มติชนรายวัน
พฤ. 1 เม.ย. 53
หนังสือ “พลเมืองดี”
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
มีหนังสือทรงคุณคายิ่งเลมหนึ่งของไทยซึ่งมีชื่อวา “พลเมืองดีตอนตน” สอนใหคนไทย
เป น พลเมื อ งดี ตั้ ง แต เ มื่ อ เกื อ บ 100 ป ก อ น

ผู แ ต ง คื อ เจ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี

(ม.ร.ว.เปย มาลากุล พ.ศ. 2414-2459) อดีตเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ผูสรางคุณูปการแก
บานเมือง
เนื่องจากมีผูสนใจถามไถมาวา “ตอนกลาง” และ “ตอนปลาย” ของหนังสือเลมนี้เปน
อยางไร ดังนั้นเพื่อความตอเนื่องจากอาทิตยที่แลวที่กลาวถึงเรื่อง “หนี้แผนดิน” ผมขอคัดบางตอน
ของหนังสือเลมนี้มาอานกัน
ใน “ตอนกลาง” นายเมืองมาอยูในเวียงแลวจึงไดรับคําสอนในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใชชีวิตในเมืองสมกับ การเรีย นรูในเรื่อง Learn to Live คําสอนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ย งประพฤติ
ผิดกฎหมายซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทําใหมีชีวิตรอดนั้นมีความวา “....... ถาเราจะระวังมิใหตัวเราเอง
เปนผูประพฤติผิดกฎหมาย ก็มีหลักที่เราจะพึงรักษาใหปราศจากความผิดอยูบางคือ เราไมคิดและ
กระทํ าการขมเหงประทุษรายตอผูใดประการหนึ่ง
ประการหนึ่ง

เราไมคิดคดโกงลักขโมยทรัพยสมบัติของใคร

เราไมกระทําการจลาจลอลหมานทําลายความสุขสําราญของบานเมืองประการหนึ่ง

เราไมทําการทุ จริตพลิกแพลงใหผิดจากความจริงและเสียความยุติธรรมประการหนึ่ง
ขอบังคับแบบธรรมเนียมและอํานาจการปกครองบานเมืองประการหนึ่ง

รวมใจความก็คือการสิ่งใด ๆ

ถาเราชั่ง ใจไดวาเราทําโดยสุจริต ไมผิดธรรมอันควรจะเห็น ไดใ นใจของเราเองแลว
อันนอยที่เราจะตองเปนถอยความลําบาก

เราไมฝาฝน
ก็ จะเปนโอกาส

ใหพิเคราะหถึงความชอบธรรมเปนประมาณ ขอใด

สิ่งใดถ าเรารูสึกสงสัยอยูวาจะไมเป นการชอบธรรมแลว

เราก็อยาพึง ทําลงโดยงาย ๆ ควรพินิ จ

พิเคราะหและหารือผูรูดูใหถองแทแนนอนเสียกอน ตอเห็นวาไมมีผิดแลวจึงทํา เพียงเทานี้ก็จะพอ
เป น เครื่องป องกั น ความลําบากในเรื่องนี้ ได

ถาหากมีก ารเกี่ ยวของต องคดี ดวยความจําเปน แลว

เราก็ตองปรึกษาหารือผูรูกฎหมายซึ่งอาจจะชี้ขอผิดขอถูกได.......”

-2ใน “ตอนปลาย” นายเมืองเติบโตขึ้น ได รับคํ าสอนเกี่ยวกับศี ลธรรมการดํารงตนใน
สังคม ตอนหนึ่งของคําสอนมีดังนี้
“.......คนเรานี้เกิดมาที่จะตั้งตัวใหมั่นรักษาความดี ความเจริญใหเปนไปตลอดชีวิตนั้น
ไมใ ชง ายเลย

ไหนจะศั ต รูภ ายนอก

ไหนศั ต รูภ ายใน คื อใจและความประพฤติ ข องตนเอง

เปรียบเทียบกับเรือที่เดินอยูในทะเลที่จะใหตลอดรอดฝงไปไดวันหนึ่ง ๆ นั้นก็ไมใชงาย
นายเมืองจึงถามวา “คุณลุงเปรียบอยางไรที่วาคนเราเหมือนกับเรือนั้น”

นายมั่นจึง

วา “อาว จะวาใหฟง เมื่อแตงงานลูกพระยาจันทบุรี เจาก็ไดไปกับลุงไดเคยเห็นเรือเห็นทะเลแลว
ไมใ ชห รือ

เขาเดิ นเรือลําบากอย างไรเจาก็ คงรู

เมื่อวัน ผานชองแสมสารคื น วัน นั้ น ชองก็ แคบ

หินใตน้ําก็มี มืดก็มืด พายุก็กลา นายเรือตองระวังเต็มที่ทั้งภายนอกคืออันตรายเหลานั้น และ
ภายในก็ตองระวังเครื่องจักรกลเครื่องถือทายเปนตนและอื่น ๆ จนกวาจะรอดไปได คนเราก็ฉันนั้น
ตั้งแตเกิดมาจะทําการงานสิ่งใดก็ตองฟนฝาตอความลําบากอยูทั้งสิ้น
พลาดพลั้ง ไมทางโนนก็ทางนี้

ถาไมระวังรักษาใหดีก็มีแตจะ

ขอสําคัญอยูแกการระวังรักษาใหรอบคอบ ถาไมประมาทแลวก็คง

เอาตัวรอดได ขอเสียแตตองระวังถือทายใหดีใหมีสติอยูเสมอ นั่นเปนขอสําคัญกวาสิ่งอื่น”
คนเราที่จ ะกระทําการงานสิ่งใดก็ต องอาศัย ความตั้ง ใจและความมุงหมายที่จะใหถึ ง
ประโยชนและประสงคโดยแนนอน ถาเปนคนมีนิสัยใจคอเหลาะแหละเหลวไหลอยูเสมอเชนนั้นแลว
ก็จะไมสําเร็จผลสักอยางใดอยางหนึ่ง เชนนี้ก็เปรียบไดเหมือนกับการเดินเรือ
เข็มทิศใหตรงตอที่ซึ่งหมายจะไป

นายเรือจะตองตั้ง

ถาเข็มทิศนั้นคลอนแคลนไมเที่ยงแทแนนอน ลําเรือก็อาจจะเหหัน

วนเวียนกลับไปกลับมาตาง ๆ ที่ไหนจะสามารถไปใหถึงตําบลที่ประสงคจะไปนั้นได
คนเราจะกระทํ า การงานสิ่ ง ใดก็ ต องอาศั ย สุ จ ริ ต ธรรมเป น ประมาณ

ให มีค วาม

กระดากและครั่น ครามในทางที่จ ะประพฤติชั่วทุจ ริต จึงจะเปน เครื่องปองกั นไมใ หกระทํ าความชั่ว
ความผิดได ก็เปรียบไดเชนกับการเดินเรือ นายเรือจะตองระวังภัยอันตรายในเวลาที่จะเขา จะออก
ตองคอยหยั่งน้ําดูฦกตื้น อยาอุกอาจและมีความประมาท จึงจะรักษาเรือใหรอดพนอันตรายไปได”
คนเราที่กระทําการงานตาง ๆ จะตองทําดวยความรู ถาหากไมมีความรู จะทําการให
ถู ก ต อ งดี ก็ ไมสามารถ เปรี ย บเหมือนการเดิ น เรือ นายเรือ ก็ จ ะต องรู แผนที่ วาที่ ไหนลึก ที่ ไ หนตื้ น
ฝง และเกาะอยูที่ ไหน

ใกลห รือไกล หิน และหาดมีอยู ที่ไหนบ าง

อยางไร ถาไมมีความรูเชนนี้ ก็ยากที่จะเดินเรือใหพนอันตรายได

กระแสน้ํ า และเวลาลมเป น

-3คนเราจะทําการงานสิ่งใดจะสําเร็จไดดวยความเพียร ถาเปนคนเกียจครานคอยแตจะ
ยน ย อท อถอย ยากลําบากจะทํ าอะไรก็ย ากที่ จ ะสําเร็จ

เปรีย บกับ การเดิ นเรือก็ ต องอาศั ย กํ าลัง

อยางใดอยางหนึ่ง คือกําลังเครื่องจักหรือกําลังลม เปนตน ใหพอเพียงจึงจะพาแลนไปได ถากําลัง
ออนเรือก็ตองไปไดชา ถาขาดกําลังเมื่อใดเรือหยุดเมื่อนั้น
การงานสิ่งใดก็ตองอาศัยสติอันหนักแนนมั่นคง จึงจะบังคับความคิดและอาการกิริยา
ใหเปนเพียงที่ถูกที่ควร และเหนี่ยวรั้งไมใหดําเนินไปในที่ผิดตาง ๆ ไมใหหันเหียนโลเลวอกแวกไป
ตามใจตนที่จะชักพาใหเสียประโยชนเสียทาง ก็เปรียบไดเชนกับการเดินเรือ มีการถือทายใหตรงลํา
ไปเสมอเปนขอสําคัญ ถาเสียหางเสือหรือเครื่องถือทายชํารุด หรือคนถือทายเมามาย ก็อาจจะพา
เรือใหหันเหไปไหนตอไหนได บางทีก็จะพาใหไปโดนหินหรือเกยหาด ใหเรือพินาศยอยยับอับปางได
คนเราจะทําการงานสิ่งใดก็ตองอาศัยปญญาอันฉลาดที่จะสอดสอง ตรวจตรา ใหรู
เหตุผลดีและชั่ว ตื้นลึก หนักเบาโดยถี่ถวนทั่วถึง แลวใชอุบายประกอบกิจการงานใหสมแกเหตุผล
ที่ควรและไมควร

จึงจะสามารถใหการงานเปนไปโดยสําเร็จประโยชนได ความขอนี้ก็อยางเดียวกัน

กับนายเรือที่เดินเรือซึ่งตองอาศัยแสงสวาง ถาแมสุดสายตาหรือเปนเวลามืดก็ตองใชกลองสองจึงจะ
แลเห็นทิศและทางที่จะไปไดตลอด

ถามิฉะนั้นก็ยอมจะขัดของแกการเดินเรือ

ความลําบากของคนเราที่จะประกอบกิจการงานและทํามาหาเลี้ยงชีพใหเปนไปโดยชอบ
ไดจริง และใหมีความเจริญรุงเรืองตลอดชีวิตไปไดนั้น ก็เหมือนดังการเดินเรือ

ที่จะตองพยายาม

ระวังรักษาใหแลนไปในทองทะเลจนตลอดรอดฝง ปราศจากภัยอันตรายตาง ๆ ที่ คลื่นลมพายุหาด
และหิน เปนตน แตวาธรรมดาของคนที่มีใจเปนนักเลง มีมานะ และความบากบั่นในทางชั่ว
รื่นเริงอยูแลว

ก็ไมไดถือวาความประพฤติเชนนี้จะเปน เครื่องตัดทอนความเพียรพยายามในที่ชอบ

การที่คนเราเกิดมาแลวไมใชสติปญญาและความเพียรพยายามที่จะตั้งตัวใหเปนปกแผนหลักฐานเอา
ตัวรอดใหได ไปแพปญญา ลดความเพียร และปลอยสติใหเสียไป ยอมใหความเกียจครานหรือ
ความชั่วตาง ๆ อันเปนศัตรูของความดีความเจริญมาย่ํายีครอบงําได ก็ประหนึ่งวาไมใชลูกผูชายเสียทีที่
เกิดมาเปนชายชาติหนึ่งในโลกนี้

เจาควรจะรูสึกวา ตัวเจาก็เหมือนกับนายเรือคนหนึ่งที่จะตองมี

ความอุตสาหะพาเรือของเจาไปใหถึงฝงอยางที่อุประมาฉะนี้.......”
การมีความรู มีเงินมีทอง มิไดประกันวาจะอยูรอดและอยูดีไดตลอดรอดฝงหากขาด
คุณลักษณะที่สําคัญในการดํารงตน คติธรรม “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม” ใชไดทุกยุคทุกสมัย
..................................................

