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สังคมปจจุบัน บทบาทสําคัญของภาวะผูนําที่พึงประสงคตามหลักพุทธธรรมเปนหลักที่ผูนํา
ทุกคนตองมี ซึ่งในปจจุบันความเจริญดานวัตถุนิยมไดแผหลายทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมวัตถุ
นิยมตางคนตางมุงแตจะแสวงหาประโยชนตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพราะตางก็ตกอยูใน
อํานาจวัตถุนิยมโดยมองขามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีทําใหเห็นหางจากหลักพุทธธรรมไป ผูนําที่
ประพฤติตนตามหลักธรรมนั้นหายาก ผูนําที่ไรธรรมยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่นได ซ้ํา
ยังทําใหผูตามเกิดความไมเคารพ ไมนับถือ ไมเปนที่นาวางใจ จนกระทั้งไรภาวะผูนํา
พุทธธรรม คือ หลักธรรมสําหรับผูนําที่พึงประสงค ผูนําจําเปนจะตองมีหลักธรรมจึงสมควร
จะเปน ผูนํ าได เชน มีคุณความดี มี ความรู และความสามารถ เป นต น ผู เขี ยนมุงเน น ถึงหลั กธรรม
สําหรับผูนําที่พึงประสงค คือ ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม และพรหมวิหารธรรมเทานั้น
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, พุทธธรรม, ความพึงพอใจ,
Abstract
Current society The role of leadership as a desirable Buddhist principle is that
all leaders must have. At present, the materialistic prosperity has spread to make
Thai society a materialistic society, but the people will pursue the benefits of the
changing world. Because they are in materialistic power, overlooking the good moral
and ethics, away from the Buddhist principles. Leaders who behave according to the
principles are rare. Unruly leaders can not hold the hearts of others. Also, the
followers are not respected, not respected as a leader without leadership.
Buddhism is the principle for the desired leader. Leaders need to have
principles, so they should be leaders, such as good people, knowledge, and ability,
etc. The author focuses on the principles for the desirable leaders, ie, Thich Nhat
Hanh, Tha Phra Dhamma and Dharma.
Keyword : Leadership, Buddhism, Satisfaction,
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บทนํา
ในองคกรหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสําคัญที่จะทําใหกลไกใน
ระบบการบริหารงานขององคกรใด ๆ ดําเนินไปสูจุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผูนํา” ทั้งนี้เนื่องจากผูนํา
เปน ผู มีบ ทบาทในการกํ าหนดนโยบายการบริห าร การจัดการ รวมถึ งการริเริ่ม การวางแผน การ
บริการ กํากับการ และดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายขององคกร
ผูนําจึงเปนผูมีอิทธิพลที่สามารถสงผลกระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และการบุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา ในสังคมยุคโลกาภิ
วัตนที่เปนยุคโลกไรพรมแดนนี้ ในแงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีตาง ๆ ยอมสงผลใหศักยภาพในการ
แขงขันขององคกรสูงขึ้นตามลําดับไมวาจะเปนในระดับ ประเทศ ในสถาบัน ของภาครัฐหรือเอกชน
ความอยู ร อดขององค ก รดั งกล าวย อ มขึ้ น อยู กั บ การตั ด สิ น ใจอย างถู ก ต อ ง รอบคอบ และทั น ต อ
สถานการณของผูบริหาร ซึ่งก็คือผูนําขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา ในทุก
สังคมซึ่งประกอบดวยสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
ย อ มต อ งมี ผู นํ า เพื่ อ ช ว ยกํ า หนดทิ ศทาง ช ว ยสั่ งการ ชว ยควบคุม ระบบ และช ว ยประสานให ค น
ทั้งหลายทํางานรวมกัน เพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ดีงามที่ไดวางไวรวมกัน นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับผูนําก็
มักเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันเสมอ เชน ผูนําบริหารงานอยางไมมีเอกภาพ ไมมีความไววางใจซึ่งกันและ
กัน ใชอํานาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนและพวกพอง และยึดหลักประโยชนนิยมเปน
ใหญ โดยไมคํานึงถึงความอยูรอดขององคกรหรือคนในสังคมสวนใหญ เมื่อเปนเชนนั้นยอมทําใหเกิด
สภาพการณของสภาวะผูนําที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้นในสังคม(มนตรี พีรพลพิพัฒน ๒๕๔๐ : ๑) จะเห็น
ได วา องค กรต าง ๆ ในโลกนี้ ผู ที่มีบ ทบาทสําคัญ ที่สุดคือผูนํา เพราะฉะนั้น ความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวจึงขึ้นอยูที่ตัวผูนําเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันความเจริญดานวัตถุนิยมไดแผหลายทําใหสังคมไทย
กลายเปนสังคมวัตถุนิยม
ระบบทุนนิยม ทําใหพระสงฆกับชาวบานก็เริ่มหางเหินออกจากกัน เพราะโรงเรียนเขาสวม
รับบทบาทใหการศึกษาแทนวัด ระบบทุนนิยมเขาครอบงําวิถีแหงการพึ่งพาตนเอง จากแนวการผลิต
เพื่อยังชีพ ผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน ไปสูกลไกลเพื่อการซื้อขาย ดังนั้นการแลกเปลี่ยน การชวยเหลือ
เกื้อกูล การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่ชาวบานไดรับการอบรมจากวัดจึงเริ่มลดนอยลงจนเกือบจะ
สิ้นสุดลงในปจจุบัน เพราะสภาพสังคมไมเอื้อใหพระสงฆกับชาวบานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
เหมื อนเช น อดี ต วั ดกั บ บ านจึ งมีช องวางตอกัน เปน เหตุใหคุณ คาแท ที่เต็ มไปดวยความงดงามทาง
ศีล ธรรม และจริ ย ธรรมของวั ด ได ก ลับ กลายเป น เพี ย งที่ พึ่ งทางพิ ธี กรรม และเป น แหล งมอมเมา
ชาวบานใหยึดติดไสยศาสตรเป นการซ้ําเติมชาวบ านเขาไปอีก(ภัทรพร สิริกาญจน.๒๕๔๐ : ๒) ใน
ปจจุบันนี้ สังคมไทยกลายเปนสังคมนิยมวัตถุทําใหเห็นหางจากหลักพุทธธรรมไป ตางคนตางมุงแตจะ
แสวงหาประโยชนตามการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลก โดยมิไดคํานึกถึงคุณธรรมจริยธรรม
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ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุลุกลามไปทั่ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมจาก
อดีตถึงปจจุบันนับไดวาสงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะชวงทศวรรษที่ผานมาที่
เรียกกันวา อัสดงคตานุวัตร (Westernization) ตามกระแสโลกาภิวัตน(พระไพศาล วิสาโล๒๕๔๖ :
๒๐๒) ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได ทํ า ให ช าวพุ ท ธเหิ น ห างจาก
พระพุทธศาสนาไมไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทาที่ควร เพราะเหตุที่ไม
ประพฤติ ป ฏิ บั ติตามหลั กธรรมของพระพุท ธศาสนานี่เอง จึงกอใหเกิด ป ญ หาต าง ๆ ในสังคมไทย
มากมายดั งที่ ป รากฏตามสื่ อ ต าง ๆ ในป จ จุ บั น ซึ่ งภายใต ภ าวการณ ที่ เป น เช น นี้ การมี ผู นํ าที่ ดี ที่
ประพฤติ ตนตามหลักการของผู นํ าในพระพุ ทธศาสนา จึงถือวาเป น สิ่งที่ จําเป น ที่ จ ะนํ าองค กรไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ(มนตรี พีรพลพิพัฒน ๒๕๔๐ : ๑) จะเห็นไดวาในโลกยุค
โลกาภิวัตนปจจุบันนี้ ผูคนไมวาจะเปนผูนําประเทศ ผูนําองคกรตาง ๆ จนกระทั้งยาจกที่ประพฤติตน
ตามหลักการของผูนําในพระพุทธศาสนานั้นหายาก เพราะตางก็ตกอยูในอํานาจวัตถุนิยมมุงแสวงหา
ประโยชนของตนเปนหลัก โดยมองขามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดี ซึ่งเปนแบบแผนประเพณีอันดี
งามของชาวไทยไป
หากผูนําขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหผูนํานั้นขาดความชอบธรรมในการทําหนาที่
ในองคกรนั้นตอไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญของบทบาทหนาที่
ของผูนําที่ทําใหผูนําสามารถไดรับการยอมรับความเชื่อถือตลอดจนการนับถือจากบุคคลตาง ๆ ทั้งใน
องคกรและในสังคมทั่วไป ดังนั้นปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํายอมทําใหผูนําไมเปนที่
ยอมรั บ ต อ บุ ค คลทั่ ว ไปในองค ก รและในสั งคมซึ่ งย อ มส งผลกระทบต อ หลั ก การบริ ห ารงานและ
ภาพลักษณขององคกรใหเสื่อมลง และยอมนํามาซึ่งความลมสลายขององคกรในอนาคตเชนกัน(ชูชัย
สมิทธิไกร ๒๕๓๑ : ๑๕) จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลักพุทธธรรมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูนํา ผูนําที่ไรธรรมยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่นได ซ้ํายังใหผูตามนั้นเกิดความไม
เคารพ ไมนั บถือ ไม เปน ที่น าวางใจ จนกระทั้งไรภ าวะผูนํา เปน ผูนํ าที่ ไมพึงประสงคไปในที่สุด ซึ่ง
ตรงกันขามกับผูนําที่พึงประสงค
ในหลักธรรมพระพุทธศาสนาก็ใหความสําคัญของผูนํา ดังพระพุทธพจนเกี่ยวกับผูนําที่ปรากฏ
ในพระไตรปฎกวา “เมื่อฝูงโคทั้งหลายวายน้ําขาม ถาโคจาฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน
เพราะมีผูนําที่ไปคดฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมบัติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้ น
ประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้ําเสียหาย แวนแควนทั้งหมดก็จะยากเข็ญ
หากผูปกครองเปนผูไรธรรม เมื่อฝูงโควายน้ําขาม ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน
เพราะมีผูนําที่ไปตรงฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมบัติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้น
ประพฤติ ช อบธรรม หมู ป ระชาชนนอกนั้น ก็พ ลอยดํ าเนิ น ตาม ทั้งแวน แคว นก็จ ะอยูเปน สุ ข หาก
ผูป กครองตั้งอยู ในธรรม”(องฺ. จตุ กฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๙๘) จากขอความที่ กลาวมาแลวขางต น ได
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กลาวถึงผูนําตามหลักพุทธธรรม ผูเขียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของประวัติความเปนมาของผูนําตาม
หลักพุทธธรรม เพราะจะทําใหเขาใจถึงประวัติความเปนมาของผูนํา ไดอยางถูกตอง ดังตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของผูนํา
ภาวะความเปนผูนํามีกลาวไวในหลักของผูนํา ดังในอัคคัญญสูตร กลาวถึง ภาวะของผูนําวา
ผูนํามีวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดยเริ่มจากสมัยที่โลกพินาศ ก็ไดมีสัตวเปนจํานวนมากไปเกิดในชั้น
อาภัสสระพรหม พวกเขาเปนผูมีปติเปนอาหาร มีรัศมีอยูในวิมาน ดังขอความที่พระพุทธองคตรัสแก
สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลย
มาชานาน โลกนี้เสื่อม เมื่อโลกกําลังเสื่อม เหลาสัตวสวนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภัสสระ นึกคิด
อะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู
ในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน โลกนี้เจริญขึ้น เมื่อโลก
กําลังเจริญขึ้น เหลาสัตวสวนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสระมาเปนอยางนี้ นึกคิดอะไรก็สําเร็จ ได
ตามปรารถนา มีปติเปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอัน
งดงาม สถิตอยูนานแสนนาน”(ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙/๘๘) จากนั้นจึงกลาวถึงการปรากฏงวนดิน
เริ่มตั้งแต เมื่อโลกเกิดขึ้นใหม ๆ จักรวาลนี้มีน้ําปกคลุมไปทั่ว ไมมีดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวงดาว ทั้ง
ไมมีกลางวันและกลางคืน หญิงชายก็ยังไมปรากฏ ปรากฏก็เพียงชื่อวา “สัตว” เทานั้น ตอจากเกิด
งว นดิ น และเมื่ อกิ น ง ว นกิ น จึ งทํ าให ทํ าหยาบหมดรัศ มี จากนั้ น ดวงจั น ทร ดวงอาทิ ตย ดวงดาว
กลางวันกลางคืนจึงเกิดขึ้น ดังขอความที่พระพุทธองคตรัสแกสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวา
ชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาลนี้แหละเปนน้ําทั้งนั้น มืดมนอนธการ ดวง
จันทร ดวงอาทิตย ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายยังไมปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไมปรากฏ เดือนหนึ่ง
ครึ่งเดือน ฤดูและปก็ยังไมปรากฏ หญิงชายก็ยังไมปรากฏ สัตวทั้งหลายปรากฏชื่อแตเพียงวา “สัตว”
เทานั้น ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน เกิดงวนดินลอยอยูบ นน้ํา ปรากฏแกสั ตวเหลานั้น ดุจน้ํานมที่
บุคคลเคี่ยวใหแหงแลวทําใหเย็นสนิทจับเปนฝาอยูขางบน งวนดินนั้นสมบูรณดวยสี สมบูรณดวยกลิ่น
สมบูรณดวยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขน อยางดี และมีรสอรอยเหมือนน้ําผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษ
ตอมา สัตวผูหนึ่งมีนิสัยโลภกลาววา “ทานผูเจริญสิ่งนี้จะเปนเชนไร” แลวใชนิ้วชอนงวนดินขึ้นมาลิ้มดู
เมื่อเขาใชนิ้วชอนงวนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู รสงวนดินไดแผซานไป เขาจึงเกิดความอยาก ในรส แมสัตว
เหลาอื่นก็พากันถือแบบอยางสัตวนั้น จึงใชนิ้วชอนงวนดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อสัตวเหลานั้นใชนิ้วชอนงวน
ดินขึ้นมาลิ้มดูรสงวนดินก็แผซานไป และสัตวเหลานั้น ก็เกิดความอยากในรสขึ้นเชนเดียวกัน(ที.ปา
(ไทย) ๑๑/๑๒๐-๑๒๑/๘๙-๙๐)
ตอจากนั้น เมื่อมีกาม มีความเกียจคราน มี ความเห็ นแกไดเกินควร จนเกินการขาดแคลน
ปจจัยในดานตาง ๆ จนถึงการแบงปนสิทธิและทรัพยสินในการยึดครอง และเมื่อมีการยึดครองจึงเปน
สาเหตุใหเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของกันและกันจนลุกลามถึงขั้นที่พวกที่ทนตอพฤติกรรมนั้น
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ไมไหว จึงมีการทํารายกันดวยกอนดินและทอนไม เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น พวกเขาจึงปรึกษาหารือ
กันวาควรแตงตั้งคนผูหนึ่งใหเปนผูนําทําหนาที่วากลาวติเตียนและขับไลคนที่ทําความผิด และยังทํา
หนาที่คุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินใหพวกเขาดวย ดังปรากฏขอความที่พระพุทธองคตรัสแก
สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวทั้งหลายจึงได
ประชุมกัน ปรับ ทุ กข กัน วา “ท านผู เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมูสั ตวแลว คื อ การถือเอาสิ่ งของที่
เจาของเขาไมไดใหจักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ
ทางที่ดีพวกเราควรสมมุติ (แตงตั้ง) สัตวผูหนึ่งซึ่งจะวากลาวผูที่ควรวากลาวติเตียนผูที่ควรติเตียน ขับ
ไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ พวกเราจักแบงปนขาวสาลีใหแกสัตวผูนั้น
สัตวผูนั้นรับคําแลว ไดวากลาวผูที่ควรวากลาว ติเตียนผูที่ควรติเตียน ขับไล ผูที่ควรขับไลโดย
ชอบ และสัตวเหลานั้นก็ไดแบงปนขาวสาลีใหแกสัตวผูนั้น”(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖)
ในเหตุการณที่ปรากฏจึงทําใหมีผูดูแลหรือผูนํากลุม เพื่อทําหนาที่ติเตียนคนที่ควรติเตียนเปน
ตนนั้นทําใหเปนมูลเหตุของการวิวัฒนาการมาเปนพระราชาในที่สุด ดังปรากฏขอความที่พระพุทธองค
ตรัสแกสามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่สัตวนั้น
อันมหาชนสมมุติ (แตงตั้ง) ฉะนั้น คําแรกวา “มหาสมมุติ มหาสมมุติ” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตวนั้น
เปนใหญแหงที่นาทั้งหลาย ฉะนั้น คําที่ ๒ วา “กษัตริย กษัตริย” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตวนั้นใหชน
เหลาอื่นยินดีไดโดยชอบธรรม ฉะนั้นคําที่ ๓ วา “ราชา ราชา” จึงเกิดขึ้น ดวยเหตุดังกลาวมานี้ จึงได
เกิดมีแวดวงกษัตริยนั้นขึ้นแกสัตวเหลานั้นเทานั้น ไมมีแกสัตวเหลาอื่น มีแกสัตวพวกเดียวกันเทานั้น
ไมมีแกสัตวที่มิใชพวกเดียวกัน มีโดยธรรมเทานั้น ไมใชโดยอธรรม ตามคําโบราณที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
วาดวยตนกําเนิดของโลก ก็ธรรมเทานั้นประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา”(ที.ปา. (ไทย)
๑๑/๑๓๑/๙๖-๙๗)
หลักพุทธธรรมที่บงถึงภาวะของผูนํานั้นมีพื้นฐานที่ธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย
ธรรมชาติดั้งเดิมของสังคมมนุษยเปนสภาวะที่สงบตางคนตางอยูไมแกงแยง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ
ตอมาเกิดมีความขัดแยงเนื่องจากมีการกระทําชั่วเห็นแกประโยชนตน แรก ๆ เพียงวากลาวตักเตือน
กันเองยังไมทํารายกัน ตอเมื่อมีความผิดอีกมากเกิดขึ้น จึงมีการลงโทษกันเอง ทําใหเกิดความวุนวาย
มากขึ้นอีก เพราะไมมีการรับความคิดเห็นของใคร เมื่อสังคมวุนวายมากขึ้น จึงรวมกลุมมีมติการเลือก
ผูนําเกิดขึ้น(พระครูศิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม) ๒๕๔๙ : ๔๓)
ในพระสูตรตอนนี้แสดงใหเห็นการเกิดขึ้นของภาวะผูนํามาเปนลําดับ จากพระสูตรจะเห็นได
วา ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมูมนุษย ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่
จะตองมีเจาหนาที่คุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสิน ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาชนไดรับการขนาน
นามว า “มหาชนสมมุ ติ ” ผู มี ห น า ที่ ต อ งปกป อ งคุ ม ครองอาณาเขตกว า งใหญ ได ข นานนามว า
“กษัตริย” ผูเปนใหญในนาและโดยที่หัวหนา (ผูนํา) นั้น เปนผูมีคุณธรรมยังความพอใจใหเกิดขึ้นแก
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คนเปนอันมาก จึงเรียกวา “ราชา” การกําเนิดผูนําในพระพุทธศาสนาจึงปรากฏมีขึ้นดวยประการ
ดังกลาว
พุทธธรรมมีคาสําหรับวิถีชีวิตของมวลมนุษยโดยเทาเทียมกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับระดับสติปญญา
ความสามารถของแตล ะบุคคลที่ จะนํามาพั ฒ นาตนเองให เกิดความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต
เพราะพระพุทธเจาเปนเพียงผูคนพบทางเดินของชีวิตแลวนํามาบอกกลาวใหแกบุคคลอื่นเทานั้น ดังที่
พระองคไดตรัสวา “ตถาคตเปนเพียงผูบอก คือ ชี้ทางให สวนตัวการกระทํานั้น เปนเรื่องที่ แตละคน
ต อ งเพี ย รพยายามเอาเอง”(ขุ .ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗) ธรรมย อ มรั ก ษาบุ ค คลผู ป ระพฤติ ผู ที่
ประพฤติปฏิบัติธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นยอมไดรับผลแหงการปฏิบัติ พระ
ตถาคตเจาเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น สมดังพระพุทธดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดกลาวไววา ผูใดไม
เห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาไมเห็นเรา ธรรมในที่นี้ผูเขียนมุงเนนถึงหลักธรรมสําหรับผูนําที่พึงประสงค คือ
ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม และพรหมวิหารธรรมเทานั้น
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจาแผนดินควรประพฤติ, คุณธรรม
ของผูปกครองบานเมือง, ธรรมของนักปกครอง มี ๑๐ ประการ คือ
๑) ทาน การให คื อ การสละสิ่ ง ของ บํ า รุ งเลี้ ย ง ช ว ยเหลื อ ประชาราษฎร แ ละบํ า เพ็ ญ
สาธารณประโยชน อนุเคราะหใหผูใตปกครองของตนใหมีการดํารงชีวิตที่ดี
๒) ศีล ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวาจาประกอบแตการสุจริตรักษากิตติคุณให
ควรเปนตัวอยางและเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎรมิใหมีขอที่ใครจะดูแคลนได
๓) ปริ จ จาคะ การบริ จ าค คื อ เสีย สละความสุขสํ าราญ เป น ต น ตลอดชีวิต ของตน เพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๔) อาชชวะ ความชื่อตรง คือ ความชื่อสัตยตอการปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจ ไม
หลอกลวงประชาชน
๕) มัททวะ ความออนโยน คือ มีอัธยาศัยไม เยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือตน มีความสงา
กิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดีจากประชาชน
๖) ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิตระงับยับยั้งขมใจ
ได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอมีความเปนอยูสม่ําเสมอหรืออยาง
สามัญมุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจใหบริบูรณ
๗) อักโกธะ ความไมโกรธ คือ ไมเกรี้ยวกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความ
และกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและ
กระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตนของตนเอง
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๘) อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน คือ ไมบีบคั้นกดขี่ เชน จัดเก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑแรงงาน
เกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎร
ผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙) ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร
ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใดก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกรณียที่
บําเพ็ญโดยชอบธรรม
๑๐) อวิโรธนะ(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๕-๑๗๖/๑๑๒) ความไมคลาดจากธรรม คือ วางตนเปน
หลักหนักแนนในธรรมไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ
อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามก็ดีไมประพฤติใหคลาดเคลื่อนไป
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๕ : ๒๔๐) ทศพิราชธรรมนี้ จัดเปนธรรมสําหรับพระราชาหรือ
ผูปกครองบานเมืองที่จําเปนจะตองมี เพราะเหตุนี้ทศพิราชธรรมจึงจัดวาเปนธรรมสําหรับผูนําโดน
แทจริง
สัปปุริสธรรม
สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดีธรรมของ
ผูนําที่ดี มี ๗ ประการ คือ
๑) ธั ม มั ญ ุ ต า ความรู จั ก ธรรม รู ห ลั ก หรื อ รู จั ก เหตุ คื อ รู ห ลั ก ความจริ ง รู ห ลั ก การ รู
หลั ก เกณฑ รู ก ฎแห ง ธรรมดา รู ก ฎเกณฑ แ ห ง เหตุ ผ ล และรู ห ลั ก การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ผล เช น
พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตอง
กระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้น ๆ
๒) อัตถัญุ ตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือรูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุง
หมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา หรือความเปนไปตามหลัก
เชน รูหลักธรรมนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร หรือพึงปฏิบัติ เพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตน
กระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง
๓) อั ต ตั ญ ุ ต า ความรู จั ก ตน คื อ รู ว า เรานั้ น ว า โดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ า ลั ง ความรู
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติ ใหเหมาะสม และ
รูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป
๔) มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ คือความพอดี เชน รูจักประมาณในการ ใชจายโภคทรัพย
พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา ในการเก็บภาษี เปนตน
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๕) กาลัญุตา ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะตองใช
ในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา
ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน
๖) ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอ
ชุมชนนั้นๆวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห
อยางนี้ เปนตน
๗) ปุคคลัญุตา(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓) หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล
คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป นตน ใคร ๆ ยิ่งหรือ
หยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆดวยดีวาควรจะคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และ
แนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๕ : ๒๑๑) จะเห็นไดวาสัปปุริส
ธรรม คือ ธรรมที่ ทําให เป น สัตบุ รุษหรือธรรมของผูนํ าที่ดี ผูที่มีสัป ปุริส ธรรมนี้ จึงสมควรเปนผูนํา
เพราะเปนผูนําที่เกง มีความรู ความสามารถ
พรหมวิหารธรรม
พรหมวิหารธรรม คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ
ประพฤติที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติมี ๔ ประการ คือ
๑.เมตตา ความรั ก ใคร ปรารถนาดี อ ยากให เขามี ค วามสุ ข มี จิ ต อั น แผ ไมตรี แ ละคิ ด ทํ า
ประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา
๒. กรุณ า ความสงสาร คิ ดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัด ความทุกขยาก
เดือดรอนของปวงสัตว
๓. มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตใจผองใสบันเทิง ประกอบดวยอาการแชมชื่น
เบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดี มีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป
๔. อุเบกขา(ที .ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐) ความวางใจเปนกลาง ดํารงอยูในธรรมตามที่
พิจารณาเห็นดวยปญญา มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็น
กรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลวอันสงผลใหดีและชั่ว รูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา
เพราะเขารับผิดชอบไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๕ :
๑๒๔) จะเห็ น ได ว าพรหมวิ ห ารธรรมนี้ เป น ธรรมเครื่อ งอยูอยางประเสริฐ หรือธรรมประจําใจอั น
ประเสริฐ ผูใดที่มีพรหมวิหารธรรมนี้ ผูนั้นสมควรเปนผูนํา เพราะผูนําที่มีพรหมวิหารธรรมจัดเปนผูนํา
ที่มีคุณความดีที่ประเสริฐ
สรุป
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ในองค กรหนึ่ ง ๆ ไม ว า จะเป น องคก รของภาครัฐ หรือเอกชน บุ ค คลสําคัญ ก็ คือ “ผู นํ า”
ความสําเร็จหรือความลมเหลวจึงขึ้นอยูที่ตัวผูนําเปนสําคัญ ผูนําในสังคมยุคโลกาภิวัตนที่เปนยุคโลกไร
พรมแดนตกอยูในอํ านาจวัตถุ นิย มมุงแสวงหาประโยชนของตนเป น หลัก ใชอํานาจโดยมิชอบเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน แก ตนและพวกพอง และยึดหลักประโยชน นิย มเปน ใหญ โดยมองขามหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนแบบแผนประเพณีอันดีงาม ผูนําที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหผูนํา
นั้ น ขาดความชอบธรรม ไม เป น ที่ ย อมรับ ไมส ามารถจะยึดเหนี่ ย วจิตใจของผูอื่น ได ซ้ํายั งทํ าให ผู
ตามนั้ น เกิ ด ความไม เคารพ ไม นั บ ถื อ ไม เป น ที่ น าวางใจ จนกระทั้ งไร ภ าวะผู นํ า เป น ผูนํ าที่ ไม พึ ง
ประสงคไปในที่สุด
การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมูมนุษย ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองมี
เจาหนาที่คุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสิน ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาชนไดรับการขนานนามวา
“มหาชนสมมุติ” ผูมีหนาที่ตองปกปองคุมครองอาณาเขตกวางใหญ ไดขนานนามวา “กษัตริย” ผูเปน
ใหญในนาและโดยที่หัวหนา (ผูนํา) นั้น เปนผูมีคุณธรรมยังความพอใจใหเกิดขึ้นแกคนเปนอันมาก จึง
เรียกวา “ราชา” นี้คือ ผูนําตามหลักพุทธธรรม
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่สามารถทดสอบและพิสูจนไดตามแนวแหงวิทยาศาสตร
มีหลักในการบริหารการพัฒนา ทั้งการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน มีหลักธรรมใน
การปกครองตนเอง ปกครองหมู ค ณะ ปกครองประเทศชาติ ห รื อ สั งคมส ว นรวมอย างเป น ระบบ
ครบถวน เรียกวา พุทธธรรม เชน ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม พรหมวิหารธรรม เปนตน หลักพุทธ
ธรรมนี้เปนเครื่องชี้นําการดําเนินชีวิตทางดานศีลธรรมจรรยา เพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งที่ผูนําจะตองศึกษาหลักพุทธธรรมและนําไปปฏิบัติ เพื่อแกปญหาการทะเลาะวิวาท และการเอารัด
เอาเปรียบกัน โดยมุงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก
บรรณานุกรม
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