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หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ”
จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 40 การรักษาชีพยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด โคลงบท

นี้สอนให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตว่ามีความ

ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด แม้กระทั่งทรัพย์สมบัติ หรือแม้แต่อวัยวะส่วน

ใดๆ ของร่างกาย หากจ�าเป็นท่ีจะต้องสละเพื่อสงวนไว้ซึ่งชีวิตก็ควร

คิดค�านึง จริงอยู่ว่า ทรัพย์สมบัติใดๆ ล้วนเป็นของมีค่าที่อาจหามา

ด้วยความยากล�าบาก แต่เปรียบกันไม่ได้เลยกับชีวิต เพราะแม้ยังมี

ชีวิต ย่อมมีพละก�าลัง มีสติปัญญาในการแสวงหามาได้อีก ทว่าหาก

สูญเสียแล้วซึ่งชีวิต จะเอากายเนื้อที่ไหนไปประกอบสัมมาอาชีวะได้

ส�าหรับข้อคดิทีไ่ด้จากโคลงสภุาษตินี ้เราสามารถเปรยีบเปรย

ได้กับการบริหารได้อย่างดี กล่าวคือ การท�างานทุกแห่งนั้นนอกจาก

เพื่อให้องค์กรอยู่ได้ เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปได้นั้น ส่ิงหนึ่ง

ที่สมาชิกในองค์กรจะต้องเข้าใจร่วมกันก็คือ เป้าหมายขององค์กร 

สมาชกิทกุคนจะต้องเข้าใจและประจกัษ์อยูเ่สมอว่า หากไม่มอีงค์กร

ย่อมไม่มีตนเอง หากองค์กรล้มหาย ตัวเองก็ย่อมถูกกระทบตามไป

ด้วย ตัวอย่างก็มีมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น สมาชิกใน

องค์กรจึงต้องรักองค์กร หรือที่ท�างานเสมือนหนึ่งเป็นบ้านที่สอง รู้จัก

รักและถนอมบ้านที่สองนี้ มิใช่คิดว่าเป็นเพียงศาลาพักใจอย่างเด็ด-

ขาด พึงระลึกอยู่เสมอและส�านึกรู้คุณอยู่เสมอ ที่องค์กรเป็นที่พึ่งพิง

ของเรา ซึ่งหากเปรียบไปก็ดั่งแผ่นดินถิ่นเกิด หรือถิ่นพ�านัก  

การที่เรามีส�านึกเช่นนี้ ย่อมเป็นส�านึกบวก (Positive Con-

sciousness) เป็นความคิดบวก (Positive Thinking) อย่างแน่นอน

และแม้เมื่อองค์กรประสบภาวะใดๆ อันกระทบต่อส่วนรวม สมาชิก

ก็ควรจะรู้จักเสียสละ ยอมถูกตัดทอนประโยชน์ อนุเคราะห์บางเรื่อง

เพื่อสงวนชีวิตองค์กร หรือความอยู่รอดขององค์กร ก็เป็นเรื่องที่พึง

กระท�า ซึ่งก็มีตัวอย่างของหลายๆ องค์กรที่เข้าใจปรัชญาอันนี้อย่าง

น่าชมเชย ด้วยการยินยอมลดสวัสดิการผลประโยชน์ของตน เป็นต้น

โคลงบทที่ 41 ความมีวิริยะอุตสาหะ โคลงสุภาษิตบทนี้น�า

มาจากสุภาษิตฝรั่งเศสที่ว่า หนทางไปสู่เกียรติยศนั้น หาได้ประดับ

ไว้ด้วยดอกไม้หอมไม่ ความในบทนี้หมายถึงว่าหนทางที่จะไปสู่

ความมีชื่อเสียงอย่างง่ายดายนั้นย่อมไม่ง่ายดาย เพราะเป็นเรื่อง

ยากเย็นอยู่ กล่าวคือจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่มาท้าทายเปรียบ

ไปก็คือ การจะลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส�าเร็จได้

นั้นจะต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะ อาศัยความทุ่มเท ทั้งก�าลัง

หรือสติปัญญา อย่างค�ากล่าว สมัยใหม่ที่ว่า ไม่มีของฟรีในโลก นั้น

ถูกต้องแล้ว  

เสมือนหนึ่งการท�างานในองค์กร การที่จะให้งานประสบผล

ส�าเร็จ บรรลุเป้าหมายก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย การที่

บางคนได้ผลตอบแทนดี เนื่องด้วยเขามีความวิริยะอุตสาหะในการ

ท�างาน มีความร่วมมือที่ดี เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน เมื่อผลงานออกมา

เหนือ หรือดีกว่าอันเนื่องมาจากความมีวิริยะของตนก็ชอบธรรมแล้ว   

ดังนั้น หากผู้ใดปรารถนาจะได้รางวัลมาชื่นชมก็ควรจะหมั่น

ปฏบิัตงิานอย่างวิริยะ เสมือนหนึ่งนกักีฬา หากประสงค์จะได้เหรียญ

ตราประดับเกียรติ นอกจากจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึก

ซ้อมแล้ว ยังต้องมีจิตใจกล้าแกร่ง มีความมุมานะอยู่เป็นนิจ 
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โคลงบทที ่42 รูร้กัภกัดแีละเกยีรตคิณุ โคลงสภุาษติบทนีแ้ม้

อาจจะเป็นท�านองนามธรรม แต่แฝงไว้ซึ่งความลึกซึ้งอยู่มาก กล่าว

คอืการท่ีคนจะมคีวามรกัภกัดต่ีอเจ้าชวีติ หรอืรกัเกยีรต ิรกัศกัด์ิศรนีัน้  

จะต้องเป็นคนท่ีมีคุณธรรม มีธรรมะก�ากับจิตใจของตน เป็นธรรมะ

ที่ประครองให้ใฝ่ดี แม้จะประสบกับความยากล�าบาก ก็สู้อดทน ไม่

ยอมพ่ายต่อสิง่เย้ายวนทีจ่ะชกัชวน น�าพาไปสูท่ีต่�า่ ซึง่แสดงถงึความ

รักภักดีต่อคุณความดี รักเกียรติคุณ ไม่ยอมโอนอ่อนไปตามฝ่ายต�่า 

เฉกเช่นท�านองเดียวกับการท�างานในองค์กรท่ีสมาชิกควรมี

ความภักดีต่อหน่วยงาน ต่อองค์กรของตน รู้จักปกป้องชื่อเสียง ของ

องค์กรไม่ให้มัวหมอง ไม่ท�าร้ายองค์กรด้วยการปฏบิตัติวัในทางเสือ่ม

เสยีจนท�าลายภาพลกัษณ์ทัง้ตนเองและองค์กร หากจะยกตวัอย่างก็

อาทิการรู้จกัรกัษาความลบั ข้อมลูขององค์กร ไม่บอกกล่าว หรอืขยาย

ความให้ผูอ้ืน่ล่วงรู ้ซึง่ถอืเป็นการภกัดไีด้อย่างหนึง่ ภกัดทีัง้ในฐานะที่

เป็นสมาชกิขององค์กรและยงัเป็นการภกัดต่ีอวชิาชพีของตนเองและ

ยังเป็นการรักเกียรติของตนเองอีกด้วย ซึ่งแม้หากภายหลังตนเอง 

โยกย้าย หรือพ้นจากต�าแหน่งแห่งที่นั้นแล้ว ตนเองย่อมไม่มีมลทิน 

ไม่มีความมัวหมองใดๆ  

โคลงบทที่ 43 พูดน้อยดีกว่าพูดพล่าม เรื่องของการพูด

นี้ดูจะเป็นธรรมชาติของคนที่บางคนใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร ก็ก่อ

ประโยชน์ทัง้ต่อประเทศชาตแิละ หรอืความชืน่ชม ในท�านองเดียวกัน

ก็สามารถก่อผลร้ายอย่างอเนกอนันต์ได้เช่นเดียวกัน โคลงสุภาษิตนี้

สอนให้คนรู้จกัการส�ารวมในการพดู รูจ้กักาลเทศะในการพดู การรูจ้กั

ประมาณตนว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องที่พูดหรือไม่ ควรจะพูดมาก 

น้อยประมาณไหน การที่ตนเข้าใจผิดๆ ว่าหากพูดมากๆ เยอะๆ จะมี

คนชมว่าพดูเก่งนัน้ อาจเป็นทีเ่ข้าใจผดิ เพราะว่าคนฟังอาจพจิารณา

ได้เองว่าพูดมาก พูดพล่าม การยิ่งพูดมาก ย่อมมีข้อพลาดมากมาย 

เพราะฉะนัน้การใดก็ดหีากไม่รูล้กึ หรือลึกซึ้งพอเพียงตอ่การถกเถียง

ก็ไม่ป่วยเปลืองวาจา ย่ิงในระดับผู้บริหารแล้ว การรู้จักฟังถือว่าได้

ก�าไรสูงสุด เพราะมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระ เป็นข้อมูลสมองเพื่อ

การพจิารณาและตดัสนิใจ ต้องไม่ลมืว่าการพดูเก่ง พดูด ีพดูมาก พดู

น้อย ล้วนมข้ีอแตกต่างท้ังส้ิน การท่ีพดูมาก มิได้หมายความว่าพดูเก่ง 

พูดดีเสมอไป ในทางกลับกัน คนที่พูดน้อย แต่ได้สาระ ได้ประโยชน์

กลับเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบมากกว่า 

ในทางพุทธศาสนาเองก็มีการส่ังสอนเรื่องการพูดอยู่มาก 

และเป็นธรรมะชั้นเลิศ อันควรแก่การสดับและปฏิบัติอย่างย่ิง มี 

ผู้เปรียบเปรยว่ามนุษย์เรามีหูสองข้าง มีตาสองข้าง มีจมูกสองรู มี

ปากเพียงปากเดียว แต่มนุษย์เราก็วุ่นวายไม่รู้จบ เพียงเพราะเราใช้

ปากมากกว่าส่วนอ่ืน หากเราสงบปากบ้างในบางโอกาส ดูและฟัง

ให้มากขึ้น ปัญหาต่างๆ ในทางการบริหาร หรือในการท�างานใดๆ ก็

จะลดลงไปได้มากทีเดียว

โคลงบทที่ 44 รวบมาก มักหาย นับเป็นโคลงสุภาษิตอีกบท

ที่แลดูง่ายๆ พื้นๆ แต่ก็ยังเป็นกับดักให้คนที่เมื่อได้ลาภ หรือสิ่งที่ตน

ครอบครองแล้วยังไม่อิ่มหน�า แต่กลับจะมีความกระหายใคร่ได้ต่อ

ไปอีก เหมือนได้คืบจะเอาศอก หรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดปานนั้น 

โบราณจึงมักมีค�าสอนให้รู้จักประมาณตน รู้จักหยุด รู้จักพอเพียง 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุคใดๆ มักมีเหตุมาจากความโลภ

ในลาภ ยศ ทรัพย์สมบัติอย่างไม่รู้จักพอ น�าพาไปสู่การแย่งชิง ช่วง

ชิง ทั้งด้วยก�าลัง เล่ห์เพทุบายต่างๆ นานา ซึ่งที่สุดแล้วก็ลาภหายใน

ที่สุด มิได้จิรังยั่งยืนเลย 

โคลงสภุาษิตนี้สอนใจอย่างดแีละสามารถใชเ้ป็นเครือ่งสอน

ใจในทางการบรหิารได้อกีด้วย ผูค้นต่างๆ ไม่ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งแห่ง

ที่ใดก็ตาม หากรู้จักประมาณตน ไม่กระเหี้ยนกระหือรืออยากได้ใคร่

ปลืม้แล้ว ย่อมไม่กระวนกระวายในต�าแหน่งยศถาบรรดาศักดิ ์เพราะ

เมื่อมีความอยาก ย่อมสรรหากลวิธีที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นๆ อย่างผิด

วิธี ซึ่งบางครั้งอาจท�าร้าย หรือท�าลายผู้อื่นเพียงเพื่อจะได้ลาภยศนั้น 

คือ ปรารถนาจะรวบเอามาเสียให้ได้นั้นเอง ซึ่งหากใครถูกความโลภ

และความหลงเข้าครอบง�าแล้ว ทีส่ดุจะพาให้ตนเองพ้นภยัได้และผล

กรรมที่ได้จากการโลภมาก หรือรวบมากนี้ ลาภก็มักจะหายไปทั้งสิ้น 

ตัวอย่างบทเรยีนอทุาหรณ์กม็ใีห้เรยีนรูม้ากมาย ทกุยุคทกุสมยั แม้ใน

นิทานอีสปก็มีให้ศึกษาไม่ล้าสมัยเลยแม้แต่น้อย 
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