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โคลง

บทที่ 45 รูปสลายแต่ชื่อยัง ค�ำสอนตามโคลง
สุภาษิตบทนี้สะท้อนสะเทือนให้เราได้ส�ำนึกว่า
คนเราล้วนไม่จิรังยั่งยืน รูปกายสังขารนี้ไม่เที่ยง ย่อมมีวันดับสลาย
ไปตามกาลเวลากันทั้งสิ้น ไม่ว่าผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ปานใดก็ตาม ล้วน
ไม่พ้นมัจจุราชไปได้เลย ทรัพย์ศฤงคารที่มากมายก่ายกองก็ไม่อาจ
น�ำไปปรโลกได้ จะคงไว้กแ็ ต่ชอื่ เสียง คุณงามความดี หรือความเสือ่ ม
เสียที่กระท�ำไว้เท่านั้น
โคลงบทนี้ได้ตอกย�้ำให้รู้จัก หรือส�ำเหนียกไว้อยู่เสมอถึงวงศ์
วานว่านเครือที่อยู่หนหลังที่จะพลอยได้รับผลอานิสงส์จากคุณงาม
ความดีของผู้ที่จากไป หรือค�ำสาปแช่งจากผลกรรมที่สร้างไว้ในทาง
ลบ ซึ่งเป็นข้อระแวดระวังที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะฉะนั้น ในฐานะของ
ผู้น�ำ หรือผู้บริหาร ควรจะตระหนักในเรื่องนี้ให้จงหนัก ยามเมื่ออยู่
ในต�ำแหน่งแห่งที่ ที่มีอ�ำนาจ ก็ต้องใช้อ�ำนาจที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
(Merit) และมีจริยธรรม (Ethic) ในการท�ำงาน
โคลงบทที่ 46 ความรูจ้ กั ช่วยเหลือเกือ้ กูล มีคำ� กล่าวทีว่ า่ คน
เราเมื่ออยู่ด้วยกันในสังคม จ�ำเป็นต้องมีการอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยทีค่ นเราจะอยูค่ นเดียวในโลก นอกเสีย

No. 168 December 2010
●

วิเชียร ตีรสุภาพกุล

จากว่าจะกายอยูใ่ นป่าเขาเท่านัน้ โคลงสุภาษิตบทนีบ้ ง่ บอกชัดเจนถึง
เรื่องนี้โดยเปรียบเปรยเหมือน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ฤทธิ์เดชของอัคคี
มีมากอย่างมหันต์ เพราะมันจะเผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ หรือขวาง
หน้า ยังความเสียหายทั้งแก่ทรัพย์สินและชีวิต เพราะฉะนั้น ในเมื่อ
เราต้องมาอยูร่ ว่ มกันไม่วา่ จะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ท�ำงานในองค์กร
หน่วยงานเดียวกัน เมื่อมีภัยมากล�้ำกลายดั่งไฟที่ก�ำลังไหม้อยู่ เพื่อน
บ้านย่อมได้รบั ผลกระทบกระเทือน หากไม่ชว่ ยกันดับ ก็มหี วังว่าบ้าน
เรือนตัวเองจะถูกไหม้ไปด้วย
เฉกเช่นเดียวกับคนทีท่ ำ� งานร่วมกันในองค์กร เมือ่ มีภยั วิกฤติ
เกิดขึน้ ทุกคนจะต้องตืน่ ตัวร่วมด้วยช่วยกันกูภ้ ยั หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คอื ทุกหน่วยงานจะต้องมีจติ ส�ำนึกอยูเ่ สมอทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านให้ดี
ทีส่ ดุ ตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั ผิดชอบ ไม่เพียงเท่านัน้ ยังจะต้องรักษาองค์กร
ให้อยูร่ อด ให้เข้มแข็ง โดยไม่ตอ้ งเกีย่ งงอนว่าเป็นหน้าทีใ่ คร หรือต้อง
รอให้คนอืน่ ริเริม่ ก่อน ทุกคนต้องคิดถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กร ด้วย
การอุทศิ ทุม่ เทความช่วยเหลือเกือ้ กูลต่อกัน ควรต้องจ�ำใส่ใจเสมอว่า
หากองค์กรล่มสลาย เราย่อมล้มด้วยอย่างแน่นอน
โคลงบทที่ 47 แม้ชาติตระกูลดี หากไร้คุณสมบัติก็หมดราศี
นับเป็นสัจธรรมประการหนึง่ คือ คนเราเลือกเกิดเองไม่ได้ บ้างเกิดมา
ในตระกูลดี รูปงาม มีฐานะ เป็นต้นทุนประการหนึ่ง ในทางกลับกัน
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คนที่เกิดมาในตระกูลยากไร้ รูปอาจงาม หรือไม่งามก็ได้ เพียงเท่านี้
ต้นทุนก็ตา่ งกันเสียแล้ว อย่างไรก็ดี ยังไม่อาจถือว่าเป็นสมบัตทิ งั้ ชีวติ
ก็หาไม่ เพราะการที่รูปจะงามหรือไม่งาม เป็นเพียงรูปขันธ์ภายนอก
ไม่จิรังยั่งยืน คุณสมบัติที่อยู่ภายในต่างหากที่ส�ำคัญ หากพิจารณา
กันให้ถอ่ งแท้ การทีค่ นจะมีคณ
ุ สมบัตดิ เี กิดจากการสัง่ สมจนเป็นเนือ้
เดียวเป็นที่ปรากฏ ฉะนั้น เมื่อประพฤติดีประพฤติชอบ ย่อมเป็นที่
เห็นชัดแก่คนทั่วไป ที่แน่ๆ คือ จะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นคน
สุจริต คิดดี พูดดีและท�ำดี
หากพิจารณากันในแง่มุมของการบริหารองค์กรแล้ว บุคคล
ที่ได้รับการเลือกสรรเข้ามาทำ�งาน ย่อมมีคุณสมบัติ นั่นคือ มีความรู้
ความสามารถ หรือมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั ใิ นตำ�แหน่งหน้า
ทีน่ นั้ ๆ เมือ่ เป็นเช่นนีเ้ ขาผูน้ นั้ ก็ยอ่ มจะใช้ความรูค้ วามสามารถทีต่ นมี
ปฏิบตั งิ านให้มผี ลลัพธ์อย่างเต็มความสามารถ แต่นนั่ ก็ยงั ไม่เพียงพอ
เพราะการเป็นคนเก่งกับคนดีนนั้ หากมีในคนๆ เดียวกัน ถือว่าสมบูรณ์
สิ่งที่นา่ กลัวก็คือ คนเก่ง แต่ไร้จริยธรรมนั้นเลวร้ายกว่าสิ่งใดๆ เพราะ
ฉะนั้น การที่ใครจะมีภูมิหลังครอบครัวดีเพียงไรก็ตาม
แต่ขาดธรรมะ ขาดจริยธรรม ขาดความสุจริตแล้วอันตราย
ต่อองค์กรยิ่งนัก จะพาให้องค์กรเสื่อมทรุดได้ง่ายๆ
โคลงบทที่ 48 ท�ำงานอย่าลังเล หากผิดก็แก้ไข จุดหลักที่
ส�ำคัญที่โคลงสุภาษิตบทนี้ก็คือ การจะท�ำงานใดๆ ให้ส�ำเร็จ จะต้อง
มีจิตแน่วแน่ มุ่งมั่น ท�ำด้วยความมั่นใจ ไม่ลังเลสงสัย หรือย่อท้อต่อ
อุปสรรคเพราะการมัวแต่ลังเล สงสัย จะท�ำให้งานที่ก�ำลังจะด�ำเนิน
ไปต้องหยุดชะงักได้ หากลองพิจารณาลึกลงไปในความหมายของ
โคลงบทนี้แล้ว ยังต่อยอดไปได้อีกมากมาย กล่าวคือ การจะท�ำ
กิจการสิง่ ใด จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้เสียแต่แรกและต่อ
ไปก็คือ การวางแผนด�ำเนินการ เป้าหมาย เพื่อให้มีทิศทางที่จะไปสู่
หากมีปัญหาใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติก็สามารถที่จะปรับแปลงวิธี
การ ไม่ใช่ละทิ้งเมื่อประสบอุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดเพราะฉะนั้น เมื่อ
กระท�ำการใด จะต้องมีความแน่วแน่มงุ่ มัน่ ให้ไปสูจ่ ดุ หมาย ข้อส�ำคัญ

ประการหนึง่ ก็คอื จะต้องมีความเด็ดเดีย่ วเกีย่ วกับการตัดสินใจ คือ มี
ภาวะของ decisive ไม่ใช่ปอ้ แป้จนเสียทิศทาง เนือ่ งเพราะจะกระทบ
ถึงความเชื่อมั่นของเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ฉะนั้ น เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น การแล้ ว ก็ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติอย่างวิริยะอุตสาหะ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ก็ควรเก็บเป็น
ประสบการณ์และถือเป็นบทเรียนที่ควรสังวร ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ผิด
ซ�้ำสองอีก ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จล้วนผ่านความเจ็บปวดจากความ
ผิดพลาด ล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น แต่เมื่อพลาดแล้วก็กล้าที่จะแก้ตัว
ใหม่ เสมือนดั่งนักกีฬา กว่าจะก้าวสู่ผู้มีชัย ก็ต้องผ่านความเจ็บปวด
จากความเป็นผูแ้ พ้และเมือ่ มีจติ ทีแ่ ข็งแกร่งเสียอย่าง ก็ก้าวสูช่ ยั ชนะ
ในที่สุด
ในการบริหารองค์กรก็คงไม่ต่างเท่าไร การจะผลักดันให้
องค์กรแข็งแกร่ง ยืนหยัดอยู่ได้ ล้วนต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลาน
และที่แน่ๆ ก็คือสมาชิกในทีมต้องมีจิตที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้น�ำจะ
ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีภาวะผู้น�ำ (Leadership) มีความยืดหยุ่น
(Flexible) และพร้อมต่อการแก้ไข มีกลยุทธ์ (Strategy) หรือกลเม็ด
(Tactic) ทีจ่ ะแก้ไขความผิดพลาดทีผ่ า่ นมาให้เป็นมีผลงานได้อย่างไร
โคลงบทที่ 49 ให้เพื่อนยืมทรัพย์ เหมือนเพาะศัตรู โคลง
สุภาษิตบทนีเ้ ป็นค�ำสอนทีส่ ามารถเตือนใจคนทุกคน ได้ทกุ ยุคทุกสมัย
แม้กาลเวลาจะผ่านเลย แต่มนั ก็ยงั ทันสมัยเสมอ อันทีจ่ ริงความหมาย
ของค�ำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัวเอง แต่หลายๆ คน
มักจะเจ็บปวดและเสียเพื่อนไปอย่างง่ายดายจากความเอื้ออารีของ
เพื่อนที่ให้ยืมทรัพย์สิน แต่เพื่อนที่ยืมทรัพย์สินก็กลับเป็นคนท�ำลาย
มิตรภาพลงอย่างยับเยินจากการที่ไม่คืนเงินยืมหรือทรัพย์สิน แถม
ยังหลีกลี้หนีหน้า ซึ่งอาจเพียงเพราะไม่มีทรัพย์จะคืน หรืออับอายไม่
กล้าเผชิญหน้า ยิ่งในยุคหลังๆ นี้ มีค�ำกล่าวใหม่ๆ จากบรรดาผู้ไม่มี
ทรัพย์จะจ่ายคืนแก่เจ้าทรัพย์ว่า ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ด้วยแล้วก็เป็น
เรื่องที่อึดอัดไม่น้อย
ในโคลงบทนี้จึงให้ค�ำสอนไว้ว่าหากเพื่อนอยากจะให้เพื่อน
ยืม ก็ควรจะให้ยืมในอัตราที่ไม่มากนัก เพราะหากให้ยืมมาก โอกาส
ที่จะได้คืนมีน้อย จะยังความแตกหัก หมางชาอันเกิดจากการไม่จ่าย
คืนทรัพย์สนิ ได้ ในองค์กรต่างๆ แม้ในปัจจุบนั คาดว่าคงมีไม่นอ้ ยทีม่ ี
เรือ่ งราวท�ำนองนีป้ รากฏอยูท่ วั่ ไป ซึง่ คนทีท่ ำ� งานในองค์กรต่างๆ ควร
ระมัดระวัง เพราะการที่ผิดใจเพียงนิดอาจจะลุกลามกระทบสู่เรื่อง
ใหญ่ๆ ก็เป็นไปได้
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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