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บทคัดยอ 

สังคมปจจุบัน บทบาทสําคัญของภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามหลักพุทธธรรมเปนหลักท่ีผูนํา

ทุกคนตองมี ซ่ึงในปจจุบันความเจริญดานวัตถุนิยมไดแผหลายทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมวัตถุ

นิยมตางคนตางมุงแตจะแสวงหาประโยชนตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพราะตางก็ตกอยูใน

อํานาจวัตถุนิยมโดยมองขามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีทําใหเห็นหางจากหลักพุทธธรรมไป ผูนําท่ี

ประพฤติตนตามหลักธรรมนั้นหายาก ผูนําท่ีไรธรรมยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนได ซํ้า

ยังทําใหผูตามเกิดความไมเคารพ ไมนับถือ ไมเปนท่ีนาวางใจ จนกระท้ังไรภาวะผูนํา 

พุทธธรรม คือ หลักธรรมสําหรับผูนําท่ีพึงประสงค ผูนําจําเปนจะตองมีหลักธรรมจึงสมควร

จะเปนผูนําได เชน มีคุณความดี มีความรู และความสามารถ เปนตน ผูเขียนมุงเนนถึงหลักธรรม

สําหรับผูนําท่ีพึงประสงค 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. 
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บทนํา 

ในองคกรหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสําคัญท่ีจะทําใหกลไกใน

ระบบการบริหารงานขององคกรใด ๆ ดําเนินไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ก็คือ “ผูนํา” ท้ังนี้เนื่องจากผูนํา

เปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึงการริเริ่ม การวางแผน การ

บริการ กํากับการ และดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายขององคกร

ผูนําจึงเปนผูมีอิทธิพลท่ีสามารถสงผลกระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน

ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และการบุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา ในสังคมยุคโลกาภิ

วัตนท่ีเปนยุคโลกไรพรมแดนนี้ ในแงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีตาง ๆ ยอมสงผลใหศักยภาพในการ

แขงขันขององคกรสูงข้ึนตามลําดับไมวาจะเปนในระดับประเทศ ในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน

ความอยูรอดขององคกรดังกลาวยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจอยางถูกตอง รอบคอบ และทันตอ

สถานการณของผูบริหาร ซ่ึงก็คือผูนําขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา ในทุก

สังคมซ่ึงประกอบดวยสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา

ยอมตองมีผูนํา เพ่ือชวยกําหนดทิศทาง ชวยสั่งการ ชวยควบคุมระบบ และชวยประสานใหคน

ท้ังหลายทํางานรวมกัน เพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีดีงามท่ีไดวางไวรวมกัน นอกจากนี้ปญหาเก่ียวกับผูนําก็

มักเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันเสมอ เชน ผูนําบริหารงานอยางไมมีเอกภาพ ไมมีความไววางใจซ่ึงกันและ

กัน ใชอํานาจโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนและพวกพอง และยึดหลักประโยชนนิยมเปน

ใหญ โดยไมคํานึงถึงความอยูรอดขององคกรหรือคนในสังคมสวนใหญ เม่ือเปนเชนนั้นยอมทําใหเกิด

สภาพการณของสภาวะผูนําท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึนในสังคม(มนตรี พีรพลพิพัฒน ๒๕๔๐ : ๑) จะเห็น

ไดวาองคกรตาง ๆ ในโลกนี้ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดคือผูนํา เพราะฉะนั้นความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวจึงข้ึนอยูท่ีตัวผูนําเปนสําคัญ ซ่ึงในปจจุบันความเจริญดานวัตถุนิยมไดแผหลายทําใหสังคมไทย

กลายเปนสังคมวัตถุนิยม  

ระบบทุนนิยม ทําใหพระสงฆกับชาวบานก็เริ่มหางเหินออกจากกัน เพราะโรงเรียนเขาสวม 

รับบทบาทใหการศึกษาแทนวัด ระบบทุนนิยมเขาครอบงําวิถีแหงการพ่ึงพาตนเอง จากแนวการผลิต

เพ่ือยังชีพ ผลิตเพ่ือการแลกเปลี่ยน ไปสูกลไกลเพ่ือการซ้ือขาย ดังนั้นการแลกเปลี่ยน การชวยเหลือ

เก้ือกูล การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท่ีชาวบานไดรับการอบรมจากวัดจึงเริ่มลดนอยลงจนเกือบจะ

สิ้นสุดลงในปจจุบัน เพราะสภาพสังคมไมเอ้ือใหพระสงฆกับชาวบานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด

เหมือนเชนอดีต วัดกับบานจึงมีชองวางตอกันเปนเหตุใหคุณคาแท ท่ีเต็มไปดวยความงดงามทาง

ศีลธรรม และจริยธรรมของวัด ไดกลับกลายเปนเพียงท่ีพ่ึงทางพิธีกรรม และเปนแหลงมอมเมา

ชาวบานใหยึดติดไสยศาสตรเปนการซํ้าเติมชาวบานเขาไปอีก(ภัทรพร สิริกาญจน.๒๕๔๐ : ๒) ใน

ปจจุบันนี้ สังคมไทยกลายเปนสังคมนิยมวัตถุทําใหเห็นหางจากหลักพุทธธรรมไป ตางคนตางมุงแตจะ

แสวงหาประโยชนตามการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลก โดยมิไดคํานึกถึงคุณธรรมจริยธรรม 
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ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุลุกลามไปท่ัว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมจาก

อดีตถึงปจจุบันนับไดวาสงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะชวงทศวรรษท่ีผานมาท่ี

เรียกกันวา อัสดงคตานุวัตร (Westernization) ตามกระแสโลกาภิวัตน(พระไพศาล วิสาโล๒๕๔๖ : 

๒๐๒) ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหชาวพุทธเหินหางจาก

พระพุทธศาสนาไมไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทาท่ีควร เพราะเหตุท่ีไม

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานี่เอง จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคมไทย

มากมายดังท่ีปรากฏตามสื่อตาง ๆ ในปจจุบัน ซ่ึงภายใตภาวการณท่ีเปนเชนนี้ การมีผูนําท่ีดีท่ี

ประพฤติตนตามหลักการของผูนําในพระพุทธศาสนา จึงถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีจะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ(มนตรี พีรพลพิพัฒน ๒๕๔๐ : ๑) จะเห็นไดวาในโลกยุค

โลกาภิวัตนปจจุบันนี้ ผูคนไมวาจะเปนผูนําประเทศ ผูนําองคกรตาง ๆ จนกระท้ังยาจกท่ีประพฤติตน

ตามหลักการของผูนําในพระพุทธศาสนานั้นหายาก เพราะตางก็ตกอยูในอํานาจวัตถุนิยมมุงแสวงหา

ประโยชนของตนเปนหลัก โดยมองขามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดี ซ่ึงเปนแบบแผนประเพณีอันดี

งามของชาวไทยไป 

หากผูนําขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหผูนํานั้นขาดความชอบธรรมในการทําหนาท่ี

ในองคกรนั้นตอไป ท้ังนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของบทบาทหนาท่ี

ของผูนําท่ีทําใหผูนําสามารถไดรับการยอมรับความเชื่อถือตลอดจนการนับถือจากบุคคลตาง ๆ ท้ังใน

องคกรและในสังคมท่ัวไป ดังนั้นปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํายอมทําใหผูนําไมเปนท่ี

ยอมรับตอบุคคลท่ัวไปในองคกรและในสังคมซ่ึงยอมสงผลกระทบตอหลักการบริหารงานและ

ภาพลักษณขององคกรใหเสื่อมลง และยอมนํามาซ่ึงความลมสลายขององคกรในอนาคตเชนกัน(ชูชัย 

สมิทธิไกร ๒๕๓๑ : ๑๕) จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลักพุทธธรรมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

สําหรับผูนํา ผูนําท่ีไรธรรมยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนได ซํ้ายังใหผูตามนั้นเกิดความไม

เคารพ ไมนับถือ ไมเปนท่ีนาวางใจ จนกระท้ังไรภาวะผูนํา เปนผูนําท่ีไมพึงประสงคไปในท่ีสุด ซ่ึง

ตรงกันขามกับผูนําท่ีพึงประสงค 

ในหลักธรรมพระพุทธศาสนาก็ใหความสําคัญของผูนํา ดังพระพุทธพจนเก่ียวกับผูนําท่ีปรากฏ

ในพระไตรปฎกวา “เม่ือฝูงโคท้ังหลายวายน้ําขาม ถาโคจาฝูงไปคด โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน 

เพราะมีผูนําท่ีไปคดฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมบัติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้น

ประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซํ้าเสียหาย แวนแควนท้ังหมดก็จะยากเข็ญ

หากผูปกครองเปนผูไรธรรม เม่ือฝูงโควายน้ําขาม ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน 

เพราะมีผูนําท่ีไปตรงฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมบัติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้น

ประพฤติชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็พลอยดําเนินตาม ท้ังแวนแควนก็จะอยูเปนสุข หาก

ผูปกครองตั้งอยูในธรรม”(องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๙๘) จากขอความท่ีกลาวมาแลวขางตน ได



๔ 

 

กลาวถึงผูนําตามหลักพุทธธรรม ผูเขียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของประวัติความเปนมาของผูนําตาม

หลักพุทธธรรม เพราะจะทําใหเขาใจถึงประวัติความเปนมาของผูนํา ไดอยางถูกตอง ดังตอไปนี้ 

 

ประวัติความเปนมาของผูนํา 

ภาวะความเปนผูนํามีกลาวไวในหลักของผูนํา ดังในอัคคัญญสูตร กลาวถึง ภาวะของผูนําวา 

ผูนํามีวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดยเริ่มจากสมัยท่ีโลกพินาศ ก็ไดมีสัตวเปนจํานวนมากไปเกิดในชั้น

อาภัสสระพรหม พวกเขาเปนผูมีปติเปนอาหาร มีรัศมีอยูในวิมาน ดังขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแก

สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลย

มาชานาน โลกนี้เสื่อม เม่ือโลกกําลังเสื่อม เหลาสัตวสวนมากไปเกิดท่ีพรหมโลกชั้นอาภัสสระ นึกคิด

อะไรก็สําเร็จไดตามปรารถนา มีปติเปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยู

ในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนานแสนนาน สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน โลกนี้เจริญข้ึน เม่ือโลก

กําลังเจริญข้ึน เหลาสัตวสวนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสระมาเปนอยางนี้ นึกคิดอะไรก็สําเร็จ ได

ตามปรารถนา มีปติเปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอัน

งดงาม สถิตอยูนานแสนนาน”(ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙/๘๘) จากนั้นจึงกลาวถึงการปรากฏงวนดิน 

เริ่มตั้งแต เม่ือโลกเกิดข้ึนใหม ๆ จักรวาลนี้มีน้ําปกคลุมไปท่ัว ไมมีดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวงดาว ท้ัง

ไมมีกลางวันและกลางคืน หญิงชายก็ยังไมปรากฏ ปรากฏก็เพียงชื่อวา “สัตว” เทานั้น ตอจากเกิด

งวนดิน และเม่ือกินงวนกินจึงทําใหทําหยาบหมดรัศมี จากนั้น ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวงดาว 

กลางวันกลางคืนจึงเกิดข้ึน ดังขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแกสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวา

ชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้นท่ัวท้ังจักรวาลนี้แหละเปนน้ําท้ังนั้น มืดมนอนธการ ดวง

จันทร ดวงอาทิตย ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายยังไมปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไมปรากฏ เดือนหนึ่ง 

ครึ่งเดือน ฤดูและปก็ยังไมปรากฏ หญิงชายก็ยังไมปรากฏ สัตวท้ังหลายปรากฏชื่อแตเพียงวา “สัตว” 

เทานั้น ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน เกิดงวนดินลอยอยูบนน้ํา ปรากฏแกสัตวเหลานั้น ดุจน้ํานมท่ี

บุคคลเค่ียวใหแหงแลวทําใหเย็นสนิทจับเปนฝาอยูขางบน งวนดินนั้นสมบูรณดวยสี สมบูรณดวยกลิ่น 

สมบูรณดวยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขน อยางดี และมีรสอรอยเหมือนน้ําผึ้งม้ิมซ่ึงปราศจากโทษ 

ตอมา สัตวผูหนึ่งมีนิสัยโลภกลาววา “ทานผูเจริญสิ่งนี้จะเปนเชนไร” แลวใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาลิ้มดู 

เม่ือเขาใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาลิ้มดูอยู รสงวนดินไดแผซานไป เขาจึงเกิดความอยาก ในรส แมสัตว

เหลาอ่ืนก็พากันถือแบบอยางสัตวนั้น จึงใชนิ้วชอนงวนดินข้ึนมาลิ้มดู เม่ือสัตวเหลานั้นใชนิ้วชอนงวน

ดินข้ึนมาลิ้มดูรสงวนดินก็แผซานไป และสัตวเหลานั้น ก็เกิดความอยากในรสข้ึนเชนเดียวกัน(ที.ปา 

(ไทย) ๑๑/๑๒๐-๑๒๑/๘๙-๙๐) 

ตอจากนั้น เม่ือมีกาม มีความเกียจคราน มีความเห็นแกไดเกินควร จนเกินการขาดแคลน

ปจจัยในดานตาง ๆ จนถึงการแบงปนสิทธิและทรัพยสินในการยึดครอง และเม่ือมีการยึดครองจึงเปน

สาเหตุใหเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของกันและกันจนลุกลามถึงข้ันท่ีพวกท่ีทนตอพฤติกรรมนั้น
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ไมไหว จึงมีการทํารายกันดวยกอนดินและทอนไม เม่ือเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน พวกเขาจึงปรึกษาหารือ

กันวาควรแตงต้ังคนผูหนึ่งใหเปนผูนําทําหนาท่ีวากลาวติเตียนและขับไลคนท่ีทําความผิด และยังทํา

หนาท่ีคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินใหพวกเขาดวย ดังปรากฏขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแก

สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวท้ังหลายจึงได

ประชุมกันปรับทุกขกันวา “ทานผูเจริญ บาปธรรมปรากฏในหมูสัตวแลว คือ การถือเอาสิ่งของท่ี

เจาของเขาไมไดใหจักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ 

ทางท่ีดีพวกเราควรสมมุติ (แตงตั้ง) สัตวผูหนึ่งซ่ึงจะวากลาวผูท่ีควรวากลาวติเตียนผูท่ีควรติเตียน ขับ

ไลผูท่ีควรขับไลโดยชอบ พวกเราจักแบงปนขาวสาลีใหแกสัตวผูนั้น 

สัตวผูนั้นรับคําแลว ไดวากลาวผูท่ีควรวากลาว ติเตียนผูท่ีควรติเตียน ขับไล ผูท่ีควรขับไลโดย

ชอบ และสัตวเหลานั้นก็ไดแบงปนขาวสาลีใหแกสัตวผูนั้น”(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖) 

ในเหตุการณท่ีปรากฏจึงทําใหมีผูดูแลหรือผูนํากลุม เพ่ือทําหนาท่ีติเตียนคนท่ีควรติเตียนเปน

ตนนั้นทําใหเปนมูลเหตุของการวิวัฒนาการมาเปนพระราชาในท่ีสุด ดังปรากฏขอความท่ีพระพุทธองค

ตรัสแกสามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุท่ีสัตวนั้น

อันมหาชนสมมุติ (แตงตั้ง) ฉะนั้น คําแรกวา “มหาสมมุติ มหาสมมุติ” จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตวนั้น

เปนใหญแหงท่ีนาท้ังหลาย ฉะนั้น คําท่ี ๒ วา “กษัตริย กษัตริย” จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตวนั้นใหชน

เหลาอ่ืนยินดีไดโดยชอบธรรม ฉะนั้นคําท่ี ๓ วา “ราชา ราชา” จึงเกิดข้ึน ดวยเหตุดังกลาวมานี้ จึงได

เกิดมีแวดวงกษัตริยนั้นข้ึนแกสัตวเหลานั้นเทานั้น ไมมีแกสัตวเหลาอ่ืน มีแกสัตวพวกเดียวกันเทานั้น 

ไมมีแกสัตวท่ีมิใชพวกเดียวกัน มีโดยธรรมเทานั้น ไมใชโดยอธรรม ตามคําโบราณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี

วาดวยตนกําเนิดของโลก ก็ธรรมเทานั้นประเสริฐท่ีสุดในหมูชนท้ังในโลกนี้และโลกหนา”(ที.ปา. (ไทย) 

๑๑/๑๓๑/๙๖-๙๗) 

หลักพุทธธรรมท่ีบงถึงภาวะของผูนํานั้นมีพ้ืนฐานท่ีธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย 

ธรรมชาติดั้งเดิมของสังคมมนุษยเปนสภาวะท่ีสงบตางคนตางอยูไมแกงแยง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

ตอมาเกิดมีความขัดแยงเนื่องจากมีการกระทําชั่วเห็นแกประโยชนตน แรก ๆ เพียงวากลาวตักเตือน

กันเองยังไมทํารายกัน ตอเม่ือมีความผิดอีกมากเกิดข้ึน จึงมีการลงโทษกันเอง ทําใหเกิดความวุนวาย

มากข้ึนอีก เพราะไมมีการรับความคิดเห็นของใคร เม่ือสังคมวุนวายมากข้ึน จึงรวมกลุมมีมติการเลือก

ผูนําเกิดข้ึน(พระครูศิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม) ๒๕๔๙ : ๔๓) 

ในพระสูตรตอนนี้แสดงใหเห็นการเกิดข้ึนของภาวะผูนํามาเปนลําดับ จากพระสูตรจะเห็นได

วา ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมูมนุษย ดวยเหตุนี้จึงจําเปนท่ี

จะตองมีเจาหนาท่ีคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสิน ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากมหาชนไดรับการขนาน

นามวา “มหาชนสมมุติ” ผู มีหนาท่ีตองปกปองคุมครองอาณาเขตกวางใหญ ไดขนานนามวา 

“กษัตริย” ผูเปนใหญในนาและโดยท่ีหัวหนา (ผูนํา) นั้น เปนผูมีคุณธรรมยังความพอใจใหเกิดข้ึนแก
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คนเปนอันมาก จึงเรียกวา “ราชา” การกําเนิดผูนําในพระพุทธศาสนาจึงปรากฏมีข้ึนดวยประการ

ดังกลาว 

พุทธธรรมมีคาสําหรับวิถีชีวิตของมวลมนุษยโดยเทาเทียมกัน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับระดับสติปญญา 

ความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะนํามาพัฒนาตนเองใหเกิดความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต 

เพราะพระพุทธเจาเปนเพียงผูคนพบทางเดินของชีวิตแลวนํามาบอกกลาวใหแกบุคคลอ่ืนเทานั้น ดังท่ี

พระองคไดตรัสวา “ตถาคตเปนเพียงผูบอก คือ ชี้ทางให สวนตัวการกระทํานั้น เปนเรื่องท่ี แตละคน

ตองเพียรพยายามเอาเอง”(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗) ธรรมยอมรักษาบุคคลผูประพฤติ ผู ท่ี

ประพฤติปฏิบัติธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นยอมไดรับผลแหงการปฏิบัติ พระ

ตถาคตเจาเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น สมดังพระพุทธดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดกลาวไววา ผูใดไม

เห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาไมเห็นเรา ธรรมในท่ีนี้ผูเขียนมุงเนนถึงหลักธรรมสําหรับผูนําท่ีพึงประสงค คือ 

ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม และพรหมวิหารธรรมเทานั้น 

 

ทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรท่ีพระเจาแผนดินควรประพฤติ, คุณธรรม

ของผูปกครองบานเมือง, ธรรมของนักปกครอง มี ๑๐ ประการ คือ 

๑) ทาน การให คือ การสละสิ่งของ บํารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎรและบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน อนุเคราะหใหผูใตปกครองของตนใหมีการดํารงชีวิตท่ีดี 

๒) ศีล ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวาจาประกอบแตการสุจริตรักษากิตติคุณให

ควรเปนตัวอยางและเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎรมิใหมีขอท่ีใครจะดูแคลนได 

๓) ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดชีวิตของตน เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

๔) อาชชวะ ความชื่อตรง คือ ความชื่อสัตยตอการปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจ ไม

หลอกลวงประชาชน 

๕) มัททวะ ความออนโยน คือ มีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือตน มีความสงา

กิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดีจากประชาชน 

๖) ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิตระงับยับยั้งขมใจ

ได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอมีความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยาง

สามัญมุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจใหบริบูรณ 

๗) อักโกธะ ความไมโกรธ คือ ไมเกรี้ยวกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความ

และกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและ

กระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตนของตนเอง 
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๘) อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน คือ ไมบีบค้ันกดข่ี เชน จัดเก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑแรงงาน

เกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎร

ผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙) ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานท่ีตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร 

ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใดก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละท้ิงกรณียท่ี

บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐) อวิโรธนะ(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๕-๑๗๖/๑๑๒) ความไมคลาดจากธรรม คือ วางตนเปน

หลักหนักแนนในธรรมไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําท่ีดีราย ลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ 

อนิฏฐารมณใดๆ สถิตม่ันในธรรม ท้ังสวนยุติธรรม คือความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบ

แผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไมประพฤติใหคลาดเคลื่อนไป

(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๕ : ๒๔๐) ทศพิราชธรรมนี้ จัดเปนธรรมสําหรับพระราชาหรือ

ผูปกครองบานเมืองท่ีจําเปนจะตองมี เพราะเหตุนี้ทศพิราชธรรมจึงจัดวาเปนธรรมสําหรับผูนําโดน

แทจริง 

 

สัปปุริสธรรม 

สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดีธรรมของ

ผูนําท่ีดี มี ๗ ประการ คือ 

๑) ธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รูหลัก หรือรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รู

หลักเกณฑ  รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการท่ีจะทําให เกิดผล เชน

พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตอง

กระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลท่ีตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้น ๆ 

๒) อัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือรูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุง

หมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํา หรือความเปนไปตามหลัก 

เชน รูหลักธรรมนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร หรือพึงปฏิบัติ เพ่ือประสงคประโยชนอะไร การท่ีตน

กระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง 

๓) อัตตัญุตา ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติ ใหเหมาะสม และ

รูท่ีจะแกไขปรับปรุงตอไป 

๔) มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ คือความพอดี เชน รูจักประมาณในการ ใชจายโภคทรัพย

พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา ในการเก็บภาษี เปนตน 



๘ 

 

๕) กาลัญุตา ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีควรหรือจะตองใช

ในการประกอบกิจ ทําหนาท่ีการงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา 

ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 

๖) ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักท่ีประชุม รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอ

ชุมชนนั้นๆวา ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห

อยางนี้ เปนตน 

๗) ปุคคลัญุตา(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓) หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล 

คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือ

หยอนอยางไร และรูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆดวยดีวาควรจะคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และ

แนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๕ : ๒๑๑) จะเห็นไดวาสัปปุริส

ธรรม คือ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษหรือธรรมของผูนําท่ีดี ผูท่ีมีสัปปุริสธรรมนี้ จึงสมควรเปนผูนํา 

เพราะเปนผูนําท่ีเกง มีความรู ความสามารถ 

 

พรหมวิหารธรรม  

พรหมวิหารธรรม คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ

ประพฤติท่ีตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติมี ๔ ประการ คือ 

๑.เมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทํา

ประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา 

๒. กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก

เดือดรอนของปวงสัตว 

๓. มุทิตา ความยินดี ในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตใจผองใสบันเทิง ประกอบดวยอาการแชมชื่น

เบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเม่ือเขาไดดี มีสุข เจริญงอกงาม

ยิ่งข้ึนไป 

๔. อุเบกขา(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐) ความวางใจเปนกลาง ดํารงอยูในธรรมตามท่ี

พิจารณาเห็นดวยปญญา มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็น

กรรมท่ีสัตวท้ังหลายกระทําแลวอันสงผลใหดีและชั่ว รูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทํา 

เพราะเขารับผิดชอบไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ๒๕๔๕ : 

๑๒๔) จะเห็นไดวาพรหมวิหารธรรมนี้ เปนธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐหรือธรรมประจําใจอัน

ประเสริฐ ผูใดท่ีมีพรหมวิหารธรรมนี้ ผูนั้นสมควรเปนผูนํา เพราะผูนําท่ีมีพรหมวิหารธรรมจัดเปนผูนํา

ท่ีมีคุณความดีท่ีประเสริฐ 

 

สรุป 



๙ 

 

ในองคกรหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสําคัญ ก็คือ “ผูนํา” 

ความสําเร็จหรือความลมเหลวจึงข้ึนอยูท่ีตัวผูนําเปนสําคัญ ผูนําในสังคมยุคโลกาภิวัตนท่ีเปนยุคโลกไร

พรมแดนตกอยูในอํานาจวัตถุนิยมมุงแสวงหาประโยชนของตนเปนหลัก ใชอํานาจโดยมิชอบเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชนแกตนและพวกพอง และยึดหลักประโยชนนิยมเปนใหญ โดยมองขามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนแบบแผนประเพณีอันดีงาม ผูนําท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหผูนํา

นั้นขาดความชอบธรรม ไมเปนท่ียอมรับ ไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนได ซํ้ายังทําใหผู

ตามนั้นเกิดความไมเคารพ ไมนับถือ ไมเปนท่ีนาวางใจ จนกระท้ังไรภาวะผูนํา เปนผูนําท่ีไมพึง

ประสงคไปในท่ีสุด 

การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมูมนุษย ดวยเหตุนี้จึงจําเปนท่ีจะตองมี

เจาหนาท่ีคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสิน ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากมหาชนไดรับการขนานนามวา 

“มหาชนสมมุติ” ผูมีหนาท่ีตองปกปองคุมครองอาณาเขตกวางใหญ ไดขนานนามวา “กษัตริย” ผูเปน

ใหญในนาและโดยท่ีหัวหนา (ผูนํา) นั้น เปนผูมีคุณธรรมยังความพอใจใหเกิดข้ึนแกคนเปนอันมาก จึง

เรียกวา “ราชา” นี้คือ ผูนําตามหลักพุทธธรรม 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนท่ีสามารถทดสอบและพิสูจนไดตามแนวแหงวิทยาศาสตร 

มีหลักในการบริหารการพัฒนา ท้ังการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน มีหลักธรรมใน

การปกครองตนเอง ปกครองหมูคณะ ปกครองประเทศชาติหรือสังคมสวนรวมอยางเปนระบบ

ครบถวน เรียกวา พุทธธรรม เชน ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม พรหมวิหารธรรม เปนตน หลักพุทธ

ธรรมนี้เปนเครื่องชี้นําการดําเนินชีวิตทางดานศีลธรรมจรรยา เพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งท่ีผูนําจะตองศึกษาหลักพุทธธรรมและนําไปปฏิบัติ เพ่ือแกปญหาการทะเลาะวิวาท และการเอารัด

เอาเปรียบกัน โดยมุงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
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