
ข้อคิดพื้นฐาน  
เพื่อผ่านวิกฤติ โควิด ๑๙



หวัังเป็็นอย่่างย่่�งว่ัา หนังสืือเล่่มน้� จะเป็็นอุป็กรณ์์น้อย่ๆ  

เพืื่�อช่่วัย่นำากรวัดเม็ดเล็่กๆ ออกจากรองเท้้าของผู้้้อ่าน 

ได้สัืก ๑ เม็ดเถ่ิด

นาย่ย่อดเย่้�ย่ม เท้พื่ธรานนท์้ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ป็ล่. ขอขอบคุณ์เหล่่าบุคล่ากรท้างการแพื่ท้ย่์ ท้้�เหนื�อย่หนัก เสื้ย่สืล่ะ เต็็มหัวัใจ 

เพืื่�อพื่วักเราทุ้กคน จนเราไม่ม้ว่ักฤต่็ใหญ่่ในว่ักฤต่็ท้้�เก่ดข้�น... ขอขอบคุณ์ ใน “นำ�าใจ” 

แล่ะ “วั่นัย่” ของคนไท้ย่ ท้้�ร่วัมจับมือช่่วัย่เหล่ือกันจนเราผู้่านวั่กฤต็่มาได้ด้วัย่กัน 

หล่าย่จังหวัะ... แล่ะขอขอบคุณ์ท้้�ท้ำาให้ผู้มย่ังม้ช่้วั่ต็อย่้่ เพื่ื�อม้โอกาสืเข้ย่นบันท้้ก 

ฉบับน้�ครับ

1



“ต้ม้ยำำ�กุ้้ง้ ๒๕๔๐” vs “โควิดิ ๒๕๖๓”

ความแตกต่างของวิกฤติ... “ต้มยำำาก้้ง ๒๕๔๐” vs “โควิด ๒๕๖๓”

ผู้้ ้ท้ ้ �พื่อม้อายุ่หน่อย่ ทุ้กคนจะจำาได้วั ่า ต็อนป็ี ๒๕๔๐ ท้้ �ป็ระเท้ศไท้ย่เราเก่ด 

“วั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ ้ง” ...เราต็กใจแล่ะม้ช่้วั ่ต็ท้้ �ล่ ำาบากมาก... ต็้องใช่้เวัล่าพื่ักใหญ่่ 

เราถิ้งจะผู้่านวั่กฤต็่นั�นไป็ได้ จนทุ้กอย่่างกล่ับมาเหมือนเด่มเมื�อเวัล่าผู้่านไป็ ๓-๔ ป็ี  

แต่็หล่าย่ช้่ว่ัต็ก็เป็ล้่�ย่นไป็แบบหน้ามือเป็็นหลั่งมือ

ณ์ วัันน้�เก่ดว่ักฤต่็ “โคว่ัด ๑๙” ท้้�ท้ำาให้เก่ดคำาว่ัา New Normal ท้้�เป็ล้่�ย่นแป็ล่งช้่ว่ัต็คน

ไป็อ้กไม่น้อย่ แล่ะทุ้กคนต็่างก็ไม่ท้ราบวั่า จะกล่ับมาเหมือนเด่มอ้กเมื�อไร.. ได้แต็่นั�งลุ่้น 

แล่ะตั็�งหน้าตั็�งต็าคอย่

ควัามเหมือนกันของ ๒ ว่ักฤต่็ก็คือ ทุ้กคนร้้ส้ืก “ป่็วัย่” จนไม่สืามารถิใช้่ช้่ว่ัต็ต็ามป็กต่็ได้ 

เพื่ราะสัืงคมก็เป็ล้่�ย่น ช้่ว่ัต็ส่ืวันตั็วัก็เป็ล้่�ย่นไป็ ...แต่็ควัามน่าสืนใจก็คือ “ควัามแต็กต่็าง” 

ระหว่ัางว่ักฤต่็ “ต้็มย่ำากุ้ง” แล่ะ “โคว่ัด ๑๙” นั�น เป็็นการป่็วัย่ไข้ท้้�แต็กต่็างกัน

วั่กฤต็่ “ต็้มย่ำากุ้ง” ก็เหมือนการเก่ดอุบัต็่เหต็ุอย่่างหนัก ท้้�เก่ดข้�นฉับพื่ล่ันท้ันท้้ เหมือน 

“รถิย่นต็์ถิ้กช่นหนัก” จนหล่าย่คนก็ต็้องสื้ญ่เสื้ย่ช่้วั่ต็ แขนหัก ขาหัก สืมองกระเท้ือน... 

บางคนก็เข้าเฝืือกรักษากระด้ก ไม่นานก็หาย่ ...บางคนต็้องต็ัดแขนต็ัดขา แล่้วัจ้ง 

พื่ย่าย่ามหาแขนขาเท้้ย่มมาใส่ืแท้น ...แต่็ผู้้้ท้้�รอดช้่ว่ัต็มาได้ ก็กลั่บมาใช้่ช้่ว่ัต็คล้่าย่เด่มได้
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ว่ักฤต่็ “โคว่ัด ๑๙” แต็กต่็างจากว่ักฤต่็ต้็มย่ำากุ้ง เพื่ราะเราไม่ได้เป็็นผู้้้ป่็วัย่จากอุบัต่็เหตุ็

ฉับพื่ล่ัน แต็่เราเป็็นผู้้้ป็่วัย่ท้้�ม้ป็ัญ่หาเรื�อง “เครื�องใน” หล่ากหล่าย่โรค บางคนอาจจะ 

เป็็นโรคป็อด บางคนเป็็นโรคหัวัใจ บางคนเป็็นโรคไต็ บางคนเป็็นโรงสืมองเสืื �อม 

บางคนเป็็นโรคกระด้กเสืื�อม ฯล่ฯ แล่ะบางคนก็เป็็นหล่าย่โรคป็ระกอบกัน

ช่้วั่ต็ของคนเป็็นวั่กฤต็่ “ต็้มย่ำากุ้ง” จะหยุ่ดช่ะงักช่้วั่ต็ไป็พื่ักหน้�ง หากไม่เสื้ย่ช่้วั่ต็  

ก็จะฟื้ื�นต็ัวักล่ับมาได้คล่้าย่เด่ม... แต็่วั่กฤต็่ “โควั่ด ๑๙ ไม่ได้เป็็นเช่่นนั�น เพื่ราะช่้วั่ต็ 

อาจจะย่ังเด่นอย่้่ แต่็เด้�ย่วัโรคโน้นโรคน้�ก็เข้ามากระท้บ ท้ำาให้ต้็องเข้าโรงพื่ย่าบาล่บ่อย่ 

ก่นย่าหล่าย่อย่่าง ...ช่้วั่ต็เป็ล่้�ย่นไป็ แล่ะไม่ร้้วั่าเมื�อไรจะเสื้ย่ช่้วั่ต็ จากหล่าย่โรคของ 

เครื�องในเก่ดว่ักฤต่็

การด้แล่รักษาต็ัวัเองของวั่กฤต็่ “ต็้มย่ำากุ ้ง ๒๕๔๐” แล่ะ โควั่ด ๑๙ ๒๕๖๓” 

จ้งแต็กต็่างกัน ...ต็้องศ้กษาแล่ะกำาหนด “จ่ต็” ให้มั�น แล่ะเข้าใจสื่�งท้้�กำาล่ังเก่ดข้�น 

ใกล่้ต็ัวั เพื่ื�อช่้วั่ต็จะได้ผู้่านโรคร้าย่น้�ไป็ให้ได้ ...แม้จะต็้องต็ัดไต็ ต็ัดม้าม ต็ัดป็อด ฯล่ฯ 

ไป็บ้าง ก็ไม่เป็็นไร

ขอ “พลััง” จงมีแด่ทุ้กทุ่าน 

เพ่�อผ่่านวิกฤตินี�ไปให้้ได้เทุอญ
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๒๕๔๐ “ต้มยำำาก้้ง”  ... โรคเลิักแล้ัว เห้ล่ัอแต่การ “เยีำยำวยำา” 

๒๕๖๓ “โควิด ๑๙” ... โรคยัำงอย่่ำ ต้อง “ป้องกันไป เยีำยำวยำาไป” 

ว่ักฤต่็ โคว่ัด ๑๙ ครั�งน้�ย่งัไม่จบส่ื�น ม้ผู้้้ร้้บอกว่ัา จะไป็อ้กนานพื่อสืมควัร เพื่ราะจะสืงบได้ 

ก็ต็้องหล่ังจากค้นพื่บ “วััคซีน้” ท้้�ม้ป็ระสื่ท้ธ่ภาพื่จร่ง ไป็แล่้วัอ้ก ๖ เดือน คาดหมาย่วั่า 

น่าจะไป็ถิ้งสื่�นป็ีหน้า (๒๕๖๔) จ้งต็้องกรุณ์าอย่่าใจร้อน อย่่าเสื้ย่สืต็่ หรืองอมืองอเท้้า 

...ต้็องป็ระมวัล่ส่ื�งท้้�อย่้่ในตั็วัเองแล่ะส่ื�งท้้�อย่้่รอบตั็วั แล่ะสืรุป็เพืื่�อดำาเน่นการกับช้่ว่ัต็ต่็อไป็

ต็อนวั่กฤต็่ “ต็้มย่ำากุ้ง” บร่ษัท้มากมาย่ต็้อง “ป็ิดกจ่การ” รวัมถิ้งเหล่่าบร่ษัท้ ออกแบบ 

-ร ับเหมาก่อสืร ้าง - ควับคุมงานด้วัย่ ...แล่ะเป็็นการป็ิดอย่่างฉ ับพื่ล่ันท้ันท้ ้

แต็่ในกรณ์้วั ่กฤต็่ “โควั ่ด๑๙” คร ั �งน ้ �  . . .บร ่ษ ัท้สื ่วันใหญ่่จะย่ังไม ่ป็ ิดก ่จการ 

แต็่จะค่อย่ๆช่ะล่อธุรก่จล่ง แล่ะผู้้้ร้ ้ท้างเศรษฐก่จท้่านบอกวั่า ...จะค่อย่ๆ ป็ิดก่จการ 

หรือเป็ล้่�ย่นแป็ล่งก่จการ ไป็เรื�อย่ๆ แล่ะน่าจะมากกว่ัาสืมัย่ “ต้็มย่ำากุ้ง”

ต็อนวั่กฤต็่ “ต็้มย่ำากุ้ง” จะม้การ Layoff พื่นักงาน หรือ “ล่ดเง่นเดือน”พื่นักงาน 

โดย่ทั้นท้้จำานวันมาก เพื่ราะการเจ็บป่็วัย่ท้้�เก่ดเหมือนอุบัต่็เหตุ็รถิช่นป็ระสืานงากัน

ควิ�มแต้กุ้ต่้�งของ “โรคร�้ยำ”
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แต็่ในวั่กฤต็่ โควั่ด ๑๙ ครั �งน้ � ...ย่ังไม่ค่อย่ม้การไล่่พื่นักงาน หรือล่ดเง่นเดือน 

โดย่ท้ันท้้ท้ันใด แต็่เร่�มท้้�การไม่รับพื่นักงานใหม่ ให้ล่ดจำานวันเวัล่าในการท้ำางาน ฯล่ฯ 

แต็่เช่ื�อวั่าป็ล่าย่ป็ีน้�อาจจะม้การพื่่จารณ์ากันในหล่าย่องค์กรเพื่ราะเหมือนโรคร้าย่ 

ภาย่ในตั็วั ท้้�ค่อย่ๆ ออกอาการหนักข้�น หนักข้�น หากเย่้ย่วัย่าไม่ถ้ิกต้็อง

วั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ้ง หล่าย่คนต็้องแขนขาด-ขาขาด แล่ะหล่าย่คนก็ใสื่แขนเท้้ย่ม-ขาเท้้ย่ม 

หรือม้อุป็กรณ์์ช่่วัย่.... แล้่วัก็กลั่บมาใช้่ช้่ว่ัต็ได้ (เกือบ) เหมือนเด่ม

ในวั่กฤต็่ โควั่ด ๑๙ ครั�งน้� บางคนอาจจะสื้ญ่เสื้ย่อวััย่วัะไป็บ้าง กรุณ์ารักษาอวััย่วัะ 

ท้้ �เหล่ือให้ด้ท้้ �สื ุด เพื่ราะหาก “เครื �องใน” ต็้องสื้ญ่เสื้ย่ไป็ท้ั �งหมด ...ก็ย่ากจะ 

มองเห็นท้้องฟ้ื้าได้อ้กต่็อไป็

อ้กควัามแต็กต่็างหน้�งของ “ต้็มย่ำากุ้ง” แล่ะ “โคว่ัด ๑๙” ท้้�น่าสืนใจก็คือ...

วั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ้ง =เมืองไท้ย่สืร้างวั่กฤต็่ แล่้วัวั่กฤต็่ก็กระจาย่ออกไป็นอกป็ระเท้ศ ท้ั�วัไป็ 

ว่ักฤต็โคว่ัด๑๙ =เมืองไท้ย่ต่็ดโรค แต่็เมืองไท้ย่เป็็นป็ระเท้ศท้้�ควับคุมโรคได้ด้ท้้�สุืดในโล่ก
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ดังนั �น การท้้ �ม ้ช่ ้วั ่ต็อย่้ ่ในเมืองไท้ย่ในวั่กฤต็่โควั่ด ๑๙ น้ � อาจจะโช่คด้กวั่า 

ครั�งเก่ดต็้มย่ำากุ้ง จงสร้างรอยำยำิ�มให้้ตัวเอง พื่่จารณ์าสืรรพื่สื่�งให้ด้ เพื่ราะ “โอกาสื”  

ท้้�จะม้รอย่ย่่�มได้เร็วักว่ัาการท้้�อย่้่ในป็ระเท้ศอื�นก็ได้

ในช่่วังไวัรัสื โคว่ัด ๑๙ น้� จะเก่ดว่ักฤต่็ในหล่ากหล่าย่ร้ป็แบบ ทั้�งท้้�กำาลั่งเก่ดในปั็จจุบัน 

แล่ะอาจจะเก่ดข้ �นในอนาคต็ แล่ะหล่าย่ช่้วั่ต็จะต็้องเข้าไป็อย่้ ่ในสืภาวัะวั่กฤต็่ 

ช่่วังใดช่่วังหน้�ง... ท้ำาให้หล่าย่คนอย่ากจะ “ต็ัดสื่นใจสืำาคัญ่” ในช่่วังวั่กฤต็่ช่้วั่ต็ 

ซ้ี�งเป็็นอันต็ราย่พื่อควัร

“จงตัดสินใจชีีวิต ว่าชีีวิตจะเดินไปทุางใด ในชี่วงทุี�เรากำาลัังมีชีีวิตทุี �ปกติ 

แลั ้วเราจะม ีทุ ั � ง  สต ิ  ป ัญญา ข ้อม ่ลั ทุ ี �จะต ัดส ินใจได ้ ไม ่ผ่ ิดพลัาด”   

เราต็้องต็ัดสื่นใจช่้วั่ต็ หรือเร้ย่กวั่าเป็็นการ “วัางแผู้นช่้วั่ต็” ในช่่วังเวัล่าท้้�จ่ต็ป็กต็่ 

หากเราไป็ต็ัดสื่นใจ (สืำาคัญ่) วั่าช่้วั ่ต็จะเด่นไป็ ท้างไหนในช่่วังท้้ �เก่ดวั่กฤต็ ่

เราอาจจะเด่นพื่ล่าดได้
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7

หากเราป็่วัย่อย่้่ จงท้ำาร่างกาย่ให้เป็็น ป็กต็่ เสื้ย่ก่อน แล่้วัจ้งไป็ “ออกกำาล่ัง” 

ให้ร่างกาย่ “แข็งแรง - ด้ด้” ... ม่เช่่นนั�น ร่างกาย่จะม้อันต็ราย่มากๆ ...อาจจะท้ำาให้ 

“พ่ื่การ” หรือ “เส้ืย่ช้่ว่ัต็” ได้ ... กรุณ์า “เข้าใจ” แล่ะ “ใจเย่็น” สัืกน่ดเถ่ิด

ข้อพื่้งระวัังในยุ่คท้้ � Social Media ท้รงพื่ล่ังย่่ �ง ก็คือข่าวัสืารแล่ะพื่ฤต็่กรรม 

บางป็ระการ ท้้�เก่ดข้�นในโล่กกวั้าง เป็็นข่าวัสืารแล่ะพื่ฤต็่กรรมท้้�ไม่เข้าใจควัามจร่ง 

ในจ่ต็แล่ะในใจ อาจจะเป็็นเพื่ราะควัามไม่เข้าใจ ควัามไม่ร้้ ควัามแต็กต็่างท้างสืังคม 

แล่ะวััฒนธรรม หรืออาจจะเก่ดจากควัามโล่ภ ในควัามไม่ด้ในใจก็ได้

ข้อคิดสำาคัญสำาห้รับ “ผ้่่ป่วยำ” ทุ้กคน...



ต้องมี “สติ” แลัะ พยำายำาม “เข้าใจ” ในเห้ต้ต่างๆ ทีุ�เกิดข้�น

สื่ �งท้้ � เก ่ดข้ �น เป็็นเรื �องของโล่กท้้ �ก ำาล่ังหมุนไป็ เราต็้องร้ ้วั ่าโล่กหมุนอย่่างไร 

ต็รงไหนเราต้็องหมุนต็ามโล่ก แล่ะ ต็รงไหนท้้�ก็ป็ล่่อย่โล่กเขาหมุนไป็เถ่ิด

ซุีนว้ับอกว่ัา... “ว่ันัย่ สืำาคัญ่กว่ัา ควัามสืามารถิ”  

โดย่เฉพื่าะอย่่างย่่�งในย่ามต้็องออกรบ 

ในควัามทุ้กข์ท้้ �สื ุด อาจสืร้างพื่ล่ังท้้ �จะมอบให้ผู้้ ้อ ื �นมากท้้ �สื ุด แม้ไม่ม้รอย่ย่่ �ม 

แต็่หัวัใจก็อบอุ่น... สืังคมใดท้้�สืะสืมพื่ล่ังไวั้เพื่ื �อมอบให้แก่กันแล่ะกันย่ามม้วั่กฤต็่ 

จะท้ำาให้สืังคมนั�นผู้่านวั่กฤต็่ไป็ได้ โดย่ไม่ล่่มสืล่าย่  เมืองไท้ย่ผู้่านการระบาดหนัก 

ของโควั่ด ๑๙ มาได้ เพื่ราะวั่นัย่แล่ะ “การให้” ของพื่วักเราทุ้กคน จงรักษาวั่นัย่ 

แล่ะการให้กันไว้ัให้ด้ท้้�สุืด  แล้่วัเราจะผู่้านว่ักฤต่็น้�ไป็ด้วัย่กันเร็วัข้�น 

ค่อย่ๆ พื่่จารณ์าหา “โอกาสื” จากวั่กฤต็่น้� (แต็่กรุณ์าอย่่าหาโอกาสืแบบ “มาร”) 

เพื่ราะเมื �อเก่ดวั่กฤต็่ ท้ำาให้ทุ้กคนจะมองเข้าหาต็ัวัเองเสืมอหากบางคนเห็น 

แล่ะสืามารถิจัดการได้ “วั่กฤต็่นั�น ก็อาจจะเป็็นโอกาสื” ได้ ...ในทุ้กวั่กฤต็่นั�น... “สืต็่” 

สืำาคัญ่ท้้�สืุด อย่่าหยุ่ดเพื่้ย่งการ “ก่นด่า” แล่้วั “งอมืองอเท้้า” เพื่ื�อหวัังจะให้ผู้้้อื�น 

เป็็นผู้้้แก้ไขปั็ญ่หา ... กรุณ์า “เร่�มต้็น” ท้้�ตั็วัเองก่อน

คำาคมโบราณ์บอกว่ัา... “ในทุ้กวิกฤติ มีโอกาส”

“วินัยำ” สำาคัญเสมอกับ “ผ้่่ป่วยำ” ทุ้กคน.
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9

“ตัวเรานั�นเป็นไปตามทีุ�ใจเราคิด”

หล่าย่คนท้้�ผู้่านวั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ้งมาได้ ก็เพื่ราะการ “ท้ำาต็ัวั” ท้้�เหมาะสืมกับสืถิานการณ์์ 

...ซ้ี�งในว่ักฤต่็ โคว่ัด ๑๙ ครั�งน้� ก็เช่่นเด้ย่วักัน พื่ระพุื่ท้ธองค์สือนว่ัา... “ตั็วัเรานั�นจะเป็็นไป็ 

ต็ามส่ื�งท้้�ใจเราค่ด”

ดังคำาสือนขงเบ้ง เพืื่�อผู่้านว่ักฤต่็ครั�งน้�.. 
ถ้ิาคุณ์ค่ดอย่ากเป็็นอะไร คุณ์ก็จะได้เป็็นส่ื�งนั�น ถ้ิา... 

เพราะ แสวงห้า ... มิใช่ีเพราะ รอคอยำ 
เพราะ เชีี�ยำวชีาญ ... มิใช่ีเพราะ โอกาส 
เพราะ สามารถ ... มิใช่ีเพราะ โชีคช่ีวยำ

ดังน้�แล้่วั.... “ลิั ขิ ต ฟ้้ า ห้ ร่ อ จ ะ ส้่ ม า น ะ ต น”

โควั่ด ๑๙ ท้ำาให้หล่าย่อย่่างของช่้วั่ต็หล่าย่คนเป็ล่้�ย่นแป็ล่งไป็ ธุรก่จการงานผู้กผู้ัน 

บางคนร้้สื้กวั่ากำาล่ังสื้่ “จุดอับ” ของช่้วั่ต็ พื่ย่าย่ามท้้�จะมองหา New Normal... 

ซ้ี�งคืออะไรยั่งไม่ท้ราบกัน  ขอให้เร่�มลุ่กข้�นมาย่ืน หาข้อม้ล่แล่ะใช้่หย่าดเหงื�อแก้ปั็ญ่หา 

เพื่ราะ “ล่่ข่ต็ฟ้ื้า ฤาจะส้้ื มานะคน”

จงม้ “ควัามกล้่าหาญ่” (ไม่ใช่่บ้าบ่�น) ท้้�จะผู่้านว่ักฤต่็ทั้�งหล่าย่ไป็ให้ได้

“คนกล้ัาห้าญไม่ใช่ีคนทีุ�ไม่ร้่ส้กเกรงกลััวอะไร  
แต่ค่อคนทีุ�เอาชีนะความกลััวทีุ�มีได้ต่างห้าก”

(The brave man is not he who does not feel afraid,  
but he who conquers that fear.) 

- ท่้านเนล่สัืน แมนเดล่า



ระวังอาการ PETER PRINCIPLE กำาลัังกลัับมาพร้อมโควิด ๑๙ นะครับ 

อาการ Peter Principle ท้้�วังการนักบร่หารของโล่กเขากำาหนดไวั้ก็คืออาการท้้� 

“ต็ำาแหน่งงาน ส้ืงกว่ัา ควัามสืามารถิในการท้ำางาน” เป็็นอาการท้้�มักจะเก่ดข้�น หลั่งจาก 

เศรษฐก่จในสืาขาใดสืาขาหน้�งม้การเจร่ญ่เต่็บโต็ข้�นอย่่างต่็อเนื�องมาพัื่กหน้�ง

เป็็นอาการท้้�หน่วัย่งานต็่างๆ ขาดคนท้ำางาน (เพื่ราะวั่าเก่ดงานมากข้�นกวั่าจำานวัน 

คนท้้�ท้ำางาน) จ้งต็้องม้การโป็รโมท้ต็ำาแหน่งต็่างๆ ให้สื้งข้ �น คนท้ำางานท้ั�งหล่าย่ 

จ้งม้ต็ำาแหน่งส้ืงข้�นอย่่างรวัดเร็วั แล่ะรวัดเร็วักว่ัาการพัื่ฒนาควัามสืามารถินั�นๆ

ในทุ้กวังการต็่างม้อาการ Peter Principle น้ � รวัมถิ้งวังการออกแบบก่อสืร้าง 

ก็เป็็นเช่่นเด้ย่วักัน เมื �อเศรษฐก่จแล่ะโครงการต็่างๆ เก่ดข้ �นมากในรอบหล่าย่ป็ี 

ท้ำาให้ม้ต็ำาแหน่งต็่างๆ วั่างมาก การเล่ื �อนต็ำาแหน่งสื้งข้ �นก็ต็้องม้เป็็นธรรมดา   

แต็่เมื �อม้ต็ำาแหน่งท้้ �สื้งข้ �นแล่้วั ก็ไม่ได้หมาย่ควัามวั่าควัามสืามารถิจะเหมาะสืม 

กับต็ำาแหน่งนั �นๆ เมื �อโล่กแห่งควัามจร่งกล่ับมา แถิมเศรษฐก่จเก่ดแป็ล่กๆ 

เพื่ราะไวัรัสื  

ระวัง...ตกตะเข็บกันสักนิดเถิด
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ย่กตั็วัอย่่างเช่่น

เป็็น “แม่ครัวั” แต่็ไม่ร้้ว่ัา “ไข่ย่างมะต้็ม” ท้ำาอย่่างไร 

เป็็น “ผู้้้จัดการบร่ษัท้” แต่็อ่าน “บัญ่ช้่” ไม่ร้้เรื�อง 

เป็็น “สืถิาป็น่ก” แต่็ไม่ร้้เรื�อง “กฎหมาย่ผัู้งเมือง” 

เป็็น “คนขับรถิ” แต่็ไม่ร้้เรื�อง “แบต็เต็อร้�รถิย่นต์็” 

เป็็น “คร้ภาษาไท้ย่” แต่็อ่าน “ภาษาบาล้่” ไม่ออกสัืกตั็วั 

เป็็น “นักออกแบบสืวัน” แต่็ไม่ร้้อันต็ราย่ของ “รากป็ระด่้” เป็็นต้็น

ใครท้้�ม้อาการ Peter Principle เช่่นนั�น 

จะอันต็ราย่แล่ะจะ “ต็กต็ะเข็บ”

หากเศรษฐก่จเก่ดอาการหดตั็วั อย่่างเช่่นกำาลั่งเก่ดข้�นอย่้่ต็อนน้� จากผู้ล่ของ โคว่ัด ๑๙ 

กระจาย่ไป็ท้ั�วัโล่ก จะท้ำาให้มองไป็ข้างหน้าแล่ว้ัไม่เห็นแสืงป็ล่าย่ท้าง มองจุดท้้�ย่ืนอย่้ ่ 

ณ์ ปั็จจุบันก็มืดสืลั่วัไม่มั�นคง... 
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สืำาหรับคนในวังการก่อสืร้าง ล่องต็รวัจสือบตั็วัเองสัืกน่ดนะครับว่ัา  

ท่้านม้อาการ Peter Principle หรือไม่ครับ...

เป็็น Project Architect แต่็ต็รวัจ Shop Drawing ไม่เป็็น 

เป็็น สืถิาป็น่กแล้่วัเข้ย่น Specification ไม่ได้ 

เป็็น ผู้้้จัดการแต่็ท้ำา Feasibility ไม่ได้ 

เป็็น Project Manager แต่็ Estimate ไม่เป็็น 

เป็็น Site Engineer แต่็คำานวัณ์วัางไม้แบบ-นั�งร้านไม่เป็็น 

เป็็น Interior Designer แต่็ไม่ร้้ควัามส้ืงของเต้็ย่งนอนคนแก่

อย่่าท้ำาต็ัวัเองเหมือนคนท้้�ย่ืนเฉย่ๆ เกาะราวัอย่้่บน “บันไดเล่ื�อน” ท้้�กำาล่ังเล่ื�อนข้�นไป็  

แม้จะย่ืนเฉย่ๆ อย่้่บนบันไดเล่ื �อน บันไดก็เล่ื �อนข้ �นไป็สื้่ช่ั �นท้้ �สื้งกวั่า เราก็น้กวั่า 

เราป็ระสืบควัามสืำาเร็จแล่้วั แต็่... หากเมื�อไรท้้� บันไดหยุ่ดเล่ื�อน เราก็ไป็ไหนไม่ได้ 

เพื่ราะไม่ม้แรงก้าวัเด่น... หากแม้นบันไดเลื่�อนล่ง... “นรก” ของช้่ว่ัต็ ก็อย่้่ข้างล่่างนั�น

เมื�อโล่กกำาล่ังเข้าสื้่สืภาวัะ New Normal วั่ถิ้ใหม่ ท้้�ย่ังไม่ม้ใครร้้วั่าคืออะไรแน่ๆ 

ร้้เพ้ื่ย่งว่ัา หล่าย่อย่่างจะเป็ล้่�ย่นไป็

หากย่ังนั �งไขวั่ห ้างสืบาย่ใจ ไร ้วั ่น ัย่แล่ะควัามรอบร้ ้ เป็็น Peter Principle 

ท้้ �ก ำาล่ังอย่้ ่ในควัามฝืัน ...พื่อล่ืมต็าข้ �นมา อาจจะไม่ม้ท้้ �ย่ ืนอย่้ ่บนโล่กน้ �แล่้วั... 

ระวัังกันสัืกน่ดเท้อญ่
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“มด” เป็็นสัืต็ว์ัตั็วัน่ดเด้ย่วั ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมาย่ แต่็ทุ้กคนย่อมรับในควัามเป็็นมด 

ก็เพื่ราะว่ัามดนั�น แสืดงออกหล่าย่อย่่างให้เราย่อมรับ จ้งไม่ม้ใครกล้่าจะเหย้่ย่ดหย่ามมด 

เพื่ราะมดเป็็นสืัญ่ล่ักษณ์์ท้้ �ท้ ุกคนต็้องการแล่ะย่อมรับ...แนวัท้างช่้วั ่ต็ของมด 

ซ้ี�งถืิอเป็็นป็รัช่ญ่าช้่ว่ัต็ม้ ๔ ข้อง่าย่ๆคือ....

๑. มดน้อยำไม่เคยำลัะความพยำายำาม (Ants never Quit) มดอย่ากจะท้ำาอะไร 

จะตั็�งใจมั�นเสืมอ จะฟัื้นฝ่ืาอุป็สืรรคท้้�ขวัางหน้าไป็ให้ได้

๒. มดน้อยำจะเตรียำมการสำาห้รับอนาคตเสมอ (Look Ahead) มดน้อย่จะสืะสืมอาหาร 

สืำาหรับฤด้หนาวัต็ล่อดฤด้ร้อน ต็ระหนักควัามเป็็นจร่งแล่ะเต็ร้ย่มการล่่วังหน้าเสืมอ

๓. มดน้อยำจะมองโลักในแง่ดี (Stay Positive) มดน้อย่จะร้้จักการรอคอย่แล่ะ 

คาดหมาย่ควัามสุืขแล่ะสืำาเร็จในอนาคต็เสืมอ

๔. มดน้อยำจะทุำาเต็มความสามารถเสมอ (Do all you can) มดน้อย่ใช้่พื่ลั่งทั้�งหมด

เพืื่�อให้บรรลุ่ส่้ืเป้็าหมาย่เสืมอ

ท่้านนับถืิอเจ้ามดน้อย่ไหมครับ ...เรามาเป็็นมดน้อย่กันในเวัล่าว่ักฤต่็น้�ไหมครับ

“ปรัชีญาของมด” (Ant Philosophy)



ทุ่านได้“เตรียำมพร้อม”เพียำงไร ห้ลัังโควิด ๑๙

“ถ้าข้าพเจ้ามีเวลัาแปดชัี�วโมงในการตัดต้นไม้   

ข้าพเจ้าจะใช้ีเวลัาห้กชัี�วโมงในการลัับขวานให้้คม”  

- อับราฮััม ล่่นคอล์่น

ล่่นคอล่์น อธ่บาย่วั่า หากแม้ม้เวัล่า ๘ ช่ั�วัโมง แล่้วัไม่ล่ับขวัานให้คมเพื่้ย่งพื่อ ก็จะต็ัด 

ต็้นไม้ ด้วัย่ขวัานท้ื�อๆให้เสืร็จภาย่ใน ๘ ช่ั�วัโมงไม่ได้ อาจจะต็้องใช่้เวัล่าเป็็นวัันหรือ 

ต็ัดต็้นไม้ไม่สืำาเร็จ... ในขณ์ะม้วั่กฤต็่ก็ต็้องแก้ไขวั่กฤต็่ แล่ะต็้องเต็ร้ย่มต็ัวัเมื�อวั่กฤต็ ่

ผู้่านไป็ การรอบร้้แล่ะการวัางแผู้นเป็็นสื่�งท้้�สืำาคัญ่มาก อย่่าป็ล่่อย่ให้ช่้วั่ต็ไป็เรื�อย่ๆ 

อย่้่เฉย่ๆ ไป็เรื�อย่ๆ จนว่ักฤต่็ผู่้านไป็ โดย่ขาดการวัางแผู้นเพืื่�อป็ฏ่ิบัต่็การในอนาคต็

จง “ใจเย่็น” แต็่ไม่ “ข้�เก้ย่จ”“การจัดระบบความคิดให้้เป็นระเบียำบแลัะการจัด 

ระเบียำบความคิดให้้เป็นระบบ” จะท้ำาให้เราร้้ว่ัา เราจะใช้่ “เวัล่า” ทั้�งหล่าย่ท้้�เราม้นั�น 

ท้ำาอะไรบ้าง แล่ะจะท้ำาเมื�อไร ณ์ เวัล่าน้� ...อย่่าหล่อกตั็วัเอง หรือหล่อกสัืงคม...
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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.” 

“ค้ณอาจจะห้ลัอกคนทุ้กคนได้ในบางเวลัา 

ค้ณอาจจะห้ลัอกคนบางคนได้ตลัอดเวลัา  

แต่ค้ณไม่สามารถห้ลัอกคนทุ้กคนได้ตลัอดเวลัาห้รอก” 

ล่่นคอล์่นบอกว่ัา... “ข้าพื่เจ้าเป็็นคนเด่นช้่า แต่็ไม่เคย่เด่นถิอย่หลั่ง”  

(I am a slow walker, but I never walk back.)
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สืภาวัะของสืังคมแล่ะเศรษฐก่จย่ังน่าเป็็นห่วังมาก ต็้องม้การแก้ไข... อย่่าหวัั�นไหวั 

อย่่าท้้อถิอย่ เด่นไป็เรื�อย่ๆ อย่่างม้สืต็่ แล่ะม้ธรรม... กำาหนดจ่ต็ วั่เคราะห์ข้อม้ล่ สืรุป็ 

แล่ะเด่นต่็อไป็

หากอุป็สืรรคทั้�งหล่าย่ท้ำาให้หกล้่ม... ก็ลุ่กข้�นมา อย่่าท้้อถิอย่  บางครั�งอาจจะหกล้่มไป็

เพื่ราะโดนผู้ล่ัก หรือโดนหล่อกให้เด่นผู้่ด แต็่ก็ลุ่กข้�นมาเถิ่ด... เพื่ราะการ “หกล่้ม” 

แม้จะเจ็บตั็วับ้าง แต่็ก็ด้กว่ัาการ “หล่งท้าง” มากมาย่

การได้ม้ “โอกาสื” ท้้�จะเด่นไป็เพื่ื�อผู้่านขวัากหนามท้ั�งหล่าย่ ถิือวั่าเป็็น “โช่คด้” 

สืำาคัญ่ของช่้วั่ต็... เพื่ราะทุ้กช่้วั่ต็ย่่อมต็้องม้อปุ็สืรรค์ เป็็นธรรมดาหากไมม่้ขวัากหนาม 

หรืออุป็สืรรคเล่ย่ ก็แสืดงว่ัาเรานั�นไม่ม้ช้่ว่ัต็...

ด ังน ั �นเม ื �อการม้อ ุป็สืรรคเป็็นธรรมดา แล่ะเราย่ังสืามารถิเด่นหน้าต็่อไป็ได้ 

จ้งถ้ิงเป็็นโช่คท้้�เรายั่งเด่นได้ โช่คด้เห็นส่ื�งท้้�ขัดขวัางอย่้่ แล่ะโช่คด้ท้้�ม้โอกาสืเด่น

อุป็สืรรคท้้�อันต็ราย่ท้้�สืุด แล่ะแก้ย่ากท้้�สืุดก็คือ... การท้้�ไม่ร้้วั่าจะม้อุป็สืรรค หรือไม่ร้้วั่า

อุป็สืรรคนั�นม้ป็ัจจัย่เก่ดข้�นจากอะไร จะร้้เพื่้ย่งป็ัญ่หาท้้�จะเก่ดข้�นจากอุป็สืรรคนั�น 

แล่ะผู้ล่ของอุป็สืรรค แล่ะค่ดไป็ว่ัา... 

ก้าวข้ามไปให้้ได้... ใครไม่เคยำห้กล้ัม  
เขาค่อ “ห่้้นยำนต์”
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อุป็สืรรคท้ั�งหมดท้้�เก่ดข้�นเป็็นเพื่ราะ “โช่คร้าย่” หรือ “ไร้โอกาสื” หากเป็็นเช่่นนั�น 

อุป็สืรรคก็เหมือนวังเว้ัย่นหลุ่มดำา ท้้�ไร้ท้างออก  อย่่างอมืองอเท้้า แล้่วัใช้่เพ้ื่ย่ง "นำ�าล่าย่" 

บ่นออกไป็เรื�อย่ๆ...เพื่ราะส่ื�งนั�นไม่สืามารถิแก้ปั็ญ่หาช้่ว่ัต็ของเราใดๆ ได้

เมื�อม้ควัามมุ่งมั�น ก็จะม้ “ม่ต็ร” เพื่ราะสืังคมท้ั�งหล่าย่ในสื่วันล่้กแล่้วัจะช่ื�นช่มแล่ะ 

นับถิือ “ผู้้้ท้้�ม้วั่นัย่แล่ะควัามมุ่งมั�น" มากกวั่า “คนเก่ง” หรือ “คนรวัย่” .... เมื�อม้ม่ต็ร  

แล่ะเป็็นท้้�ย่อมรับในสื่วันล่้กของสืังคม ก็จะสืามารถิท้ำาให้ม้โอกาสืท้้�จะก้าวัผู้่าน 

อุป็สืรรคทั้�งหล่าย่ไป็ได้



กบต็ัวัหน้�งนั�งอย่้่ข้างกำาแพื่งวััด ทุ้กเช่้ามันเฝื้าด้พื่ระออกเด่นบ่ณ์ฑบาต็ต็ั�งแต็่เช่้ามืด 

พื่อพื่ระกลั่บมาถ้ิงวััดเพืื่�อฉันเช้่า  กบมันน้กในใจ 

. . .อย่ากเก ่ด เป็ ็นพื่ระ เป็ ็น พื่ระสืบาย่ด ้  ม ้คนถิวัาย่อาหารให ้ท้ ุกวั ัน . . . 

...เมื �อพื่ระฉันเสืร็จ ก็นำาอาหารท้้ �เหล่ือมากมา ให้เด็กวััดก่นต็่อเด็กวััดก็ก ่น 

อย่่างเอร็ดอร่อย่ ...ต็อนน้�กบเป็ล่้�ย่นใจ อย่ากเก่ดเป็็นเด็กวััดเพื่ราะสืบาย่กวั่าพื่ระ  

มันเห็นเด็กวััดหล่าย่คนต็ื �นสืาย่แล่ะไม่ออกต็ามพื่ระไป็บ่ณ์ฑบาต็ก็ได้สืบาย่กวั่า 

เย่อะเล่ย่... 

...เมื�อเด็กวััดก่นเสืร็จ ก็โกย่เศษอาหารท้้�เหล่ือให้หมาวััดก่น แล่้วัเด็กวััดทุ้กคนจ้งไป็ 

ช่่วัย่กันล่้างจาน ...ถิ้งต็อนน้� กบเป็ล่้�ย่นใจ อย่ากเก่ดเป็็นหมาวััด เพื่ราะไม่ต็้องล่้างจาน 

เหมือนเด็กวััด สืบาย่กว่ัา... 

...พื่อหมาวััดก่นอาหารเสืร็จก็ไป็ท้ำาหน้าท้้�เฝื้าบร่เวัณ์วััด คอย่เห่าคนแป็ล่กหน้า...  

ฝื้งแมล่งวัันก็บ่นมาต็อมแล่ะก่นเศษอาหารต็่อจากหมาวััด ...ถิ้งต็อนน้�กบเป็ล่้�ย่นใจ 

(อ้กแล่้วั) อย่ากเก่ดเป็็นแมล่งวััน เพื่ราะสืบาย่ท้้ �สืุดไม่ต็้องท้ำาอะไรเล่ย่ หนำาซีำ �า 

ย่ังม้กองอาหารให้ก่นไม่ม้หมดด้วัย่... 

ระวังอย่ำาเป็นกบฟ้้้งซ่่านข้างกำาแพงวัด
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...ขณ์ะท้้�เจ้ากบฟุ้ื้งซ่ีานกำาลั่งค่ดเพื่ล่่นๆ อย่้่นั�น พื่อด้หันมาเห็นแมล่งวัันบ่นมาใกล้่ๆ  

จ้งใช้่ล่่�นต็วััดเอาแมล่งวัันเข้าป็ากตั็วัเองก่นโดย่สัืญ่ช่าต็ญ่าณ์ ...ถ้ิงต็อนน้� 

กบฟุ้ื้งซ่ีานจ้งบรรลุ่ธรรมฉับพื่ลั่น หลั่งล่่�มรสืแมล่งวัันท้้�อย่ากเป็็น ค่ดได้ว่ัา... 

เอ้อ เป็นตัวของเราเองนี�แห้ลัะ ดีทีุ�ส้ดเลัยำ



ระวัังจะเป็็น “กบท้้�กำาลั่งถ้ิกต้็ม” กันหน่อย่นะครับ... ซ้ีเร้ย่สืครับ

เพื่ราะวั่กฤต็่ “โควั่ด ๑๙” ครั �งน้ � หล่าย่คนอาจจะร้ ้สื้กงงๆกับสืภาวัะการเง่น 

แล่ะเศรษฐก่จรอบต็ัวัในป็ัจจุบัน บางครั�งก็เหมือนวั่าด้ข้�น บางครั�งก็เหมือนวั่าแย่่ล่ง 

บางครั�งด้จะม้ควัามหวััง บางครั�งก็เก่ดอาการหมดหวััง... งงๆ กันไม่น้อย่ ท้ำาให้น้กถิ้ง 

ท้ฤษฎ้ “กบต้็ม”  แล่ะ “แมล่งเม่าบ่นเข้ากองไฟื้” ว่ัา...

ต็อนป็ี ๒๕๔๐ ต็้มย่ำากุ้งนั�น เหมือนกับแมล่งเม่าบ่นเข้ากองไฟื้กัน ท้้�ต็ัวัไหนไม่ร้้ต็ัวับ่น 

เข้าไป็ท้้�กองไฟื้ ก็จะสื้ญ่ช่้วั่ต็ไป็ หรือหากไมร่้้ต็ัวัแล่้วัเป็ล่วัไฟื้วั่�งเข้ามาแล่ะบ่นหน้ไม่ท้ัน 

ก็จะสื้ญ่หาย่ไป็ บางต็ัวัอาจจะไม่ต็าย่ แต็่ก็บาดเจ็บ จนต็้องเป็ล่้ �ย่นวั่ถิ้ช่้วั ่ต็...

แต็่ต็อนน้�ในสืภาวัะโควั่ด เหมือนกบวั่าย่นำ �าอย่้ ่ในหม้อ แต็่หม้อต็ั �งอย่้ ่บนเต็าไฟื้ 

แล่้วันำ�าก็ค่อย่ๆ ร้อนข้�น ร้อนข้�น กวั่ากบจะร้้ต็ัวั ขาท้ั�งสื้�ก็สืุกไป็เสื้ย่แล่้วักระโดดหน ้

ไม่ได้แล้่วั ต้็องเส้ืย่ช้่ว่ัต็กล่าย่เป็็นกบต้็มไป็

ระวังจะเป็น “ ก บ ต้ ม ” กันสักห้น่อยำเถิด
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ท้ฤษฎ้กบต็้ม (The Boiling rog Theory) นั�น ม้วั่จัย่ในอด้ต็ ได้เสืนอแนวัค่ดท้ฤษฎ้โดย่

การท้ดล่องนำากบมาต็้มในอ่างนำ�า ๒ อ่าง เพื่ื�อศ้กษาเป็ร้ย่บเท้้ย่บป็ฏิ่ก่ร่ย่าต็อบสืนอง 

ของกบ อ่างใบแรกเป็็นอ่างนำ�าร้อนจัด ใบท้้�สืองเป็็นอ่างนำ�าท้้�อุ่นสืบาย่ๆ แล่ะท้ำาให้ค่อย่ๆ 

อุ่นข้�นจนเดือด การท้ดล่องได้นำากบมา ๒ ตั็วั ตั็วัแรกใส่ืในอ่างนำ�าท้้�ร้อนจัด ส่ืวันตั็วัท้้�สือง 

ใส่ืในอ่างนำ�าอุ่น ท้้�ท้ำาให้อุ่นข้�นจนเดือด

ผู้ล่การท้ดล่องป็รากฏิวั่า... กบท้้ �ใสื่ในอ่างแรกท้้ �นำ �าร้อนๆ คือกบในอ่างนำ �าเดือด 

จะร้้วั่านำ�าร้อน จ้งร้บกระโดดออกมาหล่ังสืัมผู้ัสืนำ�าเดือดท้ันท้้ ป็รากฏิวั่ากบรอดช่้วั่ต็...  

ส่ืวันกบท้้�ใส่ืในอ่างนำ�าอุ่นท้้�ค่อย่ ๆ ร้อนข้�นกลั่บต็าย่ เพื่ราะกบท้้�อย่้่ในนำ�าอุ่นจะร้้ส้ืกสืบาย่

แม้วั่านำ�าจะค่อย่ ๆ อุ่นข้�นก็ไมย่่อมกระโดดออกมา ย่ังคงอย่้่ในอ่างนำ�าจนกระท้ั�งนำ�าเดือด

กว่ัาจะร้้ตั็วัก็หน้ไม่ทั้นเส้ืย่แล้่วั

การท้้�เราไม่ร้้ถ้ิงการเป็ล้่�ย่นแป็ล่ง ก็เหมือนกบท้้�นอนอย่้่ในนำ�าอุ่นๆ (ซ้ี�งสืบาย่ด้) โดย่ไม่ร้้ว่ัา 

น ำ �าน ั �นจะร ้อนข้ �นทุ้กวั ่นาท้้ การร ับร ้ ้การเป็ล่้ �ย่นแป็ล่งเพื่ื �อการเป็ล่้ �ย่นแป็ล่ง 

ท้ำาให้ไม่เก่ดอาการ “กบต็้ม” แต็่ในขณ์ะเด้ย่วักัน หากไม่ร้ ้การเป็ล่้ �ย่นแป็ล่งหรือ 

หล่งค่ดวั่าเป็ล่้�ย่นแป็ล่งต็ัวัเองแล่้วั ก็เหมือนกบกระโดดออกจากหม้อนำ�าไป็ล่งท้้�กองไฟื้ 

ท้้�กำาล่ังต็้มหม้อนำ�านั�น การร้้ต็ัวั แล่ะร้้เหต็ุแล่ะป็ัจจัย่รอบต็ัวั เป็็นเรื�องท้้�ต็้องศ้กษา 

อย่่างเป็็นระบบ ..ซ้ี�งไม่ได้ย่ากเย่็นนัก ในสัืงคมแห่งการสืื�อสืารเช่่นปั็จจุบัน



คำาถิามง่าย่ๆคำาถิามหน้�งท้้�มักจะถิามบ่อย่ๆวั่า “ท้ำาไม นกถิ้งบ่นได้” คำาต็อบท้้�ไม่ใช่่ 

กรอบควัามค่ดแย่กสื่วัน (ท้้ �ไม่ใช่่สืังคม Digital ด่วันได้ ท้้ �มักม้ควัามรวัดเร็วั 

ในการโต้็ต็อบ) 

อาจอธ่บาย่ว่ัา....    

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา... นกม้กระด้กเบา  

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา... นกม้ปี็ก   

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา... นกม้ขน  

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา... นกม้กล้่ามเนื�อแข็งแรง  

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา... นกม้ล่ำาตั็วัเพื่ร้ย่วัล่ม 

นกไม่ได้บ่นได้เพื่ราะว่ัา....นกอย่ากจะบ่น  

แต่็นกบ่นได้เพื่ราะว่ัา.....“นกนั�นเป็็นนก”

“ทุำาไม นกถ้งบินได้ ?” 
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ควัามร้้ท้ั�งหล่าย่ของมนุษย่์เก่ดข้�นมาเพื่ื�อร้้จักมนุษย่์ให้มากข้�นแล่้วัก็ร้้จักธรรมช่าต็่ 

ให้ถิ่องแท้้ แล่้วัเป็ล่้�ย่นต็่อมาให้สืร้างสืรรค์แล่ะร้้จักสื่�งสืมมุต็่ท้ั�งหล่าย่ แล่ะกล่ับมาสื้ ่

จุดสุืดย่อดของจุดเร่�มต็นก็คือ... การร้้จักมนุษย์่นั�นเอง

แต็่การร้้จักมนุษย่์ต็นใด ก็คงไม่สืำาคัญ่เท้่ากับการร้้จักมนุษย่์ท้้�อย่้่ใกล่้ต็ัวัของเรา 

มากท้้�สุืด เพื่ราะการร้้จักมนุษย่์ต็นอื�นมากเพ้ื่ย่งไร ก็ไม่ล่ำ�าล้่กเท่้ากับการท้้�จะร้้จักตั็วัต็

นของต็นเอง
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ร้่ใดไม่เทุ่าร้่มน้ษย์ำ... ร้่มน้ษย์ำใดไม่เทุ่าร้่ตัวเอง
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   “จงเป็็นดั�งป็ล่าท้้�พื่ร้อมจะว่ัาย่ท้วันนำ�า...   
ป็ล่าท้้�วั่าย่เป็็นย่่อมวั่าย่ท้วันกระบวันนำ�า...    
คนเล่่ศล่ำ �าย่่อมวั่าย่ท้วันกระบวันทุ้กข์”  

- พื่ระมหาวุัฒ่ชั่ย่ วัช่่รเมธ้



“ในกระแสืนำ�าท้้�ไหล่เช้่�ย่วั ป็ล่าย่่อมว่ัาย่ท้วันนำ�าเสืมอ ป็ล่าท้้�ล่อย่ต็ามนำ�า ก็ม้แต่็ป็ล่าต็าย่ 

มนุษย่์ต้็องต่็อส้้ืกับอุป็สืรรค เหมือนป็ล่าว่ัาย่ท้วันนำ�า ผู้้้ท้้�ป็ล่่อย่ช่ะต็าไป็ต็ามเหตุ็การณ์์ 

ก็เหมือนคนท้้�ต็าย่แล้่วั”

หล่วังว่ัจ่ต็รวัาท้การท่้านสือนให้คนเรา เป็็นป็ล่าเป็็นท้้�ว่ัาย่ท้วันนำ�า ท้ำางานให้หนักเข้าไว้ั 

บากบั�นเอาช่นะอุป็สืรรคเข้าไวั้ไม่ย่่อท้้อเข้าไวั้ กล่้าต็่อสื้้ กล่้าเอาช่นะเข้าไวั้ เหนื�อย่ 

แล่ะหนักก็ต้็องอดท้น

เข้าท้ำานอง "ล่ำาบากไป็ก่อน จะสืบาย่เมื�อป็ล่าย่มือ" ท้ำาต็นให้เหมือนป็ล่าท้้�ต้็องออกแรง 

ต็้านกระแสืนำ�าท้้�โถิมเข้าหาต็ัวัมันเอง ด้วัย่การวั่าย่ท้วันนำ�าเท้่านั�นจ้งจะม้โอกาสื 

ได้พื่บเหย่ื�อท้้�ไหล่มาต็ามนำ�า ...น้�คือสัืจธรรมจากป็ล่า

"... เร่�มต้็นท้ำาอะไร แม้เพ้ื่ย่งได้ล่งมือท้ำา เท่้ากับการก้าวัเด่นไป็ข้างหน้าการท้ำาต่็อไป็ 

เป็็นการสืร้างควัามช่ำานาญ่ หากพื่บปั็ญ่หาอุป็สืรรคคือ บท้ท้ดสือบควัามค่ดแล่ะ 

ควัามมุ่งมั�นจงอย่่าท้้อถิอย่ช้่ว่ัต็..."

ในสืภาวัการณ์์สัืงคมแล่ะเศรษฐก่จเช่่นน้� เราต้็องกล้่าว่ัาย่ท้วันนำ�าครับ

ปลัามีชีีวิตจะ “ว่ายำทุวนนำ�า” เสมอ
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ช่าย่ผู้้้ย่ากจนถิามพื่ระพุื่ท้ธเจ้าว่ัา “เหตุ็ใดข้าพื่ระองค์จ้งย่ากจนย่่�งนัก ? ”

พื่ระพุื่ท้ธองค์ต็รัสืต็อบ “เธอไม่ร้้จักการให้แล่ะว่ัธ้ให้” 

ดังนั�นช่าย่ผู้้้ย่ากจนจ้งพ้ื่ดต่็อว่ัา “ทั้�งๆ ท้้�ข้าพื่ระองค์ไม่ม้ส่ื�งใดให้น้�นะ ? ”

พื่ระพุื่ท้ธองค์ต็รัสืว่ัา “เธอนั�นม้อย่้่ไม่น้อย่เล่ย่” 

ใบหน้า : ซ้ี�งสืามารถิให้รอย่ย่่�ม ควัามสืดใสื ควัามสืดชื่�น แล่ะควัามเบ่กบาน 

ป็าก : เธอสืามารถิชื่�นช่ม ให้กำาลั่งใจ หรือป็ล่อบป็ระโล่ม 

หัวัใจ : มันสืามารถิเปิ็ดอกกับผู้้้อื�น ให้ควัามจร่งใจ ใสืบร่สุืท้ธ่� แล่ะให้ควัามเมต็ต็า 

ดวังต็า : ท้้�สืามารถิมองด้ผู้้้อื�นด้วัย่ สืาย่ต็าแห่งควัามหวัังด้ ด้วัย่ควัามโอบอ้อมอาร้ 

ร่างกาย่ : ซ้ี�งสืามารถิใช้่เพืื่�อช่่วัย่เหลื่อผู้้้อื�น

ความยำากจนในจิตใจ ค่อ ความยำากจนอันแทุ้จริง

ฉะนั�น แท้้จร่งแล้่วัเธอม่ได้ย่ากจนเล่ย่  

"ความยำากจนในจิตใจ ค่อ ความยำากจนอันแทุ้จริง"
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“พรห้มวิห้าร ๔” ค่อสิ�งทีุ�ทุำาให้้สังคมมีความส้ข 

กร้ณา... แปลัว่า อยำากให้้คนอ่�น “พ้นทุ้กข์”  

เมตตา... แปลัว่า อยำากให้้คนอ่�น “มีความส้ข” 

มี “ม้ฑิิตา” ช่ี�นชีม แลัะเห็้นใจผ้่่อ่�น 

พร้อม “อ้เบกขา” ทีุ�ต้องทุนได้ ปล่ัอยำวางได้เทุอญ

ผู้้้ใหญ่่ท่้านสือนผู้มต็อนผู้มเป็็นเด็กๆว่ัา...

“การให้” เป็็นเรื�องใหญ่่ แต็่ไม่ต็้องม้พื่่ธ้ร้ต็องมาก อย่่าเรื�องมาก 

ไม่ต็้องป็ระกาศ ท้ำาอะไรได้ก็ท้ำาไป็ ท้ำาไป็เรื �อย่ๆ ท้ำาไป็เรื �อย่ๆ 

...ต้็องพื่ย่าย่ามให้ในส่ื�งท้้� “เขาต้็องการ” ไม่ใช่่ส่ื�งท้้� “เราอย่ากให้”

สัื�นๆ ง่าย่ๆ ต็รงไป็ต็รงมา... แล่ะเป็็นสัืจธรรม



อย่ำาทุ้อถอยำ ความห้วังยัำงมี แลัะเป็นไปได้เสมอ

นานมาแล่้วัในป็ระเท้ศจ้น ม้ล่ ุงแก่ๆคนหน้ �งท้้ �ช่าวับ้านเร ้ย่กกันวั่า “ลุ่งโง ่”  

หม้ ่บ้านของลุ่งโง่กับต็ัวัเมืองม้ภ้เขาใหญ่่ขวัางท้างอย่้ ่ ย่ามช่าวับ้านจะไป็ค้าขาย่ 

ไป็ต่็ดต่็องาน หรือไป็รักษาตั็วัหาหมอ ก็ล่ำาบากย่ากเย่็นมากๆ

“ลุ่งโง่” เห็นควัามล่ำาบากเช่่นนั�นมาหล่าย่สื่บป็ี...  จ้งต็ัดสื่นใจจะย่้าย่ภ้เขาท้้�ขวัางนั�น 

ออกเสื้ย่...นับจากนั�นมา ลุ่งโง่ก็ต็ื�นแต็่เช่้า นำาล่้กๆ หล่านๆ ช่่วัย่กันขุดเจาะห่นผู้า 

ท้้�หน้าบ้านกันอย่่างไม่หยุ่ดมือ ตั็�งใจจะย่้าย่ภ้เขาสืองล้่กน้�ให้พ้ื่นไป็ให้ได้... 

ในหม้่บ้านลุ่งโง่นั �น ม้ผู้้ ้เฒ่าอ้กคนหน้�งช่ื �อวั่า “เฒ่าเรืองป็ัญ่ญ่า” เมื �อเห็นลุ่งโง ่

ท้ำาเช่่นนั�นก็หัวัเราะแล่้วับอกลุ่งโง่วั่า...“ท้่านเพื่้�ย่นไป็หรือเป็ล่่า อายุ่ป็้นน้�เป็ร้ย่บไป็ 

ก็เหมือนไม้ใกล่้ฝืั �ง ย่ังจะขุดย่้าย่ภ้เขาอะไรกันอ้ก ถิ้งขุดไป็จนต็ัวัต็าย่ก็ย่ังหาได้ 

สืะเทื้อนภ้เขาใหญ่่สืองล้่กน้�แม้สัืกน้อย่น่ดไม่”
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“ลุ่งโง่” สืบต็าแล่ะหันไป็มองฟ้ื้าแล่ะบอกว่ัา...

“คนท้้�เล่อะเล่ือนนั�นม่ใช่่ข้า แต็่เป็็นท้่านต็่างหาก เพื่ราะแม้ข้าต็าย่ไป็แล่้วัก็ไม่เป็็นไร 

ย่ังม้ล่้กของข้า แล่้วัล่้กก็ม้หล่าน หล่านก็ย่ังม้เหล่นอ้ก ล่้กหล่านเหล่นรับช่่วังสืืบต็่อกัน 

ไป็หล่าย่ชั่�วัคนช่่วัย่กันขุด ขุดมันออกไป็หน่อย่หน้�ง มันก็น้อย่ล่งหน่อย่หน้�ง แต่็ภ้เขานั�น 

ไม่ม้วัันงอกสื้งข้�นอ้กเป็็นแน่ ขอแต็่ให้พื่วักเราม้ควัามต็ั�งใจเด็ดเด้�ย่วัแน่วัแน่ ย่่อมจะ 

ขุดย้่าย่ภ้เขาสืองล้่กน้�ให้ราบไป็ได้...”

หล่ังจากนั�นลุ่งโง่ก็ย่้าย่ภ้เขาต็่อไป็ จนช่าวับ้านท้ั�งหล่าย่เข้าใจแล่ะเห็นใจ ก็มาช่่วัย่กัน 

ท้ั�งหม้่บ้าน หล่ังจากนั�นข่าวัไป็ถิ้งท้างการ ท้างการก็เล่ย่สื่งคนแล่ะอุป็กรณ์์มาช่่วัย่... 

จนในท้้�สุืด ท้างจากหม่้บ้านถ้ิงเมืองก็เสืร็จเร้ย่บร้อย่ ช่าวับ้านสืามารถิต่็ดต่็อกับเมืองได้

สืะดวักข้�น... คนป่็วัย่ไม่ต็าย่ไป็หล่าย่คน

แม้ลุ่งโง่จะย่้าย่ภ้เขาท้ั�งล่้กไม่ได้... แต็่ลุ่งโง่ก็สืร้างสืรรค์ให้ช่้วั่ต็ช่าวับ้านท้ั�งหม้่บ้าน 

ม้ทุ้กข์น้อย่ล่งได้โดย่ป็ระจักษ์... แล่ะลุ่งโง่ก็ส่ื�นช้่ว่ัต็ไป็



เล่ัอกทีุ�จะ “แพ้ให้้เป็น”

เล่ือกท้้�จะ “แพื่้ให้เป็็น” ดังท้้� “ซีุนป็ิน” กล่่าวัไวั้  “ซีุนป็ิน” คือนักยุ่ท้ธศาสืต็ร ์

ของจ้นโบราณ์ เป็็นหล่านศ่ษย่์ของซุีนว้ั วัันหน้�งม้เสืนาบด้คนหน้�ง มาป็ร้กษากับซุีนปิ็น 

เรื�องการแข่งขันม้า ท้้�เสืนาบดเ้อาม้าไป็แข่งกับอ๋องท้่านหน้�ง แต็ก่็ป็ระสืบควัามพื่่าย่แพื่ ้

ทุ้กท้้ จ้งเด่นท้างมาหาซุีนปิ็นเพืื่�อขอคำาป็ร้กษา
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เสืนาบด้ถิามซุีนปิ็นว่ัา... “เราจะหาม้าด้ๆ ได้ท้้�ใด  

ท้้�ม้ฝีืเท้้า เพืื่�อเอาไป็ช่นะม้าของอ๋องได้” 

ซุีนปิ็นต็อบว่ัา... “ปั็ญ่หาควัามพ่ื่าย่แพ้ื่ อาจม่ได้อย่้่ท้้�ตั็วัม้าหรอก”

เสืนาบด้จ้งถิามต่็อไป็ว่ัา...“ถ้ิาปั็ญ่หาไม่ได้อย่้่ท้้�ม้า ปั็ญ่หาย่่อมอย่้่ท้้� 

คนฝึืกม้า ท่้านม้คนฝึืกม้าด้ๆหรือไม่” 

ซุีนปิ็นก็ต็อบไป็ว่ัา... “ปั็ญ่หาอาจจะไม่ได้อย่้่ท้้�ควัามสืามารถิของ 

คนฝึืกม้าหรอก ปั็ญ่หาอาจจะอย่้่ท้้�อย่่างอื�นมากกว่ัา ปั็ญ่หาอาจจะ

อย่้่ท้้�การบร่หารการแข่งม้าก็ได้”

ซุีนปิ็นถิามต่็อว่ัา... “ต็อนท้้�ท่้านเอาม้าไป็แข่งนั�น  

การแข่งขันจัดอย่่างไร” 

เสืนาบด้ต็อบว่ัา... “เราต่็างก็เอาม้ามาคนล่ะ ๓ ตั็วั 

เพืื่�อแข่งกัน ใครช่นะมากกว่ัา คนนั�นช่นะ”
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ซุีนปิ็นถิามว่ัา...“การแพ้ื่ช่นะส่ืวันใหญ่่เป็็นอย่่างไร” 

เสืนาบด้ต็อบว่ัา... “เราจะแพ้ื่ทั้�งสืามตั็วัทุ้กท้้ แต่็แพ้ื่กันเฉ้ย่ดฉ่วัเกือบทุ้กครั�ง 

แพ้ื่น่ดเด้ย่วัทุ้กตั็วั” 

ซุีนปิ็นพ้ื่ดข้�นว่ัา...“ปั็ญ่หาควัามพ่ื่าย่แพ้ื่อาจจะอย่้่ท้้�การจัดการการแข่งขันม้าต่็างหาก” 

เสืนาบด้จ้งถิามซุีนปิ็นว่ัา...“การจัดการการแข่งม้าเป็็นอย่่างไร”

ซีุนป็ินต็อบวั่า... “มองไป็ท้้�ยุ่ท้ธวั่ธ้ของการจัดม้าแข่งท้้�ผู้่านมา ท้่านเอาม้าต็ัวัท้้�วั่�งเร็วั 

ท้้ �สืุดของท้่านไป็แข่งกับม้าต็ัวัท้้ �วั ่ �งเร็วัท้้ �สืุดของท้่านอ๋อง แล่้วัม้าของท้่านก็แพื่้ 

เป็็นต็ัวัแรก... ท้่านก็เอา ม้าต็ัวัวั่ �งท้้�สืองของท้่านไป็แข่งกับต็ัวัท้้�สืองของท้่านอ๋อง 

ซี้ �งท้่านก็แพื่้อ้ก... สื่วันม้าต็ัวัท้้ �วั่ �งช่้าท้้ �สืุดของท้่านก็วั่ �งแพื่้ม้าต็ัวัท้้ �เช่ื �องช่้าท้้ �สืุด 

ของท่้านอ๋อง... ท่้านจ้งแพ้ื่ ๓ ต่็อ ๐ ต็ล่อดเวัล่า”

ซุีนปิ็นแนะนำาต่็อไป็ว่ัา...

“หากท้่านเอาม้าต็วััท้้�วั่�งเร็วัท้้�สืุดของท้่านไป็แข่งกับม้าต็ัวัท้้� ๒ ของท้่านอ๋อง ม้าท้้�วั่�งเร็วั

ท้้�สืุดของท้่านกน็่าจะช่นะม้าต็วััท้้�สืองของท้่านอ๋อง แล่ว้ัเอาม้าต็วััท้้�สืองของท้่านไป็แข่ง

กับม้าต็ัวัท้้�วั่ �งช่้าท้้�สืุดของท้่านอ๋อง ม้าต็ัวัท้้�สืองของท้่านก็น่าจะช่นะ แล่้วัก็เอาม้า 

ต็ัวัท้้ �วั่ �งช่้า ท้้ �สืุดของท้่านไป็แข่งกับม้าต็ัวัท้้ �วั่ �งเร็วัท้้ �สืุดของท้่านอ๋องม้าของท้่าน 

ก็จะแพ้ื่แน่นอน…



หากท่้านวัางยุ่ท้ธว่ัธ้น้� แท้นท้้�ท่้านจะแพ้ื่ ๓ ต่็อ ๐ ท่้านก็น่าจะช่นะการแข่งกับท่้านอ๋อง 

ได้ท้้� ๒ ต่็อ ๑ ม้า”

เสืนาบด้จ้งไป็แข่งม้าแล่้วัจัดม้าต็ามท้้�ซีุนป็ินบอก... ผู้ล่ก็เป็็นไป็ต็ามท้้�ซีุนป็ินบอก 

ทุ้กอย่่าง คือ ม้าของเสืนาบด้นั�นช่นะในการแข่งขันกับท่้านอ๋อง ๒ ต่็อ ๑ ม้า

เสืนาบด้จ้งกล่ับมาหาซีุนป็ินแล่้วับอกวั่า...“ป็ัญ่หาท้ั �งหล่าย่นั �นเป็็นไป็อย่่างท้้ � 

ท้่านบอกจร่งๆ ป็ัญ่หาไม่ได้อย่้่ท้้ �ควัามสืามารถิของม้า ป็ัญ่หาไม่ได้อย่้่ท้้ �คนฝืึกม้า  

แต่็ปั็ญ่หาอย่้่ท้้�การจัดการการแข่งขันต่็างหาก”

ซุีนปิ็นจ้งบอกว่ัา..“ปั็ญ่หาไม่ได้อย่้่ท้้�การจัดการแข่งขันม้าหรอก แต่็ปั็ญ่หาอย่้่ท้้� 

เจ้าของม้านั�นสืามารถิจัดการบร่หารจ่ต็ใจกับตั็วัเองอย่่างไร” 

เสืนาบด้ไม่เข้าใจจ้งถิามว่ัา...“หมาย่ควัามว่ัาอย่่างไร”
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ซีุนป็ินกล่่าวัสืรุป็วั่า..“นักบร่หารท้้�ด้ต็้อง “ร้้จักแพื่้ให้เป็็น” หากเมื�อท้่านร้้จักจัดวัาง 

วั่าน่าจะแพื่้ท้้�ใด ท้่านก็จะสืามารถิช่นะในภาพื่รวัมได้ …อย่่าช่นะเพื่้ย่งในยุ่ท้ธภ้ม่ 

แต่็เราต้็องการช่นะสืงคราม”

ในวั่กฤต็่โควั่ด ๑๙ ครั�งน้ � เก่ดการเป็ล่้�ย่นแป็ล่งหล่าย่อย่่าง เก่ด New Normal  

ท้้ �ก ็ย่ ังไม่ม้ใครท้ราบวั่าจะเป็็นอย่่างไร... อย่่าพื่ย่าย่ามท้้ �จะ “ชีนะทุ้กอยำ่าง” 

ขอให้เล่ ือกท้างท้้ �จะ “แพ้ได้” อย่้ ่บ ้าง ป็ล่่อย่วัางบางอย่่างออกไป็บ้างเถิ่ด 

เพื่ราะสื่�งท้้�เราต็้องการคือช่ัย่ช่นะแล่ะควัามอย่้่รอดของอนาคต็ ไม่ใช่่เพื่้ย่งควัามสืุข 

ของวัันน้�เท่้านั�น

“ อย่ำาชีนะเพียำงในย้ำทุธภู่มิ แต่เราต้องชีนะสงคราม ”



จดห้มายำถ้ง น้องรัก

ต็อนเก่ดวั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ้งป็ี ๒๕๔๐ เหล่่าน้องๆ แล่ะล่้กศ่ษย่์ของผู้มท้้�เป็็นสืถิาป็น่กมาก

มาย่ ร้้ส้ืก “สัืบสืน” ในการดำารงช้่พื่ ว่ัาจะต้็องท้ำาตั็วัอย่่างไรต่็อไป็ ผู้มจ้งเข้ย่นจดหมาย่

เล่ ็กๆถิ ้ง เขาฉบ ับหน ้ � ง  แล่ะหล่าย่คนได ้ เก ็บเอาไวั ้  แล่ะสื ่งกล่ ับมาให ้ผู้ม 

เมื�อไม่นานมาน้� เพื่ราะสัืงคมเรากำาลั่งเก่ดว่ักฤต่็โคว่ัด ๑๙ อย่้ ่แล่ะเขาบอกผู้มว่ัาเขาจะ

ใช้่จดหมาย่น้อย่โบราณ์น้� เป็็น “แนวัท้าง” ในการฝ่ืาว่ักฤต่็โคว่ัด ๑๙ น้�ไป็ให้ได้ 

ผู้มจ้งขอเอกสืารนั�นมา แล่ะเมื�อเขาส่ืงมา แล่ะผู้มอ่านท้้�ตั็วัเองเข้ย่นบันท้้กไป็ในต็อนนั�น 

ร้้ส้ืกว่ัา หล่าย่อย่่างสืามารถิเป็็นหลั่กการแล่ะแนวัท้างพืื่�นๆ ท้้�อาจจะช่่วัย่แก้ปั็ญ่หาว่ักฤต่่็ 

โคว่ัด ๑๙ สืำาหรับบางคนได้ต็อนน้� ไม่ว่ัาจะเป็็น “สืถิาป็น่ก” หรืออย่้่ในว่ัช่าช้่พื่อื�นใดก็ต็าม  

เนื�อควัามม้อย่้่ว่ัา...

34



มีีคำำ�ถ�มีหล�ยคำำ�ถ�มีจ�กสถ�ปนิิกผู้้ �เย�ว์์ สถ�ปนิิกผู้้ �อย�กดำำ�รงชีีพดำ�ว์ยว์ิชี� 
สถ�ปัตยกรรมี สถ�ปนิิกผู้้ �มีีง�นิทำำ�บ้��งไมี่มีีง�นิทำำ�บ้��ง สถ�ปนิิกผู้้ �ไมี่ไดำ�เป็นิ 
เจ��ของบ้ริษััทำ สถ�ปนิิกผู้้�ไม่ีไดำ�เป็นิระดัำบ้ผู้้�บ้ริห�ร โดำยเฉพ�ะอย�่งยิ�ง...บั้ณฑิิตจบ้ใหม่ี... 
น่ิ�จะทำำ�อย�่งไรกับ้สภ�ว์ก�รณ์ทีำ�สับ้สนิเช่ีนินีิ� ผู้มีในิฐ�นิะพี�คำนิหน่ิ�งทีำ�มีีข��ว์กินิ มีีเส้�อใส่ 
มีีก�งเกงในินิ่่ง เพร�ะว์ิชี�ชีีพนิี�มี�กว์่� ๒๐ ปี ไดำ�เคำยตอบ้โดำยว์�จ�ไปแล�ว์หล�ยคำรั�ง 
หล�ยคำนิ ก็ขอสร่ปตอบ้สั�นิๆ สัก ๑๐ ประก�ร ในิทีำ�นีิ�อีกคำรั�งว่์�

๑. ถามตััวเองว่าจะยัังชีีพด้้วยัวิชีาชีีพสถาปััตัยักรรมนี้ี �หรือไม่ ห�กไมี่แนิ่ใจ 
ก็ไปทำำ�อย่�งอ้�นิเสีย เพร�ะตอนินิี�ว์งก�รว์ิชี�ชีีพสถ�ปัตยกรรมีไมี่มีีชี่องว์่�งสำ�หรับ้ 
ผู้้�ไมี่ตั�งใจจริงทำี�จะเป็นิสถ�ปนิิก แต่ห�กคำิดำว์่�จะยังชีีพดำ�ว์ยว์ิชี�ชีีพนิี�ก็ต�องตีคำว์�มี 
คำำ�ว์่�‘สถ�ปัตยกรรมี’ให�ออกว์่� มีิไดำ�แปลถ่งก�รจรดำดำินิสอป�กก�ออกแบ้บ้ 
อ�คำ�รใหญ่่ๆ โตๆ อย่�งเดีำยว์

๒. หางานี้ทำำาโด้ยัไม่สร้างเงื�อนี้ไข อย่�งไมี่มีีเง้�อนิไข ไมี่ว์่�จะเป็นิลักษัณะง�นิทำี�ทำำ� 
ขนิ�ดำของบ้ริษััทำหร้อส่ว์นิร�ชีก�ร ระยะทำ�งทำี�ต�องเดำินิทำ�ง ฯลฯ เพร�ะทำั�งหมีดำ 
ล�ว์นิเป็นิคำว์�มีรอบ้ร้�และประสบ้ก�รณ์ชีีวิ์ตจริงทัำ�งสิ�นิ ...ทำ�งเดิำนิทีำ�โรยดำ�ว์ยกลีบ้ก่หล�บ้ 
ในิว์งก�รสถ�ปัตยกรรมีนัิ�นิเป็นิแค่ำคำว์�มีฝัันิในิเทำพนิิย�ย

๓. อยั่า Serious เรื�องค่่าจ้างรางวัล ไดำ�เทำ่�ไหร่เอ�เทำ่�นิั�นิ... ไมี่ไดำ�ก็ไมี่เอ� ขอให� 
มีีง�นิทำำ�เพ้�อต่ออนิ�คำตไว์�ก่อนิ แล�ว์รอดำ้ใจเจ��ของบ้ริษััทำทำี�เร�ทำำ�ง�นิดำ�ว์ยสัก ๒ ปี 
(อย่�นิ�อยกว่์�นัิ�นิ เพร�ะจะไม่ีไดำ�คำว์�มีร้�และประสบ้ก�รณ์ติดำตัว์) ถ��เจ��นิ�ยเข�ไม่ียอมี
ข่�นิเงินิเดำ้อนิให�เลยทำั�งทำี�เร�ทำำ�ง�นิตั�ง ๒ ปีก็ล�ออกเสีย (แสดำงว์่�เข�เห็นิแก่ตัว์ยิ�ง 
หร้อเร�ก็คำงไม่ีเอ�ไหนิจริงๆ) สิ�งทีำ�เร�ไดำ�แล�ว์ก็ค้ำอ ประสบ้ก�รณ์ และก�รต่อว์งจรชีีวิ์ต

น้ี้องเอ๋ยั น้ี้องรัก
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๔. เมื�อมีงานี้ทำำาแล้ว จงทำำางานี้ให้เกินี้กว่าเงินี้เด้ือนี้ โดำยเอ�ส�ยต�และคำว์�มีร้�ส่ก 
คำนิอ้�นิมี�วั์ดำ (อย่�เอ�ตนิเองหร้อเพ้�อนิมี�เป็นิมี�ตรวั์ดำ เพร�ะอ�จไดำ�ผู้ลทีำ�ไม่ีเทีำ�ยงธรรมี) 
...พี�ด้ำ� (สัญ่ญ่� ค่ำณ�กร) นัิกกิจกรรมีอีกคำนิหน่ิ�งของสมี�คำมีสถ�ปนิิกสย�มีฯ เคำยเปิดำใจ 
บ้อกเร้�องก�รเรียนิสถ�ปัตยกรรมีว์่� “เก่งไมี่กลัว์ กลัว์ขยันิ” นิับ้ว์่�เหมี�ะมี�กกับ้ 
ย่คำสมัียนีิ� เพร�ะคำว์�มีเก่งวั์ดำกันิย�ก คำว์�มีขยันิวั์ดำกันิง่�ย อีกทัำ�งคำว์�มีขยันิจะนิำ�มี�ซ่ึ่�ง 
ว์ินิัยและคำว์�มีรับ้ผู้ิดำชีอบ้ อันิเป็นิ‘แก่นิ’ของคำว์�มีสำ�เร็จในิชีีว์ิตของทำ่�นิในิปัจจ่บ้ันิ 
และอันิใกล�และไกล

๕. แสวงหาองค่์ค่วามร้ ้ให้มากข้ �นี้ จงหัดำอ่�นิหนิังส้อว์ิชี�ก�รให�ไดำ�ให�จบ้สัก 
เด้ำอนิละ ๒ เล่มี ขอให�อ่�นิตั�งแต่หนิ��แรกยันิหนิ��ส่ดำทำ��ย (อย่�ด้ำแต่ร้ป)

๖. หัด้มีค่วามค่ิด้และการตััด้สินี้ใจอยั่าง‘วิทำยัาศาสตัร์’ หัดำเก็บ้รว์บ้รว์มีข�อมี้ล 
ว์ิเคำร�ะห์ข�อมี้ล ว์�งแนิว์ทำ�ง ตัดำสินิใจและปฏิิบ้ัติก�รอย่�งเป็นิกระบ้ว์นิก�ร 
แล�ว์นิำ�เสนิออย่�งส่ภ�พ ต่อตัว์เองและผู้้�อ้�นิ

๗. หัด้ ‘ด่้าตััวเอง’ วิ์เคำร�ะห์ตัว์เองบ้��ง เพร�ะสิ�งนัิ�นิจะทำำ�ให�ค่ำณอย้่ไดำ�ดีำในิอนิ�คำต

๘. อยั่าอวด้รวยั อวด้เก่ง อวด้ศักด้า เพร�ะไมี่มีีใคำรเข�กลัว์คำ่ณ คำนิอ้�นิจะไมี่สงส�ร 
และเห็นิใจ ซึ่่ �งสิ �งทำี �ต�มีมี�ก็คำ้อก�ร ข�ดำโอก�ส  ทำั �งโอก�สแห่งก�รรับ้ร้ �คำว์�มีร้ � 
โอก�สแห ่งก�รเพ ิ �มีพ ้นิประสบ้ก�รณ์ เหล ้อโอก�สเพ ียงอย ่�งเดำ ียว์ก ็คำ ้อ 
โอก�สทีำ�จะตกง�นิ
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๙. ไม่มีทำางไปั ไม่ร้้จะทำำาอยั่างไร เตั็มตัื�อเตั็มตัันี้ไปัหมด้ วิ�งกลับไปัหาค่ร้บาอาจารยั์ 
เดำ ินิเข��ห�สถ�บ้ันิทำี �ตนิเร ียนิมี� เดำินิห�ร่ ่นิพี �ๆ ทำี �จบ้ไปก่อนิและปร่กษั�กับ้ 
สมี�คำมีสถ�ปนิิกสย�มีฯ ทำ่�นิอ�จจะไมี่มีีส้ตรสำ�เร็จให� ทำ่�นิอ�จจะชี่ว์ยไมี่ไดำ�ทำันิทำี 
แต่ผู้มีเชี้ �อว์่�คำงจะมีีทำ�งออกบ้��ง แมี�จะเล็กหร้อคำ่อนิข��งตีบ้ตันิ แต่ก็ดำ ีกว์่� 
เร�ไม่ีทำำ�อะไรเลย

๑๐. อยั่าทำิ�ง ‘เพื�อนี้ และ สังค่ม’ ไมี่ว์่�คำ่ณจะประสบ้คำว์�มีสำ�เร็จหร้อล�มีเหลว์ 
เพร�ะเพ้�อนิเป็นิอ�ภรณ์ประดำับ้ก�ย เป็นิอ�ห�รยังชีีว์ิต เป็นิเบ้�ะนิ่่มีเมี้�อตกจ�กทำี�ส้ง 
เป็นิมีงก่ฎของคำว์�มีสำ�เร็จ ส่ว์นิสังคำมีนิั�นิเป็นิสิ�งทำี�คำ่ณต�องอย้่ต�องร่ว์มี เป็นิสิ�งทำี�คำ่ณ 
ทำำ�ให�ดีำไดำ�และเลว์ไดำ� 

เป็นิสิ�งทีำ�เป็นิของท่ำกคำนิ ...ถ��ค่ำณไม่ีทิำ�งเพ้�อนิทิำ�งสังคำมี ค่ำณจะเข��ใจจิตวิ์ญ่ญ่�ณของมีน่ิษัย์ 
และคำ่ณจะผู้ลิตง�นิสถ�ปัตยกรรมีทำี�ไมี่เลว์ร��ยนิัก และคำ่ณจะอย้่รอดำดำ�ว์ยว์ิชี�ชีีพ 
สถ�ปัตยกรรมี และ ค่ำณจะเป็นิสถ�ปนิิก

ยอดำเยี�ยมี เทำพธร�นินิท์ำ ๒๕๔๐
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ในสืภาวัะท้้�สื่�งรอบต็ัวัไม่ป็กต็่ เก่ดวั่ถิ้ช่้วั่ต็ใหม่ New Normal เป็็นสืภาวัะท้้�วั่กฤต็่ 
ท้ั�งหล่าย่ย่ังอย่้่รอบต็ัวัเรา ท้ั�งสืภาวัะของเศรษฐก่จ สืังคม แล่ะคนใกล่้ต็ัวั การกำาหนด 
“จ่ต็” แล่ะ “ควัามค่ด”  ให้สืะอาดแล่ะม้พื่ล่ัง เป็็นสื่�งสืำาคัญ่อย่่างย่่�ง เพื่ราะควัามค่ด 
ท้้�เก่ดข้�นในว่ัถ้ิใหม่ New Normal วัันน้� จะเป็็นตั็วักำาหนดช้่ว่ัต็เรา ไป็ทั้�งช้่ว่ัต็ได้ 

ดังคำาสือนท้้�ว่ัา...

ความคิดวันนี� จะกำาห้นดอนาคตของชีีวิต
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เธอจง ระวััง ควัามค่ด ของเธอ... 

เพื่ราะควัามค่ดของเธอ จะกล่าย่เป็็นควัามป็ระพื่ฤต่็ของเธอ 

เธอจงระวัังควัามป็ระพื่ฤต่็ของเธอ... 

เพื่ราะควัามป็ระพื่ฤต่็ของเธอ จะกล่าย่เป็็นควัามเคย่ช่่นของเธอ 

เธอจงระวัังควัามเคย่ช่่นของเธอ... 

เพื่ราะควัามเคย่ช่่นของเธอ จะกล่าย่เป็็นอุป็น่สัืย่ของเธอ 

เธอจงระวัังอุป็น่สัืย่ของเธอ... 

เพื่ราะอุป็น่สัืย่ของเธอ... จะกำาหนด ช่ะต็าช้่ว่ัต็ของเธอ “ชั่�วัช้่ว่ัต็”  

- หล่วังพ่ื่อช่า สุืภัท้โท้



เราผู้่านวั่กฤต็่ต็้มย่ำากุ ้งมาได้ด้วัย่ควัามเข้มแข็งในใจ เราต็้องพื่ย่าย่ามผู้่านวั่กฤต็่ 
โคว่ัด ๑๙ ไป็ให้ได้ด้วัย่ควัามเข้มแข็งเช่่นกัน...

พื่่อท้รงสือนให้เราม้... “จ่ต็ใจท้้�เข้มแข็ง” ... “ควัามเข้มแข็งในจ่ต็ใจน้�เป็็นสื่�งท้้�สืำาคัญ่ 
ท้้�จะต็้องฝืึกฝืนแต็่เล่็กเพื่ราะวั่าต็่อไป็ ถิ้าม้ช่้วั่ต็ท้้�ล่ำาบาก ไป็ป็ระสืบอุป็สืรรคใดๆ 
ถ้ิาไม่ม้ควัามเข้มแข็ง ไม่ม้ควัามร้้ ไม่ม้ท้างท้้�จะผู่้านอุป็สืรรคนั�นได้”

พื่่อท้รงสือนเราเรื�อง “วั่นัย่ในการท้ำางาน” วั่า...  “ระเบ้ย่บในการท้ำางานน้�จำาเป็็น 
ต็้องม้ คือ ม้วั่นัย่นั�นเอง ถิ้าไม่ม้วั่นัย่ท้ำาอะไรก็จะเป็ะป็ะไป็หมด แม้ในห้องเร้ย่น 
จะไม่ได้สือนวั่า วั่ช่าน้�ๆ ต็้องม้วั่นัย่ แต็่ทุ้กวั่ช่าต็้องม้วั่นัย่ แม้จะไป็สืังสืรรค์กัน 
ไป็เล่่นก้ฬากัน ไป็พื่ัฒนาช่นบท้ก็ต็าม ต็้องม้วั่นัย่ท้ั �งนั �น ถิ้าไม่ม้วั่นัย่ งานนั �น 
ม้หวัังล้่มเหล่วั”

ณ์ ว่ันาท้้ว่ักฤต่็ของ “ไวัรัสื” ครั�งน้� เราต้็องจับมือกันด้วัย่ “ว่ันัย่” แล่ะ “จ่ต็ใจท้้�เข้มแข็ง” 
เพืื่�อผู่้านว่ักฤต่็ครั�งน้�ไป็ให้ได้ เพืื่�อรักษาแผู่้นด่นท้้�พ่ื่อสืร้างมาให้เราย่าวันาน    

ย่อดเย่้�ย่ม เท้พื่ธรานนท์้ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พ่อทุรงสอนให้้เรามีวินัยำแลัะจิตใจเข้มแข็ง
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“คนทีุ�มีระเบียำบมีวินัยำนั�นเป็นผ้่่ทีุ�เข้มแข็ง 
เป็นผ้่่ทีุ�ห้วังดีต่อตัวเอง  

เป็นผ้่่ทีุ�จะมีความสำาเร็จในอนาคต”
พื่ระราช่ดำารัสืของ  

พื่ระบาท้สืมเด็จพื่ระป็รม่นท้รมหาภ้ม่พื่ล่อดุล่ย่เดช่ รัช่กาล่ท้้� ๙ 
วัันพื่ฤหัสืบด้ท้้� ๑๐ กันย่าย่น ๒๕๒๔



บทความในหนังสือเล่มนี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ หากต้องการนำาไปใช้ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

โดยห้ามจำาหน่ายหรือหาผลประโยชน์ ถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสื่อหลากหลายที่บันทึกเรื่่องและภาพทรงคุณค่าของไทย 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำานวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
กรกฎาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ที่ : บริษัท บานาน่า ปริ้นท์ จำากัด โทร ๐๖๒-๑๕๒๒-๙๖๓




