จริยธรรมผูนํา : บทเรียนจากลังกาวี
*******************
ผูเขียนไดมีโอกาสลาพักผอนเพื่อไปทัศนศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ไปเยี่ยมชม
สถานที่ ต า งๆ บนเกาะลั ง กาวี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ ได ไ ปเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ นเกาะลั ง กาวี ทํ า ให เ กิ ด
แรงบันดาลใจที่จะเขียนบทความเรื่อง “จริยธรรมผูนํา : บทเรียนจากลังกาวี”ประกอบกับผูเขียนทํางาน
เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบจึงคิดวาการมาเที่ยว
นอกจากจะไดพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดชารจแบต ไดสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ยังไดความรูและประสบการณ
ติดไมติดมือมาเปนขอคิดบางไมมากก็นอย และคิดฝนวาประเทศไทยหรือองคกรในประเทศไทยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาครัฐจะมีผูนําแบบดร.มหาเธรบาง นอกจากทานจะเกง มีวิสัยทัศนกวางไกลแลว ยังเปนผูนําที่ไดชื่อ
วามีจริยธรรม กอนที่จะกลาวถึงวามีจริยธรรมในเรื่องไหน อยางไรบางก็จะขอเลาเกร็ดเกี่ยวกับเกาะลังกาวีและ
ประวัติของดร.มหาเธรเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นภาพพอเปนสังเขป ดังนี้
ลังกาวี (Langkawi) เปนเกาะตั้งอยูในทะเลอันดามัน ใกลฝงทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของ
คาบสมุทรมาเลเซียขึ้นกับรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซียลังกาวีอยูหางจากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลของประเทศ
ไทยเพีย ง 4 กิโลเมตร ประกอบดว ยกลุมเกาะเมืองรอนจํ านวน 99 เกาะ หลายๆ ทานคงเคยไดยิ นเรื่องที่
กล าวขานถึงเกาะลั งกาวี เกาะที่ตองคําสาป 7 ชั่ วอายุ คน จากตํ านานของพระนางมัส สุ ห รี ส ตรี ส ามัญชน
ชาวภูเ ก็ตซึ่งขึ้นสําเภาไปคาขายกับ บิดามารดาแตในระหวางเดิน เรืออยูกลางทะเล เรือโดนพายุอัป ปางลง
พระนางและพอแมรอดชีวิตมาอาศัยอยู ณ เกาะลังกาวีตั้งแตนั้นเปนเรื่อยมาจนพระนางเติบโตเปนสาวและได
พบรักกับเจาชายวันดารุส แตงงานอยูดวยกัน จนอยูมาวันหนึ่งเจาชายตองออกรบ พระนางถูกปรักปรําวามีชู
และถูกประหารชีวิตดวยกริช โดยกอนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหาร พระนางกลาวกับฟาดินใหเปนพยานวา
หากพระนางไมผิด ขอใหโลหิตเปนสีขาวและอยาใหโลหิตหลั่งลงบนพื้นดิน สิ้นคํากลาวของพระนาง เพชฌฆาต
ก็ปกกริชลงตรงคอ เลือดสีขาวของพระนางก็พุงขึ้นบนฟาโดยไมตกลงพื้นแมแตหยดเดียวกอนสิ้นใจพระนาง
ไดออนวอนขอกอดลูกและขอให นมลูกเป นครั้งสุด ทายตอพระมารดาของสามี แต พระมารดาไมยิน ยอม
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 นับเปนตัวอยางที่ดีที่ผูนําขององคกร และประเทศตางๆ ทีค่ วรศึกษาและนําไปเปนแบบอยาง
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ดร.มหาเธร เกิดทีร่ ัฐเคดาหเมื่อวันที่ 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
ให ห วนกลั บ เขาพรรคอีกครั้ งต อมาในป 2517 ได รั บ เลื อกตั้ งเขามาเป น ส.ส. และได รั บ การแต งตั้ งเป น
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ขณะที่ ภ ายในพรรคได รั บ การขยั บ ตํ าแหน งเป น รองประธานพรรค
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 เปนผูน ําที่มแี นวคิดหรือนโยบายแบบกาวหนา
มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตไปถึง 20 ปหรือ 30 ป มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
มาเลเซียใหเปนที่รูจักของนานาประเทศ และไดสรางคุณูปการไวมากมายไมวาจะเปนโครงการสําคัญตางๆ เชน
การสราง"เมืองใหมปุตราจายา"โดยยายสถานที่ราชการและสภาผูแทนราษฎรจากกรุงกัวลาลัมเปอรใหมาอยู
รวมกันในเมืองใหมที่มีการวางผังเมืองไวอยางสวยงาม ประกอบดวยสถานที่ราชการ อาคารรัฐสภา คอนโด
ที่อยูอาศัยของขาราชการที่จุไดหลายหมื่นคน ภายในเมืองใหมมีสวนสาธารณะและทะเลสาบ มีศูนยการคา
รวมทั้งสถานบั นเทิง มีมัส ยิ ด ที่ใหญที่สุ ด ของมาเลเซีย มีการสร างตึ กแฝดสูงที่สุ ด ในโลกหรื อตึ กป โ ตรนาส
(Petronas Towers) ที่มีรูปทรงคลายฝกขาวโพด 2 ฝกคูกันปจจุบันตึกแฝดคูนี้ไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญ
แห งหนึ่ งของประเทศมาเลเซี ยมี สนามแข งรถฟอร มู ล าวั น (F1) ระดั บโลก ซึ่ งบรรจุ คนดู ได ถึ ง 80,000 คน
มีการสงเสริมใหผลิตรถยนต“โปรตอน”ใหเปนรถประจําชาติ"ทําใหประชาชนระดับลางมีโอกาสเปนเจาของ
รถยนตราคาถูก และมีความภูมิใจในความเป นชาติของตน นอกจากนี้ยังไดพยายามสร างสั งคมแหงความ
สมานฉัน ทให เ กิด ขึ้น ในมาเลเซีย เพราะมาเลเซีย มีช าวจี น อินเดี ย และมลายู เป นกลุ มคนสามเชื้ อชาติ ที่
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 ซึ่งนับวาสะดวกทั้งกับคนแก เด็ก คนพิการ และแมแตหนุมๆสาวๆ เดินไดอยางเพลิดเพลิน
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ไมเ มื่อยขา พิพิธ ภั ณฑแห งนี้ มีของที่ร ะลึกสะสมอยู มากกว า 2,500 ชิ้ น ซึ่งเป น ของอดี ต นายกรั ฐ มนตรี
ดร.มหาเธร และภริ ย าดร.ซิ ติ ฮั ม หมั ด บี โม อาลี ของเหล า นี้ ไ ด ม าเมื่ อ ครั้ ง ที่ ท า นทั้ ง สองดํ า รงตํ า แหน ง
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
มอบให เ มื่ อคราวมาเยื อนมาเลเซีย ให กั บ พิพิ ธ ภั ณ ฑทั้งหมด โดยกล า วว า “สิ่ งของทั้ง หมดนี้ ได มอบให กั บ
นายกรั ฐ มนตรี ม าเลเซี ย ไมใ ช เ ป น การมอบให กับ ดร.มหาเธร หรื อ ภริ ย า ดั ง นั้ น ของทั้ ง หมดจึ ง เป น ของ
ประชาชน และเป นสมบั ติ ของประเทศ” จากการกระทําของดร.มหาเธร สอดคล องกับ ประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการพลเรือน ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ดร.มหาเธร ไดใชตัวแบบพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยาง
ใหคณะรัฐมนตรี ใหขาราชการตลอดจนประชาชนเห็น ผูนําถือเปนบุคคลที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอผูตาม
หากผู นํ าตระหนั กถึ งความสํ า คัญ ของตนเองและมี หั ว ใจสํ าคัญ ของภาวะผู นํ า คื อมี จ ริ ย ธรรมผู ต ามก็ จ ะมี
จริ ย ธรรมตามไปด ว ย นอกจากนี้ ด ร.มหาเธร ยั งถื อเป น ผู นํ าที่ช นะใจตนเองและนํ าตนเองได ทานเห็ น แก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ถาเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความประพฤติของผูนําคงจะเทียบ
ไดกับการที่ทานมีแนวคิดประโยชนนิยม (Utilitarianism) คือการกระทําที่ทําใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคน
จํานวนมากที่สุด คือเปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด แตบานเราไมรูเหมือนกันวาของดังกลาวหายไปไหนหมด
ไมตองวากันถึงระดับประเทศ แคในระดับองคกรยังไมมี แลวระดับที่สูงขึ้นไปจะเหลืออะไร บานเรายังแยก
ไมออกวาของที่เขาใหนั้นเขาไมไดใหตัวคน เขาใหในฐานะที่คนคนนั้นเปนผูแทนองคกร เปนผูแทนประเทศ
เงินทองที่ซื้อของไปใหเขาเพื่อแลกเปลี่ยน 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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