
บทท่�หน่ำ�ง

ก�รยกคำว�มคิำดท่�ยอดเย่�ยม

ฉันขอเรู้ิ�มต�นด�ว่ยการู้เล่าภ้มหิลังของตัว่เองส์ักนิดนะคะ  ฉันเข�าเรู้่ยนท่�ส์ถึาบิัน

อ่ร์ู้ส์่ลิน (Ursuline Academy) ซึ�งเป็็นโรู้งเรู่้ยนมัธยมส์ตรู่้คาทอลิกในแดลลัส์ 

ตอนเรู่้ยนป็ีส์่ดท�ายได�ไป็เย่�ยมชมมหาว่ิทยาลัยด่�ก (Duke University) และ 

ทึ�งกับิคณะว่ิทยาการู้คอมพิว่เตอรู้์ของท่�นั�น  ฉันตัดสิ์นใจัได�ตอนนั�นเอง ก็เลย

เข�าเรู่้ยนท่�ด่�กและจับิการู้ศกึษัาในอ่กห�าป็ตีอ่มาพรู้�อมป็รู้ญิิญิาตรู่้ด�านว่ทิยาการู้

คอมพิว่เตอรู้์กับิป็ริู้ญิญิาโทด�านบิริู้หารู้ธ่รู้กิจั (MBA)  จัากนั�นไอบิ่เอ็ม (IBM) 

ซึ�งฉันเคยไป็ฝึึกงานช่ว่งฤด้รู้�อนอย่้หลายปี็ก็ชักชว่นไป็ทำางานด�ว่ย แต่ฉันตัดสิ์นใจั

ป็ฏิเส์ธข�อเส์นอนั�นเพ่�อมาทำางานท่�บิริู้ษััทซอฟต์แว่รู้์เล็กๆ ช่�อไมโครู้ซอฟท์

(Microsoft)  ฉันทำางานอย่้ท่�นั�นเก�าปี็ในตำาแหน่งหลากหลาย จันในท่�ส่์ดก็ได�เป็็น
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ผู้้�จััดการู้ทั�ว่ไป็ของแผู้นกผู้ลิตภัณฑ์์ข�อม้ล  ท่กวั่นน่�ฉันทำางานการู้ก่ศลโดย 

ใช�เว่ลาส่์ว่นใหญิ่ค�นหาวิ่ธ่ป็รัู้บิป็รู่้งค่ณภาพช่วิ่ตของคน และบ่ิอยครัู้�งก็กังว่ล 

เก่�ยว่กับิคนท่�อาจัผิู้ดหวั่งหากฉันคิดวิ่ธ่ด่ๆ ไม่ได�  ฉันยังเป็็นภรู้รู้ยาของบิิลล์ เกตส์์

(Bill Gates) ด�ว่ยค่ะ  เรู้าแต่งงานกันในวั่นปี็ใหม่ ค.ศ. 1994 และม่ล้กด�ว่ยกัน 

ส์ามคน

นั�นคอ่ภมิ้หลงัของฉันค่ะ  ครู้าว่น่�ฉนัขอเลา่เรู่้�องท่�ยาว่กว่า่นั�นนะคะ  มัน

ค่อเรู่้�องเก่�ยว่กับิเส์�นทางของฉันส์้่การู้ส์รู้�างพลังให�ผู้้�หญิิง รู้ว่มถึึงเรู้่�องท่�คนอ่�น

ส์รู้�างพลังให�ฉันขณะท่�ฉันพยายามส์รู้�างพลังให�พว่กเขาด�ว่ย

ฤด้ใบิไม�รู่้ว่ง ค.ศ. 1995 หลังจัากฉันกับิบิิลล์แต่งงานกันได�เก่อบิส์องปี็และเรู้า

กำาลังจัะเดินทางไป็จ่ัน ฉันก็ได�รู้้�ว่่าตัว่เองตั�งครู้รู้ภ์  การู้เดินทางไป็จ่ันครัู้�งน่�ส์ำาคัญิ

ส์ำาหรู้ับิเรู้ามาก  บิิลล์แทบิไม่เคยม่เว่ลาออกจัากไมโครู้ซอฟท์ไป็ไหน แถึมยังม่

คนอ่�นรู่้ว่มทางไป็กับิเรู้าด�ว่ย  ฉันไม่อยากส์รู้�างปั็ญิหาให�การู้เดินทาง ก็เลยคิด

ว่่าจัะไม่บิอกบิิลล์เรู่้�องท่�ท�องจันกว่่าเรู้าจัะกลับิบิ�าน  ฉันคิดอย่้หนึ�งวั่นครึู้�งว่่า เก็บ

ขา่วน่ไ้วก้อ่นดก่วา่ จัากนั�นก็คดิได�ว่า่ ไมไ่ด้สุ ิฉนัต้องบอกเขา เพราะถ้า้เกดิอะไร

ขึ้นจะที่ำายั่ังไง  และท่�ส์ำาคัญิกว่่านั�น ฉันต้องบอกเขาเพราะน่�คือลัูกของเขาด้วยั่ 

 เม่�อฉนับิอกข่าว่ให�บิลิล์รู้้�ในเช�าวั่นหนึ�งก่อนไป็ทำางาน เขาก็มป่็ฏิกริู้ยิาอย่้

ส์องอย่าง  เขาต่�นเต�นเรู่้�องล้ก แล�ว่เขาก็บิอกว่่า “ค่ณคิดจัะไม่บิอกผู้มเหรู้อ 

ลั้อเลั่น หรู้่อเป็ล่า”

แค่เรู้ิ�มต�นไม่นานฉันก็เกิดคว่ามคิดผู้ิดๆ เรู้่�องว่ิธ่เป็็นพ่อแม่คนเส์่ยแล�ว่

เรู้าไป็จ่ันและส์น่กกับิการู้เดินทาง  การู้ตั�งครู้รู้ภ์ของฉันไม่เป็็นอ่ป็ส์รู้รู้ค 

ใดๆ ยกเว่�นครัู้�งเด่ยว่ตอนเรู้าอย่้ในพิพิธภัณฑ์์เก่าทางตะวั่นตกของจ่ันและภัณ- 

ฑ์ารู้กัษัเ์ป็ดิห่บิมมัม่�โบิรู้าณ กลิ�นท่�ลอยออกมาทำาให�ฉนัต�องเผู้น่ออกไป็ข�างนอก

เพ่�อเล่�ยงอาการู้แพ�ท�อง (ฉันได�รู้้�ตอนนั�นเองว่่าอาการู้แพ�ท�องอาจัเกิดขึ�นได�

ตลอดเว่ลา!) เพ่�อนคนหนึ�งท่�เห็นฉันเผู่้นออกไป็บิอกตัว่เองว่่า “เมลินดาท�องแล�ว่”
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ขากลับิจัากจั่น ฉันกับิบิิลล์แยกตัว่จัากกล่่มเพ่�อขอเว่ลาอย่้ตามลำาพัง 

ครัู้�งหนึ�งท่�เรู้าค่ยกัน ฉันทำาให�บิิลล์ตกใจัด�ว่ยการู้บิอกว่่า “น่�ค่ณคะ หลังจัาก

คลอดล้กแล�ว่ ฉันจัะไม่ทำางานต่อนะ ฉันจัะไม่กลับิไป็อ่ก” เขาอึ�งไป็เลย “ค่ณ

หมายั่ความ ว่่ายังไงท่�ว่่าจัะไม่กลับิไป็อ่ก”  ฉันก็เลยบิอกว่่า “เรู้าโชคด่ท่�ไม่ต�องพึ�ง

รู้ายได�ของฉนั  เพรู้าะฉะนั�นมันก็ขึ�นอย่้กบัิว่า่เรู้าอยากส์รู้�างครู้อบิครัู้ว่ยงัไง คณ่

คงไม่ทำางานน�อยลงแน่ๆ ส์่ว่นฉันก็ไม่เห็นทางท่�จัะท่่มเททำางานให�ด่และส์รู้�าง

ครู้อบิครู้ัว่ไป็พรู้�อมกันได�”

ฉันเล่าบิทส์นทนาของตัว่เองกับิบิิลล์ให�ค่ณฟังตรู้ง ๆ  ก็เพ่�อช่�ให�เห็นถึึง

ป็รู้ะเด็นส์ำาคัญิตั�งแต่ต�น  ตอนท่�ฉันเผู้ชิญิป็ัญิหาและคว่ามท�าทายของการู้เป็็น

ผู้้�หญิงิทำางานและเป็น็แม่คนไป็พรู้�อมกันนั�น คว่ามคิดของฉันยังไม่โตเป็น็ผู้้�ใหญ่ิ

มากพอคะ่  แนว่คิดส์ว่่นตัว่ของฉนัตอนนั�น ซึ�งนา่จัะไมใ่ชแ่นว่คดิท่�มส่์ตนิกักค็อ่

เม่�อค้่ส์มรู้ส์ม่ล้ก ผู้้�ชายต�องทำางานและผู้้�หญิิงอย่้บิ�าน  บิอกตามตรู้ง ฉันคิดว่่า

ถึ�าผู้้�หญิงิอยากอย่้บิ�านกเ็ป็น็เรู้่�องด ่ แตน่ั�นคว่รู้เป็น็ทางเล่อกหนึ�งเทา่นั�น  ไมใ่ช่

ส์ิ�งท่�เรู้าทำาเพรู้าะคดิว่า่ไมม่ท่างเลอ่กอ่�น  ฉนัไมเ่ส์ย่ใจักบัิการู้ตดัส์นิใจัของตวั่เอง

หรู้อกนะคะ  ถึ�าเลอ่กได�ก็คงทำาแบิบิเดิมน่�แหละ  แต่ตอนนั�นฉันคิดแค่ว่า่มันค่อ

ส์ิ�งท่�ใครู้ๆ ก็ทำากัน

อนัท่�จัริู้งครัู้�งแรู้กท่�มค่นถึามว่า่ฉันเป็็นนักส์ตรู่้นิยม (feminist) ใช่ไหม ฉนั 

ตอบิไม่ถ้ึกเลย เพรู้าะใจัฉันไม่คิดว่่าตัว่เองเป็็นนักส์ตรู่้นิยม  ฉันไม่แน่ใจัว่่าตอนนั�น

ตวั่เองเข�าใจัไหมว่า่นกัส์ตรู่้นยิมคอ่อะไรู้  นั�นเป็น็ตอนท่�เจันน ์(Jenn) ล้กส์าว่ของ 

เรู้าอาย่ยังไม่ถึึงขว่บิด่

ย่�สิ์บิส์องปี็ต่อมา ฉันก็พบิว่่าตัว่เองเป็็นนักส์ตรู่้นิยมตัว่ยงไป็แล�ว่  เรู่้�องน่�

เรู่้ยบิง่ายมากส์ำาหรู้ับิฉัน การู้เป็็นนักส์ตรู่้นิยมหมายถึึงการู้เช่�อมั�นว่่าผู้้�หญิิง 

ทีุ่กคน คว่รู้ได�ใช�สิ์ทธิ�ใช�เส์่ยงของเธอและทำาตามศักยภาพท่�ม่ อ่กทั�งผู้้�หญิิงและ

ผู้้�ชายคว่รู้ทำางานรู้่ว่มกันเพ่�อทลายกำาแพงและลบิอคติท่�ยังคงฉ่ดรัู้�งผู้้�หญิิง 

ไว่�ด�ว่ย        
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น่�ไม่ใช่ส์ิ�งท่�ตัว่ฉันเม่�อส์ิบิป็ีก่อนจัะกล�าพ้ดด�ว่ยคว่ามมั�นใจัเต็มเป็ี�ยม ฉัน

เพิ�งรู้้�ส์กึแบิบิน่�หลงัจัากใช�เว่ลาหลายป็รีู้บัิฟงัผู้้�หญิงิคนอ่�นๆ ซึ�งมักเป็น็ผู้้�หญิงิท่�

เผู้ชิญิคว่ามท่กข์ยากอย่างยิ�งยว่ด  เรู้่�องรู้าว่ของพว่กเธอส์อนฉันว่่าอะไรู้บิ�างท่�

ทำาให�เกิดคว่ามไม่เท่าเท่ยม และมน่ษัย์เรู้าจัะเจัรู้ิญิก�าว่หน�าได�อย่างไรู้

แต่นั�นเป็็นส์ิ�งท่�ฉันได�เรู่้ยนรู้้�ในภายหลัง ย�อนกลับิไป็เม่�อ ค.ศ. 1996 

ฉันในตอนนั�นยังคงมองท่กอย่างผู้่านเลนส์์แห่งบิทบิาทชายหญิิงท่�ค่�นเคย และ

ฉันก็บิอกบิิลล์ว่่า “ฉันจัะไม่กลับิไป็อ่ก”

เรู้่�องน่�ทำาเอาบิลิลเ์คว่�งไป็เลย  การู้ม่ฉนัอย่้ท่�ไมโครู้ซอฟทเ์ป็น็ส์ว่่นส์ำาคญัิ

ในช่วิ่ตค่้ของเรู้า  บิิลล์รู่้ว่มก่อตั�งบิริู้ษััทน่�ใน ค.ศ. 1975  ฉันมาทำางานท่�ไมโครู้-

ซอฟท์ใน ค.ศ. 1987 เป็็นผู้้�หญิิงคนเด่ยว่ในกล่ม่บิัณฑ์ติ MBA รู้่น่แรู้กท่�บิรู้ษิัทั 

รัู้บิเข�าทำางาน  เรู้าได�เจัอกันหลังจัากนั�นไม่นานในงานเล่�ยงของบิริู้ษััท  ฉันเดินทาง

ไป็นิว่ยอรู้์กเพ่�อทำางานให�ไมโครู้ซอฟท์ แล�ว่เพ่�อนรู่้ว่มห�องของฉัน (ส์มัยนั�นเรู้า

พักกันห�องละส์องคนเพ่�อป็รู้ะหยัดเงิน) ก็บิอกให�ฉันไป็รู้่ว่มงานเล่�ยงอาหารู้คำ�า

งานหนึ�งท่�ฉันไม่รู้้�มาก่อนว่่าม่  ฉันไป็ถึึงงานส์ายและโต�ะก็เต็มหมดแล�ว่ ยกเว่�น

ตัว่เด่ยว่ท่�ยังม่เก�าอ่�ว่่างอย้่ส์องตัว่ติดกัน ฉันก็เลยไป็นั�งตรู้งนั�น  ไม่ก่�นาท่ต่อมา

บิิลล์ก็มานั�งข�างฉัน

เรู้าค่ยกันรู้ะหว่่างรัู้บิป็รู้ะทานอาหารู้คำ�าและฉันก็รู้้�สึ์กว่่าเขาม่ท่าท่ส์นใจั 

แตเ่ขากเ็งย่บิหายไป็หลงัจัากนั�น  และแล�ว่ตอนบิา่ยว่นัเส์ารู้ว์่นัหนึ�งเรู้ากเ็จัอกนั

ท่�ลานจัอดรู้ถึของบิรู้ิษััท  เขาชว่นฉันค่ยและนัดออกไป็เท่�ยว่ในว่ันศ่กรู้์อ่กส์อง

สั์ป็ดาห์ถัึดไป็  ฉันหัว่เรู้าะแล�ว่บิอกว่่า “แบิบินั�นนานไป็หน่อยส์ำาหรัู้บิฉันค่ะ เอาไว่�

ถึามอ่กท่ตอนใกล�ว่ันนัดก็แล�ว่กันนะคะ” แล�ว่ฉันก็ให�เบิอรู้์โทรู้ศัพท์กับิเขา 

ส์องชั�ว่โมงตอ่มาเขาก็โทรู้หาฉนัท่�บิ�านและชว่นออกไป็เท่�ยว่คน่นั�นเลย  “แบิบิน่�

เรู้็ว่พอหรู้่อยังครู้ับิ” เขาถึาม

เรู้าพบิว่่าม่อะไรู้คล�ายกันหลายอย่าง  เรู้าต่างก็ชอบิเกมป็ริู้ศนาและรู้ัก

การู้แขง่ขนั  ดงันั�น เรู้าจังึเลน่เกมป็รู้ศินาและเกมคณติศาส์ตรู้แ์ขง่กนั  ฉนัคดิว่า่
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เขาอึ�งเม่�อฉันเอาชนะเขาได�ในเกมคณิตศาส์ตรู้์ แถึมยังชนะตอนเรู้าเล่นเกมคล้

(Clue) กันครัู้�งแรู้กด�ว่ย มันเป็็นเกมกรู้ะดานท่�ค่ณต�องทายว่่าใครู้เป็็นคนก่อเหต่ 

ฆาตกรู้รู้มในห�องไหนด�ว่ยอาว่่ธอะไรู้  เขาชว่นให�ฉันอ่าน The Great Gatsby 

ซึ�งเป็็นนิยายเรู่้�องโป็รู้ดของเขา แต่ฉันอ่านจับิไป็แล�ว่ส์องรู้อบิ  บิางท่อาจัจัะตอน

นั�นเองท่�เขารู้้�ว่า่เจัอค้แ่ขง่ท่�ส์มนำ�าส์มเน่�อเข�าแล�ว่  เขาคงจัะบิอกว่า่เป็น็ค้แ่ขง่ที่่�รกั

มากกว่า่  ส์ว่่นฉนัรู้้�ตวั่ว่า่เจัอค้แ่ขง่ท่�ส์มนำ�าส์มเน่�อตอนได�เห็นชด่ส์ะส์มเพลงของ

เขา ซึ�งม่ผู้ลงานของแฟรู้งก์ ซินาตรู้า (Frank Sinatra) และดิออนน์ ว่อร์ู้รู้ิก 

(Dionne Warwick) อย้เ่ยอะมาก  เม่�อเรู้าหมั�นกันแล�ว่กม็ใ่ครู้บิางคนถึามบิลิล์

ว่่า “เมลินดาทำาให�ค่ณรู้้�ส์ึกอย่างไรู้” เขาตอบิว่่า “น่าทึ�งมากครู้ับิ เธอทำาให�ผู้ม

รู้้�ส์ึกเหม่อนกำาลังจัะได�แต่งงาน”

ฉันกับิบิิลล์ยังม่คว่ามเช่�อตรู้งกันในเรู่้�องพลังและคว่ามส์ำาคัญิของซอฟต์แว่ร์ู้

ด�ว่ย  เรู้ารู้้�ว่่าการู้เข่ยนซอฟต์แว่รู้์ให�คอมพิว่เตอรู้์ส์่ว่นบิ่คคลจัะมอบิอำานาจัใน

การู้ส์รู้�างส์รู้รู้คใ์ห�ป็จััเจักชนแบิบิเดย่ว่กับิท่�องคก์รู้ม่ และการู้ส์รู้�างป็รู้ะชาธปิ็ไตย

ในอาณาจัักรู้คอมพิว่เตอร์ู้ก็จัะเป็ล่�ยนโลกได�  นั�นค่อส์าเหต่ท่�เรู้าต่�นเต�นอยากไป็

ทำางานท่�ไมโครู้ซอฟท์ท่กวั่น ไป็เดินเครู่้�องผู้ลิตซอฟต์แว่ร์ู้ด�ว่ยคว่ามเร็ู้ว่เต็มส์ปี็ด

แต่บิทส์นทนาเรู่้�องล้กทำาให�เข�าใจัชัดเจันว่่าวั่นเว่ลาท่�เรู้าส์องคนจัะได�

ทำางานท่�ไมโครู้ซอฟทด์�ว่ยกันกำาลงัจัะส์ิ�นส์ด่ลง แม�หลงัจัากลก้โตแล�ว่ฉนักค็งไม่

กลบัิไป็ท่�นั�นอ่ก  ฉนัคดิเรู้่�องน่�มาตั�งแต่กอ่นตั�งครู้รู้ภ ์เคยคย่กับิเพ่�อนและเพ่�อน

รู้่ว่มงานผู้้�หญิิงเก่�ยว่กับิเรู้่�องน่�แล�ว่ด�ว่ย แต่เพิ�งตัดส์ินใจัได�ตอนรู้้�ว่่าจัะม่เจันน์ 

น่�แหละ  บิิลล์ไม่ได�พยายามกล่อมให�ฉันเป็ล่�ยนใจั  เขาแค่ถึามซำ�าๆ ว่่า “จริงหรือ!”

เม่�อใกล�ว่นัคลอดเจันน ์บิลิลก์เ็ริู้�มถึามฉนัว่า่ “ถึ�าอย่างนั�นค่ณจัะทำาอะไรู้

ต่อไป็”  ฉันชอบิทำางานมากจันเขานึกภาพฉันตัดมันทิ�งจัากช่วิ่ตไม่ออก  เขาคาด

ว่่าฉันจัะเรู้ิ�มบิางอย่างใหม่ๆ ทันท่ท่�เจันน์เกิด

เขาคาดไมผู่้ดิเลยคะ่  ไมน่านฉนักเ็ริู้�มหาชอ่งทางเหมาะๆ เพ่�อป็ลดป็ลอ่ย

คว่ามคิดส์รู้�างส์รู้รู้ค์ และเรู้่�องท่�ฉันใส์่ใจัมากท่�ส์่ดตอนออกจัากไมโครู้ซอฟท์ก็
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คอ่การู้ส่์งเส์ริู้มให�เดก็หญิงิและผู้้�หญิงิได�เข�าถึงึเทคโนโลย่ เพรู้าะเทคโนโลย่มอบิ

ส์ิ�งต่างๆ ให�ฉันมากมาย ตั�งแต่ส์มัยเรู่้ยนรู้ะดับิมัธยมศึกษัา มหาว่ิทยาลัย และ

หลังจัากนั�นด�ว่ย

ครู้้ของฉันท่�อ่รู้์ส์่ลินส์อนเรู้าให�รู้้�จัักค่ณค่าของคว่ามย่ติธรู้รู้มทางส์ังคม

และกว่ดขันเรู้าอย่างหนักด�านการู้เรู่้ยน แต่โรู้งเรู่้ยนแห่งน่�ก็ยังไม่อาจัเอาชนะ

อคติทางเพศท่�มอิ่ทธพิลอย่างมากในส์มัยนั�นและยังม่ไม่น�อยในส์มัยน่�  หากจัะ

บิรู้รู้ยายให�เห็นภาพกค็งต�องเล่าว่า่ มโ่รู้งเรู่้ยนมัธยมชายคาทอลิกอย่้ใกล�กันช่�อ

เยส่์อิตแดลลัส์ (Jesuit Dallas) ทั�งส์องแห่งถ่ึอเป็็นโรู้งเรู่้ยนพ่�น�องกัน  พว่กเรู้า 

เดก็ผู้้�หญิงิไป็เรู่้ยนว่ชิาแคลคล้สั์กบัิฟสิ์กิส์ท์่�เยส์อ่ติ  ส่์ว่นพว่กเดก็ผู้้�ชายมาเรู่้ยน

ว่ิชาพิมพ์ด่ดท่�อ่รู้์ส์่ลิน

กอ่นฉนัจัะเริู้�มเรู่้ยนปี็ส์ด่ท�าย ครู้้ว่ชิาคณติศาส์ตรู้ข์องฉันคอ่ครู้้บิาว่เออร์ู้

(Bauer) ได�ไป็เห็นคอมพิว่เตอรู้์แอป็เปิ็�ล II+ ท่�งานสั์มมนาคณิตศาส์ตร์ู้ใน 

ออส์ติน  เม่�อเธอกลับิมาโรู้งเรู่้ยนก็บิอกว่่า “เรู้าต�องหาเครู้่�องน่�มาให�เด็กๆ ใช�

นะคะ”  ครู้้ใหญิ่ค่อซิส์เตอรู้์เรู้เชล (Sister Rachel) บิอกว่่า “จัะเอามาทำาอะไรู้ 

ได�ล่ะในเม่�อไม่ม่ใครู้ใช�เป็็น”  ครู้้บิาว่เออรู้์ตอบิว่่า “ถึ�าค่ณยอมซ่�อ ฉันก็จัะเรู่้ยน

ว่ิธ่ใช�เพ่�อมาส์อนเด็กๆ เอง”  โรู้งเรู่้ยนจึังยอมควั่กท่นก�อนโตเพ่�อซ่�อคอมพิว่เตอรู้์

ส์่ว่นบ่ิคคลเป็็นครัู้�งแรู้ก เรู้าได�คอมพิว่เตอรู้์ห�าเครู้่�องส์ำาหรู้ับินักเรู่้ยนหญิิงทั�ง

โรู้งเรู่้ยนจัำานว่นหกรู้�อยคน พรู้�อมพริู้นเตอร์ู้แบิบิใช�คว่ามรู้�อนอ่กหนึ�งเครู่้�อง

ครู้้บิาว่เออรู้์ส์ละเว่ลาและเงินส่์ว่นตัว่ขับิรู้ถึไป็ยังมหาวิ่ทยาลัยนอรู้์ท-

เทก็ซัส์ส์เตต (North Texas State University) เพ่�อเรู่้ยนวิ่ทยาการู้คอมพิว่เตอรู้์ 

ภาคคำ�าแล�ว่กลับิมาส์อนเรู้าตอนเช�า  ส์่ดท�ายเธอก็ได�ป็ริู้ญิญิาโทมาหนึ�งใบิและ

เรู้าได�ส์น่กกันส์่ดเหว่่�ยง  เรู้าเข่ยนโป็รู้แกรู้มเพ่�อแก�โจัทย์คณิตศาส์ตรู้์ เป็ล่�ยน

ตวั่เลขเป็น็ฐานตา่งๆ และส์รู้�างภาพกรู้าฟกิเคล่�อนไหว่แบิบิพ่�นฐาน  ในโครู้งงาน

หนึ�งฉันเข่ยนโป็รู้แกรู้มให�ม่ภาพหน�ายิ�มทรู้งส์่�เหล่�ยมเคล่�อนไป็รู้อบิๆ จัอตาม

จัังหว่ะเพลงดิส์น่ย์ “It’s a Small World”  มันเป็็นเรู่้�องพ่�นๆ มาก เพรู้าะส์มัยนั�น
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คอมพวิ่เตอร์ู้ยงัทำาอะไรู้กบัิกรู้าฟิกไมไ่ด�มากนกั แต่ฉนัไมรู้่้�หรู้อกว่า่มันชา่งแส์น

ธรู้รู้มดา  ตอนนั�นฉันภ้มิใจัมากๆ เลย!

ด�ว่ยเหตน่่�ฉนัจึังได�รู้้�ใจัตวั่เองว่า่รัู้กคอมพวิ่เตอรู้ ์เป็น็เพรู้าะโชคและคว่าม

ท่่มเทของครู้้ผู้้�ยิ�งใหญิ่ท่�บิอกว่่า “เรู้าต�องหาเครู้่�องน่�มาให�เด็กๆ ใช�นะคะ”  เธอ

เป็็นคนแรู้กท่�ฉันเห็นว่่าช่ว่ยส์นับิส์น่นผู้้�หญิิงในด�านเทคโนโลย่ และเว่ลาต่อมา

ฉันก็ได�รู้้�ว่่าเรู้ายังต�องการู้คนแบิบิเธออ่กมากมายนัก  ส์มัยมหาว่ิทยาลัยฉันได�

แต่เรู่้ยนเข่ยนโค�ดกับิพว่กผู้้�ชาย  คนจับิ MBA ท่�ได�เข�าทำางานไมโครู้ซอฟท์รู้่่น 

เด่ยว่กับิฉันก็เป็็นผู้้�ชายทั�งหมด  ตอนฉันไป็สั์มภาษัณ์งานท่�ไมโครู้ซอฟท์ก็พบิ

ว่่าผู้้�จััดการู้ทั�งหมดม่ผู้้�หญิิงแค่คนเด่ยว่  ฉันรู้้�ส์ึกว่่าแบิบิน่�ไม่ค่อยถึ้กต�องนัก

ฉันอยากให�ผู้้�หญิิงได�รัู้บิโอกาส์เหล่าน่�มากขึ�น และนั�นก็กลายเป็็น 

เป้็าหมายของงานการู้ก่ศลงานแรู้กท่�ฉันเข�าไป็ม่ส์่ว่นรู้่ว่ม ซึ�งเกิดขึ�นหลังคลอด

เจันน์ไม่นาน  ฉันคิดว่่าว่ิธ่ท่�ด่ท่�ส์่ดเพ่�อให�เด็กหญิิงเข�าถึึงคอมพิว่เตอรู้์ได�ค่อ 

ขอคว่ามรู้่ว่มม่อจัากเจั�าหน�าท่�เขตการู้ศึกษัาท�องถึิ�นให�นำาคอมพิว่เตอรู้์เข�าไป็ 

ติดตั�งตามโรู้งเรู้่ยนรู้ัฐบิาล  ฉันเข�าไป็ม่ส์่ว่นรู้่ว่มแบิบิลงลึกในหลายโรู้งเรู้่ยน ไป็

ช่ว่ยให�พว่กเขาม่คอมพิว่เตอรู้์ใช�  แต่ยิ�งทำามากเท่าไรู้ก็ยิ�งเห็นชัดเจันว่่าการู้

ขยายโอกาส์ด�ว่ยว่ธิพ่ยายามส์ง่คอมพวิ่เตอรู้เ์ข�าไป็ให�ทก่โรู้งเรู่้ยนในป็รู้ะเทศนั�น

ม่ค่าใช�จั่ายส์้งลิ�ว่

บิลิล์เช่�ออยา่งส์ด่จิัตส์ด่ใจัว่า่เทคโนโลย่คว่รู้เป็น็สิ์�งท่�ทก่คนเข�าถึงึได� และ

ตอนนั�นไมโครู้ซอฟท์ก็กำาลังทำาโครู้งการู้เล็กๆ ค่อบิริู้จัาคคอมพิว่เตอร์ู้ให�ห�อง

ส์มด่เพ่�อให�คนทั�ว่ไป็ได�ใช�อินเทอร์ู้เนต็  เม่�อทำาโครู้งการู้น่�เส์ร็ู้จัไมโครู้ซอฟท์กไ็ด�

จัดัป็รู้ะชม่เพ่�อนำาเส์นอผู้ลงานให�บิลิลร์ู้บัิทรู้าบิ  เขาบิอกฉนัว่า่ “เฮ้� คณ่นา่จัะมา

ฟังด�ว่ยนะ  เรู่้�องน่�เรู้าน่าจัะส์นใจักันทั�งค่้” หลังจัากได�ฟังตัว่เลขต่างๆ แล�ว่ ฉันกับิ

บิิลล์ก็บิอกกันว่่า “ว่�าว่ บิางท่เรู้าน่าจัะทำาแบิบิน่�ทั�ว่ป็รู้ะเทศเลยนะ  ค่ณคิดว่่า 

ยังไง”
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ตอนนั�นม้ลนิธิของเรู้ายังเป็็นแค่กองท่นเล็กๆ และม่แต่แนว่คิด  เรู้าเช่�อว่่า

ท่กช่ว่ิตม่ค่ณค่าเท่าเท่ยมกัน แต่ก็ได�เห็นว่่าคว่ามจัรู้ิงส์ว่นทางกับิคว่ามเช่�อน่� 

คว่ามยากจันและโรู้คภัยเป็็นปั็ญิหาในบิางพ่�นท่�มากกว่่าพ่�นท่�อ่�น  เรู้าอยากตั�ง

ม้ลนิธิเพ่�อต่อส์้�กับิคว่ามไม่เท่าเท่ยมแต่ก็หาคนบิริู้หารู้ไม่ได�  ฉันทำาเองไม่ไหว่

เพรู้าะไม่อยากกลับิไป็ทำางานเตม็เว่ลาอ่กในขณะท่�มล่ก้เลก็  ตอนนั�นเองแพตต่

ส์โตนไซเฟอรู้ ์(Patty Stonesifer) ผู้้�บิริู้หารู้หญิงิแถึว่หน�าท่�ไมโครู้ซอฟท ์ซึ�งเป็น็ 

คนท่�ฉนักบัิบิลิล์นบัิถึอ่และช่�นชมกำาลงัจัะออกจัากงาน  เรู้าบิ่ม่บ่ิามเข�าไป็หาเธอ

ในงานเล่�ยงอำาลาและถึามว่า่อยากคม่โครู้งการู้น่�ไหม  เธอตอบิตกลงและกลาย

เป็็นพนักงานคนแรู้กของม้ลนิธิ ทำางานโดยไม่ได�ค่าตอบิแทนในส์ำานักงาน 

เล็กแคบิเหน่อรู้�านพิซซ่า

เรู้าเริู้�มงานการู้ก่ศลกันแบิบิน่�เอง  ฉันม่เว่ลาเข�าไป็ม่ส์่ว่นรู้่ว่มตอนท่�ยัง

อย่้บิ�านกับิเจันน์ เพรู้าะเรู้ายังไม่ม่ล้กชายช่�อโรู้รู่้ (Rory) จันกรู้ะทั�งเจันน์อาย่ได� 

ส์ามขว่บิ

เม่�อลองนึกย�อนกลับิไป็ฉันก็คิดได�ว่่า ช่ว่งป็ีแรู้กๆ นั�นตัว่เองเคยเผู้ชิญิ

คำาถึามเป็ล่�ยนช่ว่ิตคำาถึามหนึ�ง นั�นค่อ “เธออยากม่อาช่พหรู่้ออยากเป็็นแม่ท่�

เล่�ยงลก้อย่้บิ�าน”  คำาตอบิของฉนัคอ่ “อยากทั�งค้!่”  เริู้�มต�นด�ว่ยอาชพ่ แล�ว่กเ็ป็น็

แมท่่�เล่�ยงล้กอย่้บิ�าน จัากนั�นผู้ส์มผู้ส์านทั�งส์องอยา่ง กอ่นจัะกลับิไป็ม่อาชพ่อ่ก

ครัู้�ง  ฉันได�โอกาส์ทำาอาช่พส์องอาช่พแลัะ ม่ครู้อบิครู้ัว่ในฝึัน เพรู้าะเรู้าโชคด่ท่�

ไม่ต�องอาศัยเงินเด่อนของฉัน  และม่เหต่ผู้ลอ่กข�อท่�ฉันยังเห็นคว่ามส์ำาคัญิของ

มนัตอ่มาอ่กนานหลายปี็  นั�นค่อฉันได�ป็รู้ะโยชน์จัากยาเม็ดเล็กท่�ชว่่ยให�กำาหนด

เว่ลาและเว่�นช่ว่งการู้ตั�งครู้รู้ภ์ได�

ฉันคิดว่่าน่าตลกไม่น�อยท่�ฉันกับิบิิลล์มัว่พยายามค�นหาว่ิธ่ส์รู้�างคว่าม

แตกต่าง แต่ฉันกลับิไม่เคยเห็นคว่ามเช่�อมโยงท่�ชัดเจันรู้ะหว่่างคว่ามพยายาม

ช่ว่ยเหล่อคนจันท่�ส์่ดในโลกกับิยาค่มกำาเนิดท่�ฉันใช�เพ่�อบิรู้ิหารู้จััดการู้ช่ว่ิต

ครู้อบิครัู้ว่ของตัว่เอง  การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่เป็็นส์่ว่นหนึ�งในงานการู้ก่ศลช่ว่ง
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แรู้กๆ ของเรู้า แต่ตอนนั�นเรู้ายังเข�าใจัค่ณค่าของมันในว่งแคบิ และฉันไม่รู้้�เลยว่่า

มันจัะกลายเป็็นส์าเหต่ท่�ดึงฉันออกไป็เป็็นบิ่คคลเบิ่�องหน�า

แตก่เ็ห็นได�ชัดว่า่ฉันเข�าใจัคณ่ค่าของยาคม่กำาเนดิท่�มต่่อครู้อบิครัู้ว่ตวั่เอง

ไม่ใช่เรู้่�องบิังเอิญิท่�ฉันไม่ตั�งครู้รู้ภ์เลยจันกรู้ะทั�งทำางานท่�ไมโครู้ซอฟท์มานาน

เก่อบิส์ิบิปี็และฉันกับิบิิลล์พรู้�อมจัะม่ล้กแล�ว่  ไม่ใช่เรู่้�องบัิงเอิญิด�ว่ยท่�โรู้รู่้เกิด

หลงัเจันน์ส์ามปี็ และลก้ส์าว่ของเรู้าท่�ช่�อฟบีิ ่(Phoebe) กเ็กิดหลังจัากโรู้รู่้ส์ามปี็ 

มันเป็็นการู้ตัดส์ินใจัของฉันและบิิลล์ท่�อยากทำาแบิบินั�น  แน่นอนว่่าม่เรู่้�องของ

โชคมาเก่�ยว่ข�องด�ว่ย  ฉันโชคด่ท่�ตั�งครู้รู้ภ์ได�ตอนท่�ต�องการู้  แต่ฉันก็ยังเล่อก 

ไม่ ตั�งครู้รู้ภ์ได�ตอนท่�ไม่ต�องการู้ด�ว่ย  มันช่ว่ยให�เรู้าได�ม่ช่ว่ิตและครู้อบิครู้ัว่ 

ส์มดังใจัหว่ัง

ค้ำนำห�คำว�มคำิดสำำ�คัำญิท่�ข�ดห�ยไป

ฉันกับิบิิลล์ตั�งม้ลนิธิบิิลล์และเมลินดาเกตส์์ (Bill&Melinda Gates Foundation) 

อยา่งเป็น็ทางการู้ใน ค.ศ. 2000 เป็น็องคก์รู้ท่�เกดิจัากการู้รู้ว่มตวั่ของม้ลนธิกิารู้

เรู่้ยนรู้้�เกตส์์ (Gates Learning Foundation) กับิม้ลนิธิว่ิลเล่ยม เอช. เกตส์ ์

(William H. Gates Foundation)  เรู้าตั�งช่�อมล้นธิดิ�ว่ยช่�อเรู้าทั�งค่้ เพรู้าะฉันจัะ

มบ่ิทบิาทส์ำาคญัิในการู้บิรู้หิารู้จัดัการู้มนั มม่ากกว่า่บิลิลต์อนนั�นเส์ย่อ่ก เพรู้าะ

เขายงัทำางานให�ไมโครู้ซอฟทเ์ตม็ตวั่และจัะเป็น็เชน่นั�นตอ่ไป็อ่กแป็ดป็ ี ตอนนั�น

เรู้าม่ล้กส์องคน เจันน์อาย่ส์่�ขว่บิและเข�าโรู้งเรู่้ยนอน่บิาลแล�ว่ ส์่ว่นโรู้รู่้เพิ�งอาย่

แคข่ว่บิเดย่ว่  ฉนัต่�นเต�นมากท่�จัะได�ทำางานเพิ�ม แตก่อ็อกตวั่ชดัเจันว่า่อยากทำา

แค่งานเบิ่�องหลัง  ฉันอยากศึกษัาป็ัญิหา เดินทางไป็เรู่้ยนรู้้�เพิ�มเติม และว่าง

กลย่ทธ์ แต่ป็ฏิเส์ธไม่ยอมรู้ับิงานเบิ่�องหน�าของม้ลนิธิอย้่นาน ฉันเห็นตัว่อย่าง

จัากบิิลล์ท่�เป็ิดตัว่ต่อโลกและกลายเป็็นคนดัง ซึ�งฉันไม่อยากเป็็นอย่างนั�น  แต่



20

เรู่้�องส์ำาคัญิยิ�งกว่่าก็ค่อฉันไม่อยากอย่้ห่างจัากล้ก  ฉันอยากเล่�ยงด้พว่กเขาแบิบิ

ป็กตใิห�มากท่�ส์ด่  นั�นเป็น็เรู่้�องส์ำาคญัิมากส์ำาหรัู้บิฉนั และฉันกร้็ู้�ว่า่ถึ�าส์ละคว่าม

เป็น็ส์ว่่นตวั่เม่�อไรู้กย็ากจัะป็กป็อ้งคว่ามเป็น็ส์ว่่นตวั่ของล้กๆ ได� (ตอนล้กๆ เข�า

เรู่้ยน เรู้าให�ใช�นามส์ก่ลเดิมของฉันค่อเฟรู้นช์ (French) เพ่�อรู้ักษัาคว่ามเป็็น 

ส์ว่่นตัว่)  เหตผู่้ลส์ด่ท�ายท่�ทำาให�ฉันอยากหลก่เล่�ยงงานเบิ่�องหน�าคอ่ฉนัเป็น็พว่ก

ยึดถึ่อคว่ามส์มบิ้รู้ณ์แบิบิค่ะ  ฉันรู้้�สึ์กตลอดมาว่่าต�องม่คำาตอบิส์ำาหรู้ับิคำาถึาม

ทก่ข�อ และฉนัรู้้�ส์กึว่า่ตวั่เองยงัรู้้�ไมม่ากพอจัะเป็น็กรู้ะบิอกเส์ย่งให�ม้ลนธิติอนนั�น

ดังนั�น ฉันจัึงบิอกชัดเจันว่่าจัะไม่พ้ดป็าฐกถึาหรู่้อให�สั์มภาษัณ์ใดๆ ทั�งส์ิ�น  นั�น

เป็็นงานของบิิลล์ อย่างน�อยก็ในช่ว่งแรู้ก

ตั�งแต่ต�นเรู้าพยายามมองหาปั็ญิหาท่�รู้ัฐบิาลและตลาดไม่ส์นใจั หรู่้อ

ทางออกท่�ยังไม่ม่ใครู้ลองทำา  เรู้าอยากค�นพบิคว่ามคิดส์ำาคัญิท่�ขาดหายไป็ 

คว่ามคิดท่�จัะช่ว่ยให�เงินท่นก�อนเล็กๆ จั่ดป็รู้ะกายการู้เป็ล่�ยนแป็ลงใหญิ่ๆ ได� 

การู้ศึกษัาของเรู้าเรู้ิ�มต�นรู้ะหว่่างการู้เดินทางไป็แอฟรู้ิกาใน ค.ศ. 1993 ซึ�งเป็็น

ป็ีก่อนท่�เรู้าจัะแต่งงานกัน  ตอนนั�นเรู้ายังไม่ได�ตั�งม้ลนิธิ และยังไม่รู้้�ว่่าจัะลงท่น

เพ่�อป็รู้ับิป็รู้่งค่ณภาพช่ว่ิตคนได�อย่างไรู้

แตเ่รู้าได�เห็นภาพท่�ตดิตรึู้งอย่้ในใจั  ฉันจัำาได�ว่า่นั�งรู้ถึออกนอกเมอ่งเม่อง

หนึ�งและเห็นแม่ท่�อ่�มท�องล้กคนหนึ�งและแบิกล้กอ่กคนไว่�บินหลัง อ่กทั�งม่กิ�งไม�

มดัใหญ่ิเทนิอย่้บินศ่รู้ษัะ  เหน็ได�ชดัว่า่เธอเดนิมาไกลมากโดยไมส่์ว่มรู้องเท�า ใน

ขณะท่�ฉนัเหน็พว่กผู้้�ชายส์ว่มรู้องเท�าแตะและส์บ้ิบิห่รู่้�โดยไมม่่กิ�งไม�บินศรู่้ษัะหรู่้อ

เดก็อย่้ข�างตวั่เลยด�ว่ยซำ�า  เม่�อรู้ถึแลน่ตอ่ไป็ฉนักไ็ด�เหน็ผู้้�ห     ญิงิแบิกส์มัภารู้ะ

หนักอ่กหลายคน ทำาให�ฉันอยากเข�าใจัช่ว่ิตของพว่กเธอให�มากขึ�น

หลังกลับิจัากแอฟริู้กา ฉันกับิบิิลล์จััดงานเล่�ยงอาหารู้คำ�าท่�บิ�านของเรู้า

ให�แนน โคแฮ้น (Nan Keohane) ผู้้�ท่�ตอนนั�นเป็็นอธิการู้บิด่มหาว่ิทยาลัยด่�ก 

ส์มัยนั�นฉันแทบิไม่ได�จััดงานอะไรู้แบิบิน่�เลย แต่ก็ด่ใจัท่�ได�ทำา  นักว่ิจััยคนหนึ�ง 

ในงานเล่�ยงบิอกเรู้าเรู้่�องเด็กจัำานว่นมากในป็รู้ะเทศยากจันท่�เส์่ยช่ว่ิตเพรู้าะ 
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ท�องรู้่ว่งและบิอกว่่าผู้งนำ�าตาลเกล่อแรู้่อาจัช่ว่ยช่ว่ิตพว่กเขาได�  หลังจัากนั�น 

ไม่นานก็ม่เพ่�อนรู้่ว่มงานคนหนึ�งแนะนำาให�เรู้าอ่าน World Development 

Report 1993 ซึ�งแส์ดงตัว่เลขการู้เส่์ยช่วิ่ตจัำานว่นมากท่�อาจัป้็องกันได�ด�ว่ยคว่าม 

ชว่่ยเหลอ่รู้าคาถึก้ แตค่ว่ามช่ว่ยเหลอ่กลับิไป็ไม่ถึงึคนท่�ต�องการู้ เพรู้าะไม่มใ่ครู้

รู้้�ส์กึว่า่เป็น็หน�าท่�ท่�ต�องทำา  จัากนั�นฉนักบัิบิลิลก์ไ็ด�อา่นบิทคว่ามท่�ชว่นใจัส์ลาย

ของนโิคลสั์ ครู้สิ์ตอฟ (Nicholas Kristof) ใน The New York Times เก่�ยว่กบัิ

โรู้คท�องรู่้ว่งท่�ทำาให�เด็กนับิล�านในป็รู้ะเทศกำาลังพัฒนาเส่์ยช่วิ่ต  ท่กสิ์�งท่�เรู้าได�ยิน

และได�อ่านม่แก่นเรู่้�องเหม่อนกันหมด  เด็กๆ ในป็รู้ะเทศยากจันกำาลังตายจัาก

ภาว่ะท่�ไม่ม่เด็กคนไหนในส์หรู้ัฐอเมรู้ิกาต�องเผู้ชิญิ

บิางครัู้�งคว่ามจัรู้งิและคว่ามรู้้�ใหม่ๆ  กย็งัไม่ซมึซับิส์้ใ่จัจันกรู้ะทั�งเรู้าได�ฟงั

มนัจัากหลายๆ แหลง่ จัากนั�นทก่อยา่งกเ็ริู้�มเป็น็รู้้ป็เป็็นรู้า่งขึ�นมา  เม่�ออ่านเรู้่�อง

เด็กท่�กำาลังจัะตายแต่น่าจัะช่ว่ยช่ว่ิตไว่�ได�บิ่อยเข�า ฉันกับิบิิลล์ก็เรู้ิ�มคิดว่่า บางที่่

เราอาจที่ำาอะไรบางอยั่่างเก่�ยั่วกับเรื�องน่้ได้

ส์ิ�งท่�เรู้ารู้้�ส์กึว่า่น่าตกใจัท่�ส์ด่คอ่แทบิไมม่ใ่ครู้ส์นใจัเรู้่�องน่�  บิลิลเ์คยพด้ไว่�

ในป็าฐกถึาหลายครัู้�งโดยยกตัว่อย่างเหต่การู้ณ์เครู่้�องบิินตก  ถึ�าเครู่้�องบิินลำาหนึ�ง

ตก ม่คนตายส์ามรู้�อยคน เป็็นเรู่้�องเศรู้�าส์ำาหรู้ับิครู้อบิครัู้ว่ และม่ข่าว่ลง

หนังส่์อพิมพ์ท่กฉบัิบิ  แต่ในวั่นเด่ยว่กันนั�นม่เด็กตายส์ามหม่�นคน เป็็นเรู่้�องเศรู้�า

ส์ำาหรู้ับิครู้อบิครัู้ว่ แต่ไม่ม่ข่าว่ลงหนังส่์อพิมพ์ฉบับไหน เลย  เรู้าไม่รู้้�เรู้่�องท่�เด็ก

เหลา่น่�ตายเพรู้าะเป็น็ส์ิ�งท่�เกดิขึ�นในป็รู้ะเทศยากจัน  ส์ิ�งท่�เกดิในป็รู้ะเทศยากจัน

ไม่ได�รู้ับิคว่ามส์นใจัมากนักในป็รู้ะเทศรู้ำ�ารู้ว่ย  นั�นค่อเรู้่�องท่�ทำาให�จัิตส์ำานึกของ

ฉนัส์ั�นคลอนมากท่�ส์ด่  เด็กนบัิล�านกำาลงัจัะตายเพรู้าะยากจัน แตเ่รู้าไม่รู้้�เรู้่�องน่�

เลยเพรู้าะพว่กเขายากจัน  ตอนนั�นเองท่�เรู้าเริู้�มทำางานเพ่�อส์่ขภาพของคนใน

โลก เรู้าเรู้ิ�มเห็นหนทางส์รู้�างคว่ามเป็ล่�ยนแป็ลง

การู้ช่ว่ยช่วิ่ตเด็กเป็็นเป้็าหมายท่�ทำาให�เรู้าเริู้�มงานรู้ะดับิโลก  การู้ลงท่น

ใหญิค่รัู้�งแรู้กของเรู้าอย่้ในรู้้ป็แบิบิของวั่คซ่น  เรู้าตกใจัเม่�อได�รู้้�ว่า่วั่คซ่นท่�พฒันา
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ในส์หรู้ัฐอเมรู้ิกาต�องใช�เว่ลาเดินทางสิ์บิห�าถึึงย่�ส์ิบิป็ีกว่่าจัะถึึงเด็กๆ ยากจันใน

ป็รู้ะเทศกำาลงัพัฒนา ส์ว่่นโรู้คท่�ฆา่เด็กๆ ในป็รู้ะเทศกำาลงัพฒันาก็ไมใ่ชเ่ป้็าหมาย

ในการู้ผู้ลติว่คัซ่นของนกัว่จิัยัท่�ส์หรู้ฐัฯ  นั�นเป็น็ครัู้�งแรู้กท่�เรู้าได�เหน็อยา่งชดัเจัน

ว่า่เกดิอะไรู้ขึ�นเม่�อไม่ม่แรู้งจัง้ใจัทางการู้ตลาดเพ่�อชว่่ยเดก็ยากจัน  ผู้ลกค็อ่เดก็

นับิล�านต�องตาย

นั�นเป็็นบิทเรู่้ยนส์ำาคัญิส์ำาหรู้ับิเรู้า  ดังนั�น เรู้าจัึงรู้่ว่มม่อกับิรู้ัฐบิาลและ

องคก์รู้ต่างๆ กอ่ตั�ง GAVI พนัธมิตรู้วั่คซ่น (GAVI, the Vaccine Alliance) เพ่�อ 

ใช�กลไกการู้ตลาดนำาว่ัคซ่นไป็ให�เด็กๆ ทั�ว่โลก  บิทเรู่้ยนอ่กอย่างท่�เรู้าได�รัู้บิมา

ค่อป็ัญิหาคว่ามยากจันและโรู้คภัยเป็น็ส์ิ�งท่�เช่�อมโยงถึึงกันเส์มอ  ไมม่ป่็ญัิหาใด

ท่�ไม่โยงใยถึึงป็ัญิหาอ่�นเลย

ครัู้�งหนึ�งฉันเดินทางไป็ทำางานให�ม้ลนิธิท่�มาลาว่่ และรู้้�สึ์กส์ะเท่อนใจัอย่างยิ�ง 

เม่�อเหน็แมห่ลายตอ่หลายคนมาย่นเข�าแถึว่ยาว่ท่ามกลางคว่ามรู้�อนเพ่�อให�ล้กๆ

ได�ฉด่วั่คซ่น  เม่�อฉนัได�คย่กับิผู้้�หญิงิเหลา่นั�น พว่กเธอกบ็ิอกว่า่เดนิมาไกลขนาด

ไหน  หลายคนมาไกลสิ์บิห�าหรู่้อย่�สิ์บิห�ากิโลเมตรู้  พว่กเธอพกอาหารู้ติดตัว่มา

เพ่�อให�พอกินตลอดว่ัน อ่กทั�งต�องพาล้กคนอ่�นๆ ท่�ไม่ได�ฉ่ดว่ัคซ่นมาด�ว่ย  นับิ

เป็็นวั่นท่�ยากลำาบิากส์ำาหรู้ับิผู้้�หญิิงท่�ม่ช่วิ่ตลำาบิากมากอย่้แล�ว่  แต่น่�ก็เป็็นการู้

เดินทางท่�เรู้าพยายามช่ว่ยให�ง่ายขึ�นและส์ั�นลง เป็็นการู้เดินทางท่�เรู้าพยายาม

กรู้ะต่�นให�แม่ๆ ทั�งหลายยอมมากันมากขึ�น

ฉันจัำาได�ว่่าเห็นแม่อาย่น�อยคนหนึ�งท่�ม่ล้กเล็กๆ มาด�ว่ย จัึงถึามเธอว่่า 

“ค่ณพาเด็กๆ ท่�น่ารู้ักเหล่าน่�มาฉ่ดว่ัคซ่นใช่ไหมคะ”

เธอตอบิว่่า “แล�ว่ฉัน ไม่ได�ฉ่ดหรู่้อ  ทำาไมฉันต�องเดินฝ่ึาคว่ามรู้�อนไกล

ย่�สิ์บิกิโลเมตรู้เพ่�อไป็ฉ่ดยาด�ว่ย”  เธอไม่ได�พ้ดถึึงว่ัคซ่น แต่พ้ดถึึงเดโป็โพรู้เว่รู้า

(Depo Provera) ซึ�งเป็็นยาฉ่ดค่มกำาเนิดท่�ให�ผู้ลรู้ะยะยาว่และจัะช่ว่ยให�เธอ 

ไม่ตั�งครู้รู้ภ์
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เธอม่ล้กมากจันเล่�ยงไม่ไหว่แล�ว่ จัึงกลัว่จัะม่เพิ�มขึ�นอ่ก  แต่คว่ามคิดว่่า

จัะต�องใช�เว่ลาหนึ�งว่นัเตม็ๆ เดนิพาลก้ไป็ยงัส์ถึานอ่นามยัหา่งไกลซึ�งยาคม่กำาเนดิ

กอ็าจัหมดส์ต�อกทำาให�เธอหงด่หงิดมาก  รู้ะหว่า่งการู้เดินทางชว่่งแรู้กๆ  ฉนัเจัอ

แมแ่บิบิเธออ่กหลายคนท่�เป็ล่�ยนหวั่ข�อส์นทนาจัากเรู้่�องว่คัซ่นของล้กไป็ยงัเรู้่�อง

การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่

ฉนัจัำาได�ว่า่เดนิทางไป็ยงัหม้บ่ิ�านแหง่หนึ�งในไนเจัอรู้แ์ละได�พบิแมค่นหนึ�ง

ช่�อซาดิ เซย์นิ (Sadi Seyni)  ล้กหกคนแข่งกันแย่งคว่ามส์นใจัของเธอตลอด 

เว่ลาท่�เรู้าคย่กนั  เธอบิอกฉนัเหม่อนท่�แมห่ลายๆ คนเคยบิอก “ถึ�าฉนัต�องมล้่ก

อ่กคนก็คงไม่ย่ติธรู้รู้มเอาเส์่ยเลย แค่ท่�ม่อย้่ตอนน่�ก็หาเล่�ยงไม่ไหว่แล�ว่!”

ในย่านช่มชนท่�ใหญิ่โตและยากจันมากของไนโรู้บิ่ช่�อโกโรู้โกโช (Koro-

gocho) ฉันได�พบิแมรู่้ (Mary) ค่ณแม่ยังส์าว่ผู้้�ขายกรู้ะเป็๋าเป็้ทำาจัากเศษัผู้�าย่น

ส์่นำ�าเงิน  เธอเชิญิฉันเข�าไป็ในบิ�านซึ�งเธอกำาลังเย็บิผู้�าและเล่�ยงล้กเล็กส์องคน

อย่้ เธอบิอกว่า่ใช�ยาคม่กำาเนดิเพรู้าะ “ชว่่ตินั�นยากลำาบิาก”  ฉนัถึามว่า่ส์ามเ่ธอ

ส์นับิส์น่นการู้ตัดสิ์นใจัครัู้�งน่�ไหม  เธอบิอกว่่า “เขาก็รู้้�ว่่าช่วิ่ตนั�นยากลำาบิาก”

ฉนัเริู้�มได�ยินและได�เหน็คว่ามต�องการู้ยาคม่กำาเนดิมากขึ�นเรู้่�อยๆ รู้ะหว่า่ง

เดินทางไป็ป็รู้ะเทศต่างๆ ไม่ว่่าจัะไป็ด�ว่ยจั่ดป็รู้ะส์งค์ใดก็ตาม  ฉันได�ไป็เย่อน

ช่มชนท่�แม่ท่กคนเคยส์้ญิเส์่ยล้กและท่กคนม่คนรู้้�จัักท่�ตายรู้ะหว่่างคลอดบิ่ตรู้ 

ฉนัได�พบิแมอ่่กหลายคนผู้้�ไมอ่ยากตั�งครู้รู้ภเ์พรู้าะแคล่ก้ท่�ม่อย่้กเ็ล่�ยงไมไ่หว่แล�ว่

ฉันเริู้�มเข�าใจัว่่าทำาไมผู้้�หญิิงเหล่าน่�ชอบิพ้ดเรู่้�องยาค่มกำาเนิด แม�ฉันไม่ได�ไป็ท่�นั�น

เพ่�อค่ยเรู้่�องน่�ก็ตาม

ผู้้�หญิิงเหล่าน่�กำาลังส์ัมผู้ัส์ป็รู้ะส์บิการู้ณ์ท่�ฉันเคยแต่อ่านเจัอในเอกส์ารู้

ใน ค.ศ. 2012 มผู้่้�หญิงิส์องรู้�อยหกสิ์บิล�านคนในป็รู้ะเทศยากจันท่�ส์ด่ใน

โลกหกส์ิบิเก�าป็รู้ะเทศใช�ยาค่มกำาเนิด  ยังม่ผู้้�หญิิงอ่กกว่่าส์องรู้�อยล�านคนใน

ป็รู้ะเทศเหล่านั�นท่�อยากใช�ยาค่มกำาเนิดแต่ไม่ม่โอกาส์  นั�นแป็ลว่่าม่ผู้้�หญิิงนับิ

ล�านในโลกกำาลังพัฒนาท่�ตั�งครู้รู้ภ์เร็ู้ว่เกินไป็ ช�าเกินไป็ และบ่ิอยเกินไป็จัน
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รู้า่งกายรัู้บิไม่ไหว่  เม่�อผู้้�หญิิงในป็รู้ะเทศกำาลังพัฒนาเว่�นช่ว่งตั�งครู้รู้ภ์ได�อย่างน�อย

ส์ามปี็ ทารู้กแต่ละคนก็ม่โอกาส์รู้อดช่ว่ิตในช่ว่งขว่บิป็ีแรู้กเพิ�มขึ�นเก่อบิส์องเท่า 

และมแ่นว่โน�มท่�จัะได�ฉลองวั่นเกิดอาย่ห�าขว่บิเพิ�มขึ�นส์ามสิ์บิห�าเป็อรู้เ์ซน็ต์  นั�น

เป็็นเหต่ผู้ลท่�เพ่ยงพอจัะส์นับิส์น่นให�คนเข�าถึึงยาค่มกำาเนิดมากขึ�น แต่การู้ 

รู้อดช่ว่ิตของเด็กก็ยังเป็็นแค่เหต่ผู้ลหนึ�งเท่านั�น

งานวิ่จัยัด�านส์าธารู้ณส์ข่ท่�ยาว่นานท่�ส์ด่ครัู้�งหนึ�งเริู้�มต�นในทศว่รู้รู้ษั 1970 

เม่�อม่การู้กำาหนดให�ครู้อบิครัู้ว่ครึู้�งหนึ�งในหลายหม้บ่ิ�านของบัิงกลาเทศได�รู้บัิยา

ค่มกำาเนิด ในขณะท่�อ่กครึู้�งไม่ได�รัู้บิ  ผู้่านไป็ย่�ส์ิบิป็ี แม่ๆ ผู้้�กินยาค่มกำาเนิดม่

ส์่ขภาพแข็งแรู้งกว่่ากล่่มท่�ไม่ได�กิน  ล้กๆ ของพว่กเธอได�รัู้บิส์ารู้อาหารู้ด่กว่่า 

ครู้อบิครู้ัว่ม่ฐานะด่กว่่า ผู้้�หญิิงม่ค่าแรู้งส์้งกว่่า  ล้กชายและล้กส์าว่ม่การู้ศึกษัา

ส์้งกว่่า

เหต่ผู้ลนั�นเรู่้ยบิง่าย  เม่�อผู้้�หญิิงกำาหนดได�เองว่่าจัะตั�งครู้รู้ภ์ตอนไหน และ

เว่�นช่ว่งจัากการู้ตั�งครู้รู้ภ์ได�ตามต�องการู้ พว่กเธอก็มแ่นว่โน�มจัะพัฒนาการู้ศกึษัา

ของตวั่เอง หารู้ายได�เพิ�ม เล่�ยงลก้ให�มส่์ข่ภาพแขง็แรู้ง และมเ่ว่ลากบัิเงนิพอจัะ

มอบิอาหารู้ การู้ดแ้ล และการู้ศกึษัาท่�เด็กๆ ต�องการู้เพ่�ออนาคตท่�ด ่ เม่�อล้กๆ

 ไป็ได�ไกลตามศักยภาพก็จัะไม่ตกอย่้ในฐานะยากจัน  ครู้อบิครัู้ว่และป็รู้ะเทศจัะ

หล่ดพ�นจัากคว่ามยากจันได�ด�ว่ยวิ่ธน่่�เอง  อันท่�จัรู้งิในชว่่งห�าส์บิิป็ที่�ผู้า่นมา ไมม่่

ป็รู้ะเทศใดหล่ดพ�นจัากคว่ามยากจันได�โดยไม่เป็ิดโอกาส์ให�ป็รู้ะชาชนเข�าถึึง 

ยาค่มกำาเนิดมากขึ�น

เรู้าจัดัหายาคม่กำาเนดิให�ส์ว่่นหนึ�งในช่ว่งแรู้กๆ ของมล้นิธ ิแตเ่รู้ายงัลงทน่

เรู่้�องน่�ไมม่ากพอส์มกบัิป็รู้ะโยชน์ของมัน  เรู้าใช�เว่ลาอย่้หลายปี็กว่า่จัะเรู่้ยนรู้้�ว่า่

ยาคม่กำาเนิดเป็น็นวั่ตกรู้รู้มท่�ชว่่ยชวิ่่ต ย่ตคิว่ามยากจัน และส์รู้�างพลังให�ผู้้�หญิงิ

ได�อย่างยิ�งใหญิ่ท่�ส์่ดเท่าท่�เคยม่มา  เม่�อได�เห็นพลังของการู้ว่างแผู้นครู้อบิครัู้ว่

อย่างเต็มท่� เรู้าก็รู้้�ว่่ายาค่มกำาเนิดต�องม่คว่ามส์ำาคัญิมากขึ�นในแผู้นงานของเรู้า

เรู่้�องน่�ยังไม่ใช่แค่การู้ควั่กกรู้ะเป๋็าให�มากขึ�นด�ว่ย  เรู้าต�องลงท่นวิ่จััย 
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ยาค่มกำาเนิดชนิดใหม่ท่�ม่ผู้ลข�างเค่ยงน�อยลง ใช�ได�นานขึ�น และม่รู้าคาถึ้กลง 

อ่กทั�งต�องเป็็นแบิบิท่�ผู้้�หญิิงหาได�ในหม้่บิ�านหรู่้อใช�เองได�ในบิ�าน  เรู้าต�องการู้

คว่ามรู้ว่่มม่อจัากรู้อบิโลก รู้ว่มถึึงจัากรู้ัฐบิาล องค์กรู้รู้ะดับิโลก และบิรู้ษิััทยาท่�

ทำางานกับิค้่ค�าในท�องถึิ�นเพ่�อส์่งมอบิเครู้่�องม่อค่มกำาเนิดให�ผู้้�หญิิงถึึงท่�อย่้ของ

พว่กเธอด�ว่ย  เรู้าต�องการู้คนท่�จัะมาเป็น็กรู้ะบิอกเส์ย่งให�ผู้้�หญิงิท่�ไรู้�สิ์ทธิ�ไรู้�เส์ย่ง

เม่�อถึึงตอนนั�นฉันก็ได�เจัอคนน่าทึ�งมากมายผู้้�ทำางานในขบิว่นการู้เพ่�อการู้ว่างแผู้น

ครู้อบิครัู้ว่มานานหลายสิ์บิป็ี  ฉันพยายามค่ยกับิคนเหล่าน่�ให�ได�มากท่�ส์่ดและ

ถึามว่่าม้ลนิธิของเรู้าจัะช่ว่ยอะไรู้ได�บิ�าง  ฉันจัะทำาอะไรู้ได�บิ�างเพ่�อให�เส์่ยงของ 

ท่กคนดังขึ�น

ทก่คนท่�ฉนัถึามดเ้หมอ่นเงย่บิไป็อยา่งนา่อดึอัด รู้าว่กบัิคำาตอบินั�นชัดเจัน

มากแต่ฉันมองไม่เห็นเอง  ส์ด่ท�ายก็มส่์องส์ามคนท่�บิอกฉันว่า่ “วิ่ธด่ท่่�ส์ด่ท่�คณ่

จัะส์นับิส์น่นป็รู้ะโยชน์ส์าธารู้ณะได�ก็ค่อต�องเป็็นผู้้�ส์นับิส์น่นส์าธารู้ณะเส์่ยเอง 

ค่ณต�องมาทำางานรู้่ว่มกับิเรู้า”

นั�นไม่ใช่คำาตอบิท่�ฉันมองหา

ฉนัเป็น็คนเกบ็ิตวั่ ในบิางแงม่ม่กค็อ่นข�างข่�อายด�ว่ยซำ�า  ส์มยัเรู่้ยนกเ็ป็น็

เดก็ท่�ยกม่อก่อนพด้ในชั�นขณะท่�เดก็อ่�นตะโกนคำาตอบิมาจัากแถึว่หลัง  ฉนัชอบิ

ทำางานเบ่ิ�องหลัง  ฉันอยากศึกษัาข�อม้ล ไป็ด้งาน พบิป็ะคนท่�เก่�ยว่ข�อง คิดกลย่ทธ์

และแก�ป็ญัิหา  ตอนนั�นฉันเริู้�มค่�นกับิการู้พด้ป็าฐกถึาและให�สั์มภาษัณ์แล�ว่  แต่

อย้่ๆ เพ่�อนรู้่ว่มงานกับินักรู้ณรู้งค์ก็กดดันให�ฉันก�าว่ออกไป็เป็็นผู้้�ส์นับิส์น่น

ส์าธารู้ณะเรู้่�องการู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่  เรู้่�องน่�ทำาให�ฉันหว่ั�นใจั

ฉันคิดว่่า โอ้โฮ น่�ฉันจะก้าวออกไปอยู่ั่เบื้องหน้าในเรื�องที่่�อิงการเมือง

อยั่่างการวางแผนครอบครัวงั้นหรือ ที่ั้งๆ  ที่่�ศาสุนาที่่�ฉันนับถื้อแลัะกลัุ่ม 

อนุรักษนิยั่มต่อต้านเรื�องน้่อย่ั่างหนักน่ะหรือ  ตอนท่�แพตต่ ส์โตนไซเฟอร์ู้เป็็น 

ซ่อ่โอของม้ลนิธิก็เคยเต่อนฉันว่่า “เมลินดา ถึ�าม้ลนิธิก�าว่ไป็ส์นับิส์น่นเรู่้�องน่�แบิบิ

เต็มตัว่เม่�อไรู้ ค่ณจัะตกเป็็นเป้็าของคว่ามขัดแย�งทันท่เพรู้าะค่ณเป็็นชาว่คาทอลิก
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จัะม่คำาถึามมากมายท่�พ่่งตรู้งเข�าหาค่ณ”

ฉนัรู้้�ว่า่น่�จัะเป็น็การู้เป็ล่�ยนแป็ลงครัู้�งใหญ่ิของตวั่เอง  แตก่ช็ดัเจันว่า่โลก

ต�องทำาอะไรู้มากกว่่าน่�ในเรู่้�องการู้ว่างแผู้นครู้อบิครัู้ว่  แม�จัะม่ผู้้�ส์นับิส์น่นท่� 

ม่่งมั�นทำางานมาหลายส์ิบิปี็ แต่กรู้ะบิว่นการู้ก็ยังชะงักงันเป็็นส่์ว่นใหญิ่  การู้

ว่างแผู้นครู้อบิครู้วั่ไมใ่ชห่วั่ข�อด�านส์ข่ภาพท่�โลกให�คว่ามส์ำาคญัิ  ส์ว่่นหนึ�งเพรู้าะ

มนักลายเป็น็เรู่้�องการู้เม่องแบิง่ขั�ว่ในส์หรู้ฐัอเมริู้กา อ่กทั�งยังเป็น็เพรู้าะโรู้คเอดส์์

และโครู้งการู้ว่คัซ่นดงึเงนิท่นกบัิคว่ามส์นใจัของชาว่โลกไป็จัากยาคม่กำาเนดิด�ว่ย

(จัริู้งอย่้ว่่าโรู้คเอดส์์ทำาให�เกิดคว่ามพยายามแจักจั่ายถึ่งยางอนามัยในว่งกว่�าง

แตม่นักไ็มใ่ชอ่่ป็กรู้ณค์ม่กำาเนดิท่�มป่็รู้ะโยชนส์์ำาหรู้บัิผู้้�หญิงิหลายคนด�ว่ยเหตผู่้ล

ท่�ฉันจัะได�อธิบิายต่อไป็)

ฉนัรู้้�ว่า่การู้ก�าว่ออกไป็เป็น็ผู้้�ส์นบัิส์นน่การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้วั่จัะทำาให�ฉนั

โดนว่ิพากษ์ัว่ิจัารู้ณ์ในแบิบิท่�ไม่ค่�นเคย อ่กทั�งจัะทำาให�ส์ิ�นเป็ล่องเว่ลาและ

พลงังานท่�อาจัใช�ทำากจิักรู้รู้มอ่�นๆ ของมล้นิธดิ�ว่ย  แตฉ่นักเ็ริู้�มรู้้�ส์กึว่า่หากม่เรู่้�อง

ใดท่�มค่า่ค้ค่ว่รู้ให�เส์ย่ส์ละแบิบินั�น มนัก็คอ่เรู่้�องน่�แหละ  ฉันรู้้�สึ์กกบัิเรู่้�องน่�ลึกซึ�ง

มาก  การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้วั่เป็น็ส์ิ�งท่�ขาดไมไ่ด�หากเรู้าจัะม่ครู้อบิครู้วั่  มันชว่่ย

ให�ฉันได�ทำางานและม่เว่ลาด้แลล้กแต่ละคน  มันเป็็นส์ิ�งท่�ทั�งเรู่้ยบิง่าย รู้าคาถึ้ก 

ป็ลอดภัย และทรู้งพลัง  ไม่ม่ผู้้�หญิิงคนใดท่�ฉันรู้้�จัักขาดแคลนยาคม่กำาเนิด แต่

กลบัิม่ผู้้�หญิงิอ่กหลายรู้�อยล�านคนทั�ว่โลกอยากใช�แตไ่มม่ใ่ช�  คว่ามไมเ่ทา่เทย่ม

น่�ช่างอย่ติธรู้รู้มส์ิ�นด่  ฉันไม่อาจัทำาเอาห้ไป็นาเอาตาไป็ไรู่้ได�ในเม่�อม่ผู้้�หญิิง 

และเด็กมากมายกำาลังจัะตายเพรู้าะขาดแคลนเครู้่�องม่ออันแพรู้่หลายท่�อาจั 

ช่ว่ยช่ว่ิตพว่กเขาได�

ฉนัยังนึกถึึงหน�าท่�ของตัว่เองต่อลก้ๆ ด�ว่ย  น่�คอ่โอกาส์ท่�ฉันจัะได�ย่นหยดั

เพ่�อผู้้�หญิงิท่�ไมม่ส่์ทิธิ�ม่เส์ย่ง  หากฉนัป็ฏเิส์ธโอกาส์น่�แล�ว่จัะเป็น็ต�นแบิบิให�ลก้ๆ

ได�อยา่งไรู้  ฉนัอยากให�พว่กเขาป็ฏเิส์ธงานยากในอนาคตเพรู้าะทำาตามตวั่อยา่ง

ของฉันอย่างนั�นหรู้่อ
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แมข่องฉันเองก็มอ่ทิธพิลอย่างส์ง้ในการู้ตัดส์นิใจัเล่อกครัู้�งน่� แม�ท่านอาจั

ไม่รู้้�ตัว่ก็ตาม  ส์มัยฉันเด็กๆ แม่มักบิอกว่่า “ถึ�าล้กไม่กำาหนดสิ์�งท่�อยากทำา คนอ่�น

ก็จัะมากำาหนดให�ล้ก”  ถึ�าฉันไม่จััดตารู้างช่วิ่ตเพ่�อทำาส์ิ�งท่�ฉันรู้้�สึ์กว่่าส์ำาคัญิ 

คนอ่�นก็อาจัมาจััดตารู้างช่ว่ิตให�ฉันทำาส์ิ�งท่�พวกเขา รู้้�ส์ึกว่่าส์ำาคัญิ

ส์ด่ท�าย ส์มองของฉันคอยเก็บิภาพผู้้�หญิงิท่�เคยพบิเจัอเอาไว่�เส์มอ และ

ฉันยังเก็บิภาพถึ่ายของคนท่�ทำาให�ฉันป็รู้ะทับิใจัมากท่�ส์่ดเอาไว่�ด�ว่ย  เรู้่�องรู้าว่

ช่ว่ิตท่�พว่กเธอยอมเป็ิดใจัเล่าคงไรู้�ค่าหากฉันไม่ช่ว่ยพว่กเธอตอนท่�ม่โอกาส์

นั�นค่อส์ิ�งท่�ทำาให�ฉันตัดสิ์นใจัได� ฉันจัะยอมเผู้ชิญิคว่ามกลัว่และออกไป็

พ้ดกับิคนทั�ว่ไป็เก่�ยว่กับิการู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่

ฉันรัู้บิคำาเชิญิจัากรัู้ฐบิาลส์หรู้าชอาณาจัักรู้ให�รู่้ว่มเป็็นผู้้�ส์นับิส์น่นการู้

ป็รู้ะช่มส์่ดยอดเรู้่�องการู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้วั่ในลอนดอน โดยรู้ว่่มกับิป็รู้ะมข่แหง่

รู้ัฐ ผู้้�เช่�ยว่ชาญิ และนักรู้ณรู้งค์จัำานว่นมากท่�ส์่ดเท่าท่�เรู้าจัะติดต่อมาได�  เรู้า 

ตัดส์ินใจัว่่าม้ลนิธิจัะยกรู้ะดับิคว่ามม่่งมั�นในเรู่้�องการู้ว่างแผู้นครู้อบิครัู้ว่เป็็น 

เท่าตัว่ และจััดให�มันเป็็นเรู้่�องส์ำาคัญิส์้งส์่ด  เรู้าอยากให�ทั�งโลกม่่งมั�นช่ว่ยเหล่อ

ผู้้�หญิิงท่กคนในท่กป็รู้ะเทศให�ได�เข�าถึึงยาค่มกำาเนิด เพ่�อท่กคนจัะม่สิ์ทธิ�ตัดสิ์นใจั

ได�เองว่่าจัะม่ล้กหรู้่อไม่และม่ตอนไหน

แต่ฉันยังคิดไม่ตกว่่าบิทบิาทของตัว่เองค่ออะไรู้และม้ลนิธิต�องทำาอะไรู้

บิ�าง  แค่จััดป็รู้ะช่มรู้ะดับิโลก พ้ดถึึงยาค่มกำาเนิด ลงนามในป็ฏิญิญิาแล�ว่กลับิ

บิ�านน่าจัะยังไม่เพ่ยงพอ  เรู้าต�องตั�งเป็้าหมายและว่างแผู้นกลย่ทธ์ด�ว่ย

เรู้ารู้่ว่มม่อกับิรัู้ฐบิาลส์หรู้าชอาณาจัักรู้เพ่�อเรู้่งม่อจััดการู้ป็รู้ะช่มท่�

ลอนดอนช่ว่งเด่อนกรู้กฎาคม ค.ศ. 2012 หรู่้อส์องสั์ป็ดาห์ก่อนท่�คว่ามส์นใจั

ของท่กคนจัะหันไป็หาพิธ่เป็ิดก่ฬาโอลิมป็ิกท่�ลอนดอนตอนป็ลายเด่อน

เม่�อว่ันป็รู้ะช่มใกล�เข�ามา ส์่�อต่างๆ พากันเส์นอข่าว่ส์ารู้ท่�เน�นยำ�าว่่าการู้

ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่ม่ค่ณค่าด�านการู้ช่ว่ยช่ว่ิตคน  The Lancet ซึ�งเป็็นว่ารู้ส์ารู้ 

ทางการู้แพทย์ของอังกฤษัต่พิมพ์ผู้ลการู้ศึกษัาท่�ได�รัู้บิท่นจัากรู้ัฐบิาลส์หรู้าช-
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อาณาจักัรู้และมล้นธิขิองเรู้า แส์ดงให�เหน็ว่า่การู้เข�าถึงึเครู้่�องม่อคม่กำาเนดิจัะลด

จัำานว่นแม่ท่�เส์่ยช่วิ่ตจัากการู้คลอดบ่ิตรู้ได�ถึึงหนึ�งในส์าม  รู้ายงานโดยองค์การู้

ชว่่ยเหลอ่เดก็ (Save the Children) เผู้ยว่า่มเ่ดก็ส์าว่วั่ยรู้่น่หนึ�งล�านคนเส์ย่ชว่่ติ 

หรู่้อบิาดเจ็ับิจัากการู้คลอดบิต่รู้ในแต่ละปี็ ซึ�งทำาให�การู้ตั�งครู้รู้ภ์เป็น็ส์าเหตก่ารู้

ตายอันดับิหนึ�งของเด็กส์าว่ว่ัยรู้่่น  การู้ค�นพบิเหล่าน่�และการู้ค�นพบิอ่�นๆ ช่ว่ย

ส์รู้�างบิรู้รู้ยากาศเรู้่งด่ว่นให�การู้ป็รู้ะช่ม

มค่นมากมายมารู่้ว่มการู้ป็รู้ะชม่ครัู้�งน่� รู้ว่มถึงึคนรู้ะดบัิป็รู้ะมข่รู้ฐัจัำานว่น

มาก  ป็าฐกถึาผู่้านพ�นไป็ด�ว่ยดแ่ละฉันก็พอใจั  แตฉ่นัรู้้�ว่า่บิททดส์อบิของคว่าม

ส์ำาเรู้จ็ัอย่้ท่�ว่า่ใครู้จัะก�าว่ออกมาส์นับิส์นน่ และเรู้าจัะเพิ�มเงนิทน่ให�เรู้่�องน่�ได�มาก

แค่ไหน  จัะทำาอย่างไรู้หากผู้้�นำาชาติต่างๆ ไม่ส์นับิส์น่นข�อเส์นอ  จัะทำาอย่างไรู้

หากรัู้ฐบิาลต่างๆ ไม่เพิ�มเงินท่น  คว่ามกังว่ลเหล่าน่�ทำาให�ฉันรู้้�สึ์กพะอ่ดพะอมอย่้

เป็น็เดอ่นๆ แทบิไมต่า่งจัากคว่ามกลวั่ว่า่เม่�อจัดังานเล่�ยงแล�ว่อาจัไมม่ใ่ครู้ส์กัคน

มารู่้ว่มงาน  แต่งานน่�จัะม่ส่์�อมว่ลชนมาแน่ๆ เพ่�อรู้ายงานคว่ามล�มเหลว่ของเรู้า 

  ฉันจัะไม่พด้ว่า่ไม่นา่กังว่ลไป็ก่อนเลย เพรู้าะคว่ามกงัว่ลชว่่ยให�ฉันทำางาน

หนักขึ�น  แต่เงินท่นและการู้ส์นับิส์น่นนั�นมากเกินกว่่าท่�ฉันหวั่งไว่�ด�ว่ยซำ�า  ส์หรู้าช- 

อาณาจัักรู้เพิ�มคว่ามม่่งมั�นในเรู่้�องการู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่ขึ�นเป็็นเท่าตัว่ 

ป็รู้ะธานาธิบิด่แห่งแทนซาเน่ย รู้ว่ันดา ย้กันดา และบิ้ร์ู้กินาฟาโซ รู้ว่มถึึงรู้อง

ป็รู้ะธานาธิบิด่แห่งมาลาว่่ได�มารู้่ว่มป็รู้ะช่มด�ว่ย และม่บิทบิาทส์ำาคัญิในการู้

รู้ะดมทน่ได�ถึงึส์องพันล�านดอลลาร์ู้จัากป็รู้ะเทศกำาลงัพฒันา ซึ�งกร็ู้ว่มถึงึเซเนกัล

ท่�เพิ�มคว่ามม่ง่มั�นเป็น็เทา่ตวั่ และเคนยาซึ�งเพิ�มงบิป็รู้ะมาณแหง่ชาตสิ์ำาหรู้บัิการู้

ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่ขึ�นอ่กหนึ�งในส์าม  เรู้าให�คำามั�นรู้่ว่มกันว่่าจัะจััดหายาค่ม

กำาเนดิให�ผู้้�หญิงิอ่กหนึ�งรู้�อยย่�สิ์บิล�านคนก่อนถึงึป็ลายทศว่รู้รู้ษัน่� ผู้า่นขบิว่นการู้

ท่�เรู้าตั�งช่�อให�ว่่า FP2020  น่�ถ่ึอเป็็นเงินก�อนใหญ่ิท่�ส่์ดเท่าท่�เคยม่มาเพ่�อส์นับิส์น่น 

การู้เข�าถึึงยาค่มกำาเนิด
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แคำ�จุ็ดเริ�มต้นำ

หลังการู้ป็รู้ะช่ม ฉันกับิแมรู่้ เลห์แมน (Mary Lehman) ผู้้�เป็็นเพ่�อนส์นิทตั�งแต่ 

ส์มยัมัธยมและเดินทางมาลอนดอนด�ว่ยกนั ได�ไป็รู่้ว่มรู้บัิป็รู้ะทานอาหารู้คำ�ากบัิ

ส์ตรู่้ผู้้�ทรู้งอิทธิพลจัำานว่นหนึ�งท่�มางานป็รู้ะชม่ครัู้�งน่�  เรู้าทก่คนด่�มไว่น์และด่�มดำ�า

กับิคว่ามรู้้�สึ์กพึงพอใจั โดยส่์ว่นตัว่แล�ว่ฉันโล่งอกท่�ทำาหน�าท่�เส์ร็ู้จัสิ์�นเส่์ยท่ 

หลงัจัากหลายเดอ่นของการู้ว่างแผู้นและว่ติกกังว่ล ฉนัก็รู้้�สึ์กว่า่จัะได�ผู่้อนคลาย

แล�ว่

ตอนนั�นเองท่�ผู้้�หญิงิทก่คนพากันบิอกฉันว่า่ “เมลินดา คณ่ไม่เข�าใจัหรู้อก

หรู่้อ  การู้ว่างแผู้นครู้อบิครัู้ว่เป็็นแค่ก้าวแรก ส์ำาหรู้ับิผู้้�หญิิง!  เรู้าต�องเดินหน�า

ต่อไป็ยังเรู้่�องท่�ใหญิ่กว่่าน่�มาก!”

ฉันเป็็นคนเด่ยว่ในงานท่�ไรู้�เด่ยงส์าพอจัะรู้้�สึ์กป็รู้ะหลาดใจั แล�ว่ฉันก็ตก

ตะลัึงพรึงเพริด มาก  ฉันไม่อยากได�ยินอะไรู้แบิบิน่�เลย  ฉันค่ยกับิแมรู่้ในรู้ถึ 

หลังอาหารู้ม่�อนั�น บิอกเธอซำ�าไป็ซำ�ามาว่่า “แมรู่้ พว่กนั�นต�องล�อเล่นแน่ๆ”  ฉัน

เก่อบิรู้�องไห�และเอาแต่คิดว่่า ไม่ม่ที่าง ฉันได้ที่ำาในสุ่วนของฉันแล้ัว แล้ัวมันก็

มากกว่าที่่�ฉันจะรับไหวด้วยั่ แค่วางแผนครอบครัวอยั่่างเด่ยั่วก็ม่งานรออยู่ั่

มหาศาลัแลัว้ถ้า้เราอยั่ากบรรลัเุปา้หมายั่ท่ี่�เพิ�งประกาศไป  ถ้า้มป่ญัหาเก่�ยั่วกบั

ผู้หญิงที่่�มากมายั่กว่าน่้แลั้วจะจัดการอยั่่างไร

เส์ย่งเรู่้ยกรู้�องให�ทำา “มากขึ�น” น่�กลายเป็็นเรู่้�องท่�รู้บัิฟงัได�ยากเป็น็พิเศษั

หลงัฉนัเดนิทางไป็เซเนกลัมาเม่�อกอ่นหน�านั�นไมก่่�ว่นั  ฉนัได�ไป็นั�งอย่้ในกรู้ะทอ่ม

หลงัเลก็กบัิผู้้�หญิงิกล่ม่หนึ�งท่�คย่เรู้่�องการู้ขรู้บิิอว่ยัว่ะเพศหญิงิ  พว่กเธอทก่คน

โดนขรู้บิิกนัหมดแล�ว่  หลายคนเคยจับัิตวั่ลก้ส์าว่ตรู้งึไว่�ตอนท่�ลก้โดนขรู้บิิ  ขณะ

ท่�พว่กเธอเล่าเรู้่�องน่�ให�ฉันฟัง เพ่�อนรู้่ว่มงานของฉันช่�อมอลล่ เมลชิง (Molly 

Melching) ท่�ทำางานในเซเนกัลมานานนับิสิ์บิปี็และเป็็นล่ามให�ฉันในวั่นนั�นบิอก
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ว่่า “เมลินดา ฉันจัะไม่แป็ลบิางอย่างให�ค่ณฟังนะ เพรู้าะฉันคิดว่่าค่ณไม่น่าจัะ 

รู้ับิได�” (ส์ักว่ันหนึ�งฉันจัะต�องรู้ว่บิรู้ว่มคว่ามกล�าไป็ถึามเธอว่่าเรู้่�องนั�นค่ออะไรู้)

ผู้้�หญิิงเหล่านั�นบิอกฉันว่่าพว่กเธอเป็ล่�ยนใจัมาคัดค�านพิธ่กรู้รู้มน่�แล�ว่ 

ตอนพว่กเธออาย่น�อยๆ เคยกลัว่ว่า่หากไม่ให�ล้กส์าว่ขริู้บิอว่ยัว่ะเพศก็อาจัไมไ่ด�

แต่งงานไป็ตลอดช่วิ่ต  เม่�อล้กส์าว่เล่อดออกจันตาย พว่กเธอก็เคยเช่�อว่่าเป็็น

เพรู้าะว่ญิิญิาณชั�ว่รู้�าย แตต่อนน่�เหน็แล�ว่ว่า่ม่มมองเชน่นั�นเป็น็เรู้่�องโกหก จังึล่ก

ขึ�นมาต่อต�านการู้กรู้ะทำาดังกล่าว่ในหม้่บิ�านของตัว่เอง

พว่กเธอท่�เช่�อว่่าส์ิ�งท่�เล่าให�ฉันฟังน่�ค่อคว่ามก�าว่หน�า ซึ�งก็เป็็นเช่นนั�น

จัริู้งๆ  แต่ก่อนจัะเข�าใจัได�ว่่ามันค่อคว่ามก�าว่หน�า เรู้าก็ต�องเข�าใจัก่อนว่่าพิธ่กรู้รู้ม

น่�โหดเห่�ยมและยังคงแพรู่้หลายมากแค่ไหน  พว่กเธอกำาลงับิอกฉันว่า่ได�ก�าว่มา

ไกลมากแล�ว่ และเผู้ยให�ฉันรู้้�ด�ว่ยว่่าส์ถึานการู้ณ์ของผู้้�หญิิงในป็รู้ะเทศของ 

พว่กเธอยังยำ�าแย่เหล่อเกิน  เรู้่�องน่�ทำาให�ฉันหว่าดกลัว่จันพ้ดอะไรู้ไม่ออก ฉัน

เหน็ว่า่คว่ามพยายามชว่่ยเหลอ่เป็น็เรู้่�องไรู้�คว่ามหว่งัและไมจ่ับิส์ิ�น มนัเกนิกำาลงั

ท่�แรู้งกายแรู้งใจัและทรัู้พยากรู้ของฉันจัะรู้องรู้ับิไหว่  ฉันจัึงบิอกตัว่เองว่่า “ฉัน

ไม่เอา แล�ว่”

ฉันคิดว่่าพว่กเรู้าส่์ว่นใหญ่ิคงเคยพ้ดว่่า “ฉันไม่เอาแล�ว่” มาบิ�าง  บ่ิอยครัู้�ง

เรู้าได�ค�นพบิว่่าการู้ “ไม่เอา” เป็็นแค่ก�าว่ท่�เจ็ับิป็ว่ดบินเส์�นทางส่้์คว่ามม่่งมั�นท่�

ลงลึกยิ�งกว่่าเดิม  แต่ฉันยังติดอย่้ในภวั่งค์ “ฉันไม่เอาแล�ว่” ท่�ได�มาจัากเซเนกัล

ตอนผู้้�หญิิงท่�รู่้ว่มโต�ะอาหารู้ในลอนดอนบิอกฉันว่่ายังม่เรู่้�องต�องทำาอ่กมากแค่

ไหน  ดงันั�น ฉนัจังึพด้ว่า่ “ฉนัไมเ่อาแล�ว่” กบัิตวั่เองเป็น็หนที่่�สุอง ในรู้อบิสั์ป็ดาห์

ฉันมองลงไป็ในห่บิเหว่ท่�กั�นกลางรู้ะหว่่างส์ิ�งท่�ต�องทำากับิส์ิ�งท่�ทำาได� แล�ว่ฉันก็ได�

แต่พ้ดว่่า “ไม่!”

แม�ไม่ได�บิอกเรู้่�องน่�กบัิใครู้นอกจัากตัว่เอง แตฉ่นัก็ม่ง่มั�นจัะว่างม่อจัรู้งิๆ

ทว่่าต่อมาเม่�อฉันเริู้�มใจัอ่อนก็ได�รู้้�ว่่า “ไม่!” ท่�บิอกตัว่เองนั�นเป็็นแค่การู้ต่อต�าน

ครู้ั�งส์่ดท�ายก่อนยอมจัำานน  ฉันต�องยอมรู้ับิว่่าบิาดแผู้ลของเด็กส์าว่ในเซเนกัล
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และคว่ามต�องการู้ของผู้้�หญิงิทั�ว่โลกนั�นมากมายเกินกว่า่ฉันจัะเย่ยว่ยาไหว่  ฉนั

ต�องยอมรัู้บิว่่างานของฉันค่อทำาหน�าท่�ของตัว่เองให�ด่ท่�ส์่ด ยอมใจัส์ลายเพ่�อ 

ผู้้�หญิิงเหล่านั�นท่�เรู้าไม่อาจัช่ว่ยไหว่ และต�องมองโลกในแง่ด่เข�าไว่�

เม่�อเว่ลาผู่้านไป็ฉันก็เป็ล่�ยนมาตอบิว่า่ “ได�” แล�ว่มันก็ชว่่ยให�ฉันเข�าใจัว่า่

ผู้้�หญิิงกล่่มนั�นในลอนดอนต�องการู้บิอกอะไรู้  การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่เป็็นก�าว่

แรู้ก แตก่�าว่แรู้กนั�นไมใ่ชแ่ค่การู้เข�าถึงึยาคม่กำาเนดิ มนัคอ่ก�าว่ส์้พ่ลงัด�ว่ย  การู้

ว่างแผู้นครู้อบิครัู้ว่ม่คว่ามหมายมากกว่่าการู้ได�สิ์ทธิ�ตัดส์ินใจัว่่าจัะม่ล้กหรู่้อไม่

และมต่อนไหน มนัค่อกญ่ิแจัท่�จัะพาเรู้าป็ลดลอ็กอ่ป็ส์รู้รู้คทก่ชนดิท่�ฉด่รัู้�งผู้้�หญิงิ

มาเนิ�นนาน

คำว�มคิำดสำำ�คัำญิท่�ข�ดห�ยไป 

สำำ�หรับฉัันำค่ำอก�รลังทุนำกับผูู้้หญิิง

เม่�อหลายปี็ก่อนในอินเด่ย ฉันเคยไป็พบิกล่่มช่ว่ยเหล่อตัว่เอง (self-help 

group) ของผู้้�หญิิงหลายกล่่ม และได�เห็นผู้้�หญิิงส์รู้�างพลังให�กันและกัน  ฉันได� 

เห็นผู้้�หญิิงยกกันและกันขึ�นไป็  ท่กอย่างเรู้ิ�มต�นเม่�อพว่กเธอเรู้ิ�มพ้ดค่ยกัน

ในช่ว่งหลายป็ีต่อจัากนั�น ม้ลนิธิของเรู้าก็ได�ให�เงินส์นับิส์น่นกล่่มช่ว่ย

เหล่อตัว่เองของผู้้�หญิิงหลายกล่่มท่�ม่เป็้าหมายแตกต่างกันไป็  ทั�งป็้องกันการู้

แพรู้รู่้ะบิาดของเช่�อเอชไอว่ ่ชว่่ยให�เกษัตรู้กรู้หญิงิซ่�อเมล็ดพนัธ่ท์่�มค่ณ่ภาพมาก

ขึ�น และชว่่ยให�ผู้้�หญิงิได�เงนิก้�  มเ่หตผู่้ลมากมายให�ตั�งกล่่มแบิบิน่�ขึ�นมา  แตไ่ม่

ว่า่เป็า้หมายแรู้กเริู้�มค่ออะไรู้ เม่�อผู้้�หญิงิได�ข�อมล้ เครู่้�องมอ่ เงินทน่ และได�สั์มผัู้ส์

ถึึงพลังของตัว่เอง พว่กเธอก็จัะติดปี็กและโบิยบิินพาทั�งกล่่มไป็ส์้่จั่ดหมายท่�

อยากไป็
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ในอินเด่ย ฉันได�พบิเกษัตรู้กรู้หญิิงในกล่่มช่ว่ยเหล่อตัว่เองผู้้�ได�ซ่�อเมล็ด

พนัธ์่ใหม่ๆ ได�ป็ลก้พช่เพิ�มขึ�น และได�ผู้ลผู้ลิตมากขึ�นจัากไรู้ส่์ว่นของตัว่เอง  พว่ก

เธอเลา่เรู้่�องน่�ให�ฉนัฟงัในแบิบิท่�เป็น็ส่์ว่นตวั่อยา่งยิ�ง  “เมลินดาคะ ฉนัเคยอย่้ใน

ห�องท่�แยกจัากตัว่บิ�าน ไม่ได�รัู้บิอนญ่ิาตให�เข�าบิ�านท่�แมส่์าม่อย่้ด�ว่ยซำ�า  ฉันต�อง

อย่้ในห�องท่�แยกออกไป็ด�านหลังและไมม่่ส์บ้ิใ่ช� กเ็ลยต�องใช�ข่�เถึ�าแทน  แตต่อน

น่�ฉนัม่เงนิแล�ว่กเ็ลยซ่�อส์บิ้ไ่ด� และส์า่หรู่้ของฉนักส็์ะอาด  แมส่์าม่นบัิถึอ่ฉนัมาก

ขึ�นจึังยอมให�ฉันเข�าไป็อย่้ในบิ�านด�ว่ย แถึมตอนน่�ฉันยังม่เงินมากขึ�น ก็เลยซ่�อ

จัักรู้ยานให�ล้กชายได�ด�ว่ย”

อยากอว่ดว่่าแม่ส์าม่นับิถึ่อตัว่เองใช่ไหม  ซ่�อจัักรู้ยานให�ล้กชายส์ิ

ทำาไมทำาแบิบินั�นแล�ว่ได�รู้ับิคว่ามนับิถึ่อ  ไม่ใช่เพรู้าะธรู้รู้มเน่ยมท�องถึิ�น

อะไรู้หรู้อกค่ะ  มันเป็็นเรู่้�องส์ากลเลยด�ว่ยซำ�า  แม่ส์าม่นับิถึ่อล้กส์ะใภ�เพรู้าะ 

รู้ายได�ของเธอชว่่ยป็รัู้บิป็รู่้งคณ่ภาพชว่่ติของคนในครู้อบิครู้วั่  เม่�อผู้้�หญิงิเรู้าได�

ใช�คว่ามส์ามารู้ถึและพลังงาน เรู้าก็จัะได�พ้ดด�ว่ยเส์่ยงของตัว่เองเพ่�อส์นับิส์น่น

ค่านิยมของเรู้าเอง แล�ว่นั�นก็จัะทำาให�ช่ว่ิตของท่กคนด่ขึ�น

เม่�อผู้้�หญิิงม่สิ์ทธิ�ม่เส่์ยง ครู้อบิครัู้ว่เจัริู้ญิก�าว่หน�า สั์งคมก็จัะด่ตาม  คว่าม

ส์มัพนัธน์่�เช่�อมโยงอย่้บินพ่�นฐานคว่ามจัริู้งอนัเรู่้ยบิงา่ย  เม่�อใดท่�คณ่พากล่ม่คน

ท่�ถึ้กก่ดกันกลับิเข�ามาในส์ังคมได�อ่กครัู้�ง ท่กคนก็จัะได�ป็รู้ะโยชน์  เม่�อใดท่�ค่ณ

พยายามให�ผู้้�หญิิงและเด็กหญิิงทั�ว่โลกได�เข�ามาม่บิทบิาทในส์ังคม ค่ณก็กำาลัง

ช่ว่ยเหล่อคนครู้ึ�งหนึ�งของป็รู้ะชากรู้ทั�งหมด เพ่�อป็รู้ะโยชน์ของส์มาชิกท่กคนใน

ทีุ่ก ช่มชน  คว่ามเท่าเท่ยมทางเพศจัะช่ว่ยยกท่กคนขึ�น

การู้ให�ผู้้�หญิิงได�ม่ส์่ว่นรู้่ว่มในส์ังคมและการู้ยกฐานะของผู้้�หญิิงเช่�อมโยง

กบัิส์ญัิญิาณบิง่บิอกการู้มสั่์งคมท่�ด ่ตั�งแต่รู้ะดบัิการู้ศกึษัาท่�ส์ง้ขึ�น อตัรู้าการู้จั�าง

งานเพิ�มขึ�น และเศรู้ษัฐกิจัเติบิโตรู่้ดหน�า ไป็จันถึึงว่ัยรู้่่นตั�งครู้รู้ภ์น�อยลง คว่าม

รู่้นแรู้งในครู้อบิครู้วั่ลดลง และอาชญิากรู้รู้มลดลง  ส์ทิธสิ์ตรู่้มาพรู้�อมส์ข่ภาพท่�

ด่และคว่ามมั�งคั�งของส์ังคม  ป็รู้ะเทศท่�ผู้้�ชายครู้อบิงำาท่กอย่างต�องเส์่ยโอกาส์
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เพรู้าะไม่ใช�คว่ามส์ามารู้ถึของผู้้�หญิิงให�เกิดป็รู้ะโยชน์ และยังป็รู้ะส์บิปั็ญิหา

เพรู้าะมผู้่้�นำาเพศชายท่�จัติใจัคบัิแคบิด�ว่ย  ตรู้าบิใดท่�ไมเ่ป็ล่�ยนผู้้�นำาหรู่้อทศันคติ

ของผู้้�นำา ป็รู้ะเทศเหล่านั�นก็ไม่ม่ทางเจัรู้ิญิ

เป็น็เรู่้�องส์ำาคญัิอยา่งยิ�งท่�มนษ่ัยชาตติ�องเข�าใจัว่า่การู้ส์รู้�างพลงัให�ผู้้�หญิงิ

เก่�ยว่ข�องกบัิคว่ามมั�งคั�งและส์ข่ภาพท่�ดข่องส์งัคมได�อยา่งไรู้  แม�เรู้าจัะได�รู้้�อะไรู้

มากมายในการู้ทำางานตลอดย่�สิ์บิปี็ท่�ผู้่านมา แต่คว่ามคิดส์ำาคัญิท่�ขาดหาย

ส์ำาหรู้บัิเรู้ากค็อ่ส์ิ�งน่�เอง  คว่ามคดิส์ำาคญัิท่�ขาดหายสุำาหรบัฉัน  ถึ�าคณ่อยากยก

มน่ษัยชาติก็ต�องส์รู้�างพลังให�ผู้้�หญิิง  น่�ค่อการู้ลงท่นท่�ครู้อบิคล่ม แพรู่้หลาย และ

ม่อิทธิพลส์้งส์่ดเท่าท่�ค่ณจัะลงท่นกับิมน่ษัย์ได�

ฉันอยากบิอกค่ณได�เหล่อเกินว่่าคว่ามคิดน่�เกิดขึ�นกับิฉันตอนไหน แต่ก็

ทำาไมไ่ด�  มันเหม่อนดว่งอาทิตย์ท่�ค่อยๆ ลอยขึ�นฟา้และมอบิแส์งส์ว่า่งให�ฉันมาก

ขึ�นเรู่้�อยๆ  เป็็นส่์ว่นหนึ�งของการู้ต่�นรู้้�ท่�คนอ่�นได�รู่้ว่มแบ่ิงป็ันและกรู้ะต่�นให�มัน

เกิดขึ�น  แล�ว่ส์่ดท�ายท่กคนก็จัะได�ข�อส์รู่้ป็ตรู้งกันและส์รู้�างแรู้งส์่งให�เกิดการู้

เป็ล่�ยนแป็ลงในโลกใบิน่�

เพ่�อนส์นิทคนหนึ�งของฉันคอ่คลิเล่ยน โน (Killian Noe) ได�ก่อตั�งองค์กรู้ 

ช่�อคาเฟฟ้�นฟ ้(Recovery Café) ขึ�นเพ่�อให�บิริู้การู้ผู้้�ป็รู้ะส์บิปั็ญิหาจัากการู้เป็น็

คนไรู้�บิ�าน การู้เส์พตดิ และป็ญัิหาส่์ขภาพจัติ ชว่่ยเหลอ่ให�พว่กเขาส์รู้�างชว่่ติใน

แบิบิท่�ต�องการู้  คิลเล่ยนเป็็นแรู้งบัินดาลใจัให�ฉันพิจัารู้ณาเรู่้�องต่างๆ อย่างลึกซึ�ง

ยิ�งขึ�น  เธอมกัถึามคำาถึามท่�เพ่�อนๆ ค่�นเคยกนัดว่่า่ “ตอนน่�เธอรู้้�เรู้่�องอะไรู้ลึกซึ�ง

กว่่าท่�เคยรู้้�แต่เดิมบิ�าง” ฉันรู้ักคำาถึามน่�เพรู้าะมันให�คว่ามส์ำาคัญิแก่การู้เรู่้ยนรู้้�

และเติบิโต  คว่ามรู้้�ไม่ใชแ่ค่การู้ส์ะส์มข�อม้ล แต่มนัคอ่การู้เข�าใจัในคว่ามจัริู้งอัน

ยิ�งใหญ่ิอย่างลึกซึ�ง  เม่�อเว่ลาผู่้านไป็ปี็แล�ว่ปี็เล่า แรู้งส์นับิส์น่นและคว่ามรู้้�ของ

เพ่�อน เพ่�อนรู่้ว่มงาน และผู้้�ม่ป็รู้ะส์บิการู้ณ์ก่อนหน�าก็ได�ช่ว่ยให�ฉันเห็นชัดเจัน

ขึ�นว่่าส์าเหต่หลักของคว่ามยากจันและโรู้คภัยค่อข�อจัำากัดด�านวั่ฒนธรู้รู้ม การู้เงิน

และกฎหมายท่�ปิ็ดกั�นสิ์�งท่�ผู้้�หญิิงทำาได� (แลัะคิดว่าที่ำาได้) เพ่�อตัว่เธอเองและล้ก
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ด�ว่ยเหต่น่�เองฉันจัึงมองว่่าผู้้�หญิิงและเด็กหญิิงค่อป็ัญิหาท่�คว่รู้เข�าไป็แก�

และเป็น็จัด่ท่�คว่รู้เข�าไป็จั้โ่จัมในกำาแพงป็ดิกั�นโอกาส์ของคนจัน  เรู้่�องรู้าว่ในแตล่ะ

บิทของหนังส์่อเล่มน่�ล�ว่นให�คว่ามส์ำาคัญิกับิเพศหญิิง ทั�งส่์ขภาพของแม่และ

ทารู้กแรู้กเกิด การู้ว่างแผู้นครู้อบิครู้ัว่ การู้ศึกษัาของผู้้�หญิิงและเด็กหญิิง งาน

ท่�ไรู้�ค่าตอบิแทน เจั�าส์าว่เด็ก ผู้้�หญิิงในภาคการู้เกษัตรู้ และผู้้�หญิิงในท่�ทำางาน 

ปั็ญิหาแต่ละเรู่้�องเกิดจัากกำาแพงท่�ขว่างกั�นคว่ามก�าว่หน�าของผู้้�หญิิง  เม่�อกำาแพง

เหล่าน่�พังทลายลง โอกาส์ก็จัะเปิ็ดกว่�าง  นอกจัากโอกาส์น่�จัะยกผู้้�หญิิงให�พ�นจัาก

คว่ามยากจันแล�ว่ มันยังยกรู้ะดับิผู้้�หญิิงให�เท่าเท่ยมกับิผู้้�ชายในท่กว่ัฒนธรู้รู้ม

และท่กรู้ะดับิของส์ังคมด�ว่ย  ไม่ม่การู้เป็ล่�ยนแป็ลงใดท่�จัะพัฒนาคว่ามเป็็นอย่้

ของโลกได�ด่ไป็กว่่าน่�แล�ว่

คว่ามเช่�อมโยงน่�เรู่้ยกได�ว่่าส์มบ้ิรู้ณ์แบิบิท่�ส์่ดเท่าท่�จัะพบิเจัอได�ในโลก

ข�อม้ล  หากค่ณค�นเรู่้�องคว่ามยากจันก็จัะเจัอผู้้�หญิิงท่�ไรู้�พลัง  หากค่ณศึกษัา

เรู้่�องคว่ามเจัรู้ิญิรู้่่งเรู้่องก็จัะเจัอผู้้�หญิิงท่�ม่พลังและได�ใช�มัน

เม่�อผู้้�หญิิงตัดส์ินใจัได�ว่่าจัะม่ล้กหรู่้อไม่และจัะม่ตอนไหน  เม่�อผู้้�หญิิง

ตัดสิ์นใจัได�ว่่าจัะแต่งงานหรู่้อไม่ แต่งตอนไหน และแต่งกับิใครู้  เม่�อผู้้�หญิิงเข�าถึึง

บิริู้การู้ส์าธารู้ณส์่ข ทำางานไรู้�ค่าตอบิแทนตามส์่ว่นแบิ่งท่�เท่าเท่ยม ได�รัู้บิการู้

ศึกษัาตามต�องการู้ ตัดส์ินใจัทางการู้เงินได�ตามคว่ามจัำาเป็็น ได�รัู้บิการู้ป็ฏิบิัติ

อย่างให�เก่ยรู้ติในท่�ทำางาน ได�ม่สิ์ทธิ�ม่เส่์ยงเท่าผู้้�ชาย เติบิโตขึ�นด�ว่ยคว่ามช่ว่ยเหล่อ

จัากหญิิงแลัะชายั่ ท่�ส์ั�งส์อนเรู้าในเรู่้�องการู้เป็็นผู้้�นำาและส์นับิส์น่นเรู้าให�ได�ม่

ตำาแหน่งส์้ง  เม่�อนั�นผู้้�หญิิงก็จัะก�าว่หน�า...และครู้อบิครู้ัว่กับิส์ังคมของเรู้าก็จัะ

ก�าว่หน�าไป็พรู้�อมกัน

เรู้าอาจัมองป็ญัิหาตา่งๆ เหลา่น่�เป็น็กำาแพงหรู่้อป็รู้ะตก้ไ็ด�  แตฉั่นรู้้�แล�ว่

ว่่าเรู้ามองมันแบิบิไหน  ในหัว่ใจัและคว่ามคิดของผู้้�หญิิงท่�ม่พลังท่กวั่นน่� “กำาแพง

ท่กแห่งค่อป็รู้ะต้”

มาทลายกำาแพงและเดินทะล่ป็รู้ะต้ไป็ด�ว่ยกันนะคะ


