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คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เรื่อง
“ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร” ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดอบรมสัมมนาขาราชการสาย ข , ค พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

  จัด⌫ 
คณะวิทยาศาสตร มาหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดพิธีปดการจัดคายโอลิมปกวิชาการ คาย 1 ณ หอง 5406 อาคาร
วิทยาศาสตร 4 โดยทานรองคณบดีฝายบริหารเปนประธานกลาวปดงาน
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☺ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา คป.318
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต ทุกวันอาทิตย (วันที่ 1 พฤศจิกายน - 21 กุมภาพันธ 2548) เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
☺ รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ สอนวิชา
ส. 467 การวิจัยปฏิบัติเชิงสโตแคสติค ทุกวันอาทิตย (วันที่ 3พฤศจิกายน - 22 กุมภาพันธ 2548) เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชา ES 431 Environmental Impact Assessment สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม
และวิศวกรรมไฟฟากําลัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ถึง
วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2548 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
☺ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดูงานวิจัย สาขา
วิชาคณิตศาสตร ณ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กําหนด 28
วัน ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2547 และหลังจากเสร็จสิ้นการดูงานแลวประสงคจะเขารวมประชุม
วิชาการพรอมทั้งเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 2004 NZIMA Conference in Combinatorics and its Applications and The
29th Australasian Conference in Combinatorics Mathematics and Combinatorial Computing Conference (Joint Conference)
ระหวางวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2547 ณ เมือง Taupo ประเทศนิวซีแลนด
☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว ณ Hohenheim University ประเทศเยอรมัน เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัย ตามความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับ Hohenheim University ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2547 ดวยทุนของ Hohenheim University
☺ อาจารยกรทิพย โตะสิงห พนักงานมหาวิทยาลัยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดูงานวิจัยในโครงการ
วิจัยเรื่อง “การศึกษาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลต บี จากดวงอาทิตยในบริเวณประเทศไทย” ณ University of Oldenburg ประเทศ
เยอรมัน ดวยทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีกําหนด 1 เดือน 1 วัน ระหวางวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ถึง วันที่ 8
ธันวาคม 2547

บุคลากรใหม
นางสาวอรพร สุทธิเนียม วุฒิครุศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฎสมเด็จเจาพระยา จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
จากเงินรายไดตําแหนง พนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
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⌦
นายนิพนธ สระทองใจ นักศึกษาภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับเลือกเปนตัวแทนของประเทศไทยใน
ฐานะทูตไบเออรเพื่อสิ่งแวดลอม ประจําป 2547 ซึ่งจะไดเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอมที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน 1 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ศกนี้


นางสาวสมสวย ศุภรัตนาวงศ ขาราชการตําแหนง นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 ภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตใหลา
ออกจากราชการ เนื่องจากปญหาดานสุขภาพทางกาย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 โดยไดรับสิทธิใหเขารวมมาตรการที่ 3
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ ขาวสาร หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

โทรศัพท 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820
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วศิน อิงคพัฒนากุล
กอนที่ทานจะอานรายละเอียดบทความฉบับนี้ ขอใหทานตอบคําถามในใจ 3 ขอเสียกอน หากคําตอบสวนใหญของทานเปน
คําตอบวา “ใช” แลวทานจึงอานเนื้อเรื่องตอไป หากคําตอบสวนใหญของทานเปน “ไม” ทานก็ไมจําเปนตองอานเนื้อเรื่องตอไปให
เสียเวลาอัน มีคาของทาน
คําถามมีอยูวา “ขอ 1 ตั้งแตที่ทานเกิดมาเปนตัวเปนตนนั้น ทานเคยมีเรื่องทุกขรอนทั้งทางกาย และทางใจมาบาง ไมมาก
ก็นอย” คําถาม “ขอ 2 ทานเองไดพยายามหาทางปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งมีทั้งที่สําเร็จ และไมสําเร็จ” และ “ขอ 3 ทุกวันนี้
ทานยังมีปญหา และเรื่องทุกขรอนอยู และกําลังหาทางออกใหตนเอง” หากคําตอบของทานสวนใหญเปน “ใช” แลว แสดงวาทานเปน
ปุถุชนคนธรรมดา ไมไดวิเศษเลิศเลอเหนือผูคนสวนใหญในสังคม ดังนั้นจึงเชิญชวนทานอานรายละเอียดในบทความนี้ตอไปได ดังนี้
ขอ 1 การที่ทานเกิดมาแลวตองพานพบกับสิ่งอันไมพึงประสงค และทําใหทานเดือดเนื้อรอนใจ หรือเปนทุกขเปนรอนนั้น
เปนสิ่งที่ทุกชีวิตบนโลกนี้ตองประสบอยูเสมอเปนธรรมชาติของชีวิต โดยความทุกขรอน และปญหาตาง ๆ ของแตละชีวิตยอมมีความ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเปนตัวตน บทบาทหนาที่ในสังคม การใชชีวิตประจําวัน ฯลฯ
ขอ 2 เพื่อใหทานสามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในระดับที่ทาน และสังคมยอมรับได ทานตองคิดคนหาทางออกใหตนเอง
ซึ่งหลายครั้งมากหนที่การตัดสินใจของทานอาจมีทั้งที่ถูกตอง และผิดพลาด นํามาซึ่งความสําเร็จ หรือลมเหลวในการแกไขปญหา
ขอ 3 ทุกวันที่ทานตื่นขึ้นมา และพบวายังมีชีวิตอยู ทานก็มีโอกาสที่จะไดพบเห็น และเจอะเจอกับปญหาทั้งเกา และใหม
ตลอดเวลา การที่ทานยังตองมีชีวิตอยู ทานตองตั้งสติเพื่อเผชิญหนากับปญหา และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมที่สุดตอไป
จากภาพรวมทั้งหมด ทุกทานคงไมอาจปฏิเสธความจริงดังกลาวได ดังนั้น แทนที่จะหลบหนีปญหา และความทุกขรอน
(ซึ่งไมมีวันจะหลีกหนีพน ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู) ทุกทานควรพิจารณาตนเองในลักษณะบุคคลภายนอกที่มองเขามาเพื่อตัดสินใจ
แกไขปญหาอยางถูกครรลองคลองธรรม ตามบทบาทหนาที่แหงตนในสังคม กรณีที่สามารถยกขึ้นมาเปนอุทาหรณสอนใจอยาง ชัด
เจน คือ กรณีนักศึกษาที่เปนประชาคมกลุมใหญที่สุดของระบบการอุดมศึกษา หากผลการเรียนในแตละภาคการศึกษาออกมาใน
ลักษณะไมดีเทาที่ควรแลว แทนที่นักศึกษาจะมัวทอดอาลัย หรือหมดกําลังใจไปกับผลการเรียนในอดีตที่แกไขไมไดแลว นักศึกษา
ควรมองไปขางหนา ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ทบทวนความรู และบทเรียน ขยันหมั่นเพียร และประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรองรับการเรียน
ในภาคการศึกษาหนาตอไป เพราะไมมีประโยชนแมนอยนิดที่จะเสียเวลา เศราโศกเสียใจกับอดีตที่ไมยอนกลับ อยางมากอาจทําได
เพียงพิจารณาใครครวญถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อเปนบทเรียนราคาแพง และเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนตอไป จึงจะ
เปนประโยชนตอนักศึกษา ครูอาจารย บิดามารดา ผูปกครอง ตลอดจนสังคมสวนรวม
หากนักศึกษาครองสติเพื่อแกไขปญหาเรื่องการเรียนของตนเองได เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ความภาคภูมิใจในความเปน
“บัณฑิต” ที่แทจริงจะปรากฏขึ้น และฝงรากลึกในจิตใจ เปนการสรางภูมิคุมกันเพื่อใหจิตใจมีความเขมแข็ง พรอมที่จะฟนฝาปญหา
อุปสรรค และความทุกขรอนอันใหญหลวงทั้งของตนเอง สังคม และประเทศชาติในภายหนาไดอยางมี ประสิทธิภาพ
และนั่นคือปรัชญาสูงสุดของการผลิตบัณฑิตที่มุงหวังการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู รูรอบ คิดเปน แกปญหาเปน สามารถ
เปนที่พึ่งของสังคม และประเทศชาติได
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กลางพล
สําหรับใครๆ ที่สนิทสนมกับผมจนรูจักนิสัยผมเปนอยางดีเชนนาสําราญหรือนาจรัญ คนสวนของคณะ วิทยาศาสตรแลว ทุก
คนก็จะมีความรูสึกชัดเจนวาในใจของผมนั้น ผมอยากเปนผูบริหารเปนอันมาก ทั้งๆ ที่เปนที่รูกันโดยทั่วไปวาฝมือทางบริหารของผม
นั้นมีระดับไดแคหัวหนาพนักงานรักษาความปลอดภัยเทานั้น นอกเหนือไปจากนี้ ผมยังเปนผูที่มีรายชื่ออยูในลําดับตนๆ ของการที่จะ
ถูกมาตรการที่สามเลนงาน หรือพูดใหงายๆ ก็คือ ผมเปนคนที่ทํางานไมคอยไดเรื่องนั่นเอง
ดวยสาเหตุที่ผมอยากจะเปนผูบริหารเปนอยางที่สุด ทําใหผมพยายามทําทุกอยางเพื่อใหคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยนี้มองเห็น
คุณคาของผม และดวยสาเหตุนี้เองเมื่อถึงเวลาที่จะตองมีการสับเปลี่ยนผูบริหารในตําแหนงตางๆ ไมวาจะโดยสาเหตุผูบริหารคนเกา
หมดวาระลงหรือสาเหตุใดก็ตาม ผมจึงมีความตื่นเตนเปนพิเศษ และนึกฝนไปวาจะมีผูที่มองเห็นคุณคาที่มีอยูในตัวของผมและเชิญ
ผมเปนผูบริหารตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ในชวงนี้แมมีธุระจําเปนมากมายประการใดผมก็จะไมยอมออกไปไหนไกลๆจากวิทยาเขต
เลย ดวยเกรงวาหากมีผูมาติดตอเชิญผมเปนผูบริหารแลวหาตัวผมไมพบ จะพลอยเปลี่ยนใจทําใหผมพลาดโอกาสที่สําคัญอันนี้ไป
อยางนาเสียดายเปนที่สุด
ยิ่งกวานั้นผมไมเพียงแตใชกลยุทธในทางเปนฝายรับเทานั้น ในชวงระยะเวลาที่มีเวลาวางสําหรับชวงที่มีขาวการเลือกสรร
ผูบริหารชุดใหม ผมก็จะขอรองใหอารียหรือมาลี พนักงานของภาควิชาเคมีที่ผมสังกัดพาผมนั่งซอนทายรถมอเตอรไซดไปโนนนี่จน
ทั่ววิทยาเขตทั้งๆที่ไมมีกิจธุระอันใด วัตถุประสงคของผมก็คือ หากมีผูจัดตั้งทีมบริหารเห็นผมในวิทยาเขต ก็อาจจะนึกถึงวาผมเปน
ผูหนึ่งที่อยากเปนผูบริหารและตอบสนองความตองการของผม หลังจากหาใครตอใครมารับตําแหนงบริหารไมไดแลว ที่สําคัญที่สุด
กลยุทธในเชิงรุกของผมอันนี้ ผมมีแตไดกับได เนื่องจากผมไมเคยจายคาน้ํามันรถมอเตอรไซดใหอารียกับมาลีเลยแมแตบาทเดียว
คนเปนผูบริหารบางครั้งเกิดจากลูกฟลุคครับ ไมใชจะมีฝมือทุกคน
อาจารยวิทยาเคยถามผมอยูเสมอวา ทําไมผมจึงอยากเปนผูบริหารนัก ผมเองก็แปลกใจวาทําไมคนอื่นๆ โดยเฉพาะอาจารย
วิทยาจึงไมคิดเหมือนกับผม ในความเห็นสวนตัวของผมแลว ผมมีความรูสึกวาการไดรับเชิญเปนผูบริหารในองคกร เปนความโกหรู
อยางยิ่ง
โดยเฉพาะหากมีใครเรียกผมวา
“ทานรองฯ”
ในทามกลางคนหมูมากผมจะมีความยินดีและภาคภูมิใจเปนที่สุด
กระมิดกระเมี้ยนหนาตาแดงกล่ําไปหมด
ดวยสาเหตุดังที่ผมไดกลาวแลวขางตน ผมพยายามทําใหความฝนผมเปนจริงใหจงได แตหนทางการไดเปนผูบริหารใน
ระดับนี้สําหรับผมจนทําใหคนทั่วไปเรียกผมวา “ทานรองฯ” นั้น เปนความลําบากและมีโอกาสเพียงริบหรี่เทานั้น ผมใชเวลาคิดอยู
นานวาผมควรจะทําตัวอยางไรดี ถึงจะมีคนเรียกผมวา “ทานรองฯ” กับเขาบาง
ในที่สุดเพื่อความฝนอันบรรเจิดของผม ผมไดสมัครเปนรองประธานคณะกรรมการทอดผาปาสามัคคีของวัดเล็กๆวัดหนึ่ง
ใกลบานผม สําหรับหนาที่นี้ดูแลวก็ไมคอยมีอะไรมากมายเหนือความสามารถของผมมากนัก เพียงแตเมื่อมีซองผาปามาถึงก็ใสเงิน
ทําบุญลงไป 500 บาท ดูแลไมใหมีการโกงเงินวัด ผมทราบมาวา หากเปนแคกรรมการเฉยๆจะใสซองแคเพียง 100 บาทเทานั้น แตผิด
วัตถุประสงคของผมที่ไมไดเปนรองประธานคณะกรรมการฯ อันจะทําใหไมไดเปน “ทานรองฯ”
หลังจากการประชุมคณะกรรมการทอดผาปาครั้งแรก ผมไดขอรองใหกรรมการตางๆ เรียกผมวา “ทานรองฯ” โดยเฉพาะ
เมื่ออยูตอหนาคนมากๆ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากกรรมการอื่นๆ เปนอยางดี โดยเฉพาะนาสมควรที่ดูแลพนักงานทําความสะอาด
ของตึกวิทย 4 และเปนกรรมการทอดผาปาอยูดวย นาสมควรจะรีบแถถลาเขามาหาผมในตอนเชาๆเสมอหนาลิฟทของตึกวิทย 4 ใน
ขณะที่มีนักศึกษาออกันเต็มหนาลิพทเพื่อที่จะขึ้นไปหองเรียนที่อยูชั้นสูงๆ และนาสมควรจะแสดงกิริยาพินอบพิเทาพลางเรียกผมวา
“ทานรองฯ” ทุกคํา ทําเอาผมเปนปลื้มยิ้มไมหยุดไปทั้งวันในขณะที่นักศึกษาหลายคนหันมามองผมอยางแปลกใจทํานองวาทําไม
ผูบริหารคนนี้ถึงไดดูทรุดโทรมนัก
นาสมควรประพฤติปฏิบัติเยี่ยงนี้มาไดระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งตอนสายของวันหนึ่ง
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“ทานรองฯคะ” นาสมควรตะโกนเรียกผมพลางแถเขามาหาผมทามกลางเหลาแมคาในตลาดนัดวันพุธหนารานกางเกงยีนส
เการานหนึ่งที่ขายกางเกงยีนสเกาตัวละ 99 บาท และมีอยูหลายรานในตลาดนัดวันพุธของมหาวิทยาลัย
“วาไง นาสมควร งานการไมทําหรือไง?” ผมทักตอบดวยน้ําเสียงแบบผูบริหาร ลืมคิดไปวาตัวเองนั่นแหละตัวดีไมทํางานทํา
การเอาแตมาเดินตลาดนัด อยางไรก็ตามผมไมลืมที่จะเชิดหนาและกวาดยิ้มไปรอบๆ
“คือ คือ” นาสมควรตะกุกตะกัก “ซองผาปาขาดของอาจารยคนเดียวแหละคา กรรมการอื่นๆ ใหมาหมดแลว”
ผมหุบยิ้มทันที่
“แหม นาสมควรไมเห็นหรือไงวาผมกําลังยุง ฮื้อ! นาเนี่ย” ผมจุยปากจิ๊กจั๊ก ใชไมตายของคนระดับบริหารที่มักจะคิดและอาง
วาตนเองนั้นยุงมาก มีงานมากกวาคนอื่น พลางรีบเดินหนีนาสมควรหางไป เลนเอานาสมควรถึงกุมขมับ “โห! เลนมุขนี้เชียววุย” เสียง
นาสมควรบนพึมพํา
หลังจากชิมลางการเปนรองประธานคณะกรรมการทอดผาปาไปไดสัก 2 อาทิตย มีคนเรียกวา “ทานรองฯ” มาตลอด ผมก็
เริ่มรูสึกจริงจังวาผมอยากเปนผูบริหารระดับสูงขององคกรนี้มากขึ้นทุกที ผมบอกตัวเองวา ผมไมสงสัยเลยตอจากนี้วาคนเคยทํา
บริหารแลว ทําไมจึงอยากทํางานบริหารตอ จมไมลง เคยตัวกับการที่ตองมีคนคอยบริการในเรื่องตางๆ ทั้งๆ ที่โดนวาโดนบนตลอด
ทําไมไมเปดโอกาสใหคนใหมๆ ไดเขามาแสดงฝมือบาง
ผมคิดของผมตอไปวา ผมควรจะทําตัวหรือวางตัวอยางไร หากผมไดเปนผูบริหารจริง?
ผมอาจจะไมฟงความคิดใครเลยที่เปนขาราชการต่ํากวาซี 6 หรือไมไดเปนขาราชการระดับหัวหนา ก็ผมเปนผูบริหารนี่ครับ
ความคิดผมมันตองสุดยอดอยูแลว จะมาฟงความคิดอานของผูนอยไดอยางไร
หรือผมจะเอาแตออกงานขางนอก หาหนาตาใสตัว ไมสนใจงานการที่ตองรับผิดชอบ คนขางนอกคงจะตองชื่นชมอยูแลวที่
ผมเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย ผมทํางานอยางไรคงไมมีใครรู
คิดไปคิดมาก็สับสนพอสมควรครับ!
นาสําราญเปนอีกคนหนึ่งที่สงสัยวาทําไมผมถึงอยากเปนผูบริหารนัก
“อาว นาสําราญเนี่ย” ผมพยายามอธิบายใหนาสําราญฟงวามันเปนชื่อเสียงของวงศตระกูลที่ไมใชใครตอใครจะมีโอกาส
ทุกคน “นาไมชอบรึไง เปนหัวหนาคน?” ผมถามกลับนาสําราญ
นาสําราญสายหนาจนฝอยน้ําจากสายยางที่นาสําราญถืออยูกระจาย ผมใจหายวาบกลัวหยดน้ําจะกระเด็นไปถูกรถที่จอด
บริเวณนั้นแลวเกิดปญหาขึ้น
“ใครเปนมีแตเขาตัว สรางแตศัตรู ทําอะไรหนอยก็มีแตคนเกลียด เวลามีปญหา ไอคนที่ชอบเราเห็นดวยกับเราไมรูมันหาย
ไปไหนกันหมด” นาสําราญรายยาว “ผมเห็นมีแตอาจารยนั่นแหละ เปนแลวอาจจะคอยดีหนอยกับมหาวิทยาลัยของเรา” นาสําราญ
กลาวตอไป
ผมมีความรูสึกเหมือนกับจะเปนลมตามประสาคนบายอ กํามือตัวเองแนนและฝนประคองตัวเองไมใหลม รูสึกเหมือนกับวา
ตัวผมจะลอยขึ้นสูเบื้องบน ใบหนาผมแดงกล่ําแสดงความปลื้มปติอยางสูงสุด ความดันของผมพุงสูงขึ้นในทันทีขณะนั้นเฉียดๆ 200
“ความคิดนาสําราญเนี่ยสุดยอดเลย” ผมเดินเขาไปตบไหลนาสําราญแสดงความคุนเคยซึ่งเปนลักษณะที่ผูบริหารชอบทํากับ
คนงานหรือคนสวนแสดงความเปนกันเอง และแสดงวาผมคลอยตามความคิดของนาสําราญเต็มที่ คํากลาวแบบตะกุกตะกักออกจาก
ปากผมเพราะเหนื่อยหายใจไมทัน เนื่องจากไมเคยมีใครยอผมจังๆอยางนี้มานานเต็มที
นาสําราญขําผมจนเกือบหัวเราะพลางพูดตอกับผมเรียบๆ ตามสไตลนาสําราญ
“ที่ผมวาดีนะเพราะหากอาจารยเปนรองอธิการจริงๆ คนมาทํางานตอจะไดสบายใจ มีแตคนสรรเสริญ แบบวาอยากใหกําลัง
ใจคนมาทํางานบริหารงานของมหาวิทยาลัยอะ” นาสําราญอธิบายตบทาย ผมรูสึกทันทีตามที่ผมเคยไดรับการอบรมมาหมาดๆ วา คน
เราทํางานมันตองมีแอตติจูดทางบวก ทั้งๆ ที่ผมก็ไมคอยเขาใจเหมือนกัน นาสําราญนี่สําคัญ ทันสมัยเปยบ มีแอตติจูดทางบวกเสียดวย
ผมสูดลมหายใจเขาเต็มปอด ภูมิใจในคําพูดของนาสําราญ ผมวางแผนไววาหากผมเปยแชรงวดตอไปไดผมคงตองพานา
สําราญไปเลี้ยงสักมื้อ หาไดงายๆ ที่ไหนที่มีคนมาชื่นชมการบริหารของเรา ที่เห็นมามีแตโดนดาจนตั้งตัวไมติด
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“ผมดีใจ” ผมทําหนาเครงขรึมพูดกับนาสําราญตอ “ที่นาสําราญมองคนไมผิด ผมคาดเอาวา คนตาถึงอยางนาสําราญคงมอง
เห็นแววในการบริหารของผมมานานแลว” ผมยังเขาใจวานาสําราญชื่นชมผมมาก จึงพูดออกมาอยางนั้น
“เปลา!” นาสําราญหักมุมดวยเสียงสูงพลางหัวเราะและอธิบายตอ
“ที่ผมวาคนมาทําตอจะไดมีคนสรรเสริญนะ บริหารงานหวยๆอยางอาจารย ใครมาทําตอก็ทําดีกวาทั้งนั้นแหละ ตอใหคนที่
เพิ่งเขามาทํางานเองก็ตามเหอะ” นาสําราญกลาวอยางมั่นใจ
ผมถึงกับเขาออน คราวนี้เปนเพราะผิดหวังที่โดนนาสําราญหักมุมดาฉับพลันโดยไมรูตัว ไมทันไดตั้งตัว
ผมหงอยเปนไกปวยไป 2-3 วันดวยความเสียใจ อยางนี้เรียกวาปวยดวยไขหวัดนก
ผมมานั่งคิดดูหลังจากนั้นตั้งนานหลังจากไมพูดกับนาสําราญไป 2-3 วัน ที่จริงนาสําราญกลาวถูก เราควรสลับมีผูบริหารที่
ไมไดเรื่องมาบริหารมหาวิทยาลัยบางเปนครั้งคราว แมการงานชวงนั้นจะซบเซาบางก็ตามทีเถอะ แตทานเหลานี้ก็มีประโยชนอยูไม
นอย คนใหมๆ จะไดกลาเขามาบริหารบาง บริหารตอจากผูบริหารที่ไมไดเรื่องยังไงยังไงก็มีแตคนชม ผูบริหารที่ไมคอยไดเรื่องก็พอ
มองหาไดอยูหรอก ผมคนหนึ่งละ
ความคิดคํานึงในการอยากเปนผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพของผมหลังจากนั้นก็เลยชักจะถดถอยนอยลงทุกที นาสําราญนะ
นาสําราญ คนกันเองไมนาทํากันเลย พับผาเถอะ ผมคิดของผมในใจ
สิ้นเดือนที่จะถึงนี้ ผมคงยังไมมีความคิดที่จะเปยแชรหรอกครับ
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