อยไม่่เคยละความพยายาม (Ants never Quit) มดอยากจะทำำ�อะไร
จะตั้้�งใจมั่่�นเสมอ จะฟัันฝ่่าอุุปสรรคที่่�ขวางหน้้าไปให้้ได้้
๒. มดน้้อยจะเตรีียมการสำำ�หรับั อนาคตเสมอ (Look Ahead) มดน้้อยจะสะสมอาหาร
สำำ�หรัับฤดููหนาวตลอดฤดููร้้อน ตระหนัักความเป็็นจริิงและเตรีียมการล่่วงหน้้าเสมอ
๓. มดน้้อยจะมองโลกในแง่่ดีี (Stay Positive) มดน้้อยจะรู้้�จัักการรอคอยและ
คาดหมายความสุุขและสำำ�เร็็จในอนาคตเสมอ
๔. มดน้้อยจะทำำ�เต็็มความสามารถเสมอ (Do all you can) มดน้้อยใช้้พลัังทั้้�งหมด
เพื่่�อให้้บรรลุุสู่่�เป้้าหมายเสมอ
ท่่านนัับถืือเจ้้ามดน้้อยไหมครัับ ...เรามาเป็็นมดน้้อยกัันในเวลาวิิกฤติินี้้�ไหมครัับ
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ท่่านได้้“เตรีียมพร้้อม”เพีียงไร หลัังโควิิด ๑๙
“ถ้้าข้้าพเจ้้ามีีเวลาแปดชั่่�วโมงในการตััดต้้นไม้้
ข้้าพเจ้้าจะใช้้เวลาหกชั่่�วโมงในการลัับขวานให้้คม”
- อัับราฮััม ลิินคอล์์น
ลิินคอล์์น อธิิบายว่่า หากแม้้มีีเวลา ๘ ชั่่�วโมง แล้้วไม่่ลัับขวานให้้คมเพีียงพอ ก็็จะตััด
ต้้นไม้้ ด้้วยขวานทื่่�อๆให้้เสร็็จภายใน ๘ ชั่่�วโมงไม่่ได้้ อาจจะต้้องใช้้เวลาเป็็นวัันหรืือ
ตััดต้้นไม้้ไม่่สำำ�เร็็จ... ในขณะมีีวิิกฤติิก็็ต้้องแก้้ไขวิิกฤติิ และต้้องเตรีียมตััวเมื่่�อวิิกฤติิ
ผ่่านไป การรอบรู้้�และการวางแผนเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมาก อย่่าปล่่อยให้้ชีีวิิตไปเรื่่�อยๆ
อยู่่�เฉยๆ ไปเรื่่�อยๆ จนวิิกฤติิผ่่านไป โดยขาดการวางแผนเพื่่�อปฏิิบััติิการในอนาคต
จง “ใจเย็็น” แต่่ไม่่ “ขี้้�เกีียจ”“การจััดระบบความคิิดให้้เป็็นระเบีียบและการจััด
ระเบีียบความคิิดให้้เป็็นระบบ” จะทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่า เราจะใช้้ “เวลา” ทั้้�งหลายที่่�เรามีีนั้้�น
ทำำ�อะไรบ้้าง และจะทำำ�เมื่่�อไร ณ เวลานี้้� ...อย่่าหลอกตััวเอง หรืือหลอกสัังคม...
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“You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can’t fool all of the people all the time.”
“คุุณอาจจะหลอกคนทุกุ คนได้้ในบางเวลา
คุุณอาจจะหลอกคนบางคนได้้ตลอดเวลา
แต่่คุุณไม่่สามารถหลอกคนทุกุ คนได้้ตลอดเวลาหรอก”

ลิินคอล์์นบอกว่่า... “ข้้าพเจ้้าเป็็นคนเดิินช้้า แต่่ไม่่เคยเดิินถอยหลััง”
(I am a slow walker, but I never walk back.)
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ก้้าวข้้ามไปให้้ได้้... ใครไม่่เคยหกล้้ม
เขาคืือ “หุ่่�นยนต์์”
สภาวะของสัังคมและเศรษฐกิิจยัังน่่าเป็็นห่่วงมาก ต้้องมีีการแก้้ไข... อย่่าหวั่่�นไหว
อย่่าท้้อถอย เดิินไปเรื่่�อยๆ อย่่างมีีสติิ และมีีธรรม... กำำ�หนดจิิต วิิเคราะห์์ข้้อมููล สรุุป
และเดิินต่่อไป
หากอุุปสรรคทั้้�งหลายทำำ�ให้้หกล้้ม... ก็็ลุุกขึ้้�นมา อย่่าท้้อถอย บางครั้้�งอาจจะหกล้้มไป
เพราะโดนผลััก หรืือโดนหลอกให้้เดิินผิิด แต่่ก็็ลุุกขึ้้�นมาเถิิด... เพราะการ “หกล้้ม”
แม้้จะเจ็็บตััวบ้้าง แต่่ก็็ดีีกว่่าการ “หลงทาง” มากมาย
การได้้มีี “โอกาส” ที่่�จะเดิินไปเพื่่�อผ่่านขวากหนามทั้้�งหลาย ถืือว่่าเป็็น “โชคดีี”
สำำ�คััญของชีีวิิต... เพราะทุุกชีีวิิตย่่อมต้้องมีีอุุปสรรค์์ เป็็นธรรมดาหากไม่่มีีขวากหนาม
หรืืออุุปสรรคเลย ก็็แสดงว่่าเรานั้้�นไม่่มีีชีีวิิต...
ดัั ง นั้้� น เมื่่� อ การมีีอุุ ปส รรคเป็็ น ธรรมดา และเรายัั ง สามารถเดิินหน้้ า ต่่ อ ไปได้้
จึึงถึึงเป็็นโชคที่่�เรายัังเดิินได้้ โชคดีีเห็็นสิ่่�งที่่�ขััดขวางอยู่่� และโชคดีีที่่�มีีโอกาสเดิิน
อุุปสรรคที่่�อัันตรายที่่�สุุด และแก้้ยากที่่�สุุดก็็คืือ... การที่่�ไม่่รู้้�ว่่าจะมีีอุุปสรรค หรืือไม่่รู้้�ว่่า
อุุปสรรคนั้้�นมีีปััจจััยเกิิดขึ้้�นจากอะไร จะรู้้�เพีียงปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากอุุปสรรคนั้้�น
และผลของอุุปสรรค และคิิดไปว่่า...
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อุุปสรรคทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเพราะ “โชคร้้าย” หรืือ “ไร้้โอกาส” หากเป็็นเช่่นนั้้�น
อุุปสรรคก็็เหมืือนวงเวีียนหลุุมดำำ� ที่่�ไร้้ทางออก อย่่างอมืืองอเท้้า แล้้วใช้้เพีียง "น้ำำ�ล
� าย"
บ่่นออกไปเรื่่�อยๆ...เพราะสิ่่�งนั้้�นไม่่สามารถแก้้ปััญหาชีีวิิตของเราใดๆ ได้้
เมื่่�อมีีความมุ่่�งมั่่�น ก็็จะมีี “มิิตร” เพราะสัังคมทั้้�งหลายในส่่วนลึึกแล้้วจะชื่่�นชมและ
นัับถืือ “ผู้้�ที่่�มีีวิินััยและความมุ่่�งมั่่�น" มากกว่่า “คนเก่่ง” หรืือ “คนรวย” .... เมื่่�อมีีมิิตร
และเป็็นที่่�ยอมรัับในส่่วนลึึกของสัังคม ก็็จะสามารถทำำ�ให้้มีีโอกาสที่่�จะก้้าวผ่่าน
อุุปสรรคทั้้�งหลายไปได้้
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ระวัังอย่่าเป็็นกบฟุ้้�งซ่่านข้้างกำำ�แพงวััด
กบตััวหนึ่่�งนั่่�งอยู่่�ข้้างกำำ�แพงวััด ทุุกเช้้ามัันเฝ้้าดููพระออกเดิินบิิณฑบาตตั้้�งแต่่เช้้ามืืด
พอพระกลัับมาถึึงวััดเพื่่�อฉัันเช้้า กบมัันนึึกในใจ
...อยากเกิิดเป็็ น พระ เป็็ น พระสบายดีี มีีคนถวายอาหารให้้ ทุ ุ ก วัั น ...
...เมื่่� อ พระฉัั น เสร็็ จ ก็็ นำ ำ � อาหารที่่� เ หลืื อ มากมา ให้้ เ ด็็ ก วัั ด กิินต่่ อ เด็็ ก วัั ด ก็็ กิิ น
อย่่างเอร็็ดอร่่อย ...ตอนนี้้�กบเปลี่่�ยนใจ อยากเกิิดเป็็นเด็็กวััดเพราะสบายกว่่าพระ
มัั น เห็็ น เด็็ ก วัั ด หลายคนตื่่� น สายและไม่่ อ อกตามพระไปบิิณฑบาตก็็ ไ ด้้ส บายกว่่ า
เยอะเลย...
...เมื่่�อเด็็กวััดกิินเสร็็จ ก็็โกยเศษอาหารที่่�เหลืือให้้หมาวััดกิิน แล้้วเด็็กวััดทุุกคนจึึงไป
ช่่วยกัันล้้างจาน ...ถึึงตอนนี้้� กบเปลี่่�ยนใจ อยากเกิิดเป็็นหมาวััด เพราะไม่่ต้้องล้้างจาน
เหมืือนเด็็กวััด สบายกว่่า...
...พอหมาวััดกิินอาหารเสร็็จก็็ไปทำำ�หน้้าที่่�เฝ้้าบริิเวณวััด คอยเห่่าคนแปลกหน้้า...
ฝููงแมลงวัันก็็บิินมาตอมและกิินเศษอาหารต่่อจากหมาวััด ...ถึึงตอนนี้้�กบเปลี่่�ยนใจ
(อีีกแล้้ ว) อยากเกิิดเป็็นแมลงวััน เพราะสบายที่่�สุุดไม่่ ต้้องทำำ �อะไรเลย หนำำ �ซ้ำำ��
ยัังมีีกองอาหารให้้กิินไม่่มีีหมดด้้วย...
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...ขณะที่่�เจ้้ากบฟุ้้�งซ่่านกำำ�ลัังคิิดเพลิินๆ อยู่่�นั้้�น พอดีีหัันมาเห็็นแมลงวัันบิินมาใกล้้ๆ
จึึงใช้้ลิ้้�นตวััดเอาแมลงวัันเข้้าปากตััวเองกิินโดยสััญชาตญาณ ...ถึึงตอนนี้้�
กบฟุ้้�งซ่่านจึึงบรรลุุธรรมฉัับพลััน หลัังลิ้้�มรสแมลงวัันที่่�อยากเป็็น คิิดได้้ว่่า...
เอ้้อ เป็็นตััวของเราเองนี่่�แหละ ดีีที่่�สุุดเลย
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ระวัังจะเป็็น “ ก บ ต้้ ม ” กัันสัักหน่่อยเถิิด
ระวัังจะเป็็น “กบที่่�กำำ�ลัังถููกต้้ม” กัันหน่่อยนะครัับ... ซีีเรีียสครัับ
เพราะวิิกฤติิ “โควิิด ๑๙” ครั้้� ง นี้้ � หลายคนอาจจะรู้้ �สึึ กงงๆกัั บ สภาวะการเงิิน
และเศรษฐกิิจรอบตััวในปััจจุุบััน บางครั้้�งก็็เหมืือนว่่าดีีขึ้้�น บางครั้้�งก็็เหมืือนว่่าแย่่ลง
บางครั้้�งดููจะมีีความหวััง บางครั้้�งก็็เกิิดอาการหมดหวััง... งงๆ กัันไม่่น้้อย ทำำ�ให้้นึึกถึึง
ทฤษฎีี “กบต้้ม” และ “แมลงเม่่าบิินเข้้ากองไฟ” ว่่า...
ตอนปีี 2540 ต้้มยำำ�กุ้้�งนั้้�น เหมืือนกัับแมลงเม่่าบิินเข้้ากองไฟกััน ที่่�ตััวไหนไม่่รู้้�ตััวบิิน
เข้้าไปที่่�กองไฟ ก็็จะสููญชีีวิิตไป หรืือหากไม่่รู้้�ตััวแล้้วเปลวไฟวิ่่�งเข้้ามาและบิินหนีีไม่่ทััน
ก็็ จ ะสููญหายไป บางตัั ว อาจจะไม่่ ต าย แต่่ ก็ ็ บ าดเจ็็ บ จนต้้ อ งเปลี่่� ย นวิิถีีชีีวิิต...
แต่่ตอนนี้้�ในสภาวะโควิิด เหมืือนกบว่่ายน้ำำ� �อยู่่�ในหม้้อ แต่่หม้้อตั้้�งอยู่่�บนเตาไฟ
แล้้วน้ำำ��ก็็ค่่อยๆ ร้้อนขึ้้�น ร้้อนขึ้้�น กว่่ากบจะรู้้�ตััว ขาทั้้�งสี่่�ก็็สุุกไปเสีียแล้้วกระโดดหนีี
ไม่่ได้้แล้้ว ต้้องเสีียชีีวิิตกลายเป็็นกบต้้มไป
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ทฤษฎีีกบต้้ม (The Boiling rog Theory) นั้้�น มีีวิิจััยในอดีีต ได้้เสนอแนวคิิดทฤษฎีีโดย
การทดลองนำำ�กบมาต้้มในอ่่างน้ำำ�� 2 อ่่าง เพื่่�อศึึกษาเปรีียบเทีียบปฏิิกิิริิยาตอบสนอง
ของกบ อ่่างใบแรกเป็็นอ่่างน้ำำ��ร้้อนจััด ใบที่่�สองเป็็นอ่่างน้ำำ��ที่่�อุ่่�นสบายๆ และทำำ�ให้้ค่่อยๆ
อุ่่�นขึ้้�นจนเดืือด การทดลองได้้นำำ�กบมา 2 ตััว ตััวแรกใส่่ในอ่่างน้ำำ�ที่่
� �ร้้อนจััด ส่่วนตััวที่่�สอง
ใส่่ในอ่่างน้ำำ�อุ่่�
� น ที่่�ทำำ�ให้้อุ่่�นขึ้้�นจนเดืือด
ผลการทดลองปรากฏว่่ า ... กบที่่� ใ ส่่ ใ นอ่่ า งแรกที่่� น้ำ ำ � �ร้ ้ อ นๆ คืื อ กบในอ่่ า งน้ำำ � � เดืื อ ด
จะรู้้�ว่่าน้ำำ��ร้้อน จึึงรีีบกระโดดออกมาหลัังสััมผััสน้ำำ��เดืือดทัันทีี ปรากฏว่่ากบรอดชีีวิิต...
ส่่วนกบที่่�ใส่่ในอ่่างน้ำำ��อุ่่�นที่่�ค่่อย ๆ ร้้อนขึ้้�นกลัับตาย เพราะกบที่่�อยู่่�ในน้ำำ��อุ่่�นจะรู้้�สึึกสบาย
แม้้ว่่าน้ำำ��จะค่่อย ๆ อุ่่�นขึ้้�นก็็ไม่่ยอมกระโดดออกมา ยัังคงอยู่่�ในอ่่างน้ำำ�� จนกระทั่่�งน้ำำ��เดืือด
กว่่าจะรู้้�ตััวก็็หนีีไม่่ทัันเสีียแล้้ว
การที่่�เราไม่่รู้�ถึึ้ งการเปลี่่�ยนแปลง ก็็เหมืือนกบที่่�นอนอยู่่�ในน้ำำ�อุ่่�
� นๆ (ซึ่่ง� สบายดีี) โดยไม่่รู้�ว่้ า่
น้ำำ � �นั้้ � น จะร้้ อ นขึ้้ � น ทุุ ก วิินาทีี การรัั บ รู้้ � ก ารเปลี่่� ย นแปลงเพื่ ่ � อ การเปลี่่� ย นแปลง
ทำำ�ให้้ไม่่เกิิดอาการ “กบต้้ม” แต่่ในขณะเดีียวกััน หากไม่่รู้้�การเปลี่่�ยนแปลงหรืือ
หลงคิิดว่่าเปลี่่�ยนแปลงตััวเองแล้้ว ก็็เหมืือนกบกระโดดออกจากหม้้อน้ำำ��ไปลงที่่�กองไฟ
ที่่�กำำ�ลัังต้้มหม้้อน้ำำ��นั้้�น การรู้้�ตััว และรู้้�เหตุุและปััจจััยรอบตััว เป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องศึึกษา
อย่่างเป็็นระบบ ..ซึ่่�งไม่่ได้้ยากเย็็นนััก ในสัังคมแห่่งการสื่่�อสารเช่่นปััจจุุบััน
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“ทำำ�ไม นกถึึงบิินได้้ ?”
คำำ�ถามง่่ายๆคำำ�ถามหนึ่่�งที่่�มัักจะถามบ่่อยๆว่่า “ทำำ�ไม นกถึึงบิินได้้” คำำ�ตอบที่่�ไม่่ใช่่
กรอบความคิิดแยกส่่ ว น (ที่่� ไ ม่่ ใช่่ สั ั ง คม Digital ด่่ ว นได้้ ที่่� มั ั ก มีีความรวดเร็็ ว
ในการโต้้ตอบ)
อาจอธิิบายว่่า....
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า... นกมีีกระดููกเบา
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า... นกมีีปีีก
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า... นกมีีขน
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า... นกมีีกล้้ามเนื้้�อแข็็งแรง
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า... นกมีีลำำ�ตััวเพรีียวลม
นกไม่่ได้้บิินได้้เพราะว่่า....นกอยากจะบิิน
แต่่นกบิินได้้เพราะว่่า.....“นกนั้้�นเป็็นนก”
22

รู้้�ใดไม่่เท่่ารู้้�มนุุษย์์... รู้้�มนุุษย์์ใดไม่่เท่่ารู้้�ตััวเอง
ความรู้้�ทั้้�งหลายของมนุุษย์์เกิิดขึ้้�นมาเพื่่�อรู้้�จัักมนุุษย์์ให้้มากขึ้้�นแล้้วก็็รู้้�จัักธรรมชาติิ
ให้้ถ่่องแท้้ แล้้วเปลี่่�ยนต่่อมาให้้สร้้างสรรค์์และรู้้�จัักสิ่่�งสมมุุติิทั้้�งหลาย และกลัับมาสู่่�
จุุดสุุดยอดของจุุดเริ่่�มตนก็็คืือ... การรู้้�จัักมนุุษย์์นั่่�นเอง
แต่่การรู้้�จัักมนุุษย์์ตนใด ก็็คงไม่่สำำ�คััญเท่่ากัับการรู้้�จัักมนุุษย์์ที่่�อยู่่�ใกล้้ตััวของเรา
มากที่่�สุุด เพราะการรู้้�จัักมนุุษย์์ตนอื่่�นมากเพีียงไร ก็็ไม่่ล้ำำ��ลึึกเท่่ากัับการที่่�จะรู้้�จัักตััวต
นของตนเอง
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“จงเป็็นดั่่�งปลาที่่�พร้้อมจะว่่ายทวนน้ำำ��...
ปลาที่่�ว่่ายเป็็นย่่อมว่่ายทวนกระบวนน้ำำ��...
คนเลิิศล้ำำ��ย่่อมว่่ายทวนกระบวนทุุกข์์”
- พระมหาวุุฒิิชััย วชิิรเมธีี
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ปลามีีชีีวิิตจะ “ว่่ายทวนน้ำำ�� ” เสมอ
“ในกระแสน้ำำ�ที่่
� ไ� หลเชี่่ยว
� ปลาย่่อมว่่ายทวนน้ำำ�� เสมอ ปลาที่่�ลอยตามน้ำำ�� ก็็มีีแต่่ปลาตาย
มนุุษย์์ต้้องต่่อสู้้�กัับอุุปสรรค เหมืือนปลาว่่ายทวนน้ำำ�� ผู้้�ที่่�ปล่่อยชะตาไปตามเหตุุการณ์์
ก็็เหมืือนคนที่่�ตายแล้้ว”
หลวงวิิจิิตรวาทการท่่านสอนให้้คนเรา เป็็นปลาเป็็นที่่�ว่า่ ยทวนน้ำำ�� ทำำ�งานให้้หนัักเข้้าไว้้
บากบั่่�นเอาชนะอุุปสรรคเข้้าไว้้ไม่่ย่่อท้้อเข้้าไว้้ กล้้าต่่อสู้้� กล้้าเอาชนะเข้้าไว้้ เหนื่่�อย
และหนัักก็็ต้้องอดทน
เข้้าทำำ�นอง "ลำำ�บากไปก่่อน จะสบายเมื่่อ� ปลายมืือ" ทำำ�ตนให้้เหมืือนปลาที่่�ต้อ้ งออกแรง
ต้้านกระแสน้ำำ��ที่่�โถมเข้้าหาตััวมัันเอง ด้้วยการว่่ายทวนน้ำำ��เท่่านั้้�นจึึงจะมีีโอกาส
ได้้พบเหยื่่�อที่่�ไหลมาตามน้ำำ�� ...นี่่�คืือสััจธรรมจากปลา
"... เริ่่�มต้้นทำำ�อะไร แม้้เพีียงได้้ลงมืือทำำ� เท่่ากัับการก้้าวเดิินไปข้้างหน้้าการทำำ�ต่่อไป
เป็็นการสร้้างความชำำ�นาญ หากพบปััญหาอุุปสรรคคืือ บททดสอบความคิิดและ
ความมุ่่�งมั่่�นจงอย่่าท้้อถอยชีีวิิต..."
ในสภาวการณ์์สัังคมและเศรษฐกิิจเช่่นนี้้� เราต้้องกล้้าว่่ายทวนน้ำำ�� ครัับ
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ความยากจนในจิิตใจ คืือ ความยากจนอัันแท้้จริิง
ชายผู้้�ยากจนถามพระพุุทธเจ้้าว่่า “เหตุุใดข้้าพระองค์์จึึงยากจนยิ่่�งนััก ? ”
พระพุุทธองค์์ตรััสตอบ “เธอไม่่รู้้�จัักการให้้และวิิธีีให้้”
ดัังนั้้�นชายผู้้�ยากจนจึึงพููดต่่อว่่า “ทั้้�งๆ ที่่�ข้้าพระองค์์ไม่่มีีสิ่่�งใดให้้นี่่�นะ ? ”
พระพุุทธองค์์ตรััสว่่า “เธอนั้้�นมีีอยู่่�ไม่่น้้อยเลย”
ใบหน้้า : ซึ่่�งสามารถให้้รอยยิ้้�ม ความสดใส ความสดชื่่�น และความเบิิกบาน
ปาก : เธอสามารถชื่่�นชม ให้้กำำ�ลัังใจ หรืือปลอบประโลม
หััวใจ : มัันสามารถเปิิดอกกัับผู้้�อื่่�น ให้้ความจริิงใจ ใสบริิสุุทธิ์์� และให้้ความเมตตา
ดวงตา : ที่่�สามารถมองดููผู้้�อื่่�นด้้วย สายตาแห่่งความหวัังดีี ด้้วยความโอบอ้้อมอารีี
ร่่างกาย : ซึ่่�งสามารถใช้้เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
ฉะนั้้�น แท้้จริิงแล้้วเธอมิิได้้ยากจนเลย
"ความยากจนในจิิตใจ คืือ ความยากจนอัันแท้้จริิง"
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“พรหมวิิหาร ๔” คืือสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สัังคมมีีความสุุข
กรุุณา... แปลว่่า อยากให้้คนอื่่�น “พ้้นทุกุ ข์์”
เมตตา... แปลว่่า อยากให้้คนอื่่�น “มีีความสุุข”
มีี “มุุฑิิตา” ชื่่�นชม และเห็็นใจผู้้�อื่่�น
พร้้อม “อุุเบกขา” ที่่�ต้้องทนได้้ ปล่่อยวางได้้เทอญ
ผู้้�ใหญ่่ท่่านสอนผมตอนผมเป็็นเด็็กๆว่่า...
“การให้้” เป็็นเรื่่�องใหญ่่ แต่่ไม่่ต้้องมีีพิิธีีรีีตองมาก อย่่าเรื่่�องมาก
ไม่่ต้้องประกาศ ทำำ�อะไรได้้ก็็ทำำ�ไป ทำำ�ไปเรื่่�อยๆ ทำำ�ไปเรื่่�อยๆ
...ต้้องพยายามให้้ในสิ่่�งที่่� “เขาต้้องการ” ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่� “เราอยากให้้”
สั้้�นๆ ง่่ายๆ ตรงไปตรงมา... และเป็็นสััจธรรม
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อย่่าท้้อถอย ความหวัังยัังมีี และเป็็นไปได้้เสมอ
นานมาแล้้ ว ในประเทศจีีน มีีลุุ ง แก่่ ๆ คนหนึ่่� ง ที่่� ช าวบ้้ า นเรีียกกัั น ว่่ า “ลุุ ง โง่่ ”
หมู่่�บ้้านของลุุงโง่่ กัับตััวเมืืองมีีภููเขาใหญ่่ขวางทางอยู่่� ยามชาวบ้้านจะไปค้้าขาย
ไปติิดต่่องาน หรืือไปรัักษาตััวหาหมอ ก็็ลำำ�บากยากเย็็นมากๆ

“ลุุงโง่่” เห็็นความลำำ�บากเช่่นนั้้�นมาหลายสิิบปีี... จึึงตััดสิินใจจะย้้ายภููเขาที่่�ขวางนั้้�น
ออกเสีีย...นัับจากนั้้�นมา ลุุงโง่่ก็็ตื่่�นแต่่เช้้า นำำ�ลููกๆ หลานๆ ช่่วยกัันขุุดเจาะหิินผา
ที่่�หน้้าบ้้านกัันอย่่างไม่่หยุุดมืือ ตั้้�งใจจะย้้ายภููเขาสองลููกนี้้�ให้้พ้้นไปให้้ได้้...
ในหมู่่�บ้้านลุุงโง่่นั้้�น มีีผู้้�เฒ่่าอีีกคนหนึ่่�งชื่่�อว่่า “เฒ่่าเรืืองปััญญา” เมื่่�อเห็็นลุุงโง่่
ทำำ�เช่่นนั้้�นก็็หััวเราะแล้้วบอกลุุงโง่่ว่่า...“ท่่านเพี้้�ยนไปหรืือเปล่่า อายุุปููนนี้้�เปรีียบไป
ก็็เหมืือนไม้้ใกล้้ฝั่่�ง ยัังจะขุุดย้้ายภููเขาอะไรกัันอีีก ถึึงขุุดไปจนตััวตายก็็ยัังหาได้้
สะเทืือนภููเขาใหญ่่สองลููกนี้้�แม้้สัักน้้อยนิิดไม่่”
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“ลุุงโง่่” สบตาและหัันไปมองฟ้้าและบอกว่่า...
“คนที่่�เลอะเลืือนนั้้�นมิิใช่่ข้้า แต่่เป็็นท่่านต่่างหาก เพราะแม้้ข้้าตายไปแล้้วก็็ไม่่เป็็นไร
ยัังมีีลููกของข้้า แล้้วลููกก็็มีีหลาน หลานก็็ยัังมีีเหลนอีีก ลููกหลานเหลนรัับช่่วงสืืบต่่อกััน
ไปหลายชั่่�วคนช่่วยกันั ขุุด ขุุดมัันออกไปหน่่อยหนึ่่�ง มัันก็็น้อ้ ยลงหน่่อยหนึ่่�ง แต่่ภููเขานั้้�น
ไม่่มีีวัันงอกสููงขึ้้�นอีีกเป็็นแน่่ ขอแต่่ให้้พวกเรามีีความตั้้�งใจเด็็ดเดี่่�ยวแน่่วแน่่ ย่่อมจะ
ขุุดย้้ายภููเขาสองลููกนี้้�ให้้ราบไปได้้...”
หลัังจากนั้้�นลุุงโง่่ก็็ย้้ายภููเขาต่่อไป จนชาวบ้้านทั้้�งหลายเข้้าใจและเห็็นใจ ก็็มาช่่วยกััน
ทั้้�งหมู่่�บ้้าน หลัังจากนั้้�นข่่าวไปถึึงทางการ ทางการก็็เลยส่่งคนและอุุปกรณ์์มาช่่วย...
จนในที่่�สุุด ทางจากหมู่่�บ้้านถึึงเมืืองก็็เสร็็จเรีียบร้้อย ชาวบ้้านสามารถติิดต่่อกัับเมืืองได้้
สะดวกขึ้้�น... คนป่่วยไม่่ตายไปหลายคน
แม้้ลุุงโง่่จะย้้ายภููเขาทั้้�งลููกไม่่ได้้... แต่่ลุุงโง่่ก็็สร้้างสรรค์์ให้้ชีีวิิตชาวบ้้านทั้้�งหมู่่�บ้้าน
มีีทุุกข์์น้้อยลงได้้โดยประจัักษ์์... และลุุงโง่่ก็็สิ้้�นชีีวิิตไป
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เลืือกที่่�จะ “แพ้้ให้้เป็็น”
เลืือกที่่�จะ “แพ้้ให้้เป็็น” ดัังที่่� “ซุุนปิิน” กล่่าวไว้้ “ซุุนปิิน” คืือนัักยุุทธศาสตร์์
ของจีีนโบราณ เป็็นหลานศิิษย์์ของซุุนวูู วัันหนึ่่�งมีีเสนาบดีีคนหนึ่่�ง มาปรึึกษากัับซุุนปิิน
เรื่่�องการแข่่งขัันม้้า ที่่�เสนาบดีีเอาม้้าไปแข่่งกัับอ๋๋องท่่านหนึ่่�ง แต่่ก็็ประสบความพ่่ายแพ้้
ทุุกทีี จึึงเดิินทางมาหาซุุนปิินเพื่่�อขอคำำ�ปรึึกษา
เสนาบดีีถามซุุนปิินว่่า... “เราจะหาม้้าดีีๆ ได้้ที่่�ใด
ที่่�มีีฝีีเท้้า เพื่่�อเอาไปชนะม้้าของอ๋๋องได้้”
ซุุนปิินตอบว่่า... “ปััญหาความพ่่ายแพ้้ อาจมิิได้้อยู่่�ที่่�ตััวม้้าหรอก”
เสนาบดีีจึึงถามต่่อไปว่่า...“ถ้้าปััญหาไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ม้้า ปััญหาย่่อมอยู่่�ที่่�
คนฝึึกม้้า ท่่านมีีคนฝึึกม้้าดีีๆหรืือไม่่”
ซุุนปิินก็็ตอบไปว่่า... “ปััญหาอาจจะไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ความสามารถของ
คนฝึึกม้้าหรอก ปััญหาอาจจะอยู่่�ที่่�อย่่างอื่่�นมากกว่่า ปััญหาอาจจะ
อยู่่�ที่่�การบริิหารการแข่่งม้้าก็็ได้้”
ซุุนปิินถามต่่อว่่า... “ตอนที่่�ท่่านเอาม้้าไปแข่่งนั้้�น
การแข่่งขัันจััดอย่่างไร”
เสนาบดีีตอบว่่า... “เราต่่างก็็เอาม้้ามาคนละ ๓ ตััว
เพื่่�อแข่่งกััน ใครชนะมากกว่่า คนนั้้�นชนะ”
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ซุุนปิินถามว่่า...“การแพ้้ชนะส่่วนใหญ่่เป็็นอย่่างไร”
เสนาบดีีตอบว่่า... “เราจะแพ้้ทั้้�งสามตััวทุุกทีี แต่่แพ้้กัันเฉีียดฉิิวเกืือบทุุกครั้้�ง
แพ้้นิิดเดีียวทุุกตััว”
ซุุนปิินพููดขึ้้�นว่่า...“ปััญหาความพ่่ายแพ้้อาจจะอยู่่�ที่่�การจััดการการแข่่งขัันม้้าต่่างหาก”
เสนาบดีีจึึงถามซุุนปิินว่่า...“การจััดการการแข่่งม้้าเป็็นอย่่างไร”
ซุุนปิินตอบว่่า... “มองไปที่่�ยุุทธวิิธีีของการจััดม้้าแข่่งที่่�ผ่่านมา ท่่านเอาม้้าตััวที่่�วิ่่�งเร็็ว
ที่่� สุ ุ ด ของท่่ า นไปแข่่ ง กัั บ ม้้ า ตัั วที่่ � วิ่ ่ � ง เร็็ วที่่ � สุ ุ ด ของท่่ า นอ๋๋ อ ง แล้้ วม้ ้ า ของท่่ า นก็็ แ พ้้
เป็็นตััวแรก... ท่่านก็็เอา ม้้าตััววิ่่�งที่่�สองของท่่านไปแข่่งกัับตััวที่่�สองของท่่านอ๋๋อง
ซึ่่� งท่่ านก็็ แพ้้ อีี ก... ส่่ วนม้้ าตัั วที่่ �วิ่่ � งช้้ าที่่�สุุ ดของท่่ านก็็ วิ่่ � งแพ้้ ม้้ าตัั วที่่ � เชื่่� องช้้ าที่่� สุุ ด
ของท่่านอ๋๋อง... ท่่านจึึงแพ้้ ๓ ต่่อ ๐ ตลอดเวลา”
ซุุนปิินแนะนำำ�ต่่อไปว่่า...
“หากท่่านเอาม้้าตััวที่่�วิ่่�งเร็็วที่่�สุุดของท่่านไปแข่่งกัับม้้าตััวที่่� ๒ ของท่่านอ๋๋อง ม้้าที่่�วิ่่�งเร็็ว
ที่่�สุุดของท่่านก็็น่่าจะชนะม้้าตััวที่่�สองของท่่านอ๋๋อง แล้้วเอาม้้าตััวที่่�สองของท่่านไปแข่่ง
กัับม้้าตััวที่่�วิ่่�งช้้าที่่�สุุดของท่่านอ๋๋อง ม้้าตััวที่่�สองของท่่านก็็น่่าจะชนะ แล้้วก็็เอาม้้า
ตัั วที่่�วิ่่�งช้้า ที่่�สุุดของท่่านไปแข่่งกัับม้้าตัั วที่่ �วิ่่�งเร็็ วที่่ �สุุดของท่่านอ๋๋องม้้าของท่่าน
ก็็จะแพ้้แน่่นอน…
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หากท่่านวางยุุทธวิิธีีนี้้� แทนที่่�ท่่านจะแพ้้ ๓ ต่่อ ๐ ท่่านก็็น่่าจะชนะการแข่่งกัับท่่านอ๋๋อง
ได้้ที่่� ๒ ต่่อ ๑ ม้้า”
เสนาบดีีจึึงไปแข่่งม้้าแล้้วจััดม้้าตามที่่�ซุุนปิินบอก... ผลก็็เป็็นไปตามที่่�ซุุนปิินบอก
ทุุกอย่่าง คืือ ม้้าของเสนาบดีีนั้้�นชนะในการแข่่งขัันกัับท่่านอ๋๋อง ๒ ต่่อ ๑ ม้้า
เสนาบดีีจึึงกลัั บ มาหาซุุ น ปิิ น แล้้ ว บอกว่่ า ...“ปัั ญ หาทั้้� ง หลายนั้้� น เป็็ น ไปอย่่ า งที่่�
ท่่านบอกจริิงๆ ปััญหาไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ความสามารถของม้้า ปััญหาไม่่ได้้อยู่่�ที่่�คนฝึึกม้้า
แต่่ปััญหาอยู่่�ที่่�การจััดการการแข่่งขัันต่่างหาก”
ซุุนปิินจึึงบอกว่่า..“ปััญหาไม่่ได้้อยู่่�ที่่�การจััดการแข่่งขัันม้้าหรอก แต่่ปััญหาอยู่่�ที่่�
เจ้้าของม้้านั้้�นสามารถจััดการบริิหารจิิตใจกัับตััวเองอย่่างไร”
เสนาบดีีไม่่เข้้าใจจึึงถามว่่า...“หมายความว่่าอย่่างไร”
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ซุุนปิินกล่่าวสรุุปว่่า..“นัักบริิหารที่่�ดีีต้้อง “รู้้�จัักแพ้้ให้้เป็็น” หากเมื่่�อท่่านรู้้�จัักจััดวาง
ว่่าน่่าจะแพ้้ที่่�ใด ท่่านก็็จะสามารถชนะในภาพรวมได้้ …อย่่าชนะเพีียงในยุุทธภููมิิ
แต่่เราต้้องการชนะสงคราม”
ในวิิกฤติิโควิิด ๑๙ ครั้้�งนี้้� เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่าง เกิิด New Normal
ที่่� ก็ ็ ยั ั ง ไม่่ มีี ใครทราบว่่ า จะเป็็ น อย่่ า งไร... อย่่ า พยายามที่่� จ ะ “ชนะทุ ุ ก อย่่ า ง”
ขอให้้ เ ลืื อ กทางที่่� จ ะ “แพ้้ ไ ด้้ ” อยู่่�บ้้ า ง ปล่่ อ ยวางบางอย่่ า งออกไปบ้้ า งเถิิ ด
เพราะสิ่่�งที่่�เราต้้องการคืือชััยชนะและความอยู่่�รอดของอนาคต ไม่่ใช่่เพีียงความสุุข
ของวัันนี้้�เท่่านั้้�น

“ อย่่าชนะเพีียงในยุุทธภููมิิ แต่่เราต้้องชนะสงคราม ”
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จดหมายถึึง น้้องรััก

ตอนเกิิดวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�งปีี ๒๕๔๐ เหล่่าน้้องๆ และลููกศิิษย์์ของผมที่่�เป็็นสถาปนิิกมาก
มาย รู้้�สึึก “สัับสน” ในการดำำ�รงชีีพ ว่่าจะต้้องทำำ�ตััวอย่่างไรต่่อไป ผมจึึงเขีียนจดหมาย
เล็็ ก ๆถึึงเขาฉบัั บ หนึ่่� ง และหลายคนได้้ เ ก็็ บ เอาไว้้ และส่่ ง กลัั บ มาให้้ ผ ม
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� เพราะสัังคมเรากำำ�ลัังเกิิดวิิกฤติิโควิิด ๑๙ อยู่่� และเขาบอกผมว่่าเขาจะ
ใช้้จดหมายน้้อยโบราณนี้้� เป็็น “แนวทาง” ในการฝ่่าวิิกฤติิโควิิด ๑๙ นี้้�ไปให้้ได้้
ผมจึึงขอเอกสารนั้้�นมา และเมื่่�อเขาส่่งมา และผมอ่่านที่่�ตัวั เองเขีียนบัันทึึกไปในตอนนั้้�น
รู้้�สึึกว่่า หลายอย่่างสามารถเป็็นหลัักการและแนวทางพื้้�นๆ ที่่�อาจจะช่่วยแก้้ปัญ
ั หาวิิกฤติิิ�
โควิิด ๑๙ สำำ�หรัับบางคนได้้ตอนนี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็น “สถาปนิิก” หรืืออยู่่�ในวิิชาชีีพอื่่�นใดก็็ตาม
เนื้้�อความมีีอยู่่�ว่่า...
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น้้องเอ๋๋ย น้้องรััก
มีี คำ ำ � ถามหลายคำำ � ถามจากสถาปนิิ ก ผู้้ � เ ยาว์์ สถาปนิิ ก ผู้้ � อ ยากดำำ � รงชีี พ ด้้วยวิิ ชา
สถาปัั ต ยกรรม สถาปนิิ ก ผู้้ � มี ี ง านทำำ � บ้้างไม่่ มี ี ง านทำำ � บ้้าง สถาปนิิ ก ผู้้ � ไ ม่่ ไ ด้้เป็็ น
เจ้้าของบริิษัทั สถาปนิิกผู้้ไ� ม่่ได้้เป็็นระดัับผู้้บริ
� หิ าร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ...บััณฑิิตจบใหม่่...
น่่าจะทำำ�อย่่างไรกัับสภาวการณ์์ที่่สั� ับสนเช่่นนี้้� ผมในฐานะพี่่�คนหนึ่่ง� ที่่�มีข้้าวกิ
ี ิน มีีเสื้้อ� ใส่่
มีีกางเกงในนุ่่�ง เพราะวิิชาชีีพนี้้�มากว่่า ๒๐ ปีี ได้้เคยตอบโดยวาจาไปแล้้วหลายครั้้�ง
หลายคน ก็็ขอสรุุปตอบสั้้�นๆ สััก ๑๐ ประการ ในที่่�นี้้�อีีกครั้้�งว่่า
๑. ถามตัั ว เองว่่ า จะยัั ง ชีี พ ด้้ ว ยวิิ ชาชีี พ สถาปัั ตยกรรมนี้้ � ห รืื อ ไม่่ หากไม่่แน่่ใจ
ก็็ไปทำำ�อย่่างอื่่�นเสีีย เพราะตอนนี้้�วงการวิิชาชีีพสถาปััตยกรรมไม่่มีีช่่องว่่างสำำ�หรัับ
ผู้้�ไม่่ตั้้�งใจจริิงที่่�จะเป็็นสถาปนิิก แต่่หากคิิดว่่าจะยัังชีีพด้้วยวิิชาชีีพนี้้�ก็็ต้้องตีีความ
คำำ � ว่่ า ‘สถาปัั ต ยกรรม’ให้้ออกว่่ า มิิ ไ ด้้แปลถึึงการจรดดิิ น สอปากกาออกแบบ
อาคารใหญ่่ๆ โตๆ อย่่างเดีียว
๒. หางานทำำ�โดยไม่่สร้้างเงื่่�อนไข อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข ไม่่ว่่าจะเป็็นลัักษณะงานที่่�ทำำ�
ขนาดของบริิษััทหรืือส่่วนราชการ ระยะทางที่่�ต้้องเดิินทาง ฯลฯ เพราะทั้้�งหมด
ล้้วนเป็็นความรอบรู้้�และประสบการณ์์ชีีวิิตจริิงทั้้�งสิ้้�น ...ทางเดิินที่่�โรยด้้วยกลีีบกุุหลาบ
ในวงการสถาปััตยกรรมนั้้�นเป็็นแค่่ความฝัันในเทพนิิยาย
๓. อย่่า Serious เรื่่�องค่่าจ้้างรางวััล ได้้เท่่าไหร่่เอาเท่่านั้้�น... ไม่่ได้้ก็็ไม่่เอา ขอให้้
มีีงานทำำ�เพื่่�อต่่ออนาคตไว้้ก่่อน แล้้วรอดููใจเจ้้าของบริิษััทที่่�เราทำำ�งานด้้วยสััก ๒ ปีี
(อย่่าน้้อยกว่่านั้้น� เพราะจะไม่่ได้้ความรู้้แ� ละประสบการณ์์ติดตั
ิ วั ) ถ้้าเจ้้านายเขาไม่่ยอม
ขึ้้�นเงิินเดืือนให้้เลยทั้้�งที่่�เราทำำ�งานตั้้�ง ๒ ปีีก็็ลาออกเสีีย (แสดงว่่าเขาเห็็นแก่่ตััวยิ่่�ง
หรืือเราก็็คงไม่่เอาไหนจริิงๆ) สิ่่�งที่่�เราได้้แล้้วก็็คืือ ประสบการณ์์ และการต่่อวงจรชีีวิิต
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๔. เมื่่�อมีีงานทำำ�แล้้ว จงทำำ�งานให้้เกิินกว่่าเงิินเดืือน โดยเอาสายตาและความรู้้�สึึก
คนอื่่�นมาวัดั (อย่่าเอาตนเองหรืือเพื่่�อนมาเป็็นมาตรวััด เพราะอาจได้้ผลที่่�ไม่่เที่่�ยงธรรม)
...พี่่�ดู๋๋� (สััญญา คุุณากร) นัักกิิจกรรมอีีกคนหนึ่่�งของสมาคมสถาปนิิกสยามฯ เคยเปิิดใจ
บอกเรื่่�องการเรีียนสถาปััตยกรรมว่่า “เก่่งไม่่กลััว กลััวขยััน” นัับว่่าเหมาะมากกัับ
ยุุคสมััยนี้้� เพราะความเก่่งวััดกัันยาก ความขยัันวััดกัันง่่าย อีีกทั้้�งความขยัันจะนำำ�มาซึ่่�ง
วิินััยและความรัับผิิดชอบ อัันเป็็น‘แก่่น’ของความสำำ�เร็็จในชีีวิิตของท่่านในปััจจุุบััน
และอัันใกล้้และไกล
๕. แสวงหาองค์์ ค วามรู้้ � ใ ห้้ ม ากขึ้้ � น จงหัั ดอ่ ่ าน หนัั ง สืือวิิ ชา การให้้ได้้ให้้จบสัั ก
เดืือนละ ๒ เล่่ม ขอให้้อ่่านตั้้�งแต่่หน้้าแรกยัันหน้้าสุุดท้้าย (อย่่าดููแต่่รููป)
๖. หััดมีีความคิิดและการตััดสิินใจอย่่าง‘วิิทยาศาสตร์์’ หััดเก็็บรวบรวมข้้อมููล
วิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล วางแนวทาง ตัั ดสิ ิ น ใจและปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารอย่่ า งเป็็ น กระบวนการ
แล้้วนำำ�เสนออย่่างสุุภาพ ต่่อตััวเองและผู้้�อื่่�น
๗. หััด ‘ด่่าตััวเอง’ วิิเคราะห์์ตััวเองบ้้าง เพราะสิ่่�งนั้้�นจะทำำ�ให้้คุุณอยู่่�ได้้ดีีในอนาคต
๘. อย่่าอวดรวย อวดเก่่ง อวดศัักดา เพราะไม่่มีีใครเขากลััวคุุณ คนอื่่�นจะไม่่สงสาร
และเห็็นใจ ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ตามมาก็็คืือการ ขาดโอกาส ทั้้�งโอกาสแห่่งการรัั บรู้้�ความรู้้�
โอกาสแห่่ ง การเพิ่่� มพููน ประสบการณ์์ เหลืือโอกาสเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย วก็็ คืื อ
โอกาสที่่�จะตกงาน
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๙. ไม่่มีีทางไป ไม่่รู้้�จะทำำ�อย่่างไร เต็็มตื้้�อเต็็มตัันไปหมด วิ่่�งกลัับไปหาครููบาอาจารย์์
เดิิ น เข้้าหาสถาบัั นที่่ � ต นเรีี ย นมา เดิิ น หารุ่่ �นพี่่ � ๆ ที่่� จ บไปก่่ อ นและปรึึกษากัั บ
สมาคมสถาปนิิกสยามฯ ท่่านอาจจะไม่่มีีสููตรสำำ�เร็็จให้้ ท่่านอาจจะช่่วยไม่่ได้้ทัันทีี
แต่่ ผม เชื่่� อ ว่่ าค งจะมีี ทา งออกบ้้าง แม้้จะเล็็ ก หรืือค่่ อ นข้้างตีี บตั ั น แต่่ ก็ ็ ดี ี ก ว่่ า
เราไม่่ทำำ�อะไรเลย
๑๐. อย่่าทิ้้�ง ‘เพื่่�อน และ สัังคม’ ไม่่ว่่าคุุณจะประสบความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลว
เพราะเพื่่�อนเป็็นอาภรณ์์ประดัับกาย เป็็นอาหารยัังชีีวิิต เป็็นเบาะนุ่่�มเมื่่�อตกจากที่่�สููง
เป็็นมงกุุฎของความสำำ�เร็็จ ส่่วนสัังคมนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�คุุณต้้องอยู่่�ต้้องร่่วม เป็็นสิ่่�งที่่�คุุณ
ทำำ�ให้้ดีีได้้และเลวได้้
เป็็นสิ่่ง� ที่่�เป็็นของทุุกคน ...ถ้้าคุุณไม่่ทิ้้ง� เพื่่�อนทิ้้�งสัังคม คุุณจะเข้้าใจจิิตวิิญญาณของมนุุษย์์
และคุุณจะผลิิตงานสถาปััตยกรรมที่่�ไม่่เลวร้้ายนััก และคุุณจะอยู่่�รอดด้้วยวิิชาชีีพ
สถาปััตยกรรม และ คุุณจะเป็็นสถาปนิิก
ยอดเยี่่�ยม เทพธรานนท์์ ๒๕๔๐
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ความคิิดวัันนี้้� จะกำำ�หนดอนาคตของชีีวิิต
ในสภาวะที่่�สิ่่�งรอบตััวไม่่ปกติิ เกิิดวิิถีีชีีวิิตใหม่่ New Normal เป็็นสภาวะที่่�วิิกฤติิ
ทั้้�งหลายยัังอยู่่�รอบตััวเรา ทั้้�งสภาวะของเศรษฐกิิจ สัังคม และคนใกล้้ตััว การกำำ�หนด
“จิิต” และ “ความคิิด” ให้้สะอาดและมีีพลััง เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เพราะความคิิด
ที่่�เกิิดขึ้้�นในวิิถีีใหม่่ New Normal วัันนี้้� จะเป็็นตััวกำำ�หนดชีีวิิตเรา ไปทั้้�งชีีวิิตได้้
ดัังคำำ�สอนที่่�ว่่า...

เธอจง ระวััง ความคิิด ของเธอ...

เพราะความคิิดของเธอ จะกลายเป็็นความประพฤติิของเธอ
เธอจงระวัังความประพฤติิของเธอ...
เพราะความประพฤติิของเธอ จะกลายเป็็นความเคยชิินของเธอ
เธอจงระวัังความเคยชิินของเธอ...
เพราะความเคยชิินของเธอ จะกลายเป็็นอุุปนิิสััยของเธอ
เธอจงระวัังอุุปนิิสััยของเธอ...
เพราะอุุปนิิสััยของเธอ... จะกำำ�หนด ชะตาชีีวิิตของเธอ “ชั่่�วชีีวิิต”
- หลวงพ่่อชา สุุภััทโท
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พ่่อทรงสอนให้้เรามีีวิินััยและจิิตใจเข้้มแข็็ง
เราผ่่านวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�งมาได้้ด้้วยความเข้้มแข็็งในใจ เราต้้องพยายามผ่่านวิิกฤติิ
โควิิด ๑๙ ไปให้้ได้้ด้วย
้ ความเข้้มแข็็งเช่่นกััน...
พ่่อทรงสอนให้้เรามีี... “จิิตใจที่่�เข้้มแข็็ง” ... “ความเข้้มแข็็งในจิิตใจนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
ที่่�จะต้้องฝึึกฝนแต่่เล็็กเพราะว่่าต่่อไป ถ้้ามีีชีีวิิตที่่�ลำำ�บาก ไปประสบอุุปสรรคใดๆ
ถ้้าไม่่มีีความเข้้มแข็็ง ไม่่มีีความรู้้� ไม่่มีีทางที่่�จะผ่่านอุุปสรรคนั้้�นได้้”
พ่่อทรงสอนเราเรื่่�อง “วิินััยในการทำำ�งาน” ว่่า... “ระเบีียบในการทำำ�งานนี้้�จำำ�เป็็น
ต้้องมีี คืือ มีีวิินััยนั่่�นเอง ถ้้าไม่่มีีวิินััยทำำ�อะไรก็็จะเปะปะไปหมด แม้้ในห้้องเรีียน
จะไม่่ได้้สอนว่่า วิิชานี้้�ๆ ต้้องมีีวิินััย แต่่ทุุกวิิชาต้้องมีีวิินััย แม้้จะไปสัังสรรค์์กััน
ไปเล่่ น กีีฬากัั น ไปพัั ฒ นาชนบทก็็ ต าม ต้้ อ งมีีวิินัั ยทั้้ � ง นั้้� น ถ้้ า ไม่่ มีีวิินั ั ย งานนั้้� น
มีีหวัังล้้มเหลว”
ณ วิินาทีีวิิกฤติิของ “ไวรััส” ครั้้ง� นี้้� เราต้้องจัับมืือกัันด้้วย “วิินััย” และ “จิิตใจที่่เ� ข้้มแข็็ง”
เพื่่�อผ่่านวิิกฤติิครั้้�งนี้้�ไปให้้ได้้ เพื่่�อรัักษาแผ่่นดิินที่่�พ่่อสร้้างมาให้้เรายาวนาน
ยอดเยี่่�ยม เทพธรานนท์์ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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“คนที่่�มีีระเบีียบมีีวิินััยนั้้�นเป็็นผู้้�ที่่�เข้้มแข็็ง
เป็็นผู้้�ที่่�หวัังดีีต่่อตััวเอง
เป็็นผู้้�ที่่�จะมีีความสำำ�เร็็จในอนาคต”
พระราชดำำ�รััสของ
พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช รััชกาลที่่� ๙
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ กัันยายน ๒๕๒๔

บทความในหนังสือเล่มนี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ หากต้องการนำ�ไปใช้ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น
โดยห้ามจำ�หน่ายหรือหาผลประโยชน์ ถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทย
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสื่อหลากหลายที่บันทึกเรื่องและภาพทรงคุณค่าของไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
กรกฎาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ที่ : บริษัท บานาน่า ปริ้นท์ จำ�กัด โทร ๐๖๒-๑๕๒๒-๙๖๓

