
จริยธรรมผูนํา : บทเรียนจากลังกาว ี

******************* 

ผูเขียนไดมีโอกาสลาพักผอนเพื่อไปทัศนศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ไปเยี่ยมชม

สถานที่ตางๆ บนเกาะลังกาวี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไดไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑในเกาะลังกาวีทําใหเกิด 

แรงบันดาลใจที่จะเขียนบทความเรื่อง “จริยธรรมผูนํา : บทเรียนจากลังกาวี”ประกอบกับผูเขียนทํางาน

เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบจึงคิดวาการมาเที่ยว

นอกจากจะไดพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดชารจแบต ไดสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ยังไดความรูและประสบการณ 

ติดไมติดมือมาเปนขอคิดบางไมมากก็นอย และคิดฝนวาประเทศไทยหรือองคกรในประเทศไทยโดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาครัฐจะมีผูนําแบบดร.มหาเธรบาง นอกจากทานจะเกง มีวิสัยทัศนกวางไกลแลว ยังเปนผูนําที่ไดชื่อ

วามีจริยธรรม กอนที่จะกลาวถึงวามจีริยธรรมในเรื่องไหน อยางไรบางก็จะขอเลาเกร็ดเกี่ยวกับเกาะลังกาวีและ

ประวัติของดร.มหาเธรเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นภาพพอเปนสังเขป ดังนี ้

ลังกาวี (Langkawi) เปนเกาะตั้งอยูในทะเลอันดามัน ใกลฝงทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรมาเลเซียขึ้นกับรัฐเคดาห  ประเทศมาเลเซียลังกาวีอยูหางจากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลของประเทศ

ไทยเพียง 4 กิโลเมตร ประกอบดวยกลุมเกาะเมืองรอนจํานวน 99 เกาะ หลายๆ ทานคงเคยไดยินเรื่องที ่

กลาวขานถึงเกาะลังกาวี เกาะที่ตองคําสาป 7 ชั่วอายุคน จากตํานานของพระนางมัสสุหรีสตรีสามัญชน 

ชาวภูเก็ตซึ่งขึ้นสําเภาไปคาขายกับบิดามารดาแตในระหวางเดินเรืออยูกลางทะเล เรือโดนพายุอัปปางลง  

พระนางและพอแมรอดชีวิตมาอาศัยอยู ณ เกาะลังกาวีตั้งแตนั้นเปนเรื่อยมาจนพระนางเติบโตเปนสาวและได

พบรักกับเจาชายวันดารุส แตงงานอยูดวยกัน จนอยูมาวันหนึ่งเจาชายตองออกรบ พระนางถูกปรักปรําวามีชู

และถูกประหารชีวิตดวยกริช โดยกอนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหาร พระนางกลาวกับฟาดินใหเปนพยานวา 

หากพระนางไมผิด ขอใหโลหิตเปนสีขาวและอยาใหโลหิตหลั่งลงบนพื้นดิน สิ้นคํากลาวของพระนาง เพชฌฆาต

ก็ปกกริชลงตรงคอ เลือดสีขาวของพระนางก็พุงขึ้นบนฟาโดยไมตกลงพื้นแมแตหยดเดียวกอนสิ้นใจพระนาง 

ไดออนวอนขอกอดลูกและขอใหนมลูกเปนครั้งสุดทายตอพระมารดาของสามี แตพระมารดาไมยินยอม   

พระนางจึงสาปแชงวาหากพระนางเปนผูบริสุทธิ์ มันผูใดที่อยูบนเกาะลังกาวีจงประสบทุกขเข็ญนานตราบ  

7 ชั่วอายุคนตอมาไดมีการสืบหาทายาทของพระนางและไดพบกับศิรินทรา ยายี สตรีชาวภูเก็ตที่สืบเชื้อสาย

ทายาทรุนที่ 7 มาถอนคําสาปที่เกาะลังกาวีแหงนี้ 

  ในปจจุบันนี้เกาะลังกาวีมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

มีทั้ง cable car ขึ้นไปยอดเขาที่สูงที่สุด มีรานคาปลอดภาษี มีพิพิธภัณฑ บานเมืองเปนระเบียบ สะอาด 

สะอาน ฯลฯ จะดวยการที่เกาะลังกาวีไดพนจากคําสาปของพระนางมัสสุหรีหรือไม ก็ไมอาจที่จะพิสูจนได 

แนชัด แตที่เห็นไดชัดเจนคือ ดร.มหาเธร บิน โมฮัมหมัด (Mahathir bin Mohamad) อดีตนายกรัฐมนตรีของ

มาเลเซีย ซึ่งเกิดที่รัฐเคดาหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูทําใหเกาะลังกาวีมีชื่อเสียงในดานการทองเที่ยว

เปนอยางมาก ดร.มหาเธรไดรับการยกยองวาเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําที่เกง และที่สําคัญคือเปน

ผูนําที่มีจริยธรรม นับเปนตัวอยางท่ีดีที่ผูนําขององคกร และประเทศตางๆ ทีค่วรศึกษาและนําไปเปนแบบอยาง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ดร.มหาเธร เกิดท่ีรัฐเคดาหเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร

จากมหาวิทยาลัยมาลายาประเทศสิงคโปร เมื่อ พ.ศ. 2498แตมีความสนใจเหตุบานการเมือง โดยระหวางเปด

คลินิกรักษาคนไข เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการรักษาคนยากจนฟรี และจากการเขียนบทความการเมือง รวมถึง

การวิจารณเรื่องราชาธิปไตย และเสรีภาพของสตรีเสนทางการเมืองชัดเจนขึ้นเมื่อเขารวมพรรคอัมโน (United 

Malays National Organization หรือ UMNO) ในป 2507 และไดรับเลือกตั้งเปนส.ส.ที่รัฐบานเกิดในป 

2512 แตตอมามาเลเซียเกิดความขัดแยงทางเชื้อชาติอยางรุนแรง ดร.มหาเธรคิดวาวิธีแกปญหาคือตองให

ประชาชนอยูดีกินดีจึงเขียนจดหมายวิจารณการทํางานของ นายกรัฐมนตรีตนกู อับดุลเราะหมานวาเปนตัวการ

ทําใหมาเลเซียลาหลัง จนเปนเหตุใหถูกขับออกจากพรรคหลังจากนั้นยังเขียนหนังสืออีกหลายเลมที่สะทอน

แนวคิดชาตินิยมตอตานตะวันตก ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของผูนําพรรคอัมโนรุนใหมจึงไดรับการทาบทาม 

ใหหวนกลับเขาพรรคอีกครั้งตอมาในป 2517 ไดรับเลือกตั้งเขามาเปนส.ส. และไดรับการแตงตั้งเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่ภายในพรรคไดรับการขยับตําแหนงเปนรองประธานพรรค 

จนกระทั่งวันที่ 16 ก.ค. 2524 จึงไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย และบริหารประเทศอยู

จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2546 ดร.มหาเธรไดชื่อวาเปนนายกรัฐมนตรีที่อยูในวาระที่นานที่สุดนับตั้งแต ป พ.ศ. 

2524 จนถึงปพ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 22 ป  

 ในชวง 22 ป ที่เปนนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร เปนผูนําที่มแีนวคิดหรือนโยบายแบบกาวหนา  

มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตไปถึง 20 ปหรือ 30 ป มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

มาเลเซียใหเปนที่รูจักของนานาประเทศ และไดสรางคุณูปการไวมากมายไมวาจะเปนโครงการสําคัญตางๆ เชน

การสราง"เมืองใหมปุตราจายา"โดยยายสถานที่ราชการและสภาผูแทนราษฎรจากกรุงกัวลาลัมเปอรใหมาอยู

รวมกันในเมืองใหมที่มีการวางผังเมืองไวอยางสวยงาม ประกอบดวยสถานที่ราชการ อาคารรัฐสภา คอนโด 

ที่อยูอาศัยของขาราชการที่จุไดหลายหมื่นคน  ภายในเมืองใหมมีสวนสาธารณะและทะเลสาบ มีศูนยการคา

รวมทั้งสถานบันเทิง  มีมัสยิดที่ใหญที่สุดของมาเลเซียมีการสรางตึกแฝดสูงที่สุดในโลกหรือตึกปโตรนาส

(Petronas Towers) ที่มีรูปทรงคลายฝกขาวโพด 2 ฝกคูกันปจจุบันตึกแฝดคูนี้ไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญ

แหงหนึ่ งของประเทศมาเลเซียมีสนามแขงรถฟอรมูลาวัน (F1) ระดับโลก ซึ่ งบรรจุคนดูไดถึง 80,000 คน 

มีการสงเสริมใหผลิตรถยนต“โปรตอน”ใหเปนรถประจําชาติ"ทําใหประชาชนระดับลางมีโอกาสเปนเจาของ

รถยนตราคาถูก และมีความภูมิใจในความเปนชาติของตน นอกจากนี้ยังไดพยายามสรางสังคมแหงความ

สมานฉันทใหเกิดขึ้นในมาเลเซีย เพราะมาเลเซียมีชาวจีน อินเดีย และมลายู เปนกลุมคนสามเชื้อชาติที่

แตกตางทั้งภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และฐานะใหอาศัยอยูรวมกันไดอยางสันติ ผลงานดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

การเปน “ผูนําที่เกง” 

สวนผลงานที่จะกลาวตอไป แสดงถึงการเปน “ผูนําที่ดี” ที่ทําใหเกิดบทความ “จริยธรรมผูนํา 

: บทเรียนจากลังกาวี” ดังที่ไดกลาวแลววาเกิดขึ้นจากการไปเที่ยวที่เกาะลังกาวี และไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑชื่อ GALERIA PERDANA ซึ่งเปนตึก 3 ชั้น ดูภายนอกแลวเปนตึกธรรมดาๆ แตภายในมีความ

งดงามมาก มีหลังคาเปนรูปโดมประดับดวยปูนปนและกระจกสีตางๆ ในแตละชั้นจะไมมีบันได แตจะมีทางเดิน 

เปนทางวนไลระดับ ซึ่งนับวาสะดวกท้ังกับคนแก เด็ก คนพิการ และแมแตหนุมๆสาวๆ เดินไดอยางเพลิดเพลิน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2468
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
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ไมเมื่อยขา พิพิธภัณฑแหงนี้มีของที่ระลึกสะสมอยูมากกวา 2,500 ชิ้น ซึ่งเปนของอดีตนายกรัฐมนตรี 

ดร.มหาเธร และภริยาดร.ซิติฮัมหมัด บี โม อาลี ของเหลานี้ไดมาเมื่อครั้งที่ทานทั้งสองดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีและสตรีหมายเลข 1 และไดไปเยือนตางประเทศ และเมื่อผูแทนของประเทศตางๆ มาเยือน

มาเลเซียและมอบไวให นอกจากนั้นก็ไดรับมอบจากบุคคลหรือบริษัทหางรานตางๆ ของเหลานั้นมีมากมาย

หลายประเภท มีตั้งแตของเล็กๆ ไปจนถึงของใหญๆ เปนตนวา ภาพวาดประดับดวยพลอยแทภาพแกะสลัก  

ชุดเครื่องเงิน ชุดแกว โถเบญจรงค ตุกตาเซรามิก ตุกตาทําดวยหยก เครื่องประดับผาไหม รถยนต มีทั้งรถแขง

ฟอรมูลาวัน รถเบนซ รถโปรตรอน ฯลฯ ดร.มหาเธรและภรรยาก็นําของเหลานั้นมามอบใหพิพิธภัณฑเพื่อจัด

แสดงใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดชื่นชม  

ดร.มหาเธรและภริยาไดมอบของที่ไดรับจากการเยือนตางประเทศ และของที่ตางประเทศ

มอบใหเมื่อคราวมาเยือนมาเลเซียใหกับพิพิธภัณฑทั้งหมด โดยกลาววา “สิ่งของทั้งหมดนี้ไดมอบใหกับ

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไมใชเปนการมอบใหกับ ดร.มหาเธร หรือภริยา ดังนั้นของทั้งหมดจึงเปนของ

ประชาชน และเปนสมบัติของประเทศ” จากการกระทําของดร.มหาเธรสอดคลองกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวม

ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ดร.มหาเธร ไดใชตัวแบบพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยาง 

ใหคณะรัฐมนตรี ใหขาราชการตลอดจนประชาชนเห็น ผูนําถือเปนบุคคลที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอผูตาม 

หากผูนําตระหนักถึงความสําคัญของตนเองและมีหัวใจสําคัญของภาวะผูนํา คือมีจริยธรรมผูตามก็จะมี

จริยธรรมตามไปดวย นอกจากนี้ดร.มหาเธรยังถือเปนผูนําที่ชนะใจตนเองและนําตนเองได ทานเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ถาเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความประพฤติของผูนําคงจะเทียบ

ไดกับการที่ทานมีแนวคิดประโยชนนิยม (Utilitarianism) คือการกระทําที่ทําใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคน

จํานวนมากท่ีสุด คือเปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด แตบานเราไมรูเหมือนกันวาของดังกลาวหายไปไหนหมด 

ไมตองวากันถึงระดับประเทศ แคในระดับองคกรยังไมมี แลวระดับที่สูงขึ้นไปจะเหลืออะไร บานเรายังแยก 

ไมออกวาของที่เขาใหนั้นเขาไมไดใหตัวคน เขาใหในฐานะที่คนคนนั้นเปนผูแทนองคกร เปนผูแทนประเทศ  

เงินทองที่ซื้อของไปใหเขาเพ่ือแลกเปลี่ยน หรือเปนของที่ระลึกก็ตามก็มาจากเงินหลวง ไมใชเงินสวนตัวของเขา

เหลานั้น แตทําไมเวลาไดของมาก็มักจะทึกทักวาเขาใหฉัน เปนสมบัติของฉัน หรืออาจจะแยกออกแตทําเปน 

ไมรูไมชี้ ภาษาวัยรุนบอกวา “ตีเนียน” อะไรทํานองนี้ บานเรายังเห็นแกประโยชนสวนตน ประโยชนของพวก

พองมากกวาประโยชนของสวนรวม การที่ลูกหลานเราจะไดชื่นชมของ ไดศึกษาเรียนรูที่มาที่ไปของของที่ระลึก

เหลานั้นซึ่งเรียกไดวาเปนสมบัติของชาติไมรูวาจะมีบางไหม คงไดแตรําพึงรําพันวาเมื่อไหรนะผูนําองคกร ผูนํา

ประเทศชาติจะเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ดังเชน 

ดร.มหาเธรบางนะ  
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บรรณานุกรม 

******************* 

รัตติกรณ จงวิศาล ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

http://www.photoontour.com/outbound/Langkawi/Langkawi_04.htm 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXdOVEUzT

URNMU5nPT0 

 

 

 

 

             นางสาวณัฐจริยา แสงสวาง 

       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

                                                                                   ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. 
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