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รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ผู้ด�ำเนินรำยกำร) :

กรำบเรียนท่ำนอธิกำรบดี ท่ำนรองอธิกำรบดี ท่ำนคณบดี และ 

ท่ำนผู้บริหำร รวมทั้งคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของสวนดุสิตที่เคำรพทุกท่ำน 

วนันีก็้เป็นอกีวนัหนึง่นะครบัทีเ่รำชวนกนัมำจบิกำแฟ ครัง้ทีผ่่ำนไปหลำย ๆ  คน 

ในท่ีนี้คงได้รับเอกสำรเล่มท่ีท่ำนอธิกำรบดีตั้งช่ือ โดยโจทย์ท่ีว่ำ “สวนดุสิต

จะอยู่รอดจริงหรือ” นะครับ แล้วผู้บริหำรต่ำงก็ได้เขียนแนวคิดหลังจำกที่

ท่ำนอธิกำรบดีบรรยำยซึ่งพอจะท�ำให้อยู่รอดแล้วนะครับ 

เรำจะเห็นได้ว่ำในหน่วยงำนของสวนดสุตินัน้ยงัมีค�ำถำมอกีหลำย ๆ  

ค�ำถำมนะครับ อย่ำงเล่มที่ว่ำ “เมื่ออธิกำรบดีตอบ” อันนี้เป็นกำรถำมจำก 

31 ค�ำถำม และท่ำนอธกิำรบดตีอบคนเดยีว ส่วนคณะทีป่รึกษำก ็“ช่วยกนัท�ำ” 

ตำมนโยบำยของท่ำนอธิกำรบดีอีกเล่มหนึ่งนะครับ จำกสำมเล่มนี้ก็ม ี

ประเด็นว่ำในเมื่อสวนดุสิตอยู่รอดแล้วก็จะขอที่ยืนละ อำจจะบอกว่ำถ้ำงั้น

ขอยืนในสวนดสุติด้วยสกัคนหนึง่ ท่ำนอธกิำรบดกีอ็ำจจะบอกว่ำ ในกำรสรปุ

ให้ท่ำนเนี่ยท่ำนพูดถึง 3 ข้อ ว่ำแต่ 3 ข้อที่เป็นสิ่งส�ำคัญนั้นมันมีอยู่ในตัวตน 

ของเรำหรือไม่ พอฟังท่ำนอธิกำรบดีจบวันนี้ เรำก็อยำกจะดูว่ำฟังแล้ว 
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ท่ำนอยำกได้ที่ยืนในสวนดุสิตแบบไหน เรำจะมีกระดำษแผ่นนี้แจกให้ท่ำน 

ท่ำนกอ็ำจจะเขยีนออกมำสัน้ ๆ  ไม่อนุญำตให้เขยีนสองแผ่นนะครบั แผ่นเดยีว

พอ จะลงชือ่กไ็ด้ ไม่ลงชือ่กไ็ด้ และเรำกจ็ะใช้ตวันีม้ำวเิครำะห์และสงัเครำะห์

ผูกโยงกับที่ท่ำนอธิกำรบดีพูด มันก็จะเป็นสวนดุสิต MAP เป็น MAPPING  

ที่บุคคลำกรต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ที่ยืนอยู่

ในแผนที่ของสวนดุสิตน่ีมันสำมำรถที่จะท�ำให้เกิดกำรขับเคลื่อน

นโยบำยของท่ำนไปได้ด้วยดี นะครับ อันนี้ก็ลองฟังท่ำน และก็คิดตำมไป  

คงไม่ต้องจดมั้งครับเพรำะว่ำมีหนิง พรพรรณมำช่วยจดและย่อ แล้ว

ประชำสมัพันธ์กจ็ะท�ำคลปิตรงนีอ้อกไปครบั แต่อยำกให้ท่ำนคดิตำม นะครบั 

อำจจะไม่มีเวลำถำมหรอก เพรำะท่ำนคงจะพูดเต็มช่ัวโมง จะถำมอะไรนี ่ 

ถ้ำถำมซะหมดแล้ว เดี๋ยวจิบกำแฟครั้งต่อไปก็ไม่มีหัวข้อจะให้เล่น นะครับ  

ก็ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนอธิกำรบดีครับ 

ท่ำนอธกิำรบด ี: ครบั ขอบคณุครบั กข็อบคณุทกุคนทีม่ำช่วยสมทบ

ทุนจิบกำแฟในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับ ท่ำนสุขุมเป็นคนที่หำกำรบ้ำนให้ผมท�ำ

อยู่ตลอดเลย แต่มนักด็อีย่ำงหนึง่ตรงทีว่่ำ มนัท�ำให้ไม่เป็นอลัไซเมอร์เพรำะต้อง

ไปคิดหำวิธีกำรว่ำ เอ๊ะ เคยพูดอะไรไปแล้วบ้ำง แล้วมันจะเชื่อมโยงกับที่จะ

พูดต่อไปและมีอะไรบ้ำงที่จะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เป็นสิ่งเร้ำ หรือว่ำคิดอะไร

อยู่ใหม่ๆหรือเปล่ำ มันก็เป็นกำรฝึกเรำด้วย ถ้ำพูดไปแล้วเรื่อย ๆ  มันเหมือน

เดิมเรำก็ไม่ได้ฝึกอะไร ครับ คนฟังก็ไม่อยำกฟัง

ส�ำหรับประเด็นที่จะพูดวันนี้คือ “ขอที่ยืนในสวนดุสิต” นี่ ผมก็นั่ง

คิดอยู่ตั้งนำนว่ำจะท�ำยังไง พอดีไปนึกขึ้นได้ว่ำผมยืนอยู่ในสวนดุสิตมำยำว 

นำนมำก นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2516 จนกระทั่งถึงวันนี้ ถ้ำถึงวันที่ 

16 พฤษภำคมเดือนหน้ำนี้ผมจะยืนอยู่ในสวนดุสิตครบ 48 ปีเต็มเลย น่ำจะ

ยนือยูไ่ด้เยอะกว่ำเพือ่นเลยนะครบั นัน่กจ็ะเป็นส่วนหนึง่ว่ำท�ำไมผมถงึยนือยู่

ในนี้ได้ เรำแต่เดิมก็มีกำรแข่งขันกัน หรือจะขอที่ยืนหรือเปล่ำหรืออะไรหรือ

เปล่ำ จริง ๆ  แล้วมันก็มีมำโดยตลอดแหละครับ เพรำะผมนึกถึงวันแรกที่มำ

รำยงำนตัว โดยถือจดหมำยจำกกรมกำรฝึกหัดครูมำรำยงำนตัวที่สวนดุสิตนี่ 

สิ่งแรกที่ถูกถำมเลยคือจะอยู่ตรงไหนระหว่ำงครุศำสตร์กับมนุษยศำสตร์  

ตรงนีค้รบัเรำกม็ำนัง่ดวู่ำจะยนืมัน่ ๆ  อยูต่รงไหนได้ ตอนนัน้กเ็ลอืกยนือยูบ่น

คณะมนษุยศำสตร์ เรำน่ำจะยนือยูไ่ด้ตรงนัน้เพรำะเรำมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ

ในบำงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำยสังคมโดยตรง ตอนนั้นไม่ได้เรียกคณะด้วย  

เรียกหมวดวิชำสังคม ก็เลยเลือกตรงนั้น

ในสมัยนั้นอำจำรย์คุณหญิงกระจ่ำงศรี รักตะกนิษฐ ท่ำนเป็น 

ผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนฝึกหัดครูจนกระทั่งเป็นวิทยำลัยครูแล้วก็เป็น 

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยครูสวนดุสิตครับ ผมก็บอกกับท่ำนว่ำผมจะไปอยู่กบั

คณะมนุษย์ ท่ำนก็ไม่ได้ว่ำอะไร ก็ให้ไป ในสมัยอำจำรย์คุณหญิงกระจ่ำงศรนีี่

สวนดุสิตถูกก�ำกับไปด้วยวินัยที่ดีเลยครับ ทุกอย่ำงเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน

หมดคือมันมีวินัย มีควำมอำวุโส มีกำรใช้ Wording วำจำ หรือกำรท�ำอะไร

ต่ำง ๆ  นั้นคุมกันด้วยวินัยอย่ำงเดียวเลย ผมมีโอกำสได้ติดตำมท่ำน คอยดู

ท่ำนว่ำไปท�ำอะไรยงัไง บำงทีท่ำนกเ็รยีกผมตำมไปด้วย ไปดวูธิกีำรต่ำง ๆ  ซึง่

ก็ได้ศึกษำถึงวินัยท่ีมีอยู่ในตัวตน ท�ำได้อยู่ปีหน่ึงครับ ปีต่อมำก็ไปเรียนต่อ

ก่อนจะกลบัมำอกีครัง้ ครำวนีก็้เปลีย่นผูบ้รหิำรแล้วเป็นต�ำแหน่งอธกิำรตำมพ

ระรำชบัญญ้ติใหม่ ศำสตรำจำรย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ เป็นอธิกำรบดี  

ตอนนัน้เป็นอธกิำรเฉย ๆ  ครบั ท่ำนศำสตรำจำรย์เรวดกีม็บีคุลกิอกีแบบหนึง่ 

ท่ำนเป็นนกัวิชำกำรโดยตรงเลย ตรงไปตรงมำ เป็นนกัวิชำกำร ควำมเข้มแขง็

เชิงวิชำกำรจึงมีอยู่ค่อนข้ำงสูง และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของสวนดุสิต

นั้นหลังจำกที่มีงำนชุมนุมแม่บ้ำนเสร็จส้ินไปแล้วควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

ก็ยังคงถูกพัฒนำขึ้นไปอยู่เรื่อย ๆ แค่ไม่ได้ออกไปไหนเท่ำนั้นเอง ก็ยังอยู่ใน
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ตรงนั้น พอดีผมกลับมำ ซึ่งน่ำจะเป็นคนจบปริญญำเอกคนที่สอง คนแรกคือ 

ดร.อรวรรณ ตุลยสุข ครับ กลับมำก่อนผมสองถึงสำมเดือนนี่แหละ แล้วก็ผม

เป็นคนที่สอง คนที่สำมที่ตำมมำคือดอกเตอร์ชัยชนะ ที่มำจำกต่ำงประเทศ

นะครบั หลงัจำกนัน้กจ็ะมปีรญิญำเอกในประเทศตำมมำเรือ่ย ๆ  ในสมยัท่ำน

อำจำรย์เรวดนีีก่ลไกกย็งัคงต่อเนือ่งกบัสมยัคณุหญงิกระจ่ำงศร ีเพิม่ควำมเข้มข้น

เชิงวิชำกำรให้มำกขึ้น เพรำะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปรับตัวให้ดีที่สุดคือท�ำอย่ำงไร 

จะเอำควำมเข้มแข็งเชิงวิชำกำรบนพื้นฐำนของควำมมีวินัยนี้ลงไปให้ได้ 

อำจำรย์เรวดีท่ำนก็มีวินัย ระเบียบกฎเกณฑ์ กติกำ เรื่องต่ำง ๆ ท่ำนก็เน้นใน

ควำมมีวินัยอยู่ตรงนี้มำอยู่ตลอดเวลำ เรำก็นั่งมองว่ำจะท�ำยงัไง สมยันัน้เป็น

ช่วงทีป่ระหยดัไฟฟ้ำ เป็นช่วงทีป่ระหยดัค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  เพรำะฉะนัน้แม้แต่กำร

กินกำแฟก็ไม่กินอย่ำงทุกวันนี้นะครับ ต้องมำเอำน�้ำร้อนในวิทยำลัยนี่แหละ 

แต่เสยีบปลัก๊ไม่ได้ เพรำะฉะน้ัน ต้องไปเอำน�ำ้ร้อนจำกโรงครวั ผมจะกนิกำแฟ

แล้วเสียบปลั๊กมันก็ดูกระไรอยู่ใช่มั้ยครับ เพรำะอย่ำงนั้นผมต้องชงกำแฟใส่

กระติกหิ้วจำกบ้ำนใส่รถมำทุกวัน แล้วพอช่วงบ่ำยค่อยไปเอำน�้ำร้อนจำก 

โรงครัว แล้วเอำกำแฟมำเติม ก็จะเป็นลักษณะนี้ ต้องปรับตัว ถ้ำเรำไม่ปรับ

มนักย็นืไม่ได้ ควำมเข้มแขง็กจ็ะเป็นส่วนหน่ึงทีต่่อเน่ือง วนิยัท่ีอำจำรย์คณุหญงิ

ปลูกฝังไว้มันส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็งเชิงวิชำกำร มันเป็นกลไกอย่ำงหนึ่ง 

เพรำะฉะนั้นคนที่จะอยู่ จะท�ำงำนตรงนั้นนอกจำกเป็นคนที่มีวินัยแล้วยังมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถต่ำง ๆ ในเชงิวชิำกำรด้วยนะครบั นัน่กเ็ป็นควำมเข้มแขง็ 

แต่สิ่งที่เรำไม่ได้ท�ำคือไปท�ำข้ำงนอก

ต่อมำท่ำนรองศำสตรำจำรย์ล�ำพอง บญุช่วย มำเป็นอธกิำร ท่ำนมำ

จำกต่ำงจังหวัด (มำจำกเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์) ท่ำนก็มีวัฒนธรรมอีกอย่ำง

หนึ่ง ท่ำนบอกว่ำในส่วนหนึ่งแล้ว สวนดุสิตไม่เห็นมีคนรู้จักในเรื่องใด ๆ  เลย 

น่ำจะเป็นท่ีเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้จักบ้ำง ท่ำนจึงพำไปดูครับ เดินสำยดูงำน

สมัยคุณหญิงกระจ่างศรี

เพิ่มความเข้มข้นเชิงวิชาการให้มากขึ้น

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปรับตัวให้ดีที่สุดคือท�าอย่างไร

จะเอาความเข้มแข็งเชิงวิชาการบนพื้นฐาน

ของความมีวินัยนี้ลงไปให้ได้ 

อาจารย์เรวดีท่านก็มีวินัย ระเบียบกฎเกณฑ์ กติกา 

เรื่องต่าง ๆ  ท่านก็เน้นในความมีวินัยอยู่ตรงนี้มา

อยู่ตลอดเวลา
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เลย กระบวนกำรแรกที่ท่ำนรองศำสตรำจำรย์ล�ำพองพำไปคือเริ่มตั้งแต่

เพชรบุรีวิทยำลัยลงกรณ์ที่ท่ำนมำ (ในส่วนที่ท่ำนสุขุมเป็นผอ.ส�ำนักงำน

อธกิำรบดน้ัีนกไ็ปดู) ไปต้ังแต่เพชรบรุวีทิยำลงกรณ์ข้ึนไปโครำช สรุนิทร์ อบุล 

อุดรโน่น ไล่ยำวไปเรื่อย ๆ ในกำรที่ไปดูน่ะครับ มันก็จะมีในส่วนหนึ่งว่ำของ

เรำนี่ท�ำไม่เหมือนคนอื่นเลย โดยเฉพำะตอนน้ันผมได้รับเลือกให้เป็นรอง

อธิกำรฝ่ำยวิชำกำร เพิ่งจะกลับมำใหม่ ๆ  ยังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็หล่อและ 

ไม่เหมือนใคร ตรงนี้ผมมีรูปแบบของผมอยู่ต่ำงหำก พวกนั้นก็จะต้องถำมว่ำ

ท�ำไมผมถึงไม่เหมือนคนอื่นเขำ ผมใส่เลส แล้วก็ใส่ก�ำไล แหวน ไว้ผม 

ค่อนข้ำงยำว บคุลิกของตวัเองต่ำงหำกทีไ่ม่เหมอืนกบัอำจำรย์วทิยำลยัครอ่ืูน ๆ  

แล้วก็เป็นบุคลิกอย่ำงน้ัน ผมก็บอกว่ำนี่แหละคือสิ่งท่ีสวนดุสิตท�ำไม่เหมือน

คนอื่นมำตั้งแต่เริ่มแรก ถ้ำท�ำเหมือนคนอื่นซะ มันก็ไม่โตอย่ำงนี้ แล้วถำมว่ำ

มันเป็นจุดยืนหรือเปล่ำ มันก็เป็นจุดยืนที่ดี

พอเรำไปดูอย่ำงนัน้แล้วมนักจ็ะมองว่ำ สิง่หนึง่ท่ีเรำมองคอืไม่ได้มอง

อย่ำงจะเอำสิง่ท่ีเหน็เอำมำท�ำ แต่มองว่ำสิง่ทีเ่รำท�ำเหนอืกว่ำสิง่ท่ีเหน็อย่ำงไร 

แล้วเรำจะต้องท�ำยงัไงให้ดกีว่ำสิง่ทีเ่หน็ครบัเพรำะสิง่ทีเ่หน็เรำท�ำไม่ได้หรอก

และไม่ได้อยู่เป็นวิสัยที่จะท�ำด้วย เช่น ในสมัยนั้นไปดูที่สุรินทร์ สุรินทร์เขำ

เลี้ยงผึ้ง มีน�้ำผึ้ง มีอะไรต่ำง ๆ  แต่เรำอยู่ในกรุงเทพฯ ขืนเลี้ยงผึ้งล่ะเป็นเรื่อง

สิครับ มันเป็นไปไม่ได้เรำก็ไม่ท�ำ แต่สิ่งหนึ่งที่เรำไม่เคยขัดคือเจ้ำนำยอยำก

ให้ท�ำไรก็ท�ำตำมทุกอย่ำง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ท�ำให้เห็นว่ำเรำไม่ได้

ปฏิเสธอะไร ไปดูแล้วเรำกลับมำพัฒนำอะไรที่มำกข้ึนกว่ำเดิมหรือเปล่ำ  

อันน้ันต่ำงหำกท่ีน่ำท�ำ เพรำะฉะนัน้พอท�ำอย่ำงนัน้แล้วสิง่หนึง่ท่ีท่ำนอำจำรย์

ล�ำพองมองเหน็พวกเรำในขณะทีท่�ำงำนด้วยกนัคอื พวกเรำนีม้จีดุยนืของเรำ

เองอยู่ทั้งนั้น ซึ่งท่ำนก�ำกับตรงนี้ล�ำบำก แต่ท่ำนก็ฉลำดที่จะไม่ก�ำกับ  

จะปล่อยให้เรำเก่งอยูบ่นจดุยนืของเรำเองในช่วงขณะนัน้ ตอนนัน้กเ็ป็นวัยรุน่

ทัง้นัน้เลยครบัทีม่ำอยูใ่นส่วนนัน้ แล้วกเ็ป็นวยัรุน่ทีเ่ป็นคนเมอืงระบบชำววงั

ทั้งนั้น สมัยนั้นเรำก็บอกเรำอยู่ชำววัง ในขณะเดียวกันกับที่ท่ำนอำจำรย์

ล�ำพองใส่เสื้อพระรำชทำน แต่เรำไม่เคยใส่กัน ก็ใส่เสื้อเชิ้ตปกติ อะไรต่ำง ๆ  

เรำก็บอกเรำเป็นคนเมือง ท่ำนก็มองควำมต่ำงตรงนี้กับส่ิงท่ีท่ำนเคยเห็นว่ำ

มันน่ำจะเป็น เรำไม่เป็นอย่ำงนั้น แต่มันน่ำจะมีจุดเด่นอะไรนะครับ อันนี้คือ

ควำมฉลำดของท่ำนอำจำรย์ล�ำพอง แล้วผมก็ยังขอบคุณท่ำนอยู่ทุกวันนี้  

ท่ำนให้โอกำสพวกเรำท�ำในสิง่ทีเ่ป็นจดุยนืของเรำเอง ท่ำนไม่ได้สัง่ว่ำต้องเป็น

อย่ำงนัน้ต้องเป็นอย่ำงงี ้เพรำะเหน็ว่ำสิง่ทีเ่รำยนืมนัเหนอืกว่ำสิง่ทีท่่ำนพำเรำ

ไปดูซะอีก ท่ำนก็นึกว่ำเรำคงไม่มีอะไรแต่เรำมีมำกกว่ำนั้น มีควำมคิด  

มรูีปแบบ มวีธิกีำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ  เป็นระบบกว่ำ อนันัน้ล่ะครบัเป็นต้นแบบ 

อันหนึ่งท่ีมันสร้ำงควำมแตกต่ำงของเรำให้เป็นจุดเด่นได้ และในช่วงนั้น 

ท่ำนก็ไว้ใจ ท่ำนให้ทุกอย่ำงเลย ตอนมำใหม่ ๆ  ท่ำนไม่ค่อยไว้วำงใจว่ำจะ 

ท�ำได้หรือเปล่ำ แต่พวกเรำแสดงให้เห็นในจุดยืนของเรำเองว่ำเรำท�ำได้ตรงนี้ 

มคีวำมเข้มแขง็ กำรท�ำงำนทกุอย่ำง ท่ำนกส็บำยใจ แม้กระทัง่อำคำรโรงแรม

ที่สร้ำงข้ึนมำทีแรก ตอนนั้นผมเป็นรองวิชำกำร ท่ำนก็บอกให้ผมไปดูแล

อำคำรโรงแรม ผมกไ็ปด ูเสรจ็แล้วผมเดนิกลบัมำบอกท่ำนว่ำท่ำนอธิกำรครบั

ขอยมืเงนิสกัสบิล้ำนเอำไปปรบัปรงุโรงแรมหน่อยครบั ไม่อย่ำงนัน้มนักเ็ชย ๆ  

มห้ีองพกัอยูส่ีส่บิห้อง มห้ีองเรยีน มห้ีองอำหำร อยูส่ลบัด้ำน เป็นห้องธรรมดำ

ยังไม่ติดแอร์อะไรเลย ผมว่ำท�ำอย่ำงนี้ไม่ท�ำให้เกิดจุดเด่นอะไรขึ้นมำเลย 

นะครับ ท่ำนคิดอยู่หนึ่งนำทีเหมือนกันก่อนท่ีจะให้ผมยืมสิบล้ำนเอำมำท�ำ  

แล้วผมกม็ำนัง่คอยหนึง่ปีเตม็ ๆ  ทีอ่ำคำรโรงแรมสร้ำงเสรจ็แล้วไม่ได้ท�ำอะไร

เท่ำทีค่วร เพรำะตอนนัน้งบประมำณแผ่นดนิน้ันถ้ำจะรือ้ ถอน ปรบัปรงุ หรอื

อะไรต่ำง ๆ  มันต้องปีหนึ่งไปแล้ว นั่นแหละครับเรำก็เลยมำนั่งคอยหนึ่งปี 

ในขณะที่คอยหนึ่งปีก็ศึกษำข้อมูลท�ำอะไรต่ำง ๆ  ทุกอย่ำงหมด  
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จนกระทั่งครบปีเรำก็ปรับปรุงใหม่ พัฒนำรูปแบบใหม่ อะไรต่ำง ๆ  จนเป็น

โรงแรมชั้นดีเลย ไม่ใช่เป็นอำคำรปฏิบัติกำรทั่ว ๆ  ไปเหมือนกับที่อื่น ๆ  ที่เขำ

ท�ำกัน เป็นรูปแบบหนึ่งต่ำงหำก อันนั้น แล้วก็คืนเงินท่ำนไปภำยในเวลำ 2 

ปี คืนไป 10 ล้ำนเท่ำที่ยืมมำ ยืมจริง ๆ  แล้วก็คืนจริง ๆ  ไม่ได้ยืมเล่น  ๆ  นะ

ครับ ยืมคือยืม ครำวนี้ท่ำนก็เลยไว้ใจ จะท�ำอะไรยังไง ไว้วำงใจมำก นั่นคือ

สิ่งที่ให้โอกำสเรำท�ำ เรำจึงได้แสดงควำมสำมำรถว่ำเรำมีจุดยืนได้ เรำเสีย

ภำษีถูกต้องครบทุกอย่ำงตำมเรื่องรำวต่ำง ๆ  แม้กระทั่งกำรขออนุมัติเบิกนะ

ครับ ใช้ใบเสร็จได้นะครับ เบิกได้เต็มตำมรูปแบบคือ 800 แต่ก่อนโรงแรม

ต่ำง ๆ  เบิกได้ 500 เท่ำนั้น (โรงแรมของวิทยำลัยครูท้ังหลำยในขณะนั้น)  

แต่เรำท�ำได้มำกกว่ำ ท�ำถูกต้อง ผ่ำนกระทรวงมหำดไทย เรียบร้อย เพียงแต่

จดทะเบียนเป็นโรงแรมไม่ได้เพรำะตอนนั้นใบอนุญำตจดทะเบียนโรงแรม

แพงครับ เพรำะโรงแรมที่สร้ำงสมัยนั้นนี่ โห ขอใบอนุญำตยำกมำก นั่นก็จะ

เป็นส่วนหนึง่ทีเ่รำท�ำ เรำมจีดุยนืของเรำเอง มคีวำมเข้มแขง็ของเรำเอง และ

มีควำมเป็นตัวตนของเรำเอง นั่นคือส่วนหนึ่งกำรแสดงของเรำว่ำเรำท�ำของ

เรำเอง ท�ำแบบมีควำมรู ้ มีควำมสำมำรถ และมีควำมตั้งใจที่จะท�ำได้  

สมยัก่อนเรำมำนัง่เฝ้ำโรงแรมอย่ำงนีท้กุวนัเพรำะดกึ ๆ  ท่ำนจะโทรมำถำมว่ำ 

วันนี้มีก่ีห้อง วันนี้มีสองห้องครับ อะไรต่ำง ๆ  ท่ำนสุขุมก็รู้ดีครับ ว่ำมำนั่ง 

กินต้มย�ำซ่ีโครงไก่อยู่เนี่ยกลำงคืนดึก ๆ  สิ่งที่เป็นควำมมั่นใจของเรำท่ีท�ำให้

ทุกอย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง

หลังจำกที่ท่ำนอำจำรย์ล�ำพองเกษียณไปแล้ว ก็จะเป็นสมัยท่ำน

อธกิำรธง ท่ำนอธกิำรธงมำอยู่น่ีประมำณ 2 ปีเพ่ือจะก�ำจัดมำเฟียสวนดสุติออก 

ในตอนนั้นพวกเรำโด่งดังมำกนะครับ ในส่วนของกำรท�ำงำนต่ำง ๆ  เหล่ำนั้น 

คนไม่ชอบก็เยอะ คนชอบก็เยอะ แต่บังเอิญท่ำนอธิกำรธงเป็นสุภำพบุรุษ  

เป็นคนทีด่ ีท่ำนไตร่ตรองก่อนว่ำสิง่ทีเ่รำท�ำมนัถกูหรอืผดิ สิง่ท่ีเรำท�ำไม่มอีะไร

ผิด ถูกต้อง ครบถ้วน อะไรต่ำง ๆ เรำก็ท�ำให้ท่ำนอย่ำงเต็มที่เหมือนกันไม่ว่ำ

จะเป็นนำยคนไหน เรำท�ำให้ด้วยฝีมือ ด้วยควำมสำมำรถ ด้วยอะไรทุกอย่ำง

หมดเลย เรำถึงมีจุดยืนของเรำได้ว่ำ โอเค ตรงนั้น ท่ำนอำจำรย์ธงก็เห็นได้ว่ำ

พวกเรำยืนอยู่ได้ ตอนหลังท่ำนก็ไปเถียงให้เสร็จเลยว่ำ สิ่งที่คนอื่นว่ำมำนั้น

ไม่ถูก ที่เป็นไปจริง ๆ  คือพวกนี้เป็นมือท�ำงำนทั้งนั้น แล้วก็จะท�ำงำนประสบ

ควำมส�ำเร็จได้ผลดี อะไรต่ำง ๆ  นั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นกำรสร้ำงจุดยืนตรงนี้

ขึ้นมำว่ำเรำไม่ได้อำศัยอย่ำงอื่นนอกจำกฝีมืออย่ำงเดียวท่ีเรำท�ำตรงนี้ขึ้นมำ 

ฝีมือที่เรำท�ำนั้นมันเป็นส่วนนึงที่ท�ำให้เรำมองว่ำเรำท�ำอย่ำงนั้นได้ และท่ำน

อธิกำรธงกใ็จถงึ ท่ำนสนบัสนนุให้ผมขึน้เป็นอธกิำรบดต่ีอไป ในเงือ่นไขเหล่ำ

นี้แหละครับ ถำมว่ำ แล้วมันมีจุดยืนยังไง ถ้ำเรำไม่ท�ำอย่ำงนั้นเรำก็ไม่มีที่ยืน

เหมือนกัน ไม่ใช่ว่ำเรำจะมีที่ยืนอยู่เสมอและสบำย เป็นผู้บริหำรแล้วจะต้อง

มทีี่ยืน ไม่มทีี่ยนืกม็ีเหมอืนกันนะครบั เพรำะฉะนั้นกำรต่อสู้เพื่อให้ไดม้ำซึง่ที่

ยืนนั่นถ้ำถำมพวกเรำว่ำรู้มำกมั้ย รู้มำก่อนเพื่อนเลย ก่อนที่ท่ำนสุขุมจะ 

ตั้งค�ำถำมในหัวข้อที่ยืนในสวนดุสิตเสียอีก พวกเรำแสวงหำที่ยืน แบบหมิ่น ๆ  

บนบันไดรถเมล์แน่น ๆ  ก็ยังเหมือนกัน เคยท�ำมำแล้วในส่วนหนึ่งนะครับ  

ทีจ่ะเป็นส่วนทีย่นืว่ำต้องยืนให้ได้ ยืนยังไง เผอิญในช่วงน้ัน ผมมำน่ังคดิว่ำท�ำไม

เรำถงึมำตรงนีไ้ด้ แล้วท�ำไมเรำถงึจะท�ำอะไรต่ำง ๆ  เหล่ำนัน้ได้ มนัมอียูอ่ย่ำง

เดียวเท่ำนั้นเอง ตอนนั้นหลังท่ีเรำจบกันมำเนี่ย อำจำรย์เคยสอนเอำไว้ว่ำ 

สิง่ทีส่อนไปจะเท่ำกบัศนูย์เมือ่จบ นัน่คอืไม่มีอะไรเหลอืเลยนะ ไม่ต้องแบกไป 

ทีค่ณุเก่งอะไรต่ำง ๆ  จะเท่ำกบัศนูย์เมือ่จบ แต่สิง่ทีเ่อำไปคอืกระบวนกำรของ

กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ว่ำจะหำได้อย่ำงไร กำรแสวงหำหรือกำรพัฒนำ 

องค์ควำมรูใ้หม่ ๆ  ทีเ่กิดขึน้ เพรำะสิง่ทีเ่รยีนไปนัน้มันเก่ำหมดแล้ว แล้วมนัจะ

ไปพัฒนำได้ยังไง ต่อไปมันก็ยิ่งล้ำสมัย เพรำะฉะนั้นลืมให้หมด จ�ำไว้แต่เพียง

กระบวนกำรหรือวิธีกำรท่ีจะแสวงหำควำมรู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรขึ้นมำตรงนั้น 
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เพรำะมนัครอบคลมุถงึใจด้วย ในกำรแสดงออกทัง้นัน้ มนัเป็นเกณฑ์พืน้ฐำน

ในกำรท่ีจะให้เกียรติกัน มำรยำท เรำไม่วิจำรณ์กันให้เกียรติกันเม่ืออยู่ร่วม

กันในสังคม ไม่ว่ำจะเป็นคนกันเอง หรือสถำนที่หรือแม้แต่ช่องทำงในกำร

สื่อสำร เรำก็ค�ำนึงถึงมำรยำทอยู่ตลอดเวลำในส่วนหนึ่ง เพรำะอย่ำงนั้นมัน

เลยเป็นบุคลิกตรงนี้ มำรยำทมันไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมำ

เองโดยก�ำเนดิ แต่มนัเกดิขึน้มำจำกกำรฝึกฝนปฏบิติั และกำรท�ำให้เป็นควำม

เคยชิน มันเกิดขึ้นในตัวตนอันนั้นเอง ครับ ในหลำย ๆ  ส่วนที่ท�ำงำนมำด้วย

กันนั้น 48 ปีที่ท�ำ คนจะไม่เคยเห็นผมใช้วำจำไม่สุภำพ ไม่เคยด่ำ ไม่เคยใช้

ค�ำหยำบ ไม่ใช้อะไร มีบุคลิกที่เป็นตัวตนที่เป็นของตัวเองดี คุมตัวเองได้  

ถ้ำทำงศำสนำเรียกสมำธิใช่มั้ยครับ ต้องถำมท่ำนเหม

ทนีีเ้มือ่มนัไม่ใช่นี ่มนัท�ำให้เกดิอะไรข้ึน มนัท�ำให้เกดิกำรศกึษำเรยีน

รู้ได้ในสิ่งที่เรำเป็น สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้มำกที่สุดคือสิ่งที่ผ่ำนตำไป ตอนที่ 

กลับมำถึงเมืองไทยช่วงเดือนมกรำคม เขำจัดตำรำงสอนกันไปหมดแล้ว  

เพรำะฉะนัน้กต้็องไปหำงำนท�ำว่ำจะไปท�ำอะไร ท�ำอยูต่รงไหน ยงัไง จดุทียื่นต่ำงๆ 

นีถ้่ำกลบัไปอยูม่นษุย์เหมอืนเดมิ ไปสอนอะไรก็สอนไม่ได้เพรำะเขำจัดตำรำง

สอนคนสอนลงไปหมดแล้ว ท่ำนรองบริหำรในสมัยนั้นคือท่ำนอำจำรย์ไมตรี 

ธุมชัย ท่ำนบอกว่ำอยู่เฉย ๆ  ไปเดินหนังสือหน่อยสิ ผมก็ท�ำหน้ำท่ีไปเดิน

หนังสือโดยไม่ได้พูดอะไร ท่ำนใช้ก็ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ว่ำอะไร แต่กำรเดิน

หนังสือจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ลองคิดดูว่ำจะรู้จักคนเท่ำไหร่ เรำก็ไม่รู้จัก

ท้ังหมดหรอกเรำก็ต้องถำมว่ำคนนี้เป็นยังไง นั่งอยู่ตรงไหน เร่ืองท่ีถืออยู่ใน

มือเวลำเดินหนังสือไปให้เนี่ยแทนที่จะถือไปเฉย ๆ  ก็อ่ำน อ่ำน เรื่องเข้ำมำ

ผ่ำน ก็อ่ำน แล้วบำงเรื่องนี่ อธิกำรเกษียณเรื่องไปแล้ว เรำก็ดูท่ำนว่ำเกษียณ

ยังไง แล้วท่ำนจะให้ท�ำอะไรต่อ กำรเดินไปอย่ำงนี้ท�ำให้ได้รู้จักคน ได้เข้ำใจ 

ได้เรียนรู้ บำงคนก็มีเวลำน้อย อำจจะถำมผมว่ำมันว่ำไง หรือเรื่องนี้ให้สรุป

มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรำแสวงหำควำมรู้กันอยู่ตลอดเวลำ ไม่ใช่ว่ำรู้แล้ว  

รูแ้ล้ว อนัน้ันจะต่ำงกนั ถ้ำเรำเปรยีบเทยีบคนทีจ่บมำจำกต่ำงประเทศใหม่ ๆ  

ขณะนัน้กบัคนท่ีจบในประเทศกจ็ะเหน็ควำมแตกต่ำงตวันี ้คนทีจ่บในประเทศ

จะถือว่ำมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเชีย่วชำญมำกเลย แต่ผมซึง่มำจำกต่ำงประเทศ

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ แม้กระทั่งผมจบมำทำงภูมิศำสตร์เองแล้วให้สอน

ภมูศิำสตร์ประเทศไทย ผมบอกผมสอนไม่ได้ครับ ผมไม่ได้อยูเ่มอืงไทยมำนำน 

อธิบำยไม่ถูก ก็จะเป็นส่วนหน่ึงที่จะต้องยอมรับควำมเป็นจริงว่ำเรำไม่รู้  

แต่ถ้ำจะให้สอนก็ต้องไปค้นคว้ำหำควำมรู้มำใหม่ที่จะสอนให้ได้ แล้วก็

หำควำมรู้มำจนกระทั่งตอบค�ำถำมได้ดีกว่ำคนที่สอนอยู่ประจ�ำอีก

ผมเป็นคนแรกที่ตอบค�ำถำมว่ำน�้ำทะเลระหว่ำงฝั ่งอ่ำวไทยกับ 

ฝั่งมหำสมุทรอินเดียสีไม่เหมือนกัน เพรำะควำมลึกไม่เท่ำกัน ตอนที่เรำสอน

ภูมิศำสตร์เรำก็สอนมหำมุทรอย่ำงเดียว แต่ผมบอกไม่ใช่ สีของน�้ำมันไม่เท่ำ

กนัไม่เหมอืนกนั เพรำะควำมลกึมนัต่ำงกัน กจ็ะเป็นส่วนหนึง่ทีเ่ป็นข้อสงัเกต

เล็ก ๆ  น้อย ๆ  สิ่งหนึ่งที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลำเลย ก็คือตัวตนของตัวเอง ตอนนั้น

ก็ไม่แน่ใจว่ำเรำควรจะเรียกสิ่งที่ติดในตัวของเรำเองว่ำอะไร จนกระทั่ง 

เมื่อวันก่อนอ่ำนใน Linetoday Original วันที่ 19 เมษำยนที่ผ่ำนมำนี่ครับ 

เขำพูดถึงค�ำว่ำมำรยำท อันนั้นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนอยู่ในผม  

ในตวัของเรำเองเลย มนัเป็นมำรยำท หลำยคนก็ถำมว่ำมำรยำทมนัเป็นอะไร 

ถ้ำตำมพจนำนุกรมจะเขียนว่ำ “กิริยำวำจำ ที่ถูกว่ำสุภำพเรียบร้อยและมี

กำลเทศะ” นั่นตำมพจนำนุกรม แต่ในควำมเป็นจริงมำรยำทนั้นคือแนวทำง

ในกำรปฏิบัติ หรือกำรแสดงออก ทั้งทำงวำจำ ภำษำ ท่ำทำง และพฤติกรรม

ต่ำง ๆ  ออกมำให้เป็นทีป่รำกฏ สิง่ทีแ่สดงออกมำให้เป็นทีป่รำกฏนัน้มนัเหมำะ

สมและถกูต้องตำมกำลเทศะ นัน่คอืค�ำว่ำมำรยำท สิง่ทีต่ดิตวัผมมำอยูต่ลอด

ตัง้แต่ต้น น่ันคอืมำรยำท ตอนหลังใช้ค�ำว่ำภำษำกำย แต่มันกไ็ม่ได้ครอบคลุม
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ให้ฟังหน่อย ผมก็สรุปให้ฟังว่ำ เป็นอย่ำงนี้นะ บำงทีก็บอกพี่เขียนลงไปอย่ำง

นั้นสิจะได้ตอบได้ จะได้ส่งเรื่องกลับ ผมจะได้ถือกลับทีเดียวเลยไม่ต้องคอย 

ก็ต้องเป็นอย่ำงน้ันนะครับ มันก็จะเป็นกำรฝึกกำรเรียนรู้ เพรำะฉะนั้นถำม

ว่ำรู้เรือ่งมัย้ รูเ้รือ่ง รูม้ันทกุเรือ่งเลยทีผ่่ำน เพรำะไมป่ลอ่ยให้เสยีเวลำผ่ำนไป 

ก็ท�ำไป ได้เรียนรู้ พอเรียนรู้เรื่องมันก็เป็นฐำนอันนึงของกำรท่ีจะหัดสังเกต 

กำรที่เรำหัดสังเกตเรำจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมำอีกตั้งหลำยอย่ำง สังเกตในสิ่งที่

ผ่ำนไปอย่ำให้ผ่ำนตำเฉย ๆ  มนัมอีะไรทีต่่ำงกนันะ แม้แต่กำรบนัทกึเรือ่งรำว

หรือแมแ้ต่กำรขออนุมตัิ หรือกำรท�ำหนังสือเนี่ย มนัจะมีเงือ่นไขเลก็ ๆ  น้อย ๆ  

ที่เป็นรำยละเอียดอยู่ตรงนั้น ดังนั้น ผมถึงเขียนบันทึกข้อควำมได้ดี เพรำะ 

หดัสงัเกตตวัน้ีครบั อะไรต่ำง ๆ  เหล่ำนี ้แล้วกห็ดัใช้ค�ำเหล่ำนี ้แล้วกห็ดัโยงค�ำ

ระหว่ำงภำษำหน่ึงไปอีกภำษำหน่ึง มันก็จะได้ค�ำหลำยอย่ำงเพิ่มมำกข้ึน  

แม้กระทัง่ค�ำว่ำมำรยำททีไ่ปอ่ำนเจอ ผมไม่ได้หยดุอยูแ่ค่มำรยำท ผมกไ็ปโยง

ว่ำต้นเหตุของค�ำว่ำมำรยำทมันมำจำกตรงไหน ถ้ำคิดแต่เพียงมำรยำทแล้ว

มำนัง่ต่อกเ็ป็นเรือ่งธรรมดำ ผมกบ็อกว่ำมนัต้องไม่ธรรมดำถ้ำผมจะอ่ำนรูเ้รือ่ง 

ผมก็ไปดู มันมำจำกหนังสือสมบัติผู้ดีครับ ของหม่อมรำชวงศ์เปีย มำลำกุล 

คือเจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดีเรียบเรียงไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 เป็น

เรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงบัญญตัไิว้เป็นวนิยัส�ำหรบัสงฆ์ กำรประพฤตปิฏิบตั ิมี 

75 ข้อ พระวนัิยทำงด้ำนนี ้นัน่เป็นมำรยำท ท่ำนกเ็รยีบเรียงเอำตรงนีม้ำเป็น

มำรยำท 10 หัวเรื่องด้วยกันส�ำหรับในเรื่องของคนทั่ว ๆ  ไป ก็ต้องโยงมำให้ได้

มนัมำจำกไหน ไม่ใช่พดูมำรยำทลอย ๆ  มนัเป็นยงัไง สมบตัผิูด้ ีกพ็อดนีกึย้อน

ไปสมัยหน่ึงทีท่่ำนอำจำรย์ลขิติ ท่ำนเป็นรองอธกิำรฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำ ท่ำน

บอกว่ำอำจำรย์ของเรำท�ำไมกินบุฟเฟ่ต์ไม่เป็น ตักก็หก ควำนหำอะไรที่ชอบ 

ท่ำนจึงพิมพ์สมบัติผู้ดีออกมำเลย แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท�ำให้เข้ำใจ

ว่ำเรำไม่ได้ให้ควำมรูต่้ำง ๆ  เหล่ำนีข้ึน้มำ เพรำะฉะนัน้เรำจะได้เรยีนรูใ้นส่วน

ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ได้อย่ำงดีว่ำ หัดสังเกตตัวนี้ แล้วเรำท�ำอย่ำงนี้มำยังไง

ตอนที่เป็นผู้บริหำร ได้พบเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของระเบียบ

กำรเงิน เรื่องเงินนี่หยุมหยิมมำก ยิ่งสมัยก่อนนี้ โอ้โห รำยละเอียดเยอะมำก 

คนไม่รู้ท�ำไม่ถูกเลย ท�ำยังไงจะให้รู้ เพรำะต้องทะเลำะกับกำรเงินทุกทีครับ 

ไปลงทะเบียนเรียนเลย จะได้รู้ พอลงทะเบียนเสร็จเรียนมำได้สักปีก็เอำ

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกำรเงินมำตั้งไว้บนโต๊ะเลย ครำวนี้เจ้ำหน้ำที่

กำรเงินมำติดต่อ ก็เห็นหนังสือ เกรงใจ เรื่องก็ง่ำยขึ้น ทั้งท่ีท�ำแบบเดิม 

นัน่แหละ ในส่วนหนึง่จะมคีวำมรูม้ำกขึน้ อะไรต่ำง ๆ  รูว่้ำโรงแรมทีเ่ปิดจะต้อง

เรียนรู้ยังไงเลยไปเรียนมำเหมือนกัน เรียนมำทั้งนั้น ในส่วนนั้น แล้วเรำก็มำ

เรยีนรูใ้นเรือ่งของโรงแรม มนัเป็นยงัไง อยำกรูเ้รือ่งไหนไปเรยีนไม่ต้องมำนัง่

เดำเอำ คำดกำรณ์เอำ หรืออะไร มันต้องรู้ให้จริงในเร่ืองต่ำง ๆ  ท่ียังไม่รู้  

เพรำะฉะนั้น ในบำงเรื่องถึงจะมีว่ำตรงนี้หำคนเข้ำมำอยู่ในจุดของเรำไม่ได้ 

อย่ำงเรื่องก่อสร้ำงเนี่ยครับ ผมก็บอกว่ำมันน่ำจะท�ำอีกแบบนะ ไม่ใช่ท�ำเป็น 

กล่อง ๆ  ท�ำไมต้องท�ำเป็นกล่อง และผมเป็นคนแรกที่คัดค้ำนว่ำเวลำที่เรำจะ

ตอกเข็มท�ำไมต้องถมดนิก่อน พอถมดนิแล้วตอกเสำเขม็ลงไปกเ็สมอดนิทัง้นัน้ 

หรือลึกกว่ำดินตรงนั้นหน่อย แล้วก็ขุดหัวเข็มขึ้นมำขนดินออกไป เอำดินมำ

ถมแล้วขนดินออก ผมก็ถำมว่ำแล้วตอกเสมอดินเดิมไม่ได้เหรอ ตำมหลัก

วศิวกรเขำก็บอกว่ำไม่ได้ ผมบอกได้สิ แล้วผมกไ็ปหำข้อมลูอะไรต่ำง ๆ  มำเถยีง

กับอำจำรย์เชิดชำยนี่แหละครับ อำคำรสุขุม เฉลยทรัพย์ ที่สุพรรณบุรีไม่ได้

ถมดินเลย ใช้ดินเดมิ ฐำนของดนิเดมิ เพรำะตอนนัน้ค่ำกำรถมดินของอำคำร

สุขุม เฉลยทรัพย์ ยี่สิบล้ำนนะครับ โอ้ ไม่เอำ เพรำะฉะนั้นอำคำรสุขุม  

เฉลยทรพัย์ กจ็ะมลีกัษณะเด่นอนัหนงึ คอืชัน้ที ่1 อยูใ่ต้ดนิ นอกจำกชัน้ใต้ดนิ

ที่เป็นที่จอดรถ ชั้นที่ 1 ก็ยังอยู่ใต้ดินยังไม่โผล่บนดินเลย ตอนกดลิฟท์จะกด

ล�ำบำกมำกเพรำะไม่รู้ชั้น 1 อยู่ตรงไหน มำระยะหลัง ๆ  ของเรำมักจะไม่ค่อย
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ถมดนิก่อน ตอกเขม็ไปเลย ท่ีล�ำปำงกเ็ช่นเดยีวกนั กบ็อกว่ำไม่ต้องขดุ ไม่ต้อง

ถมเข้ำไป เดี๋ยวก็ขุดทิ้ง ไม่ต้องท�ำ ก็คุยกัน จนกระทั่งเถียงชนะอำจำรย์ 

เชิดชำยได้นะครับ ทั้งที่อำจำรย์เชิดเขำคุมก่อสร้ำง หลำย ๆ เรื่อง ผมก็เถียง 

เพรำะว่ำวัสดุใหม่ ๆ  อะไรต่ำง ๆ  บำงทีไม่ทัน ผมก็อ่ำนรู้มำกก็เถียงได้ในส่วน

หนึ่ง ก็เป็นจุดเงื่อนไขอันนึงในกำรท�ำงำนนะครับว่ำ ถ้ำเรำรู้จริง ๆ  เรียนรู้ไป

แล้วเรำกท็�ำอย่ำงนีแ้ล้วมนัก็มีทีย่นือยูเ่ยอะ จะท�ำอะไรทคีนกจ็ะนกึถงึเรำอยู่

เสมอ เออ ไปท�ำไอ้โน่นนะ ไปท�ำไอ้นี่นะ ถ้ำไม่มีเรำแล้วเขำก็จะมองว่ำ โอเค 

มันท�ำไม่ได้แน่ ๆ  ก็ส่งคนอื่นไปท�ำ อำจำรย์ล�ำพองนี่ครับ สมัยหน่ึงท่ำนเคย

บอกว่ำถ้ำจะท�ำของธรรมดำ ๆ  ให้หนักแน่นก็ให้ส่งอำจำรย์เชิดชำยกับ

อำจำรย์ประชุมท�ำ แต่ถ้ำจะท�ำของแพง ๆ  หรู ๆ  หน่อย ก็ส่งให้ศิโรจน์ท�ำ  

มนักเ็ป็นอกีแนวคดิหนึง่ทีจ่ะต้องท�ำ สงัเกตว่ำตึกในสวนดสุติ เริม่เปลีย่นแบบ

ก่อนคนอื่นเขำทั้งหมดเลย จำกทรงกล่อง ทรงกลมบ้ำง ทรงอะไรต่ำง ๆ   

เหล่ำนั้นบ้ำง ไม่มีทรงบ้ำงยังมีเลย ในเงื่อนไขเหล่ำนี้ครับ เป็นสิ่งที่ ถ้ำเรำ 

ไม่เรียนรู้ ไม่พัฒนำตัวเอง มันก็ตอบค�ำถำมตัวนี้ไม่ได้

จำกในสิ่งท่ีเรียนรู้และพัฒนำตัวเองก็เลยมำมองว่ำ ตอนท่ีเรำเป็น

อธิกำรบดี เรำจะต้องเขียนค�ำว่ำอะไรก่อนเพื่อนเลยนะครับ ปี 2538  

เป็นอธกิำรบด ีแล้วกเ็ขยีนควำมอยูร่อดขององค์กรหรอื Survival ขึน้มำก่อน 

องค์กรต้องอยูร่อด ท�ำอย่ำงไรถงึจะอยูร่อด มนัจะอยูร่อดยงัไง ถ้ำเป็นองค์กร

ธรรมดำ ต่อไปมนัอยูไ่ม่รอดนะถ้ำเรำจะท�ำอะไรต่ำง ๆ  ทีเ่หมอืนกนั ตอนแรก

คนก็ค้ำนเยอะ ตอนหลังคนก็เริ่มเข้ำใจ มองเห็นว่ำสิ่งที่เรียกว่ำควำมอยู่รอด

หมำยถึงอะไร หมำยถงึงำนทีเ่รำจะต้องท�ำให้โดดเด่นเหนอืคนอืน่ทีเ่รำจะท�ำ

อะไรคนอื่นจะต้องนึกถึงเรำก่อนว่ำเรำจะต้องท�ำอย่ำงนี้นะ เป็นอย่ำงนี้ แล้ว

ถงึ Survival ได้ยงัไง ต่อมำก็เปลีย่นค�ำว่ำ Survival ยงัไงจะ Survive Ability 

ควำมสำมำรถในกำรอยู่รอด มันไม่ใช่อยู่รอดอย่ำงเดียว มันต้องมีควำม

สำมำรถในกำรอยู่รอดด้วย เพื่อจะหลีกเลี่ยงค�ำที่ว่ำ ควำมรู้ท่วมหัวเอำตัวไม่

รอด คนเป็นครูท่ีรู้มำกทุกเร่ืองมักเอำตัวไม่รอดนะครับ นั่นคือทฤษฎีอยู่ใน

ต�ำรำหมดเลย แล้วเรำก็รู้อะไรต่ำง ๆ  ทั้งนั้น ที่นี้ถ้ำเรำมองให้ดี หลักกำรอยู่

รอดเนีย่นะครบั กำรอยูร่อดของส่ิงมชีวีติมนัมีรูปแบบทีเ่หมำะสมทีสุ่ดส�ำหรบั

ตัวตนของแต่ละคน ของแต่ละส่ิงท่ีมีชีวิต มันไม่ใช่จ�ำต้องอยู่รอดแล้วท�ำ

เหมือน ๆ  กัน แล้วไม่ท�ำ ไม่ใช่ กำรอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตแต่ละคนก็เหมือน

กบักำรมชีวีติบนควำมไม่แน่นอน เมือ่มนัไม่แน่นอน คณุจะด�ำเนินชวีติอย่ำงไร

บนควำมไม่แน่นอนนั้น สำมำรถยืดหยุ่นและปรับตัวได้มั้ย ยืดหยุ่นและปรับ

ตัวได้เร็วมันก็สำมำรถจะอยู่รอดได้ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลำยที่อยู่รอดเป็นระยะ

เวลำนำน ๆ  มันก็คือกำรยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวของมันเอง ท�ำด้วยตนเอง 

ส่วนตรงนีค้รบักม็ำเริม่มองว่ำ แล้วถ้ำเรำจะอยูร่อดได้โดยกำรปรบัตวัยดืหยุน่

นี่มันใช้ค�ำว่ำอะไร ถ้ำเป็น Negative จะใช้ค�ำว่ำ Variable ถ้ำเป็น Noun  

ใช้ค�ำว่ำ Variability มันหมำยถงึมีชวีติอยูไ่ด้ หรือเป็นไปได้ มันจะมชีวีติอยูไ่ด้

หรือเป็นไปได้มันจะต้องท�ำอะไร เรำก็มำนั่งนึกถึง มันจะต้องท�ำอะไร สิ่งที่เรำ

ท�ำ ๆ  มำเนี่ย เรำอยู่รอดได้ ท�ำอะไรเป็นเรื่องแรกเลย เรื่องแรกเลยที่ท�ำ  

คือรู้จักเรียนรู้ To learn นั่นแหละครับ ต้องเรียนรู้ ท�ำไมถึงต้องเรียนรู้  

Alvin Toffler เป็นคนพูดเอำไว้ แต่เดิมคนที่อ่ำนไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ 

คอืคนทีไ่ม่มีควำมรู ้แต่ในปัจจบัุน ศตวรรษท่ี 21 น้ี เค้ำบอกว่ำคนท่ีไม่รูห้นังสือ 

หรือ Iliterate คือคนท่ีไม่ได้รับควำมรู้ ไม่ใช่อ่ำนไม่ออก ไม่ได้รับควำมรู้  

คอืไม่รูจ้กัเรยีนรูน้ัน่เอง แล้วกไ็ม่เรยีนรู ้Can Not Learn หรอืไม่รู้เรือ่งก็ต้องกลบั

มำเรียนใหม่ Relearn ถ้ำเรำหัดเรียนรู้ มันก็จะสร้ำงสรรค์ในส่วนประกอบ

ในส่วนของเรำเองขึน้มำได้อย่ำงหนึง่นะครบั อย่ำงทีส่องนอกจำกเรยีนรูแ้ล้ว

เรำควรจะต้องท�ำอะไร คอืรูจ้กักำรยอมรบั กำรยอมคอื To Acknowledgement 

หมำยถึงยอมรับในสิ่งต่ำง ๆ ถ้ำจะเข้ำใจให้ดี จะหมำยควำมว่ำรู้จักรับฟังใน



อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร 1918 อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร

สิ่งที่คนอื่นพูด อย่ำปฏิเสธในขณะที่ฟังเขำพูด คิดตำมเขำไปก่อน ถูกหรือผิด

ไม่รู้ แต่ถ้ำปฏิเสธเรำจะไม่รับรู้อะไรเลย ถ้ำเรำไม่ปฏิเสธแล้วมำเรียนรู้ว่ำสิ่ง

ทีเ่ขำพูดมำน้ันถูกหรือไม่ถกู ไม่ถกูเพรำะอะไร ถกูเพรำะอะไร แล้วดมีำกน้อย

แค่ไหน อันนี้ครับมันจะเป็นจุดที่เป็นที่สุดที่เรำรู้จักยอมรับในส่วนต่ำง ๆ   

เหล่ำนี้ ถ้ำเรำรู้จักยอมรับได้เมื่อไหร่ กำรที่จะถูกวิจำรณ์หรือท�ำอะไรจะไม่มี

ข้อแก้ตัว

ผมเคยย�้ำเสมอนะครับว่ำ อย่ำปฏิเสธหรือแก้ตัวในสิ่งที่คนวิจำรณ์ 

แต่ให้ดูว่ำส่ิงทีเ่ขำพดูหรอืวิจำรณ์นัน้เป็นควำมถกูต้องชดัเจนแค่ไหน แล้วเรำ

จะแก้ไขอย่ำงไร คนพูดเขำต้องมีเหตุผล เรำอำจจะยังไม่คิดถึงเหตุผลเหล่ำ

นั้นก็ได้ แต่เขำย่อมมีเหตุผลของกำรที่จะพูดที่จะท�ำอะไรต่ำง ๆ  เหล่ำน้ัน  

แล้วเรำจะใช้ยังไง คิดเสียก่อน ถ้ำคิดแล้วสิง่ทีเ่ขำพดูไม่ถกูต้อง กจ็ะได้รูว่้ำไม่ถกู

เพรำะอะไร ไม่ใช่ปฏเิสธไปซะก่อน คนมกัปฏเิสธก่อน เพรำะฉะน้ันเมือ่ปฏเิสธ

ก่อนไม่เกิดกำรยอมรับเรำก็ไม่รับรู้ หรือไม่รู้ใด ๆ  ท้ังสิ้นเลย จะสังเกตว่ำผม

ไม่ปฏิเสธอะไรก่อนเสมอ แต่จะรับฟังก่อน ถูกไม่ถูกค่อยมำคิดกันอีกที  

เมือ่เรำจดักำรข้อมลูได้แล้ว เรำกร็บัฟังไป ทกุเรือ่งทีค่ยุกนักจ็ะรบัฟังทกุเรือ่ง 

แล้วเรำกม็ำวเิครำะห์อะไรต่ำง ๆ  จะเป็นอะไร ยงัไง เท่ำไหร่ จะเป็นกำรยอมรบั

นะครับ อีกอย่ำงก็คือ กำรร่วมมือ To Cooperate ต้องรู้จักร่วมมือกัน  

อะไรก็แล้วแต่ที่ท�ำ ท�ำคนเดียวไม่ส�ำเร็จหรอกครับ ต้องช่วยกันท�ำ ยิ่งใน

ปัจจบุนันีเ้ก่งมำคนเดยีวนี ่ไม่ได้เรือ่ง ต้องเก่งเป็นทมี มำทัง้ทมี มำช่วยกนัท�ำ 

คนนัน้เตมินีน่ดิ คนนีเ้ติมนีห่น่อย แล้วกจ็ะเก่ง คนทีเ่ก่งคนเดยีวในปัจจบุนัไม่มี 

ยังไงก็ต้องอำศัยควำมคิดเห็นของคนอื่นเสมอ ให้คนอื่นช่วย ผมท�ำงำนนอก

มหำวิทยำลัยก็ท�ำไม่ได้ ท่ำนสุขุมไม่ช่วยผมก็แย่ ท่ำนสุขุมท�ำงำนนอก

มหำวิทยำลัย ชัดเจน ตรงนี้ แต่ถ้ำผมไม่แบคอัพท่ำนสุขุม ท่ำนสุขุมก็ไป 

ไม่รอดเหมือนกัน เพรำะฉะนั้นผมก็ต้องช่วยท่ำนสุขุม ท�ำงำนด้วยกัน  

อย่าปฏิเสธหรือแก้ตัวในสิ่งที่คนวิจารณ์  แต่ให้ดูว่า

สิ่งที่เขาพูดหรือวิจารณ์นั้น เป็นความถูกต้องชัดเจนแค่ไหน

แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร คนพูดเขาต้องมีเหตุผล

เราอาจจะยังไม่คิดถึงเหตุผลเหล่านั้นก็ได้

แต่เขาย่อมมีเหตุผลของการที่จะพูดที่จะท�าอะไรต่าง ๆ  เหล่านั้น 

แล้วเราจะใช้ยังไง คิดเสียก่อน

ถ้าคิดแล้วสิ่งที่เขาพูดไม่ถูกต้อง ก็จะได้รู้ว่าไม่ถูกเพราะอะไร 

ไม่ใช่ปฏิเสธไปซะก่อน



อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร 2120 อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร

ท่ำนก็ต้องช่วยผมกลับมำท�ำข้ำงในเหมือนกัน ร่วมกันไปอย่ำงนี้จะได้ 

หลำย ๆ  อย่ำงมำกขึ้น ดีขึ้น ในองค์ประกอบต่ำง ๆ  จะต้องร่วมมือ อีกอย่ำง

นอกจำกร่วมมือแล้วยังต้องร่วมใจด้วย ไม่ใช่ร่วมแต่มือครับ ใจมันต้องไป 

ด้วยกันไม่ ว่ำอยู ่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ มันต้องไปด้วยกัน เห็นด้วย 

หรือไม่เห็นด้วยก็ต้องไปด้วยกันก่อน กำรที่จะบอกว่ำเรื่องนี้เป็นกำรคิด 

คนเดียว ไม่เอำ มันไปไม่ได้นะครับมันต้องร่วมใจ คิดยังไง เห็นด้วย 

หรือไม่เห็นด้วยก็ท�ำไปก่อน แล้วท�ำให้ดีที่สุดด้วย เรำท�ำไม่ได้ค่อยคิดกัน 

อกีทว่ีำ ไม่ได้เพรำะอะไร คนทีท่�ำเขำกจ็ะรู้ตัว โอเค ตรงนีท้�ำไม่ได้เพรำะอะไร 

แต่ถ้ำร่วมใจกันท�ำมันก็จะเป็นอย่ำงนั้นได้ 

เร่ืองสดุท้ำยก็คอืเรือ่งของกำรรวมหวัครบั กม็ำร่วมกนั นอกจำกร่วม

มือ ร่วมใจ แล้วก็ร่วมหัวกันด้วย คิดด้วยกันแล้วก็จะมองเห็นว่ำนี่มันน่ำจะมี

ตรงนี้นะ น่ีมันน่ำจะต้องพ่ึงตรงนั้นนะ มันต้องอย่ำงนี้ มันก็จะไปด้วยกัน  

อย่ำงนีค้รับ ส่วนนีก็้เป็นงำนทีท่่ำนสขุุมรับ พดูถึงเรือ่งของกำรรบันกัศกึษำใหม่นี ่

ถ้ำท่ำนสุขุมคิดคนเดียว ยำกนะครับ ต้องมำรวมหัวกันคิด คนนี่เติมนั่น  

คนนั้นเติมนี่มันก็ไปด้วยกันได้ มันก็จะเป็นลักษณะที่ไปด้วยกัน เพรำะฉะนั้น

มันต้องเรียนรู้ ร่วมมอื ยอมรบั ร่วมแรงร่วมใจกนั มำรวมหวักนัในกำรท�ำสิง่หนึง่

สิง่ใดให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้นะครบั ผมเคยพดูเอำไว้ในตอนประชมุผูบ้รหิำร 

มลีกัษณะหนึง่ของคนเรำทีม่องแต่คนอืน่ แต่ไม่มองตวัตนของตวัเอง แล้วผม

ก็บอกว่ำ สิ่งที่เรำขำด น่ำจะเติมเต็มได้ในส่วนหนึ่ง แล้วก็วิจำรณ์ว่ำสิ่งที่

บุคลำกรเรำขำด อย่ำงแรกเลยคือขำดกำรแสวงหำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน เรำไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรำไม่แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ  ถือว่ำที่มีอยู่

เดมิน่ันดแีล้ว เหมอืนอย่ำงทีเ่รำท�ำประกนัคณุภำพนัน่แหละครบั อนันัน้ก็คอื

ว่ำเรำไม่ได้แสวงหำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพรำะฉะนั้นเวลำที่ท�ำ

เรำท�ำคะแนนได้ดีทุกครั้งเลย ถ้ำถำมว่ำแล้วมันไม่ดีตรงไหน ค�ำตอบคือมัน

ในการที่จะมีที่ยืน จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการชี้น�า

และปฏิบัติตามนโยบาย ทิศทางที่ก�าหนด

ถ้าคุณท�าตามทิศทางที่ก�าหนดของมหาวิทยาลัยได้ และก็

สามารถชี้น�าที่ท�าให้มันดีเด่นขึ้นมาได้

ในแต่ละส่วน คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้ในส่วนนั้น 

อันนั้นคือความสามารถเฉพาะตัวของคุณเลย 

คุณต้องมีทักษะตัวนี้
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ควำมร่วมมือกันในส่วนสำยวิชำกำรกับในสำยสนับสนุนมันน่ำจะมีด้วย  

เพรำะสำยสนบัสนนุบำงส่วนมทีกัษะทำงวชิำชพีทีม่อียู ่เรำเอำวชิำกำรเข้ำไป

เติมมันก็จะเป็นในส่วนของกำรท�ำงำนที่เข้ำไปด้วยกัน

 อย่ำงสุดท้ำยที่เรำขำด คือกำรผูกขำดงำนที่ท�ำไว้กับตัวเองมำก 

เกนิไป งำนของเรำกห็วงเอำไว้ไม่ให้คนอืน่ช่วย สองวชิำน้ีต้องเป็นวชิำของฉนั 

เพรำะฉะนั้นคนอื่นสอนไม่ได้ ชั้นเก่ง มันผูกขำดตรงนี้มำกเกินไปเลยท�ำให้

ขำดองค์ควำมรู้ในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมำ พอขำดองค์ควำมรู้

ใหม่ตรงนี้ มันก็เป็นจุดอ่อนขององค์กรทันทีเลย จำก 5 ขำดนี้ท่ีเรำไม่มี  

มันก็เลยท�ำให้คุณภำพของบุคลำกรในองค์กรนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สิน

ขององค์กรกลำยเป็นทรัพย์สินที่ด้อยค่ำไป ทั้ง ๆ  ที่คุณภำพของบุคลำกรใน

องค์กรนั้นเป็นทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร มันเหมือนกับมีเงินฝำก

ประจ�ำไว้ในธนำคำรน่ะครับ ทรัพย์สินตัวนี้ ถ้ำคุณมีเงินฝำกประจ�ำเท่ำไหร่

คณุจะลงมอืท�ำอะไรกง่็ำยขึน้เพรำะมทีรัพย์สิน แต่ถ้ำฝำกไว้ได้น้อยก็ท�ำอะไร

ได้น้อย เพรำะฉะนั้นให้มองว่ำคุณภำพของบุคลำกรในองค์กรเป็นทรัพย์สิน

ที่ส�ำคัญ คุณภำพของแต่ละคนก็จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีส�ำคัญในส่วนของ 

ตวัเองด้วยในส่วนหนึง่ นีม่องย้อนกลบัเข้ำมำในส่วนทีพ่ดูว่ำในส่วนท่ีเรำควร

จะท�ำเป็นยงัไง ส่วนทีเ่รำขำดเป็นยงัไง แล้วเรำจะยนืยงัไงในสวนดุสติ ถ้ำถำม

จะยืนยังไงในสวนดุสิตนี่ผมว่ำขึ้นอยู่กับตัวตนของเรำแล้วนะครับ คุณม ี

ในส่วนที่ควรจะมี แล้วลบในส่วนที่ขำดออกไป คุณไม่ต้องขอที่ยืนเลย ที่ยืน

จะเปิดโอกำสให้เสมอ แต่ถ้ำคุณไม่ท�ำ คุณจะแสวงหำยังไงก็ไม่มีที่ยืน

ในปีนี้เงินค่ำตอบแทนบุคลำกรไม่เพิ่ม คือได้เท่ำเดิม อัตรำกำรเพิ่ม

ถ้ำเป็นปกติแล้วงบประมำณจะให้เพิ่ม ตอนแรกให้ 6% ต่อมำก็ลดเหลือ 4% 

พอลดเหลือ 4% ปีนี้ไม่ให้ หมำยควำมว่ำทุกคนได้เงินเดือนเพิ่มเพรำะเงินที่

จ่ำยให้มำเป็นเงนิของมหำวทิยำลยั มหำวทิยำลัยต้องไปบรหิำรจดักำรเอง ถ้ำ

ตกในกระบวนกำร ในกระบวนกำรที่ท�ำประกันคุณภำพมันตก แต่เขียนเป็น

เปเปอร์ยังผ่ำน ได้คะแนนดี แล้วเรำลองดูก็ได้ สิ่งที่เรำเขียนเรำมักจะเขียน

เปเปอร์ได้คะแนนดี แต่พอมำท�ำเป็นกระบวนกำรของกำรท�ำประกนัคณุภำพ 

มันจะตก ถ้ำเรำดูให้ดี ด้วยใจที่ถูกต้อง มันก็คือกำรขำดกำรแสวงหำแล้วก็

แลกเปลีย่นเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั เรือ่งทีส่องทีเ่รำขำดคอืขำดกำรกระตอืรอืร้น

ในสงัคมวชิำกำร ในสงัคมวชิำกำรเรำไม่ค่อยจะแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ลย เรำมกั

จะยึดถือตัวตนของเรำเอง แต่เรำไม่เคยรู้ว่ำคนอื่นคิดยังไง ในขณะที่เรำมี

มหำวิทยำลัยอยู่ 70 กว่ำแห่งเนี่ยครับ เรำมองกันบ้ำงหรือเปล่ำว่ำในสังคม

วิชำกำรของท่ำนหลำยแห่งเป็นอย่ำงไร ถ้ำมองเรำจะรู้ทันทีเลยว่ำ เรำสู้ 

เพื่อนบ้ำนไม่ได้แล้วนะ มันก็ต้องมองว่ำท�ำยังไงจะสู้เค้ำได้ ในสังคมวิชำกำร

แล้วท�ำไมเขำเปรียบเทียบเพื่อนบ้ำนกับเรำต่ำงกัน เรื่องที่สำมที่ขำดคือขำด 

Social Mind ครับ มองแต่ตนเอง มองแต่ตัวเอง แต่เรำไม่เคยมองว่ำ ถ้ำเรำ

ยนืได้ในสวนดสิุต เพือ่นเรำจะยืนอยูไ่ด้หรอืเปล่ำ เรำกม็องแต่ว่ำเรำยนือยูไ่ด้

สบำย ควำมขัดแย้งในหลักสูตรเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันจึงมีมำกขึ้น 

เพรำะเรำมองแต่ตนเอง เรำเป็นสงัคมแบบหนึง่นะครบั แต่เรำไม่ได้เป็นสงัคม

ในเชิงเงื่อนไขทำงสังคมจริง ๆ เพรำะเรำไปเน้นในเรื่องของวิชำกำรมำกเกิน

ไป เรื่องที่สี่ที่เรำขำด คือขำดกำรเชื่อมโยงของกำรท�ำงำน กำรขำดกำร 

เชือ่มโยงของกำรท�ำงำนหมำยควำมว่ำทกัษะทำงปัญญำทีห่ลอมรวมกบัวชิำชพี 

ผมเคยบอกไปนะครบัว่ำ เรำมอีำชพีเป็นอำจำรย์ แต่ไม่ได้มีอำชีพในส่ิงท่ีเรำเรียน 

สมมตุว่ิำเรำจบทำงบญัชมีำ กำรสอนบญัชนีัน่คือวชิำชพี แต่ไม่ได้เป็นนกับญัชี 

เพรำะเรำไม่เคยไปอยู่บริษัทท�ำบัญชีให้บริษัทหรืออะไรต่ำง ๆ เลย เรำเป็น

อำจำรย์สอนบัญชี เพรำะอย่ำงนั้นควำมสัมพันธ์นี้อยำกให้แสวงหำตัวทักษะ 

ถ้ำเรำไม่ได้เป็นในทำงวิชำชีพแล้วเรำจะท�ำยังไงให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

ส่วนน้ันทีท่�ำได้ เรำลมืควำมเป็นทกัษะทำงวชิำชพีทีม่แีต่เรำเป็นอำจำรย์แล้ว

เรำก็บอกเรำรู้หมดทุกอย่ำง จริง ๆ  แล้วไม่ใช่ ทักษะทำงวิชำชีพมันต้องมี 
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ท�ำได้บำงอย่ำงก็มีวิธีกำร แต่บำงอย่ำงเรำไม่เข้ำใจวิธีกำรก็ท�ำแบบนั้น มัน

เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะท�ำแบบ ดร.เหม แบบนัน้กล็�ำบำกนะครบั นัน่กจ็ะเป็นเงือ่นไข

อนัหนึง่ เพรำะฉะนัน้กจ็ะมอีงค์ประกอบทีส่�ำคญัอยูส่ำมอย่ำงทีผ่มเขยีนไว้ให้ 

ว่ำในกำรทีจ่ะมทีีย่นื จะต้องมอีงค์ประกอบอะไรบ้ำง อย่ำงแรกเลยกค็อืควำม

สำมำรถในกำรชี้น�ำและปฏิบัติตำมนโยบำย ทิศทำงที่ก�ำหนด ถ้ำคุณท�ำตำม

ทิศทำงที่ก�ำหนดของมหำวิทยำลัยได้ และก็สำมำรถชี้น�ำที่ท�ำให้มันดีเด่นขึ้น

มำได้ในแต่ละส่วน คุณจะเป็นคนหนึง่ทีส่ำมำรถเอำไปใช้ได้ในส่วนนัน้ อนันัน้

คือควำมสำมำรถเฉพำะตัวของคุณเลย คุณต้องมีทักษะตัวนี้

อย่ำงทีส่องเป็นคณุภำพในองค์ควำมรูข้องตนเอง คณุมคีวำมรูห้รอืเปล่ำ 

หลำยคนก็บอกมีเยอะเลย เมื่อไหร่ มีเวลำไหน แล้วควำมรู้ไม่ใช่ส่วนที่เป็น

เฉพำะธรรมดำ แต่ต้องรูค้วำมรูท้ัว่ ๆ  ไปทีม่นัเกีย่วข้องตรงกบัเรำด้วยครบั วนั

นีม้นัควรจะเป็นวนัทีร้่อนทีส่ดุในรอบปีเพรำะเป็นวนัทีด่วงอำทติย์ตัง้ฉำกกบั

กรุงเทพมหำนคร วันที่ 26 เมษำยน เที่ยง 16 นำที ดวงอำทิตย์จะตั้งฉำกกับ

กรงุเทพมหำนครเพรำะโลกโคจรรอบดวงอำทติย์เป็นวงร ีมนัมีส่วนห่ำง ส่วน

ใกล้ ตอนนี้อยู่ส่วนใกล้ที่สุดและวันนี้มันจะต้องตั้งฉำกที่กรุงเทพฯ แต่เผอิญ

มีเมฆเยอะ ฝนลงปรอย ๆ  เลยไม่ร้อน แต่ถำมว่ำรู้มั้ยพรุ่งนี้วันที่ 27 เมษำยน 

จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงที่เรียกว่ำ Full Moon เพรำะอยู่ในช่วงที่ใกล้

โลกมำกทีส่ดุเหมอืนกนั พระจนัทร์จะดวงใหญ่กว่ำปกติ ถ้ำเป็นปีธรรมดำ ๆ  นี่ 

แถวเกำะทำงตอนใต้จะมีฝรั่งเยอะมำกไป Full Moon Party กัน มันเป็น 

Super Full Moon ดวงจันทร์จะใหญ่กว่ำปกติ พรุ่งนี้ครับ วันที่ 27 มันเป็น

ทิศทำงที่เรำจ�ำอะไรบำงอย่ำงแล้วเรำเสนอในเงื่อนไขอะไรต่ำง ๆ  ท่ีเรำท�ำนี่ 

ก็ให้ประโยชน์ในหลำย ๆ  ส่วนนะครับกำรที่จะแนะน�ำในเรื่องของเงื่อนไข

เหล่ำนี้ เรำพูดกันถึงเรื่องอะไรครับ เรำมักจะพูดกันถึงเรื่องเดิม ๆ  เรื่องเดียว 

เรำไม่เคยพูดเรื่องใหม่ ๆ  ที่มีผลกระทบต่อเด็ก องค์กรจะต้องท�ำหรือจะต้อง

บริหำรจัดกำรโดยดึงคนหนึง่ไว้แล้วปล่อยคนหนึง่ออกไป คนทีด่งึไว้จะได้เพ่ิม

เงินเดือน มันเป็นตัวหนึ่งนะที่จะระบุว่ำคุณจะยืนได้ก็ต่อเมื่อคุณถูกดึงได้ คือ

ถ้ำคุณถูกดึงไม่ได้ คือมหำวิทยำลัยไม่สนใจ ปล่อยไปเงินส่วนนั้นจะกลับมำ

ดึงคนอื่นเอำไว้ได้ เพรำะฉะนั้น ต้องมองตัวเองแล้วว่ำ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่

มหำวิทยำลัยดึงเอำไว้ หรือจะเป็นส่วนหนึ่งที่มหำวิทยำลัยปล่อยออกไป คือ

ถ้ำท�ำแบบเดิมมหำวิทยำลัยต้องปล่อยไปแน่นอน ท�ำไปคนเดียวโดยที่ท�ำไป

โดด ๆ  ไม่รู้จักใคร ไม่สัมพันธ์กับใคร ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ใด ๆ  คนที่ควรจะยื่น

มือมำช่วยก็ไม่ช่วย คุณอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อน อยู่ตัวคนเดียวก็ตัดง่ำย  

หลุดเลย ถ้ำคุณมีเพื่อนอยู่หลำยคน เป็นกลุ่มต่ำง ๆ  มีควำมเข้มแข็งเชิงกลุ่ม 

ก็จะมีทำงเลือกสองอย่ำง หนึ่ง ถูกตัดหนึ่งคน หรือสองถูกตัดเป็นกลุ่ม มันก็

ดีอย่ำงหนึ่งเหมือนกันว่ำ ในส่วนหน่ึงแล้ว อยู่ด้วยกันในกลุ่มมันมีโอกำส

ปลอดภัยกว่ำ แต่ในขณะเดียวกัน อยู่ด้วยกันทั้งกลุ่มก็ถูกตัดท้ังกลุ่มเลยนะ

ครับ ได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ำมำด้วย มันก็จะเป็นอย่ำงนั้น ก็ต้องไปมองให้ดี

ว่ำจะอยู่ยังไง

กำรอยู่ยังไงนี่อยู่ยำกใช่มั้ยครับ อยู่อย่ำงไรจะท�ำให้ที่ยืนเปิดให้นั้น

ลองดูนะครับ ในบำงพื้นที่ ในบำงแห่ง ถ้ำมีควำมจ�ำเป็นจริง ๆ  เขำให้คุณ

เข้ำไปก่อนแล้วก็ไล่คนอื่นออกไปใช่มั้ยครับ เป็นที่ยืนที่มันดูควำมส�ำคัญของ

แต่ละคน ว่ำคณุมคีวำมส�ำคญัทีจ่ะยนืตรงนั้นมัย้ ถ้ำคณุไม่มคีวำมส�ำคญัทีจ่ะ

ยืนตรงน้ัน มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ  ทั้งสิ้น มันเหมือนกับอย่ำงนี้ครับ  

เค้ำบอกว่ำร้ำนท�ำผมในปัจจุบันอยู่ยำกเพรำะคนปัจจุบันไม่ท�ำผม ถ้ำท่ำน 

รองพัชรี ท่ำนรองวรำนีไม่ไปท�ำผม รับรองร้ำนในสวนอ้อยปิดเลย เพรำะคน 

รุ่นใหม่ท�ำเอง ซื้อปัตตำเลี่ยนแค่นั้นพอ เมื่อไม่ท�ำไม่แต่งไม่ดูแลตนเองอะไร

จะเกดิขึน้ มนักจ็ะเป็นบคุลกิทัว่ ๆ  ไป ทีเ่หมอืนกนั เรำเสยีดำยเงนิหรอืเรำไป

มองอะไรบำงอย่ำง เสียเวลำ เสียรูปแบบ เสียอะไรต่ำง ๆ เรำก็ไม่ท�ำ วัยรุ่น
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พัฒนำหรือจะต้องเป็นไปอย่ำงไร มองตรงนี้นิดเดียวครับ หลำย ๆ  เรื่องที่ผม

เน้นเรื่องท�ำไมต้องมีบุคลิกภำพ อะไรต่ำง ๆ  นั้นจนตอนนี้ใช้ค�ำว่ำมำรยำท

เข้ำไปเติม มันเป็นส่วนหนึ่งของกำรที่จะท�ำอะไร อยู่ยังไง และก็องค์ควำมรู้

ต่ำง ๆ  ที่เรำจะต้องมี เรื่องสุดท้ำยที่จะต้องมี คือควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน

ร่วมกับผูอ่ื้น คณุมหีรอืเปล่ำ คุณท�ำงำนร่วมกับใครได้ม้ัยคณุลองระบุช่ือเพือ่น

ที่จะท�ำงำนด้วยกันมำสัก 5 คน คุณระบุได้มั้ย ถ้ำคุณระบุได้แต่ละคนก็ระบุ 

5 5 5 จะเป็นคนเท่ำไหร่ เพรำะถ้ำคุณท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้กำรยอมรับกัน

มนักเ็กดิขึน้ กำรมองกนั เหน็ใจกนัมนักเ็กดิขึน้ ท�ำงำนด้วยกนัได้ แต่ถ้ำไม่ท�ำ 

มันก็มองอะไรไม่เห็น ทักษะตัวนี้ท่ำนถำมตัวเองว่ำท่ำนมีหรือยัง ถ้ำมีแล้วก็

พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ำท่ำนมีที่ยืนในสวนดุสิตแล้ว ท่ำนไม่ต้องขอที่จะยืนเลย  

ถ้ำท่ำนขอท่ีจะยืนแสดงว่ำท่ำนไม่ได้มีทักษะ ถำ้ท่ำนมีครบท่ำนไม่ต้องขอท่ี

จะยืน ท่ำนมีที่ยืนโดยไม่ต้องขอ มันต่ำงกันนะครับ

กำรขอท่ีจะยืนนั้นมันไม่แน่นอนเสมอไป แต่กำรมีท่ียืนโดยไม่ต้อง

ขอ อันนั้นมันแน่นอนครับ อยู่มั่นคงได้ด้วย ท�ำอย่ำงไรที่จะพัฒนำตนเองให้

เป็นอย่ำงน้ัน ถ้ำท่ำนท�ำได้มนักจ็ะเป็นส่วนหนึง่ทีเ่ป็นเรือ่งทีด่ ีแล้วกย็งัอยำก

เห็นทุกคนที่พัฒนำตนเองให้ท�ำได้ในสิ่งที่คิดว่ำท�ำได้ก็ต้องท�ำได้ หรือคิดว่ำ

ไม่น่ำจะต้องท�ำได้ก็ท�ำได้ครับ มันจะต้องเป็นในส่วนนั้นเสมอครับ ก็มีเรื่องที่

เล่ำให้ฟังเท่ำน้ันเองว่ำส่วนหนึง่แล้วทีเ่ป็นอย่ำงนัน้มำถึงตรงนี ้หลำยคนกถ็ำม

ผมเรื่องเล็ก ๆ  ธรรมดำ ๆ  ว่ำ อธิกำรของสวนดุสิตมีทั้งหมดกี่คน เรื่องที่อยู่ใน

หน้ำที่ของท่ำนท่ำนยังนับไม่ออก มีเอกสำรหลำย ๆ  อย่ำงให้อ่ำน แล้วท่ำน

สอนควำมเป็นสวนดุสิตอยู่แล้วด้วย ในนั้นก็จะบอกว่ำมีก่ีคน แต่ละคนถูก

พฒันำมำอย่ำงไร ท�ำงำนยงัไง ตอบค�ำถำมต่ำง ๆ  เหล่ำนีไ้ด้นะครบั บำงอย่ำง 

ในเล่มทีอ่ธกิำรบดีตอบเป็นกส่็วนหน่ึงที ่ถ้ำอ่ำนเฉย ๆ  จะดคีรบั อนันัน้จะตอบ

การขอที่จะยืนนั้นมันไม่แน่นอนเสมอไป

แต่การมีที่ยืนโดยไม่ต้องขอ อันนั้นมันแน่นอนครับ

อยู่มั่นคงได้ด้วย ท�าอย่างไรที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นอย่างนั้น 

ถ้าท่านท�าได้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดี 

แล้วก็ยังอยากเห็นทุกคนที่พัฒนาตนเองให้ท�าได้

ในสิ่งที่คิดว่าท�าได้ก็ต้องท�าได้ 

หรือคิดว่าไม่น่าจะต้องท�าได้ก็ท�าได้ครับ 

มันจะต้องเป็นในส่วนนั้นเสมอครับ
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ในควำมรูส้กึเตม็ใจจะตอบในควำมเป็นจรงิ แต่ถ้ำอ่ำนให้ดจีะรูว่้ำในส่วนหนึง่

แล้วตั้งใจจะตอบว่ำเป็นยังไง มองอะไรได้ในหลำย ๆ  ส่วน ก่อนที่คุณจะขอที่

ยนืนะครบั น่ันกเ็ป็นส่วนหนึง่ครบั ผมกเ็ล่ำให้ฟังในวนันี ้แล้วก็ชีแ้จงให้ฟังว่ำ

ผมมองยังไงด้วยควำมเป็นห่วงครับ ขอบคุณครับ

ท่ำน รศ.ดร.สุขุม : ขอเสียงปรบมือให้กับท่ำนอธิกำรบดีครับ  

ผมคิดว่ำ วันนี้เรำได้อะไรเยอะเลย แล้วถ้ำท่ำนตอนนี้ไม่มีใครขอเลย อยำก

ได้อะไร กต้็องมำดคูณุสมบตั ิ3 ข้อ ในกำร์ด เพรำะฉะนัน้ผมว่ำกำร์ดใบนีเ้กบ็

ด ีๆ  นะครบั แล้วเดีย๋วเรำกจ็ะสรปุเป็นคลปิวดิโิอ คงไม่มคี�ำถำม คงต้องกรำบ

ขอบพระคุณ วันนี้ 200 บำทที่ท่ำนจิบกำแฟนั้นมีเจ้ำภำพเรื่องของกำแฟอยู่

แล้ว 200 บำท นี่จะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ เด็ก ๆ  ขอบคุณหลำย

ท่ำนที่ไม่มำวันนี้แต่ได้บริจำค เพรำะเหมือนว่ำลงกันที่คนอื่น แต่เรำก็เข้ำใจ

สถำนกำรณ์ว่ำไม่อยำกให้คนแออดักนัมำกเกนิไป แล้วก็จะสรปุรำยรบัเพรำะ

ไม่มรีำยจ่ำยให้ แล้วกส่็งทำงไลน์กลุม่ ซึง่ท่ำนกอ็ยูใ่นกลุม่ ขอกรำบขอพระคณุ

อกีครัง้ แล้วกค็อยฟังหวัข้อใหม่ ๆ  ทีท่่ำนอธกิำรจะมำคยุให้ฟังวันหลงั ขอบคณุ

ครับ 

 ถอดควำมโดย

 ดร.ชัยชนะ โพธิวำระ

 ที่ปรึกษำอธิกำรบดี
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คนสวนดุสิตถ้าต้องการอยู่ ณ สวนดุสิต
ต้องพัฒนางาน และตนเองให้สามารถ

อยู่ในจุดยืนที่สามารถมองเห็น
การพัฒนาทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาคส่วนเหล่านั้น

การสร้างความร่วมมือ
และบูรณาการศาตร์หรือความถนัด

ของตัวตนกับมิตรสหายทางวิชาการ 
ด้วยการ KM เพื่อสรรค์สร้าง

ความแปลกใหม่ ทางวงวิชาการ

ดิฉันอยากได้ที่ยืนในสวนดุสิต
แบบองค์ความรู้ในตนเอง 
เพราะดิฉันอยากพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจากประสบการณ์ 
การเดินทาง การอ่านหนังสือ 
การเข้าร่วมอบรม ซึ่งดิฉันอยากให้
สวนดุสิตมีที่ยืนส�าหรับบุคลากรที่มุ่งมั่น
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ตนเอง
เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่น

ดร.เหม ทองชัย

ผศ.ดร.จิรานุช โสภา

ผศ.ธัญชนก บุญเจือ

ท่ำนอธิกำรบดีท่ำนเป็นผู้ให้โอกำสกับบุคลำกรทุกคนในกำรคิด  
ในกำรพัฒนำตนมำโดยตลอดกว่ำ 20 ปีมำแล้ว เห็นได้จำกทุนกำรศึกษำที่
สนับสนุนจัดสรรให้บุคลำกรไปศึกษำต่อนั้นเป็นวงเงินกว่ำ 450 ล้ำนบำท  
จำกนั้นก็ยังให้แนวทำงในกำรพัฒนำตน พัฒนำงำนท้ังในช่วงท่ีพบกัน  
ส่วนบุคคลและในกำรประชุมทุก ๆ โอกำส มีบุคลำกรหลำยคนท่ีก้ำวตำม 
และพัฒนำตัวได้ทัน อีกทั้งยังมีแนวคิดไปเสนอให้ท่ำนอธิกำรบดีช่วย 
เสนอแนะ บคุคลเหล่ำนีก้ท็ยอยกนัเตบิโตขึน้ไปยืนเป็นผู้บรหิำรกันให้เห็นเป็น
รุ่น ๆ ไป ผู้บริหำรบำงคนมีควำมสำมำรถเฉพำะตน และพร้อมที่จะก้ำวไป
กับแนวทำงของมหำวิทยำลัยก็ได้รับกำรทำบทำมจำกอธิกำรบดีบ้ำง  
รองอธิกำรบดีบ้ำง ให้มำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำงและระดับต้น  
แต่เมื่อมำยืน ณ จุด ๆ  หนึ่งนั้น ถ้ำไม่พัฒนำต่อ ไม่ต่อยอด ไม่เปลี่ยนแปลง 
และไม่รวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรไม่สำมำรถรออะไรได้อีกแล้ว ผู้ที่ก้ำว
ไม่ทันก็จะถูกผู้อื่นก้ำวมำแทนท่ี หรือถูกก้ำวข้ำมไป ถ้ำคุณได้ยืนขึ้นมำแล้ว
ในจุดหนึ่ง คุณต้องรักษำที่มั่นให้ได้ หรือก้ำวต่อไปยืนในจุดที่สูงขึ้นให้ได้  
ท่ำนอธิกำรบดีพูดตลอดเวลำ แนะตลอดเวลำให้เรำท�ำอย่ำงไร ให้เรำพัฒนำ
ต่อไปอย่ำงไร ตำมท่ำนให้ทัน ปฏิบัติงำนให้เร็ว ท่ำนก็จะไว้วำงใจ และ 
มอบหมำยให้เรำได้ท�ำสิง่ต่ำง ๆ  ทีพั่ฒนำขึน้เร่ือย ๆ  จำกคุณสมบตั ิ3 ประกำร
ที่ ท่ำนอธิกำรบดีให้ไว้ที่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมีที่ยืนในสวนดุสิต ข้ำพเจ้ำ
ก็มีถึง 2.5 ข้อ ดังนั้นที่ยืนที่ข้ำพเจ้ำอยำกได้คือ ตรงไหนก็ได้ท่ีสำมำรถใช้ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนและคนรอบข้ำง พร้อมช่วยกันท�ำให้หน่วยงำน
นั้นเจริญก้ำวหน้ำและเป็นที่ไว้วำงใจของอธิกำรบดี อีกทั้งเป็นกำรสร้ำง 
ชือ่เสียงให้กบัมหำวทิยำลยั ดงันัน้ ทีไ่หนก็ยืนได้ขอใหไ้ด้รบัควำมไว้วำงใจจำก
ผู้บริหำร จำกมหำวิทยำลัย และพร้อมที่จะก้ำวกระโดดไปให้ทันและตรงกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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ที่ยืนที่ “เหมาะสม” และ “มั่นคง”

Must Have

Goal 

เพื่อ ความอยู่รอดของตนเอง

ที่ยืนในสวนดุสิต
คือที่ตรงไหนก็ตามที่เราสามารถสร้างคุณค่า

ให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสร้างคุณค่า
และสร้างทีมงานได้ และเป็นที่ที่ท�าให้เรา

เกิดความเคารพในตัวเอง
ทุกคนมีที่ยืนในสวนดุสิตเสมอ

สิ่งส�าคัญที่สุดที่ต้องตระหนักและยึดถือคือ
ณ จุดปัจจุบันที่เรายืนอยู่นั้น
เราท�าให้ดีที่สุดแล้วหรือยัง ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร

นางสาวนลินรัตน์  ชูธรรม

องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ

ทีมงานที่ดี


