แบ่ งเบาภาระซึ่งกันและกัน
(อพยพ 18: 13-23, เฉลยธรรมบัญญัติ 1:12-17)
โดย ผป.ถนอม ปิ นตา
“ภาระอันหนักนีเ้ หลือกาลังของท่ าน ท่ านไม่ สามารถทีจ่ ะทาแต่ ผ้ เู ดียวได้ ” (อพยพ 18:18)
ตำรำกำรบริ หำรงำนที่เก่ำแก่ที่สุดและดีที่สุดคือพระคัมภีร์
แม้จะเป็ นเรื่ องรำวที่เกิดขึ้นเมื่อ
2,000 ปี มำแล้ว แต่ก็ยงั คงทันสมัยในยุคปั จจุบนั ในเรื่ องของกำรกระจำยอำนำจหรื อกระจำยน้ ำหนักลงสู่
เสำค้ ำ ทำให้สำมำรถคงอยูไ่ ด้ ในกำรกระจำยอำนำจนั้นจำเป็ นต้อง “รับผิด” และ “รับชอบ” ด้วย จึงจะ
เป็ น “ความรับผิดชอบ” อย่ำงแท้จริ ง กำรบริ หำรงำนโดยกำรกระจำยอำนำจถือว่ำเป็ นกำรรับภำระซึ่ง
กันและกัน วิธีกำรปั ดควำมรับผิดชอบที่สวยงำมที่สุดคือกำรพูดว่ำ “ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียว”

เนือ้ หาของการกระจายอานาจคือความรับผิดชอบ
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2548 นี้ มีข่ำวพำดหัวหน้ำหนึ่งของหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ และสื่ อสำรมวลชนต่ำง
ออกข่ำวกันอย่ำงครึ กโครมเป็ นข่ำวใหญ่ อดีตผูว้ ำ่ กำรธนำคำรแห่งประเทศไทยถูกฟ้ องเนื่องจำกดำเนิ น
นโยบำยผิดพลำดในด้ำนกำรเงินกำรธนำคำรเกี่ยวกับกำรลดค่ำเงินบำท
ทำให้ประเทศชำติสูญเสี ย
มหำศำล ผูว้ ำ่ กำรฯ ท่ำนนี้ถูกฟ้ องร้องให้ชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงินมำกกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท ใน
ฐำนะเป็ นประชำชนชำวไทยผูเ้ สี ยภำษีก็รู้สึกเสี ยดำยเงินจำนวนนี้
ทำให้เกิดเสี ยงวิพำกษ์วจิ ำรณ์วำ่
“อะไรกันนี่?” จริ งอยูผ่ บู ้ ริ หำรสู งสุ ดขององค์กำรต้องรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร
แต่ในกำรตัดสิ นใจเรื่ องสำคัญฯ ผูบ้ ริ หำรมิได้ตดั สิ นเพียงผูเ้ ดียว แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำยของรัฐตำม
มติของคณะกรรมกำรฯ และคำแนะนำของที่ปรึ กษำ และนักวำงแผนทำงเศรษฐกิจระดับชำติซ่ ึงได้
กลัน่ กรองวิเครำะห์แล้ว ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบในงำนนี้ จึงไม่น่ำเป็ นเพียงบุคคลเพียงคนเดียวเท่ำนั้น ต่อให้
มีกำรต่อวำระกำรทำงำนอีก 1 พันปี ก็คงใช้หนี้ไม่หมด นัน่ แปลว่ำในที่สุดจะไม่มีใครต้องจ่ำยหนี้ไม่มี
ใครต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
เรื่ องนี้ให้บทเรี ยนอะไรเรำบ้ำง
เรำทั้งหลำยในฐำนะผูร้ ับใช้พระเจ้ำที่หน้ำที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์ที่พระเจ้ำทรงมอบไว้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทำภำระประชำกรของพระเจ้ำและ
ใช้ในงำนพันธกิจของพระเจ้ำ บำงครั้งอำจมีกำรผิดพลำดในกำรลงทุนหรื อบริ หำรจัดกำร ผูม้ ีอำนำจ
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คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำ ซึ่ งเป็ นมนุษย์ยอ่ มไม่อำจคำดกำรณ์ได้ถึงสถำนกำรณ์เลวร้ำย ผูเ้ ดียวที่ทรำบคือ
พระเจ้ำ เรำต้องทูลขอสติปัญญำพลังจำกพระองค์ เพรำะพระองค์ทรงเป็ น “ทีป่ รึกษามหัศจรรย์ ”ผูไ้ ม่
ผิดพลำด

การรับภาระต้ องรับฟังซึ่งกันและกัน
โมเสสในฐำนะผูน้ ำชนชำติอิสรำเอล ฟังพระดำรัสของพระเจ้ำ ในเวลำเดียวกันก็ฟังคำแนะนำ
ของเยโธรผูเ้ ป็ นพ่อตำซึ่ งมำกด้วยประสบกำรณ์ แม้จะเป็ นคนมำจำกชนบทห่ำงไกลก็ตำมและฟังเสี ยง
ประชำกร ดูแลพวกเขำด้วยควำมเอำใจใส่ และให้ควำมยุติธรรมเสมอหน้ำกัน “ท่ านทั้งหลายอย่ าลาเอียง
ในการพิพากษา จงฟั งผู้น้อยและผู้ใหญ่ เหมือนกัน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:17) หน้ำที่ของผูน้ ำหรื อ
ผูบ้ ริ หำรคือกำรเป็ นฝ่ ำยรับฟั งฟังข้อเสนอต่ำง ๆ จำกทุกฝ่ ำยด้วยควำมตั้งใจ ด้วยควำมเคำรพและเอำใจ
ใส่ นำมำวิเครำะห์โดยละเอียดก่อนตัดสิ นใจ เพรำะหน้ำที่ของผูบ้ ริ หำรคือเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ กำรไม่รับฟัง
หรื อกำรฟังควำมข้ำงเดียว “ตีกลองหน้ำเดียว” นั้นอำจมีควำมผิดพลำดติดตำมมำ

การทางานใหญ่ ต้องมีฐานใหญ่ แผ่ กว้ าง
ต้นไม้ใหญ่รำกต้องแผ่กว้ำงเพื่อรับน้ ำหนัก อำคำรใหญ่ตอ้ งมีกำรฐำนแข็งแรง งำนใหญ่ตอ้ ง
อำศัยควำมร่ วมมือของคนเป็ นจำนวนมำก เมื่อครั้งที่สหรัฐอเมริ กำส่ งมนุษย์ข้ ึนยำนอวกำศ 2 คน ไปลง
บนดวงจันทร์ น้ นั ต้องอำศัยกำรทำงำนอย่ำงทุ่มเทของคนมำกกว่ำ 1 หมื่นคน สมัยนี้ไม่มีใครเป็ น
พระเอกขี่มำ้ ขำวแล้ว จะต้องทำงำนเป็ นทีม มีเครื อข่ำยประสำนควำมร่ วมมือ ในด้ำนวงกำรคอมผิวเตอร์
นั้นเครื อข่ำยที่มีอิทธิพลมำกที่สุดในโลกในกำรติดต่อสื่ อสำรกระจำยข้อมูล คือ เครื อข่ำย Internet ใน
ด้ำนธุ รกิจ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่มีเครื อข่ำยกระจำยทัว่ โลกย่อมมีอำนำจอิทธิ พลมำกกว่ำบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นมำ
อย่ำงโดดเดี่ยวบริ ษทั เดียว

การบริหารต้ องยึดหลักยุติธรรมและคุณธรรม
ในกำรบริ หำรงำนใหญ่ ๆ นั้น นอกเหนือจำกต้องมีกำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ แล้วในกำร
บริ หำรต้องมีควำมยุติธรรมไม่เอำรัดเอำเปรี ยบคนอื่น ผูบ้ ริ หำรไม่เอำเปรี ยบพนักงำน และพนักงำนไม่
เอำเปรี ยบเจ้ำของกิจกำร องค์กรนั้นจึงจะอยูไ่ ด้ผบู ้ ริ หำรจะต้องมีควำมยุติธรรมคือกำรตัดสิ นผิดเป็ นผิด
ถูกเป็ นถูก ดังมีคนกล่ำวว่ำ “นำยใจดี โทษเป็ นคุณ คุณไม่เป็ นโทษ นำยใจโหด โทษเป็ นโทษ คุณเป็ น
โทษ นำยยุติธรรม โทษเป็ นโทษ คุณเป็ นคุณ” พระธรรมมีคำห์ 6:8 เขียนไว้วำ่ “พระเจ้ำทรงมีพระ
ประสงค์อะไรจำกเจ้ำ นอกจำกให้กระทำควำมยุติธรรม และรักสัจกรุ ณำ”
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การกระจายอานาจต้ องไว้วางใจไม่ หยุมหยิมในสิ่งเล็กน้ อย
กำรมอบหมำยภำระรับผิดชอบ
ผูม้ ีอำนำจจะไม่โยนควำมผิด
หรื อคุย้ เขี่ยควำมผิดของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำในเรื่ องเล็กน้อยหยุมหยิม แต่จะคิดแต่สิ่งใหญ่ ๆ เท่ำนั้น ดังสโลแกนของบริ ษทั ขำย
เครื่ องใช้สำนักงำนยีห่ อ้ หนึ่งว่ำ “เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ...ทำ” เพรำะถ้ำมัวเสี ยเวลำไปเขี่ยผงจำกตำคนอื่น สัก
วันหนึ่งอำจจะถูกผูอ้ ื่นเขี่ย “ซุง” ซึ่ งอยูใ่ นตำของตนเองก็ได้ สังคมทุกวันนี้คนมักจะคอย “จ้องจับผิด”
คนอื่นอยูเ่ สมอ ถ้ำหำกเรำจะเปลี่ยนทัศนคติมำเป็ น “จ้องจับถูก” มองส่ วนดีของคนอื่น แทนที่จะคอย
กระหน่ ำซ้ ำเติม แต่เปลี่ยนเป็ น ส่ งเสริ มให้กำลังใจ โดยกำร “รับภำระซึ่ งกันและกัน” สังคมจะน่ำอยูก่ ว่ำ
นี้
โลกหนักเกินกว่าจะแบกไว้คนเดียวด้ วยหนึ่งสมองสองมือ.

ที่มำ : ข่ำวคริ สตจักร สภำคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 74 ฉบับที่ 663 กันยำยน 2005, หน้ำ 33-34.
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