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ตั้งแต่เด็ก “ความสำาเร็จ” สำาหรับผม หมายความถึงการสร้างตัว

ขึ้นมาเอง

ความรู้สึกลึกๆ ว่าเราทำาเอง เราสร้างมันขึ้นมากับมือเอง 

เราทำามาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง

ไม่ได้รวยเพราะ ได้รับมรดก กินสมบัติเก่า

ไม่ได้รวยเพราะ แต่งงานกับลูกสาวมหาเศรษฐี

ไม่ได้สำาเร็จเพราะ วิธีการไม่บริสุทธิ์ต่างๆ เช่น ปัดแข้งปัดขาคนอื่น  

   โกหก ใช้เกมการเมืองมากกว่าความสามารถจริงๆ ฯลฯ

ไม่ได้สำาเร็จเพราะ พึ่งบารมีพ่อแม่

ไม่ใช่ได้ตำาแหน่งเพราะ แต่งงานกับลูกสาวคนสำาคัญ

ไม่ใช่ซื้อรถหรูได้ ด้วยเงินพ่อแม่ (แบบเด็กวัยรุ่นหลายคนมักขับรถ 

   อวดความรวยกัน)

ฯลฯ

 

มันเป็น “ค่านิยม” ที่ผมยกย่องมาตั้งแต่เด็ก

คนที่ประทับใจผม ฮีโร่ต่างๆ ของผมในช่วงที่เติบโตมา คือ

คนที่ประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีต้นทุนทางสังคมน้อยกว่า

คนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ผม

คนที่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ด้วยพลังสมองและพลัง

ความสามารถ สามารถผลักดันตนเองขึ้นมา และสร้าง “มรดก” 

ให้กับโลกอย่างมหาศาล

คนอย่างวอลท์ ดิสนีย์ เบโธเฟ่น เฉินหลง บรูซ ลี  บารัค โอบามา ฯลฯ 

 

 

ผมเรียนรู้ค่านิยมของการเป็น “บุคคลที่สร้างตัวขึ้นมาเอง” 

จากคุณพ่อและคุณแม่ของผม

คุณพ่อผม เป็นตัวอย่าง

ส่วนคุณแม่ ทั้งเป็นตัวอย่างและพูดสอน

 

ผมจำาได้ว่าตอนผมเป็นเด็ก ครอบครัวเรามีชีวิตค่อนข้างลำาบาก

คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นจากความยากจน

แม้ตอนที่เราย้ายมากรุงเทพฯ แล้ว (คุณพ่อผมเป็นคนหาดใหญ่ 

และคุณแม่เป็นคนลำาปาง) ก็เจอความผิดหวังมากมาย

คุณพ่อเป็นคนมีพรสวรรค์ทางด้านการค้าขาย หลังจากทุลักทุเลมา

หลายปี พอผมเป็นวัยรุ่น สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเราก็ดีขึ้น
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เบโธเฟ่น
นักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

วอลท์ ดิสนีย์
นักสร้างการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่
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ย้ายจากห้องเช่าชั้นเดียวในห้องแถวเล็กๆ คูหาเดียว แถวหัวลำาโพง

จากที่ต้องนอนรวมกันทั้งครอบครัวเจ็ดคนในห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง

มาอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้น ห้องแถวสามคูหาแถววรจักร

แม้จะไม่ได้เลิศหรูนัก แต่เราก็คิดว่าครอบครัวเรามีฐานะขึ้นมาระดับหนึ่ง

พวกญาติๆ เราพูดถึงพ่อว่าเป็น “คนที่สร้างตัวขึ้นมาเอง”

เพราะสร้างตัวขึ้นมาอย่างไม่ต้องพึ่งต้นทุนทางบ้านแม้แต่นิดเดียว

ท่านไม่เคยขอเงินทุนช่วยเหลือจากครอบครัวหรือคนอื่น

ไม่เคยสนใจมรดก

เงินที่ท่านมี ท่านสร้างมาเอง 100%

โดยเริ่มต้นจากศูนย์

คุณแม่ของผมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่า self-made

ท่านขับรถส่งของอย่างสมบุกสมบันตั้งแต่เป็นสาว

จนแม้อายุ 60 ก็ยังทำาอยู่ (แม้ลูกๆ จะห้ามปราม)

มีเรื่องเล่ากันในหมู่ญาติจนถึงทุกวันนี้

เรื่องที่ท่านกำาลังท้องที่จะมีน้องชายผม ท้องใหญ่มาก

เกือบเก้าเดือน แต่ขึ้นรถเมล์ยืนหิ้วของเต็มมือ เพื่อไปส่งสินค้า

ประทับใจพวกญาติๆ ยังพูดกันถึงทุกวันนี้

ด้วยตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ ผมจึงรู้สึกว่าการสร้างตัวขึ้นมาเองนั้นเป็น

สิ่งที่น่าภูมิใจ

ผมจึงตั้งใจว่า อยากจะสร้างชื่อเสียงว่าเป็นคน “สร้างตัวขึ้นมาเอง”

ถึงแม้จะไม่ได้เริ่มในจุดที่ตำ่าเหมือนตอนท่านเริ่ม

แต่ผมเปลี่ยนโฟกัสไปที่

“ผมจะเดินทางไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้ ให้มันห่างจากจุดที่ผมเริ่มต้น

ที่สุดเท่าที่จะห่างได้”

บ้านของเรา (และที่ท�างานคุณพ่อ) แถววรจักร

บ้านที่วรจักร (ข้างหลังคือเปียโนตัวโปรดที่ผมมักใช้ซ้อม)

คุณแม่นริศรา

ชอบอ่านหนังสือให้หลานๆ ฟัง

คุณพ่อสวัสดิ์
กับหลานสาวเจ้าแอนนา
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ถ้าคุณ “โชคดี” ได้เกิดมาในโลกนี้ และมี “ต้นทุน” ทางสังคม

มันเป็นความรับผิดชอบและความท้าทาย

ที่คุณจะหาทาง “จินตนาการ” ถึงจุดหมายที่ใหญ่กว่าที่คุณมี

ตอนเริ่มต้น

เพื่อให้ “การเดินทาง” ของคุณนั้นมีความหมาย

และเป็นประโยชน์ต่อโลก

คนที่สร้างตนขึ้นมาเองอย่างแท้จริง
Truly Self-Made Man

สำาหรับผม คนที่สร้างตนขึ้นมาเองที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งคือ อัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ เขาคือคนที่มาจากไม่มีอะไรเลย และสร้างตนขึ้นมาด้วย 

สติปัญญาของตัวเอง จนกลายเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกนับถือ

ข้อคิดที่ผมอยากฝากให้ผู้อ่าน มาจากปัญญาของนักปราชญ์ท่านหนึ่ง

 

โลกนี้ จะวัดคุณที่ “ระยะท�งที่คุณได้เดิน”
ไม่ใช่ “คว�มสูงที่คุณไปถึง” อย่�งเดียว
 

โดนัลด์ ทรัมป์ ถึงแม้ว่าจะรับมรดกเป็นหลายร้อยล้านบาท

จากพ่อของเขา

รวมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์              

ที่ประเมินค่าไม่ได้ (พ่อของเขาก็อยู่ในวงการเดียวกัน เป็นมหาเศรษฐี)

แต่เขาต่อยอดให้มันยิ่งใหญ่เกินพ่อของเขาอีก

นั่นก็เรียกว่า self-made man

เขา “เดินทาง” ไปได้ไกลจากจุดเริ่มต้นมากนัก
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โดนัลด์ ทรัมป์ นักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลชาวอเมริกัน
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ความซวยของเด็กรวย 
The Curse of Rich Kids

ผมเคยดูสารคดีเกี่ยวกับเด็กที่เป็นลูกคนรวยมากๆ ของอเมริกา

ซึ่งทั้งชีวิต ไม่จำาเป็นต้องทำางาน

สรุปได้ดังนี้

การมีพ่อแม่ที่ประสบความสำาเร็จ หรือมีชื่อเสียงมากๆ มีทั้งข้อดี   

และข้อที่ควรระวัง

ข้อดีก็คือ เริ่มในจุดที่สูงกว่าคนอื่น และบารมีพ่อแม่นั้นสามารถ    

ช่วยได้เยอะ (มากน้อยแล้วแต่ประเทศ หรือสังคม)

ข้อควรระวังก็คือ เด็กจะถูกเปรียบเทียบกับพ่อแม่เสมอ 

เขาต้องเรียนรู้ที่จะทำาให้รู้สึกว่าตนมีค่า (Self-esteem) 

ด้วยการทำางานที่มีความหมาย และสร้างผลงานที่เขาพึงพอใจ

มิฉะนั้นอาจมีปมด้อยตลอดชีวิต

มีคนหนุ่มสาวดังๆ เก่งๆ หลายคนในอเมริกา เลือกที่จะเปลี่ยน

นามสกุลเมื่อเข้าวงการบันเทิงหรือสื่อ เช่น CNN

เพราะเขาจะพูดได้ว่า “ฉันสร้างสิ่งนี้เพราะความสามารถ          

ไม่ใช่เพราะบารมีพ่อแม่ หรือชาติตระกูล”

 

อีกแง่มุมที่หนังสารคดีนั้นนำาเสนอคือ สิ่งที่ตามมาสำาหรับเด็กที่เสียคน

เพราะการได้เงิน โดยไม่รู้จักการหาเอง คือ

      การดูถูกคนอื่น

      ความรู้สึก Entitled 

      คำาว่า Entitled เป็นความรู้สึกที่ว่าข้าต้องได้รับสิทธิพิเศษ  

      เพราะข้าใหญ่ หรือเกิดมามีชาติตระกูลที่เหนือกว่าในสังคม 

      (ทำานองว่า “รู้ไหม ฉันเป็นลูกใคร”)

      ความไม่กตัญญู (เป็นคุณสมบัติที่ไม่น่ารัก)

      โชว์สิ่งของที่ตนไม่ได้หามาได้เอง (ขับรถแพงๆ อวดสาว ฯลฯ)

ตัวผมเอง ผมดีใจที่ไม่ได้เกิดมารวย หรือมีต้นทุนทางสังคมเหนือคนอื่น 

ไม่อย่างนั้นผมคงไม่มาถึงจุดนี้

ถ้ามใีครมาให้เงนิผม ให้บ้านผมง่ายๆ ให้บนิฟรไีปได้ทกุที ่พกัโรงแรมหรู 

5 ดาว ตั้งแต่เด็กๆ ผมก็จะไม่ได้เรียนรู้วิธีสร้างสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง 

ผมจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะเป็น “เหตุ” ของ “ผล” เหล่านั้น

การที่เด็กได้ทุกอย่างมาฟรีๆ โดยไม่ได้เรียนรู้ที่จะ “สร้าง” 

ผลที่ต้องการ เป็นวิธีหนึ่งที่พ่อแม่ “ขโมย” การเรียนรู้ที่จะใช้พลัง   

ในตัวเองของลูก 

ในที่สุดพวกเขาจะไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง แต่เรียนรู้ที่จะ

พึ่งพาคนอื่น เพราะ “ไม่แน่ใจ” (= ไม่เชื่อมั่น) ว่าตัวเองจะสร้างผล

ที่ต้องการได้
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สมัยเป็นวัยรุ่น ผมเห็นเพื่อนที่โรงเรียนขับรถสวยๆ มาอวดสาว 

ผมคิดในใจว่า “นายภูมิใจกับมันได้ยังไง ในเมื่อไม่ได้หามาเอง 

นายแค่กำาลังบอกให้โลกรู้ว่า...ฉันมันก็แค่เด็กถูกพ่อแม่ทำาให้เสียเด็ก”1 

ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสามัญสำานึก ทุกคนน่าจะเข้าใจและคิดเหมือนกัน 

(ขอบคุณแม่ของผมที่ปลูกฝังทัศนคติที่ดีนี้) 

แต่ก็เห็นกันชัดๆ ว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่คิดเหมือนผม 

เพราะมีผู้หญิงจำานวนมากหลงรักผู้ชายรวยๆ (และก็เป็นประเภท      

ผู้หญิงฉาบฉวย แบบที่ผมไม่ต้องการเดทด้วย)

ทำาไมผมถึงดีใจที่ไม่ได้เกิดมารวย? เพราะเมื่อใครให้สิ่งที่คุณปรารถนา

ทุกอย่าง โดยคุณไม่ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการสร้างมันขึ้นมาเอง 

(ไม่ว่าการ “สร้าง” นั้นจะมาจากการออกแรง หรือการคิด 

หรือการอธิษฐาน) คุณจะไม่เข้าใจวิธีการ 

เพราะวิธีการนั้นถูก “outsource” หรือคนอื่นเอาไปทำา

คุณจะไม่ได้รับ ปัญญา และ การเติบโต จากการเดินทางที่คนอื่น

เดินทางให้  

การเดินทางนั้น เป็นของคุณ

ท�าไมเราไม่ควร 
“ตดัสนิ” คนอื่น   

Why We Must 
Not Judge Other People

1เป็นการ “ตัดสิน” คนอื่นอย่างหนึ่ง ไม่ดี ไม่ดี ขออภัย เพราะตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ
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เหตุผลแรก คือ คว�มสงบใจของเราเอง

ผู้ที่ได้ประโยชน์คนแรก คือตัวเราเอง

มันเป็น “ของขวัญ” ที่คุณให้กับตนเอง

 

และสิ่งที่ตามมาจากความสงบใจ คือ

คุณคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้น

ตัดสินใจได้ดีขึ้น

(สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ผม)

 

เหตุผลที่สอง

มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่จะแต่งตั้งตนเองเป็นผู้พิพากษา แล้วตัดสินคนอื่น

ว่าเป็นคนไม่ดี โง่ ผิด ไม่แฟร์ ฯลฯ

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมคิด

ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาหมดทุกอย่าง 100%

ถูกฝึกสอน เลี้ยงดูมาเหมือนกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน การศึกษา

เหมือนกัน

เราอาจทำาแบบเขาก็ได้!

     การตดัสนิคนอืน่หมายความว่าอย่างไร
เมื่อเรา “ตีตรา” คนอื่นว่า

คนนี้ไม่ฉลาด คนนั้นหยิ่ง คนนี้เลว คนโน้นผิด ฯลฯ

สมัยวัยรุ่น ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ 

The Ultimate Secrets of Total Self-Confidence

โดย Dr. Robert Anthony ซึ่งได้มีการพูดถึงเรื่องการหยุดตัดสินคนอื่น 

แต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจ

เขาบอกว่า...

“ต้นเหตุหลักของความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นของมนุษย์ ก็คือการใช้ค่านิยม

ของเราตัดสินคนอื่น  เราต้องการให้เขาใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่า 

“ถูก” “ยุติธรรม” “ดี” “เลว” ถ้าเขาไม่ท�าตาม เราก็ไม่พอใจและโกรธ”

 

ดร.แอนโทนี่ อธิบายว่าเราไม่ควรตัดสินคนอื่น เพราะ...

“ทุกคนก็ต้องท�าในสิ่งที่เขาคิดว่าต้องท�า ไม่ว่าถูกหรือผิด นั่นคือ         

สิ่งที่ความรับรู้ของเขาในตอนนั้นบอกให้ท�า ก็เท่านั้นเอง”

 

ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ และไม่เห็นว่ามันผิดตรงไหน เพราะถ้าคนอื่น

ผิดจริงๆ เราก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเขาไม่ใช่หรือ

 

พอมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น จึงได้เข้าใจว่า

มันไม่ใช่ เรื่อง ของเรา สิทธิ์ ของเรา หรือ หน้�ที่ ของเรา

ที่จะไปตัดสินคนอื่นต
ัว
อ
ย
่าง
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การที่เราตัดสินคนอื่น เป็นการยกตนเหนือเขา

เราสันนิษฐานไปเองว่าเราเหนือกว่าเขา จึงสามารถตัดสินได้ว่า

สิ่งที่เขาทำานั้น ถูกหรือผิด

ส่วนคนอื่นนั้น ในมุมมองของเขาเอง ก็คิดว่าเขาทำาถูกแล้ว

 

อย่าลืมว่าเราอาจไม่มีข้อมูลครบถ้วน ไม่ได้ไปอยู่ในสภาวะเดียวกับเขา 

แค่เห็นผิวเผินก็ด่วนสรุป

เราไม่อยากให้ใครทำาอย่างนั้นกับเรา

เราก็ไม่ควรทำาอย่างนั้นกับคนอื่น

 

เราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เขา “ทำา” กับสิ่งที่เขา “เป็น”

เขาอาจทำาพลาด ทำาไม่ดีเป็นบางครั้ง

แต่การตีตราว่าคนนี้เป็น “คนเลว” คนนั้นเป็น “คนหยิ่ง”

นั่นไม่ใช่หน้าที่เรา

เราไม่มีอำานาจตัดสิน

 

เมื่อใดที่ผมจับได้ว่าตนเองตัดสินคนอื่น

ผมจะถามตนเองว่า

“แล้วเราสมบูรณ์แบบ ไม่เคยทำาผิดเลยหรือเปล่า”

ซึ่งก็ไม่ใช่

ในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำาผิดพลาด

ทำาไมเมื่อคนอื่นทำาผิดพลาดบ้าง แล้วเราต้องกระโดดเข้าไปตัดสินทันที

ผู้อ่านเคยไหม ที่ตอนแรกมีอคติกับบางคน แต่เมื่อรู้จักตัวตนจริงๆ แล้ว 

ก็รู้สึกว่าไม่ใช่อย่างที่เรา “ตัดสินไว้ก่อน”2 

ช่วงที่เรียนในอเมริกา มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสิง

กับใคร

พวกเรา (ผมกับเพื่อน) เข้าใจว่าเขาเป็นคนหยิ่ง ไม่เห็นว่าพวกเราน่าคบ

คิดแบบนั้นอยู่ตั้งนาน จนวันหนึ่งได้มีโอกาสคุยกัน

ถึงได้ทราบว่าเขาเป็นคนที่จริงใจน่าคบ

เพียงแต่ว่า “ขี้อาย” ไม่กล้าเข้าหาคนอื่น

(ซึ่งเรื่องนี้ผมเข้าใจดี เพราะเคยเป็น ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างบางครั้ง)

แต่เมื่อได้คบกันจริงๆ แล้ว เขาเป็นคนที่ใจกว้าง ยิ้มง่าย ตลก

นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ควรตัดสินคนอื่นล่วงหน้า (อคติ)

 

ผมรู้สึกว่าเมื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติสัจธรรมเรื่องการไม่ตัดสินคนนี้ 

ชีวิตผม “โล่ง” และ “เบา” ขึ้นมาก

เราปล่อยให้คนอื่นได้เป็นตัวของเขาเอง

(เพียงอย่ามาก้าวก่ายสิทธิ์ หรือทำาให้เราและครอบครัวเดือดร้อน

ก็พอแล้ว)

เมื่อเราไม่ตัดสินคนอื่น เรามีที่ว่างสำาหรับความรักให้กับเขาได้

เมื่อคุณตัดสินคนอื่น

คุณไม่มีเวล�ที่จะรักพวกเข�
   - แม่ชีเทเรซ่า

2ตัดสินไว้ก่อน = pre-judge ที่มาของคำาว่า prejudice หรืออคติ

““
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