มติชนรายวัน
พฤ. 14 ม.ค. 53
CEO กับความรัก
วรากรณ สามโกเศศ
(รวม 5 หนา)
หนั งสือเลมใหมหลังจากเขีย นมา 7-8 เลมของคุ ณก อศัก ดิ์ ไชยรัศ มีศั กดิ์ CEO ของ
บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของ 7-11 มีชื่อวา “CEO กับความรัก” มีเนื้อหาที่
นาสนใจที่สมควรนํามาขยายความตอ
เพื่อใหเห็นบริบทของหนังสือเลมนี้ ขออนุญาตนําคํานิยมของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี ที่มี
ตอ “CEO กับความรัก” มานําความดังตอไปนี้
“ผมอานหนังสือที่เขียนโดยคุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เลมใด ก็เกิดความสุขและความ
เติบโตทางปญญา เพราะสามารถสัมผัสความหวังดีตอเพื่อนมนุษยและปรีชาญาณของผูเขียน ในตัว
คุณกอศักดิ์มีทั้งพุทธ เตา ขงจื๊อ และเทคนิคการจัดการธุรกิจสมัยใหมที่ไดมาจากประสบการณของ
การเปน CEO ดวยตนเอง ปญญาที่ไดมาจากการปฏิบัติจริงนั้นตางจากความรูทางทฤษฎี เพราะได
ผานการทดลองปฏิบัติมาแลว
หนังสือชื่อ CEO กับ ความรัก จริง ๆ แลวเป นความรักเพื่อนมนุษย ที่ถายทอดแงคิ ด
ปรัชญา ประสบการณและเรื่องเลาอันอุดม เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและศักยภาพที่ซอนอยูภายในของ
คนแตละคน ใหออกมาเปนพลังสรางสรรคชีวิต องคกร และสังคม ในหนังสือเลมนี้คุณกอศักดิ์ได
แสดงใหเห็นวา การพัฒนาบุคลากรในองคกรที่ดีนั้นทําอยางไร และไดเลาถึงการศึกษาแบบสถาบัน
ปญญาภิวัฒนที่ซีพีออลลไดตั้งขึ้น ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากการจัดการศึกษา
สามัญของทางราชการ ผมเองคิดวาระบบการศึกษาที่ดํารงอยูในประเทศไทยไดสรางความทุกขยาก
ใหคนทั้งแผนดิน เราตองการระบบการศึกษาที่เอาชีวิตเปนตัวตั้ง ไมใชเอาวิชาเปนตัวตั้ง ชีวิตเรียนรู
จากการปฏิบัติ ชีวิตตองมีการทํางานและมีรายได การเรียนรูที่ไดงานดวย ไดเงินดวย ไดความรู
และความประพฤติที่ดีดวย จะเห็นไดจากปรัชญาการศึกษาของคุณกอศักดิ์
นาดีใจที่เรามี CEO เชนคุณกอศักดิ์ ที่ไมไดเอาแตเสพสุขและเอาเปรียบผูอื่น แตสนใจ
ศึกษาคนควาเรื่องที่ลึกซึ้ง และมีวิริยะอุตสาหะเขียนเผยแพร โดยหวังใหเพื่อนมนุษยดีขึ้นและดีตอกัน
ขณะนี้ หนวยงานตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนกํ าลังตื่ นตัวพัฒนาคุณ ภาพของบุ คลากร และแสวงหา
ทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ ผมขอเสนอแนะวาหนวยงานต าง ๆ เหลานั้ น ควรนํ าหนั งสือที่คุ ณกอศัก ดิ์
ไชยรัศมีศักดิ์ เรียบเรียงขึ้น ไมใชเฉพาะเลมนี้ แตเลมอื่น ๆ ดวย ไปประกอบการพัฒนาบุคลากร เพราะ
อานงาย แตเต็มไปดวยปรัชญาทั้งพุทธ เตา ขงจื๊อที่ลึกซึ้ง และวิธีการบริหารจัดการแบบตะวันตก
ดวย
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รวมกันดวยสันติ ทั้งระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม ผมเชื่อวา
คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ คือกัลยาณมิตรของทานบนวิถีดุลยภาพนี้”
ยังมีคํานิยมของ “CEO กับความรัก” ของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ศิษยผูมีชื่อเสียง
โดดเดนรวมคณะเดียวกันคือเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศิษยรวมอาจารยเดียวกัน
คือทานอาจารย ดร.ปวย อึ้งภากรณ ขอนํามาลงดวยดังนี้
“คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ สงหนังสือ CEO กับความรักมาใหผมอานเพื่อใหผมวิจารณ
ผมรี บ ทํ า ให ด ว ยความเต็ ม ใจเนื่ อ งจากมี ค วามนิ ย มชมชอบในตั ว คุ ณ ก อ ศั ก ดิ์ ในฐานะที่ เ ป น ผู
บริหารธุรกิจที่มีความสามารถในระดับแนวหนาของเมืองไทยทีเดียว ผลงานการสรางอาณาจักร 7-11
ซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่องจนปจจุบันมีสาขากวา 5,000 สาขาในระยะเวลาที่ไมนาน เปนสิ่งที่ทําไมได
งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งราน 7-11 ทุกแหงไดรับการตอนรับจากลูกคาประชาชนเปนอยางดี ไมมีผูใด
กลาวหาวาราน 7-11 เอาเปรียบลูกคาแตอยางใดเลย เปนที่ยอมรับวาเปนรานอํานวยความสะดวกแก
ลูก ค าจริง ๆ ด วยความเพีย บพรอมของสินค าที่ สนองความต องการใชป ระจําวันได ค รบถ วนที เ ดี ย ว
นอกจากนี้ผมยั งมีโอกาสไดสนทนากับคุณกอศักดิ์หลายครั้ง เห็นวาเป นคนที่มีอะไรอยูในสมองมาก
นาสนใจทีเดียว
...หนังสือนี้มีคาควรแกการอานของผูคนในวงกวางอีกมาก มีขอแนะนําในการปฏิบัติ
ตัวและปรับทัศนคติใหเปนประโยชนแกชีวิตการงาน ซึ่งคนที่ทํางานในบริษัทใดหรือองคกรใดสามารถ
เรียนรูและนําไปใชไดทันที ผมอยากใหผูบริหารและ CEO ของกิจการอื่นไดอานหนังสือเลมนี้ เพื่อ
ซึมซับแนวความคิดที่จะชวยกันทําในสิ่งที่ตนสนใจและเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ ควบคู
กันไปกับการทําธุรกิจปกติของกิจการ ดังเชนที่คุณกอศักดิ์ไดทําในเรื่องการตั้งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
หรือการตั้งสถานศึกษาปญญาภิวัฒนซึ่งมีแนวทางการศึกษาแบบใหม เปนตน ผูที่จะไดประโยชนจาก
หนังสือนี้มากอีกกลุมหนึ่งคือพอ-แมที่ลูกยังอยูในวัยเรียน เพราะหนังสือนี้ใหเกร็ดความรูในการที่จะสอน
เด็กใหรูจักยืนบนขาของตนเอง ไมประคบประหงมจนเด็กไมรูจักโต เด็กเองก็จะไดรับประโยชนจาก
การอานหนังสือนี้ ซึ่งมีตัวอยางของเรื่องจริงหลายเรื่องที่จะเปนแรงบันดาลใจใหเด็กเห็นหนทางที่จะ
เติบโตในลักษณะที่ไมตองรบกวนพอแมจนเกินจําเปน
ขอคิดที่คุณกอศักดิ์นํามาถายทอดผานหนังสือนี้เปนขอคิดที่มีคาบางเรื่องใชวิธีถายทอด
ดวยการเลาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใหฟง บางเรื่องถายทอดในลักษณะของคําแนะนําดวยถอยคําที่เขาใจได
งาย มีเหตุมีผลชัดเจน ที่สําคัญก็คือทุกเรื่องมีปรัชญาชีวิตที่เหมาะสมสอดแทรกอยูดวย จึงเปนเรื่อง
ที่นาเชื่อถือ นารับฟง ผมอานหนังสือเลมนี้แลวเห็นไดวาคุณกอศักดิ์อานหนังสือมามาก ทั้งหนังสือ
ไทยและหนังสือจีน สามารถนําหลักการและปรัชญาดี ๆ ทั้งของไทยและของจีนมาสอดแทรกในการให
ขอคิดดี ๆ มากมาย ความตั้งใจของคุณ กอศักดิ์ที่นําสิ่ง ดี ๆ ที่ไดอานและประสบมาถายทอดตอเป น
ขอคิดเห็นเพื่อใหเกิดประโยชนแกชีวิตของผูอานเปนสิ่งที่นาชมเชย...”
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“ฟงดูเหมือนแปลก ๆ ที่วา “รวมทุกขงาย รวมสุขยาก” เพราะคนทั่วไปนาจะอยาก “รวมสุข” มากกวา
“รวมทุกข” ดวยกันทั้งนั้น แตผมก็มีขอสังเกตและเหตุผลที่แตกตางออกไป
ผมเขียนไวในหนังสือ “รัฐศาสตรถังไทจง” วาโชคดีที่ถังไทจงอายุไมยืนนักคือเสียชีวิต
เมื่ออายุได 52 ป (หนุมกวาผมตอนนี้เสียอีก) เพราะถังไทจงยิ่งแกยิ่งเหลวไหล ทําอะไรก็เอาแตใจตัวเอง
เปนที่ตั้ง จนพลาดพลั้งเสียหายอยางใหญหลวง โดยเฉพาะการนําทัพบุกเกาหลีจนเกือบถูกจับตัวเปน
เชลย โชคดีที่ยังมีขุนพลหนุมซิยิ่นกุยชวยเหลือไวทัน
ในอดีต ถังไทจงเปนเจาชายหนุมนําทัพออกรบไดชัยชนะทุกครั้งดวยวัยไมถึงสามสิบป
เนื่องจากที มงานประสานเป นหนึ่ง เดียวกลมเกลียวสามัค คี แตเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ถั งไทจ ง
กลายเป น ฮ อ งเต ผู ท รงอํ า นาจความใกล ชิ ด กั บ ที ม งานก็ ถู ก ถ า งให ก ว า งออกไปเรื่ อ ย ๆ ด ว ย
กฎมณเฑียรบาลโบราณราชประเพณี ทําใหสถานะของโอรสสวรรคอยูสูงสุดเอื้อม ขาราชการรุนหลัง
ซึ่งไมเคยคลุกคลีรวมกันมากอนก็ยิ่งมองเห็นถังไทจงเปนเทพยดา รวมทั้งพวกปากสอพลอผสมโรงปอยอ
จนถังไทจงหลงลืมตัว การตัดสินใจในเรื่องสําคัญและการวางกลศึกจึงเปนไปในแบบของวันแมนโชว
ทําใหขาดความรอบคอบรอบดาน เพราะขาดทีมงานชวยคิดวิเคราะหอยางตรงไปตรงมาเชนในวัยหนุม
การทําศึกอยางไมรูเขาไมรูเรา รบรอยครั้งยอมมีโอกาสปราชัยไมนอยกวาเกาสิบเกาครั้ง
กอนประสบความสําเร็จ ทั้งนายและลูกนองจะมีเปาหมายรวมกัน เปนธงชัยเห็นอยู
ลิบ ๆ เบื้องหนา ทุ กคนพรอมจะรวมทุก ขกัน อยางเต็ มที่ ยิน ดีเสียสละและอดทน มองขามความ
บาดหมางเล็กนอยและเรื่องปลีกยอยตาง ๆ เพื่อรวมกันฝาฟนไปสูหลักชัย
ครั้นเมื่อประสบความสําเร็จดังมุงหวัง เปาหมายที่เคยมีรวมกันก็แตกสลายกลายเปน
เปาหมายเฉพาะของแตละคนที่ประสงคจะไขวควาสิ่งที่ดีที่สุดใหแกตัวเอง
หัวหน าที่ ได เ สวยสุขอยูก็ เ ริ่มมีอีโก ใหญ ขึ้น ทุก ที เพราะมีค นใหม ๆ มาคอยประจบ
เอาใจ ลูกน องเก าก็ จะถูก หมางเมิน เหิ นห างกัน ไป ยิ่ งถ าลูกน องเกาซึ่ง คุน เคยรูเชนเห็น ชาติกั นมา
นมนาน ไมคอยแสดงความเคารพนับถืออยางเต็มที่เหมือนพวกลูกขุนพลอยพยัก หัวหนาก็ชักจะทน
ไมได
ตั วอย า งที่ เ ห็ น ได ชั ด ในประวั ติ ศ าสตร จีน ก็ คื อ จูห ยวนจางซึ่ ง เป น ปฐมกษั ต ริย ของ
ราชวงศหมิงที่ทนรับทาทีของลูกนองเกาไมได ประกอบกับจูหยวนจางมีปมดอยในอดีตตกต่ํายากจน
ตองเปนขอทาน และชวงหนึ่งตองหลบไปบวชเปนหลวงจีนเพื่ออาศัยขาววัดประทังชีวิต จูหยวนจาง
ตองการลบลางเรื่องราวอัปยศเหลานี้ จึงตัดสินใจกําจัดลูกนองทุกคนที่มีสวนชวยสรางราชวงศมาแตตน
บทความนี้ไมไดตั้งใจเพียงจะย้ําเตือน “ผูเปนนาย” ทั้งหลายไมใหหลงผิดติดบวงอีกโก
ของตนเอง แต ยั ง อยากบอกไปถึ ง ลูก น อ งเก า แก ทั้ ง หลาย ซึ่ ง มีโ อกาสได ยิ่ ง ใหญ ขึ้น มาพอตั ว ใน
อาณาจักรเล็ก ๆ ของตนก็จะมีลูกนองอีกรุนหนึ่งมาคอยพะเนาพะนอยกยอปอปนเชนเดียวกัน
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ไมตกเปนเหยื่อของกิเลสตัวนี้จนทําใหเสียผูเสียคนและเสียสัมพันธภาพที่ดีกับ “ทีมงานเกาแก” ที่เคย
บากบั่นรวมกันมา
คนที่ เ คย “ร ว มทุ ก ข ” ถ า ไม ต กเป น เหยื่ อ ของการลื ม ตน ก็ น า จะมี โ อกาสได
“รวมสุข” ดวยความปลอดโปรงใจใหนานที่สุดเทาที่จะทําไดไมตองเสียเวลามาคอยกําจัดกันและกันให
พนทาง เพราะธรรมชาติก็จะกําจัดเราทุกคนใหพนไปจากโลกนี้อยูแลวตามกฎแหงอนิจจัง….”
บทที่นาอานอีกบทหนึ่งคือบท “CEO กับความรัก” คุณกอศักดิ์ เขียนไว ดังนี้
“CEO ก็ เ ป น มนุ ษ ย มีอารมณ ค วามรูสึก เชน เดี ย วกั บ ปุ ถุ ช นทั่ วไป ภาพลัก ษณ
ภายนอกที่ปรากฏ อาจจะดูเครงขรึมจริงจัง แตภายในก็มีหัวใจเหมือนคนทั้งหลายในโลก จึงไมใช
เรื่องแปลกอะไร ถา CEO จะสนใจเรื่องความรัก
ผมอานหนังสือหาขอมูล และสอบถามผูรูดวยความสงสัยวา ทําไมหนุมสาวบางคนได
พบกันครั้งแรก แตไมรูสึกแปลกหนา กลับคลับคลายคลับคลาวารูจักผูกพันมาเนิ่นนาน นั่นก็แสดงวา
ไดมีความสัมพันธอันดีตอกันมาตั้งแตอดีตชาติ สงผลใหเกิดอาการรักแรกพบในชาตินี้
สวนผูที่ พอพบหน า ก็ รูสึก ไมถู ก ชะตา แมวาจะมีเ วลาอยู ด วยกั น นานเท าใด ก็ ไ ม
สามารถกอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน เขาขายยิ่งใกลยิ่งเกลียด คาดวาคงจะเปนเพราะมีความโกธร
แคนฝงแนนตอเนื่องมาจากชาติภพกอน ๆ
บางคนเราเจอแลวถูกใจมาก อยากจะพัฒนาความสัมพันธใหลึกซึ้งเพิ่มขึ้น แตจีบ
อยางไรก็ไมสําเร็จ ประเภทนี้ถือวา ‘มีบุญแตไรวาสนา’ คงจะทําบุญรวมกันมาไมมากพอ
ภาษาไทยเรามีคําศัพทที่คุนเคยอยูทั่วไปคือคําวา ‘คูบุญ-คูกรรม’ คนสองคนที่มาพบ
กันโดยบังเอิญ และครองรักอยางเปนสุขจนตายจากกันอยางนี้เรียกวา ‘คูบุญ’ หรือ ‘คูสรางคูสม’ คือคูที่
สรางสมบุญบารมีรวมกันมาแตชาติปางกอน
‘คูกรรม’ ไมไดหมายถึงโกโบริกับอังศุมาลิน แตเรียกยอมาจาก ‘คูเวรคูกรรม’ คือคูที่
ผูกเวรจองกรรมกันมาในอดีตภพ ตองมาทนทรมานชดใชกรรมอยูดวยกัน จนกวาจะหมดเวรหมดกรรม
ตอกัน
ยังมีคูผูกพันอีกประเภทหนึ่งเรียกวา ‘คูสัญญา’ ก็คือคูที่มีสัญญาใจตอกันในอดีตชาติ
วา จะเปนคูครองกันในชาติภพตอไป เพราะอาจจะมีอันเปนไปเสียกอน เชน จากอุบัติเหตุ โรคภัย
ไปรบในสงคราม หรือมีอุปสรรคกีดกั นตาง ๆ ที่ทํ าใหไมสมหวังในความรัก ก็จ ะตั้งจิตอธิฐานมุงมั่น
ขอใหไดอยูครองคูกันในอนาคต คูสัญญานี้ก็จะไดกลับมาพบกันอีก แตจะอยูรวมกันไดนานแคไหน
ก็ตองขึ้นอยูกับเหตุปจจัยอื่น ๆ ประกอบและถึงแมจะไมไดอยูรวมกันอยางยั่งยืนจีรัง แตก็ไมไดสราง
ความทุกขทรมานตอกันเชนเดียวกับประเภท ‘คูเวรคูกรรม’
ฟงดูแลวเหมือนจะเปนเรื่องงมงาย แตมันอธิบายเหตุผลไดยากจริง ๆ วาทําไมผูหญิงที่
เพียบพรอมบางคน ถึงไดเลือกผูชายที่ไมไดเรื่องมาเปนสามี และผูชายแสนดีบางคน ตองทนใชชีวิต
คูอยูกับภรรยาที่ไมเหมาะสมกันดวยประการทั้งปวง

-5เรื่องแบบนี้ คําวา ‘บุพเพสันนิวาส’ อธิบายไดดีกวาวิชา ‘วิทยาศาสตร’ แตก็มีบางเรื่อง
ที่ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถไขความลับของธรรมชาติที่ชวนสงสัย อยางเชนเรื่อง ‘7 YEARS ITCH’
เปนตน
อาการ ‘7 YEARS ITCH’ แปลตรง ๆ ก็คือ อาการ ‘คัน’ หลังจากอยูกันมาครบ 7 ป
เปนความรูสึกกระวนกระวายอยากลิ้มลองของแปลกใหม เพราะเบื่อหนายรสชาติเกา ๆ เขาวากันวา
พฤติกรรมนอกใจคูสมรส จะมีแนวโนมเกิดขึ้นสูง ตั้งแตปที่ 7 เปนตนไป
สาเหตุที่เปนเชนนี้ วิทยาศาสตรอธิบายวา เมื่อเราพบเจอคนที่ถูกใจ รางกายจะหลั่ง
สารเคมีตัวหนึ่งซึ่งชวยสรางอารมณแหงความรักใครถวิลหา สารเคมีตัวนี้จะออกฤทธิ์อยูนานประมาณ
5-7 ป และคอย ๆ เสื่อมลงไปจนไมเหลือหลอ
สารเคมีนี้ จะมีอิทธิพลใหเกิดความสุขยามที่ไดอยูใกลชิดกัน ถึงขนาดรูสึกวากลิ่นตัว
ของอีก ฝายหนึ่ งหอมหวนยั่ วยวนใจเปน อยางยิ่ ง แต ชั่วระยะเวลาหนึ่ ง ความรูสึก หลงใหลจะคอย ๆ
จางคลายลง จนกลิ่ น หอมนั้ น ก็ ด มไม เ จออี ก ต อ ให ใ ส น้ํ า หอมราคาแพงแค ไ หน ก็ ไ ม ช ว ยให
สถานการณดีขึ้น
มีเรื่องเลาวา สามีภรรยาคูหนึ่ง ไดรับโถแกวคริสตัลเปนของขวัญวันแตงงาน ทั้งสอง
ตกลงกันวา เมื่อมีเพศสัมพันธกันหนึ่งครั้ง ก็จะหยอดลูกแกวลงไปในโถแกวหนึ่งลูก
ไมนานนัก โถแกวก็เต็มจนแทบจะลน ทั้งสองจึงเปลี่ยนกติกาใหมวา ถามีเพศสัมพันธ
กันหนึ่งครั้ง ก็จะหยิบลูกแกวออกจากโถแกวหนึ่งลูก ปรากฏวา อยูกันมาจนเสียชีวิตก็ยังหยิบออกไม
หมด !
คูที่ขามพนอาการ 7 YEARS ITCH ไปได ก็เพราะมีลูกเปนโซทองมาคลองใจ เปลี่ยน
จากอารมณพิศวาสมาเปนความอาทรหวงใยกัน ใหความสําคัญตอการรับผิดชอบครอบครัว มากกวา
ความโรแมนติคแบบหนุมสาว
แมวาความรักจะเปนอนิจจัง ไมไดคงทนถาวรชั่วฟาดิ นสลาย แต ผมก็ไมอยากให
ผูคนหวาดกลัวความรัก ตามอยางที่พูดกันทั่วไป ‘ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข’
คนที่ มีทุ ก ขเ พราะความรัก เกิ ด จากความอยากจะครอบครอง อยากจะเอาชนะ
อยากจะสนองแตความตองการของตนเอง กลัวการถูกปฏิเสธเพราะกลัวจะเสียหนา แตถาเราเชื่อวา
‘ความรักคือการให’ เชนเดียวกับที่พอแมสุขใจเมื่อใหลูกโดยไมไดหวังสิ่งใดตอบแทน ก็ไมมีสิ่งใดจะเปน
ปญหา.....”
ไมวาจะเปน CEO หรือลูกนองธรรมดาก็หนีไมพนปญหาความรัก ถารูแจงในความจริง
แห ง ความรั ก ก็ จ ะเกิ ด สติ และอาจเห็ น ด ว ยกั บ คํ า กล าวของ Pierre Reverdy กวีเ อกชาวฝรั่ ง เศส
(ค.ศ.1889-1960) ที่วา there is no love ; there are only proofs of love (สิ่งที่เรียกวาความรักนั้นไมมี
จะมีก็แตสิ่งที่พิสูจนความรัก)
...................................................

