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หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ”
จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 45 รูปสลายแต่ชื่อยัง ค�ำสอนตำมโคลง

สุภำษิตบทนี้สะท้อนสะเทือนให้เรำได้ส�ำนึกว่ำ

คนเรำล้วนไม่จิรังยั่งยืน รูปกำยสังขำรนี้ไม่เที่ยง ย่อมมีวันดับสลำย

ไปตำมกำลเวลำกันท้ังส้ิน ไม่ว่ำผู้นั้นจะย่ิงใหญ่ปำนใดก็ตำม ล้วน

ไม่พ้นมัจจุรำชไปได้เลย ทรัพย์ศฤงคำรท่ีมำกมำยก่ำยกองก็ไม่อำจ

น�ำไปปรโลกได้ จะคงไว้กแ็ต่ชือ่เสยีง คณุงำมควำมด ีหรอืควำมเสือ่ม

เสียที่กระท�ำไว้เทำ่นั้น 

โคลงบทนี้ได้ตอกย�้ำให้รู้จัก หรือส�ำเหนียกไว้อยู่เสมอถึงวงศ์

วำนว่ำนเครือที่อยู่หนหลังที่จะพลอยได้รับผลอำนิสงส์จำกคุณงำม

ควำมดีของผู้ที่จำกไป หรือค�ำสำปแช่งจำกผลกรรมที่สรำ้งไว้ในทำง

ลบ ซึ่งเป็นข้อระแวดระวังท่ีมีคุณค่ำย่ิง เพรำะฉะน้ัน ในฐำนะของ

ผู้น�ำ หรือผู้บริหำร ควรจะตระหนักในเรื่องนี้ให้จงหนัก ยำมเมื่ออยู่

ในต�ำแหน่งแห่งที่ ที่มีอ�ำนำจ ก็ต้องใช้อ�ำนำจที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 

(Merit) และมีจริยธรรม (Ethic) ในกำรท�ำงำน

โคลงบทที ่46 ความรู้จักช่วยเหลือเก้ือกูล มคี�ำกล่ำวทีว่่ำคน

เรำเมื่ออยู่ด้วยกันในสังคม จ�ำเป็นต้องมีกำรอำศัยเกื้อกูลซึ่งกันและ

กนั เพรำะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยทีค่นเรำจะอยู่คนเดยีวในโลก นอกเสยี

จำกว่ำจะกำยอยูใ่นป่ำเขำเท่ำนัน้ โคลงสภุำษติบทนีบ่้งบอกชัดเจนถงึ

เรื่องนี้โดยเปรียบเปรยเหมือน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ฤทธิ์เดชของอัคคี

มีมำกอย่ำงมหันต์ เพรำะมันจะเผำผลำญทุกส่ิงที่อยู่ใกล้ หรือขวำง

หน้ำ ยังควำมเสียหำยทั้งแก่ทรัพย์สินและชีวิต เพรำะฉะนั้น ในเมื่อ

เรำต้องมำอยูร่่วมกนัไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนใกล้เรอืนเคยีง ท�ำงำนในองค์กร 

หน่วยงำนเดียวกัน เมื่อมีภัยมำกล�้ำกลำยดั่งไฟที่ก�ำลังไหม้อยู่ เพื่อน

บ้ำนย่อมได้รบัผลกระทบกระเทอืน หำกไม่ช่วยกันดับ ก็มหีวงัว่ำบ้ำน

เรือนตัวเองจะถูกไหม้ไปด้วย 

เฉกเช่นเดียวกับคนทีท่�ำงำนร่วมกันในองค์กร เมือ่มภียัวกิฤติ

เกดิขึน้ ทกุคนจะต้องตืน่ตวัร่วมด้วยช่วยกนักูภ้ยั หรอืกล่ำวอกีนยัหนึง่

กค็อื ทกุหน่วยงำนจะต้องมจีติส�ำนกึอยูเ่สมอทีจ่ะต้องปฏบิตังิำนให้ดี

ทีส่ดุตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัผดิชอบ ไม่เพยีงเท่ำนัน้ ยงัจะต้องรกัษำองค์กร

ให้อยูร่อด ให้เข้มแขง็ โดยไม่ต้องเกีย่งงอนว่ำเป็นหน้ำทีใ่คร หรอืต้อง

รอให้คนอืน่รเิริม่ก่อน ทกุคนต้องคดิถงึเป้ำหมำยใหญ่ขององค์กร ด้วย

กำรอทุศิทุม่เทควำมช่วยเหลอืเกือ้กลูต่อกนั ควรต้องจ�ำใส่ใจเสมอว่ำ

หำกองค์กรล่มสลำย เรำย่อมล้มด้วยอยำ่งแน่นอน

โคลงบทที่ 47 แม้ชาติตระกูลดี หากไร้คุณสมบัติก็หมดราศ ี

นบัเป็นสัจธรรมประกำรหนึง่ คือ คนเรำเลือกเกิดเองไม่ได้ บ้ำงเกดิมำ

ในตระกูลดี รูปงำม มีฐำนะ เป็นต้นทุนประกำรหนึ่ง ในทำงกลับกัน 
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คนที่เกิดมำในตระกูลยำกไร้ รูปอำจงำม หรือไม่งำมก็ได้ เพียงเทำ่นี้

ต้นทนุกต่็ำงกนัเสยีแล้ว อย่ำงไรกด็ ียงัไม่อำจถอืว่ำเป็นสมบติัทัง้ชวิีต

ก็หำไม่ เพรำะกำรที่รูปจะงำมหรือไม่งำม เป็นเพียงรูปขันธ์ภำยนอก 

ไม่จิรังยั่งยืน คุณสมบัติท่ีอยู่ภำยในต่ำงหำกท่ีส�ำคัญ หำกพิจำรณำ

กนัให้ถ่องแท้ กำรทีค่นจะมคีณุสมบตัดิเีกดิจำกกำรสัง่สมจนเป็นเนือ้

เดียวเป็นที่ปรำกฏ ฉะนั้น เมื่อประพฤติดีประพฤติชอบ ย่อมเป็นที ่

เห็นชัดแก่คนทั่วไป ที่แน่ๆ คือ จะต้องมีคุณสมบัติของควำมเป็นคน

สุจริต คิดดี พูดดีและท�ำดี 

หำกพิจำรณำกันในแง่มุมของกำรบริหำรองค์กรแล้ว บุคคล

ที่ได้รับกำรเลือกสรรเข้ำมำท�ำงำน ย่อมมีคุณสมบัติ นั่นคือ มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ หรือมคีณุสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะปฏบิตัใินต�ำแหนง่หนำ้

ทีน่ัน้ๆ เมือ่เปน็เชน่นีเ้ขำผู้นัน้ก็ย่อมจะใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถทีต่นมี

ปฏบิตังิำนใหม้ผีลลพัธอ์ยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ แตน่ัน่ก็ยังไมเ่พยีงพอ 

เพรำะกำรเปน็คนเกง่กบัคนดน้ัีน หำกมใีนคนๆ เดยีวกัน ถือวำ่สมบรูณ ์ 

สิ่งที่น่ำกลัวก็คือ คนเก่ง แต่ไร้จริยธรรมนั้นเลวร้ำยกวำ่สิ่งใดๆ เพรำะ

ฉะนั้น กำรที่ใครจะมีภูมิหลังครอบครัวดีเพียงไรก็ตำม 

แต่ขำดธรรมะ ขำดจริยธรรม ขำดควำมสุจริตแล้วอันตรำย

ต่อองค์กรยิ่งนัก จะพำให้องค์กรเสื่อมทรุดได้ง่ำยๆ

โคลงบทที่ 48 ท�างานอย่าลังเล หากผิดก็แก้ไข จุดหลักที่

ส�ำคัญที่โคลงสุภำษิตบทนี้ก็คือ กำรจะท�ำงำนใดๆ ให้ส�ำเร็จ จะต้อง

มีจิตแน่วแน่ มุ่งมั่น ท�ำด้วยควำมมั่นใจ ไม่ลังเลสงสัย หรือย่อท้อต่อ

อุปสรรคเพรำะกำรมัวแต่ลังเล สงสัย จะท�ำให้งำนท่ีก�ำลังจะด�ำเนิน

ไปต้องหยุดชะงักได้ หำกลองพิจำรณำลึกลงไปในควำมหมำยของ   

โคลงบทนี้แล้ว ยังต่อยอดไปได้อีกมำกมำย กล่ำวคือ กำรจะท�ำ

กจิกำรสิง่ใด จะต้องมีกำรศกึษำถึงควำมเป็นไปได้เสยีแต่แรกและต่อ

ไปก็คือ กำรวำงแผนด�ำเนินกำร เป้ำหมำย เพื่อให้มีทิศทำงที่จะไปสู่ 

หำกมีปัญหำใดๆ ในระหว่ำงกำรปฏิบัติก็สำมำรถที่จะปรับแปลงวิธี

กำร ไม่ใช่ละทิ้งเมื่อประสบอุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดเพรำะฉะนั้น เมื่อ

กระท�ำกำรใด จะต้องมคีวำมแน่วแน่มุง่มัน่ให้ไปสูจ่ดุหมำย ข้อส�ำคญั

ประกำรหนึง่ก็คือ จะต้องมคีวำมเด็ดเด่ียวเกีย่วกับกำรตัดสนิใจ คอื มี

ภำวะของ decisive ไม่ใช่ป้อแป้จนเสยีทศิทำง เนือ่งเพรำะจะกระทบ

ถึงควำมเชื่อมั่นของเหล่ำผู้ใต้บังคับบัญชำได้ 

ฉะนั้น เมื่อใดก็ตำมที่ตัดสินใจด�ำเนินกำรแล้วก็จะต้อง

ปฏิบัติอย่ำงวิริยะอุตสำหะ หำกมีข้อผิดพลำดใดๆ ก็ควรเก็บเป็น

ประสบกำรณ์และถือเป็นบทเรียนที่ควรสังวร ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ผิด

ซ�้ำสองอีก ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จล้วนผ่ำนควำมเจ็บปวดจำกควำม

ผิดพลำด ล้มเหลวมำแล้วทั้งนั้น แต่เมื่อพลำดแล้วก็กล้ำที่จะแก้ตัว

ใหม่ เสมือนดั่งนักกีฬำ กวำ่จะก้ำวสู่ผู้มีชัย ก็ต้องผำ่นควำมเจ็บปวด

จำกควำมเป็นผูแ้พ้และเมือ่มจีติทีแ่ขง็แกร่งเสยีอย่ำง กก้็ำวสูช่ยัชนะ

ในที่สุด 

ในกำรบริหำรองค์กรก็คงไม่ต่ำงเท่ำไร กำรจะผลักดันให้

องค์กรแข็งแกร่ง ยืนหยัดอยู่ได้ ล้วนต้องผ่ำนกำรล้มลุกคลุกคลำน

และที่แน่ๆ ก็คือสมำชิกในทีมต้องมีจิตที่เข้มแข็ง โดยเฉพำะผู้น�ำจะ

ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีภำวะผู้น�ำ (Leadership) มีควำมยืดหยุ่น 

(Flexible) และพร้อมต่อกำรแก้ไข มีกลยุทธ์ (Strategy) หรือกลเม็ด 

(Tactic) ทีจ่ะแก้ไขควำมผดิพลำดทีผ่่ำนมำให้เป็นมผีลงำนได้อย่ำงไร

โคลงบทที่ 49 ให้เพื่อนยืมทรัพย์ เหมือนเพาะศัตรู โคลง

สภุำษติบทนีเ้ป็นค�ำสอนทีส่ำมำรถเตือนใจคนทกุคน ได้ทกุยคุทกุสมยั 

แม้กำลเวลำจะผ่ำนเลย แต่มนักย็งัทนัสมยัเสมอ อนัทีจ่รงิควำมหมำย

ของค�ำว่ำเพื่อนนั้นมีควำมหมำยลึกซึ้งอยู่ในตัวเอง แต่หลำยๆ คน

มักจะเจ็บปวดและเสียเพื่อนไปอย่ำงง่ำยดำยจำกควำมเอ้ืออำรีของ

เพื่อนที่ให้ยืมทรัพย์สิน แต่เพื่อนที่ยืมทรัพย์สินก็กลับเป็นคนท�ำลำย

มิตรภำพลงอย่ำงยับเยินจำกกำรที่ไม่คืนเงินยืมหรือทรัพย์สิน แถม

ยังหลีกลี้หนีหน้ำ ซึ่งอำจเพียงเพรำะไม่มีทรัพย์จะคืน หรืออับอำยไม่

กล้ำเผชิญหน้ำ ยิ่งในยุคหลังๆ นี้ มีค�ำกล่ำวใหม่ๆ จำกบรรดำผู้ไม่มี

ทรัพย์จะจ่ำยคืนแก่เจ้ำทรัพย์ว่ำ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ด้วยแล้วก็เป็น

เรื่องที่อึดอัดไม่น้อย 

ในโคลงบทนี้จึงให้ค�ำสอนไว้ว่ำหำกเพื่อนอยำกจะให้เพื่อน

ยืม ก็ควรจะให้ยืมในอัตรำที่ไม่มำกนัก เพรำะหำกให้ยืมมำก โอกำส

ที่จะได้คืนมีน้อย จะยังควำมแตกหัก หมำงชำอันเกิดจำกกำรไม่จ่ำย

คนืทรพัย์สนิได้ ในองค์กรต่ำงๆ แม้ในปัจจบุนั คำดว่ำคงมไีม่น้อยทีม่ี

เรือ่งรำวท�ำนองนีป้รำกฏอยูท่ัว่ไป ซึง่คนทีท่�ำงำนในองค์กรต่ำงๆ ควร

ระมัดระวัง เพรำะกำรที่ผิดใจเพียงนิดอำจจะลุกลำมกระทบสู่เรื่อง

ใหญ่ๆ ก็เป็นไปได้

ต่อฉบับหน้าอ่าน
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