
บทความนีเ้ป็นเอกสารประกอบส่วนหน่ึงของการจัดอบรม ภาวะผู้น าของคณะผลติ- 
กรรมการเกษตร ในหัวข้อ “การบริหารยุคการเปลีย่นแปลง” ซ่ึงคณะผลติกรรมการเกษตร ได้จัด 
ขึน้เมือ่วนัที ่ ๑๘-๑๙  มนีาคม  ๒๕๕๓  ณ  ทชัสตาร์รีสอร์ท  อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่   
 

 คณะผลติกรรมการเกษตร  เห็นว่าบทความดังกล่าวมสีาระทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏบัิติ 
งานทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร  ซ่ึงจะต้องมจีรรยาบรรณในวชิาชีพ  จึงขออนุญาตน าบท ความ
มาลงไว้ในช่องทางแห่งจรรยาบรรณวชิาชีพของคณะฯ เพือ่จะได้เผยแพร่ให้ผู้สนใจทีเ่ข้ามาเยีย่ม 
ชมต่อไปพร้อมนีค้ณะฯ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เศกสิน  ศรีวฒันานุกูลกจิ ผู้เขยีนบท 
ความเป็นอย่างสูง มา ณ ทีนี่ด้้วย 
 
                                                         Lessons Learned from Tia 
 

 ในช่วงวนัท่ี  3–5 พฤศจิกายน 2552  ท่ีผา่นมาผมกบัเพื่อนร่วมงานทั้งจาก RCSD และโครงการวิจยัคา้
มนุษยใ์นแรงงานพม่ารุ่นท่ี      ช่วยกนั    Workshop ในหวัขอ้เร่ือง Return, Repatriation, and Reintegration of 
Human Trafficked Persons  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศเพื่อนบา้นใน GMS เกือบ 40 คน แมว้า่จะได้
ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจแต่ก็เหน่ือยครับ ผมเองอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ได ้ และท่ีน่าแปลกใจคือผมกบั
อาจารยผ์ูใ้หญ่ท่ีผมนบัถือตั้งขอ้สังเกตวา่พวกเราท่ีมาช่วยงานเกือบทุกคนเป็นผูห้ญิงครับ หรือวา่โลกน้ีเป็นของ
ผูห้ญิงแลว้ อีกหน่อยพวกผูช้ายจะตอ้งมีภาระในการหาพื้นท่ี (Space) ในสังคมกนับา้งละ 
 
 ส่ิงท่ีผมได้ฟังมากในท่ีประชุมคือค าว่า      on      n            นัยหน่ึงคือบทเรียนท่ีได้รับการ
เรียนรู้ ค  าน้ีเท่ห์มากเลย จึงขออนุญาตน ามาใชใ้นบทความช้ินน้ี คือบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้จากเต่ีย พอเอ่ยค าวา่  เต่ีย  
ผูอ่้านคงเดาไดว้า่ผูเ้ขียนคงเป็นลูกเจ๊ก  ผมเองไม่รู้จะปฏิเสธไดอ้ยา่งไรในเม่ือช่ือเดิมของผมคือ นายชุนกงั และ
นามสกุล  ศรีวฒันานุกูลกิจ   ก็ฟ้องอยู่โตง้ ๆ ว่าเถือกเถาเหล่ากอเป็นใคร นามสกุลซ่ึงยาวมากจนเม่ือผมไป
ประชุมต่างประเทศทีไร เวลาฝร่ังใหก้รอกแบบฟอร์มอะไรต่าง ๆ ผมมกัจะไดย้ินค าทกัทว้งวา่  H y M . S k in, 
I ju t w nt you  f mily n m , not           เซ็ง..ง..ง..สุดขีดเลย 
 
 เต่ียผมมาจากเมืองจีนและมีอาชีพส่งน ้ าแข็งหรือท่ีพรรคพวกชอบเรียกกนัว่าอาชีพ  ป้ันน ้ าเป็นตวั  
นัน่เอง และงานน้ีก็ท  าให้พวกเราลืมตาอา้ปากไดใ้นสังคมไทย แต่น่ีมิใช่สาระ  ประเด็นอยู่ท่ีวา่เม่ือวนัหน่ึงเต่ีย
เป็นเถา้แก่ ลูกเจ๊กอยา่งผมเรียนรู้อะไรในความเป็นเจ๊กของเต่ีย  แมว้า่ส่ิงท่ีผมไดรั้บอาจจะไม่มีคุณค่ามากนกัแต่
ผมก็ไดข้อ้คิดจากเต่ียมากเลยครับ 
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 เม่ือผมเขา้รับราชการ ในปีแรกผมไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นสองขั้น ผมไปบอกเต่ียเพิ่อใหดี้ใจ   
เต่ียกลบัถามผมวา่  ถา้คนขยนัอยา่งเอง็ท างานทุกวนัไดส้องขั้น แลว้พวกท่ีไม่ขยนัไดเ้ท่าไร     
ผมบอกวา่   โดยทัว่ไปก็ไดข้ั้นคร่ึงต่อปี ตามประเพณีราชการไทย    
เต่ียถามผมต่อวา่   แลว้ไอท่ี้ต่างกนัคร่ึงขั้นนั้นเป็นเงินเท่าไร  
ผมบอกเต่ียไปวา่  ก็ประมาณ 300 กวา่บาท  
เต่ียหวัเราะแลว้บอกผมวา่   ความขยนัของเอง็ ไดรั้บผลตอบแทนคือวนัละบาทเท่านั้นเอง ขยนัไปท าไม 

อุตส่าห์เรียนเสียสูง    ขยนัไปหาเต่ียหรือไง ......  
  ในขณะท่ีเราก าลงัตั้งหน้าตั้งตาขายน ้ าแข็งจนเป็นเจา้ของโรงน ้ าแข็งนั้น โรงงานขยายตวัมากและมี
คนงานเพิ่มข้ึน พอคนมากเราก็ไม่รู้ว่าจะจดัการกบัคนงานอย่างไร ทุก ๆ วนันัง่ออกระเบียบใหม่ ๆ เพื่อบงัคบั
คนงานให้ปฏิบติัตาม พอระเบียบมากคนขยนัก็ไม่ท างาน เพราะขยนัไปก็ไม่มีประโยชน์ ท าไปก็ติดขดัใน
ระเบียบ  เต่ียมองดูพวกเราท างานอยา่งสังเวชจนทนไม่ไหวแลว้ จึงสอนพวกเราวา่  การมีระเบียบมากเกินไปจะ
ท าใหค้นขยนักบัคนข้ีเกียจอยูใ่นสภาพเดียวกนั เพราะต่างก็ท างานอะไรไม่ได ้ระบบใดท่ีท าคนขยนัให้ข้ีเกียจได้
นั้น เป็นระบบท่ีเลวอย่างสาหัส ยิ่งธุรกิจขยายมากเท่าไร  เราตอ้งมีนโยบายชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น มิใช่ออก
ระเบียบมากข้ึน อยา่สับสนระหว่างนโยบายกบัระเบียบขอ้บงัคบั มิฉะนั้นจะติดกบัของราชการมากเกินไป เรา
เป็นเอกชนเพราะเราทนวธีิการท างานแบบราชการไม่ได ้  เต่ียตบทา้ยแบบเจก๊วา่   เจ๊ียป้าบ่อส่ือ    กินอ่ิมแลว้ไม่
มีอะไรท าแลว้หรือจึงเอาแต่ออกระเบียบทุกวนั  
 

 ในช่วงท่ีท างานบริหารเป็นคณบดีนั้น  ผมไปปรึกษาเต่ียว่าพนกังานบางคนท างานอะไรโดยไม่ไดคิ้ด 
สร้างความเสียหายตลอดเวลา บางคร้ังผมทนไม่ไหวก็เลยด่าแรง ๆ ต่อหนา้คนงานคนอ่ืนเพื่อให้สะใจและหวงัวา่
เขาจะกลบัตวัได ้ เต่ียฟังผมเสร็จก็ไดแ้ต่ยิม้ ๆ แลว้จิบชาต่อ แต่ก่อนท่ีจะแยกจากกนัเต่ียถามผมสั้น ๆ วา่   อากงั 
สะใจแลว้ไดอ้ะไรดีข้ึนบา้ง  แลว้เวลาท่ีล้ือด่าลูกนอ้งในตอนโมโหนั้น ด่าเสร็จล้ือก็อาจจะลืมในวนัสองวนั แต่
ส าหรับลูกนอ้งนั้นเขาจะจ าตลอดชีวติวา่เขาเคยโดนล้ือด่าต่อหนา้คนอ่ืน  ล้ือวา่ล้ือท าถูกหรือเปล่า?   
 

 ระหวา่งเป็นคณบดี  มีหลายเร่ืองท่ีมีปัญหาและแกไ้ม่ตก  ผมมกัจะไปหาเต่ียเพื่อปรึกษาว่าผมควรตั้งท่ี
ปรึกษาหรือไม่ ควรตั้งใครเป็นผูท้รงคุณวุฒิ เต่ียรู้จกัเถา้แก่คนไหนท่ีเก่ง ๆ บา้ง เต่ียกลบับอกผมวา่  คนเก่งของ
เม่ือวาน ใชไ้ม่ไดก้บัปัญหาของวนัน้ี ล้ือเลิกเช่ือเสียทีวา่คนท่ีพูดเก่ง ๆ นั้นมนัเก่งตามท่ีพูด คนพวกน้ีมนัเกิดมา
เพื่อจะพดู ในทางกลบักนัคนเก่งในวนัน้ีคือคนท่ีมีขอ้มูลมากและกลา้ตดัสินใจวา่จะท าอะไรในวนัพรุ่งน้ี อยา่เอา
คนของเม่ือวานมาแกปั้ญหาของวนัน้ี วธีิคิดแบบเม่ือวานท่ีการเปล่ียนแปลงค่อยๆ เดินไปนั้น  จะใชก้บัวนัน้ีท่ีทุก
อยา่งเดินเร็วจนคนรุ่นเก่ายากจะเขา้ใจได ้แทนท่ีจะจา้งผูท้รงคุณวุฒิ  ล้ือสู้เอาเงินไปเก็บขอ้มูลและตดัสินใจวา่จะ
ท าอยา่งไรกบัอนาคตท่ีก าลงัจะเกิดดีกวา่ไหมอากงั  
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บ่อยคร้ังในระหว่างปฏิบติังานท่ีผมทอ้ถอยเพราะมีปัญหาเร่ืองเงินของคณะ ท่ีก าลงัจะลดน้อยถอยลง  

ภาควชิากจ็ะแยกตวั  เงินสะสมท่ีมีก็หดหายไป และบ่อยคร้ังท่ีผมตอ้งดึงเงินส่วนตวัไปใชใ้นราชการ บ่อยเขา้ผม
เกือบถอดใจ นานคร้ังผมก็ทนไม่ไหว  สุดทา้ย.....ผมจึงกลบัไปหาเต่ียและเล่าให้ฟัง  เต่ียถามผมว่า    แลว้ล้ือ
อยากเป็นคณบดีเพราะอะไร?    ล้ือจะหาก าไรหรือ?  การเป็นผูบ้ริหารคือช่วงเวลาดี  ๆ ของชีวิตท่ีเราจะตอ้งตอบ
แทนบุญคุณหน่วยงาน  หลงัจากท่ีเราไดรั้บเอาอะไรต่อมิอะไรของเขามามากมายแลว้   การเป็นผู้บริหารคือการ
เสียสละ    
 

ผมก็เถียงเต่ียวา่   มีหลายคร้ังท่ีผมถูกเอารัดเอาเปรียบในการท างาน  
เต่ียกลบัยอ้นผมวา่  ตน้ไมใ้หญ่ก็ตอ้งมีกาฝาก  ถา้ไม่อยากใหมี้กาฝาก  ก็ไปเกิดเป็นตน้หญา้สิ  
 

 หลงัจากหมดวาระการเป็นคณบดีแลว้  มีการสรรหาคณบดีใหม่  มีกรรมการสรรหาบางท่านไปหาผม
และขอให้ผมอยูต่่ออีกสมยั   ผมก็ไปหาเต่ียเพื่อปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรดี  เต่ียไดแ้ต่ยิ้ม ๆ และสอนผมวา่   นกั
บริหารในโลกน้ีมี  3 ประเภท ประเภทแรกนักบริหารท่ีพนักงานเกลียดกลัว แบบน้ีเป็นแบบเลวท่ีสุดและ
อนัตรายมาก  ถ้าหากลงจากต าแหน่ง เพราะจะมีคนล้างแคน้เยอะ พวกน้ีตอ้งจ าภาษิตท่ีว่า  ยามบุญมากาไก่
กลายเป็นหงส์ ยามบุญลงราชสีห์ยงัหนีหมา     ผูบ้ริหารประเภทท่ีสองคือ ผูบ้ริหารท่ีมีคนรักและต้องการให้มา
ท างานตลอดเวลา  พวกน้ีดูเหมือนดีแต่ถา้คิดดี ๆ แลว้   พวกน้ีจะท าให้หน่วยงานมีปัญหาเพราะตอ้งยึดติดกบัตวั
บุคคล ซ่ึงถา้ผูน้ าตายหน่วยงานก็ตอ้งตายตามดว้ย ความรักท่ีมีต่อเราอาจจะท าให้เขาไม่โตและคอยพึ่งพาคนอ่ืน
ตลอดเวลา  แบบน้ีจะสร้างปัญหาภายหลงัและไม่เปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ไดท้  างาน   แบบสุดทา้ยคือนกับริหาร
ท่ีพนกังานท างานโดยไม่รู้วา่มีการบริหารอยูด่า้นหลงั  พนกังานสามารถท างานดว้ยตนเอง ใครจะมาใครจะไปก็
ท างานเดินต่อไปไดต้ามนโยบายท่ีก าหนด เราก าลงัสร้างให้เขาโตดว้ยตวัของเขาเอง ไม่ตอ้งพึ่งเราตลอดเวลา  
ล้ือฟังแลว้ล้ือยงัอยากเป็นคณบดีต่อหรือเปล่า  ล้ือคิดเอง     ท่านคิดวา่ผมจะสมคัรเป็นคณบดีต่อหรือไม่ ????? 
 

 สุดทา้ยน้ี ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีช่วยงานผมในขณะท่ีผมด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีของ
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ซ่ึงผมคงไม่ใช่คณบดีท่ีดีมากนกั  แต่ส่ิงท่ีผมมี  ผมคิด และผมหวงั
เป็นอยา่งยิง่  ก็เป็นเพียงความตั้งใจที่จะตอบแทนหน่วยงาน  ส่ิงท่ีผมเรียนรู้จาก  l   t  i ti n     ประโยคท่ี     
   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 .    (ขา้พเจา้จะเตือนสติตนเองวนัละหลายร้อยคร้ังวา่ ชีวิตของขา้พเจา้ทั้ง
ด้านภายในและภายนอกนั้น ตั้งอยู่บนการใช้แรงงานของผูอ่ื้น ข้าพเจา้จึงจ าเป็นตอ้งตอบแทนพวกเขาเท่าท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บจากเขามา)   และผมก็พยายามแล้วครับ 
 

รองศาสตราจารยเ์ศกสิน   ศริวฒันานุกลูกิจ 
 


