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คน
ส่วนมากมีความคิดดีๆ มากมาย แต่เมื่อได้รับการชักชวน

ให้แสดงความคิดเห็นก็ไม่แสดงทัศนะของตน ด้วยเกรงว่า

จะไม่ถกูใจผูอ่ื้น จงึยดึถอืคตดิงัเดมิว่า “พดูไปสองไพเบีย้ นิง่เสยีต�าลงึ

ทอง” บางคนบอกว่า “นิ่งไว้ไม่ขาดทุน” ถ้าจะยังมีความคิดอยู่เช่นนี้

ความเจริญเติบโตของบ้านเมืองก็คงเป็นไปได้อยากถึงอย่างไรผมก็

อยากขอร้องให้มี Feedback ในคอลัมน์นี้บ้าง

 ในฉบับนี้ผมมีข้อควรค�านึงท่ีไม่ได้จัดหมวดเสนอให้

วิพากษ์ วิจารณ์กันอีก เพราะเป็นข้อควรค�านึงที่ผุดขึ้นมาแบบไม่ได้

ก�าหนดกรอบของความคิดไว้ดังต่อไปนี้

1.  หากมีวตัถปุระสงค์ตรงกนั การแข่งขนักจ็ะกลายเป็นความ

ร่วมมือ

2.  ผูช้นะในการแข่งขนัใดๆ กอ็ย่าย่ามใจ ผูแ้พ้กไ็ม่ควรคิดเคือง

แค้น

3.  นกับรหิารต้องคดิว่าตายเมือ่ไรต้องตายได้ แต่งานทีท่�าได้

ต้องไม่ตาย

4.  สิง่ใดทีท่�าด้วยตนเองไม่ได้ ก็ต้องไหว้วานให้คนมนี�า้ใจมาช่วย

5.  ชิมทุเรียนเพียงลูกเดียว ก็รู้กลิ่นรสหอมหวานมันทั้งลูก พู

ที่เหลือก็ควรให้ผู้อื่นได้ร่วมลิ้มรสดูบ้าง

6.  ไทยมีพันธ์ข้าวชั้นดี แต่ท�าไมชาวนาไทยจึงหน้าเหี่ยวกว่า

ชาวนาเวียดนาม

7.  ไทยไม่ได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เด็กไทยสะพายเป้ แต่ก็ไม่

ควรปล่อยให้เด็กไทยหลังค่อม

8.  ควรเปรียบเทียบความคิด มากกว่าเปรียบเทียบชาติ

ตระกูลและวุฒิต่างๆ

9.  ถงุมอืป้องกันมือสกปรกได้ แต่ถุงใจไม่มีขายต้องหาซือ้เอง

10.  ถ้ามุง่แต่จบัผดิไม่เสนอความคดิแก้ไขในทีส่ดุกจ็ะไม่มใีคร

สนใจฟัง

11.  เมือ่หนหูวิต่อให้เลีย้งแมวไว้เต็มบ้านหนก็ูไม่กลวั

12.  เราไม่สามารถท�าตามใจลูกค้าได้ทัง้หมด แต่ต้องพยายาม

ท�าตามลูกค้าต้องการ

13.  คนแก่มักจะไม่ยอมรับว่าตนแก่

14.  คนป่วยจริงมักจะแสดงว่าคนยังแข็งแรงดี

15.  นักวิจารณ์มีคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนมาก แต่ไม่ท�าคุณให้

แก่คนเอง

16.  นักวิจารณ์มีผลงานให้เป็นกระจกให้ผู้อื่น แต่ตัวเองมักไม่

ได้ส่องกระจกดูตัวเอง

17.  ไม่มีคนขี้อิจฉาคนใดเคยประสบความส�าเร็จ

18.  คนมีจิตอกุศล พูดเพียงค�าแรกก็รู้แล้วว่าเป็นคนเช่นไร

19.  คัดแยกขยะไม่ถูกวิธีอาจเขี่ยทองไปกองขยะ

20.  คนมีอคติต่อกัน ผ่านไปกี่วันก็คงคิดไม่ต่างไปจากเดิม

21.  เที่ยวทะเลกับเขาไปทุกแห่ง แล้วจะแบ่งที่ยืนไว้ตรงไหน

22.  บางครัง้นกัคิดอาจมมีากเกินไปจนไม่ได้สมดุลกับนกัปฏบัิติ

23.  นักคิดมักคิดถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่นักคิดที่ดีต้องไม่คิดชั่วร้าย 

คิดท�ารายสังคม

24. คนฉลาดใฝ่หาความรู้ แต่คนโง่ใฝ่หาแต่ความเพลิดเพลิน

25.  เป็นรัฐมนตรีที่มีคนด่า สู้เป็นบ้านธรรมดาไม่ได้

26.  คนมีกิเลศตัณหามากน้อยไม่เหมือนกันคนมีการศึกษาสูง

ยังหลงคิดว่าการได้ดื่มไวน์ขวดละแสนเป็นก�าไรของชีวิต

27.  เอาส่ิงชั่วร้ายออกไปจากชีวิตได้มากแค่ไหน ชีวิตก็จะ

เป็นสุขมากขึ้นเท่านั้น

28.  เราไม่อาจจดจ�าคนได้ทัง้หมด แต่ควรจะจดจ�าความผดิของ

ตนให้หมด

30. คนเราฉลาดมากน้อยไม่เท่ากัน  แต่ถ้ารู้จักการท�าตนเก่ง 

ฉลาดมาท�างานให้ ก้นับว่าเราฉลาดมาก

31.  เมื่อไม่พยายามท�าสิ่งใหม่ ก็ไม่ควรได้อะไรใหม่
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32.  อายมุากขึน้ความจ�าเสือ่มลง แต่ความดไีม่ควรจะเสือ่มตาม

33.  มีก็เหมือนไม่มี แต่ไม่มีกลับเหมือนว่ามีขึ้นอยู่กับใจ

34.  ถ้าไม่ส�าคัญตัวผิดเราก็จะรู้จักตัวเองได้ถูกต้อง

35.  มีความภาคภูมิใจในการท�าความดี เราก็จะไม่มีปมด้อย

36.  อย่าเฝ้ารอโชคชะตาเพราะคงไม่ขยันมาหาเราบ่อยๆ

37.  ชี้ทางพ้นทุกข์ ดีกว่าเราความทุกข์ให้คนอื่นฟัง

38.  คนมีความสุขภาพดี เป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครอิจฉา

39.  ผูพ้กิารทางร่างกาย แต่จติใจดงีามมแีต่ผู้ยกย่องสรรเสรญิ

40.  รข้ิองเกีย่วกบัอบายมขุ กเ็ท่ากบัยนือยูป่ากเหวแห่งหายนะ

41.  วิดน�้าทีละกระบวยเมื่อไรจะเต็มแปลงนา

42.  จะท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ต้องไม่คิดถึงต้นทุนและ

ก�าไร

43.  ยิ่งท�างานมากเท่าใด ยิ่งได้การเรียนรู้มากเท่านั้น

44. ความล้มเหลวเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่การท�างาน

ครั้งต่อๆ ไป

45. จนเงินได้แต่อย่าจนปัญญา

46.  ท�าให้เลือดหยุดไหลก่อน แล้วจึงจะคิดแต่งแผล

47.  การแบ่งงานกันท�า จะเป็นการขับเคลื่อนให้งานส�าเร็จ

48.  คิดอะไรได้วันละเรื่อง ดีกว่าคิดอะไรไม่ได้เลย

49.  คนทีคิ่ดจะเอาประโยชน์ จากใคร จงึจะนึกถงึเขาเป็นสิง่ปกติ

50.  คิดถึงญาติมิตรทุกวันอาทิตย์ จนติดเป็นนิสัยที่ดี

51.  ถ้าเรานึกถึงเขา ก็จะมีโอกาสให้เขานึกถึงเรา

52.  โอกาสไม่เคยวิ่งเข้าหาคนงอมืองอเท้า

53.  ถ้าไม่เข้าไปอยู่ในต้นส้ม จะให้ส้มหล่นใส่หัวได้อย่างไร

54.  ผู้ซึ่งไม่ท�าตัวแปลกแยกก็จะไม่ถูกโดดเดี่ยว

55.  การเข้าร่วมกับคนหมู่มาก ก็ต้องระวังการติดร่างแห

56.  ถ้ามีหนังสือเป็นเพื่อน คุณก็จะไม่รู้จักเหงา

57.  เข้าไปอยู่ในวงเหล้าก็ต้องทนฟังเรื่องไร้สาระ 

58.  ผิดเป็นครู แต่อย่ามีครูจนนับไม่ถ้วน

59.  จะเดินต่อไปข้างหน้า ควรรู้ว่าจะมีอะไรรออยู่บ้าง

60.  พร�่าสอนร้อยครั้ง ไม่เท่าตัวอย่างให้เห็นเพียงครั้งเดียว

61.  ปลาอาจตายในน�้าเย็น แต่กบไม่เคยตายในน�้าเดือด

62.  ตายแล้วให้น�าศพไปศึกษาดีกว่าปล่อยให้เน่าไปเปล่าๆ 

63.  ตายแล้วให้น�าศพ ไปศึกษาดีกว่าปล่อยให้เน่าไปเปล่าๆ

64.  พลังความคิดให้ผลมากกว่าพลังกาย

65.  เมื่อชนะ ดีใจให้เต็มที่ แต่อย่าล�าพอง

66.  ไม่ควรจะกล่าวค�าพูดใด ที่ยังไม่ได้ทบทวนว่า จริงแท้เป็น

ประโยชน์

67.  ใครก็สามารถพูดค�าคมได้  แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มี

คุณค่าของส่วนรวม

68.  รู้จักตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะพยายามรู้จักผู้อื่น 

69. ถ้าไม่ภาคภูมิในอาชีพของตนจะประกอบสัมมาชีพได้
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อย่างไร

70.  ก�าหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตให้ชัดเจนและเป็น 

ไปได้ แล้วจึงก�าหนดสิ่งต่างๆ ได้

71.  จงวางแนวทางชีวิตเป็นเส้นตรง เพราะจะได้เร็วกว่าเส้น 

คดโค้ง

72.  เมือ่มเีป้าหมายกจ็งก�าหนดจดุต้ังต้นให้ถกูต้องและตรงทาง

73.  มุ่งมั่น บากบั่น ไม่สั่นคลอน จึงจะพิชิตความส�าเร็จ

74. จดจ่อและลงมอืท�าอย่างไรเสยีกต้็องเกดิผลตารมต้องการ

ไม่มากก็น้อย

75.  ด�าเนินชีวิตอย่างเรือขาดหางเสือ ก็คงต้องเคว้งคว้าง ไป

ตามคลื่นลม มรสุมชีวิต

76.  ประมาณตนจนเกินจริง ย่อมเกิดทุกข์มากมายตามมา

77.  ถ้าปล่อยชวีติให้ล่วงไปตามยถากรรม ชวีติกจ็ะไร้แก่นสาร

78.  เหยียดแขน เหยียดขาให้สุด ถ้าหากจะล้มก็ต้องพยายาม

พยุงตัวยืนขึ้นให้ได้

79.  บ้านของเราไม่ได้สร้างขึน้มาได้ในวันเดียว แต่อาจพงัทลาย

ได้ ชั่วพริบตาถ้าคนในบ้านแตกแยกกัน

80.  สงิร่างทีม่วีญิญาณ ไม่ดแูลกนั แต่จะรอให้ไร้วญิญาณแล้ว

บรรจุในฮวงซุ้ยเคียงกันจะมีประโยชน์อะไร

81. ใส่ใจดูแล พ่อแม่ ตั้งแต่วันนี้ ดีกว่ารอใส่บาตรทุกวันเม่ือ

ท่านจากไปแล้ว

82. ต้องไม่อายที่จะคิดดี ท�าดี แม้จะไม่ดีมากมายเท่าไร 

83. ต้องละอายต่อการท�าบาป ท�าชั่ว แม้จะไม่มีใครรู้

84. มเีพยีงแหปากเลก็จะไล่จบัปลาแข่งกบัเรอือวนขนาดใหญ่

ในทะเลลึกไม่ได้ 

85. เราไม่จ�าเป็นต้องเชื่อทุกเรื่องที่ฟังและอ่าน แต่จงฟังและ

อ่านให้มากเพื่อการเลือก

อ่านแล้วฉุกคิดอะไรดีๆ ก็ E-mail ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือให้ข้อเสนอแนะแก่ผมบ้าง จะเป็นคุณแก่ทุกฝ่าย


