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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

หลักบริหาร 
“หนังสือหลักราชการ” 
จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 26 จงมีความละอายต่อบาป สารัตถะในโคลงบทนี้ มีความทัน

สมัยในทุกกาลแท้ ปัญหาทางการบริหารที่ปรากฏขึ้นเนืองๆ อันขัดต่อ  

คุณธรรม ความถูกต้อง หรือขัดต่อหลักบริหาร หากว่าถึงหลักการบริหาร เรื่องของหลักคุณ

ธรรม หรือ Merit System ดูจะเป็นหลักสากล เพราะด้วยอาศัยหลักเรื่องความถูกต้อง ไม่เอน

เอียง หรือฝักใฝ่ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบสันติสุขและอาจนำมาซึ่งข้อครหาถึง

ความไม่โปร่งใสได้ ฉะนั้น ผู้นำองค์กรจึงชอบที่จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติดี ประพฤติ

ชอบ ประกอบการงานด้วยความสุจริต อยู่ในกรอบของระเบียบ ไม่หันเหใส่ใจในสิ่งที่ขัดต่อ

จารีตประเพณี ศีลธรรม กฎหมายอาญาบ้านเมือง ซึ่งนี่คือจุดสำคัญของการมีความละอาย

ต่อบาป รู้ดีและสำนึกสำเหนียกตลอดเวลาที่จะไม่แตะต้องสิ่งที่เป็นบาป  

ในปัจจุบันนี้เรื่องของบาปบุญคุณโทษที่แม้จะเป็นเรื่องของธรรมะ แต่อย่าลืมว่าก็ไม่

ได้ตัดขาดทีเดียวออกจากการทำงานแม้แต่น้อย เพราะเรื่องของบาปบุญคุณโทษ แท้จริง

เป็นการกำกับให้คนระแวดระวังหากกำลังจะประพฤติผิด นั่นคือให้ฉุกคิดว่าสิ่งที่จะประพฤติ

นั้นๆ อาจะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อผู้อื่นได้ หากจะยกตัวอย่างที่ทันสมัยก็เช่น การไม่มัก

ง่ายทิ้งปฏิกูล หรือทำลายสิ่งแวดล้อม การทำงานโดยไม่เบียดบังประโยชน์เข้ากระเป๋า การ

บริหารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ฯลฯ ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงควรระลึกเสมอว่ากิจกรรมใดๆ 

(Activity) ที่สร้างทุกข์ หรือก่อบาปแก่ผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นได้รับกรรม หรือความเดือดร้อนแล้ว

ย่อมจะเป็นบูมเมอร์แรงที่สะท้อนกลับมาสู่ผู้ก่ออย่างแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า หรือที่เรียกว่ากรรม

จัดสรรเลยทีเดียว ดังนั้น การทำงานใดๆ หรือการบริหารใดๆ ก็ดี ควรมีสติระลึกเสมอว่ามี

ความละอายต่อบาป  

โคลงบทที่ 27 สุจริตคือเสื้อเกราะเหล็กเลิศ ใจความโดยสรุปของโคลงบทนี้สะท้อน

ความสุจริตของผู้ปฏิบัติ โดยไม่สนใจต่อความชั่วช้า ความสุจริตนั้นเองจะเป็นเสมือนเสื้อ

เกราะที่คุ้มครองผู้ปฏิบัติ หรือผู้สวมใส่ เพราะในเมื่อตนเองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มิได้เบียดบังสิ่งใดๆ เข้าพก เข้าห่อ แม้เมื่อมีผู้ใดจะมาทำร้ายหรือทำลายด้วยการใส่ไคร้ ก็

ย่อมไม่อาจระคายผิวได้ฉันใด ความสุจริตย่อมจะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้มัวหมองฉันนั้น การ

บริหารงานในองค์กรปัจจุบันก็เฉกเช่นเดียวกัน ทุกอย่างควรจะโปร่งใส (Transparence) 

ตรวจสอบได้เสมอ แม้เมื่อตกอยู่ในภาวะที่อาจจะมีคนแก่งแย่ง ไขว้คว้า โดยไม่คำนึงถึงความ

ถูกต้อง ไม่สนใจต่อความสุจริต ด้วยการกระทำการทุจริตแล้ว แม้จะปกปิดมิดชิดเพียงไร แต่

ก็เป็นตราบาปของคนๆ นั้นเอง ยิ่งในยุคกาลปัจจุบัน สิ่งใดที่เป็นการทุจริต ย่อมจะถูกเปิดเผย

ไม่ช้าก็เร็ว หรือเข้าทำนองฟ้ามีตาเสมอก็ย่อมได้  

โคลงบทที่ 28 ผู้รู้ไม่เหิม เรื่องของความรู้ หรือวิทยาการต่างๆ ดูจะเป็นเรื่องที่ศึกษา

ไม่รู้จบ จะเห็นได้ว่าคนที่หมั่นศึกษา ขวนขวาย ใฝ่หาความรู้อยู่เนืองๆ อย่างไม่หยุดยั้ง หรือที่

เรียกกันว่าเป็น Life Time Education นั้น

เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นั้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอ 

คนที่ฉลาดจะไม่ผยองลำพอง หรือแสดง

ฤทธิ์เดชเดโชว่าเป็นผู้รอบรู้ โคลงสุภาษิต

บทนี้จึงเตือนสติคนที่หลงตนว่าเก่ง ฉลาด 

เป็นผู้รู้ในศิลปะวิทยาการ ไม่ให้ทะนงจน

ดูแคลนผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะมีดีกรีการศึกษา

ที่ด้อยกว่าและปรามาสว่าเขามีปัญญาน้อย

กว่า แถมอาจปากไวคุยโวอวดตัวอวดตนว่า

เป็นผู้รู้ เช่นนี้แล้ว ท่านว่าไม่เป็นการฉลาด

เลยแม้แต่น้อย กลับจะถูกมองว่าเป็นคน  

เขลาเสียด้วยซ้ำ เราต่างเชื่อกันว่าการศึกษา

สูงๆ ยกระดับความรู้ในคนนั้นๆ สูงกว่าคน

อื่นที่ไม่มีโอกาสเรียน แต่พึงระลึกเสมอ

ว่าการศึกษาอาจไม่ช่วยยกระดับจิตใจของ

คนได้เลย หากว่าคนผู้นั้นตกอยู่ในความ

หลงว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นจนดูแคลนผู้อื่น  

ยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ดูจะเพ่งความ

ใส่ใจไปที่ใบเบิกทางเสียมากกว่าบางคนสู้

อุตส่าห์เรียนจนถึงระดับสูงๆ เพียงเพื่อจะ

อาศัยเป็นสิ่งประดับชิ้นหนึ่งก็ไม่ปานทีเดียว

ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เมื่อได้ใบเบิกทางนั้น 

แล้วก็เข้าใจว่าเลอเลิศกว่าผู้ใด แต่หารู้ไม่

ว่าวิทยาการใหม่ๆ จะพัฒนาก้าวหน้าไปอยู่

เสมออย่างไม่รู้จบ ฉะนั้น การที่จะมีปัญญา

ต่อยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นจึงไม่มีวันจบ โคลง

สุภาษิตบทนี้จึงสอนว่าถึงใครจะเป็นผู้รู้ เป็น

ปราชญ์ก็ดี ใช่ว่าจะวิเศษกว่าชาวบ้านก็หาไม ่

การเป็นปราชญ์ นอกจากจะต้องหมั่นศึกษา 

ลับมีดคมอยู่เสมอแล้วยังต้องมีจิตคารวะ 

อ่อมน้อม ไม่อหังการว่าเหนือชั้นกว่าผู้ใด
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เป็นอันขาด เพราะมีคำกล่าวที่ว่าเหนือฟ้า

ยังมีฟ้าฉันใด คนที่เป็นมหาปราชญ์ก็ยังมีอยู่

ฉันนั้น เพียงแต่เขาไม่ได้โอ้อวดตนเองเท่า-

นั้น ในเชิงการบริหารงานแล้ว ผู้ที่มีตำแหน่ง

ใหญ่โตมีความเป็นผู้รู้ในสาขาใดก็ดีควรจะ

วางตัวให้เหมาะสม ไม่วางก้ามใหญ่โต หรือ

ข่มใครเขาด้วยวาจา เพราะไม่ได้ช่วยจรรโลง

ให้ตัวเด่นแต่อย่างใดซ้ำยังจะเป็นที่ดูแคลน

อีกต่างหาก  

โคลงบทที่ 29 สุขใดไม่เท่ากับ

ความสงบ โคลงสุภาษิตบทนี้มุ่งจะสื่อให้

เห็นว่าความสงบสุขเป็นความสุขอันแท้จริง

ของมนุษย์ ความไม่สงบอันเกิดจากสงคราม 

ไม่เพียงแต่จะสร้างความพลัดพราก ภัยต่อ

ทรัพย์สิน ชีวิต ซ้ำยังสร้างความเสื่อมและ

ทุกขเวทนาอีกมากมายอันเกิดจากผลพวง

ของสงคราม อย่างไรก็ดี หากมองในแง่มุม

ของหลักของการบริหารงานแล้ว มีแง่มุมของ

การบริหารอยู่มากมายทีเดียว นั่นก็คือองค์กร

ใดก็ดี หากรู้จักบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

แล้ว ไม่เพียงจะสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี 

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มองเป้า-

หมายองค์กรเป็นหลักชัยที่จะไปสู่ ไม่มอง

ประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง มองประโยชน์องค์กร

เป็นใหญ่ เช่นนี้ ความสมัครสมานอันเกิด

จากแรงทุ่มเทจะหนีหายไปเสียที่ไหน ความ

สงบอันเกิดจากการดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้

บังคับบัญชา โดยที่มิต้องให้เกิดจากการเรียก-

ร้อง หรือใช้พละกำลังในการกดดัน หรือบีบเค้น 

การร่วมมือร่วมใจอันเกิดจากความเข้าใจ 

ความรัก ความเอื้ออาทรในผู้ใต้บังคับบัญชา จะส่งผลและอานิสงส์อันมหาศาลแก่องค์กรได้

อย่างเอกอุ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อร้องทุกข์ ในฐานะของผู้นำ หรือผู้บังคับบัญชา จึงต้องรีบดูแล 

แก้ไขปัญหา หรือข้อข้องใจให้ทันท่วงที แม้นปล่อยปละละเลยโดยคิดเสียว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 

โอกาสจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ย่อมมีโอกาสเสมอ ฉะนั้น หากจะให้องค์กรเกิดความ

สงบ สันติสุข ผู้นำทุกระดับจึงควรจะใส่ใจ แก้ไขให้ลุล่วง    

โคลงบทที่ 30 การไม่แก่งแย่งรุกรานใคร ความในโคลงสุภาษิตนี้ต้องการจะบอกให้

คนเรารู้จักความพอเพียงที่จะไม่รุกราน แย่งชิง หรือแก่งแย่งเอาทรัพย์สมบัติ แผ่นดินของผู้อื่น

เป็นของตน เพราะไม่เพียงเป็นการสร้างความหมางใจ ผูกใจเจ็บอันเกิดจากความโลภเท่านั้น 

ยังสร้างความหมางใจ ผูกใจเจ็บตอบแทน รังแต่เป็นการสร้างเหตุแห่งความไม่สงบสุขและ

ความหวาดระแวงสืบไป ในแง่ของการบริหารงานในองค์กรก็คงไม่ผิดเพี้ยนไปเท่าไรนัก มี

ตัวอย่างของการแก่งแย่งตำแหน่งอันเป็นสิ่งที่หมายปองด้วยกลวิธีต่างๆ นานา อาจมีการขัด

แข้งขัดขา หรือให้ร้ายป้ายสี ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังทำลายล้าง เพื่อให้ตนเอง

ได้ครอบครองตำแหน่งที่ตนหมายปองด้วยกลวิธีอันฉ้อฉล หากดูแล้วก็ไม่ต่างไปจากการ  

ช่วงชิงแก่งแย่งรุกรานเท่าไรนัก เพียงแต่แปลงจากสนามรบที่ห้ำหั่นด้วยอาวุธ มาเป็นกล

อุบายที่หมายบั่นทอนทำลาย ซึ่งไม่ต่างกันเลย   

ฉะนั้นใครก็ตามที่มีอกุศลจิตใช้วิธีมาร จึงไม่เป็นที่สรรเสริญ การจะเติบโตเจริญ

ก้าวหน้าในตำแหน่ง นอกจากจะต้องมีผลงาน มีคุณธรรมแล้ว ยังต้องมีจริยธรรม ไม่มีจิต

อิจฉาริษยาที่จะมุ่งร้ายทำร้ายใครเด็ดขาด เพราะก็เท่ากับเป็นการรุกรานคนอื่นเขาก็ไม่ปาน 

โคลงบทที่ 31 รู้สิ่งใดไม่สู้รู้ตัวเอง โคลงสุภาษิตบทนี้ถือว่าแสดงธาตุแท้ของมนุษย์ได้

ดีอีกบทหนึ่ง กล่าวคือ มนุษย์ทุกวันนี้ แม้ที่ผ่านๆ มาก็คงไม่ต่างกัน นั่นคือ จะมีบุคคลบางพวก

บางเหล่าที่น่าสงสาร ไม่รู้จักตนเอง ไม่เคยวิเคราะห์ดูตัวเองว่าเป็นคนเช่นไร มีจุดอ่อนจุดแข็ง

ใดที่พึงวิเคราะห์ หรือแก้ไขปรับปรุง มีอัตตาอันแก่กล้า ไม่รับฟังการชี้แนะ หรือไตร่ตรอง

ตนเอง ซ้ำยังเป็นคนใจเบา ปากไว คนประเภทนี้เปรียบเหมือนกบที่อยู่ในกะลาครอบ ไม่รู้

เหนือรู้ใต้ คนประเภทนี้ถือเป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่งในองค์กร หากองค์กรใดมีบุคคลเหล่านี้ 

ถือเป็นจุดอ่อนที่สมควรจะระมัดระวังเมื่อจะมอบหมายงานใดๆ ให้รับผิดชอบ เนื่องอาจจะทำ

ให้ผลงานไม่คืบหน้าแล้ว ยังอาจทำให้องค์กรปั่นป่วนด้วยวิธีคิดที่ผิดไปปุถุชนทั่วไป อันอาจ

นำมาซึ่งความเสื่อมได้ บุคคลเช่นนี้นอกจากอันตรายเนื่องจากหลงตัวว่าฉลาดรอบรู้ ไม่มี  

วิสัยทัศน์ในการทำงาน ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่จะเจริญไมตรีกับผู้คนเขา การไม่รับฟังคำวิพากษ์-

วิจารณ์อันเป็นประโยชน์สาระในการบริหารจัดการ การไม่รู้จักประสานประโยชน์แก่องค์กร 

การเก่งแต่ปากโดยไม่ไตร่ตรอง หรือคิดก่อนพูด เหล่านี้ถือเป็นความเสื่อมทั้งนั้น  

ดังนั้น ข้อคิดในบทนี้ก็คือหากใครเป็นผู้นำ หรือผู้บังคับบัญชา จึงควรจะหมั่น

ระมัดระวังให้จงดี ไม่เพลี่ยงพล้ำด้วยการหลงตนเองและอ่านตนเองไม่ออก เพราะเมื่อใด

ก็ตามที่อ่านตนเองไม่ออกแล้ว ป่วยการที่จะไปอ่านผู้ใดและซ้ำยังจะนำพาองค์กรเข้ารกเข้า

พงได้ ในทำนองเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาก็สมควรที่จะใส่ใจในการหมั่นรู้จักพินิจพิเคราะห์

ตนเองอยู่บ่อยๆ และแก้ไขข้อบกพร่องที่ตนเองมี รู้จักวิเคราะห์ตนเองด้วยใจเป็นกลาง อย่า

ปล่อยตัวปล่อยใจ หรือให้ท้ายตัวเองด้วยการหลอก หรือหลงตัวเองว่าเก่ง เพราะนอกจากจะ

ทำให้ตนเองเขลาด้วยวิธีคิดแล้ว ยังทำลายคุณค่าของตนเองลงไปอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย ข้อ-

สำคัญยังจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจที่องค์กรจะมอบหมายงานใดๆ ให้อีกด้วย  

ต่อฉบับหน้าอ่าน




