สุภาษิตสอนใจ
อย่า “ดูถูก” ความคิดของผู้อื่น เพียงแค่ความคิดของเขา “ไม่ตรงกับเรา”
เศษเหลี่ยม

เมื่ออยู่ในชั่วโมงของการทํางาน จงแสดงความสามารถให้เต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเอง
*****

อย่าทําความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว อย่าละเว้นการทําความดี เพราะคิดว่าได้
บุญกุศลแค่นิดเดียว
เผยสงจือ

เมื่อเห็นชัดแล้วว่า เป้าหมายไกลเกินเอื้อม จงอย่าปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แต่จง
ปรับเปลี่ยนวิธีทํา
ขงจื้อ

ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน มีเพียงน้อยคนที่ห่วงใยว่าคุณบิน
เหนื่อยไหม
เจิ้งซินเหยา

การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมเป็นผลดีแก่ตัวของท่านเอง
*****

ในโลกนี้ ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาล วันนี้คุณอาจเก่ง
แต่พรุ่งนี้ อาจมีคนเก่งกว่าคุณ เพราะฉะนั้น
คนใดก็ตามที่ภูมิใจว่าตนเองเก่ง จงจําเอาไว้ได้เลยว่า
ความหายนะใกล้มาถึงตัวคุณแล้ว ความโง่คืบคลานมาใกล้ตัวคนแล้ว
ธนินท์ เจียรวนนท์
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ตุลาการควรคํานึงถึงความยุติธรรมเสมอ ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอ
ภาค
*****

ความยุติธรรมไม่เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิเสธหรือยืดหย่อน
*****

การสร้างนักกฎหมายมิใช่เพียงสอนคนให้สอนกฎหมายได้ แต่จะต้องสอนให้ผู้ที่เข้า
มาศึกษามีชีวิตจิตใจเป็นนักกฎหมาย เพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติโดยสุจริตตาม
คติของผู้ประกอบวิชาชีพ
จิตติ ติงศภัทิย์

ถ้ า ปราศจากความบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรมแล้ ว ความรู้ ค วามสามารถอั น เลอเลิ ศ ก็ ห า
ประโยชน์อันใดมิได้แก่ประชาชน
สัญญา ธรรมศักดิ์

การศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง ประกอบด้วย
เหตุด้วยผล ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีเป็นรากฐาน ฉะนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิดที่คิดว่าทฤษฎีไม่
เป็นของจําเป็น เรียนไปก็เสียเวลา การศึกษาทางปฏิบัติดีกว่า การศึกษาในทางปฏิบัติโดย
ไม่รู้ถึงทฤษฎี ย่อมเป็นการศึกษาที่มีอันตราย เพราะเป็นการศึกษาที่ไม่มีหลักสําหรับคิด
ดร. หยุด แสงอุทัย

การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทาง
กฎหมายได้ดี และความสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมาย จะเกิดดีขึ้นได้ก็จากการฟัง
มากและอ่านมาก แต่ต้องเป็นการฟังและการอ่านโดยความคิดอย่างเข้าใจ ไม่ใช้การฟังและ
การอ่านให้จําได้โดยไม่เข้าใจ
คณิต ณ นคร
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เมื่อท่านได้เริ่มเดินทางอยู่บนถนนสายนี้แล้ว ท่านจะต้องจดจําว่ามีวัตถุประสงค์
สองประการที่จะต้องให้ได้รับความสําเร็จ
๑. ประการแรก กฎหมายต้องยุติธรรม
๒. อีกประการหนึ่ง คือ ต้องบริหารและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ทั้งสองประการ
นั้นต่างมีความสําคัญ และในสองประการนี้ สิ่งที่สําคัญกว่า คือ กฎหมายจะต้องบริหาร
จัดการอย่างเป็นธรรม ไม่มีประโยชน์เลยที่มีกฎหมายดีแล้ว หากมีผู้พิพากษาที่เลว ๆ หรือ
ฉ้อราษฎร์บังหลวงได้นํากฎหมายไปใช้อย่างไม่เป็นธรรม ประชาชาติไม่สามารถอดกลั้นต่อ
ระบบกฎหมายแบบนี้ได้นาน เพราะไม่ได้พิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม
Sir Alfred Denning “The Foad to Justice” p. 6 – 7

ปรัชญาด้านตุลาการของลอร์ดเดนนิ่ง
ความเชื่อที่ฝังรากลึกของข้าพเจ้ามีว่า บทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายตุลาการ คือ
การอํานวยความยุติธรรมให้แก่คู่กรณีที่อยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา ถ้าหากมีกฎหมายใด ๆ ซึ่งมา
ขัด ขวางกระทบต่ อ การอํา นวยความยุ ติธ รรมแล้ ว เป็น ภาระหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยตุ ล าการที่
จะต้องกระทําทุกประการ โดยผู้พิพากษาควรหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมายนั้น หรือแม้กระทั่ง
ทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักข้อนั้นในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่ออํานวยความยุติธรรมใน
คดี ที่ พิ พ าทกั น ผู้ พิ พ ากษาไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งรอคอยเพื่ อ การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายใหม่ เพื่ อ มา
แทรกแซงในคดีดังกล่าว เพราะว่าในกรณีนี้ไม่สามารถจะอํานวยความยุติธรรมแก่คดีนี้ แต่
ประการใด ข้าพเจ้าอยากจะเน้นว่า คําว่า “อย่างถูกต้องชอบธรรม” นั้น หมายความว่า
ผู้พิพากษาเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องชอบธรรม
ด้วย
Lord Denning “The family story” p. 174 (1981)
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อยุติธรรมย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เหมือนกันได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน ความ
ยุ ติ ธ รรมไม่ ใ ช่ เ ป็ น การกระทํ า ตามอํ า เภอใจ (arbitrary) และไม่ ใ ช่ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ
(non-discrimination) มนุษย์ทุคนต่างพึงปรารถนาที่จะได้รับคือความทัดเทียมกัน และ
ทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมที่ทัดเทียมกันด้วย นี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความ
ยุติธรรมกับความทัดเทียมกัน (justice and equality)
Aristotle

แม้เราอาจจะถูกล้อมรอบด้วยหมู่ศัตรู แต่เรายังมีศาลสถิตยุติธรรม ซึ่งมีความยินดี
และไม่เกรงกลัวที่จะตัดสินคดีตามกฎหมายทุกประการ (ศาลสถิตยุติธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ของประชาชาน โดยไม่เกรงกลัวอํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ มีอิสระในการตัดสินคดีด้วยใจ
เป็นธรรม ผดุงความยุติธรรมภายใต้หลักแห่งความยุติธรรมและในกรอบแห่งกฎหมายอย่าง
มั่นคง)
Florida, Newspaper Dec. 2000 (Presidential Election Dispute)

ข้อสังเกต กฎหมายกับความยุติธรรมเป็น สิ่งเดีย วกัน ต้องไม่ ขัดแย้ งกั น ความ
ยุติธรรม คือ หลักประกันของความเสมอภาค (equality) และความยุติธรรมต้องไม่เลือก
ปฏิบัติ สิ่งที่เหมือนกันก็ต้องปฏิบัติแบบอย่างเดียวกัน นั่นคือ เจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นสิ่งเดียวกับเหตุผลตามที่ซิเซโรกล่าวว่า “The law is the
right reason.” ความยุติธรรมเป็นสากลไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ มนุษย์ทุก
คนต่างแสวงหาความยุติธรรมมานับพันปี และยังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม นั่นคือ
ภาระหน้าที่ของนักกฎหมายและผู้พิพากษาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยจิตที่เป็นธรรม
เพื่อจะอํานวยความยุติธรรมอันบริสุทธิ์และโปร่งใสแล้วนํามามอบให้ประชาชนอย่างเสมอ
ภาค ผู้อํานวยความยุติธรรม ก็คือ บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเอง เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากความชัง ความรัก ความกลัว และอคติใด ๆ ทั้งสิ้น เขาจึงเป็นบุคคลที่คนทั่วไป
เคารพนับถือ
*****
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กระบวนการบริหารความยุติธรรมที่ถูกต้องต้องสมบูรณ์เป็นเสาหลักที่มั่นคงของ
ธรรมรัฐ
George Washington

อย่าถามว่าประเทศชาติ ให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่า ท่านให้อะไรแก่
ประเทศชาติ
ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ (John F. Kennedy)

นกเป็นน้ําซึ่งได้รั บการเลี้ยงดูให้เชื่อง จะไม่บินไปที่ไหนอีก เราเชื่อว่าทุกธุรกิจ
จําต้องมี นกเปิดน้ําป่า (ที่ไม่ได้เลี้ยงดูให้เชื่อง) และ ณ ไอบีเอ็ม เราพยายามที่จะไม่ทําให้
นกเป็ดน้ําเหล่านั้นเชื่อง
โทมัส เจ วัทสัน จูเนียร์ (Thomas J. Watson, Jr.)
ประธานกรรมการ และซีอีโอ ไอบีเอ็ม

อย่าพยายามทําตนให้ประสบผลสําเร็จ จงพยายามทําตนให้มีคุณค่า
อัลเบิร์ท ไอสไตน์ (Albert Einstein)

จินตนาการมีความสําคัญมากกว่าความรู้ เพราะว่าความรู้มีจํากัดแต่จินตนาการ
โอบอุ้มโลกทั้งใบไว้
อัลเบิร์ท ไอสไตน์ (Albert Einstein)

คนที่ฉลาด จะสร้างโอกาสได้มากกว่าที่เขาค้นพบมัน
แฟรนชิส เบคอน (Francis Bacon)

เราต้องไม่ทึกทักเอาเองว่า...ศัตรูจะไม่มา แต่เราต้องเตรียมรับมือกับการมาของ
ศัตรูแทน เราต้องไม่ทึกทักเอาว่า...ศัตรูจะไม่โจมตี แต่เราต้องเตรียมตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่
แพ้แทน นี่คือแก่นแท้ของการมองการณ์ล่วงหน้า
เจียง จอง กอง (Cheong Choong Kong)
ซีอีโอ สิงคโปร์แอร์ไลน์

6

เราไม่ ท ราบว่ า สถานการณ์ ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด จะสิ้ น สุ ด เมื่ อ ไร วิ ธี ก ารของเราก็ คื อ
เราไม่คาดการณ์ว่าเมื่อไร จึงจะใช้กลยุทธ์พลิกสถานการณ์ แต่เราจะยังคงรักษาความ
ยืดหยุ่นของเราไว้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ผันแปร
เจียง จอง กอง (Cheong Choong Kong)
ซีอีโอ สิงคโปร์แอร์ไลน์

ในสมการระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว (เวิร์ค/ไลฟ์) ทัศนคติหรือเจตคติมี
ความสําคัญมาก มากกว่านโยบายหรือสมการอื่นใด
พอล แอลเลียร์ (Paul Allarie)
ประธานกรรมการบริษัท และซีอีโอ ซีร็อกซ์

การวางแผน คือ การทําวันนี้เพื่อทําให้เราดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าอนาคตเป็น
ของบุคคลผู้ซึ่งทําการตัดสินใจที่ดีในวันนี้
คติพจน์ของบริษัท อีตัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด (Eton Corporation)

พนักงานจะไม่กระทําดีที่สุดจนกว่าเขาจะเชื่อว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
แจค เวลซ์ (Jack Welch)
ซีอีโอ เจเนอรัล อีเล็คทริก

ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็ตาม ทีม คือ คลื่นแห่งอนาคต
ซีอีโอ เท็กซัส อินทรูเม้นท์ (CEO of Texas Instruments)

สิ่งที่จะวัดความเป็นมนุษย์ได้ ดีที่ สุด ไม่ ใช่ ว่าเขายืนอยู่จุดไหน ในช่ว งเวลาของ
ความสุขสบายและความสะดวก หากอยู่ที่ว่าเขายืนอยู่จุดไหน ในช่วงเวลาของการท้าทาย
และความขัดแย้ง
มาร์ติน ลูเธอร์คิง
ผู้นาํ นักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอเมริกนั ผิวดํา
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เมื่อเราไม่สามารถทําสิ่งที่เราต้องการได้ เราก็ทําสิ่งที่เราพอทําได้
ภาษิตยูโกสลาเวีย

เวลาที่กําลังผ่านไปแต่ละนาที เป็นสมบัติของคนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่
เวลาที่ผ่านไปแล้ว ไม่ใช่สมบัติของเราอีกต่อไป
มาร์คสุ ออเรสอุส
จักรพรรดิและนักปรัชญาชาวโรมัน

อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ สิ่งที่ต้องกลัวอย่างเดียว คือ การหยุดนิ่ง
ภาษิตจีน

คนที่เริ่มต้นทําถือว่าทําเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง จงมีความกล้าที่จะทําอะไรที่ฉลาด
โฮเรซ
กวีชาวโรมัน

คนรวย วางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้ คนจน วางแผนแค่วันนี้
ภาษิตจีน

จงดูแลสมบัติล้ําค่าภายในตัวคุณ ความกรุณา ไว้ให้จงดี รู้ว่าควรจะให้อย่างไรโดย
ไม่ลังเล จะสูญเสียอย่างไรโดยไม่เสียใจ จะหามาได้อย่างไรโดยไม่เห็นแก่ตัว
ยอริช ซังต์
นักเขียนชาวฝรั่งเศส

เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา ในทางตรงข้า ม มันคือ
เครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น
อัมเบอร์โต อีโค
นักเขียนนิยายชาวอิตาลี
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การทําให้คนหนุ่มสาวรู้จักภาคภูมิใจในตัวเอง คือ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดอันหนึ่ง
ของเรา ถ้ า คุ ณ ไม่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในสิ่ ง ที่ คุ ณ เป็ น อยู่ เป็ น การยากที่ คุ ณ จะทํ า งาน
สร้างสรรค์
คริฟ อัลเลน
ชาวอเมริกนั อินเดียนเผ่า Nez Pearce รัฐไอดาโฮ

คนที่รู้อะไรมากเพียงพอ คือ คนที่รู้ว่าจะเรียนรู้ต่อได้อย่างไร
เฮนรี่ อาดัมส์
นักเขียนประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน

เราอาจจะเรียนรู้ภูมิปัญญาได้ แม้จากศัตรู
อริสโตฟาเนส
นักเขียนบทละครกรีกยุคโบราณ

จงทําตัวให้ตัวเองฉลาด แต่ควรเรียนรู้ด้วยว่า จะทําตัวให้ดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยรู้
เรื่องราวได้อย่างไร
ภาษิตอาร์เมเนียน

ความรู้ คือ สมบัติที่มีค่ามากที่สุด เพราะว่ามันไม่สามารถยกให้ใครได้ ไม่สามารถ
ถูกขโมย หรือถูกใช้ให้หมดไปได้
ภาษิตสันสกฤต

ความรู้จะกลายเป็นความบ้าคลั่ง ถ้าหากไม่มีสํานึกที่ดีคอยนําทาง
ภาษิตสเปน

ความคิดริเริ่มและความรู้สึกภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง จะได้มาก็ด้วยการ
ทํางานและการต่อสู้เท่านั้น
ดอสโตเยฟกี้
นักเขียนนิยายชาวรุสเซีย
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มีมุมเดียวในจักรวาลนี้ที่คุณสามารถปรับปรุงได้แน่ ๆ และมุมนั้น คือ ตัวคุณเอง
อัลดัส ฮักซเลย์
นักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษ

เราควรมองที่ตัวเราเองให้นานพอ และอย่างรอบคอบก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่น
โมลิแยร์
นักเขียนบทละครชาวฝรั่งเศส

ใครที่เป็นลา แล้วคิดว่าตัวเป็นกวาง จะพบความผิดพลาดเมื่อถึงตอนที่เขาต้อง
กระโดดข้ามลําธาร
ภาษิตอิตาลี

คําพูดไม่ใช่นก เมื่อหลุดออกไปแล้วคุณไม่มีทางจะจับมันกลับมาได้อีก
ภาษิตรุสเซีย

คนฉลาดรู้ตัวว่าเขาไม่รู้อะไรบ้าง คนโง่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง
ภาษิตสเปน

นกกระจอกที่บินข้างหลังเหยี่ยว คิดว่าเหยี่ยวกําลังบินหนีตน
ภาษิตญี่ปนุ่

การที่จะมองให้เห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างที่มันเป็นอยู่จริง เราต้องเปิดตา (เปิดใจ)
การที่จะมองให้เห็นสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่มันเป็นอยู่ เราต้องเปิดตา (เปิดใจ)
ให้กว้างขึ้น
การที่จะมองให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ เราจะต้องยิ่งเปิดตา (เปิดใจ)
อย่างเต็มที่
แอนโตนิโอ มาชาโด (1875-1939)
กวีชาวสเปน
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มีอะไรในโลกนี้สําหรับพวกเรามากมายเหลือเกิน ถ้าเรามีตามที่จะเห็นมัน มีหัวใจที่
จะรักมัน และมีมือที่จะเก็บเกี่ยวมันให้กับตัวเราเอง
ลูซี มอด์ มอนโกเมอรี่
นักเขียนนวนิยายชาวแคนาดา

เรียนรู้จากอดีต อย่ามาถึงจุดจบของชีวิต เพียงเพื่อจะพบว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่าง
คุ้มค่า มีคนหลายคนที่มาถึงจุดที่จะจากโลกนี้ไป และเมื่อมองย้อนกลับไป พวกเขาได้เห็น
ความสุข และความงามที่ควรจะได้เป็นของเขา แต่ไม่ได้เป็น เพราะเขามัวใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ความหวาดกลัว
เครียรวอลเตอร์

คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ จํ า นวนปี ที่ คุ ณ ใช้ มั น แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ ว่ า คุ ณ ใช้ มั น
อย่างไร…
คุณได้ใช้ชีวิตมาเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่คุณ
มีชีวิตอยู่
มงแตญ มิแชล เดอ
นักปรัชญาและนักเขียนชาวฝรั่งเศส

เราจะต้องเรียนรู้จากชีวิต ว่าจะแบกรับภาระชีวิตได้อย่างไร
ภาษิตฝรั่งเศส

ระบอบประชาธิปไตย จะมั่นคงอยู่ได้ต้องประกอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ปรีดี พนมยงค์

ในระบอบประชาธิปไตยคนย่อมสูงเด่นกว่ากันตามคุณงามความดีที่เขากระทํา
ให้แก่สังคม ใครทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาก ไม่คอร์รัปชั่นคดโกงประชาชนเขาก็นับถือ
เอง ในระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครบังคับประชาชนให้เคารพนับถือบุคคลใดได้ แต่ถ้า
ประพฤติตัวดี เขาก็เคารพนับถือเอง
ดร. หยุด แสงอุทัย

