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ภาคที่ 123 การยอมรับความเปลี่ยนแปลง

ทีม่ า : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D., Ph.D.) จากรายการทันโลก ทัน
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วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับ การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคปจจุบันการ
เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเร็วมาก เราตองพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา บางเรื่องเปน
เรื่องเฉพาะตัวเรา บางเรื่อง เปนเรื่องของหมูคณะ บางก็เปนเรื่องระดับประเทศ ระดับโลก
แลวเราก็ตองมีบทบาทอยู ๒ ลักษณะ คือ
๑. ตัวเราเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
๒. ตัวเราเปนผูรับการเปลี่ยนแปลง
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เราจะรับบทบาท ๒ บทบาท นี้อยางไร
ประเด็นแรก ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีขอ ที่ควรคํานึงถึง ๒ ขอ คือ
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๑) การเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาใหเกิดขึ้น เปนสี่งที่ถูกตองหรือเปลา วิสัยทัศน
ในการนําการเปลี่ยนแปลง ถูกตองและชัดเจนไหม ถาผูนํานําไปถูกทาง ก็ดีไป แตถา
นําไปผิดทาง ก็ลงเหวกันทั้งคณะ เหมือนอยางกอรบาชอฟ ประธานาธิบดีสหภาพ โซเวียต
คิดวาโซเวียตถึงเวลาตองเปลี่ยนแปลงแลว อยูอยางเกาไมได ไปไมรอด เศรษฐกิจแยแลว
ก็เลย ใหนโยบายกลาสนอสตและเปเรสทรอยกา ซึ่งโดงดังมาก ไทมแมกกาซีนขึ้นหนาปก
เลือกใหกอรบาชอฟ เปน The Man of the Year เปนบุรุษแหงปของโลก
แตปรากฏวา ผานไปแค ๕ ปเทานั้น สหภาพ โซเวียตแตกสลายกลายเปน ๑๕
ประเทศ จนถึงปจจุบัน เพียงแคนําการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไมถูกตองเทานั้น ประเทศ
ยักษใหญ ๑ ใน ๒ อภิมหาอํานาจของโลกแตกสลายโดยขาศึกไมตองทําอะไรเลย มีคน
เคยถามกอรบาชอฟวา คุณกําลังจะนําการเปลี่ยนแปลงไปทางไหน ภาพของสหภาพ โซเวียต
เมื่อสําเร็จรูปแลวจะเปนอยางไร กอรบาชอฟ ตอบวาผมก็ไมรูเหมือนกัน รูแตวามันตองเปลี่ยน
ตองเปดกวางทั้งเศรษฐกิจและการเมืองไปพรอมกัน ตอนเปลีย่ นใหม ๆ ใคร ๆ ก็ชม ปรากฏวา
สุดทาย ลงเหวไปเลย
เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงไมใชวาจะนํา ไปสูสิ่งที่ดีขึ้นเสมอไป ถานําไปถูก
ทิศก็ดี แตถาผิด ทิศจะทําใหเกิดอันตรายได แลวเราจะมั่นใจไดอยางไรวาที่เราตองการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะดีจริง ๆ เรื่องนี้จะสัมพันธกับขอที่ ๒ คือ
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๒) ถาเรื่องไหนที่เรายังไมมั่นใจ ๑๐๐ % ก็ควรทํา Pilot Project คือ โครงการนํา
รอง ทดลอง ในกลุมที่ไมใหญเกินไปกอน แลวดูผลที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร ดีจริงไหม ถา
มีรายละเอียดบางอยางตองปรับแก ก็ปรับแกใหเรียบรอย แลวคอยขยายผล ไปสูร ะดับที่
กวางขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมาโยงถึงประเด็น ตอไป คือ
กระบวนการในการนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคกรที่เรารับผิดชอบ ตองทําอยางไร
ประเด็นนี้ ฝากไว ๓ ขอ คือ
๑. เราในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตองสรางเครดิตใหตัวเองเสียกอน ถาเครดิตดี
จะเปลี่ยน อะไรก็งาย เพราะผูที่อยูในบังคับบัญชายอมรับเรา พูดคําเดียวเขาก็ทําตาม แรง
ตานก็ไมมี แตถาเครดิต ไมพอ เรื่องงายก็กลายเปนเรื่องยาก เรื่องยากก็ยิ่งยาก เพราะวาแต
ละเรื่องก็จะมีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย ทําใหเกิดความวุนวาย ถาเครดิตเราดีมากขึ้น
เทาไร แรงตานก็จะยิ่งนอยลง แลวการเปลี่ยนแปลงก็จะราบรื่น
ถามวาเครดิตจะเกิดขึ้นไดอยางไร คําตอบมีอยู ๒ อยางคือ
๑.๑ เราตองสั่งสมบารมี คือ ทําผลงานที่ดีออกมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งผูคนที่
เกี่ยวของเกิด ความเชื่อมั่นในตัวเราวา วิสัยทัศนของเราใชไดจริงๆ เวลาจะทําอะไรก็สําเร็จหมด
๑.๒ เราจะตองทําแบบไมมีนอก ไมมีใน ไมมี ผลประโยชนทับซอน ไมมีผลประโยชน
ตัวเองเขาไป แอบแฝง อยางนี้คนก็จะไมระแวง ถาเครดิตและผลงานเสริมกันอยางนี้แลวละก็
น้ําหนักในการชี้นําของตัวเองจะเพิ่มขึ้นมาอยางมหาศาล
๒. กระบวนการในการนําการเปลี่ยนแปลง ให ทําอยางเปนขั้นเปนตอน อยาบุมบาม
ใหชั่งน้ําหนัก เสมอวา เครดิตของเราในใจของผูรับผลกระทบทั้งหมดมีขนาดไหน แลวก็
ทําการเปลี่ยนแปลงไปเทาที่น้ําหนักเรามี แตถาเราเดินเร็วเกินไปจนกระทั่งเครดิตที่เรามี
อยูไมพอจะรองรับ ผลกระทบจะเกิดขึ้นอยางมหาศาล
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อยางกรณีการเลิกทาสของไทยกับสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย รัชกาลที่ ๕ ทรง
ดําเนินงานอยางเปน ขั้นเปนตอน พอที่คนอื่นจะรับได ทรงประกาศกอนวาจะไมแตะตอง
ทาสเกาที่มีอยูแลว แตทาสในเรือนเบี้ย คือลูกทาสที่เกิดมานับตั้งแตพระองคเสด็จขึ้นครองราชย
แลว ขอใหเปนไทแกตัวทุกคน คนที่มีทาส ทั้งหลายก็พอรับได แลวพระองคก็ทรงคอย ๆ
ทําทีละขั้น ใชเวลา ๓๐ กวาป จึงประกาศเลิกทาสทั้งแผนดิน ซึ่งตอนนั้นกระทบผลประโยชน
ของแตละคน ไมมาก เพราะผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนขั้น เปนตอนมาแลว จึงไม
มีการเสียเลือดเนื้อ ไมเกิดความ ปนปวนทางการเมือง
แตที่อเมริกา พอประธานาธิบดีอับราฮัม ลีนคอลน ประกาศเลิกทาส ผลคือ รัฐทาง
ฝายใตซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรมตองมีทาสมากๆ ไมอยาก เลิกทาส เพราะจะเสียผลประโยชนมาก
ไมเหมือนรัฐทางฝายเหนือที่เปนสังคมอุตสาหกรรม ตองการใหแตละคนมีอิสระ ซึ่งจะ
ทําใหหาแรงงานมาปอนโรงงานอุตสาหกรรมไดงาย พอลีนคอลน ประกาศเลิกทาส เปรี้ยง!
ฝายใตประกาศแยกตัวทันที เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกา คนตายมหาศาล ความเสียหาย
เกิดขึ้นมากมาย เปนบาดแผลใหญของคนอเมริกาจนถึงปจจุบันนี้
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ ประเทศจีน เดิมเปนคอมมิวนิสต เหมาเจอตุงนําระบอบ
คอมมิวนิสต เขามาใชประมาณ ๓๐ ป พอเหมาเจอตุงเสียชีวิต ไปแลว เตี้งเสี่ยวผิงขึ้นมามี
อํานาจ ก็ประกาศนโยบาย วาตองการนําเศรษฐกิจการตลาดเขามา แตพวกคอมมิวนิสต
เขาคิดวาเศรษฐกิจการตลาดเปนของทุนนิยม เปนฝายตรงขามกัน พอเตี้งเสี่ยวผิงจะเอา นโยบาย
นี้เขามาใช แรงตานในพรรคคอมมิวนิสตจึงมีมหาศาล
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เตี้งเสี่ยวผิงใชวีธิการเดินงานเปนขั้นเปนตอน ขอจุดเล็ก ๆ อยางเสิ่นเจี้น ซึ่งเปน
หมูบานชาวประมง แตทําเลดีเพราะอยูฝงตรงขามฮองกง ขอใชระบบการตลาด แลวก็ให
สิทธิพิเศษกับคนที่มาลงทุน ยกเวนภาษีให อํานวยความสะดวกใหหลายอยาง คนอื่น ๆ
ในพรรครูสกึ วาเปนของเลนของผูมีอํานาจ พื้นที่เล็ก ๆ ไมกี่ตารางกิโลเมตร ประชากรแค
๓๐,๐๐๐ คน เทียบกับทั้งประเทศหลายพันลานคนถือวานอยมาก เมื่อผูนําขอก็อนุมัติ จาก
จุดเล็ก ๆ พอทําไป ๓ ป ๕ ป เจริญรุงเรืองขึ้นมาก คราวนี้ เตี้งเสี่ยวผิงจะพูดอะไรน้ําหนัก
ก็ดีขึ้น เพราะไมใชแนวคิดแลว แตกลายเปนสิ่งที่ทําไดจริง และมีผลประจักษใหเห็น
จากจุดเดียวก็เริ่มขยายเปนหลาย ๆ จุด สุดทายขยายทั้งประเทศ เสียงตานก็พอมี
อยูบาง แตน้ําหนักออนลงไปเรื่อย ๆ เพราะเห็นผลกับตาวา ตรงไหนใชเศรษฐกิจพิเศษ
ใชระบบการตลาดเขามาเจริญหมด ผลก็คือ เศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโต ตอเนื่อง
จนถึงปจจุบันนี้ ๓๐ ปแลว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ มาถึงปจจุบัน ๓๐ ปมานี้ เศรษฐกิจจีน
เติบโตตอเนื่อง เฉลี่ยปละเกือบ ๑๐ % ซึ่งถือวาเปนเรื่องมหัศจรรยมาก
แตตอ งรอดูตอไปวาจากนี้จะเปนอยางไรเพราะทุก ๆ อยาง เปนเรื่องของการลอง
ผิดลองถูก ทิศทางใหญถูกแลว แตถาทิศทางยอยเดินผิด ก็ลม อีกเหมือนกัน แตละอยางตอง
เดินดวยความสุขุม รอบคอบ ระมัดระวังตลอดเวลา จะนําคนเปนพันๆ ลานคนไมใชของงาย
วิสัยทัศนที่ถูกตองของคนเพียงคนเดียว ถาทําดี ๆ ใหถูกวิธีการ ก็สงผลกระทบ ตอวิถีชีวิต
ของคนเปนพัน ๆ ลานคนทีเดียว แตในขณะเดียวกัน ถานําไปผิด ก็จะทําใหคนเปนพันลาน
คนเดือดรอนไปหมดได เชน ระบอบคอมมิวนิสต เริ่มตนทําเหมือนดี คือ ใหทุกคนเสมอ
ภาคเทาเทียม กัน ผลิตอะไรไดมาก็แบงปนเทาเทียมกัน เหมือนสังคมในฝน แตลืมมอง
ความจริงวา คนแตละคนขยันไมเทากัน ความพากเพียรพยายามไมเทากัน ความประหยัด
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ไมเหมือนกัน นิสัยไมเหมือนกัน สติปญญาไมเทากัน พอทุกคนไดเทากันหมด คนก็เลย
ไมทุมเท ไมรูจะทุมไปทําไม ทุมเทาไรก็ไดเทากัน ผลคือประสิทธิภาพการผลิตลดฮวบฮาบ
แลวระบอบ คอมมิวนิสตเองก็ไปไมรอด เพราะขัดแยงกับพื้นฐาน ความเปนจริงของมนุษย
หลาย ๆ อยาง สงผลกระทบ กับคนเปนรอยเปนพันลานคนมาเกือบ ๑๐๐ ป เพราะวานําไปผิด ๆ
๓. แลวเราจะรูไดอยางไรวาที่เราทํานั้นถูกหรือผิด คําตอบคือ ถาไมมนั่ ใจ ๑๐๐ %
ใหทดลอง ทําดูกอน การทดลองจะเปนตัวบอกเราได ลองผิดลองถูกไปแลว ไดขอมูลแลว
ในขณะเดียวกันก็ไดเครดิตมาดวย คอย ๆ ขยายผลเปนขั้นเปนตอนไป ตัวเราเองที่นําการ
เปลี่ยนแปลงก็ไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น อะไรที่ไมถูกเราก็แก แลวทุกคนที่ไดรับ ผลกระทบ
ก็ไดรับผลกระทบอยางคอยเปนคอยไป มีโอกาสในการปรับตัว
วิธีการนี้ในปจจุบันก็มีคนนํามาใชกันมาก แมแตบริษัทที่จะผลิตสินคาตัวใหม
ออกมาขาย ก็ตอง มีการทดลองตลาด คือ เอาสินคาไปวางในเขตพื้นที่ จํากัด แลวดูวา
กระแสตอบรับเปนอยางไรบาง มีขอเสียอะไรที่ตองปรับปรุง พอปรับปรุงสิ่งเหลานี้ เสร็จ
คราวนี้ก็ขยายตลาดทั้งประเทศ
ในการเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผูไดรับผลกระทบ มีคนเสียประโยชน มีคนได
ประโยชน เราตองดู ตรงนี้ใหดีวาเราทําทุกอยางดวยความเที่ยงธรรมและเปนธรรม ไม
ลําเอียงเขาขางใคร และใหเขาไดรับผลกระทบนอยที่สุด ถาอยางนี้คนพอจะรับกันได
สวนผลกระทบในแงของความคุนเคยเดิม ๆ ความคิดที่ไมเหมือนกัน ตองคอย ๆ ปรับให
ตรงกัน โดยชื่นชม ยกยอง ใหเกียรติเขา โอกาสไดรับความ รวมมือก็จะสูงขึ้น ตรงนี้เปน
ประเด็นที่สําคัญมาก การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปน ถาเปลี่ยนไมดี ก็จะพากันเสียหาย
แตถาเปลี่ยนแปลงไดดี ถูกตอง ทั้งทิศทางและกระบวนการ ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวของ
เรา หมูคณะของเรา ประเทศชาติ หรือโลกอยางมหาศาลทีเดียว
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ประเด็นที่ ๒ ในฐานะผูรับการเปลี่ยนแปลง เราตองเตรียมตัวเตรียมใจ หรือวา
ดําเนินการอยางไร ใหเปนประโยชนกับตัวเรามากที่สุด
การทัดทานอะไรตางๆ นั้น ไมคอยไดประโยชนเทาไร ขอใหวางใจเรากลางๆ
นิ่งๆ อารมณขัดเคืองไมพอใจผูอื่นพยายามเอาออกไป ใหหมดจากใจของเรา นั่งสมาธิใจ
นิ่งๆ สบายๆ แลวก็ใครครวญดูสถานการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นวา จริงๆ แลว การเปลี่ยนแปลง
นี้ดีหรือไมดี มีบางสวนดี บางสวนไมดี ควรจะปรับอยางไร แลวเขาไปรวมเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเองดวย ในสวน ที่เราสามารถทําได ทําอยางนี้เปนประโยชนที่สุด ถาเรา
มัวแตคาน ก็ไมเกิดประโยชน แตวาถาเรา เขารวมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนัน้ เอง
อยางนอยทําใหสวนที่เรารับผิดชอบปรับไปสูทิศทาง ที่ถูกตอง อยางนี้เปนประโยชน
มากกวา ขณะเดียวกัน เราก็ควรจะฝกอัธยาศัยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหตัวเอง เพราะวา
สิ่งแวดลอมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาใหดูวามีอะไรใหมเกิดขึ้น เทคโนโลยีใหม
สิ่งแวดลอมรอบตัวเราก็ใหม กติกาของสังคมกฎหมาย กฎระเบียบใหมๆ เปลี่ยนแปลง
ไปแลว เราควรจะใชสิ่งนั้นใหเปนประโยชนอยางไรบาง แลวนํามาเปลี่ยนแปลงตัวเรา
เองเลย คนที่ทํา อยางนี้ไดจะสามารถใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงไปไดมาก
ที่สุด
ดังตัวอยาง ยูทูบ (YouTube) เขาเห็นวาเทคโนโลยีมนั เปลี่ยนไป อินเทอรเน็ต
มีบอรดแบนด เขามาแลว ความเร็วสูงมาก สามารถดูวิดีโอทาง อินเทอรเน็ตได เขาก็ไป
รวมวิดีโอมาได ๕๐ เรื่อง แลวตั้งเว็บไซตยูทูบขึ้นมา ตั้งตัวเองเปนเวทีกลาง ใครสนใจ
ก็มาดูกัน ปรากฏวาวิสัยทัศนของเขาถูก ใครมีอะไรนาดู ก็อยากใหคนอื่นเห็นสิ่งที่ตัวเอง
ถายไว รูปตัวเองบาง ธรรมชาติ ฟาแลบ ฟาผา ไฟไหม แผนดินไหว หรือเรื่องอะไรที่
นาสนใจ ก็มาแบงใหคนอื่นดู เห็นคนมาดูเยอะๆ ตัวเองก็ปลื้มใจ ผานไปปเศษ ผลคือใน
เว็บไซตยูทูบมีวิดีโอ ๑๐๐ ลานเรื่อง เจาของเว็บไซตทําหนาที่จัดระเบียบ จัดหมวดหมู
ใหคนดูหาเนื้อหาไดงาย ผานไปปกวา ๆ Google มาขอซื้อ ไดผลตอบแทนมา ๕-๖ หมื่น
ลานบาท ปเศษ เทานั้น เพราะวิสัยทัศนถูกตอง สามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปได

-8-

.c
om

ดังนั้น เราจะเปนคนที่ยึดติดกับสิ่งเกาๆ โดยไมยอมลืมตาดูรอบตัวหรือ ลองเปด
ใจรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แลวดูสิวาจะมาใชประโยชนไดอยางไร บางเรื่องอาจจะ
ไมถูกใจเรานัก ตองเรียนรูใหม อะไรเปลี่ยนแปลงก็ตองเสียเวลาปรับตัว แตผลลัพธที่ดี
ยอมเกิดกับตัวเราเองเสมอ
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