บทความนีเ้ ป็ นเอกสารประกอบส่ วนหนึ่งของการจัดอบรม ภาวะผู้นาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ในหัวข้ อ “การบริหารยุคการเปลีย่ นแปลง” ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ จัด
ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ ท อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
คณะผลิตกรรมการเกษตร เห็นว่ าบทความดังกล่าวมีสาระทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติ
งานทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งจะต้ องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงขออนุญาตนาบท ความ
มาลงไว้ ในช่ องทางแห่ งจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะฯ เพือ่ จะได้ เผยแพร่ ให้ ผู้สนใจทีเ่ ข้ ามาเยีย่ ม
ชมต่ อไปพร้ อมนีค้ ณะฯ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ เศกสิ น ศรีวฒ
ั นานุกูลกิจ ผู้เขียนบท
ความเป็ นอย่ างสู ง มา ณ ทีน่ ีด้ ้ วย
Lessons Learned from Tia
ในช่ วงวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2552 ที่ผา่ นมาผมกับเพื่อนร่ วมงานทั้งจาก RCSD และโครงการวิจยั ค้า
มนุษย์ในแรงงานพม่ารุ่ นที่ ช่วยกัน Workshop ในหัวข้อเรื่ อง Return, Repatriation, and Reintegration of
Human Trafficked Persons โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจากประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เกือบ 40 คน แม้วา่ จะได้
ผลลัพธ์เป็ นที่น่าพอใจแต่ก็เหนื่อยครับ ผมเองอดขอบคุณเพื่อนร่ วมงานทุกคนไม่ได้ และที่น่าแปลกใจคือผมกับ
อาจารย์ผใู ้ หญ่ที่ผมนับถือตั้งข้อสังเกตว่าพวกเราที่มาช่วยงานเกือบทุกคนเป็ นผูห้ ญิงครับ หรื อว่าโลกนี้ เป็ นของ
ผูห้ ญิงแล้ว อีกหน่อยพวกผูช้ ายจะต้องมีภาระในการหาพื้นที่ (Space) ในสังคมกันบ้างละ
สิ่ งที่ ผมได้ฟังมากในที่ประชุ มคื อคาว่า
on
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นัยหนึ่ งคือบทเรี ยนที่ได้รับการ
เรี ยนรู ้ คานี้เท่ห์มากเลย จึงขออนุญาตนามาใช้ในบทความชิ้นนี้ คือบทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้จากเตี่ย พอเอ่ยคาว่า เตี่ย
ผูอ้ ่านคงเดาได้วา่ ผูเ้ ขียนคงเป็ นลูกเจ๊ก ผมเองไม่รู้จะปฏิเสธได้อย่างไรในเมื่อชื่ อเดิมของผมคือ นายชุ นกัง และ
นามสกุล ศรี วฒั นานุ กูลกิ จ ก็ฟ้องอยู่โต้ง ๆ ว่าเถื อกเถาเหล่ ากอเป็ นใคร นามสกุลซึ่ งยาวมากจนเมื่อผมไป
ประชุมต่างประเทศทีไร เวลาฝรั่งให้กรอกแบบฟอร์ มอะไรต่าง ๆ ผมมักจะได้ยินคาทักท้วงว่า H y M . S k in,
I ju t w nt you f mily n m , not
เซ็ง..ง..ง..สุ ดขีดเลย
เตี่ ยผมมาจากเมื องจี นและมี อาชี พ ส่ งน้ าแข็งหรื อที่ พรรคพวกชอบเรี ย กกันว่า อาชี พ ปั้ นน้ าเป็ นตัว
นัน่ เอง และงานนี้ ก็ทาให้พวกเราลื มตาอ้าปากได้ในสังคมไทย แต่นี่มิใช่ สาระ ประเด็นอยู่ที่วา่ เมื่อวันหนึ่ งเตี่ย
เป็ นเถ้าแก่ ลูกเจ๊กอย่างผมเรี ยนรู ้อะไรในความเป็ นเจ๊กของเตี่ย แม้วา่ สิ่ งที่ผมได้รับอาจจะไม่มีคุณค่ามากนักแต่
ผมก็ได้ขอ้ คิดจากเตี่ยมากเลยครับ

-2เมื่อผมเข้ารับราชการ ในปี แรกผมได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นสองขั้น ผมไปบอกเตี่ยเพิ่อให้ดีใจ
เตี่ยกลับถามผมว่า ถ้าคนขยันอย่างเอ็งทางานทุกวันได้สองขั้น แล้วพวกที่ไม่ขยันได้เท่าไร
ผมบอกว่า โดยทัว่ ไปก็ได้ข้ นั ครึ่ งต่อปี ตามประเพณี ราชการไทย
เตี่ยถามผมต่อว่า แล้วไอ้ที่ต่างกันครึ่ งขั้นนั้นเป็ นเงินเท่าไร
ผมบอกเตี่ยไปว่า ก็ประมาณ 300 กว่าบาท
เตี่ยหัวเราะแล้วบอกผมว่า ความขยันของเอ็ง ได้รับผลตอบแทนคือวันละบาทเท่านั้นเอง ขยันไปทาไม
อุตส่ าห์เรี ยนเสี ยสู ง ขยันไปหาเตี่ยหรื อไง ......
ในขณะที่ เรากาลังตั้งหน้าตั้งตาขายน้ าแข็งจนเป็ นเจ้าของโรงน้ าแข็งนั้น โรงงานขยายตัวมากและมี
คนงานเพิ่มขึ้น พอคนมากเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับคนงานอย่างไร ทุก ๆ วันนัง่ ออกระเบียบใหม่ ๆ เพื่อบังคับ
คนงานให้ป ฏิ บ ตั ิ ตาม พอระเบี ย บมากคนขยันก็ ไ ม่ ทางาน เพราะขยันไปก็ ไม่ มี ประโยชน์ ท าไปก็ ติดขัดใน
ระเบียบ เตี่ยมองดูพวกเราทางานอย่างสังเวชจนทนไม่ไหวแล้ว จึงสอนพวกเราว่า การมีระเบียบมากเกินไปจะ
ทาให้คนขยันกับคนขี้เกียจอยูใ่ นสภาพเดียวกัน เพราะต่างก็ทางานอะไรไม่ได้ ระบบใดที่ทาคนขยันให้ข้ ีเกียจได้
นั้น เป็ นระบบที่ เลวอย่างสาหัส ยิ่งธุ รกิ จขยายมากเท่า ไร เราต้องมี นโยบายชัดเจนมากขึ้ นเท่า นั้น มิ ใช่ ออก
ระเบียบมากขึ้น อย่าสับสนระหว่างนโยบายกับระเบียบข้อบังคับ มิฉะนั้นจะติดกับของราชการมากเกิ นไป เรา
เป็ นเอกชนเพราะเราทนวิธีการทางานแบบราชการไม่ได้ เตี่ยตบท้ายแบบเจ๊กว่า เจี๊ยป้ าบ่อสื่ อ กินอิ่มแล้วไม่
มีอะไรทาแล้วหรื อจึงเอาแต่ออกระเบียบทุกวัน
ในช่ วงที่ทางานบริ หารเป็ นคณบดี น้ นั ผมไปปรึ กษาเตี่ยว่าพนักงานบางคนทางานอะไรโดยไม่ได้คิด
สร้างความเสี ยหายตลอดเวลา บางครั้งผมทนไม่ไหวก็เลยด่าแรง ๆ ต่อหน้าคนงานคนอื่นเพื่อให้สะใจและหวังว่า
เขาจะกลับตัวได้ เตี่ยฟั งผมเสร็ จก็ได้แต่ยมิ้ ๆ แล้วจิบชาต่อ แต่ก่อนที่จะแยกจากกันเตี่ยถามผมสั้น ๆ ว่า อากัง
สะใจแล้วได้อะไรดีข้ ึนบ้าง แล้วเวลาที่ล้ื อด่าลูกน้องในตอนโมโหนั้น ด่าเสร็ จลื้อก็อาจจะลื มในวันสองวัน แต่
สาหรับลูกน้องนั้นเขาจะจาตลอดชีวติ ว่าเขาเคยโดนลื้อด่าต่อหน้าคนอื่น ลื้อว่าลื้อทาถูกหรื อเปล่า?
ระหว่างเป็ นคณบดี มีหลายเรื่ องที่มีปัญหาและแก้ไม่ตก ผมมักจะไปหาเตี่ยเพื่อปรึ กษาว่าผมควรตั้งที่
ปรึ กษาหรื อไม่ ควรตั้งใครเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ เตี่ยรู ้จกั เถ้าแก่คนไหนที่เก่ง ๆ บ้าง เตี่ยกลับบอกผมว่า คนเก่งของ
เมื่อวาน ใช้ไม่ได้กบั ปั ญหาของวันนี้ ลื้อเลิกเชื่ อเสี ยทีวา่ คนที่พูดเก่ง ๆ นั้นมันเก่งตามที่พูด คนพวกนี้ มนั เกิ ดมา
เพื่อจะพูด ในทางกลับกันคนเก่งในวันนี้คือคนที่มีขอ้ มูลมากและกล้าตัดสิ นใจว่าจะทาอะไรในวันพรุ่ งนี้ อย่าเอา
คนของเมื่อวานมาแก้ปัญหาของวันนี้ วิธีคิดแบบเมื่อวานที่การเปลี่ยนแปลงค่อยๆ เดินไปนั้น จะใช้กบั วันนี้ ที่ทุก
อย่างเดินเร็ วจนคนรุ่ นเก่ายากจะเข้าใจได้ แทนที่จะจ้างผูท้ รงคุณวุฒิ ลื้อสู ้เอาเงินไปเก็บข้อมูลและตัดสิ นใจว่าจะ
ทาอย่างไรกับอนาคตที่กาลังจะเกิดดีกว่าไหมอากัง

-3บ่อยครั้งในระหว่างปฏิ บตั ิงานที่ผมท้อถอยเพราะมีปัญหาเรื่ องเงิ นของคณะ ที่กาลังจะลดน้อยถอยลง
ภาควิชาก็จะแยกตัว เงินสะสมที่มีก็หดหายไป และบ่อยครั้งที่ผมต้องดึงเงินส่ วนตัวไปใช้ในราชการ บ่อยเข้าผม
เกื อบถอดใจ นานครั้งผมก็ทนไม่ไหว สุ ดท้าย.....ผมจึ งกลับไปหาเตี่ ยและเล่าให้ฟัง เตี่ยถามผมว่า แล้วลื้ อ
อยากเป็ นคณบดีเพราะอะไร? ลื้อจะหากาไรหรื อ? การเป็ นผูบ้ ริ หารคือช่วงเวลาดี ๆ ของชี วิตที่เราจะต้องตอบ
แทนบุญคุณหน่วยงาน หลังจากที่เราได้รับเอาอะไรต่อมิอะไรของเขามามากมายแล้ว การเป็ นผู้บริ หารคือการ
เสี ยสละ
ผมก็เถียงเตี่ยว่า มีหลายครั้งที่ผมถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการทางาน
เตี่ยกลับย้อนผมว่า ต้นไม้ใหญ่ก็ตอ้ งมีกาฝาก ถ้าไม่อยากให้มีกาฝาก ก็ไปเกิดเป็ นต้นหญ้าสิ
หลังจากหมดวาระการเป็ นคณบดีแล้ว มีการสรรหาคณบดีใหม่ มีกรรมการสรรหาบางท่านไปหาผม
และขอให้ผมอยูต่ ่ออีกสมัย ผมก็ไปหาเตี่ยเพื่อปรึ กษาว่าจะเอาอย่างไรดี เตี่ยได้แต่ยิ้ม ๆ และสอนผมว่า นัก
บริ หารในโลกนี้ มี 3 ประเภท ประเภทแรกนัก บริ หารที่ พ นัก งานเกลี ย ดกลัว แบบนี้ เป็ นแบบเลวที่ สุ ดและ
อันตรายมาก ถ้าหากลงจากตาแหน่ ง เพราะจะมี คนล้างแค้นเยอะ พวกนี้ ตอ้ งจาภาษิตที่ ว่า ยามบุ ญมากาไก่
กลายเป็ นหงส์ ยามบุญลงราชสี ห์ยงั หนีหมา ผูบ้ ริ หารประเภทที่สองคือ ผูบ้ ริ หารที่มีคนรักและต้องการให้มา
ทางานตลอดเวลา พวกนี้ดูเหมือนดีแต่ถา้ คิดดี ๆ แล้ว พวกนี้ จะทาให้หน่วยงานมีปัญหาเพราะต้องยึดติดกับตัว
บุคคล ซึ่ งถ้าผูน้ าตายหน่วยงานก็ตอ้ งตายตามด้วย ความรักที่มีต่อเราอาจจะทาให้เขาไม่โตและคอยพึ่งพาคนอื่น
ตลอดเวลา แบบนี้จะสร้างปั ญหาภายหลังและไม่เปิ ดโอกาสให้คนรุ่ นใหม่ได้ทางาน แบบสุ ดท้ายคือนักบริ หาร
ที่พนักงานทางานโดยไม่รู้วา่ มีการบริ หารอยูด่ า้ นหลัง พนักงานสามารถทางานด้วยตนเอง ใครจะมาใครจะไปก็
ทางานเดิ นต่อไปได้ตามนโยบายที่กาหนด เรากาลังสร้ างให้เขาโตด้วยตัวของเขาเอง ไม่ตอ้ งพึ่งเราตลอดเวลา
ลื้อฟังแล้วลื้อยังอยากเป็ นคณบดีต่อหรื อเปล่า ลื้อคิดเอง ท่านคิดว่าผมจะสมัครเป็ นคณบดีต่อหรื อไม่ ?????
สุ ดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนร่ วมงานทุกท่านที่ช่วยงานผมในขณะที่ผมดารงตาแหน่ งเป็ นคณบดี ของ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งผมคงไม่ใช่ คณบดี ที่ดีมากนัก แต่สิ่งที่ผมมี ผมคิด และผมหวัง
เป็ นอย่างยิง่ ก็เป็ นเพียงความตั้งใจที่จะตอบแทนหน่ วยงาน สิ่ งที่ผมเรี ยนรู ้จาก l t i ti n ประโยคที่
hun tim v y y I min my lf th t my inn n out lif
on th l o of oth . So I
must rew th m much I c iv . (ข้าพเจ้าจะเตือนสติตนเองวันละหลายร้อยครั้งว่า ชี วิตของข้าพเจ้าทั้ง
ด้านภายในและภายนอกนั้น ตั้งอยู่บนการใช้แรงงานของผูอ้ ื่ น ข้าพเจ้าจึ งจาเป็ นต้องตอบแทนพวกเขาเท่า ที่
ข้าพเจ้าได้รับจากเขามา) และผมก็พยายามแล้วครับ
รองศาสตราจารย์เศกสิ น ศริ วฒั นานุกลู กิจ

