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คำานำา

 

   หนังสือ เรื่อง “ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัด

สำาหรับผู้นำาองค์กร” เล่มนี้  เกิดขึ้นจากการที่สำานักงาน

เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญได้นิมนต์ให้ไปปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  

“ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำาหรับผู้นำาองค์กร” ในโอกาสที่ 

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการปาฐกถาพิเศษ 

เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร และได้อาศัยโอกาสจากการปาฐกถา

พิเศษปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นจนเป็น

ที่มาของหนังสือเล่มนี้



          เป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้นำาในศตวรรษที่ ๒๑ กำาลังเผชิญ

หน้ากับความท้าทายในมิติต่างๆ ซึ่งการปรับตัวให้สอดรับ

กับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้นำาย่อมส่งผลโดยตรงต่อความ

อยู่รอดขององค์กร จากตัวแปรดังกล่าว จึงทำาให้นักคิด และ 

นักปฏิบัติการพยายามที่จะออกแบบหลักการและเครื่องมือ

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบ

ความสำาเร็จ โดยการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการทั่วไป อีกทั้งก่อให้เกิดความสุข

สวัสดีแก่ผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆ อีกด้วย

         “ทศพิธราชธรรม” เป็นหลักการที่ทรงคุณค่าและมี

ความหมายต่อผู้นำาในฐานะเป็นหลักปฏิบัติ ท่ีพระพุทธเจ้า

ได้ทรงออกแบบข้ึนมาเพื่อเป็นตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร 

ในการกำากับและควบคุมอารมณ์ (Emotion) เพื่อป้องกัน 

มิให้ผู้นำาประพฤติตนผิดพลาดและบกพร่อง ซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลเชิงลบตามมา เช่น การบิดเบือนและใช้อำานาจหน้าที่เกิน

กว่าระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมาย ที่ได้

กำาหนดเอาไว้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรมีควรได้จาก



หนว่ยงานหรอืองคก์ร ซึง่จะสง่ผลตอ่ความอยูร่อดขององค์กร

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

           ขออนุโมทนาสำานักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ

ทีเ่ปดิพืน้ที่ใหไ้ปปาฐกถาพิเศษจนเปน็ที่มาของหนังสอืเลม่นี ้

รวมทัง้คณะทำางานกองบรรณาธกิารของการจดังานวสิาขบชูา

โลกครั้งที่ ๑๐ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์อักษร และ 

อาจารยส์ญัญา พานชิยเวช ทีร่ว่มออกแบบปกและจดัรปูเลม่ 

ให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

                                  ด้วยสาราณียธรรม

                        พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

                                



ผู้นำากับราชา : คุณค่าอยู่ที่ใด?   ๑๐

พัฒนาการของ “ราชา” ในคัมภีร์อัคคัญญสูตร    ๑๒

มายาคติเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม       ๑๖

ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำาหรับราชา?  ๑๘

โจรเป็นราชาได้หรือไม่? ๒๐

ทศพิธราชธรรม : หลักการสำาหรับพัฒนาอารมณ์ของผู้นำา     ๒๓

จากอารมณ์สู่อาจม อาวุธ และอามิส ๒๖

ทศพิธราชธรรม : วัคซีนป้องกันโรคบิดเบือน     ๒๗

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดความเป็นผู้นำา ๓๐

ทศพิธราชธรรม : จากลดสู่เพิ่มเติมเต็มผู้นำาและองค์กร        ๘๔

ส่งท้าย ๙๖

สารบาญ



“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น”



ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำาหรับผู้นำาองค์กร”  ในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดย สำานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ  
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เจริญพร ท่านองคมนตรี นายอรรถนิติ ดิษฐอำานาจ                                                              

ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ  นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

  
  ขออนโุมทนาขอบคณุสำานกังานศาลรฐัธรรมนญูท่ีได้
อาราธนาใหม้าแลกเปล่ียนองค์ความรู้และมมุมองเกีย่วกบั 
“ทศพธิราชธรรม” ในฐานะทีเ่ปน็ธรรมสำาหรบัผูน้ำาองคก์ร 
กบัทา่นทัง้หลายทีเ่ปน็ผูห้ลกัผูใ้หญใ่นบา้นเมอืง และเปน็
กำาลงัหลกัสำาคญัในการพฒันาชาตบิา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืง 
และสงบ ร่มเย็น เป็นสันติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น 
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการเชื่อมประสานกลุ่มคนต่างๆ 
ในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพ 
และให้เกยีรติบนฐานของหลกัธรรมอยา่งทศพธิราชธรรม 
ซึ่งเป็นธรรมะสำาหรับผู้นำาองค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อ 
ชะตากรรมของประเทศชาติ และสังคมไทย



๑๐  II   ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร

ผู้นำากับราชา : คุณค่าอยู่ที่ใด?

 เมื่อวิเคราะห์แง่มุมที่สัมพันธ์กับบริบทของการ 

นำาเสนอหลกัการ “ทศพธิราชธรรม”  เพือ่ประยกุต์ และตีความ 

ให้หลักการดังกล่าวเป็น  “ธรรมะสำาหรับผู้นำาองค์กร”  

ตามความมุง่หมายของการนำาเสนอในงานนี ้ คำาวา่ “ผูน้ำา” 

ทีส่ามารถเทยีบเคียงใหเ้ข้ากบับริบทของการนำาเสนอมนียั

ที่สอดรับกับคำาว่า “ราชา” ในพระพุทธศาสนา คำาถามมี

วา่ คนทีไ่ม่ไดเ้ปน็ราชาจะสามารถเรียกขานวา่ “เปน็ผูน้ำา” 

ในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่? คำาตอบคือ “ได้” และพระ

เถระผู้ที่สามารถยืนยันในประเด็นน้ีคือ “พุทธทาสภิกขุ” 

ท่านชี้ว่า “ราชาไม่ได้แปลว่า King แต่ราชา แปลว่า พอใจ 

กล่าวคือ ผู้ใดก็ตามที่คิด พูด หรือกระทำาการสิ่งใดแล้ว 

มหาชนพากันแซ่ซ้องสรรเสริญว่า พอใจ ผู้นั้นควรเรียก

ว่า ราชา” หากถือเอาตามคติของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ 

จะมีคำาถามต่อไปว่า “ผู้นำาคนใด คิด พูด หรือกระทำาการ
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ไปแล้ว เหล่าโจรพากันสรรเสริญว่า พอใจ เราควรเรียก 

ผู้น้ันว่าเป็นราชาด้วยใช่หรือไม่? คำาตอบคือ อาจจะเรียก 

ผูน้ัน้ไดว้า่ “ราชาในหมู่โจร” แตห่ากถอืตามมตขิองพระพทุธ

ศาสนาแลว้ ราชาทีย่ิง่ใหญใ่นพระพทุธศาสนาน้ัน “จะต้อง

เป็นคนหรือกลุ่มคนท่ีทำาให้ผู้อ่ืนพึงพอใจโดยธรรม” หาก

เป็นเช่นนี้ จำาเป็นจะต้องต้ังคำาถามต่อไปเช่นกัน คำาว่า 

“โดยธรรม” หรือ “โดยชอบธรรม” นั้น มีแง่มุมที่สัมพันธ์

และเกี่ยวข้องในประเด็นใดบ้าง การนำาเสนอครั้งนี้ จะหา

คำาตอบโดยการอธิบายถึงพัฒนาการ และที่มาของคำาว่า 

“ผูน้ำา” ในความหมายของคำาวา่ “ราชา” และตอบประเดน็

คำาว่า “โดยธรรม” นัน้ ครอบคลมุในประเดน็ใดบ้าง อนัจะ

นำาไปสูก่ารใชห้ลกัการดงักลา่วพฒันาผูน้ำา หรอืผูป้กครอง

ให้สามารถนำากลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร 

ชมุชน และสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ เคารพ และใหเ้กยีรติ

ในศักดิ์ศรีของกันและกันต่อไป



๑2  II   ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร

พฒันาการของ “ราชา” ในคมัภร์ีอคัคญัญสตูร 

        สงัคมตามทีป่รากฏในอคัคญัญสตูรนัน้เกดิภาวะวกิฤต ิ

เพราะกลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเกิด “ความโลภ”  

จึงแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นๆ รวมไปถึงสมบัติ

กลางของสังคมไปใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงเกิด 

การตำาหนิติเตียนต่อพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว 

ในบางครัง้ สามารถจบัผูก้ระทำาผดิได ้แตบ่างคนไมย่อมรับ

ความเป็นจริงว่าได้กระทำาการดังกล่าว จึงทำาให้ผู้สูญเสีย

ทำาร้ายร่างกายกลุ่มคนที่แย่งชิงทรัพยากรของตัวเองไป  

ในทีส่ดุแลว้ จงึนำาไปสูก่ารปรกึษาหารอืรว่มกนัวา่ “จำาเป็น

อย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องแต่งตั้งโดยการสมมติบุคคลใด

บคุคลหนึง่ (มหาชนสมมต)ิ เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการ “วา่กล่าว

ผูท้ีค่วรวา่กลา่ว ตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน ขบัไลผู้่ทีค่วรขบัไล่

โดยชอบ” โดยทีก่ลุ่มคนต่างๆ จะตอบแทนผูท้ีท่ำาหนา้ทีน่ี้

ด้วยการแบ่งปันทรัพย์ (ภาษี) ส่วนตัวเป็นการตอบแทน
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การทำาหน้าที่ดังกล่าว

        หลังจากนั้น จึงนำาไปสู่การกำาหนดคุณสมบัติของ

บคุคลทีจ่ะมาเปน็ผูน้ำา ทัง้บคุลกิภายนอก และคณุสมบตัิ

ภายใน และเชือ้เชญิวา่ “มาเถดิ ท่านผู้เจรญิ ขอทา่นจงวา่

กล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียน ผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ 

ผูท้ีค่วรขับไล่โดยชอบเถดิ และพวกเราจะแบง่ปนัขา้วสาลี

ให้แก่ท่าน” ผู้นำาขึ้นปกครองโดยมอบอำานาจให้บริหาร

จดัการบ้านเมืองตามทีม่หาชนพากนัสมมต ิ(มหาชนสมมติ) 

แล้ว โดยมอบอำานาจให้ผู้นำาเป็นใหญ่ในหน้าที่ เพื่อให้มี 

หน้าที่ในการแบ่งพืชผลทางการเกษตร ผู้นำาคนนั้น  

จงึไดร้บัการเรยีกขานวา่ “กษตัริย”์ และเมือ่กษตัรยิไ์ดต้ัง้ใจ 

ทำาหน้าที่แบ่งพืชผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิล จนมหาชนเกดิความพงึพอใจ มหาชนจงึได้

พากันขนานนามกษตัรยิอ์กีชือ่หนึง่วา่ “ราชา” ซึง่หมายถงึ 

“บุคคลผู้ที่ทำาหน้าท่ีสร้างความพอใจให้แก่ประชาชน 

โดยธรรม” 
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        ฉะนั้น ผู้นำาท่ีมหาชนพากันสมมติ (มหาชน

สมมติ) ให้มีอำานาจในการแบ่งพืชผลทางการเกษตร 

(กษัตริย์) จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 

“ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้มหาชนเกิดความยินดี และพึง

พอใจในการทำาหน้าท่ี” (ราชา) ตัวแปรสำาคัญที่จะเป็น 

กรอบในการทำาให้มหาชนพากันเรียกขานผู้นำาว่า “ราชา” 

นั่นคือ “โดยชอบธรรม” หรือ “โดยธรรม” ตามนัยนี้  

จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดตัวชี้วัดให้มี “ธรรม

สำาหรบัราชา” ซึง่ธรรมสำาหรบัราชานัน้แบง่ออกเปน็ ๒ ชดุ  

คือ (๑) ชุดสำาหรับการพัฒนาอารมณ์ของราชา ได้แก่ 

“ทศพิธราชธรรม” และ (๒) ชุดสำาหรับพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของราชา ได้แก่ “ราชสังคหวัตถุธรรม” 

 กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการของผู้นำา

ที่ได้รับการเรียกขานว่า “ราชา” ในพระพุทธศาสนาตาม 

ที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร ราชา จึงแปลว่า “ผู้ที่ยังบุคคล
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เหล่าอ่ืนให้ยินดีโดยชอบธรรม” (ธมฺเมน ปเร รญฺเชติ) 

หมายถึง “ผูท้ีท่ำาหนา้ทีใ่นการสรา้งความพอใจใหแ้กป่ระชาชน   

โดยธรรม” ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 

คอื “ผู้นำาทีไ่ดรั้บการสมมตจิากมหาชนสามารถแบง่ปนัพชื

ผลทางการเกษตร จนทำาใหป้ระชาชน หรือผู้ตามเกดิความ

ยินดหีรือพงึพอใจโดยธรรม” คำาวา่ “โดยธรรม” ในทีน่ีม้นียั

ที่สะท้อนว่า ผู้นำาจะต้องมีหลักการในการบริหารจัดการ

ทั้ง ๒ มิติ คือ (๑) มิติด้านอารมณ์ (Emotion) ในบริบท

นี้ หมายถึง “ทศพิธราชธรรม” และมิติด้านความรู้ความ

สามารถ (Wisdom) ในบริบทน้ี หมายถงึ “ราชสงัคหวตัถุ

ธรรม” แตใ่นการนำาเสนอครัง้นี ้จะเนน้ประเดน็ท่ีเกีย่วขอ้ง

กับการใช้ทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาอารมณ์

ของผู้นำา หรือผู้ปกครองในมุมมองของพระพุทธศาสนา
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มายาคติเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม

        เมื่อกล่าวถึง “ทศพิธราชธรรม” กลุ่มคนจำานวนมาก

มักจะเข้าใจกันว่า “เป็นธรรมของพระราชา” หรือ “เป็น

หลกัปฏบิตัสิำาหรบัพระราชา” เทา่นัน้ แตเ่มือ่วเิคราะหต์าม

เจตนารมณข์องหลักการชุดนี้ตามที่ปรากฏในอัคคัญสูตร

ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักที่กล่าวถึงที่มาของคำาว่า “ราชา” แล้ว 

พบว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ออกแบบหลักการนี้ข้ึนมาเพื่อ

เป็นหลักปฏิบัติสำาหรับกลุ่มคนที่ได้รับการเรียกขานโดย

ชื่อว่า “ราชา” เท่านั้น หากทรงมุ่งเน้นให้เป็นหลักปฏิบัติ

สำาหรบั “กลุม่คนชนชัน้ปกครองหรอืผูน้ำา” โดยทัว่ไป ไมว่า่ 

จะเปน็ผูน้ำาในระดบัใดกต็าม ในขณะเดยีวกนั คำาว่า “ราชา” 

ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึง “King” ตามศัพท์

บัญญัติที่ปรากฏในสังคมตะวันตก

 ในความเปน็จรงิแลว้ เราสามารถจำาแนกคำาวา่ “ราชา” 

ตามแนวพระพทุธศาสนาดงัทีไ่ดน้ำาเสนอในเบือ้งตน้ออก
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เป็น ๒ ความหมายใหญ่ด้วยกัน คือ 

 (๑) ความหมายที่สัมพันธ์กับคน หมายถึง บุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสมมติจากมหาชนให้ขึ้นมา 

ทำาหนา้ทีต่ามบทบาททีม่หาชนไดว้างกรอบและมอบหมาย

ใหก้ระทำาการอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่สรา้งความพงึใจใหแ้ก่

มหาชน และผลจากการทำาหน้าที่ดังกล่าว จึงได้รับการ

เรียกขานว่า “ราชา” ซึ่งราชาจึงได้ใช้อำานาจดังกล่าวเข้า

มาทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการรัฐ เพื่อให้ประชาชนที่

อาศยัอยูใ่นรฐัเกดิความรม่เยน็เปน็สขุ และอยูร่ว่มกนัอยา่ง

สนัตสิขุภายใตก้ารแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละทรพัยากรอยา่ง 

เท่าเทียม ทั่วถึง และเที่ยงธรรม โดยการสร้างระเบียบ

และกฎเกณฑต์า่งๆ เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชเ้ป็นหลกั 

ในการประพฤติและปฏิบัติร่วมกันอย่างยุติธรรม และ 

ทุกฝ่ายยอมรับได้



๑8  II   ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร

 (๒) ความหมายที่สัมพันธ์กับธรรม หมายถึง 

บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำาให้ผู้อ่ืนมีความยินดีปรีดาจาก

การทำาหน้าที่ของผู้นำา ประเด็นน้ี สอดรับกับหลักการ

ในพระพุทธศาสนาที่ว่า “บุคคลที่ทำาให้ผู้อื่นยินดีปรีดา

หรือพึงพอใจโดยธรรม” จึงสามารถได้รับการเรียกขาน

ว่า “ราชา” ฉะนั้น ราชาซึ่งทำาหน้าที่ในการนำาตามความ

หมายนี้ จึงหมายถึงผู้นำาที่คิด พูด หรือกระทำาสิ่งใดแล้ว

ประชาชนเกิดความยินดีปรีดา หรือประชาชนเกิดความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำาเอง

 

ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำาหรับราชา?

        มกัจะมคีำากลา่ว “ทศพธิราชธรรม” เป็นธรรมสำาหรบั

ราชาเท่านั้น หากเป็นไปในลักษณะน้ีก็จะเกิดคำาถาม 

ตามมาว่า “คนหรือกลุม่คนทีไ่ม่ได้เปน็ผูน้ำา หรอืผูป้กครอง
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ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเป็นราชาได้ใช่หรือไม่?” เนื่องจากว่า 

ราชาสามารถท่ีจะเป็นผู้นำา หรือผู้ปกครองได้อย่างเต็ม 

ภาคภูม ิแต่ผู้นำาหรอืผูป้กครองไมส่ามารถเปน็ราชาได ้ดว้ยเหต ุ

ที่ตัวเองไม่ได้มีสถานะเป็นราชา ในความเป็นจริงแล้ว 

พระพุทธศาสนาได้ช้ีชัดว่า “ผู้นำา หรือผู้ปกครองทุกคน

สามารถเปน็ราชาได”้ เพราะคำาวา่ “ราชา” ในพระพทุธศาสนา

นัน้ หมายถงึ “คนหรอืกลุ่มคนทีท่ำาใหค้น หรอืกลุม่คนอืน่ๆ 

พอใจโดยธรรม” ตามศพัทบ์าลทีีว่า่ “ธมเฺมน ปเร รญฺเชต”ิ 

ฉะนัน้ ถา้อธบิาย และใหค้ำาจำากดัความตามความหมายที่

ปรากฏในพระพุทธศาสนา คนที่เป็นผู้นำา หรือผู้ปกครอง

ทกุคน ซึง่คิด พดู หรือกระทำาการสิง่ใดสิง่หนึ่งให้คน หรอื

บุคคลอื่นๆ พึงพอใจโดยธรรม เราสามารถเรียกคนเหล่า

นั้นว่า “ราชา”
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โจรเป็นราชาได้หรือไม่?

        แต่หากถือเอาตามนัยนี้ ย่อมทำาให้เกิดคำาถามว่า 

หากผู้นำา หรือผู้ปกครองคนใด หรือกลุ่มใดทำาให้บุคคล

อื่นพึงพอใจ ย่อมเหมารวมเรียกว่า “ผู้นำา หรือผู้ปกครอง

กลุม่นัน้ ยอ่มไดร้บัการเรยีกขานวา่ราชาทัง้สิน้ใชห่รอืไม?่ 

ตวัอยา่งทีน่า่สนใจประการหนึง่ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา

คือ “ราชโจร” หรือ “ราชาในกลุ่มโจร” เพราะเมื่อโจรซ่ึง

เปน็ผูน้ำาไดท้ำาหนา้ทีแ่บง่สนัปนัสว่นทรพัยส์มบติัท่ีแย่งชิง

จากบคุคลอ่ืนมาแบง่ใหล้กูนอ้งจนทกุคนเกดิความพงึพอใจ 

เราจะสามารถเรยีกหวัหนา้โจรวา่เปน็ “ราชา” ไดห้รอืไม?่ 

คำาตอบคือ เราสามารถเรียกหัวหน้าโจรว่าเป็น “ราชาใน

หมู่โจร ราชาของชาวโจร ราชาของสมาคมโจร” ได้เช่น

กัน ในกรณีที่สามารถทำาให้ลูกน้องโจร หรือทำาให้คนอื่น

พอใจจากการแบง่ปนัสมบตัทิีเ่กดิจากการแยง่ชงิ แตต่าม

นัยยะของพุทธศาสนา เราไม่สามารถเรียกขาน “ราชาใน
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หมู่โจร” ว่าเป็น “ราชาแท้” ถึงแม้ว่าจะทำาให้คนอื่นพอใจ 

เหตุผลสำาคัญเพราะในพระพุทธศาสนาถือว่า การที่จะ

ทำาให้คนอื่นพอใจนั้นจะต้องใช้ธรรมเป็นตัวแปรสำาคัญ 

ถามว่า “โจรใช้ธรรมหรือไม่?” อาจจะใช้ธรรมสำาหรับหมู่

โจร แต่ธรรมของหมู่โจรที่แย่งชิงทรัพย์สมบัติแล้วแบ่งปัน

ด้วยความโลภนั้นนับเป็นอกุศลธรรม ในขณะที่ธรรมของ

คนที่เป็นผู้นำาในฐานะเป็นราชานั้นดำาเนินอยู่บนพื้นฐาน

ของกุศลธรรม ฉะน้ัน คำาว่า “ราชา” ในบริบทน้ี จึงหมายถึง

การที่ทำาให้คนอ่ืนพอใจโดยธรรม ภาษาบาลีจึงใช้คำาว่า 

“ธมฺเมน ปเร รญฺเชติ” หมายถึง ผู้ที่ทำาให้คนอื่นพึงพอใจ

โดยธรรม เราจึงเรียกว่า “ราชา” ผู้นำา หรือผู้ปกครอง

คนใดก็ตามที่ทำาให้คนอื่นพึงพอใจโดยธรรม เราจึงเรียก 

คนนัน้วา่เปน็ราชา แตถ่า้ทำาใหค้นอืน่พงึพอใจโดยอธรรม 

เราเรียกคนนั้นว่าราชาในหมู่ของโจร

 คำาถามมวีา่ “โดยธรรม” มนียัทีค่รอบคลมุในประเด็น

ใดบ้าง จึงจะสามารถสะท้อนนัยของคำาว่า “โดยธรรม
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อย่างสมบูรณ์” และสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธ

ศาสนา บุคคลที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นผู้นำาโดยธรรม

นั้น จำาเป็นจะต้องมีธรรมเป็นใหญ่ มีธรรมเป็นที่พึ่ง  

มีธรรมกำากับ มีธรรมหล่อเลี้ยง คำาว่าโดยธรรมคำานี้  

จงึหมายถงึมธีรรมเปน็ใหญ ่มธีรรมเปน็ทีพ่ึง่ มธีรรมกำากบั 

มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจ ซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างจาก

การใชอ้ธรรมเปน็เครือ่งมอืกำากบั เราตอ้งแยกออกจากกนั 

ถ้าเป็นโจรจะต้องมีอธรรมเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงใจ 

แต่ถ้าเป็นราชาจะต้องมีธรรมเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงใจ 

ฉะนั้น คำาว่า “โดยธรรม” ในบริบทนี้ จึงหมายถึง  

“ทศพิธราชธรรม” ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้นำา หรือผู้ปกครองให้ได้ชื่อว่าเป็น “ราชา”
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ทศพิธราชธรรม : 
หลักการสำาหรับพัฒนาอารมณ์ของผู้นำา

 
 

 ทศพิธราชธรรมเป็นหลักการสำาคัญในการกล่อม

เกลาอารมณ์ หรือเป็นธรรมที่หล่อเล้ียงอารมณ์ของคน

ทีเ่ปน็ผูน้ำาเพือ่ใหผู้น้ำาสามารถกำากบั และควบคุมอารมณ์

ของผูน้ำาใหส้ามารถบรหิารจดัการอารมณ ์และความรู้สกึ

ของตวัเองใหม้สีขุภาพจติด ีคณุภาพจิตด ีและสมรรถภาพ

จิตดี จะเห็นว่า ทศพิธราชธรรม เป็นหลักปฏิบัติสำาหรับ

กล่อมเกลาจิตใจเพื่อให้สามารถปรับใจให้สอดรับกับ

วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และทดสอบจิตใจ 

และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และ 

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมเป็นสำาคัญ
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 คำาถามมวีา่ เพราะเหตใุดทศพธิราชธรรมจงึตอ้งเนน้

ไปที่การพัฒนาให้ผู้นำา หรือผู้ปกครองมีความฉลาดทาง

อารมณ์ ? (Emotional Quotient) เหตุผลสำาคัญคือ (๑) 

ผูน้ำาจะตอ้งเขา้ไปสมัพนัธก์บัคนหมูม่าก อกีท้ังสามารถให้

คณุและโทษแกค่นจำานวนมาก และ (๒) ดว้ยเหตดุงักลา่ว 

ผู้นำาจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ เพราะว่าคน หรือ

กลุ่มคนที่จะเป็นผู้นำา หรือผูป้กครองไดน้ั้นจำาเป็นจะต้อง

มีอารมณ์ที่สงบนิ่ง ไม่เป็นทาสของกิเลสท่ีเข้ามาท้าทาย 

การตัดสินใจของผู้นำา และหากผู้นำา หรือผู้ปกครองมี

สภาพทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งเพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ของ

ผูน้ำา หรอืผูป้กครองจะนำาไปสู่ผลเสยี หรอืหายนะทีจ่ะเกดิ

ขึ้นตามมาแก่ชุมชน หรือสังคมจนยากต่อการคาดเดาได้ 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วนัน้ ผูน้ำาหรอืผูป้กครองจงึจำาเป็นต้องม ี

“หลักทศพิธราชธรรม” เอาไว้เป็นเครื่องมือดำารงตน หรือ

ครองตนให้สอดรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 ตามหลักทางสรีรวิทยาแล้ว มนุษย์ประกอบด้วย
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สมองสองซีกคือ ซีกด้านซ้าย กับซีกด้านขวา สมองซีก

ด้านซ้ายนั้น จะเน้นเรื่องการใช้เหตุผลต่อการตัดสินใจ

เลือกที่จะกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่สมองซีกขวานั้น 

จะเนน้เรือ่งอารมณ ์และความรูส้กึ สมองดา้นนีจ้งึมคีวาม 

อ่อนไหว และเอนเอียงไปตามตัวแปร หรือเงื่อนไขต่างๆ 

ที่เข้ามากระทบใจของตัวเอง เหตุผลที่พระพุทธศาสนา 

นำาเสนอหลกัการทศพธิราชธรรมขึน้มาเปน็ตวัชีวั้ด (Indicator) 

นั้นก็เพื่อให้ผู้นำาได้ใช้หลักการนี้เป็นเครื่องมือในการ 

กล่อมเกลาอารมณ์และความรู้สึกที่สัมพันธ์กับสมองซีก

ด้านขวา เพราะเมื่อผู้นำาหรือผู้ปกครองได้ใช้หลักการนี้

พัฒนาอารมณ์ (Emotion) ของตัวเอง จะส่งผลต่อการ

ใช้ปัญญา (Wisdom) ในการตัดสินใจ หรือเลือกกระทำา

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
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จากอารมณ์สู่อาจม อาวุธ และอามิส

 จากตัวอย่างของวิกฤติผู้นำา หรือผู้ปกครองตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น พบว่า หากผู้นำา หรือผู้ปกครอง

ท่านใดไม่สามารถกำากับ หรือควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

แล้ว ผู้นำาจะพัฒนา “อารมณ์” ไปสู่ “อาจม” ซึ่งจะทำาให้

ผู้นำามีอารมณ์ที่เน่าเหม็นอยู่ตลอดเวลา และจะทำาให้ 

การคิด การพูด และการกระทำาของตัวผู้นำาอยู่ในสภาวะ

เนา่เหมน็เชน่เดยีวกนั ยิง่ไปกวา่นัน้ การทีผู่น้ำาไมส่ามารถ

ควบคุมตัวเองได้ โดยปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่ครอบงำา

จิตใจของตัวเอง อาจจะเป็นผลให้ผู้นำาพัฒนาอารมณ์

ไปสู่ “อาวุธ” โดยการแปรอารมณ์ของตัวเองเป็นอาวุธ 

อนัแหลมคมและมพีลานภุาพรนุแรงเขา้ไปทิม่แทงกลุม่คน

ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อน ครอบครัว 

ลูกน้อง จนขยายวงไปสู่องค์กร ชุมชน และสังคม ผลเสีย

ที่จะตามมานอกจากนั้น การที่ผู้นำาไม่สามารถควบคุม
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อารมณ์ต่อการอยากได้ผลประโยชน์มากจนเกินไป ทั้งๆ 

ที่ตนเองไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะได้มาตามทำานอง 

ครองธรรม อาจจะทำาให้ผู้นำาเห็นแก่ “อามสิสินจ้าง” ทีบ่คุคล

หรือกลุม่บุคคลนำามาเสนอเพือ่ลอ่ตาลอ่ใจ (Temptation) 

ให้หลงใหลเคลิบเคลิ้มจนขาดความยั้งคิด ด้วยเหตุนี้  

หลักการทศพธิราชธรรมจงึเปน็หลกัปฏบิตัเิพือ่พฒันาอารมณ์

ของผู้นำาไม่ให้แปลงอารมณ์ไปสู่อาจมผสมตัวเป็นอาวุธ 

จนไม่สามารถหยุดยั้งใจให้เห็นแก่อามิสสินจ้างได้
 

ทศพิธราชธรรม : วคัซนีปอ้งกนัโรคบดิเบอืน 

       

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำา หรือผู้ปกครองในองค์กร

ภาครัฐในยุคปัจจุบัน มักจะก่อให้เกิดการตั้งคำาถามต่อ

การทำาหน้าที่ และการใช้อำานาจอยู่ตลอดเวลา จนเป็น

ที่มาของการฟ้องร้องตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ 
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ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ 

ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต” 

และในขณะเดยีวกนั คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาติได้ออกประกาศกำาหนดตำาแหนง่เจา้หนา้ที่

ของรัฐทีต่อ้งหา้มมใิหด้ำาเนนิการตามความในมาตรา ๑๐๐ 

แหง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั และ

ปราบปรามทุจริต ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในหมวด ๙ ว่า

ด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม  

 

 โดยหลักทั่วไปแล้ว ผู้นำาในองค์กรของรัฐมักจะใช้

อำานาจ ๒ อย่างเข้าไปสัมพันธ์กับการใช้อำานาจหน้าที่

ในการปฏิบัติงานของตัวเอง คือ อำานาจที่มาพร้อมกับ

ตำาแหน่ง (Position Power) และอำานาจที่เกิดจากการ

สั่งสมบารมีด้วยตัวเอง (Personal Power) แต่ปัญหา 

ทีน่ำาไปสู่การฟ้องรอ้งกนัในยคุปัจจบุนัเกดิจากการทีผู่น้ำา 
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หรือผู้ปกครองพยายามที่จะเบือน หรือหาแนวทางที่จะ

ทำาให้ตัวเองมีอำานาจดำาเนินการให้ได้ แม้ว่าหน้าที่ที่มีอยู่

ตามที่กฎหมายกำาหนด หรือตามภาระงานที่สำานักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ไดอ้อกแบบ

เอาไว้ว่ามีขอบเขตกว้าง และแคบมากน้อยเพียงใดก็ตาม 

ประเด็นสำาคัญก็คือ ผู้นำาไม่พยายามที่จะใช้อำานาจตาม 

ที่กฎหมายกำาหนด (Authority) แต่พยายามที่จะหา 

ชอ่งทางใชอ้ำานาจการตดัสนิใจสว่นตวัเขา้ไปดำาเนนิการ ซึง่

จากกรณศีกึษาของผู้นำาจำานวนมากมกัจะพบกับวิกฤตกิารณ์

จนนำาไปสู่การไล่ออก หรือศาลได้พิพากษาสั่งลงโทษ 

จากการใช้อำานาจในทางมิชอบ

 

 ด้วยเหตุนี้ ตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้ผู้นำาพยายามจะ 

บิดเบือน หรือตีความข้อกฎหมายหรืออำานาจหน้าที่ 

ในทางมชิอบ (Abuse of Function & Power) เกดิจากการ 

ที่ผู้นำาหรือผู้ปกครองเหล่านั้นขาดทศพิธราชธรรม หรือ
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จะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่ผู้นำาไม่ยึดมั่น และดำารงตน

อยูใ่นทศพธิราชธรรม จงึทำาใหผู้น้ำาและผูป้กครองจำานวน

มากประสบกับวิกฤติการณ์ในการตัดสินใจสั่งการ หรือ

ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกินขอบเขต และหน้าที่ 

ทีก่ฎหมายกำาหนด การออกแบบหลกัการทศพธิราชธรรม

จึงมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้นำาให้มีอารมณ์ที่มั่นคง

และเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลโดยภาพรวมต่อการเลือก หรือ

ตดัสนิใจดำาเนนิการสิง่ใดสิง่หน่ึงอยา่งรอบคอบสอดรบักบั

อำานาจ และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ดำาเนินการ
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     ทศพิธราชธรรม 

       ๑๐ ตัวชี้วัดความเป็นผู้นำา

 ดังท่ีได้นำาเสนอในช่วงแรกแล้วว่า  “ผู้นำา หรือ 

ผูป้กครอง คอื คนหรอืกลุม่คนทีม่บีทบาทสำาคญัในการนำา

คนหรือกลุ่มคนให้บังเกิดความพอใจโดยธรรม” คำาว่า 

“โดยธรรม” จึงมีนัยที่สะท้อน “หลักการทศพิธราชธรรม” 

ที่เป็นตัวแปรชี้วัดคุณค่าของการเป็นผู้นำา หรือจะกล่าว

อีกนัยหนึ่งคือ “เป็นดัชนีชี้วัดลักษณะทางอารมณ์” ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการแสดงออกของผู้นำาต่อปรากฏการณ์ต่างๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร ชมุชน หรอืสงัคมทีผู่น้ำาเขา้ไปเกีย่วขอ้ง

และสัมพันธ์

 ทศพิธราชธรรมนัน้ แมโ้ดยท่ัวไปจะแปลวา่ “ธรรมะ

สำาหรบัพระราชา ๑๐ ประการ” แต่หากจะถอืเอาการแปล
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โดยมุ่งเน้นไปท่ีเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงแล้ว ทศพิธราชธรรม 

หมายถึง “หลักการ หรือหลักปฏิบัติที่ผู้นำา/บุคคลที่จะ

ทำาให้มหาชน/คนอื่น/ผู้ตามเกิดความยินดีโดยชอบธรรม 

ซึ่งมี ๑๐ ประการ” กล่าวตามนัยนี้ ผู้นำา หรือบุคคลที่จะ

ทำาให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจนั้น จะต้องมีตัวช้ีวัด ๑๐ 

ประการ แต่หากวิเคราะห์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะพบ

ว่า เราสามารถแยกตัวชี้วัด ๑๐ ประการออกเป็น ๓ กลุ่ม

ใหญ่ กล่าวคือ (๑) รู้จักให้ (ทาน) รู้จักควบคุมพฤติกรรม

ของตนเอง (ศีล) รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ) (๒) รู้จักซื่อตรง 

(อาชชวะ) รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) 

และ (๓) รู้จักระงับความโกรธ  (อักโกธะ) รู้จักการ 

ไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) รู้จักอดทน (ขันติ) รู้จักหนักแน่น 

(อวิโรธนะ)  

 เหตผุลสำาคญัทีน่ำาไปสูก่ารแบง่ทศพิธราชธรรมออก

เป็น ๓ กลุ่มใหญ่นั้น เพราะมองว่าเป็นการจัดกลุ่มตาม

คุณภาพของกลุ่มธรรมทีป่รากฏเปน็หลกัปฏิบตั ิเนือ่งจาก
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วา่กลุม่แรกเนน้ไปท่ีหลกัปฏิบติัเบือ้งต้นซ่ึงง่ายตอ่การดำารง

ตวัดำารงตนของผูน้ำาอนัจะสง่ผลตอ่การยอมรบัของผูต้าม 

ในขณะท่ีกลุม่สองจะเนน้ไปทีค่ณุสมบตัภิายในมากยิง่ขึน้ 

ซ่ึงมีความละเอียดอ่อนและท้าทายต่อจิตวิญญาณของ

บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำาหรือผู้ปกครอง ถึงกระนั้น กลุ่ม

ที่สองจะเป็นการแสดงออกในเชิงรับมากกว่า ส่วนกลุ่ม 

ที่สามนั้นมีนัยท่ีแสดงออกถึงแง่มุมในเชิงรุกต่อบุคคล

อื่นๆ ที่ผู้นำาจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องและปฏิบัติ และการ

สัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลอื่น 

หรือคู่กรณี หรือผู้ตาม สรุปแล้ว ชุดที่หนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมเบื้องต้นของผู้นำา ชุดที่สองเกี่ยวข้องกับสภาพ

จติใจของผูน้ำา และชุดทีส่ามแม้จะสัมพนัธก์บัจติใจของผูน้ำา  

แต่หลักการทั้งหมดในชุดที่สามจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

บุคคลอื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ 

พร้อมทั้งตัวอย่างของผู้นำาในยุคปัจจุบันประกอบการ

อธิบาย ดังต่อไปนี้
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     ๑        

รู้จักให้ (ทาน)

  รู้จักให้  (ทาน) หมายถึง สละทรัพย์สิ่งของบำารุง

เลี้ยงดู ช่วยเหลือเกื้อกูล และบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

แก่บุคคลอื่นๆ การที่ผู้นำา หรือผู้ปกครองจะสร้าง               

การยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่นๆ เพื่อให้การบริหาร 

เปน็ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผลน้ัน ส่ิงแรก

ทีผู่น้ำาจะต้องกระทำา คอื “การสรา้งความเชือ่มัน่” (Trust) 

ซ่ึงความเชือ่มัน่จะนำาไปสูค่วามสมัพนัธท์ีด่ ี(Relationship) 
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ระหว่างผู้นำาและผู้ตาม จนทำาให้ผู้ตามเกิดความกล้า 

ในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไม่หวั่น

เกรงอำานาจของผูน้ำา คำาถามคอื “อะไรคอืตวัแปรเบ้ืองตน้

ของการสรา้งความเชือ่มัน่” คำาตอบคอื “การให”้ ดว้ยเหตุ

นี ้กฎขอ้แรกของการเปน็ผูน้ำาคอื “ผูน้ำาทีด่จีะตอ้งรู้จักการ

ให”้ เพราะการใหจ้ะเปน็ใบเบกิทางใหผู้ต้ามหรอืคนอืน่ๆ 

เกดิความเชือ่มัน่มากยิง่ขึน้วา่ การมาของผูน้ำานัน้ไมไ่ดม้า

เพื่อที่จะเอา (Take) แต่มาเพื่อที่จะให้ (Give) การให้ใน

บรบิทนีจ้งึเปน็การใหโ้ดยธรรม ซึง่หมายถงึอยูบ่นทำานอง

คลองธรรม ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในพระพุทธศาสนา คือ 

พระเจ้ามหาวิชิตราช ซึ่งมุ่งเน้นการแบ่งปันและจุนเจือ

บุคคลที่มีความต้องการปัจจัยภายนอก พระองค์ค้นพบ

ความจริงประการหนึ่งว่า สิ่งที่เป็นศัตรู และท้าทายต่อ

ความเป็นผู้นำาของพระองค์คือ “ความยากจน” ของมวล

อาณาประชาราษฎร์ ไม่ใช่หมู่โจร หรือกองทัพของรัฐ

อื่นๆ อาศัยเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงขอความร่วมมือ
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มหาเศรษฐ ีและคฤหบดทีีม่โีอกาส และกำาลงัทางการเงนิ

มากกว่าเข้าไปช่วยสนับสนุน และช่วยพัฒนาความเป็น

อยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี ย่อมส่ง

ผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของพระองค์เอง  

 

 การให้จึงเป็น “ประตูบานแรก” ที่จะเปิดพื้นที่ให้

กลุ่มคนต่างๆ ได้เห็นพฤติกรรมของผู้นำา หรือผู้ปกครอง

ท่ีแสดงออกต่อคนอ่ืนๆ ดังที่พระพุทธศาสนาได้เน้นว่า 

“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น” สิ่งที่สามารถชี้ชัดใน

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นายโอเซ่ มูฮีก้า ประธานาธิบดี

ประเทศอรุกุวยั ซึง่สถานโีทรทศันบ์บีซีไีดเ้รยีกขานวา่เปน็

ประธานาธิบดีท่ียากจนที่สุดในโลก เพราะมีเงินฝากใน

ธนาคารไมถ่งึ ๑๐ ลา้นบาท อกีทัง้ไดม้อบเงนิเดอืนประจำา

ตำาแหนง่ส่วนใหญใ่หแ้กม่ลูนธิเิพือ่นำาไปชว่ยเหลอืประชาชน

ที่ยากไร้ และขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การอยู่

ในบ้านหลังเล็กๆ ที่เรียบง่าย มีสวนปลูกพืชผักเอาไว้ 
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รบัประทาน และมีพาหนะประจำาตวัเพียงคนัเดยีวเทา่นัน้ 

อกีทัง้มรีถตำารวจนำาขบวนเพยีงคันเดยีว และมตีำารวจตดิตาม

เพียงสองคน คำาถามคือ “เพราะเหตุใด? ประชาชนชาว 

อุรุกวัยจึงไม่ละอายใจต่อชนชาติอื่นๆ ที่มีประธานาธิบดี

ที่ยากจนที่สุดในโลก” แต่คำาตอบที่ประธานาธิบดีท่าน

นี้ ตอบผู้สื่อข่าวคือ ท่านไม่ได้ยากจนตามที่หลายคน 

ตัง้คำาถาม แตท่า่นมคีวามรูส้กึร่ำารวยดว้ยคณุค่าความเปน็

ผู้นำาที่ได้รู้จักที่จะให้คนอื่นๆ ซึ่งการให้ดังกล่าวเป็นที่มา

ของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับประชาชนชาวอุรุกวัย

ซึ่งเป็นผู้เลือกท่านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี

 การให้ประการที่สองนั้น คือ การให้ความรู้ หรือ

ธรรมทาน การเป็นผู้นำานั้น จำาเป็นจะต้องพัฒนา หรือ

ยกระดับการให้วัตถุมาสู่องค์ความรู้แก่กลุ่มคนท่ีทำางาน

ร่วมกัน โดยการอธิบายสิ่งท่ียุ่งยาก ลึกซึ้ง และสับสน

ให้แก่บุคคลอื่นได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม ผู้นำาที่ดีจึงต้อง

สามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เข้าใจด้วยคำาพูดท่ีง่าย 
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และนำาเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และรอบด้านแก่

คนอื่นๆ มิฉะนั้น จะนำาไปสู่ความหวาดระแวงสงสัยต่อ

ข้อมูลที่ได้รับการนำาเสนอจากตัวผู้นำาตามมา จะเห็นได้

ว่า ผู้นำาในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาของประเทศอังกฤษ 

เยอรมนั หรอือเมรกิา มกัจะมคีวามโดดเดน่ตอ่การนำาเสนอ

ข้อมูลที่นำาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันของ

ประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับการนำาเสนอจึงไม่ได้มีนัย

ประดุจสารทีส่ง่ผ่านสือ่ตา่งๆ หากแตก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 

เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย

 สว่นการใหป้ระการทีส่ามนัน้เปน็การใหท่ี้สำาคญัและ

สูงสุดในบรรดาการให้ทั้งหมด คือ “การให้อภัย” การให้

อภยัมคีวามหมายทัง้ในเชงิรกุ และเชงิรบั การใหอ้ภยั  ใน

เชิงรับหมายถึงการให้ความไม่กลัว การให้เช่นนี้จะทำาให้

การอยู่ร่วมกันนั้น ไม่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง และ

สงสัยซึ่งกันและกัน การให้ในเชิงรุกหมายถึง การยกโทษ

ให้แก่คนอื่นๆ ที่กระทำาผิดพลาดบกพร่อง เพื่อจะได้เปิด
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พืน้ทีค่วามสมัพนัธใ์หส้ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ และสรา้ง

สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน การให้อภัยนั้นเป็นการให้ที่สำาคัญต่อ

ภาวะการนำาของตวัผูน้ำาเอง เพราะจะทำาให้ผูต้ามกลา้ทีจ่ะ

ทำา และตัดสินใจ อันเป็นการสร้างความม่ันใจต่อการดำาเนิน

การอยา่งใดอยา่งหนึง่ และหากเกิดความผิดพลาดอนัเน่ือง

มาจากการขาดความเขา้ใจ และขาดทกัษะ ยอ่มจะนำาไปสู่

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองใหส้มบรูณม์ากยิง่ขึน้ ดังนัน้ 

การใหอ้ภยัจงึเปน็คณุลกัษณะสำาคญัของผูน้ำาในขัน้ทีส่าม 
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2

รู้จักควบคุมพฤติกรรม (ศีล)

    รูจ้กัควบคมุพฤตกิรรม (ศีล)หมายถงึ การสำารวม

พฤติกรรมทางกาย และการระมัดระวังในการใช้คำาพูด

ต่อสาธารณะ เพราะพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจานั้น

จะมีผลต่อการเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการนำา

ต่อกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้งจะนำามา

ซึ่งการเคารพนับถือ และเชื่อมั่นจากผู้อื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

คำาวา่ “ศลี” ของผูน้ำานัน้ เปน็การสะทอ้นแงม่มุสว่นตวัของ

ผู้นำาเอง (Personality) และสะท้อนแง่มุมของผู้นำาที่จะ
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ตอ้งฉายภาพความเปน็ตวัตนตอ่ทัง้การควบคุมพฤติกรรม 

ทัง้การแสดงออก และการพูดตอ่สาธารณะ ในขณะเดยีวกนั 

หากมองในอกีมมุหนึง่ ศลีเปน็หลกัปฏบิตัทิีส่ามารถยนืยนั

คุณค่าของตัวผู้นำาเองว่า มีคุณลักษณะที่ทำาให้สังคมเกิด

ความไว้วางใจได้

 ด้วยเหตุนี้ ศีล ๕ จึงเป็นเครื่องหมายเบื้องต้น 

ในการยืนยันคุณสมบัติของการเป็นผู้นำา ทั้งในแง่ของ 

การเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

การไม่ทุจริตคอรัปชั่น การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

จนเปน็ทีม่าของการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 

การยึดม่ันในคุณค่าครอบครัวในฐานะเป็นรากฐานของ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม การสื่อสารระหว่างกันและ

กันบนฐานของความจริง และการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

อบายมุข

 ตัวอย่างทั่วไปในยุคปัจจุบันจะพบว่า ผู้นำา หรือ 

ผู้ปกครองจำานวนมากมักจะดำารงตัวดำารงตนบนฐานของ
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ศีลธรรมอันดีงาม แต่การละเลยประเด็นนี้ มักจะนำามา 

ซึ่งวิกฤติการณ์ที่ทำาให้ผู้นำาไม่สามารถแสดงภาวะการนำา

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  เช่น การแสดงออกในทางเพศท่ีไม่ 

เหมาะสมในทำาเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดี

ประเทศมหาอำานาจแห่งหน่ึงต่อเจ้าหน้าท่ีฝึกงานใน 

ทำาเนียบขาว หรือแม้กระท่ังการท่ีอดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของประเทศมหาอำานาจแหง่หนึง่ไดใ้ชส่ื้อออนไลน์

เปน็เครือ่งมอืสง่ภาพทีไ่มเ่หมาะสมใหแ้กส่ตรจีำานวนมาก 

และเมื่อความจริงปรากฏจึงส่งผลในเชิงลบและนำาไปสู่

การลาออกจากสภาผูแ้ทนราษฎรในท่ีสดุ แมว้า่จะมคีวาม

สามารถ และได้รับการพยากรณ์จากสื่อทั่วไปว่า อาจจะ

กลายเป็นคู่ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตก็ตาม

 ในอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นข่าวไปทั่วโลก 

คือ ในขณะที่กำาลังเข้าสู่พิธีของการแถลงข่าวร่วมกัน 

ระหว่างประธานาธิบดีในแถบทวีปเมริกาใต้สองท่าน

แต่มีประธานาธิบดีท่านหนึ่งสนใจอยากได้ปากกา 
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ด้ามหนึ่ง จึงได้หยิบปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะ และสอดลง

ไปใต้โต๊ะ แล้วสอดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง ภาพ 

ดงักลา่วไดร้บัการถา่ยทอดออกไปสูส่าธารณชนจำานวนมาก 

จึงทำาให้กลุ่มคนต่างๆ พากันวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม 

ดงักลา่ววา่เปน็การขโมยปากกา ถงึแม้วา่จะมีการพยายาม

อธบิายวา่ ผูน้ำาทา่นดังกลา่วมสีทิธิท่ี์จะได้รับมอบปากกาเปน็

ของทีร่ะลกึกต็าม จะเหน็วา่ ไม่วา่จะมีการอธบิายเหตผุล

เพื่อให้เกิดความชอบธรรมอย่างไรก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว 

ประธานาธิบดีท่านดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปากกา

ด้ามเดียวท่ีท่านช่ืนชอบ แม้จะมีราคาค่างวดเพียงน้อยนิด

ก็ตาม ประเด็นนี้ทำาให้เราเห็นว่า ผู้นำาจำานวนไม่น้อยที่

อาจจะสูญเสียภาพลักษณ์ และภาวะในการนำาอันเนื่อง

มาจากพฤติกรรมของตนเองด้วยเข้าใจว่า “สิ่งนั้นเป็นสิ่ง

เลก็นอ้ย” เทา่นัน้ แตจ่ากตวัอยา่งทีเ่กิดขึน้ในโลกน้ี สิง่เลก็

น้อยได้ทำาลายภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำา 
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3

 รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ)
 

  รู้จักเสียสละ  (ปริจาคะ) หมายถึง การที่จะเป็น

ผูน้ำา หรือผูป้กครองทีส่มบรูณน์ัน้ ผูน้ำาจำาเปน็ต้องเสียสละ

ความสขุสำาราญ หรอืผลประโยชน ์และความตอ้งการสว่น

ตน หรือกลุ่มของตน โดยผู้นำาที่แท้จริงนั้นสามารถเสีย

สละได้แม้กระทั่งชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า  
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“จงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ จงสละอวัยวะเพื่อรักษา

ชีวิต และจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” ซึ่งการดำารงตนให้

เหมาะแกค่วามเปน็ “ธรรมราชา” นัน้ จำาเปน็อย่างย่ิงทีจ่ะ

ตอ้งเสยีสละความสขุ และผลประโยชนส์ว่นตน เพือ่อุทิศตวั

อุทศิตนเพ่ือประโยชนข์องมหาชน ดงัปฐมบรมราชโองการ

ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ ทรงตรัสว่า “เราจะครอง

แผน่ดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม” 

ถึงกระน้ัน ผู้นำาจำานวนหนึ่งได้ละเลยแนวทางดังกล่าว  

 

 ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งพฤตกิรรมของประธานาธบิดี

ทา่นหนึง่ในประเทศแถบอาเซียนทีมี่ความชืน่ชอบรถปอรเ์ช ่

และในขณะเดียวกัน แมท้่านจะครองตนเป็นโสด แตท่่าน

ชอบสะสมรถปอรเ์ชจ่ำานวนมาก และวนัหนึง่ เมือ่ทา่นเดนิ

ทางไปเปดิงานและเยีย่มชมงานมอรเ์ตอรโ์ชว ์จงึเกดิความ

ประทบัใจรถปอรเ์ชค่นัใหม ่จงึตดัสนิซือ้รถอกีคนัดว้ยเงนิ

ส่วนตัวของท่านเอง แต่ปรากฏว่า ภายหลังที่ท่านขับรถ
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คนัดังกลา่วไปทำาภารกิจตา่งๆ จงึทำาใหป้ระชาชนจำานวน

มากออกมาประท้วงตามท้องถนนต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

และเผาหุ่นรถปอร์เช่ที่ท่านซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว โดยให้

เหตุผลว่า ในแต่ละปีนั้น ประชาชนจำานวนมากประสบ

กับปัญหาอุทกภัย และไร้ที่อยู่อาศัย แต่ในทางกลับกัน

ประธานาธบิดไีดใ้ชเ้งนิสว่นตวัไปซือ้รถปอรเ์ชค่นัละหลาย

ลา้นบาท พฤตกิรรมดังกล่าวจงึไมน่่าจะเหมาะสมตอ่การ

ดำารงในตำาแหนง่ประธานาธบิดทีีไ่มส่นใจความทกุขย์ากของ

ประชาชน ในที่สุดแล้ว ประธานาธิบดีจึงตัดสินใจขายรถ

ปอร์เช่ และนำาเงินที่ได้ไปสร้างบ้านให้แก่ประชาชนได้อยู่

อาศยั เพือ่รกัษาความเชือ่มัน่ทีป่ระชาชนมตีอ่การดำารงตน

ในตำาแหน่งประธานาธิบดีของตัวเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้ 

ไดก้ลายเปน็ขอ้เตอืนใจแก่ผู้นำาและปกครองว่า ในบางครัง้ 

ผู้นำาอาจจะมคีวามสนใจ และตอ้งการสว่นตน อกีทัง้ผูน้ำา

บางท่านอาจจะมีศักยภาพในการที่จะซื้อหาสิ่งต่างๆ มา

ตอบสนองความต้องการตนได้ แต่ถึงกระนั้น หากการ
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ดำาเนินการดังกล่าวไม่สอดรับความเป็นไปในชุมชนหรือ

สังคมท่ีกำาลังทุกข์ยากลำาบากในด้านความจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 

ก็อาจจะทำาให้ผู้นำาไม่ได้รับการยอมรับในการดำารงตนใน

ฐานะเปน็บคุคลทีจ่ะต้องเสยีสละประโยชนส์ขุเพือ่กลุม่คน

อื่นๆ ในชุมชนและสังคมได้

 

 สรปุแลว้ การเปน็ผูน้ำา หรอืผูป้กครองทีด่นีัน้ จำาเปน็

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการเตอืนตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะเปน็

ทั้ง “ผู้เสีย” และ “ผู้สละ” ความสุขส่วนตน และยินยอม

พร้อมใจที่จะอุทิศตนเพื่อจะทำาหน้าที่อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่มหาชนทั่วไป
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รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ)

 รู้จักซ่ือตรง (อาชชวะ) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตย์  

ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่

หลอกลวงประชาชน คำาว่า “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมาย

ถึง “ความซื่อตรงต่อธรรม” ไม่ได้หมายถึงการซื่อตรงต่อ

คน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้นเหมือนกับกระสวยของการ 

ทอผ้าด้วยหูก เมื่อใดก็ตามที่คนทอผ้าดันกระสวยเข้าไป

ในหูกแล้ว ตัวกระสวยวิ่งตรงออกไปอีกด้านของหูกโดย



 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.   II   49

ไม่ติดขัดกับด้านใดด้านหนึ่งของตัวผ้า ลักษณะเช่นนี้  

เราเรียกว่า “ซื่อตรง” 

 ในสถานการณ์ปจัจุบนักลุม่คนจำานวนมากจะมทีศันคต ิ

ที่ไม่ดีต่อความซื่อตรงว่า “ขาดความยืดหยุ่น หัวโบราณ 

ทำาใหไ้มม่เีพือ่นพอ้ง และผลของความซือ่ตรงอาจจะทำาให้

ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการทำางาน และวิชาชีพ” ซึ่ง 

ความซือ่ตรงในลกัษณะดงักลา่วมกัจะสะทอ้นความซือ่ตรง

เทียม เพราะความซือ่ตรงเทยีมมกัจะขึน้ตรงกบัเงือ่นไขและ

ปจัจยัตา่งๆ ทีเ่ขา้มาสมัพนัธ ์แตค่วามซือ่ตรงแท้น้ัน จะไม่

ขึ้นกับตัวแปรหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ

ในความเป็นจริงแล้ว ความซื่อตรงแท้จะขึ้นอยู่กับธรรม 

ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประพฤติปฏิบัติ

 ตัวอย่างที่อาจจะเทียบเคียงในประเด็นนี้ คือกรณี

เร่ืองเล่าเก่ียวกับความซ่ือตรงระหว่างจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์

กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงวันหนึ่งเป็นวันเกิดของ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้
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เข้าไปหา ท่านจอมพล ป. ฯ พร้อมกับจูงสุนัข ๑ ตัว เพื่อ

มอบเป็นของขวัญให้แก่ท่านจอมพล ป.ฯ เนื่องในวันเกิด 

และจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้นำาเรียนจอมพล ป.ฯ ว่า 

จะจงรักภักดี และซื่อตรงประดุจสุนัขตัวที่จูงมามอบให้

ในวันน้ี แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไป จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

ได้ดำาเนินการยึดอำานาจจากจอมพล ป.ฯ ซึ่งข้ออ้างใน

การยึดอำานาจโดยภาพรวมอาจจะตีความได้ว่า ท่านให้

ค่าความซ่ือตรงยึดโยงกับผลประโยชน์ของชาติเป็นท่ีต้ัง  

อันหมายถึง ท่านต้องการจะย้ำาเตือนให้คนทั่วไปได้เข้าใจ

ว่า ท่านซื่อตรงต่อธรรม จึงต้องดำาเนินการในลักษณะนั้น

 ในประเด็นเดียวกันนี้ อดีตประธานาธิบดีท่านหนึ่ง

ของประเทศในแถบเอเซีย ได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผา

ฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากการที่ภรรยาของท่านและคน 

ใกลช้ดิไปรบัเงนิสนิบนของนกัธรุกจิ และผลการสืบสวนได้ 

ชี้ชัดว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ 

กระทำาผิดในลักษณะดังกล่าวจริง จึงทำาให้ท่านตัดสินใจ
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กระโดดหน้าผาฆา่ตวัตาย และไดเ้ขยีนจดหมายเพือ่บอกเลา่

ความอบัอายทีเ่กดิขึน้แกต่วัทา่นทีเ่กดิขึน้ตลอดระยะเวลา 

ในการทำางานในขณะที่ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานาธิบดี 

 จะเหน็วา่ ความซือ่ตรงต่อธรรมนัน้จะดำารงอยูบ่นฐาน

ของความละอายช่ัวกลวับาปตามหลกัของหริโิอตตปัปะ จงึ

ทำาใหผู้น้ำารูส้กึทนตอ่สภาพความอบัอายทีเ่กดิขึน้แกต่วัเอง

และครอบครวัไมไ่ด ้นอกจากนี ้ความซือ่ตรง (Honesty) จะ

เปน็ฐานสำาคญัทีจ่ะนำาไปสูก่ารสรา้งความไวว้างใจ (Trust) 

แกบ่คุคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัผูน้ำา หรอื

ผู้ปกครอง และเมื่อเกิดความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นจะส่งผล

ต่อความสัมพันธ์ (Relationship) ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

ระหว่างผู้นำากับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม จากเหตุผลเช่นนี้ 

ผู้นำาจึงจำาเป็นจะต้องซื่อตรงต่อผู้ใต้ปกครองทุกคน โดย 

มอิาจแบง่แยก หรอืเลอืกปฏบัิตทิีจ่ะซือ่ตรงกบับางคน และ

ไมซ่ือ่ตรงกบับางคน มฉิะนัน้แลว้ ผูน้ำายอ่มไมส่ามารถทีจ่ะ

ทำาใหผู้ใ้ตป้กครองซือ่ตรงต่อตัวผูน้ำาไดท้กุคนเชน่เดียวกนั  
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5 

รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ)

  รูจ้กัออ่นโยน (มทัทวะ) หมายถงึ การทีผู่น้ำาจะตอ้ง

มีอัธยาศัย ไมตรีที่ไม่เย่อหยิ่ง หยาบคาย กระด้าง ถือตัว

ถือตน มีความงามสง่าในท่วงทีกิริยาสุภาพ นุ่มนวล ละมุน

ละไม ในการดำารงตัวดำารงตนเป็นผู้นำาน้ัน คุณลักษณะของ 

ความอ่อนโยนเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อ 

การปรับท่าทีของผู้นำา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีดังกล่าว 

เริ่มต้นจากใจของบุคคลที่เป็นผู้นำาที่พร้อมจะอ่อนน้อม 

ถ่อมตน และเริ่มต้นที่จะอ่อนโยนเข้าไปหากลุ่มคนต่างๆ  
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เพือ่สรา้งการยอมรบั และชกัจงูกลุม่คนตา่งๆ ไปสูเ่ปา้หมาย 

ร่วมกัน เพราะการจะนำาคนไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้น  

ยอ่มเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะใชค้วามแขง็กระด้างเปน็เครือ่งมอื

ในการเชื่อมสมาน
 

 นกัคดิและนกัปฏบิตักิารดา้นการเมอืงคนสำาคญัทา่น

หนึง่ในประเทศไทย คอื “ศ.ดร.วษิณ ุเครอืงาม” ได้กลา่วถงึ

คุณลักษณะของผู้นำาที่สมบูรณ์ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 

“จงัหวะ เวลา เสนา จกัขมุา และธรรมะ” การออ่นโยนจะ

ทำาให้ผู้นำาได้ “เสนา” เข้ามาช่วยกิจการต่างๆ ของผู้นำาที่

มุง่มัน่จะสรา้งคณุประโยชน์ให้แก่องคก์รและสงัคม ดังนัน้ 

การจะ “โยน” สิ่งดีและมีคุณค่าแก่คนอื่นๆ นั้น จำาเป็นที่

จะต้อง “อ่อน” ในเบื้องต้น เพราะหากผู้นำาไม่สามารถ 

ที่จะปรับตัวปรับใจให้อ่อนแล้ว ย่อมเป็นการยากที่ 

จะโยนสิ่งต่างๆ ไปสู่เป้าหมายทีเ่ราต้องการและประสงค์

จะให้เป็นไปได้ 

        แนวทางที่เสนอโดย ดร.วิษณุ เครืองาม ได้นำาเสนอ
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นัน้ สอดรับกบัหลกัการของพระพทุธศาสนาทีเ่นน้ใหผู้น้ำา

จำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คนอื่นๆ (นิสสยสัม

ปันโน) ด้วยเหตุนี้ ผู้นำาจึงจำาเป็นต้องใช้ความอ่อนโยน

เขา้ไปเปน็เครือ่งมอืในการสรา้งความสมัพนัธก์บัคนอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางาน ดงันัน้ ผูน้ำาทีด่จีำาเปน็ต้องแสวงหา

มิตรมากกว่าการสร้างศัตรู เพราะศัตรูมีคนเดียวก็นับว่า

มากเพยีงพอทีจ่ะขัดขวางและทำาลายอดุมการณแ์ละความ

ต้องการของผู้นำาได้ ดังจะเห็นได้จากมหาตมะ คานธี  

อับราฮัม ลินคอล์น จอห์น เอฟ เคนเนดี้ และมาร์ติน 

ลเูธอร ์คงิ จูเนียร ์มหาบรุษุเหลา่นัน้ แมจ้ะสรา้งคณุปูการ

ด้านสนัติภาพแกโ่ลกใบนี ้แตต่อ้งสญูเสยีชวีติอยา่งนา่เศรา้

สลดเพราะมีศัตรูอย่างน้อยเพียงคนเดียวที่ทำาหน้าท่ีใน 

การใชปื้นสงัหารดว้ยความเกลยีดชังอันเกดิจากอคตสิว่นตวั

 ถึงกระนั้น ผู้นำาจำานวนไม่น้อยที่หันมาแปรศัตรู

ให้กลายเป็นมิตร ดังจะเห็นได้จากนายบารัค โอบามา 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านปัจจุบัน ท่ีครั้งหนึ่ง
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แม้จะต่อสู้กับนางฮิลลาลี คลินตัน เพื่อแย่งชิงการเป็น 

ผู้แทนพรรคเดโมแครต แต่เม่ือนายบารัค โอบามาชนะ 

นางฮิลลาลี และลงแข่งขันกับนายจอห์น แมคเคน ผู้แทน 

พรรคลิพับบริกัน จนไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็ประธานาธบิด ี

นายบารัค โอมาบาได้เชิญนางฮิลลาลีให้ดำารงตำาแหน่ง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยวลี

การเชิญที่ไพเราะว่า “ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโชคดีมาก 

หากนางฮิลลาลีมารับตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ” จะเห็นว่า คนโชคดีไม่ใช่นายบารัค  

โอบามา หากแต่เป็นชาวอเมริกาทั้งประเทศ และเมื่อ

เกิดการเจรจาเพื่อขอเชลยศึกจากเกาหลีเหนือก็ดี หรือ

กรณีการระดมเงินเพื่อสนับสนุน และฟื้นฟูประเทศเฮติ

ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว นายบารัค โอบามาได้เชิญให้

นายบิล คลินตันในฐานะสามีของนางฮิลลาลีเข้ามาช่วย

ดำาเนินการโดยตลอด

 ในกรณขีองนายเนลสัน เมนเดล่า อดตีประธานาธบิดี
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แอฟริกาใต้ก็เช่นเดียวกัน ภายหลังที่ติดคุกมาถึง ๒๗ ปี 

และเมือ่ลงชงิตำาแหนง่ประธานาธบิดกีบันายเคลกิ ชนชาติ

ผวิขาว ในฐานะทีเ่ปน็ประธานาธบิดรีกัษาการทีไ่ดร้บัการ

สนับสนุนจากอเมริกา และอังกฤษ เมื่อเนลสันชนะการ

เลือกตั้ง ท่านได้แต่งตั้งให้เคลิกในฐานะเป็นคู่ปรับดำารง

ตำาแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ ๑ ซึ่งหากวิเคราะห์

โดยทั่วไปแล้วถือว่าเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการแย่งชิงตำาแหน่ง

กลับคืน แต่ถึงกระนั้น เนลสันเองได้แสดงออกถึงความ

เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน โดยการสนับสนุนชาวผิวขาวซึ่งเล่น

กีฬารักบี้ และเชิญคนแอฟริกาใต้มาร่วมกันเชียร์ จนใน

ท่ีสุด ทีมรักบ้ีแอฟริกาใต้ สามารถเอาชนะคู่แข่งที่แสน

แข็งแกร่งอย่างนิวซีแลนด์ ก้าวเป็นแชมป์โลกรักบี้ในบ้าน

ตัวเอง ยามที่ต้องการชัยชนะอย่างยิ่งยวดได้สำาเร็จ จน

เป็นท่ีมาของการเรียกการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนี้ว่าเป็น 

“การแข่งขันท่ีเปลีย่นแปลงอนาคตของชาต”ิ (Game That 

Changed a Nation) 
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 นอกจากนี้แล้ว ตัวอย่างที่น่าสนใจอีกกรณีคือ 

ประโยคที่ว่า “วิธีการทำาลายศัตรูที่ดีที่สุด คือ จงนำาศัตรู

มาเปน็มติร” ซึง่อบัราฮมั ลนิคอล์น์ในฐานะประธานาธบิดี

คนที่ ๑๖ ของอเมริกาได้แสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์ โดย

การเชื่อมไมตรีกับทหารหนุ่มที่มีชื่อว่าเอ็ดวิน แสตนตัน 

แม้ว่าเอ็ดวินจะดุร้าย และแสดงออกถึงความไม่เคารพ

อับราฮัมมากเพียงใดก็ตาม แต่เน่ืองจากทหารหนุ่ม

ท่านนี้เป็นผู้ที่เก่ง และมีความสามารถ เมื่อเกิดสงคราม

ระหว่างชาวเหนือกับชาวใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

อับราฮัมมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของชน 

ในชาติ จึงพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยความสุขุม 

เยอืกเยน็ เคารพ และใหเ้กยีรตอิยูต่ลอดเวลา สดุทา้ยแลว้ 

อับราฮัมจึงได้ทหารหนุ่มคนนี้มาเป็นหัวหน้าในการสร้าง

ไมตรกีบักลุ่มคนตา่งๆ ในอเมริกา และเอด็วินไดก้ลายเปน็ 

กำาลังสำาคัญในการพัฒนาอเมริกาภายหลังที่อับราฮัม

เสียชีวิตจากการลอบทำาร้ายของกลุ่มคนที่เกลียดชัง   
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 การที่ผู้นำา หรือผู้ปกครองท่านใดก็ตามน้อมตัว

น้อมตนเข้าไปหากลุ่มบุคคลที่พยายามจะเรียกขานว่า

ตัวเองเป็นศัตรู โดยการมองอย่างให้ความใส่ใจว่า กลุ่ม

คนที่ปรากฏกายอยู่รอบข้างนั้นเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรู ย่อม

จะทำาให้เกิดพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้ 

และทีส่ำาคญักค็อื คนกลุม่แรกทีจ่ะพอใจจากทา่ทอีอ่นโยน

ของผู้นำาคือ ศัตรูนั่นเอง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุ่ม

คนทีไ่ดร้บัการเรยีกขานวา่เปน็ศตัรจูะกลายเปน็คนทีก่ลบั

มาสนับสนุนผู้นำา หรือผู้ปกครองว่า “ราชา” ได้อย่างสนิท

ใจ และพร้อมท่ีจะอุทิศตัวอุทิศตนกระทำาส่ิงต่างๆ เพื่อ

ตอบแทนคณุคา่ความด ีและความไวเ้น้ือเชือ่ใจทีผู่น้ำามใีห ้

 กล่าวโดยสรุป กลุ่มคนทั่วไปอาจจะคิดเกลียดชัง

ผู้นำา หรือมองว่า “ผู้นำา” เป็นศัตรูของเขาได้ แต่ผู้นำา หรือ

บุคคลที่จะก้าวข้ึนไปสู่การเป็นผู้นำา หรือผู้ปกครองน้ัน

ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งคิด หรือแสดงออกว่า กลุ่มคนทั่วไป

นั้นเป็นศัตรูของเขา หรือแสดงออกซึ่งความโกรธ เกลียด 
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เคียดแค้นชิงชังกลุ่มคนอื่นๆ เพราะมิฉะนั้น ภาพลักษณ์

ดงักลา่ว จะมผีลตอ่ความชอบธรรมในการนำาของตวัผูน้ำา

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น หน้าที่หลักของผู้นำาคือ

การน้อมกายและน้อมใจเข้าไปเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อคน

กลุม่ตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิความไวเ้นือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั และ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและสังคม ไม่ว่ากลุ่ม

คนต่างๆ จะมีฐานะยากดีมีจนมากน้อยเพียงใด หรือมี

ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำามากน้อยกว่ากัน
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6

 รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ)

  รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) หมายถึง ผู้นำาจำาเป็นต้อง

ฝกึฝนพฒันาจิตใจใหส้ามารถทนตอ่กเิลส หรอืสิง่ยัว่ยท่ีุเข้า

มากระทบจิตใจ ข่มใจมิให้ความอยากได้ (ตัณหา) อยาก

ใหญ ่(มานะ) และจติใจทีค่บัแคบ (ทฐิ)ิ เขา้มาครอบครอง 

และย่ำายีจิตใจ อีกทั้งมีจิตใจที่มั่นคงสามารถระงับยับยั้ง

ข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสำาราญ

และความปรนเปรอ มีความเป็นวิถีชีวิตที่เสมอต้นเสมอ

ปลาย และมุง่มัน่ตัง้ใจในการดำาเนนิกจิกรรมท่ีทรงคณุคา่
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แก่บุคคลอื่นๆ ในชุมชนและสังคม

 ขอ้สงัเกตประการหนึง่ตอ่การดำารงตนของการเปน็ผูน้ำา

ในสถานการณป์จัจบุนั และผู้นำามักจะตกอยู่ภายในอทิธพิล 

และก่อให้เกิดความหายนะทั้งในชีวิตและการทำางาน คือ 

“อำานาจ” ซึง่พระพทุธเจา้เคยย้ำาเตอืนผูน้ำามาโดยตลอดวา่ 

“ผู้นำาได้ยศแล้วไม่ควรเมา” ถึงกระนั้น ผู้นำาจำานวนมาก

มกัจะตดิหลม่ของอำานาจในดา้นใดดา้นหนึง่ ไมว่่าอำานาจ

ที่เกิดจากหน้าที่การงาน และการเงิน ตัวอย่างสำาคัญที่ 

ชี้ชัดในประเด็นน้ีคือ “อิคารัส” หนุ่มคนน้ีติดเกาะกับ

คุณพ่อตั้งแต่เยาว์วัย และมุ่งหวังที่จะออกจากเกาะ จึง

พยายามปรารภเร่ืองนีก้บัคุณพ่ออย่างตอ่เนือ่ง ถงึกระนัน้ 

คุณพ่อได้ย้ำาเตือนให้อิคารัส (Icarus) อดทน เพื่อรอ

ให้ร่างกายลูกชายเข้มแข็งมากกว่าน้ี เม่ือกาลเวลาผ่านไป  

อิคารัสเตบิใหญแ่ละมรีา่งกายเขม้แขง็เพยีงพอ พอ่จงึเริม่นำา 

ขนนกที่ตัวเองได้สะสมตั้งแต่อิคารัสยังเยาว์วัยออกมา 

ถักทอเป็นปีกนก และวันหนึ่งเมื่ออากาศแจ่มใส พ่อจึง 
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ชวนอิคารัสขึ้นไปบนเขา และนำาปีกนกที่ตัวเองถักไว้มา

รัดเอาไว้ที่แขนทั้งสองข้าง ในขณะเดียวกัน คุณพ่อได้

เตือนอิคารัสว่า เมื่อใช้ปีกทะยานออกจากเกาะไปแล้ว 

ให้รีบประคองปีกร่อนลงโดยเร็ว อย่าทะยานบินขึ้นไปจน

เหนือขอบเมฆ หลังจากนั้น ทั้งคู่จึงทะยานบินออกจาก

เกาะ ในขณะท่ีพ่อร่อนลงในพ้ืนท่ีของทะเลแล้ว แต่อิคารัส

กลับเพลิดเพลินกับการบิน และได้กระพือปีกให้ลอยขึ้น

ไปเหนือเมฆขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะนั้น แสงอาทิตย์ได้สาด

ส่องไปที่ปีกทั้งสองข้าง และขนนกบางส่วนเริ่มหลุดออก

จากปกีนก เพราะพอ่ไมไ่ดบ้อกความจรงิทัง้หมดดว้ยเกรง

ลูกชายจะหวาดกลัวว่า พ่อไม่สามารถใช้เชือกรัดปีกนก

ทั้งหมดเข้าหากันได้ เพราะเชือกที่ใช้รัดนั้นมีจำานวนไม่

เพียงพอ จึงต้องใช้ขี้ผึ้งยาเอาไว้ ในที่สุด อิคารัสจึงตกลง

ไปตายในทะเลลึกอย่างน่าสยดสยอง

 จากแง่มมุของอคิารสัทำาใหเ้ราไดเ้หน็แงม่มุบางประเดน็

เกีย่วกบัคนทีเ่ปน็ผูน้ำาวา่ ผูน้ำาสว่นใหญม่กัจะประสบความ
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หายนะ เพราะความหลงใหลและเพลดิเพลนิกบัอำานาจที่

ตัวเองได้รับมา จนนำาไปสู่การใช้อำานาจโดยขาดความยั้ง

คดิวา่สอดรบักบักฎหมาย จรยิธรรม และกตกิาของสงัคม

หรือไม ่และหลายสถานการณท์ีผู่น้ำาพยายามจะบดิพลิว้ให ้

ตวัเองมอีำานาจ และหนา้ที ่ทัง้ทีใ่นความเปน็จรงิแลว้ อำานาจ

และหนา้ทีท่ี่ผูน้ำาพยายามจะบดิพลิว้นัน้ อาจจะไมส่อดรบั

กับความเป็นจริงตามที่กฎหมายกำาหนด ดังนั้น หากผู้นำา

ไม่ระมัดระวังการใช้อำานาจ หรือใช้อำานาจหน้าที่เกินกว่า 

ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะ 

พลัดหลงเข้าไปสู่วังวนของความขัดแย้งและความรุนแรง 

ด้วยเหตุนี้ หากผู้นำาไม่พยายามที่จะยับยั้งชั่งใจ เตือนใจ 

และระมดัระวงัใจของตัวเองแลว้ ย่อมเป็นเร่ืองยากทีผู่น้ำา

จะพาตวัเองออกไปจากหบุเหวของความทกุขใ์นบัน้ปลาย 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีผู่น้ำาจำานวนมากประสบชะตากรรม

หลงัจากทีต่วัเองหมดอำานาจท่ีจะใหค้ณุหรอืโทษแกบ่คุคลอืน่ 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้นำา หรือผู้ปกครองจึงต้องมี

ความยับยั้งชั่งใจในขณะที่อารมณ์ของความอยากได้เข้า

มากระทบใจของตัวเอง มิฉะนั้นแล้ว ผู้นำาเองจะไม่ต่าง

จากนักมวยที่ซ้อมมาไม่ดี หรือขาดเทคนิคในการเอา 

ตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน จึงทำาให้คู่ชกสามารถ

เลือกชก และน๊อคคู่ปรับได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกัน

ผู้นำาท่ีได้รับแรงยั่วยุจากพลังของอามิสสินจ้างหรือลาภ

และสักการะ หากจิตขาดภูมิคุ้มกัน หรือขาดการยับยั้ง

ชั่งใจแล้ว ย่อมเป็นการง่ายท่ีจะคล้อยตามแรงผลักของ 

สิ่งยั่วยุ (Temptation) ด้วยเหตุนี้ ผู้นำาจึงต้องมีจิตใจ 

ท่ีแข็งกล้า มีฤทธิ์เดชในการเผากิเลส คือความอยาก

ได้โดยไร้ขีดจำากัด โดยไม่สอดรับกับกฎหมายของบ้าน

เมือง ผู้นำาจึงจำาเป็นต้องใช้ตบะ คือเผากิเลสไม่ให้เข้ามา 

ครอบครองและกินพื้นที่ของคุณธรรมความดีที่สะสมมา

อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
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7

รู้จักระงับความโกรธ (อักโกธะ)

  รู้จักระงับความโกรธ (อักโกธะ) หมายถึง ผู้นำา 

หรอืผูป้กครองไมค่วรแสดงอาการเกรีย้วกราด และตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียที่ตามมาจะ

กอ่ใหเ้กดิการวนิจิฉยัความ หรอืตดัสนิใจดำาเนนิการสิง่ใด

สิ่งหนึ่งจนเกิดความผิดพลาดจนสูญเสียความเป็นธรรม 

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า “ฆ่าความโกรธ

เสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข” (โกธำ  ฆตฺวา  สุขำ  เสติิ) เหตุผล
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สำาคญัทีพ่ระองคต์อ้งตรสัเช่นนีก็้ด้วยเหตทุีว่า่ เมือ่ใดกต็าม

ท่ีผู้นำาไม่สามารถฆ่าความโกรธเกลียดได้ ความโกรธจะ

กลายเปน็อาวธุสำาคญัทีจ่ะเขา้มาทิม่แทงผูน้ำา  เพราะเมือ่

ใดก็ตามที่ผู้นำาเกิดความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะทำาให้ 

“ความรัก” ไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มกำาลัง เพื่อที่จะ

เปิดพื้นที่ของหัวใจให้ผู้นำามอง หรือประเมินค่ากลุ่มคน

อื่นๆ ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ และ

ตายเฉกเช่นเดียวกัน

 การย้ำาเตือนให้ผู้นำาระงับความโกรธย่อมหมายถึง

การเปิดโอกาสให้ผู้นำาเริ่มต้นที่จะรักคนอื่นมากยิ่ง

ข้ึน เพราะในความเป็นจริงแล้ว การรักคนอื่นมีค่าทั้ง

ไปทั้งกลับ เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำารักคนอื่น ห่วงใยและ

ใส่ใจผู้อื่น ผู้อื่นจะหันกลับมาใส่ใจ และรักผู้นำาหรือ 

ผู้ปกครองเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี ธรรมชาติ

จึงย้ำาสอนให้ผู้นำาจำาเป็นต้องระงับความโกรธ และเปิด

โอกาสให้หัวใจตัวเองได้เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นมากย่ิงขึ้น  
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 วรรณคดีเรื่อง “สามก๊ก” ในตอนที่ว่าด้วย “การยึด

เมืองของเตียวหุย” นั้น ได้สะท้อนแง่มุมบางประเด็นที่ 

เก่ียวกับเร่ืองน้ีได้เป็นอย่างดี ขงเบ้งได้วางแผนให้เตียวหุยไป

ยึดเมืองชายแดนที่ติดกับโจโฉเพื่อทำาเป็นเขตกันชน และ

ไดส้ง่เตยีวหุยไปยดึเมอืงพร้อมกับสัง่การว่า “การยดึเมอืง

นัน้ไมไ่ดห้มายถงึยดึพืน้ทีข่องเมอืง แตห่มายถงึการยดึใจ

พลเมือง” เมื่อเตียวหุยยึดเมืองได้สำาเร็จ แทนที่จะจดจำา

คำาย้ำาเตอืนของขงเบง้ แต่ไดใ้ชเ้วลาสว่นใหญเ่สพสรุาเมรยั 

แสดงอาการโกรธเกรี้ยว เฆี่ยนตีพลทหาร จึงทำาให้ทหาร

กลุ่มหนึ่งอดทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหว จึงมอมเห

ล้าเตียวหุยจนหลับไหลไม่ได้สติ และดำาเนินการตัดคอ 

เตียวหุยไปส่งให้โจโฉเพื่อสร้างความดีความชอบ 

 จะเห็นว่า การยึด หรือครอบครองที่แท้จริง ไม่ได้

มีนัยที่หมายถึงการยึดแต่เพียงสัญลักษณ์เชิงกายภาพ

ภายนอก เช่น การยึดสถานที่ทำางาน หรือยึดองค์กร  

หากแต่เป็นการยึดในเชิงคุณภาพซึ่งหมายถึงจิตใจของ
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คนกลุ่มคนที่ทำางานในองค์กรหรือประเทศชาติบ้านเมือง 

ฉะนั้น การแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชัง 

และด่าทอกันและกันด้วยความโกรธ ย่อมไม่สามารถ

ท่ีจะทำาให้ผู้นำาได้แนวร่วมในการสร้างคุณประโยชน์แก่

ชมุชน หรอืองคก์รได ้เพราะเมือ่ใดก็ตามทีผู้่นำาโกรธเคอืง  

จะเปดิโอกาสให้สมองซกีขวาทำางานหนกัมากขึน้ จนเป็น

เหตุให้สมองซีกซ้ายไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาในการคิด 

นกึ ตรึกตรองขอ้ดี และขอ้เสีย เมือ่สมองซกีขวาทำาหนา้ที่

ในการโกรธเกลียด ย่อมทำาให้ความโกรธเกลียดกินพื้นที่

สมองซกีซา้ยมาจนทำาให้ความโกรธเกลยีดบดบงัพลงัของ

ปญัญา (Wisdom) ของสมองซกีซา้ยเสียส้ินจนทำาใหผู้น้ำา

ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์เหตุ ผล ตน 

ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

จนนำาไปสู่การคิด การพูด และการแสดงออกในเชิงลบ

ซึ่งจะก่อให้เกดิผลเสียต่อภาพลักษณโ์ดยรวมของตัวผูน้ำา  

แง่มุมของความโกรธเกลียดนั้น อุปมาเช่นเดียวกับการที่
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เราตลีกูบอลเขา้ฝาผนงั หากเราตดีว้ยความรนุแรง ลูกบอล

อาจจะกระดอนกลับมากระแทกใบหน้าของเรา ฉันใด  

การที่ผู้นำาแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชังผู้อื่น

อยา่งรนุแรง ยอ่มทำาใหอ้านภุาพของความโกรธ เกลยีด และ

ชิงชังของบุคคลอื่นๆ ย้อนกลับมาหาผู้นำา หรือผู้ปกครอง

ได้เช่นเดียวกัน และบางครั้ง ผู้นำาอาจจะต้องสังเวยชีวิต

ตอ่ความโกรธเกลยีดเชน่เดยีวกบัเตยีวหยุไดป้ระสบมาแลว้ 
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8

รู้จักไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา)
   

  รู้จักไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไม่ 

บบีคัน้กดขี ่เชน่ เกบ็ภาษขีดูรดี หรอืเกณฑแ์รงงานเกินขนาด 

ไม่หลงระเริงอำานาจขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียน

ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะอาศัย

ความอาฆาตเกลยีดชงั คำาวา่ “การเบยีดเบยีน” ในบรบิทนี ้

อาจจะมนียัทีเ่กดิขึน้จากตวัผูน้ำาเขา้ไปเบยีดเบยีนโดยตรง 
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และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดผู้นำาได้ใช้อำานาจ

หน้าที่เข้าไปเบียดเบียนกลุ่มคนอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง “การดำาเนินนโยบายสาธารณะ” ของผู้นำา หรือ 

ผูป้กครองท่ีขาดความรอบคอบ และขาดการปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิ 

การทจุรติอยา่งครบวงจร จงึเปดิโอกาสใหเ้กดิการเบยีดเบยีน 

และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันตามมา

 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในประเด็นนี้ คือ “กรณี

การปฏิวัติดอกมะลิ” (Jasmine Revolution) จุดเร่ิมต้น

ที่สำาคัญประการหนึ่งของการล่มสลายของผู้นำาทั้งใน

ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) และตะวันออกกลางน้ัน  

จุดเริ่มแรกมีต้นเค้ามาจากการใช้อำานาจที่ไม่ชอบธรรม

ของตำารวจเทศกิจหญิงคนหนึ่งในประเทศตูนีเซีย จนนำา

ไปสู่การเบียดเบียนบุคคลอื่นโดยการใช้อำานาจที่ไม่ชอบ

ธรรมเข้าไปบีบบังคับเรียกรับผลประโยชน์จากหนุ่มขาย

ผลไม้ที่ชื่อ “เบาอะซีซี” (Bouazizi) เมื่อเขาไม่สามารถ
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ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตำารวจเทศกิจหญิง

ต่อการเรียกรับสินบนได้ จึงทำาให้เธอตัดสินใจจับ และ 

ยึดของกลางที่เป็นรถขายผลไม้ ตาชั่ง และผลไม้ทั้งหมด  

ผลจากการได้รบัการปฏบิตัดิงักลา่ว จงึทำาใหเ้ขาตดัสนิใจไป

เรยีกรอ้งความเปน็ธรรมจากผูว้า่ฯ แมว้า่เขาจะเรยีกรอ้งขอ

เขา้พบผูว้า่ฯ แต่กไ็ม่มีโอกาสไดพ้บทำาใหเ้ขายืน่คำาขาดวา่ 

“หากผู้ว่าไม่ออกมารับเรื่องร้องเรียนภายในบ่ายสามโมง 

เขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย” เมื่อเวลาเดินทางมาถึงตามที่

เขากำาหนดไว ้แตผู่ว้า่ฯ ไมอ่อกมาพบจงึทำาใหเ้ขาใชน้้ำามนั

ที่เตรียมตัวมาราดร่างกาย และจุดไฟเผาตัวตาย ผลจาก

การเผาตัวเอง ทำาให้ไฟไหม้ร่างกายไปเกือบ ๙๐% และ

แม้จะพยายามรักษาเพียงใด สุดท้ายแล้วเขาก็สิ้นใจตาย

อันเกิดจากบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ ประเด็นที่ตำารวจ 

เทศกิจหญิงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบจนนำาไปสู่การเบียดเบียน

เบาอะซีซี และเป็นที่มาของการเผ่าตัวเองจนเสียชีวิตนั้น 

ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “ฤดูใบไม้ผลิแห่งชาติ
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อาหรับ” (Arab Spring) เพราะประชาชนจำานวนมากได้

ลกุขึน้เดนิขบวนเพือ่โคน่ล้มอำานาจของผูป้กครองในกลุม่

ประเทศอาหรบัโดยเริม่จากประเทศตนูเีซยีไปถงึประเทศ

ต่างๆ เช่น อียิปต์ ลิเบีย เยเมน บาห์เรน ซีเรีย อัลจีเรีย 

จอร์แดน และเลบานอน เหตุผลในการเดินขบวนเพ่ือโค่นล้ม

อำานาจน้ัน มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนจำานวนมาก

รับรู้ได้ว่า ผู้นำาประเทศเหล่านั้นใช้อำานาจที่ไม่ชอบธรรม

ในการบริหาร อีกทั้งปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐปฏิบัติราชการโดยใช้อำานาจเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้

มาซึง่ผลประโยชนด์ว้ยการทจุรติตอ่หนา้ที ่จนนำาไปสูก่าร

ล่วงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน

 จะเหน็ไดว้า่ “การใช้อำานาจท่ีปราศจากการชอบธรรม

เขา้ไปเบยีดเบยีนคนอืน่” นัน้ แมจ้ะเริม่ตน้จากตำารวจเทศกจิ

หญงิคนหนึง่ แตก่ท็ำาใหเ้ราไดเ้หน็ถงึอานุภาพการทำาลายแบบ

สะทอ้นกลบัได้อยา่งนา่สะพรงึกลวั ฉะนัน้ การทีผู่น้ำา หรอื 

ผูป้กครองไดใ้ชอ้ำานาจ หรอืหนา้ทีท่ีก่ฎหมายไมไ่ดก้ำาหนดเขา้ไป
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กระทำาการเบยีดเบยีนกลุม่คนทีม่อีำานาจนอ้ยกวา่ทัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ การเมือง และสงัคมนัน้ ยอ่มจะเกิดผลเสยีตามมา  

 

 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงย้ำาเตือนว่า “บุคคลที่ได้

ชือ่วา่เปน็อรยิะ จงึไมค่วรเบียดเบยีนคนอืน่ หรือสัตวอ์ื่น” 

เพราะการเบยีดเบยีนจะเปน็การเปดิโอกาสใหเ้กิดการเอา

รัดเอาเปรียบ รังแกข่มเหงซึ่งกันและกันอย่างไร้ขีดจำากัด  

ด้วยเหตุนี้ การเป็นผู้นำาจึงต้องหยุดยั้งการเบียดเบียน

เพื่อนร่วมโลก และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ

เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่างๆ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข
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9

รู้จักอดทน (ขันติ)

  รู้จักอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนต่องานที่

ตรากตรำา ถึงจะลำาบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่

ท้อถอย ถึงจะได้รับการยั่วยุและเย้ยหยันด้วยคำาเสียดสี

ถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกำาลังใจ ไม่ยอมทิ้งกรณียกิจ 

ทีบ่ำาเพญ็โดยชอบธรรม การอดทนเปน็คณุสมบตัอินัล้ำาคา่อกี

ประการหนึง่ของผู้นำา ในพระพุทธศาสนาถอืว่า “ความอดทน

เปน็ธรรมทีท่ำาให้ผูน้ำาเกดิความงาม” ส่ิงสำาคัญของผูน้ำา หรอื 



76  II   ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร

ผูป้กครองคอื “ความนิง่” เราจะหาความนิง่ไดจ้ากทีแ่หง่ใด 

หากเราไม่สามารถหาได้จากความอดทน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การอดทนเพื่อที่จะรอจังหวะเพื่อวิเคราะห์เหตุ 

ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เข้า

มาแวดล้อม จะเห็นว่าในขณะท่ีผู้นำากำาลังเผชิญหน้ากับ 

แรงเสียดทานอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนั้น คุณสมบัติ

สำาคญัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิชยัชนะ หรอืพา่ยแพคื้อ “ความอดทน” 

 เนลสัน เมนเดล่า (Nelson Mandela) อดีต

ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ และเจ้าของรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพ เป็นตัวแบบ (Role Model) ท่านหนึ่ง

ท่ีน่าสนใจ และเรียนรู้ เพราะถือว่าท่านเป็นแบบอย่าง

ของผู้นำาที่ดำาเนินชีวิต โดยการเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์

ต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบชีวิตด้วยความอดทน ผู้นำาท่านนี้

ติดคุกยาวนานกว่า ๒๗ ปี และที่น่าสนใจคือ ท่านเป็น

ประธานาธบิดเีมือ่อาย ุ๗๔ ป ีทา่นกลา่วอยูเ่สมอว่า “การ

ติดคุกทำาให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน” ผลจากการอยู่ในคุก 
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๒๗ ปี ทำาให้ท่านได้มีโอกาสตรึกตรองการใช้ชีวิตในช่วง 

ของวัยหนุ่ม ท่ีมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับคนผิวขาวเพ่ือที่จะ

เอาชนะให้ได้ โดยไม่ได้สนใจว่า “วิธีการที่จะได้มาซ่ึง

ชัยชนะนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อ และ

ทรัพย์สินจำานวนมากก็ตาม”  การอยู่ในคุกทำาให้ท่านคิด

หาวิธีการที่จะต่อสู้กับคนผิวขาวในรูปแบบใหม่ 

 ท่านเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อท่ีจะ

ได้เข้าใจความคิดและวัฒนธรรมอังกฤษ ดังวลีที่ท่านย้ำา

เสมอว่า “ถ้าคุณพูดกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยภาษาที่เขาพอ

จะเข้าใจได้ ภาษานั้นจะสัมผัสได้อย่างมากเพียงแค่หัว

ของเขา แต่ถ้าคุณใช้ภาษาของเขาพูดกับเขา ภาษานั้น

จะสัมผัสได้ถึงใจของเขา” (If you talk to a man in a 

language he understands, that goes to his head. 

If you talk to him in his language, that goes to his 

heart) ในขณะเดียวกัน ท่านอดทนที่จะเรียนรู้ และอยู่

รว่มกบัชนชาตผิวิขาวท่ีเขา้มายดึครองพ้ืนท่ีของแอฟรกิาใต้
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ได้อย่างสันติสุข จะเห็นว่า ผู้นำาจะต้องดำาเนินชีวิตด้วย  

“ความอดทน” ทัง้ในองคก์ร ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ

เนลสันได้พิสูจน์ให้ผู้นำาทั่วโลกได้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้ได้

เปน็อยา่งด ีรวมไปถงึมหาตมะ คานธ ี(Mahatma Gandhi) 

ทีท่า่นไดพ้สิจูนใ์หช้าวองักฤษและคนทัว่โลกไดต้ระหนกัรู้

ถงึความอดทนตอ่การเรยีกรอ้งเอกราชจากประเทศองักฤษ

โดยมิได้ผูกใจเจ็บต่อการกระทำาของทหารอังกฤษที่ได้

ส่ังจำาคุกผ่านประโยคที่ว่า “ผู้อ่อนแอไม่สามารถให้อภัย 

ใครได้ เพราะว่าการให้อภัยเป็นความเข้มแข็งอดทนของ 

ผูน้ำาเทา่นัน้” (The weak can never forgive. Forgiveness 

is the attribute of the strong)

 กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดสำาคัญเกี่ยวกับความอดทน

ของผู้นำานั้น หมายถึง การอดทนต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ 

ที่ผ่านเข้ามาพิสูจน์ใจของผู้นำา ความอดทนทำาให้ผู้นำา

เกิดความงดงาม และน่ิงสงบมากยิ่งขึ้น เพราะจิตใจท่ี

นิ่งสงบจะเป็นตัวแปรสำาคัญให้ผู้นำาได้ใช้เวลาในการคิด 
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นกึ ตรกึตรองหาทางเลือกตา่งๆ กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจดำาเนนิ

การอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค 

และนำาองคก์ร ชมุชนและสงัคมไปสูเ่สน้ทางทีอ่ดุมไปดว้ย 

ความหวัง และมีทางออกมากยิ่งขึ้น
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๑๐

รู้จักหนักแน่น (อวิโรธนะ)

 รู้จักหนักแน่น (อวิโรธนะ) หมายถึง การวางใจ

ให้หนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหว 

เพราะถ้อยคำาที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์  

อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตย์มั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรมคือ

ความเทีย่งธรรมกด็ ีนติธิรรมคอืระเบยีบแบบแผนหลกัการ

ปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี 

ไมป่ระพฤตใิหเ้คลือ่นคลาดวบิตัไิป หลกัการของการเปน็

ผู้นำาในขอ้นีถ้อืไดว้า่เปน็หลักการขัน้สูงสุดสำาหรบับคุคลที่

จะไดร้บัการแตง่ตัง้ หรอืสมมตขิึน้สูต่ำาแหนง่ของผูน้ำา และ

ผู้นำาจำาเป็นจะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้ให้มั่นคง
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 คำาถามมวีา่ “เพราะเหตใุด? ผูน้ำาจะตอ้งยดึหลกัการ

นี้ให้มั่นคง” คำาตอบคือ กลุ่มคนจำานวนมากที่เกิดความ 

ขัดแย้ง และต้องการทางเลือก หรือทางออกท่ีเหมาะสมน้ัน 

จำาเปน็จะตอ้งหากลุม่คนท่ีชีข้าดหรอืตัดสนิใจเลอืกแนวทาง

อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืแมก้ระทัง่เกดิความไมเ่ขา้ใจขึน้มา

ในองค์กร กลุ่มคนที่อยู่ภายในการบริหารงานขององค์กร

จะคำานงึถึงผูน้ำาในองค์กรเป็นกลุม่แรก เพือ่ใหด้ำาเนินการ

ชี้ทางออก รวมไปถึงแนวปฏิบัติของคนในองค์กร

 ดว้ยเหตนุี ้ผูน้ำาจงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งหนกัแนน่ 

เพ่ือดำารงตนอยู่ในครรลองแหง่ความเทีย่งธรรม เพราะความ

เที่ยงธรรมของผู้นำานั้น หมายถึง การไม่คลาดเคลื่อนไป

จากธรรมด้วยแรงผลักของอคติ (Bias) ไม่ว่าจะเป็นการ

ลำาเอยีงเพราะรัก การลำาเอยีงเพราะโกรธเกลียดเคยีดแคน้ 

การลำาเอียงเพราะลุ่มหลง และการลำาเอียงเพราะความ

กลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะแบบอย่างประการหนึ่ง

ของการมิให้ผู้นำาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความอคติ คือ 
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“เลดี้จัสติส” (Lady Justice) ซึ่งศาลสถิตยุติธรรมทั่วโลก

มักจะนำารูปปั้นของเธอไปตั้งไว้หน้าศาลทั้งในยุโรป และ

อเมริกา ลักษณะส่วนใหญ่ของเลด้ีจัสติสจะใช้ผ้าปิดตา

ท้ังสองข้างซ่ึงหมายถึงการป้องกันมิให้เกิดอคติในใจใน

ขณะท่ีกำาลังดำาเนินการชี้ถูกและผิด มือหนึ่งถือดาบซึ่ง

หมายถึงการตัดสินด้วยความเด็ดขาด อีกมือหนึ่งถือตรา

ชัง่หมายถงึการทรงความเทีย่งตรงทีส่ะทอ้นถึงการตดัสิน

ด้วยความเที่ยงธรรม เพื่อให้ผู้นำาสามารถข่มคนที่ควร

ข่ม และยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องมากยิ่งขึ้น (นิคฺคณฺเห 

นิคฺคณฺหารหำ ปคฺคณฺเห ปคฺคณฺหารหำ)

 ตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการดำารงตนของผูน้ำา หรอืผูป้กครอง

ในข้อที่ ๑๐ นี้จึงเน้น และให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ และการใช้อำานาจด้วยความหนักแน่นซึ่งแฝงเอา

ไว้ด้วยความเที่ยงธรรม และพร้อมท่ีจะหยิบยื่นความ

ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ในองค์กร ชุมชน และสังคม โดยไม่มีการแบ่งแยก ให้เกิด
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ความแปลกแยก และแตกแยกกนัในทีส่ดุ ความหนักแน่น

จะเป็นปราการในการปอ้งกนัความไว้วางใจเพือ่มใิหผู้ค้น

ในสังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมของ

ผู้นำาต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล หรือข้ออ้างอย่างใด

อย่างหนึ่ง และหากผู้นำาสามารถดำารงตนอยู่บนฐานของ 

หลักการข้อนี้แล้ว เชื่อมั่นว่า จะทำาให้ความสัมพันธ์ของ

สงัคมทีอ่าศยัรว่มกันไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นไปในเชงิบวก 

และทำาให้สังคมมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น

 หลักการทั้ง ๑๐ ข้อข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติสำาหรับ

การกำากับ ควบคุม และพัฒนาอารมณ์ของผู้นำาให้มี 

ความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เหตุผลสำาคัญเพราะ

ผูน้ำา หรอืผูท้ีจ่ะทำาใหผู้อ้ืน่เกดิความพอใจตามท่ีเรียกขาน

ว่า “ราชา” นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะมี “จิตใจที่สงบนิ่ง” ใน

ขณะที่เผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ

ของตัวเอง ความนิ่งจึงมีผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่าง

หนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นราชา
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ทศพธิราชธรรม : จากลดสู่เพิม่เตมิเตม็ผูน้ำา

และองค์กร

 เมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างของหลักการและเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ กล่าวคือ (๑) ๕ ส. 

(๕S) ได้เน้นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ

สร้างนิสัย (๒) ไคเซ็น (Kaizen) เน้นการลด เลิก และ

เปลี่ยน (๓) บลู โอเชียน (Blue Ocean) เน้นการขจัด 

ลด ยก และเพิ่ม และ (๔) รักษาภาวะโลกร้อน (Global 

Warming) เน้นลดความสิ้นเปลือง การใช้ซ้ำา และการ

แปรรปูนำากลบัมาใชใ้หม ่จะเหน็วา่ หลกัการและแนวทาง

ในการดำาเนินการเพื่อพัฒนาองค์กร หรือการรักษาภาวะ

โลกรอ้นนัน้ มบีางประเด็นท่ีสอดรบักนัท้ัง ๔ แนวทาง นัน่

คือ “การลด” ซึ่งการ “ลด” จะนำาไปสู่การ “เพิ่ม” ตามมา

ในหลายมิติ คือ การสะสาง หมายถึง การขจัดสิ่งของที่
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ไม่ตอ้งการออก เพราะจะทำาใหห้าส่ิงของท่ีต้องการไดง้า่ย 

การมพ้ืีนทีว่่างปฏบิตังิาน การประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการดแูล

รักษา การขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แนวทาง

การลดในไคเซ็น บลู โอเชียน และการลดภาวะโลกร้อน

จะนำาไปสู่การลดความซ้ำาซ้อนของกระบวนการทำางาน 

ลดความส้ินเปลือ้งของเวลาและวสัด ุลดขัน้ตอนการผลติ 

ลดตน้ทนุการผลติ รวมไปถงึกระบวนการขัน้ตอนสดุท้าย

คือ ลดราคาของสินคา้และผลิตภณัฑ์โดยทีค่ณุภาพไม่ลด

เพื่อทำาให้สามารถแข่งขันได้ 

 หลักการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการใน

โลกยุคใหม่ท้ัง ๔ ประการนั้น มีจุดร่วมที่น่าสนใจ คือ  

“การลด” ซึ่งแนวทางในการลดดังกล่าวเม่ือนำาไปเปรียบ

เทียบกับหลักการและข้อปฏิบัติของผู้นำาองค์กรท่ีว่าด้วย

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ทศพิธราชธรรม” มีนัย

ทีส่ะทอ้นแงม่มุท่ีสอดรบักบัแนวทางในการบรหิารจดัการ

องคก์รอยา่งมนียัสำาคญั เพราะโดยสรปุแลว้ แนวทางของ
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ทศพธิราชธรรมจะกอ่ใหเ้กดิการ  “ลดความทกุขใ์นตวัผูน้ำา 

และองค์กร”  อันจะนำาไปสู่การ “เพิ่มความสุข และความ

สำาเรจ็ตอ่การพฒันาผูน้ำาและองคก์ร” อยา่งนอ้ย ๓ มติ ิคือ

 (๑) ลดการทุจริตคอรัปชั่น (ตัณหา) ซึ่งจะนำาไปสู่

การลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการผลิต

และแขง่ขนักนัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่การทจุรติ

คอรปัชัน่ลดลง จะทำาใหค้ณุคา่ของการพฒันาทัง้ภายในใจ

ของผู้นำา และการพัฒนาคุณค่าภายนอกทั้งงบประมาณ 

และการผลิตเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติได้ พระพทุธศาสนาได้ย้ำาเตอืนในประเดน็

นี้ว่า “แม่น้ำาไม่มีวันเต็มฉันใด มนุษย์ย่อมมีความอยาก

แบบไร้ขีดจำากัด ฉันนั้น” และด้วยเหตุนี้ “การโลภเกินไป

จงึเป็นความลามกของชวีติ” ซึง่สอดรบักบัมหาตมะ คานธ ี

ท่ีว่า “ทรัพยากรมีมากเพียงพอสำาหรับคนทั้งโลก แต่ไม่

เพียงพอสำาหรับคนโลภเพียงคนเดียว” ทศพิธราชธรรม
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จึงได้วางแนวทางให้ผู้นำาองค์กรลดความอยากโดยไร้ขีด

จำากดัจนนำาไปสูก่ารทจุรติคอรปัชัน่โดยใหผู้น้ำาเริม่ตน้จาก  

“การให”้ (ทาน) เพราะการใหจ้ะเปน็เคร่ืองมอืสำาคญัในการ 

ยึดโยงจิตใจของผู้รับให้ยึดมั่นและศรัทธาต่อการบริหาร

งานของผู้นำา ดังที่พระพุทธศาสนาเน้นว่า “ผู้ให้ย่อมเป็น

ที่รักของผู้อื่น” การให้จึงนำาไปสู่ความรักและศรัทธา และ

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำากับผู้ตาม 

 นอกจากน้ี ทศพิธราชธรรมจะนำาไปสู่การ “ลด

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้นำา” (ศีล) 

โดยพัฒนาจากความโหดร้าย หยาบคาย ไปสู่ความรัก  

การใหเ้กยีรต ิและการเคารพในศกัดิศ์รขีองเพือ่นรว่มงาน

ในองค์กรมากย่ิงขึ้น การพัฒนาผู้นำาจากการเอารัดเอา

เปรียบ แย่งชิงทรัพยากรหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ไม่

ควรมีควรได้แก่ตัวเอง ไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรสู่สังคม

ให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมมาก

ยิ่งขึ้น การพัฒนาจากความมักมากในกามารมณ์ หรือใช้
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ประเดน็เรือ่งเพศมาเปน็เครือ่งตอ่รองอำานาจ และประโยชน์

ไปสู่การสร้างสรรค์จรรโลงศักยภาพ และเพิ่มคุณค่า 

ในการพฒันาสถาบนัครอบครวั และประเด็นเรือ่งเพศเพือ่

ไมใ่หมี้อปุสรรคตอ่การพฒันาชวีติและการทำางานในองคก์ร 

การพฒันาจากมจิฉาวาจาไปสูก่ารใชส้มัมาวาจาทีเ่นน้คำา

พดูทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งความหวงัตอ่การพฒันาองคก์ร แทนที่

จะใชว้าจาทีน่ำาไปสูก่ารสรา้งความเกลยีดชงัระหวา่งเพือ่น

ในองคก์ร และการพฒันาตนเองและชมุชนใหม้ภีมูคิุม้กนั

อย่างยั่งยืน รู้จักเสียสละประโยชน์สุข หรือผลประโยชน์

ส่วนตนเพื่อผู้อื่นในชุมชนและสังคม

 (๒) ลดอำานาจบาตรใหญ ่(มานะ) พระพทุธศาสนา

ถือว่า “ความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี” หมายถึงว่า ไม่มี

มนุษยค์นใดทีจ่ะรกัคนอืน่มากกวา่ตวัเอง ดว้ยเหตทุีม่นษุย์

รักตัวเองมากจึงไม่พยายามท่ีจะเบียดเบียนคนอื่น ด้วย

เกรงว่าคนอ่ืนจะมาเบียดเบียนเรา การเข้าใจกฎข้อนี้ 
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มนุษย์จึงต้อง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (อตฺตานำ อุปมำ กเร) 

ความรักตัวเองจึงมิใช่สิ่งผิด แต่สิ่งที่ผิดก็คือ การที่มนุษย์

อาศัยเหตุผลดังกล่าวเข้าไปแสดงตัวตนถึงความยิ่งใหญ่ 

เพื่อแสดงสถานะ หรือตัวตนของตัวเองว่า เก่ง มีชื่อเสียง

โดดเด่น มีฐานะดี หรือมีตระกูลที่สูงส่งในสังคม ซ่ึงการ

แสดงออกเช่นนี้จะส่งผลต่อการเข้าไปลดทอนอัตลักษณ์

ของบุคคลอื่นในสังคม และย่อมเป็นได้ยากเช่นกันที่คน 

หรือกลุ่มคนใดจะยินยอมให้บุคคลอื่นมากินพื้นที่ความ

ยิ่งใหญ่ไปกว่าตนเอง เพราะฉะนั้น ภาวะของการอยาก

ใหญส่ะทอ้นวา่ เราเทา่นัน้ ทีม่ศีกัยภาพ มคีวามแกรง่กล้า

สามารถ ทศันคตดิงักลา่วจงึเปน็ทีม่าของการเขา้ไปตดัสนิ 

หรือลดทอนคุณค่า ศักยภาพ หรือกินพื้นที่ของความเก่ง

ของคนอืน่ๆ ดว้ย เพราะในความเปน็จรงิกลุม่อืน่หรอืคน

อืน่กม็ศีกัยภาพ หรอืความสามารถเชน่เดยีวกนั จึงไมย่อม

ให้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเข้ามากินพื้นที่ของความมุ่งหวังจะมี

อำานาจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวม
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ไปถึงอำานาจทางการทหาร และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

 พระพทุธศาสนาจะเนน้วา่ “อำานาจเปน็ใหญใ่นโลก” 

(วโส อสิสฺรยิำ โลเก) แมว้า่อำานาจจะเปน็ทีม่าของการเสรมิ

สรา้งบารมใีนเชงิบวก เพราะเปดิโอกาสใหบ้คุคลใดบคุคล

หนึ่งได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาชุมชน และสังคม แต่ใน

ขณะเดียวกัน อำานาจเป็นที่มาของแสวงหาผลประโยชน์ 

และความต้องการที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำาหนดได้เช่นเดียวกัน หากผู้ที่มีอำานาจไม่ได้

ดำารงอยู่บนฐานของทศพิธราชธรรม ดังที่ลอร์ด แอคตัน 

(Lord Acton) ขุนนางที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษได้

กล่าวว่า “อำานาจนำามาซึง่การคอรปัชัน่ อำานาจทีเ่บด็เสรจ็

เด็ดขาด ยิ่งทำาให้การคอรัปชั่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

มากยิง่ขึน้ คนมอีำานาจเกอืบทัง้หมด มักกลายเปน็คนเลว” 

เพราะการทีผู่น้ำาสำาคัญมัน่หมายว่ามอีำานาจยิง่ใหญ ่มกัจะ 

ปิดช่องทางในการเปิดใจรับฟังแง่มุมที่ทรงคุณค่า 

จากการเหน็ตา่งของบคุคลอืน่ และในขณะเดยีวกนั แมว้า่
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การสรา้งเครอืขา่ยจะกอ่ใหเ้กดิผลในเชงิบวกตอ่การพฒันา

จดัการองคก์รใหส้ามารถนำาศักยภาพ และปจัจยัเสรมิเขา้

มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างขยายตัว และ

เปิดช่องทางให้มกีารพฒันาเชือ่มโยงโดยการนำาศกัยภาพ

ของเครือข่ายอ่ืนๆ มาร่วมพัฒนาองค์กรของตัวเอง แต่

ถึงกระนั้น ผู้นำาบางกลุ่มมักจะใช้อำานาจเป็นเครื่องมือใน

การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรมีควรได้จากจากองค์กร ชุมชน 

และสังคม จึงนำาไปสู่การคอรัปชั่นเป็นกลุ่มและเครือข่าย 

ซึ่งทำาให้องค์กร ชุมชน และสังคมสูญเสียงบประมาณใน

การพัฒนาเป็นจำานวนมาก 

 ทศพธิราชธรรมจงึเปน็การลดการแสดงตวัแสดงตน

ของผู้นำา เพื่อไม่ให้ผู้นำาแสดงอำานาจ หรือลุแก่อำานาจไป

กระทำาการในสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย หรอืวฒันธรรมประเพณี 

ด้วยถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆ โดยหลักการทศพิธ 

ราชธรรมในชุดนี้จึงประกอบด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้นำารู้จัก
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ซื่อตรงต่อผู้อื่นในองค์กร ทั้งการรู้จักซื่อตรงต่อทุกคนใน

องคก์รทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครอง และการซ่ือตรงตอ่ผูบ้งัคบั

บัญชา การซื่อตรงจึงเน้นไปที่การซื่อตรงต่อธรรม แม้จะ

ย้ำาใหซ้ือ่ตรงตอ่คน แตค่นในบรบิทนีต้อ้งเปน็ผูน้ำาท่ีรู้จักให ้ 

มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และมคีวามเสยีสละตอ่องคก์ร อกี

ทัง้เป็นผูน้ำาท่ีรู้จกัออ่นนอ้มถอ่มตน ซึง่ในพระพทุธศาสนา

เปรียบผู้นำาที่อ่อนน้อมถ่อมตนว่า “เหมือนกับโคเขาขาด 

เหมือนกับผ้าเช็ดเท้า และเด็กขอทาน” การวางตัววางตน

เช่นน้ี จะทำาให้ผู้นำาไม่เย่อหย่ิงลำาพองใจ และเปิดใจทีพ่รอ้ม

จะรับฟังแง่มุมที่หลากหลายจากกลุ่มคนที่แตกต่าง ด้วย

ความรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจไมน่ำาตวัเขา้ไปเกลือกกลัว้ตอ่สิง่ตา่งๆ 

ที่อาจจะผิดกฎหมาย อำานาจหน้าที่ หรือศีลธรรมอันดี 

 

 (๓) ลดจิตใจท่ีคับแคบ (ทิฐิ) กล่าวคือ ลดความ 

ยึดม่ันในชุดความคิด ความเชื่อ และความเห็นของตัวเอง

วา่ ถกูต้อง สมบรูณ ์หรอืดทีีส่ดุ สว่นความคดิของคนอืน่ๆ 
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ไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุสมผล และไม่เหมาะสมเพียงพอต่อ

การใช้เป็นทางเลือก หรือทางออกต่อการพัฒนาองค์กร 

หรือพัฒนางานในลักษณะต่างๆ ผู้บริหารผู้มีจิตใจที่ 

คบัแคบ จะไมส่ามารถเปดิใจของตัวเองเพ่ือรบัฟงัมมุมอง

ของคนอื่นๆ แม้ว่ากลุ่มคนอื่นๆ จะเข้าใจตรงกันว่าเป็น

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงใดก็ตาม นอกจากนั้น ทศพิธราช

ธรรมจะเข้าไปช่วยกล่อมเกลาให้ผู้นำาลดทอนภาวะของ

ความโกรธ (โกธะ) หรือฉุนเฉียว ไม่กระทำาลุแก่อำานาจ

เข้าไปสร้างผลกระทบต่อการทำางาน และตำาแหน่งของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แสดงถึงความเข้าใจ หรือเชี่ยวชาญ

ในบางประเด็นเกี่ยวกับทักษะและการทำางานมากกว่า 

ตัวเอง 

 นอกจากนัน้ หลกัการทศพิธราชธรรมจะเขา้ไปชว่ย

กล่อมเกลามิให้ผู้นำามีจิตใจที่คับแคบ ด้วยเหตุท่ีผู้นำามัก

จะอดทนต่อส่ิงที่ตัวเองรัก และชอบใจเท่านั้น แต่มักจะ
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ตอบโต้ในทุกประเด็นต่อส่ิงที่ผู้นำาไม่ชอบ และชิงชัง ใน

หลายสถานการณ์เราจะพบว่า ผู้นำาจะไม่สนใจว่าเนื้อหา

ที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้นำาเสนอนั้นดีและมีประโยชน์

มากนอ้ยตอ่การพฒันางานและองคก์รอยา่งไร แตจ่ะสนใจ

ว่าผู้ที่นำาเสนอเนื้อหานั้นเป็นใครมากกว่า การนั่งฟังด้วย

ความนิ่งสงบแล้วเปิดใจรับฟังข้อมูลที่แตกต่างนั้น นอก

เหนือจากแสดงถึงการเปิดใจกว้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์แล้ว (ขันติ) ยังแสดงให้เห็นวา่

ผูน้ำามคีวามหนกัแนน่เปดิใจกวา้งรบัฟงั หรอืตดัสินใจทีจ่ะ

เลือก หรือไม่เลือกด้วยใจที่ไร้อคติ ไม่ว่าจะเป็นความรัก 

ความโกรธ ความหลง หรือความกลวัตอ่ผลกระทบตา่งๆ 

ที่เข้ามากระทบใจของตัวเอง (อวิโรธนะ)

 ดังนั้น หลักการทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ประเด็น

นั้น สามารถพัฒนาเป็นแนวทางในการ “ลดทุกข์” อันจะ

นำาไปสู่การ “เพิ่มสุข” ให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้นำา และองค์กร
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ในมิติต่างๆ ทั้ง ๓ ประการ คือ ลดการทุจริตคอรัปชั่น 

(ตณัหา) ลดอำานาจบาตรใหญ ่(มานะ) และลดจติใจทีค่บั

แคบ (ทิฐิ) ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดผู้นำาทั้ง ๑๐ ประการนั้น สอด

รับกับหลักการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ทั้ง ๕ ส.  

ไคเซ็น บลู โอเซี่ยน และการรักษาภาวะโลกร้อนที่กำาลัง

คุกคามโลกและองค์กรต่างๆ ในยุคปัจจุบัน การบริหาร

จดัการโดยใชห้ลกัการลดน้ีจึงเป็นการสะท้อนแงม่มุในเชงิ

กายภาพ และเชิงปรมิาณ แต่เปน็สว่นเสรมิทีส่ำาคญัในการ

เพิ่มพลังทางคุณภาพแก่สินค้า การผลิต การบริการ และ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาคุณค่าภายในของความเปน็

มนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการพัฒนา

องค์กร ชุมชน และประเทศชาติ
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    ส่งท้าย

 การนำาเสนอในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะตอบคำาถามตั้งแต่

เบื้องต้นว่า “ผู้นำาหรือผู้ปกครองทุกคนสามารถเป็นราชา

ได้หรือไม่? และผู้นำาควรมีตัวชี้วัดในการบริหารจัดการ

องคก์รอย่างไร จงึจะทำาใหอ้งคก์รมภีมูคิุม้กนัในการพัฒนา

อยา่งยัง่ยนื” ผลจากการศกึษา วเิคราะห ์และตคีวามทำาให้

พบว่า ผู้นำา หรือผู้ปกครองทุกคนในพระพุทธศาสนานั้น

สามารถทีจ่ะพฒันาตนเองไปสู่การเป็นราชาได้อยา่งเสมอ

ภาคและเท่าเทียม เพราะหลักการสำาคัญ หรือตัวชี้วัดใน

การเป็นผู้นำาของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่ “การทำาให้

ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจในการนำาของตัวผู้นำา” ถึงกระนั้น 

การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อื่นนั้น จำาเป็นอย่างย่ิงที่

จะต้องดำารงอยู่บนฐานของธรรม กล่าวคือ อาศัยธรรม
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เป็นเครื่องมือเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของผู้นำา 

ด้วยเหตุนี้ ในพระพุทธศาสนาจึงได้นำาเสนอหลัก “ทศพิ

ธราชธรรม ๑๐ ข้อ” เป็นดัชนีชี้วัดคุณค่าต่อภาวะการนำา

ของผู้นำา โดยสามารถแยกตัวชี้วัด ๑๐ ประการออกเป็น 

๓ กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ (๑) รู้จักให้ (ทาน) รู้จักควบคุม

พฤติกรรมของตนเอง (ศีล) (๒) รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ) 

รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ) รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ) รู้จักยับยั้ง

ชั่งใจ (ตปะ) และ (๓) รู้จักระงับโกรธ (อักโกธะ) รู้จักการ

ไมเ่บยีดเบยีน (อวิหิงสา) รูจั้กอดทน (ขนัติ) รูจ้กัหนกัแนน่ 

(อวิโรธนะ)

 วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่า

มีความท้าทายตอ่จติวญิญาณของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลท่ี

ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ผู้นำา หรือผู้ปกครอง” บุคคล

กลุ่มนี้มีบทบาทสำาคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนหรือสังคม

ให้เกิดสันติสุข ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎเกณฑ์ และ

กติกาเพื่อไม่ให้กลุ่มคนในองค์กรเอารัดเอาเปรียบ และ



98  II   ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัดสำาหรับผู้นำาองค์กร

ทำาร้ายซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใช้วิสัยทัศน์เพื่อที่

จะนำาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความ

สุขสวัสดี โดยการดึงกลุ่มคนต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนา

องค์กรให้เกิดความเป็นเอกภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้นำา 

หรือบุคคลที่ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำาจำาเป็นที่จะต้อง

ทำาให้ทุกคน หรือคนจำานวนมากเกิดความพึงพอใจ แม้ว่า 

หลักการทางรัฐศาสตร์จะอธิบายไว้ว่า “เป็นไปไม่ได้เลย

ท่ีผู้นำาจะทำาให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน 

หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ แต่จะบริหารจัดการ

อยา่งไร เพือ่ใหก้ลุ่มคนไมพ่อใจ หรือเกลียดผูน้ำานอ้ยท่ีสดุ”  

แต่หากผู้นำาบริหารจัดการองค์กรโดยธรรม คือนำาหลัก 

 “ทศพธิราชธรรม” ทัง้ ๑๐ ดงัทีไ่ดก้ลา่วแลว้มาเปน็เครือ่ง

มือในการบริหารจัดการ ย่อมนำาไปสู่การสร้างความเชื่อ

มั่นได้ว่า “ผู้นำาย่อมสามารถที่จะทำาให้คนหรือกลุ่มคน

อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน หรือสังคม เกิด

ความพึงพอใจ”
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    ขออนุโมทนาสาธุการ  ท่านประธานศาล 
รัฐธรรมนูญ ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านอาจารย์  
ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ทา่นนกัวชิาการ นกัปฏบิติัการทกุทา่น
วนันี ้ทีไ่ดเ้ปดิโอกาสใหพ้ระสงฆไ์ดม้าแบง่ปนัประสบการณ์ 
และความรู้กับท่านท้ังหลาย พุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพ 
ของพระพุทธเจ้า ธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพของ 
พระธรรม สังฆานภุาเวนะ ดว้ยอานภุาพของพระสงฆ ์พรอ้ม
ทัง้บญุกศุลคณุงามความดบีารมทีัง้มวลทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัฯ พร้อมทัง้พระบรมวงศานวุงศไ์ดบ้ำาเพ็ญไป
ตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้ บวกกับคุณงามความดีของท่านที่
ไดบ้ำาเพญ็มา ขอความดีเหลา่นัน้จงมารวมตวักนัเปน็ตบะ 
เปน็เดชะ เปน็พลวะปจัจยั อำานวยอวยชยัใหท่้านท้ังหลาย
มคีวามสขุ ความเจริญ คดินกึประสงคจ์ำานงหมายสิง่หนึง่
ประการใดทีเ่ปน็ไปโดยชอบ และประกอบไปดว้ยธรรมแลว้ไซร ้ 
ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำาเร็จแก่ท่านทั้งหลายในที่ทุกสถาน  
และในกาลทุกเมื่อเทอญ ขอเจริญพร •



ประวัติผู้เขียน

        พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร),รศ.ดร. 



   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร),รศ.ดร. 

 ปัจจุบันเป็นผู้กำากับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งพัฒนาวิศวกรสันติภาพ

เพื่อร่วมเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เกิดสันติสุข เป็นนักวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถบูรณาการความรู้ทางพระพุทธ

ศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ บรรยายในมหาวิทยาลัยและองค์กร

ต่างๆ ท้ังภาครัฐ องค์กรอิสระและเอกชน เป็นเจ้าของหนังสือ

หลายเล่ม เช่น พุทธสันติวิธี : หลักการและเครื่องมือจัดการ 

ความขัดแย้ง สัมมาวาจา: พูดดี    ดูดี   สังคมดี      ความตาย : พระพุทธเจ้า 

สอนสตีพ จ๊อปส์ ปฏิบัติ พุทธจักรวาลวิทยา พุทธิปัญญาเพื่อพัฒนา

ชีวิตและสังคม และพระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ 

 พร้อมกันนี้ได้ทำาหน้าที่ เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย 

 ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่

 http://www.gotoknow.org/user/phramahahansa/profile

 https://www.facebook.com/hansa.mcu



“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น”


