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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

คิดอย่างมด 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรสัในสูเราะฮฺอันนัมลฺ ว่า 

ن ِ  ِمنَ  ُجُنوُدهُۥ لُِسلَۡيَمَٰنَ  وَُحِشَ  ﴿ نِس  ٱۡۡلِ ۡيِ  َوٱۡۡلِ ى  ١٧ يُوزَُعونَ  َفُهمۡ  َوٱلطَّ  إَِذا   َحّتَّ
تَۡوا  
َ
َٰ  أ َها َنۡملَة   قَالَۡت  ٱنلَّۡملِ  َوادِ  ََعَ يُّ

َ
 ََيِۡطَمنَُّكمۡ  َل  َمَسَِٰكَنُكمۡ  ٱۡدُخلُوا   ٱنلَّۡمُل  َيىأ

مَ  ١٨ يَۡشُعُرونَ  َل  وَُهمۡ  وَُجُنوُدهُۥ ۡيَمَٰنُ ُسلَ   [  ٧١-٧١:  انلمل] ﴾..َضاِحٗك  َفَتبَسَّ

“และไพร่พลของสุลัยมานที่เป็นญิน  มนุษย์  และนก  ได้ถูกน ามา
ชุมนุมต่อหน้าเขา  และพวกเขาถูกจัดให้เป็นระเบียบ  จนกระทั่ง
พวกเขาได้มาถึงทุ่งที่มีมดมาก  มดตัวหนึ่งได้พูดว่า  โอ้พวกมดเอ๋ย 
พวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิด  เพื่อว่าสุลัยมานและไพร่
พลของเขาจะได้ไม่บดขยี้พวกเจ้า  โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว  เขา  (สุลัย
มาน) ยิ้มแกมหัวเราะต่อค าพูดของมัน..” (อันนัมลฺ :17-19) 

จากเหตุการณ์ข้างต้น  มีข้อคิดส าคัญหลายประการที่
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตการท างานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ดังนี้ 
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1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

จะเห็นว่ามดตัวดังกล่าวป่าวประกาศให้สมาชิกมด
ทั้งหมดรับรู้ถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น เพราะเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและคนหมู่มาก โดยมิได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่อยู่รอบข้าง
หรือญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดของตน 

ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่ามดตัวนี้อาจจะเคยมีความขัดแย้งกับ
สมาชิกบางตัวในกลุ่มอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่นั่นก็ไม่ได้เป็น
เหตุผลให้มันเลือกประกาศเตือนเฉพาะญาติสนิทมิตรสหายที่
ชอบพอกันเท่านั้น แต่มันเตือนสมาชิกทั้งหมดโดยไม่คิดเลือกที่
รักมักที่ชัง ดังจะเห็นได้จากการที่มันประกาศว่า 

َها ﴿ يُّ
َ
أ  ﴾ ٱنلَّۡمُل  َيى

“โอ้พวกมดเอย๋” 

2. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

มดตัวนี้ไม่คิดดูถูกตัวเอง มันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเพียง
มดตัวน้อย ๆ จะอาจหาญไปยืนป่าวประกาศแจ้งข่าวส าคัญแก่
สาธารณชนได้อย่างไรกัน แต่มันกลับยืนผงาดขึ้นเพื่อปฏิบัติ
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ภารกิจส าคัญในการป่าวประกาศเรียกสมาชิกมด ด้วยความ
ตระหนักว่าตนมีหน้าที่ความรับผิดที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้
ลุล่วง มันจึงท าหน้าที่นี้อย่างไม่เกรงกลัวหรือกังวลใจ 

3. มีความรับผิดชอบ 

การแสดงออกดังกล่าวบ่งบอกถึงการมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงของมด ดังจะเห็นว่ามดตัวนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีต าแหน่ง
หน้าที่ส าคัญ และอาจเป็นเพียงมดตัวน้อย ๆ ที่อยู่ในระดับฐาน
พีระมิดของโครงสร้างทางสังคมในอาณาจักรมดเสียด้วยซ้ า แต่
ถึงกระนั้น มดตัวน้อยก็ได้ท าหน้าที่อย่างเด็ดเด่ียวประหนึ่งว่ามัน
เป็นผู้มีอ านาจและความรับผิดชอบสูงสุดในอาณาจักร 

4. ความคิดริเริ่ม 

เราจะเห็นว่ามดตัวนี้กระโจนเข้าท าหน้าที่อย่าง
ทันท่วงที โดยไม่ชักช้ารอผู้อื่น หรือประวิงเวลารอให้มีค าสั่ง
อนุญาต ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นคับขันและน่า
วิตกเป็นอย่างยิ่ง หากรีรอชักช้าไปจะไม่ทันการ 
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5. ลงมือปฏิบัติ 

ถ้าหากว่าการมีความคิดริเริ่มคือการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวไปสู่การสานต่อความคิดหรือปฏิบัติภารกิจใดภารกิจ
หนึ่งแล้วไซร้ การลงมือท าก็เป็นขั้นตอนที่จะท าให้ภารกิจนั้น
ส าเร็จลุล่วงอย่างเสร็จสมบูรณ์ไปได้นั่นเอง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ 
(ความคิดริเริ่มและการลงมือปฏิบัติ) ถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของความส าเร็จ และนี่ก็คือสิ่งที่มดตัวน้อยท า มันมี
ความคิดริเริ่ม แล้วมันก็ลงมือท าเพื่อให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยด ี

6. เสนอแนะทางออก 

แม้ว่าเหตุการณ์ที่ก าลังเผชิญจะเป็นสถานการณ์เฉพาะ
หน้าซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ทันตั้งตัว แต่เจ้ามด
ตัวนี้ก็ไม่ได้เอาแต่ร้องโหวกเหวกโวยวาย กลับเลือกที่จะ
ประกาศเตือนพวกพ้องอย่างมีสติ แม้ว่าสถานการณ์จะวิกฤต
เพียงใดก็ตาม พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะทางออกที่เหมาะสม ซึ่ง
บ่งบอกถึงการมีสติปัญญาอันหลักแหลมและมีความเข้าใจ โดย
แนวทางการแก้ปัญหาที่มดตัวนี้เสนอแนะอย่างไม่ลังเลคือ 
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 ﴾ َمَسَِٰكَنُكمۡ  وا  ٱۡدُخلُ  ﴿
“พวกเจ้าจงเขา้ไปในรังของพวกเจ้าเถิด” 

7. มองการณ์ไกล 

มดตัวนี้เป็นผู้ที่มองการณ์ไกลและสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ตลอดจนความเป็นไปที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างเฉียบคม เห็นได้จากการที่มันกล่าวว่า 

 ﴾ ۥوَُجُنوُدهُ  ُسلَۡيَمَٰنُ  ََيِۡطَمنَُّكمۡ  َل  ﴿

“เพื่อว่าสุลัยมานและไพรพ่ลของเขาจะได้ไม่บดขยี้พวกเจ้า” 

ซึ่งการที่พวกเจ้ายังยืนอยู่กับที่ไม่รีบหนีไปนั้น ย่อมหมายความ
ว่าหายนะและความพินาศก าลังมาเยือนพวกเจ้าในไม่ช้า 

8. การมีความตื่นตัว 

ทั้งนี้ การละเลยบกพร่องของสมาชิกคนหนึ่งคนใดใน
สังคมแม้แต่เพียงชั่วขณะ อาจน ามาซึ่งความสูญเสียและ
หายนะอันใหญ่หลวงแก่สมาชิกทั้งหมดได้ ในขณะเดียวกันการ
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ตืน่ตัวและเอาใจใส่ของสมาชิก ก็อาจมีส่วนปกป้องสังคมให้รอด
พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ไดเ้ช่นกัน 

ดังนั้น สมาชิกทุกคนจึงต้องท าหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมายอด้วยความตื่นตัวและตระหนักในความส าคัญของ
หน้าที่อยู่เสมอ 

9. มองโลกในแง่ดี 

ในเหตุการณ์นี้มดได้มอบบทเรียนส าคัญแก่บรรดาผู้ที่
ชื่นชอบการกล่าวหาและมองผู้อื่นในแง่ร้าย ตลอดจนผู้ที่ถนัด
เรื่องการล้วงลึกส่องเจตนาของผู้อื่น ผ่านค าพูดของมันที่ว่า 

 ﴾ يَۡشُعُرونَ  َل  وَُهمۡ  ﴿

“โดยที่พวกเขา(กองทัพของสุลัยมาน)นั้นไม่รู้ตัว” 

เป็นการตบท้ายเพื่อขยายความค าพูดก่อนหน้านี้ ที่อาจส่อให้
เข้าใจผิดได้ว่าท่านนบีสุลัยมานเป็นผู้ที่อธรรมและรังแกผู้อื่น 
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10. การยิ้ม 

การที่ผู้แข็งแกร่งกว่ายิ้มให้ผู้ที่อ่อนแอ ผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มให้ผู้
ต่ าต้อย หรือผู้น ายิ้มให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองในสถานการณ์
คับขันและยามที่เกิดวิกฤตนั้น ช่างเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุนี้ รอยยิ้มที่ท่านนบีสุลัยมานมีให้แก่มดตัวนั้น
จึงเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเมตตาเอ็นดู และเป็นรอยยิ้มที่
สื่อถึงความประทับใจต่อปฏิกิริยาและการแสดงออกของมดตัว
น้อย ซึ่งมีผลท าให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง น ามาซึ่งความสงบ
และความปลอดภัยของพวกพ้องนั่นเอง 

(ที่มา: http://www.drsamisalman.com/content/viewtype/271) 
 
 

 


