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อารัมภ
ขอเจริญ พร ทา นศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ทา นคณบดีค ณะ
แพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบ ดี พรอ มทั้ง ทา นผูมีเกีย รติผูท รงคุณ วุฒิทุก ทา น
วันนี้ อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสคลายวันสถาปนา และขอ
อํานวยพรแกทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ใน
ฐานะที่ทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีนี้
พรอมกันนั้นก็ขออนุโมทนาทานผูจัดงานครั้งนี้ ที่ไดแสดงความมี
น้ําใจ อันประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดี
ของทานผูริเ ริ่มกอตั้งคณะขึ้น และไดปูพื้นฐานใหคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงามสืบมาจนบัด
นี้ โดยไดอาศัยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรวมมือรวมแรงกัน
ของทุกทานสืบตอกันมา
เป น ที่ น า อนุ โ มทนาที่ ท างคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดาน
บริการการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
วั น นี้ ทางคณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ไ ด
อาราธนาอาตมภาพใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํา”

ภาวะผูนํา∗
มีคาถาพุทธภาษิตแหงหนึ่ง แสดงความไววา
เมือ่ ฝูงโควายขามน้าํ ถาโคจาฝูงไปคด โคหมด
ทัง้ ฝูงนัน้ ก็ไปคดตามกัน เพราะมีผนู าํ ทีไ่ ปคด ฉันใด ใน
หมูม นุษยกฉ็ นั นัน้ บุคคลผูใ ดไดรบั สมมติใหเปนใหญ
หากบุคคลผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชน
นอกนัน้ ก็จะประพฤติซา้ํ เสียหาย แวนแควนทัง้ หมด ก็
จะยากเข็ญ หากผูป กครองเปนผูไ รธรรม
เมือ่ ฝูงโควายขามน้าํ ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมด
ทัง้ ฝูงนัน้ ก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผนู าํ ทีไ่ ปตรง ฉันใด
ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปน
ใหญ หากบุคคลผูน นั้ ประพฤติชอบธรรม หมูป ระชาชน
นอกนั้นก็จะพลอยดําเนินตาม ทั้งแวนแควนก็จะอยู
เปนสุข หากผูป กครองตัง้ อยูใ นธรรม”
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘)

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของผูนํา ตอความอยู
รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด
∗

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ภาวะผูนาํ บรรยายโดย พระธรรมปฎก
(ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
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ในที่นี้ ทา นขอใหพูดเรื่อ ง “ภาวะผูนํา” ก็มาดูกัน วา ภาวะ
ผูนําเปนอยางไร จะมีขึ้นไดและจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร

ผูนํา มีความหมายอยางไร
ภาวะผูนํานั้น พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความ
เปนผูนํานั่นเอง
คนเรานั้นมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปน
สังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริงถาดูลึกลงไปจะเห็น
วาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางใน
นั้นคอนขางจะกระจัดกระจาย
ที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยาง
หลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตาง
ความตองการ ตางความรูความสามารถ ตางระดับของการพัฒนา
เปนตน
เมื่อมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางนี้ ก็มีปญหา
วา ทําอยางไรจะใหคนทั้งหลายมาประสานกัน ทําการทํางานตางๆ
ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผานพนภัยอันตรายอุปสรรค
ขอติดขัดทั้งหลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือความ
สําเร็จที่เปนจุดหมาย
ที่วานี้ก็หมายความวา เราตองการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมา
ชวยประสานใหคนทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ทั้งรวมกันอยูและ
รวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุด
หมาย ประสบความสําเร็จ
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เมื่อพูดอยางนี้ ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ตองการผูนาํ ” นั่นเอง
และเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ ก็จะไดความหมาย
ของ “ผูน าํ ” วา คือ บุคคลทีจ่ ะมาประสานชวยใหคนทัง้ หลายรวมกัน
โดยทีว่ า จะเปนการอยูร วมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพา
กันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม
ที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวา ไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและ
เปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งขอเติมอีกหนอย
วา “โดยถูกตองตามธรรม”
ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาให
บรรลุจุดหมายที่เราตองการก็แลวกัน จุดหมายนั้นถาไมดีงามและ
ไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะไมใชประโยชนสุขที่แทจริงซึ่ง
มั่นคงยั่งยืน แมวาจุดหมายนั้นตามปกติเรายอมตองการสิ่งที่เปน
ประโยชนสุข แตประโยชนสุขที่แทก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความ
วา เปนความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม
เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลน
สําเร็จ ไดสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนมา อยางนี้ก็ไมถูกตองตามธรรม
เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก หรือพาพวกไปทําสิ่ง
ที่เปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกที่ไปดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดี
แกชีวิตของตัวเองเลย ก็ไมเปนภาวะผูนําที่กําลังพูดถึงนี้ เพราะ
ฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย
โดยนัยนี้ ภาวะผูนาํ ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี
งาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
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ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม ดังที่กลาวขางตนนั้น
เมื่อพูดถึงผูนําอยางนี้ จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยาง
ในความเปนผูนํา หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยาง
หลายดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนําจะตองเกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นทุก
อยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ
๑. ตัวผูนาํ จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุด
เริ่มและเปนแกนกลางไว
๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม หรือเรา
อาจจะไมเรียกวา ผูตาม ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม
เราอาจจะใชคําวา “ผูรวมไปดวย”
๓. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับจุดหมาย เชน
จะตองมีความชัดเจน เขาใจถองแทและแนวแนในจุดหมาย เปนตน
๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับหลัก
การและวิธีการที่จะทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย
๕. สิ่งที่จะทํา โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสิ่งที่จะทํา
๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวด
ลอม หรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยูภายนอก วาทําอยางไรจะผานไปได
ดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน
ปญหา เปนตน
นี่คือองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูนําที่จะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติที่จะทําใหเปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตอ
สิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี
ในเวลาที่จํากัดนี้ อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุก
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อยาง แตขอสําคัญจะเห็นไดวา เมื่อเปนผูนํา ก็มีผูที่รวมไปดวย
หรือวา เพราะมีผูรวมไปดวย จึงเปนผูนําได
ฉะนั้น คุณสมบัติที่สําคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางตัวผูนําเองกับผูที่รวมไปดวยนั้น ซึ่งตองถือ
เปนหลักใหญ เราอาจจะพูดเนนที่ขอนี้ สวนคุณสมบัติขออื่นจะพูด
ประกอบไปก็ได

ผูนําสูงสุด นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย
ทีนี้ กอนจะไปดูคุณสมบัติตางๆ ลองไปดูที่พระพุทธเจากอน
เพราะวาพระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ
นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระ
พุทธเจาก็คือ นายก ซึ่งแปลวา “ผูนํา”
บัดนี้เรานําคํานี้มาใชเรียกผูนํา เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับ
คําศัพทที่นิยมเรียกพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนายก และเปน
วินายก
พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนําหรือนายกนั้น ทรงมีคุณ
สมบัติอยางไร เรื่องนี้ไมอาจจะบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูด
ถึงลักษณะที่เดนๆ ที่พระพุทธองคตรัสไวเอง
ประการแรก ในที่แหงหนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา “เราเปน
กัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายก็
พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนนี้เปนขอที่แสดงความเปนผูนํา
แตไมมีคําวา “ผูนํา” อยูในคําตรัสนี้ พึงเขาใจวา ความเปน
กัลยาณมิตรนีแ่ หละคือลักษณะสําคัญทีเ่ ดนของความเปนผูน าํ
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จุดเดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนนี้ก็คือวา ผูนํานั้นเปน
ผูทําเพื่อประโยชนแกเขา โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือ
เพื่อประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติทั้งปวง
ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํานั้นเปนผูที่ตั้งใจทําเพื่อ
ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ
เพื่อนรวมสังคม หรือแกองคกรนั้นๆ (แตองคกรตางๆ ที่มีขึ้นก็เพื่อ
ประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพื่อนมนุษย แกสังคมนั่นเอง) เพราะ
ฉะนั้น หลักสําคัญก็คือ เปนกัล ยาณมิตรในสาระวา “ทําเพื่อ
ประโยชนแกเขา”
ประการที่ ๒ ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออก
ในลักษณะอีกอยางหนึ่งวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง
ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อไปสูจุด
หมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไป
ถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น
แตเขาไมรทู าง ไมมวี ธิ ี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางทีไ่ ปสู
จุดหมาย แลวก็มาชวยบอกกลาวชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือน
มัคคุเทศก ทําใหผูคนอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป
คนอื่นที่เราเรียกวาผูตามนั้น ทานใชคําวา “ผูมารวมสมทบ”
หรือ “ตามมาสมทบ” เดินทางไปสูจุดหมาย
ทั้งนี้หมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทาง
ที่จะดําเนินไปสูจุดหมายนั้น ขอนี้ก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ
ประการตอไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่ง
แหงความเปนผูนํา ซึ่งแสดงออกในคําตรัสเปนบางครั้ง คือ พระ
พุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝน
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ตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได
ขอนี้หมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบยื่นอะไรใหแกผูอื่นโดย
ตรง แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเอง
ได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จบรรลุจุดหมาย

ผูนํา มาประสานใหพากันไป
เมื่อพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางนี้แลว ก็
ลองมาดูคุณสมบัติของผูนํา หรือที่เราเรียกวา “ภาวะผูนํา” นั้น
ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนํานั้น สัมพันธกับองค
ประกอบตางๆ ในการนํา ซึ่งมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน
ในที่นี้จะขามคุณสมบัติในตัวผูนําเองไปกอน โดยจะขอเนน
ในแงของคุณสมบัติในความสัมพันธระหวางผูนํากับผูที่รวมไปดวย
เพราะขอนี้เปนองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงการนําอยางแทจริง
ในตอนหลัง ถามีเวลา จึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผู
นําเอง โดยพูดเนนที่ตัวของเขา
ในความสัมพันธกับผูที่มารวมไปดวยนี้ ก็มีเรื่องของการ
ประสาน เพราะวาผูนํานั้นมีหนาที่ที่จะมาประสาน และไมใชมา
ประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพากันไป โดยเดินหนาหรือมุงหนา
ไปสูจุดหมายใหได
ในการประสานตัวผูนําเขากับคนที่รวมไปดวยนั้น ก็รวมถึง
การประสานคนกับคน คือ ประสานคนที่อยูดวยกันทั้งหมดนั้นให
เขากันและรวมกันไปได และการประสานคนกับสิ่งที่จะทํา
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แตเริ่มตน การประสานตัวผูนําเองกับคนที่รวมไปดวย เปน
สิ่งที่สําคัญมาก เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัตินี้แลว ก็
จะไมสามารถประสานอยางอื่นได
ทีนี้ การประสานตัวของผูนํากับผูที่จะรวมไปดวยนี้ จะทํา
อยางไร ก็เริ่มตนดวยการที่ตนเองจะตองมีคุณความดี มีความรู
ความสามารถ เปนตน อยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปนแบบอยาง
ซึ่งทําใหเขาเกิดศรัทธา
ศรัทธานี้ หมายความวา ความมั่นใจ คือ ความมั่นใจในตัวผู
นํา ที่เชื่อวาทานผูนี้จะสามารถแกปญหา นําพาพวกเราไปไดใหถึง
จุดหมาย ซึ่งทําใหพอใจ เต็มใจ และอยากจะรวมไปดวย
ถามีความมั่นใจนี้ คือเกิดศรัทธาขึ้นมาแลว ศรัทธานั้นก็จะ
เปนเครื่องนําเอาผูที่จะรวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํา คือ
เขาพรอมที่จะยอมรับฟง และแมแตเชื่อถือ เปนตน หมายความวา
ศรัทธาเกิดขึ้น ก็ทําใหเขายกบุคคลนั้นเปนผูนํา คือ ผูนําไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํา แตจะเปนผูนําโดยเขาอยากใหมานํา
เขาไป
ถาเปนผูนําโดยเขาอยากใหนําจะดีที่สุด หมายความวาเขามี
ศรัทธาอยางแทจริงที่จะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกขึ้นเปนผู
นํา นี่เปนประการที่ ๑
ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธามีความมั่นใจในตัวผูนํา
แลว ผูนําก็จะทําใหเขาเกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุนแหงความสามารถที่จะเอามาปรับมาจัดเอามาพัฒนา
ใหสามารถทํากิจการงานนี้ใหสําเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได
(แต ต อ งระวั ง อย า ให ก ลายเป น มั่ น ใจแบบลําพองตั ว ว า เก ง ดี
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สมบูรณแลว)
ขอนี้ก็สําคัญมากเหมือนกัน และถือ วาเปนการประสาน
อยางหนึ่ง โดยมุงที่ตัวเขาเอง ใหเขามีความมั่นใจในตนเองที่จะมา
รวมไปดวยกัน
นอกจากนั้นก็คือ ชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําให
เกิดความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ทั้งประสานมือและประสานใจ
หรือรวมมือรวมใจกัน
ขอนี้เปนเรื่องใหญมากทีเดียว คือการที่วา ทําอยางไรจะให
คนที่อยูรวมกันในองคกรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความ
พรอมเพรียง มีใจหนึ่งใจเดียวกัน รวมจิตรวมความคิดรวมใจมุงสู
จุดหมายอันเดียว นี้เปนหลักใหญที่จะตองใชธรรมมากมาย
ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวของกับการที่จะชวยใหคนมา
ประสานกันและไปดวยกันได มีมากมายเหลือเกิน ซึ่งถามีเวลาก็
จะไดพูดขางหนา
ประการตอไปก็คอื ประสานคนกับสิง่ ทีจ่ ะทํา หรือประสานคน
กับงาน คือนอกจากใหเขามีความมัน่ ใจในตนเองแลว ก็ใหเขามีความ
มั่นใจในงานหรือในสิ่งที่ทําดวยวา สิ่งนี้ดีแน งานนี้จะทําใหเกิด
ประโยชนสขุ อยางทีม่ งุ หมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความมัน่ ใจใน
คุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทําหรืองานนั้น จนเขาอยากจะทํา
และเกิ ด ความรั ก งาน เมื่ อ เขาเกิ ด ความรั ก งานแล ว ก็ จ ะตั้ ง ใจ
ทํางาน
นอกจากความรักงานและตั้งใจทํางานแลว ก็ประสานความ
ตั้งใจทํางานนั้นเขากับความมีกําลังใจในการทํางานดวย คือใหเกิด
กําลังใจ ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความตื่นตัว ที่ทางพระ
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เรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
ความจริง เมื่อรักงานแลว ก็ทําใหพรอมที่จะมีกําลังใจ แต
บางทีถาไมหนุนขึ้นไป ก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ จะตองใหมพี รอม ทัง้ รักงาน ตัง้ ใจทํางาน และมีกาํ ลังใจ
เขมแข็งที่จะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไมทอแท
อีกประการหนึ่ง ในการทํางาน ตลอดจนในการเปนอยูทั่วๆ
ไป ผูนํานั้นมุงหวังประโยชนสุขแกคนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ หรือคน
ที่รวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะนั้น ผูนําจึงตองพยายามใหคนที่
มารวมงานหรือรวมอยู ไดพัฒนาตัวของเขาอยูเสมอ
ขอนี้ก็สําคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกําลังรวม
ทํางาน แตจะตองหาวิธีการสงเสริมสนับสนุนเอื้อโอกาสใหเขา
พัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึ้น เชนวา เกงขึ้น ดีขึ้น
ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุ
ประโยชนสุขที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาตนเองของคนก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวย
ใหเขาทํางานไดผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตที่แทไมใชแคนั้น จะ
ตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา คือใหชีวิตของเขาก็ได
ดวย ทั้งไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป
ฉะนั้น การเปนผูนําจึงหมายถึงการมีสายตาที่มองทั้งที่งาน
และมองทั้งที่คนควบคูกัน ซึ่งจะเขาหลักที่สําคัญตอไป
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ผูนํา ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม
จะขอรวบรัดพูดถึงหลักธรรมสําคัญ ที่ชาวพุทธรูจักกันดี ซึ่ง
ผูนําแนนอนวาจะตองมี แมจะรูจักกันเปนเรื่องงายๆ พื้นๆ ก็ขาดไม
ไดที่จะตองพูดไวดวย และที่จริงก็ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลัก
ธรรมนั้นเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔ ประการ”
พรหมวิหารเปนธรรมสําหรับทุกคนที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม ในฐานะเปน “พรหม” คือ เปนผูมีศักยภาพในการที่จะสราง
สรรคและธํารงรักษาสังคมไว
โดยเฉพาะสําหรับผูนํานั้น แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางที่
จะตองมีพรหมวิหาร ๔ ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเปนธรรม
ประจําใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ เปนผูประเสริฐ อันแสดงถึง
ความเปนบุคคลที่มีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว
พรหมวิหาร ๔ ประการ เปนคุณธรรมพืน้ ฐานทีจ่ ะตองใหมอี ยู
ประจําในจิตใจ และเปนทาทีของจิตใจที่จะทําใหแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตอง โดยสอดคลองกับสถานการณทั้ง ๔ ที่
เขาประสบ กลาวคือ
๑. ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ เราก็มี เมตตา คือ
ความเปนมิตร ไมตรี ความมีน้ําใจปรารถนาดี ตองการใหเขามี
ความสุข ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีตอผูอื่น ทั้งแตละคนๆ ที่เรา
เกี่ยวของ ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือ
ตอสังคมทั้งหมดทั่วทั้งโลก
เมตตานี้เปนคุณธรรมพื้นใจประการแรกที่ตองมี ซึ่งใชใน
ยามปกติ คือเมื่อคนอื่นเขาอยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนา
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๑๓

ดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเรื่อยไป
๒. ในสถานการณที่เขาตกต่ําเดือดรอน เราก็มีกรุณา คือ
ความพลอยรูสึกไหวตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหา
ของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจากความทุกข
ความเดือดรอนนั้น
กรุณานี้ตางไปจากเมตตา คือเมตตาใชในยามปกติ แตเมื่อ
เขาตกต่ําลงไปกลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจ
ชวยบําบัดทุกขให
๓. ในสถานการณที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความ
สุขความสําเร็จ เราก็มีมุทิตา หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปใน
ทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม ประสบความสําเร็จ เราก็
ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน
ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูทั่วไปนั้น เรื่องที่สําคัญ
มากก็คือ
• เมื่อคนมีปญหา มีทุกขเดือดรอน เชนเจ็บไขไดปวย หรือ
ยากไรขาดแคลน ก็ตองมีกรุณาที่จะเอาใจใสแกปญหา
• เมื่อมีคนประสบผลสําเร็จในการทําสิ่งดีงาม ทําใหอะไร
ตออะไรพัฒนากาวหนาไป ก็ตองมีมุทิตาชวยสงเสริม
สนับสนุน
• แตในยามปกติก็ตองไมปลอยปละละเลย ตองเอาใจใส
ตอการที่จะใหเขาอยูดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทาง
ของความสุขความเจริญ และการที่จะพัฒนาสืบตอไป
คือ ตองมีเมตตาปรารถนาดี

๑๔

ภาวะผูนํา

ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทําใหกิจการงานและประโยชนสุขที่
มุงหมายพรอมที่จะสําเร็จผลอยางแทจริง
พรอมกันนัน้ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักการอยางนี้ คุณสมบัตอิ ยาง
หนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผูนํา คือ “ปโย” แปลวา “ผูเปนที่รัก” กลาวคือ
ผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะเรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมี
ความรัก มีความรูส กึ สนิทสนม สบายใจตอผูน าํ นัน้ เสริมความรูส กึ
อยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากขึน้ ทัง้ รวมใจและรวมมือ
อยางไรก็ตาม ปโย เทานั้นไมพอ ปโยนั้นไดมาจากเมตตา
กรุณา มุทติ า แตยงั ตองมีอกี ขอหนึง่ คือพรหมวิหารขอสุดทาย ไดแก
๔. ในสถานการณที่เขาทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี
อุเบกขา หมายความวา เมื่อใดเขาทําอะไรไมถูกตอง โดยละเมิด
ธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทําใหเสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม
ทําลายกติกา เปนตน ผูนําจะตองตั้งอยูในหลักที่เรียกวา อุเบกขา
อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง
หยุดการขวนขวายในการที่จะปฏิบัตติ ามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึด
ถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษา
ตัวธรรมไว
อุเบกขานี้เปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํากัดหรือคุมการปฏิบัติ
ตามขอ ๑-๒-๓ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจน
กลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอคน หรือชวยเหลือคน จะตอง
ไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทําลายหลักการ ไมใหเปน
การละเมิดตอกฎเกณฑกติกาที่ชอบธรรม
เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนทาทีอาการของจิตใจในทางที่ดีที่
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๑๕

เอือ้ เกือ้ กูลตอเพือ่ นมนุษย ถึงแมจะดี ก็อยูใ นขอบเขตของความรูส กึ
แตอุเบกขาเปนความรูสึกซึ่งเชื่อมโยงกับปญญาที่เปนดานความรู
คือเมื่อรูเขาใจความจริง รูวาอะไรเปนอะไร ถาถึงเขตที่การทําตาม
ความรูส กึ ทีด่ จี ะไมถกู ตอง ก็ปรับความรูส กึ ใหลงตัวหยุดเขาทีอ่ ยูก บั
 ญาทําการไปตามทีร่ วู า จริงวาถูกตอง
หลัก แลวเปดโอกาสใหปญ

ผูนําที่ดี ไดทั้งคน ไดทั้งงาน โดยไมเสียหลักการ
การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ที่มีดุลยภาพ ๒
ดาน (เมตตา-กรุณา-มุทิตา ดานหนึ่ง และอุเบกขาดานหนึ่ง) นี้ก็
คือการที่ผูนํานั้นจะตองมีความสัมพันธอยางถูกตอง ทั้งกับคนและ
กับงาน ทั้งกับคนและกับธรรม หรือทั้งกับคนและกับหลักการ คือ
ตองเอาทั้งคน และทั้งงาน หรือเอาทั้งคนและหลักการ
ถาเอาคนอยางเดียวก็จะเอียงสุดไปขางหนึ่ง และจะเกิด
ปญหาหรือเกิดความเสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมี
ขอบเขต แมจะปโย คือเปนที่รัก แตก็เสียหลักการ และทําใหเสีย
ความเปนธรรม
นอกจากนั้น เมื่อพยายามทําตัวใหเปนที่รักโดยเปนกันเอง
เกินไปอยางไมมีขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไปกลายเปนเพื่อนเลน
หรือกลายเปนที่ลอเลน จนกระทั่งคําพูดไมมีความหมาย ไมมีน้ํา
หนัก พูดอะไรเขาก็ไมฟง อยางนี้ก็หมดความหมาย
พรอมกันนั้นก็อาจจะกลายเปนวา แทนที่ตัวเองจะไปนําเขา
ก็กลายเปนวาถูกเขาชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความ
เปนผูนํา

๑๖
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เพราะฉะนั้น ปโย “เปนที่รัก” ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติในขอ
เมตตา กรุณา มุทิตา ที่เอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุล
กับขออุเบกขา ที่เอาธรรม เอาหลักการ และเอาตัวงาน
ทีนี้ถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะ
ที่เรียกวาเปน “ครุ” ซึ่งแปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนัก
แนน จึงเปนผูที่นาเคารพ
แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางที
ไมมีใครกลาเขาหนาเลย อยางนี้ก็ลําบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็
จะเอียงขางไป เพราะฉะนั้นจึงตองพอดี
ถาไดทั้งขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดทั้ง ปโย
เปนที่รัก หรือนารักดวย และ ครุ เปนที่เคารพดวย หมายความวา
ไดทั้งคนไดทั้งงาน ไดทั้งคนไดทั้งหลักการ และไดทั้งคนไดทั้งธรรม
อันนี้เปนหลักการสําคัญที่เปนเรื่องของดุลยภาพ
เปนอันวา คนที่นาเคารพ เปน ครุ นั้นจะยึดถือหลักการเปน
ใหญ เอางานเปนสําคัญ เอาธรรมนําหนา
เมื่อเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพอยาง
ที่วามานี้
แตขอที่สําคัญก็คือ เมื่อมองกวางออกไปถึงที่สุด การเอาคน
กับเอาหลักการก็จะมาบรรจบกัน หมายความวา
•
ถาเอาคนที่เปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็
อาจจะขัดกับธรรม เพราะธรรมนั้นก็คือเอาคนทั้งหมด
หรือทั้งสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสียธรรม ก็จะ
เสียแกสังคมทั้งหมด
•
เมื่ อ รั ก ษาธรรมก็ จ ะรั ก ษาสั ง คมไว ไ ด เพราะในที่สุด
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๑๗

สังคมดํารงอยูไดดวยธรรม เนื่องจากธรรมเปนฐานที่รอง
รับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็คือเอาคนทั้ง
หมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแก
บุคคลผูเดียวแลว ยอมทําลายธรรมที่รักษาสังคมของ
มนุษยทั้งหมด
นอกจากนั้น การที่งานการและทุกสิ่งทุกอยางจะบรรลุผล
สําเร็จ ก็จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุ
ปจจัยของมัน ซึ่งพูดสั้นๆ วา ตามธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้น ธรรม
หรือหลักความจริงและหลักการจึงเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย
ดวยเหตุนี้ ผูนําจึงตองเปนผูมั่นในธรรม เปนผูถือหลักการ
เปนใหญ และเขาใจชัดเจนในหลักการ

ผูนําที่แท เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม
พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบัติสําคัญของผูนําในแงนี้
เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปน
สําคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความเปนจริง
ความถูกตองความดีงาม
ผูนํา ตองไมเปนอัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็
ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทําเพียง
เพื่อหาเสียงหรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอาตัวความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ
ตั้งแตหลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการที่เปน
นามธรรมซึ่งรองรับหลักการจัดตั้งนั้น
แมเมื่อมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทําตัวเปนกระบอกเสียงหรือ

๑๘
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เปนสื่อของธรรม หรือเปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ
หรื อ กฎกติ ก า คุ ณ สมบัติขอ นี้จะคลายๆ กับการวางตัวของผู
พิพากษา
ผูพิพากษา เมื่อวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูที่
กระทําความผิด ในกรณีเชนนี้ ถาผูพิพากษามีความรูสึกที่เกี่ยว
ของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะทําใหเกิดความรูสึกขุน
มัวเศราหมองไมสบายใจ แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวาผูตัด
สินโทษก็เปนเพียงกระบอกเสียงของธรรม หรือเปนเพียงชองทางที่
แสดงตัวของธรรม
เมือ่ มีการตัดสินลงโทษคน ก็จะเปนการกระทําโดยไมมตี วั ตน
แตเปนการกระทําของปญญาบริสทุ ธิ์ ทีเ่ อาหลักการเขาวินิจฉัย ตัด
สินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง ความถูกตองดีงาม
อยางนี้ทานเรียกวาธรรมลงโทษเขา ไมใชใครคนไหนลงโทษ
แมแตที่ประชุมตัดสินก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัว
หลักการลงโทษเขาเอง หมายความวา บุคคลตั้งแตตัวประธานลง
มา เปนเพียงสื่อหรือกระบอกเสียงของธรรม เพื่อใหธรรมปฏิบัติ
การออกมาไดเทานั้นเอง
คนที่ทําดวยจิตใจอยางนี้ จะมีความมั่นใจ และไมมีความรู
สึกทุกขยากลําบากใจ ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกที่เรียกวาเปน
อารมณ เพราะวาตัวเองไมเกิดมีตัวตนที่เปนผูทําขึ้นมาเลย มีแต
เพี ย งการปฏิ บั ติ ไ ปตามหลั ก การ โดยที่ ต นเองมาเป น ช อ งทาง
ปรากฏตัวของธรรม หรือเปนสื่อใหกับธรรมอยางที่กลาวแลวเทา
นั้นเอง อันนี้เรียกวาการถือธรรมเปนใหญ
อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏ
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ตัวออกมาและเปนผูตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเมื่อบุคคลที่เปนสื่อ
หรือกระบอกเสียงนั้น ทําการดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ มุงความจริง
ความถูกตองดีงามแทจริง และดวยปญญาที่ใสสะอาด ซึ่งแสวงหา
ความจริงและไตรตรองทั่วตลอดที่สุด คือทําดวยเจตนาและปญญา
ที่ดําเนินไปดวยความไมประมาท
เมื่อทําไดอยางนี้ ผูนําก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหนึ่ง คือเปน
ผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ ไมมีความลําเอียง ซึ่งเปนแกนกลางของการ
รักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอมทั้งความมั่นคงของหมูชน
ที่ไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมีความรัก
ใครกันอยูหรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนง
แคลงใจกัน สูญเสียเอกภาพ แตเมื่อรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ
และไมเสียสามัคคี
อคติ คือ ความลําเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการดวยกัน คือ ลําเอียงเพราะชอบ
ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียงเพราะกลัว
ลําเอียงเพราะชอบ เรียกวา ฉันทาคติ
ลําเอียงเพราะชัง
เรียกวา โทสาคติ
ลําเอียงเพราะขลาด เรียกวา ภยาคติ
ลําเอียงเพราะเขลา เรียกวา โมหาคติ
ผูนําจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการนี้ ถึง
ตอนนี้ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูที่รวมไปดวย ก็ได
หลักการใหญๆ แลว ถาผูนํามีคุณสมบัติสําคัญแคนี้ การปฏิบัติตอ
ผูที่รวมไปดวย ก็จะไดผลดีมากแลว ดังที่กลาวเมื่อกี้วาไดทั้งคนได
ทั้งงาน ก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย
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ผูน าํ สือ่ สารใหผโู ดยสารรูเ ห็นทาง สวางตาสวางใจไปดวยกัน
ที่กลาวมานี้ เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียก
วา พรหมวิหาร ๔ ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติที่เ รีย กวา
“ปโย” และ “ครุ” ซึ่งอยูในหลักที่เรียกวา “กัลยาณมิตรธรรม” หรือ
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ
เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ ไดกลาวไป
แลว ๒ ประการคือ ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดย้ําวาจะ
ตองให ๒ อยางนี้มาดุลกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ
โดยเฉพาะจะตองพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน ใหไดทั้งสองประการ
มาประสานกัน
นอกจาก ๒ ขอนี้แลว ยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลือ
อยูอีก ๕ ประการ คือ ตอจาก ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลว
ยังมี ภาวนีโย แปลวานาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทําใหผูที่
รวมอยูรวมไป เชน คนทั้งหลายที่อยูในองคกรนั้น มีความภาคภูมิ
ใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา วาเปนผูที่มี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความ
สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ขอนี้ก็
เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม
มือดวยดี
ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รู
จักพูดใหไดผล รูวาในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร
อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เปนนักสื่อสารที่ดี และเอาใจใสสื่อ
สารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งที่
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ทํา เปนตน
แตรูจักพูดนั้น บางทียิ่งกวาสื่อสารเกงอีก คนที่รูจักพูดนั้น
จะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูด
ใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได พูดให
เขารวมกําลังกันก็ได พูดใหเขาทําอะไรๆ ก็ได แตที่ทานมุงหมาย ก็
คือ พูดใหเขาเขาใจ พูดใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกัน
สรางสรรคประโยชน ตางจากจิตวิทยาทุนนิยม ที่เนนในแงการพูด
ใหตนเองไดผลประโยชน หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน
พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือนักสั่งสอน
ที่ดีไว ๔ อยาง คือ
๑. พูดแจมแจง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็น
เหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา (สันทัสสนา)
๒. พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิด
ความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา)
๓. พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจ
และมีกําลังใจหาญกลา กระตือรือรนที่จะทําใหสําเร็จ โดยไมหวั่น
กลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก (สมุตเตชนา)
๔. พูดใหราเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี
ความหวังดี และความรูสึกที่สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่น
ใจดวยความหวังในผลดีและทางที่จะสําเร็จ (สัมปหังสนา)
ตอไปก็ วจนักขโม คือรูจักฟงดวย ทานใชคําวา วจนักขโม
แปลวา ทนหรือควรตอถอยคํา(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแก
เขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร ตองยอมรับฟง เพราะการรูจัก
รับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะ
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ไมถูกใจอะไรก็ทนได ทั้งนี้ก็เพื่อใหงานการและประโยชนที่จะทํา
นั้นสําเร็จ
ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไลเลียงไตถาม
ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิดวานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความ
อดทนในการรับฟง เดี๋ยวก็จะเบื่อ หรือรําคาญ ทานบอกวาตองมี
คุณธรรมขอนี้จึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา
เพื่อใหเขาใจเขาและชวยเขาไดดี
ตอจากนั้น ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวารูจักแถลง
เรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจง
อธิบาย ชวยทําใหคนที่รวมงานมีความกระจางแจง เรื่องที่ลึกที่
ยาก ก็ทําใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึกลง
ไปๆ อยางไดผล
ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวาไมชักนํา
ในเรื่องที่ไมใชเรื่อง ที่ไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุด
มุงหมาย
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการนี้ เปนคุณสมบัติที่มา
ประกอบเสริมกัน และมาประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ที่
พูดไปกอนแลว

ผูนํา พัฒนาความตองการของคน
ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่
ผูนํา คือการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ความตองการเปน
ตัวกําหนดเปาหมายและทิศทางการตัดสินใจของคน ถาเปลี่ยน
ความตองการของคนได ก็เปลี่ยนตัวคนนั้นได
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ผูนําที่ดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการ
ปรับเปลี่ยนใหบุคคลมีความตองการที่ถูกตองดีงาม และใหหมูชน
มีความตองการที่ประสานเปนอันเดียวกัน
การพัฒนาความตองการ เปนการพัฒนาความสุขของคน
เพราะความสุขเกิดจากการสนองความตองการ ถาเปลี่ยนความ
ตองการของคนได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย
เมือ่ ทําอะไรตรงกับความตองการของคน ก็ทาํ ใหเขาสมใจและ
มีความสุข คนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืน
และเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย
ในทางตรงขาม ถาผูนําทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้ง
สองฝายก็จะไมมีความสุข และสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ หรือจะคง
อยูยั่งยืน
ความตองการของคนพัฒนาได เปลี่ยนแปลงได และผูนําที่ดี
ก็ควรถือเปนหนาที่สําคัญที่จะชวยใหคนพัฒนาความตองการไป
ในทางที่ดีงามประณีตและสรางสรรคยิ่งขึ้น
ความต อ งการสําคั ญ ที่ ค วรได รั บ การปรั บ เปลี่ ย นพั ฒ นา
อยางนอยขัดเกลาใหละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความ
ตองการแบบเห็น แกตัวในการที่จะบํารุงบําเรอความสุขสวนตน
หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือโดย
ไมคํานึงถึงความเดือดรอนของใคร ที่ทางพระเรียกวาตัณหา คือ
ความใฝเสพ
คนควรจะพั ฒ นาความต อ งการ โดยเปลี่ ย นจากความ
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ตองการแบบตัณหานี้ ไปเปนความตองการภาวะดีงามสรางสรรค
เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากใหชีวิตมีคุณคา
เปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาวหนามี
ชื่อเสียงที่ดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยากให
เพื่อนมนุษยอยูดีมีสุข อยากใหสังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติ
แวดลอมงดงามนารื่นรมย อยากใหปญญาความรูเขาใจความจริง
แผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นชื่นชมกับ
สิ่งดีงาม เปนตน ที่ทางพระเรียกวาฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝ
ศึกษาและใฝสรางสรรค
ถาผูนําสามารถชวยคนใหพัฒนาความตองการอยางหลังนี้
ขึ้นได ก็เปนความสําเร็จอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว และความตองการนี้
เมื่ อ เกิดขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิด พลังที่ชวยใหการกระทําเพื่อ จุด
หมายที่ดีงามบรรลุความสําเร็จสมหมายดวย
ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูนําเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาใน
จุดหมายอันสูงสง มีความชัดเจนในจุดหมายนั้น และทําใหทุกคน
มองเห็นและใฝในจุดหมายยิ่งใหญนั้นรวมกัน ใหเปนจุดหมายรวม
ของสังคม ที่จะทําใหพลังแหงความตองการของทุกคนประสาน
เปนอันเดียว ซึ่งจะทําใหแตละคนหลุดพน จากแรงรบกวนของ
ความตองการที่ไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมาย
รวมของสังคมนั้น อันเปนความสําเร็จของการทําหนาที่ของผูนํา
อยางแทจริง
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ผูนํา รูทั้งเจ็ดดานซึ่งทําใหพรอมที่จะจัดการ
เรื่องคุณสมบัติของผูนําในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยนั้น
ไดพูดไปพอสมควรแลว ตอนนี้จะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนําเองไว
บางเปนตัวอยาง
ทานกลาววา บุคคลที่เปนผูนําจะตองมีธรรม ๗ ประการ ซึ่ง
ก็เปนการย้ําสิ่งที่กลาวไปแลวนั่นเอง แตในที่นี้มาดวยกันเปนชุด
จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษาบาลี ซึ่งอาจจะยากหนอย
จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา คุณสมบัติในตัวของผูนาํ ๗ ประการ คือ
๑. รูหลักการ เมื่อดํารงตําแหนง มีฐานะ หรือจะทําอะไรก็
ตาม ตองรูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชน
อยางผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลักรัฐศาสตร และรูกฎกติกา
ของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูในหลัก
การ ตั้งตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการ
อะไรก็ตาม ก็ตองมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่ผูนําจะตองรูตองชัด
แลวก็ตั้งมั่นอยูในหลักการนั้น
๒. รูจุดหมาย ผูนําถาไมรูจุดหมายก็ไมรูวาจะนําคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว
จะตองมีความแนวแนมุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมายดวย ขอนี้เปน
คุณสมบัติที่สําคัญมาก
เมื่อใจมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระทั่ง ก็จะไมหวั่น
ไหว อะไรไมเกี่ยวของ ไมเขาเปา ไมเขาแนวทาง ก็ไมมัววุนวาย
ใครจะพูดจาวาดาเหน็บแนม เมื่อไมตรงเรื่อง ก็ไมมัวถือสา ไมเก็บ
เปนอารมณ ไมยุงกับเรื่องจุกจิกไมเปนเรื่อง เอาแตเรื่องที่เขาแนว

๒๖

ภาวะผูนํา

ทางสูจุดหมาย ใจมุงสูเปาหมาย อยางชัดเจนและมุงมั่นแนวแน
๓. รูจักตน คือ ตองรูวาตนเองคือใคร มีภาวะเปนอะไร อยู
ในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา
ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน มีขอยิ่งขอหยอน จุดออนจุด
แข็งอยางไร ซึ่งจะตองสํารวจตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหมีคุณสมบัติมีความ
สามารถยิ่งๆ ขึ้นไป
ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตนเอง
ยิ่งเปนผูนําก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนําไดดียิ่งขึ้นไป
๔. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวา ตองรูจัก
ขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดทําในเรื่องตางๆ ทานยกตัว
อยาง เชน รูจักประมาณในการใชจายทรัพย รูจักประมาณในการ
บริโภค ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา
และการเก็บภาษี เปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ
ลึกลงไป ตองรูวาในการกระทํานั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มี
องคประกอบ หรือมีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหนองค
ประกอบของมันจะพอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ การทําการตางๆ ทุก
อยางตองพอดี ถาไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทําใหเกิดความ
สําเร็จที่แทจริง
ฉะนั้น จะตองรูองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของ และจัด
ใหลงตัวพอเหมาะพอดี
๕. รูกาล คือ รูจักเวลา อยางที่บอกไวรวมๆ วา รูกาลเวลา
อันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ
ทําหนาที่การงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปน
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เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน
ทั้งนี้รวมทั้ง รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของ
เวลาวา เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไรจึงจะ
เหมาะ ดังเชน แมแตการพูดจาก็ตองรูจักกาลเวลา ตลอดจนรูจัก
วางแผนงานในการใชเวลา ซึ่งเปนเรื่องใหญ เชนวางแผนวา สังคม
มีแนวโนมจะเปนอยางนี้ในเวลาขางหนาเทานั้น และเหตุการณ
ทํานองนี้จะเกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณนั้นอยางไร
๖. รูชุมชน คือ รูสังคม อยางที่บอกเปนหลักกลางๆ ไววา รู
จักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา
ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุม
ชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน
ทั้งนี้ตองรูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวาง คือ รูสังคม
โลก รูสังคมของประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มี
ปญหาอะไร มีความตองการอยางไร โดยเฉพาะถาจะชวยเหลือเขา
ก็ตองรูปญหารูความตองการของเขา แมแตในชุมชนยอยๆ ถาจะ
ช ว ยเหลื อ เขา ก็ ต อ งรู ค วามตองการของเขา เพื่อสนองความ
ตองการไดถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด
๗. รูบุคคล คือ รูจกั บุคคลตามที่เขาเปน อยางที่บอกเปน
หลักกลางๆ ไววา รูความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร
และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช
จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน
โดยเฉพาะคนที่มารวมงานรวมการรวมไปดวยกันและคนที่
เราไปใหบริการ จะตองรูจักเขาตามความแตกตางเฉพาะตัว เพื่อ
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ปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจนสามารถทํา
บริการใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ รูวาจะใชวิธี
สัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร โดย
เฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัด
อัธยาศัย ความสามารถอยางไร เพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน
นอกจากนั้นก็รูประโยชนที่เขาพึงได เพราะวาในการทํางาน
นั้นไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทํางานให แตจะตองให
คนที่ทํางานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนาตัวเอง ผูนําควรรูวาเขา
ควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตที่แทจริง
ของเขาดวย
ที่พูดมานี้ คือหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ซึ่งในที่นี้จะไมบอกคําภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย ถามีคุณธรรม
๗ ประการนี้ แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่นก็เปนผูนําได เพราะรูองค
ประกอบและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเพียงพอที่จะจัดการให
ไดผล สามารถจัดวางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะใหบรรลุความสําเร็จได
สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม
เปนที่นาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซึ่งจัดลําดับ
ขอตามที่แสดงไวนี้ พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีที่เปนคุณสมบัติ
สําหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปนกลางๆ แตในกรณีที่
ตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนําโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองที่ยิ่งใหญ ทรงเปลี่ยนลําดับสลับขอ ๑ กับขอ ๒
ใหม กลาวคือ
ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แต
ในกรณีของผูนําโดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตาม
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ดวย รูหลักการ เปนการเนนที่ความมีจุดหมาย และกําหนดจุด
หมาย หรือตั้งจุดหมาย เจาะลงไปใหชัด แลวจึงวางหลักการและ
หาวิธีการที่จะทําใหสําเร็จบรรลุจุดหมายนั้น
ขอย้ําวา ผูนําจะตองมีจุดหมายดีงามที่ชัดเจนใหแกหมูชน
และตองมีจิตมุงสูจุดหมายนั้น พรอมทั้งนําพาหมูชนใหรวมกันทํา
การอยางมุงมั่นแนวแนเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น

ผูนําที่ยิ่งใหญ มองกวาง คิดไกล ใฝสูง
ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมที่เกี่ยวกับผูที่มารวมไปดวยกัน
คือ ประสานระหวางตัวผูนํา กับผูที่จะตามหรือผูที่จะรวมไปดวย
สวนคุณสมบัติดานอื่นก็เลยแทบไมไดพูด นอกจากสัปปุริสธรรมซึ่ง
เปนคุณสมบัติภายในสําหรับตัวเองที่วา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซึ่งเปนคุณ
สมบัติที่เนนดานปญญา
เนื่องจากเวลาจํากัด คิดวาเทาที่ไดพูดเรื่องภาวะผูนํามาทั้ง
หมดนี้ ก็อยากจะเนนขอสําคัญบางอยาง ซึ่งกระจัดกระจายอยูใน
ธรรมชุดตางๆ กลาวคือ
ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทํา
ดีเปนตัวอยางแกเขา และมีความรู ความสามารถ ที่จะมานําเขาได
ประการตอไป นอกจาก เปนกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัวเอง
ก็ตอง มีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาที่ปรึกษา และเพื่อน
รวมงานที่ดี ลักษณะนี้แสดงถึงความเปนคนที่ใฝแสวงปญญา
หมายความวา ในการทํางาน หรือจะนําเขาไปนั้น ไมใชวาตัวผูนํา
เองจะทําไดคนเดียว แตจะตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวงปญญา
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อยูเสมอดวย
ขอนี้สําคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ พระพุทธเจาก็
ตรัสวาตองมีหลักขอนี้ คือ ตองมีที่ปรึกษาที่ไตถาม จะไดแสวง
ปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความเปนไป และไดความคิดที่
จะมาใช ใ นการปกครอง หรื อ ดําเนิ น กิ จ การ เรี ย กสั้ น ๆ ว า มี
กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนที่รวมไปดวย แต
พร อ มกั น นั้ น ตั ว เองก็ ต อ งมี กั ล ยาณมิ ต รโดยรู จั ก แสวงหา
กัลยาณมิตรดวย
ตอไปก็ตอ งตัง้ อยูใ นความไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจตรา
สถานการณ ความเปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุม
ชน ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้ง
หมด แลวดําเนินการหาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง
อะไรจะสงผลในทางลบ ก็ตองรีบปองกันแกไข
อะไรจะเปนโอกาสที่จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา ก็ตอง
ใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชน ไมปลอยใหผานไปเปลา
ความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไม
เฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา ไมถลําพลาด และไมยอม
เสียโอกาส อยางนี้เรียกวาความไมประมาท
รวมความวา ๓ ขอนี้ตองมาดวยกัน คือ
๑. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได
๒. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาที่ปรึกษาและผูรวมการรวม
งานทีด่ มี คี วามรูค วามสามารถ และแสวงหาปญญาเพิม่ เติมอยูเ สมอ
๓. ตองเปนคนไมประมาท
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นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอีกสวนหนึ่งที่มาเสริม คือ
๔. ตองเปนคนเขมแข็ง นอกจากไมประมาท กระตือรือรน
เอาจริงเอาจังแลว ก็ตองเขมแข็งดวย แมจะมีอุปสรรค มีภัย
อันตราย มีปญหา ก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักได และอยูในหลัก ไม
หวั่นไหวไปตามเสียงขูเสียงแคะไค เปนตน
๕. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในสิ่งที่ตองการจะทํา
๖. สายตากวางไกล ขอนี้ขอสรุปดวยคําวา มองกวาง คิด
ไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํานั้น แนนอนวา
ปญญาสําคัญที่สุด คุณสมบัติขอนี้อาจจะใกลกับคําวา มีวิสัยทัศน
แตคงไมใชเทานั้น
มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคองคกรหรือชุมชนของตน แต
มองไปทั่ว ไมวาอะไรที่เกี่ยวของมีผลสงมา หรือมีอิทธิพลกระทบ
จากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น กลุมอื่น จากปญหา
ของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน อะไรตางๆ ก็รูทั่วรูทัน
มองไปทั่วโลกทั้งหมดวา โลกเวลานี้เปนอยางไร มีกระแสไป
ทางไหน มีปญหาอะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองค
กรของเราใหเขากับมันได หรือรับมือกับมันได มีสวนรวมเกื้อหนุน
มันได หรือชวยแกไขมันได มองเห็นโอกาสและชองทางที่จะดําเนิน
การตามจุดหมาย อยางนอยถาไมนํามันได ก็ไมใหถูกครอบงํา
หรือไมใหลาหลัง
คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย ทั้งสาวไปขาง
หลัง และสืบไปขางหนา คือ เอาภาวะหรือสถานการณปจจุบันตั้ง
แลวใชปญญาสืบสาวหาเหตุปจจัยในอดีต ยอนยาวไปใหเห็นวาที่
เปนอยางนี้ เปนเพราะอะไรและเปนมาอยางไร แลวก็มองหมาย
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อนาคตว า มั น จะเป น อย า งไร โยงเหตุ ป จ จั ย ที่ เ ป น มาจากอดี ต
ประสานเขากับปจจุบัน แลวก็หยั่งเห็นอนาคต สามารถวางแผน
เตรียมการเพื่ออนาคตใหบรรลุจุดหมาย
ใฝสูง หมายความวา ใฝปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงสง จุด
หมายที่ดีงาม ก็คือความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม
ความเจริญกาวหนามีสันติสุขของมวลมนุษย ผูนําจะตองมีความ
ปรารถนาในสิ่งเหลานี้อยางจริงจัง
ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝในลาภ ยศ ผลประโยชน ซึ่งในทาง
ธรรมไมถือวา สูง แตคนไทยคงเอามาใชผิด ความใฝสูง กลายเปน
ความอยากไดผลประโยชน อยากไดลาภไดยศ แลวเอาไปรวมกับ
มักใหญ กลายเปนมักใหญใฝสูง หมายถึงอยากมั่งมีมหาศาล เปน
ใหญเปนโต
ที่จริงนั้น ใฝสูง หรือใฝในสิ่งสูงที่แทจริง ก็คือ ปรารถนาสิ่งที่
ดีงาม ประเสริฐ ซึ่งไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของ
สังคม ความเรียบรอยดีงามของสภาพแวดลอม ความรมเย็นเปน
สุขนาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยูในโลกที่ดีงามทุกอยาง
อยางนี้เรียกวาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝสูง”
ในวงแคบเขามา ใฝสูง หมายถึง ความมุงมั่นที่จะสรางสรรค
งานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเปนประโยชนมากที่สุด หรือผลงานที่มีคุณคา
อยางเลิศ ตลอดจนผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด
ผูนําจะตองมีแรงใจอันนี้ คือ ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูง
ยิ่ง และดวยใจที่ใฝสูง ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐสูงอยางยิ่งนี้ ก็จะทํา
ใหเกิดกําลังใจที่จะทําการสรางสรรคทุกอยาง และนําหมูชนที่จะ
ไปดวยมารวมใจรวมกําลัง ประสานมือประสานใจ ทําดวยกัน ไป
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ดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญที่ใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และ
นําเขาไดทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุจุดหมายที่แทจริง กลาวคือ เพื่อประโยชนแกเขา
แกประชาชน แกสังคม และแกโลกทั้งหมด
ทั้งนี้ เขากับหลักพระพุทธศาสนาที่วา พระพุทธเจา และพระ
สาวกผูเปนอรหันตทั้งหลายนั้น เปนผูบรรลุประโยชนตน หมาย
ความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปนผูที่มีชีวิตอยูเพื่อจุด
หมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ ซึ่ง
แปลวา เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกชนจํานวนมาก หรือแกมวล
มนุษยชาติ และทํากิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของชาวโลก
นี้คือจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และพระ
อรหันตทั้งหลาย ซึ่งผูนําก็ดําเนินในแนวทางเดียวกัน
ถาปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ ก็จะประสบความสําเร็จ
เรียกวา เปนที่พึ่งของหมูชนได
ความเปนผูนํานั้น มีฐานะอีกอยางหนึ่ง เรียกวาเปน นาถะ
คือเปนที่พึ่ง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงเปนผูบําเพ็ญประโยชน
แกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนที่พึ่งของชาวโลก ทานผูนํา
เมื่อนําไดดี ก็จะเปนที่พึ่งของคนอื่น เปนที่พึ่งของหมูชน จนกระทั่ง
เปนที่พึ่งของมวลมนุษยชาติตอไป

จริยธรรม
นักการเมือง

∗

เริ่ ม แรก ขอทําความเขา ใจเกี่ย วกับ คําวา “จริยธรรม”
จริย ธรรมในที่นี้ มิใชหมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ ตามที่
เราใชกันปจจุบันแบบตะวันตก ซึ่งเนนที่พฤติกรรมทางสังคม แต
จริยธรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนา ไดแก การดําเนิน
ชีวิต หรือกระบวนการแหงชีวิตที่ดําเนินไปทั้งหมด คือความเปนอยู
การแสดงออก ความรูสึกนึกคิด และคุณสมบัติตางๆ ทั้งจิตใจ ทั้ง
ปญญา ทั้งพฤติกรรม
ในที่นี้ เราพูดกันถึงพฤติกรรมของนักการเมือง เมื่อพูดถึง
จริยธรรมในระดับของคนชั้นนําอยางนักการเมืองนี้ ก็ขอขามเรื่อง
จริยธรรมสามัญสําหรับคนทั่วไป ซึ่งถือวาทุกคนควรจะมีเปนพื้น
ฐานอยูแลว อยางเรื่องของการมีศีล ๕ การไมเบียดเบียน ไมทํา
รายรางกาย ไมทําลายชีวิตผูอื่น การไมละเมิดทรัพยสินของผูอื่น
∗

ขอคิดสั้นๆ พูดไวใน พ.ศ. ๒๕๔๒
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การไมประพฤติผิดทางเพศ การไมพูดเท็จ ไมโกหกหลอกลวง การ
ไมดื่มสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเวนอบายมุข เหลานี้ถือวา
เปนเรื่องของ จริยธรรมพื้นฐาน ซึ่งทุกคนควรจะมีอยูแลว
เพราะฉะนั้น ในระดับของนักการเมือง ซึ่งถือวาตองมีจริยธรรมพื้นฐานสําหรับคนทั่วไปอยูแลว จึงไมจําเปนตองพูดถึงอีก แต
เมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง จะหมายถึงการดําเนินชีวิต
ความรูสึกนึกคิด จิตใจ และสติปญญา ของผูที่จะไปบริหารบาน
เมือง หรือเปนผูนําของประชาชน ที่จะพาประเทศชาติบานเมืองไป
สูความเจริญงอกงามและสันติสุข

ปญญาที่รูเขาใจจุดหมายของงานการเมือง
เบื้องตน เมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง ก็ตองพูดถึง
จุดหมายของงานการเมือง เชน การบริหาร การปกครอง หรือการ
ดําเนินกิจการงานสาธารณะตางๆ ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ซึ่งเปน
เรื่องที่ตองรู คือเปนเรื่องทางดานปญญา
พูดกันงายๆ วา จุดหมายของงานการเมือง ก็คือ การที่จะ
บริหารกิจการหรือปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ใหประชาชน
อยูดีกินดีเปนตน แตอยางนี้ยังไมใชจุดหมายที่แทจริง
อะไรคื อ จุ ด หมายที่ แ ท จ ริ ง เราจะต อ งมองลึ ก ลงไปว า
ธรรมดาชีวิตของคนเราก็ดี สังคมก็ดีนั้น มีจุดหมายของมันเองอยู
แลว คือชีวิตตองการความเจริญงอกงาม ความเปนสุข หรือการที่
ชีวิตนั้นตองการพัฒนาใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป สังคมก็เชนเดียวกัน
ยอมมีจุดหมายที่จะทําการสรางสรรค เชนมีอารยธรรมที่เจริญกาว
หนา เปนตน
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การบริหารบานเมืองที่วาใหสงบสุข หรือใหราษฎรอยูดีกินดี
นั้น ความจริงก็เพื่อมาเปนสภาพเอื้อใหแกการกาวไปสูจุดหมาย
ของชีวิตและจุดหมายของสังคมที่พูดไปแลวนั้นอีกชั้นหนึ่ง
หมายความวา จุดหมายของการเมือง หรืองานการเมือง
นั้น คือ เพื่อสรางสภาพเอื้อ ที่จะชวยใหชีวิตและสังคมพัฒนาไปสู
จุดหมายของมัน
ทีพ่ ดู อยางนีม้ คี วามสําคัญมาก เพราะถาเราไมมองอยางทีว่ า
นี้ เราก็จะมองไปตัน เชน เปนนักปกครอง ก็คดิ แคเพือ่ ใหบา นเมือง
รมเย็นเปนสุข อยูกันเรียบรอย แลวก็จัดการบานเมืองใหสงบเทา
นั้น ซึ่งบางทีก็ทําใหการปกครองไปเนนเรื่องอํานาจ หรือมิฉะนั้น
อยางนอยก็จะทําใหบานเมืองนั้น อยูในวังวนของความเจริญและ
ความเสื่อม
ยกตั ว อย า งเช น เมื่ อ มี ค วามสามารถบริ ห ารบ า นเมื อ งดี
ประชาชนอยูดีกินดี มีความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจแลว คนก็ลุม
หลงเพลิดเพลิน หันไปหมกมุนในการเสพบริโภค การบํารุงบําเรอ
แลวก็ละเลิงมัวเมา สังคมก็เสื่อมลง
ที่จริงนั้น ผูบริหารประเทศชาติ และนักการเมืองโดยทั่วไป
จะตองจัดการงานบานเมืองนั้นเพื่อใหเกิดสภาพเอื้ออยางที่วาเมื่อ
กี้ คือ คํานึงอยูเสมอวา งานการที่เราทําหรือการที่จะบริหารกิจการ
บานเมืองนั้น ก็เพื่อใหชีวิตและสังคมไดสภาพที่เกื้อหนุนตอการที่
จะกาวไปสูจุดหมาย เชน ใหคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตในทางจิตใจ
และทางปญญา สังคมสามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการสราง
สรรคตางๆ เจริญในอารยธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป มิใชเปนจุดหมายปลาย
ปดที่เพียงวา ใหชีวิตและสังคมอยูกันสบายแลวก็จบ ถาเปนอยาง
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นั้นก็จะตัน
เมื่อเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองและการปกครอง ตลอด
จนการบริหารกิจการตางๆ แลว ก็จะตองใชปญญาศึกษาใหมาก
ขึ้น คือ ไมใชหยุดอยูแควารูเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองการ
ปกครอง เพื่อใหบานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี แต
จะตองคํานึงตอไปวา อะไรคือจุดหมายของชีวิต อะไรคือจุดหมาย
ของสังคม ที่เขาควรจะกาวตอไป แลวก็ไปเกื้อหนุนหรือหนุนนําให
ชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม ไปสูจุดหมายอยางนั้น
อันนี้เปนดานปญญา

จิตใจที่มุงมั่นตอจุดหมายและใฝดีตอสังคม
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งคือ ดานจิตใจ ภาวะดานจิตใจที่คู
กับความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของการเมืองการปกครอง
และการบริหารงานแผนดินนี้ ก็คือจิตใจที่ใฝปรารถนาอยากจะ
บรรลุจุดหมายนั้น
ความอยากนี้เปนจุดสําคัญ เปนแรงจูงใจ และเปนพลังที่จะ
ผลักดันใหนักการเมืองกาวไปในจริยธรรม ที่เปนวิถีแหงชีวิตและ
หนาที่การงานของตน ยิ่งความใฝปรารถนาหรือความอยากตัวนี้
แรงเขมเทาไร ก็ยิ่งไดผลเทานั้น
แตในทางตรงขาม ถาขาดตัวความใฝความอยากความ
ปรารถนาตอจุดหมายนี้แลว ก็พรอมที่จะเขวไดทันที
ในที่นี้จะขอพูดถึงเรื่องของแรงจูงใจ คือความอยากความใฝ
ปรารถนานี้ ซึ่งในเบื้องตนจะตองแยกเปน ๒ อยาง
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ความอยากประเภทที่ ๑ คือความอยากที่เราพึงมีตอสิ่งนั้นๆ
เอง ไดแกอยากใหสิ่งนั้นๆ มันดี หรือใหมันเจริญกาวหนางอกงาม
พูดงายๆ วา “อยากใหมันดี” เชนอยากใหประชาชนมีชีวิตที่ดีงาม
มีความสุข อยากใหบานเมืองเจริญกาวหนามั่นคง มีความรมเย็น
เปนสุข ไมวาจะทํางานใดหรือสิ่งใดก็ตาม ก็มีความใฝปรารถนาให
งานนั้นสิ่งนั้นดีที่สุดสมบูรณที่สุดของมัน เปนความปรารถนาตอสิ่ง
นั้นเอง
สวนความอยากประเภทที่ ๒ นั้น ตรงขาม คือ ความ
ปรารถนา ความอยาก ที่โยงเขามาหาตัวตน อยากเพื่อตนเอง คือ
อยากไดอยากเอา อยากใหผลเกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาจะไปเกี่ยว
ของสัมพันธกับสิ่งใด ก็เพื่อใหสิ่งนั้นอํานวยผลประโยชนใหแกตน
ความอยากประเภทนี้ เรียกวา “ตัณหา”
ความอยากประเภทที่หนึ่ง เปนความอยากที่เปนกุศล มีชื่อ
เฉพาะวา “ฉันทะ” พระพุทธเจาตรัสวา ความอยาก ที่เรียกวา
ฉันทะนี้ เปนแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือเปนแสงอรุณ
และเปนจุดเริ่มที่สําคัญของวิถีชีวิตที่ดี
นักการเมืองจะตองมีฉันทะตัวนี้ คือตองมีความอยากความ
ใฝปรารถนาที่ดีตอสิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งในที่นี้ก็คืองานการ
เมือง เริ่ม ดว ยความใฝปรารถนาตอจุดหมายของการเมืองการ
ปกครองที่วามาแลวนั้น มีความมุงมั่นเด็ดเดี่ยว อยากใหจุดหมาย
นั้นสําเร็จผลอยางแทจริง
ความอยาก ๒ ประเภทนี้ มีความสําคัญอยางยิง่ เรียกวาเปน
ตัวตัดสินทีเดียววา นักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมไดหรือไม
ความอยากประเภทหลัง ที่โยงเขามาหาตัวเองนี้ เรียกงายๆ
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วา ความเห็นแกตัว แยกยอยเปน ๓ อยาง
๑. ความอยากเพื่อตัวเองจะไดจะเอา เชน ความอยากไดผล
ประโยชน ความอยากไดรับการบํารุงบําเรอ ความอยาก
เสพบริโภค เรียกวา ตัณหา
๒. ความอยากใหตัวเองยิ่งใหญ ความอยากไดอํานาจ เรียก
เปนศัพทเฉพาะวา มานะ
๓. ความอยากที่ตองการสนองความยึดถือของตัวเอง ตัวเอง
ยึดถืออยางไรก็จะตองใหเปนอยางนั้นใหได เอาแตความ
คิดเห็นของตัว ไมฟงใคร รวมทั้งความคลั่งลัทธิ และการ
ยึดถืออุดมการณอยางรุนแรง ทั้งหมดนี้เรียกวา ทิฏฐิ
ขอที่ ๓ คือ ทิฏฐินี้ ตองระวังแยกใหดี ทิฏฐิเปนการยึดถือติด
อยูกับความเชื่อและเอาความเชื่อของตนเองเปนความจริง ซึ่งตรง
ขามกับการเอาความเชื่อเปนเครื่องชวยในการเขาถึงความจริง อัน
จะต อ งคอยพิ จ ารณาตามดู โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลต อ ความดี ง าม
ประโยชนสุขของประชาชน หรือของชีวิตและสังคม
ถาคนตกอยูใตความอยากประเภทหลัง ที่เรียกวาตัณหา
มานะ และทิฏฐิแลว สันติสุขก็เกิดขึ้นไมได
เพราะฉะนั้น จึงตองมีแรงจูงใจเบื้องตน ที่เรียกวาความ
อยากที่เปนกุศล คือฉันทะนี้ ความอยากที่เรียกวาฉันทะ ซึ่งเปนตัว
เริ่มตนที่จะนําเขาสูจริยธรรม ซึ่งจะตองแยกใหเห็นชัดลงไป อยาง
ที่กลาวเมื่อกี้วา ฉันทะ คือความอยากตอสิ่งนั้นๆ เพื่อความดีงาม
หรือความสุขเปนตนของสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ เอง ถาพูดงายๆ ก็คือ
ความอยากใหมันดี ไมวาจะเกี่ยวของกับอะไร ทําอะไร ก็อยากให
สิ่งนั้นมันดี หรือดีที่สุดของมัน
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เมื่ออยากใหมันดี ก็จะตองกาวตอไป คือ อยากทําใหมันดี
เพราะวา เมื่ออยากใหมันดี แตถามันยังไมดี ก็อยากทําใหมันดี
แลวก็จะกาวตอไปอีกวา เมื่ออยากทําใหมันดี ก็ตองรูวาทําอยางไร
มันจึงจะดีได คืออยากรู ซึ่งนําไปสูการศึกษา การหาความรู การ
พัฒนาสติปญญา
ฉะนั้น ความอยากใหมันดี หรือใฝดี กับความอยากรู หรือใฝรู
จึงเปนความหมายสําคัญของสิ่งที่เรียกวาฉันทะ
จะมองเห็นความแตกตางกันไดชัดเจนวา ถาเราเขาไปเกี่ยว
ของกับสิ่งทั้งหลาย ดวยความอยาก ๒ ประเภทนี้ จะมีผลตางกัน
อยางไร คือเขาไปเกี่ยวของกับอะไร โดยอยากใหมันดี กับเขาไป
เกี่ยวของกับอะไร โดยอยากใหมันอํานวยผลประโยชนใหแกตน
ถาเกี่ยวของกับสิ่งใดๆ โดยอยากใหมันดี ก็แนนอนวา จะ
มีจริยธรรม เพราะนี่คือจุดเริ่มของจริยธรรม
ตอจากนั้นเราก็จะคิด เราก็จะพยายาม เราก็จะทําการตางๆ
เพื่อใหสิ่งนั้นมันดี เพื่อใหผลดีเกิดแกสิ่งนั้นเอง
ฉันทะนี้ใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งกับคน หรือประชาชน
แตถานํามาใชกับคนหรือประชาชน คําวาอยากใหมันดี จะมีความ
หมายเนนไปที่ความอยากใหเขามีความสุข คืออยากใหเขามีชีวิตที่
ดีงาม ตลอดจนมีความสุข ความอยากใหมันดีที่มีตอเพื่อนมนุษย
ตอคนหรือตอประชาชนนี้ มีศัพทเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา
ฉะนั้น เมตตากรุณา ก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝดี
นัน่ เอง ทีแ่ สดงออกตอเพือ่ นมนุษย นักการเมืองการปกครองจําเปน
จะตองมีความใฝดปี รารถนาดี อยากใหมนั ดีอนั นี้ ตอชีวติ ของเพื่อน
มนุษย หรือตอประชาชน
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เนื่องจากความมุงหมายของการปกครอง ในที่สุดก็ไปรวมที่
ประชาชน คือการจัดการบานเมืองใหดี และดําเนินกิจการตางๆ
ใหไดผลดีนั้น ก็เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ใหประชาชนได
สภาพเอื้อและมีโอกาสมากที่สุดที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมของ
ตน ดังนั้น ทาทีแหงจิตใจของนักการเมืองตอประชาชน จึงเปนองค
ประกอบที่สําคัญ ยิ่ง เริ่มแตวา นักการเมือ งมองประชาชนดวย
สายตาอยางไร อยางนอยคือ มองเพื่อจะเอาจากประชาชน หรือ
มองเพื่อจะทําใหแกประชาชน
การมีเมตตากรุณา ก็ทํานองเดียวกับฉันทะ คือ เมื่อมีฉันทะ
ก็อยากใหสิ่งที่ตนไปเกี่ยวของนั้นดีงามสมบูรณ เมื่ออยากใหมันดี
ก็อยากทําใหมันดี และเมื่อทําใหมันดีไดแลว ก็สมใจตัว เกิดความ
พึงพอใจ คือมีความสุข
เมื่อมีเมตตากรุณาคือรักประชาชน ก็อยากใหประชาชนเปน
อยูดีมีความสุข อยากเห็นประชาชนมีความสุข แลวก็อยากทําให
ประชาชนมีความสุข และเมื่อทําใหประชาชนมีความสุขไดแลว ก็
เกิดความพึงพอใจ มีความสุข
ถานักการเมืองมีจิตใจใหญกวางจริงๆ เปนนักการเมืองที่แท
ก็คือจะทํางานเพื่อบานเมือง อยางแทจริง ใจอยูที่นั่น ไมคิดถึงตัว
เอง ก็จะอยากเห็นประชาชนมีความสุขดวยใจจริง จนกระทั่ง
เหมือนกับ เอาความสุขของตนไปฝากไวกับประชาชน เหมือนกับ
ตองพูดวา "ขาพเจาจะมีความสุขได ตอเมื่อไดเห็นประชาชนอยูดีมี
ความสุข"
ถานักการเมืองมีความรูสึกอยางนี้ดวยความจริงใจ ก็เรียก
วามีจิตใจอยางมหาบุรุษ
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ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย
ทีพ่ ดู เรือ่ งนีย้ ดื ยาว ก็เพราะตองการย้าํ ใหมาก เนือ่ งจากเปน
จุดตัดสินอยางทีก่ ลาวแลว ถาขาดความใฝดหี รืออยากใหมนั ดีอนั นี้
ก็จะไปมีความอยากที่ตรงกันขาม อยางที่กลาวแลว คืออยากได
ผลประโยชน อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากใหอะไรๆ
ตองเปนไปตามความยึดถือของตัว ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม
ถาถูกตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ ครอบงํา ก็แนนอนวาจริยธรรม
เดินไมได เพราะฉะนั้น จะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี
และอยากทําใหมันดีนี้ ใหเขมแข็ง ใหแรงกลา ใหเปนไปอยางมุง
มั่นที่สุด ใหฝงลึกลงไปประจําอยูในจิตใจใหได
เมื่อมีความใฝดี อยากใหมันดี ปรารถนาประโยชนสุขแก
ประชาชน และแกบานเมืองอยางนี้แลว ความปรารถนานี้ก็จะแผ
ขยายลึกซึ้งและครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพูดดวยคําสั้นๆวา ความอยาก
ใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือความใฝธรรม คือ อยากใหธรรม ความดี
ความงาม ความจริง ความถูกตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญและตรงจุดหมาย
ทําไมจึงวาตรงจุดหมาย ก็เพราะวา การทีม่ นุษยมกี ารปกครอง
มีการงานบานเมืองตางๆ นี้ ก็เพือ่ ใหเกิดมีธรรมขึน้ ในสังคมมนุษย
หรือเพื่อดํารงธรรมไวใหคงอยูในสังคม
“ธรรม” นี้พูดงายๆ ก็อยางที่กลาวแลววา คือความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการที่
จะใหเกิดความดีงาม ความถูกตองเหลานี้
การทีเ่ ราจัดตัง้ วางหลักการตางๆ เชน หลักการทางรัฐศาสตร
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หลักการทางนิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือหลักการ
ในเรื่องใดๆ ก็ตาม ก็เพื่อใหมีเกณฑมีมาตรฐานในการที่จะดําเนิน
งานเพื่อสรางสรรค ทําใหเกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และ
ประโยชนสุขที่แทนั้น
เมื่อเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็
ต อ งยึ ด ถื อ หลั ก การเหล า นี้ ซึ่ ง เรี ย กด ว ยคําสั้ น ที่ สุ ด คําเดี ย วว า
“ธรรม”
เพราะฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญขั้นตอไป
ตอจากความอยากที่ถูกตอง หรือความใฝปรารถนาดี ที่เรียกวา
ฉันทะนั้น ก็คือการที่จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ ที่ทางพระเรียกวา
ธรรมาธิปไตย และใชอํานาจตัดสินใจบนเกณฑแหงธรรมาธิปไตย
ถาคนเราไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอา
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แท เปนเกณฑ
เปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือเปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขว
ออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ เอาผลประโยชนเปน
ใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน
ถาถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญ อํานาจ
ของตน เปนตน เปนใหญ ก็เรียกวา อัตตาธิปไตย
ถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึง
พอใจของคนจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑกัน ก็เรียกวา
เปน โลกาธิปไตย
ผูเปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือ
เปนเรื่องสําคัญวา ตอนนี้จะออกสูภาคปฏิบัติ ตองตั้งหลักกอน
การที่จะตั้งหลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักการ
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กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล
ประโยชนสุขที่แท เปนใหญ เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน
เมื่อถือธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความ
ถูกตองความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้ง
กฎหมาย ตั้งธรรมาธิปไตยเปนเกณฑในการตัดสินใจ ก็จะไมเอน
เอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เห็นแกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน

หลักการ ตองสนองความมุงหมาย
จะตองย้ําไววา หลักการนั้น คูกับความมุงหมาย อยางที่
ภาษาพระเรียกวา ธรรมะ คูกับ อัตถะ
งานการของชีวิตและสังคมตองมีจุดหมาย หรือประโยชนที่
ตองการ แตการที่จะบรรลุจุดหมายนั้นได ก็ตองทําหรือปฏิบัติการ
ใหถูกตอง คือทําเหตุใหตรงพอดีที่จะใหผลที่ตองการนั้นเกิดขึ้น คือ
การกระทําหรือปฏิบัติการที่ถูกตองตามความจริงแหงความเปน
เหตุเปนผล เราจึงวางหลักตางๆ แหงการกระทําขึ้น ดังที่เรียกวา
หลักการ
หลักการเปนฐานแหงปฏิบัติการ ที่จะนําไปอยางถูกตองสู
จุดหมาย เราวางหลักการที่เปนธรรมไวเพื่อเปนฐานที่จะปฏิบัติการ
ใหบรรลุจุดหมายที่ชอบธรรม หลักการก็สนองจุดหมาย และจุด
หมายก็อาศัยหรืออิงอยูกับหลักการ
เราถือกันวา มนุษยเราจะตองเปนอยูและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ตามหลักการ หรืออยางมีหลักการ ชีวิตและสังคมของเรา จึง
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จะดํารงอยูดวยดี และไดประสบผลดี ตามความมุงหมาย
อยางไรก็ดี จะตองระวังอยูเ สมอ ใหทงั้ สองอยาง คือหลักการ
กับความมุงหมายนี้ คูไปดวยกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาด
บางทีเพลินไป ยึดถือแตหลักการ ลืมนึกถึงความมุงหมาย
ในแงหนึ่ง อาจเปนคนหนักแนน แตก็จะติดอยูกับที่ วนเวียนอยู
กับหลัก ไมเดินหนาไปไหน
โดยเฉพาะผูนํา จะตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และเปนคนที่มี
จิตใจมุงมั่นแนวแนตอจุดหมาย คํานึงอยูเสมอถึงสิ่งที่จะตองทํา
ใหสําเร็จ
เมื่อมุงมั่นตอจุดหมาย โดยตั้งมั่นในหลักการ ก็จะกาวไป
อยางมั่นคงสูจุดหมายนั้น
การมีจุดหมายที่ชัดเจน ทําใหบริหารและดําเนินกิจการอยาง
มีทิศทางเดนชัด และทําใหมีพลังเขมแข็งจริงจัง แลวหลักการก็จะ
สนองจุดหมายนั้น จึงทําใหเดินหนากาวไปอยางมั่นคง
แตถามีจุดหมายโดยไมมีหลักการ ก็อาจจะกลายเปนคน
เลื่อนลอย ไดแตหวัง โดยไมมีหลักประกันที่จะทําใหสําเร็จ หรือไม
ก็ตองเปนคนเจาเลหเจากล
นอกจากหลักการ และจุดหมายแลว ในการปฏิบัติที่จะเชื่อม
โยงจากหลักการใหถึงจุดหมาย ก็ควรจะมีวิธีการที่ฉลาดดวย วิธี
การนั้นอาศัยหลักการเปนฐาน ผูฉลาดวิเคราะหหลักการออกมา
แลว ก็จัดสรรวิธีการตางๆ เพื่อปฏิบัติการใหกาวไปจนบรรลุจุด
หมาย เราจึงตองการวิธีการที่ดีดวย
บางลัทธิถือวา วิธีการใดก็ตาม ไมวาจะดีหรือราย จะนุม
นวลหรือรุนแรง ถาทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมายได ก็ถือวาดี แต
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ในทางพุทธศาสนาสอนวา เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ดี วิธีการตอง
ชอบธรรมดวย
คนที่จะใชวิธีการที่ดี เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีไดนั้น ถูกจํากัด
ขอบเขตใหแคบเขา ทํางานไดยากลําบากกวาคนที่ไมคํานึงถึงวิธี
การวาจะชอบธรรมหรือไม จะตองมีสติปญญาความสามารถ
พิเศษจริงๆ จึงจะทําไดสําเร็จ
ในที่สุด หลักการที่ดีงามชอบธรรม จะเปนตัวจํากัดใหเรา
ตองปฏิบัติตามวิธีการที่ชอบธรรม เพื่อบรรลุจุดหมายที่เปนธรรม

รักษาธรรม คูกับอารักขาประชาชน
เมื่อมีธรรมาธิปไตยเปนหลัก ตั้งตัวอยูในหลักไดแลว ตอแตนี้
ก็กาวออกไปในการทํางาน อยางที่กลาวแลววา จุดหมายของการ
งานทางดานการเมืองนั้น เปนเรื่องเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
คือ สรางสภาพเอื้อและหนุนนําใหชีวิตและสังคมสามารถพัฒนา
กาวหนาไปสูจุดหมายของมันอีกชั้นหนึ่ง
การที่จะสรางสภาพเอื้อนี้ขึ้นมานั้น เบื้องตนก็อยางที่กลาว
แลว คือ ประชาชนจะตองอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียน
กัน ไมมีความเดือดรอน สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย และมีสิ่งที่
เรียกวา ความเปนธรรม
เพราะฉะนั้น หนาที่ของนักการเมือง โดยเฉพาะผูทําหนาที่
ทางดานการปกครอง ก็คือ การที่จะจัดการบํารุงรักษา ใหความคุม
ครองปกปองโดยชอบธรรม ที่ทานใชคําวาธรรมิการักขา คือ
อารักขาที่เปนธรรม
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สําหรับขอที่ ๒ นี้ ตามหลักเดิมแยกรายละเอียดออกไปมาก
ใหเห็นวา มีคนกลุมใดประเภทไหนบางที่ผูปกครองบานเมืองจะ
ตองเอาใจใสใหการคุมครองปกปกรักษา เชน อาจจะแยกเปนขา
ราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการทหาร ขาราชการ
พลเรือน ชาวบานทั่วไป คนที่ประกอบการอาชีพ ผูทรงศิลปวิทยา
พอคาวาณิช สมณพราหมณ ชาวชนบท ตลอดจนคนที่อยูชายแดน
และสัตวบกสัตวบินสัตวนํา้
นอกจากคุมครองรักษาใหอยูดีมั่นคงปลอดภัยแลว ก็ยังตอง
ชวยเกื้อหนุนใหเขาสามารถทําสิ่งที่ดีงาม ทําการสรางสรรค กาว
หนาไปไดในกิจการตางๆ
หากคุมครองรักษาประชาชนไมได ใหความเปนธรรม ให
โอกาสแกความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไมได งานการ
เมืองการปกครองก็เรียกไดวาจะลมเหลว เพราะวาขอนี้แหละ เปน
หลักพื้นฐานในการสรางสภาพเอื้อ หรือสรางโอกาสใหแกชีวิตและ
สังคมที่จะกาวหนาไปสูจุดหมายของมัน
ขอตอไปในดานตรงขาม นอกจากสงเสริมคุมครองปองกัน
แลว ก็จะตองระวัง ปราบปราม แกไขปญหาตางๆ ไมใหมสี งิ่ ทีจ่ ะมา
ขัดขวางไมใหประชาชนอยูดีมีสุข คือการกระทําทั้งหลายที่ไมชอบ
ธรรม ที่ทําใหเกิดความเดือดรอน ที่เปนผลเสียแกชีวิตและสังคม
ขอที่ ๓ นี้เรียกวา อธรรมการนิเสธนา แปลวา แกไขปองกัน
กําราบปราบปรามการกระทําที่ไมเปนธรรม และไมชอบธรรม ตั้ง
แตโจรผูราย อาชญากรรม ความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคม
ตลอดจนสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ และความ
เสื่อมถอยทางปญญา
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ปจจัยดี คือเศรษฐกิจที่ทั่วถึง และเพียงพอ
ขอที่ ๔ ก็มีความสําคัญมาก เปนเรื่องทางดานเศรษฐกิจ ซึ่ง
ทางธรรมถือวาเปนเรื่องสําคัญขั้นพื้นฐานที่เรียกวาปจจัย
การคุมครองรักษาประชาชน และการที่จะปองกันไมใหมี
การกระทําชั่วรายหรือความไมชอบธรรมในสังคมนั้น จะเดินหนา
ไปไดยาก ถาขาดความเพียงพอทางดานเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน
เพราะฉะนั้น ทานจึงวางหลักการขอที่ ๔ นี้ไว เพื่อใหพยายามจัด
ดําเนินการไมใหมีคนยากไร
การดําเนินการในขอนี้เรียกวา ธนานุประทาน แปลวา การ
จัดสรรปนทรัพย ใหแกคนยากไร ผูไมมีเงินทอง ใหคนที่ยากจนขัด
สนไดรับการเอาใจใส ใหมีทางทํามาหาเลี้ยงชีพ เปนอยูได
การสงเสริมใหคนร่ํารวย จะกลายเปนภัยอันตราย ถาสังคม
ไมเอาใจใสคนที่ยากไรขาดแคลน แตในทางตรงขาม ถาเราเอาใจ
ใสคนยากไรขาดแคลน ใหไดรับความเกื้อหนุนมีทางเปนอยูและ
ฟนตัวได การที่จะสงเสริมความร่ํารวยมั่งคั่งในทางที่จะเพิ่มความ
หมุนเวียนของทรัพย ก็จะกลายเปนประโยชนยิ่งขึ้น แตก็จะตองอยู
ในหลักการ คือเขาใจความหมายของความเจริญพรั่งพรอมทาง
เศรษฐกิจหรือทางวัตถุ ขอนี้สําคัญมาก
ความพรั่งพรอมทางวัตถุ หรือการมีเงินทองเปนตนนี้เรียกวา
ปจจัย หมายความวา เปน means คือ เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกาว
ตอไปได ถาเราขาดวัตถุ ขาดปจจัย ๔ เราจะไมสามารถกาวไปสู
การสรางสรรค และทําความดีงามที่สูงขึ้นไป
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จะตองย้ําวา ความเจริญพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจหรือทาง
วัตถุนี้ เปนปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาที่ดีงามและการสราง
สรรค แตไมใชเปนจุดหมาย
ถาสังคมเขาใจวาความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ ความมั่งมี
สิ่งเสพบริโภคเปนจุดหมายเมื่อไร นั่นคือความเสื่อมของสังคม
ปญหาปจจุบันนี้ที่สําคัญมากก็คือ คนมีความโนมเอียงที่จะ
มองเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความพรั่งพรอมทางวัตถุ เรื่องการเสพ
บริโภคการบํารุงบําเรอนี้เปนจุดหมายไป ฉะนั้นสังคมนี้จะตัน แลว
ก็จะตกอยูในความลุมหลงมัวเมา แลวก็เสื่อม
เพราะฉะนั้น จะตองมีทัศนคติ ทาทีการมองความหมายของ
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุนี้ให
ถูกตอง วาเปนปจจัย คือเปนเครื่องเกื้อหนุนตอการสรางสรรคทํา
สิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป คือการที่จะมีความเจริญกาวหนาพัฒนาทาง
ดานจิตใจ ทางดานปญญา ทางดานวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ
เปนตน ไมใชแคมาบํารุงบําเรอเสพบริโภคแลวก็จบ
แตทั้งนี้ ในทางกลับกัน การที่จะกาวไปสูความดีงาม และ
การสรางสรรคเหลานั้น ก็จะตองใหคนในสังคมนี้ไมขาดแคลนวัตถุ
ปจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ อยางที่กลาวแลว
นี่คือขอ ๔ ธนานุประทาน การจัดสรรแบงปนทรัพยใหกับคน
ที่ยากไรขาดแคลน หรือพยายามจัดดําเนินการไมใหมีคนที่ยากไร
ขาดแคลน ใหประชาชนมีปจจัยอุดหนุนทางวัตถุเพียงพอที่จะเปน
ฐานใหกาวขึ้นสูจุดหมายที่สูงขึ้นไปของชีวิตและสังคม
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แสวงปญญาทีท่ าํ ใหตอ งการสิง่ ทีด่ งี ามถูกตอง และเปนจริง
ตอไปขอที่ ๕ เปนเรื่องทางปญญา นักการเมือง ผูบริหาร ผู
ปกครอง จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ การแสวงปญญา ซึ่งตอง
ถือเปนหนาที่ทีเดียว ขอนี้มักจะมองขามกันไป
อยางที่กลาวแลวขางตนวา นักการเมือง หรือผูบริหารแผน
ดิน ดําเนินกิจการบานเมืองก็เพื่อสรางสภาพเอื้อ ใหประชาชนและ
สังคมเดินหนากาวไปสูจุดหมายแหงชีวิตและจุดหมายแหงสังคม
เชน สรางสรรคอารยธรรมเปนตน
การที่จะทําหนาที่นี้ได จะตองมีปญญารูวาอะไรดี อะไรเปน
ประโยชนที่แทจริง อะไรควรจะเปนจุดหมายของชีวิต อะไรควรเปน
จุดหมายของสังคม เพราะเราไมไดปกครองหรือบริหารกิจการบาน
เมืองเพียงใหบานเมืองสงบสุขอยูเฉยๆ
การที่จะสรางสภาพเอื้อนั้น ก็จะตองมีปญญาที่รูเขาใจวาจะ
ใหเอื้อตอจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรควร
จะเปนจุดหมาย อะไรเปนอารยธรรมที่แทจริง เพราะฉะนั้นนักการ
เมืองนักบริหารนักการปกครอง จึงตองแสวงปญญาอยูเสมอ โดย
ถือเปนหนาที่
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น นักการเมือง นอกจาก
จะตองศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของตนเองแลว ยังจะตองเกื้อหนุน
ใหประชาชนมีการศึกษาดวย ชีวิตและสังคมจะดีงามไมได จะมี
ความสุขที่แทจริงไมได ถาคนไมรูวาอะไรดี อะไรเปนประโยชนและ
ไมเปนประโยชนแกตนเอง
เรื่องนี้เปนปญหาใหญที่สุด เพราะวา มนุษยทั่วไปมีความ
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อยากไดอยากเอา แตก็ไมรูวาอะไรเปนสิ่งที่ตนควรจะไดควรจะเอา
อะไรเปนประโยชนแกตนหรือไม อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เปนโทษแก
ตน จึงเปนปญหาสําคัญของประชาธิปไตย
ทําไมประชาธิ ป ไตยจึ ง จะต อ งให ป ระชาชนมี ก ารศึ ก ษา
เพราะวาการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เราใหประชาชนเปน
ใหญ เรียกไดวาประชาชนเปนผูปกครอง หรือเปนการปกครองของ
ประชาชน เมื่อประชาชนเปนผูปกครอง ก็คือ ประชาชนเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด โดยถือเอาเสียงสวนมากเปนใหญ
จะตองเขาใจกันใหชัดวา เสียงสวนใหญนั้นตัดสินความจริง
หรือแมกระทั่งความดีงามไมได แตเสียงสวนใหญนั้นตัดสินความ
ตองการได
ที่บอกวาประชาชนเปนใหญ เอาเสียงขางมากตัดสินนั้น ก็
คือตัดสินวาประชาชนจะเอาอยางไร แตเสียงขางมากนั้น ไมเปน
เครื่องตัดสินวา จริงหรือไมจริง
คนแมจะมาก แตถาหากวาโง ก็บอกวาอะไรจริงไมได ดังที่
ยกตัวอยางบอยๆ เชน เมื่อ ๑๐๐ ปมาแลว คนรอยลาน พันลาน
คน ซึ่งเปนเสียงสวนใหญบอกวาโลกแบน อาจจะมีคนคนเดียวที่รู
วาโลกกลม และปรากฏวาคนเดียวนั้นถูก แตคนแปดสิบลาน รอย
ลาน พันลานนั้นผิด
เปนอันวา เสียงสวนใหญตัดสินความจริงไมได ไมวาคนจะ
วาอยางไร ความจริงก็เปนอยูอยางนั้น เสียงสวนใหญนั้นก็ตัดสิน
ไดเฉพาะวาจะเอาอยางไร คือ บอกความตองการของคน ที่วา
สังคมประชาธิปไตยใหใชเสียงสวนใหญตัดสิน ก็คือบอกความ
ตองการของประชาชนวาจะเอาอยางไร
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แตความตองการของประชาชนที่วาจะเอาอยางไรนั้น จะ
เกิดประโยชนดีงามแทจริง ก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูวา อะไรจริง
อะไรถูกตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน อะไร
กันแนที่ประชาชนควรตองการ ซึ่งไมใชแคชอบใจ เพราะอะไรที่
ชอบใจอาจจะไมใชสิ่งที่ควรตองการ และอะไรที่ควรตองการอาจ
จะไมเปนที่ชอบใจ แลวเลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปน
ประโยชนแทจริง ที่พึงตองการ
คนที่จะรูวาอะไรดีงาม จริง ถูกตอง เปนประโยชน ก็จะตอง
เรียนรูใหมีปญญา คือตองมีการศึกษา
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงตองมีการพัฒนาคน
ดวยการศึกษา ใหมีปญญาเพิ่มขึ้นอยูเสมอ เพื่อใหถึงจุดบรรจบที่
วา ประชาชนที่วาเปนเสียงสวนใหญนั้น จะไดตัดสินใจเลือกเอาสิ่ง
ที่ถูกตองดีงามเปนประโยชน
เมื่อใดการตัดสินใจของประชาชนซึ่งเลือกเอาสิ่งที่ตองการ
นั้น ไปตรงกับสิ่งที่จริงดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง เมื่อนั้น
ก็เปนความสําเร็จของประชาธิปไตย
แตถาประชาธิปไตยไดแคใหเสียงสวนใหญเลือกตัดสินใจ
เอาสิ่งที่ตองการ โดยไมพัฒนาปญญาใหรูวา อะไรเปนสิ่งดีงามที่
ควรตองการ อันนั้นก็อาจจะเปนหายนะของสังคมประชาธิปไตย
ซึ่งเวลานี้ตองยอมรับวาเปนปญหาอยางยิ่ง คือ คนเลือกเอาสิ่งที่
ตัวเองอยากไดอยากเอาเฉยๆ ทั้งที่มันเปนโทษ ไมดีไมงามไมถูก
ตอง ไมเปนประโยชนที่แทจริง
ฉะนั้น ผูนําของประเทศชาติบานเมือง ทั้งผูปกครอง ผู
บริหาร และนักการเมือง จะตองมีการศึกษาอยูเสมอ
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นีค่ อื หลักการขอที่ ๕ ทีเ่ รียกวา ปริปจุ ฉา แปลวา หมัน่ ปรึกษา
สอบถาม คนควาหาความรูอยูเสมอ เพื่อใหทราบวาอะไรจริง อะไร
ถูกตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน อะไร
เปนไปเพื่อความเจริญงอกงามที่แทจริงแกชีวิตและสังคม ถาขาด
ขอนี้เสียแลว การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไมสัมฤทธิ์ผล

ศักยภาพของนักการเมืองและประชาชน
ตัดสินคุณภาพของประชาธิปไตย
ขอสรุปวา การปกครองประชาธิปไตยนั้น คือการปกครองที่
ประชาชนเปนใหญ ที่วาประชาชนเปนใหญนั้น หมายถึงการที่
ประชาชนแตละคน ทุกๆ คนมีสวนรวมในการปกครองนั้น ก็คือมา
รวมกันปกครอง
แตการที่ประชาชนจะมารวมกันปกครองใหไดผลดี ประชา
ชนแตละคนก็จะตองมีคุณภาพ ที่วามีคุณภาพนั้น ก็คือประชาชน
นั้นจะตอง
๑. เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ตั้งอยูในหลัก
การ เคารพกฎกติกา ยึดเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ประโยชนสุขที่แทของชีวิตและสังคม เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน
๒. ประชาชนจะเปนธรรมาธิปไตยได ก็ตองมีการศึกษา มี
สติปญญา มีความรูความเขาใจวา อะไรเปนตัวธรรม คือ เปน
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนประโยชนสุขที่แท จึงจะมี
ศักยภาพที่จะปกครองตนเองไดโดยสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง
ครั้นแลวประชาชนที่มีคุณภาพเหลานั้น ก็เอาศักยภาพของ
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แตละคนมาประสานกัน ชวยกันสรางสรรคสังคมของตน ใหสงบ
สุข เจริญพัฒนา มีความดีงาม ยิ่งขึ้นไป
ถึงตอนนี้ งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้น คือ
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือ นักการ
เมืองจะตองจัดสรรสภาพแวดลอม ความเปนอยู และสภาพสังคม
ใหเอื้อตอการที่ประชาชนจะพัฒนาศักยภาพของตน ดวยการ
ศึกษา ใหเกิดสติปญญา เจริญงอกงาม เปนตน
อยางที่กลาวแลววา การที่มีการปกครองจัดสรรบานเมืองให
สงบสุข มีความมั่นคง ก็เพื่อใหเปนสภาพเอื้อตอความมุงหมายที่
วา อยางนอยประชาชนจะไดพัฒนาศักยภาพของเขา ทําตัวเองให
เปนประชาชนที่มีคุณภาพ
๒. ดึงศักยภาพของประชาชนออกมาใชงาน คือ นักการ
เมืองตองหาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนใหออกมามี
สวนรวมอยางดีที่สุดในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ
ในขณะที่คนมีศักยภาพแตกตาง ไมเหมือนกัน มีฝมือ มีสติ
ปญญา มีความรูศิลปวิทยาดานตางๆ นักการเมืองก็จัดสรรวิธีการ
ที่จะดึงเอาศักยภาพของคนเหลานั้นออกมาใชใหเปนประโยชนแก
สังคมสวนรวม
๓. ประสานศักยภาพของประชาชนเพื่อการสรางสรรค คือ
นักการเมืองตองมีความสามารถที่จะเปนศูนยประสานศักยภาพ
ของประชาชน ใหออกมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศ
ชาติของตนดวยพลังสามัคคี เพื่อใหชีวิตและสังคมดีงาม และกาว
ขึ้นไปสูจุดหมายที่พึงประสงค
จุดหมายที่พึงประสงคในการทํางานการเมือง ซึ่งสามารถใช
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เปนเกณฑทั่วไปที่จะวัดความสําเร็จของการทํางาน คือ
๑. สังคมสงบสุข มั่นคงปลอดภัย ประชาชนเปนอยูดี มี
ความพอเพียงหรือพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ เปนตน
๒. แมจะมีความสงบสุขพรั่งพรอมเปนอยูดี แตประชาชนก็
ไมประมาท ไมหลงละเลิงมัวเมาจมอยูกับการเสพบริโภค ยังคงเอา
ใจใส ตั้งใจประกอบอาชีพการงาน และทํากิจหนาที่ของตนเปน
อยางดี
๓. มี ส ภาพแวดล อ มและป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ต า งๆ ทั้ ง ทาง
รูปธรรมและนามธรรม ที่เอื้ออํานวย ใหสังคมมีพลังที่จะกาวตอไป
ในการสรางสรรคทางวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ความดีงามทาง
จิตใจ และความงอกงามแหงปญญา

จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง
ตองไมขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบาน
ที่พูดมานี้เปนตัวอยางของจริยธรรมในการปกครอง โดย
เฉพาะ ๕ ขอที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร หรือหนาที่ของผูปกครองยิ่ง
ใหญ ที่เรียกวาจักรพรรดิ ในความหมายของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
หมายถึงผูที่มีความสามารถปกครองใหบานเมืองดีโดยไมตองใช
อํานาจบังคับ
ขอทวน ๕ ขออีกครั้งหนึ่งวา
๑. ธรรมาธิปไตย เปนผูถือธรรมเปนใหญ ยึดถือหลักการ
กฎกติกา ความจริง ความถูกตอง ประโยชนสุขที่แทของ
ประชาชน เปนหลักเกณฑ เปนมาตรฐาน
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๒. ธรรมิการักขา จัดการบํารุง คุมครองรักษา ที่ชอบธรรม
ใหแกประชาชนทุกหมูเหลา ตลอดจนสัตวทั้งหลาย ทั้ง
สัตวบกสัตวบินสัตวน้ํา
๓. อธรรมการนิเสธนา ปองกัน แกไข กําราบ ปราบปราม
ไมใหมีการกระทําที่ไมชอบธรรม ไมเปนธรรม
๔. ธนานุประทาน จัดสรรแบงปนเฉลี่ยทรัพยสินเงินทอง
ปจจัยยังชีพ ใหทั่วถึง แกคนที่ขาดแคลนยากไร ใหเพียง
พอที่จะเปนอยูไดทั่วกัน
๕. ปริปุจฉา แสวงปญญา รูจักปรึกษาสอบถาม เขาหาผูรูผู
ทรงคุณ คนควาหาความรูอยูเสมอ และยิ่งๆ ขึ้นไป
ในประเพณีการปกครองแบบพุทธของเมืองไทย นอกจาก
จักรวรรดิวัตร ๕ ขอ ที่ขยายยอยออกไปเปน ๑๒ ขอแลว ยังมีหลัก
อื่นๆ อีก เชน หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเปนความประพฤติสวนพระ
องคของพระราชา หรือความประพฤติสวนตัวของผูปกครอง ๑๐
ขอ และราชสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง
ซึ่งมี ๔ ขอ ไดแก
๑. ปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร เรียกวา
สัสสเมธ
๒. ปรีชาสามารถในการทะนุบาํ รุงขาราชการ เรียกวา ปุรสิ เมธ
๓. ปรีชาสามารถในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ในเรื่อง
อาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจการคาพาณิชยตางๆ ใหคนมีทาง
ประกอบอาชีพ และไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรียกวา
สัมมาปาสะ
๔. ความสามารถในการพูดจาปราศรัย สรางความรูความ
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เขาใจ รูจักสื่อสาร เพื่อใหสังคมหรือคนในบานเมืองนั้น
เดินหนาไปดวยกันไดดี เรียกวา วาชเปยะ
อยางที่พูดแลวขางตนวา จริยธรรมพื้นฐานที่ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดาของทุกคนนั้น นักการเมืองตองมีอยูแลว กอนที่จะกาวไปสู
การมีจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อทําประโยชนใหแกประเทศชาติ
ไดตามหนาที่ เพราะฉะนั้น ในที่นี้จึงไมตองพูดถึงจริยธรรมพื้นฐาน
เหลานั้น เชนการมีศีล ๕ การเวนจากอบายมุข ความเปนผูซื่อสัตย
เปนตน
ขอลงทายหนอยวา เวลานี้ เรามีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เราบอกกันวา ประชาธิปไตยมีระบบการเมืองการ
ปกครองที่ดีที่สุด หรืออยางต่ําก็เลวนอยที่สุด
ถึงแมระบบจะดี แตถาคนไมดี คือไมมีคุณภาพ ระบบก็ไม
อาจใหสัมฤทธิ์จุดหมาย ดังนั้น ประชาธิปไตยที่ดี จึงตองมีประชา
ชนที่มีคุณภาพ ถาทั้งระบบก็ดี และประชาชนก็มีคุณภาพ คือ ดีทั้ง
คน ดีทั้งระบบ เราก็จะไดประชาธิปไตยที่ดีแทจริง
นักการเมืองเปนทั้งประชาชนสวนหนึ่งในตัวเอง เปนทั้งตัว
แทนที่บงชี้คุณภาพของประชาชน และเปนผูนําของประชาชนใน
การพัฒนาคุณภาพในตนเองของประชาชนแตละคน ถาจะให
ประชาธิปไตยดีมีคุณภาพ นักการเมืองจะตองเปนที่แสดงออกแหง
การพัฒนาคุณภาพของประชาชน
จริยธรรมเปนหลักประกันคุณภาพของคน ถานักการเมืองไม
มีจริยธรรม ก็ไมอาจเปนนักการเมืองที่มีคุณภาพ และก็เปนเครื่อง
ฟ อ งด ว ยว า คงยากที่ จ ะมี ป ระชาชนซึ่ ง มี คุ ณ ภาพที่ จ ะให มี
ประชาธิปไตยที่ดี จึงจะตองมีระบบที่รัดกุมและมีคนที่มีคุณภาพ ที่
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จะเลือกสรรนักการเมืองที่มีจริยธรรม และจะตองเอาใจใสใหมีการ
พัฒนาจริยธรรมของนักการเมืองกันอยางจริงจัง
ป ญ หาก็ พั น เปนวงจรวา แลวทําอยางไรจึงจะไดคนหรือ
ประชาชนมีคุณภาพ ที่จะมาเลือกสรรนักการเมืองที่มีจริยธรรม ถึง
ตอนนี้ ก็คงตองโยนปญหานั้นตอไปใหแกการศึกษาของชาติ ซึ่งก็
เปนกิจการที่ขึ้นตอนักการเมืองอีกนั่นเอง
เรื่องจริยธรรมของนักการเมือง ขอพูดไวเพียงนี้กอน

