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พระพุทธศาสนามีหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารทุกมิติ โดยเน้นที่การพัฒนามนุษย์
ให้มคี วามงอกงามทัง้ ทางร่างกายและจิตใจเป็นเบือ้ งต้นให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมทีส่ มบูรณ์จากนัน้ มนุษย์
จึงไปท�ำการบริหาร
พระพุทธเจ้าพระองค์เอง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นพระธรรมราชา สมัยพุทธกาล คือทรงเป็นผู้น�ำ
ในการปกครองและจัดการบริหารกิจการสูงสุด ในองค์กรของพระพุทธศาสนาเมื่อยุคสมัยชมพูทวีป
รวมถึงลักษณะอันส�ำคัญยิง่ ของพุทธธรรมซึง่ พระองค์ ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง อันแสดงถึงทรงมีภาวะ
ด้านผู้น�ำต่อสังคมโลกโดยทรงน�ำหลักพุทธวิธี ไปเพื่อเผยแผ่ประยุกต์ใช้ในการปกครองในฐานะของความ
เป็นพระธรรมราชา
พุทธวิธี ดังที่ปรากฏทางพระพุทธศาสนานั้น ได้แสดงถึงความเป็นสากลที่ทุกคนพึงปฏิบัติธรรม
อย่างเดียวกัน ใครปฏิบัติได้มากก็อยู่ในฐานะสูง ยิ่งอยู่ในฐานะที่สูงก็ยิ่งเป็นที่หวังว่าจะต้องประพฤติให้สูง
ตามไปด้วย หากประพฤติตนไม่อยู่ในธรรมจะถูกโลกต�ำหนิ กษัตริย์จึงประพฤติธรรมและเผยแพร่ธรรม
ซึ่งก็ต้องรวมหน้าที่เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกไปด้วยโดยปริยาย กษัตริย์ในความหมายเช่นนี้ จึงได้
ชื่อว่าเป็นธรรมราชา ศาสนาพราหมณ์ ผนวกความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเข้ากับลักษณะของกษัตริย์ และโยง
วรรณะกษัตริย์เข้ากับพระผู้เป็นเจ้า จึงเกิดความคิดแบบเทวราช ส่วนพระพุทธศาสนา ไม่ยอมรับความ
ศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท จึงไม่ยอมรับการเกิดวรรณะจากพระผู้เป็นเจ้า และมิได้ให้ฐานะอันส�ำคัญ
แก่เทพเจ้าทั้งหลาย หากแต่ก�ำหนดว่าความเป็นเทพก็เกิดจากบุญอันบุคคลได้กระท�ำ คนธรรมดาก็อาจ
สูงส่งเท่าเทพและพรหมได้ หากประพฤติธรรมสูงพอ ดังนั้น พระเจ้าแผ่นดินที่ดีจึงเป็นสมมติเทพ คือเทียบ
ได้กบั เทพในเชิงการปฏิบตั ธิ รรม และมีสทิ ธิในการปกครอง เพราะคุณธรรมดังกล่าว หากปราศจากคุณธรรม
เมื่อใด ผู้อื่นก็มีสิทธิโค่นล้มเสียได้ ดังนั้น ธรรมราชา จึงปกครองโดยเน้นการปฏิบัติตามธรรมและสอนให้
ผู้อื่นปฏิบัติธรรมมากกว่าปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วใช้อ�ำนาจปราบปรามเมื่อประชาชนท�ำผิด
ยิ่งกว่านั้นนอกจากธรรมราชา ไม่ถืออ�ำนาจเป็นเครื่องมือปกครองแล้ว ยังทรงควบคุมพระองค์มิให้ลุ
แก่อ�ำนาจ หรือให้ความส�ำคัญแก่ฐานะอันสูงของพระองค์ยิ่งกว่าความสุขของประชาชน ดังจะเห็นได้จาก
พรหมวิหารธรรมและธรรมหลายข้อในทศพิธราชธรรม คือ ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน
ความหนักแน่นในธรรม เมื่อกษัตริย์ ปฏิบัติพระองค์ตามธรรมดังกล่าว ย่อมใช้อ�ำนาจในทางที่เป็นธรรม
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แม้จะทรงพระราชอ�ำนาจอยู่สักเพียงใดก็ตาม การเน้นลักษณะของผู้น�ำที่ดีอาจเป็นเหตุให้พระพุทธองค์
ทรงเห็นว่าเพียงพอแล้วส�ำหรับการปกครองแว่นแคว้นต่าง ๆ
พระพุทธศาสนาซึง่ ได้รบั อิทธิพลเรือ่ งของภาวะความเป็นผูน้ ำ� เข้ามาตลอดจนได้มกี ารประยุกต์และ
พัฒนา คุณภาพของภาวะผูน้ ำ� ตามแนวพุทธวิธใี นพระพุทธศาสนา โดยให้ผปู้ กครองน�ำธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ ให้เป็นสังคมที่มีระเบียบให้อยู่ด้วยความสงบสุข เหตุใด
พระพุทธศาสนา จึงต้องการให้ผู้น�ำมีคุณธรรมเป็นพิเศษ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระพุทธศาสนาให้ความ
ส�ำคัญต่อภาวะผู้น�ำมาก เพราะภาวะผู้น�ำมิใช่เป็นเพียงผู้น�ำในทางการเมืองเท่านั้น แต่เป็นทั้งศูนย์กลาง
ที่ท�ำให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ทั้งเป็นผู้ที่ต้องน�ำสังคมมนุษย์อีกด้วย
ดังนั้น ถ้าผู้ปกครองมีคุณธรรม สังคมก็จะอยู่ด้วยสันติสุข ประชาชนก็จะถือเอาตัวอย่างคุณธรรม
ของผู้น�ำไปปฏิบัติ ถ้าประเทศใด มีผู้น�ำเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณธรรม ประเทศนั้น บ้านเมืองนั้น
ก็จะมีเสถียรภาพที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้า สังคมจะไม่เดือดร้อน คุณธรรมของผู้น�ำจึงเป็นสิ่งที่ปรารถนา
เพราะถ้าผู้น�ำไม่มีคุณธรรมแล้ว ผู้น�ำนั้น จะใช้แต่อ�ำนาจ ตามความพอใจของตน และอาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจากคนที่มีเมตตากรุณาจนกลายเป็นคนที่โหดร้ายจนได้ กลายเป็นเทวราชได้ ดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงเสนอหลักธรรมให้ผู้น�ำ ดังเช่น ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะพัฒนาความเป็นผู้น�ำ โดยใช้
หลักพุทธธรรมให้เป็นภาวะผู้น�ำที่พึงประสงค์ได้

บริบทในแนวคิดของความส�ำคัญต่อภาวะความเป็นผู้น�ำ

ในพระสุตตันตปิฎก (พระไตรปิฎก) หลักพุทธวิธีซึ่งปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ได้แสดงเรื่อง
เกี่ยวกับผู้น�ำและภาวะความเป็นผู้น�ำไว้ แม้จะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆในเชิงประวัติศาสตร์แต่จะ
เห็นถึงความเป็นผู้น�ำเมื่อวิเคราะห์ในหลักการส�ำคัญ จะพบเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับภาวะผู้น�ำตามคติ
พระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากผู้น�ำไม่ว่าจะด�ำรงฐานะ หรือต�ำแหน่งใด เช่น กษัตริย์ ราชา มหาสมมติ
เป็นต้น ได้สะท้อนถึงภาวะผู้น�ำอันสืบเนื่อง หรือมีรากฐานพุทธวิธีสังเกตได้จากจริยาวัตรหลากหลายของ
ผู้น�ำล้วนมีความเกี่ยวข้องกับภาวะอ�ำนาจ ความสัมพันธ์ของผู้น�ำและสมาชิกในสังคม ร่วมกันท�ำกิจกรรม
มากมาย ดังปรากฏออกมาในลักษณะของคุณธรรม หรือการปฏิบัติธรรม ตามหน้าที่ทั้งผู้น�ำและสมาชิก
ในกลุ่ม ฉะนั้น พุทธธรรมจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความส�ำคัญของผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ เพื่อบริหารจัดการ
ในการปกครอง โดยความริสุทธิยุติธรรมโดยแท้แม้ในอัคคัญญสูตร1 นั้นเอง (พระไตรปิฎก) ก็ได้กล่าวถึง
ก�ำเนิดของมนุษย์สังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความสัมพันธ์ของคนในสังคม หรือรัฐ นั่นคือความ
เกี่ยวข้องของผู้น�ำและสมาชิก พุทธธรรมที่บ่งถึงภาวะของผู้น�ำนั้น มีพื้นฐานที่ธรรมชาติทางกายและ
1

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๑/๘๓.
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ทางใจของมนุษย์ สภาพธรรมชาติ(State of Nature) ของปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง เริ่มด้วยสมัย
ที่โลกพินาศ สัตว์โลกที่มีบุญ ได้เกิดในชั้นอาภัสสรพรหม มีปีติเป็นอาหาร ไม่มีเพศ มีรัศมี อยู่ในวิมาน
อันงามเมื่อโลกก�ำลังเกิดใหม่ จักรวาลยังเป็นน�้ำ มืดมน ไม่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ไม่มีกลางวัน
กลางคืน ต่อมาเกิดพื้นดินลอยขึ้นอยู่อยู่บนผิวน�้ำ มีสี กลิ่น และรสดี สัตว์โลกคนหนึ่งจึงลองชิมดูและสัตว์
โลกอื่น ๆ ก็ชิมตาม ตัณหาหรือ ความอยากก็เกิดขึ้นร่างกายก็หยาบขึ้น แล้วเกิดการดูหมิ่นผิวพรรณกัน
จึงท�ำให้เกิดชนชั้นวรรณะ และระบบสังคมในเวลาต่อมา
พุทธวิธี เพื่อความเป็นพระจักรพรรดิ ตามหลักจักกวัตติวัตร เป็นหน้าที่ของความเป็นผู้น�ำ ในฐานะ
ผู้ปกครอง บริหารอาณาจักร ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ๔ ประการ กล่าวคือ
		 ๑. การตัง้ ตนให้ดำ� รงอยูใ่ นธรรมและการรักษาคุม้ ครองป้องกันอันชอบธรรม (ธรรมาธิปไตยและ
ธรรมิการักขาวรรณคุปติ) จะสร้างความชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน ได้แก่ บริวารในปกครอง
คือ มเหสี โอรส ธิดา ข้าราชการ และสมาชิกภายใต้รัฏฐาภิบาล (good governance) หมายถึง ชนทุกหมู่
เหล่าชาวบ้านชนชั้นต่างๆ ตลอดจนพระสงฆ์บรรพชิตผู้ทรงคุณธรรม แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ชนิดต่างๆ
		 ๒. การจัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามการกระท�ำความผิดผู้น�ำจะมีการจัดการมิให้มีการ
กระท�ำความผิด ความชั่วร้ายเดือดร้อนขึ้นในบ้านเมืองอย่างเด็ดขาด
		 ๓. การกระจายรายได้ (ธนานุปทาน) ผู้น�ำให้มีการปันทรัพย์สินเฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์มิให้มี
คนยากไร้ในอาณาจักร
		 ๔. การแสวงหาปัญญาและคุณธรรม (สมณพราหมณปริปจุ ฉา) ผูน้ ำ� จะต้องหมัน่ ปรึกษาสอบถาม
ปัญหากับสมณพราหมณ์ นั่นคือ การมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักปราชญ์ ผู้มีคุณธรรมเพื่อช่วยงานกิจการ
บริหารราชอาณาจักรให้เกิดความเจริญก้าวหน้า จะเห็นได้ว่า ผู้น�ำในฐานะผู้บริหารราชอาณาจักร มีส่วน
อย่างมากในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักร และยังให้เกิดความผาสุกแก่สมาชิก หรือ
ประชาชนในอาณาเขต จุดส�ำคัญทีแ่ สดงถึงภาวะความเป็นผูน้ ำ� ทีส่ ามารถสร้างสรรค์ความเจริญ ดังปรากฏ
ในหลักพุทธธรรมว่าด้วยความเป็นจักรพรรดิ คือ การให้ทาน การเฉลี่ยแบ่งปันทรัพย์ และดูแลความ
ประพฤติของสมาชิกในเขตแดนสิ่งที่ค�ำนึงถึงอย่างมาก คือ ความเป็นอยู่สุขสบาย หรือความมั่งคั่งของ
สมาชิกในราชอาณาจักรนัน้ มิใช่เป้าหมายส�ำคัญของความรุง่ เรืองสถาพรของรัฐ แต่ความเป็นอยูต่ ามธรรม
คือ ความสงบสุข ที่มีรากฐานมาจากความมีศีลธรรมคุณธรรมของสมาชิกทุกคนในราชอาณาจักร ถือว่า
เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ของภาวะผู้น�ำอันจะสามารถแสดงถึงความเป็นผู้น�ำที่พึงประสงค์ตามหลัก
พุทธวิธี
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กูฎทันตสูตร2 (พระไตรปิฎก) แสดงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองของผูน้ ำ� ในฐานะผูป้ กครองรัฐ
ตามหลักพุทธธรรม สูตรนี้กล่าวถึง สาเหตุของอาญากรรม และแนวทางแก้ไขที่จะท�ำให้อาชญากรรมนั้น
หมดไป จะต้องท�ำให้สมาชิกในฐานะประชาชนในรัฐมีความเป็นอยู่ที่ดี ชาวบ้านจะต้องมีอยู่มีกิน ชาวนา
จะต้องได้สิ่งที่จ�ำเป็นแก่การท�ำนา พ่อค้าจะต้องมีทุน ลูกจ้างผู้ใช้แรงงงานมีงานท�ำมีเงินได้พอเลี้ยงชีพ
คนเดือดร้อนควรที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ท�ำให้ประชาชนมีรายได้พอเพียง วิธีการดังกล่าว ถือเป็นสิ่งที่
ผู้น�ำต้องปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑. พลเมืองเหล่าใดในบ้านเมืองของพระองค์ ก็จะขะมักเขม้นในกสิกรรม และโครักขกรรม
ขอพระองค์จงเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร
		 ๒. พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม ขอพระองค์ทรงเพิ่ม
ทุนให้แก่พลเมืองเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร
		 ๓. ข้าราชการเหล่าใดในบ้านเมืองของพระองค์ขยัน ขอพระองค์พระราชทานเบี้ยเลี้ยงและ
เงินเดือนแก่ข้าราชการเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร
กิจกรรมที่ผู้น�ำต้องด�ำเนินการนั้น มีความเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของมวลสมาชิก ถ้าผู้น�ำดี
นั่นหมายถึง จะต้องสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของอาณาประชาราษฎรได้
นับเป็นการน�ำหลักพุทธวิธีมาใช้ในการบริหารการเมืองการปกครองประเทศ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะ
ความเป็นผู้น�ำที่พึงประสงค์ของมวลสมาชิกในสังคมระดับประเทศ
พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีพระปรีชา สามารถในการจูงใจให้คนเกิดความต้องการอยากปฏิบัติ
ตามค�ำสั่ง โดยการสั่งการแต่ละครั้ง เป็นที่ยอมรับได้ง่าย เพราะไม่ทรงใช้วิธีเผด็จการ แต่ทรงใช้วิธี ระบบ
ธรรมาธิปไตย (supremacy of righteousness) ซึ่งเรียกว่า อธิปไตย3 ๓ ประการ ดังนี้
		 ๑. อัตตาธิปไตย (supremacy of self) ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี และ
เกียรติภมู ิ ของตนเป็นใหญ่ กระท�ำการด้วยปรารภตนและสิง่ ทีเ่ นือ่ งด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่
เว้นชั่วท�ำดีด้วยเคารพตน
		 ๒. โลกาธิปไตย (supremacy of public opinion) ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของ
ชาวโลกเป็นใหญ่หวัน่ ไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระท�ำการด้วยปรารภจะเอาใจหมูช่ น หาความ
นิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่เว้นชั่วท�ำดี ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามมติของคนส่วนใหญ่และเคารพมติของคนส่วนน้อยในเวลาเดียวกัน
2
3

ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕.
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		 ๓. ธรรมาธิปไตย (supremacy of righteousness) ถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลักการ
ความจริง ความถูกต้องความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท�ำการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบตาม
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นทีร่ บั ฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีทสี่ ดุ เต็มขีดแห่งสติปญ
ั ญา
จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เป็นประมาณอย่างสามัญ
ได้แก่ ท�ำการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา
พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ทรงใช้วิธีการด้วยระบบธรรมาธิปไตยผู้เป็นนักปกครอง นักการเมือง
ต้องถือเป็นนัยส�ำคัญว่า จะต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือการถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง
ความดีงาม เหตุผลประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐาน เมื่อถือธรรมเป็นใหญ่ ก็เห็น
แก่ธรรม เห็นแก่ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ ก็จะไม่เอนเอียงไปข้างไหน
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก และจะมีความชัดเจนในการบริหารการปกครองประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักธรรมในการปกครองที่จะน�ำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หลักธรรมนั้นชื่อว่า
อปริหานิยธรรม4 แปลว่า ธรรมที่ท�ำให้เจริญโดยส่วนเดียว มีอยู่ ๗ ประการ กล่าวคือ
		 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือหมั่นพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อระดมสมองช่วยกันแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ของกิจการบ้านเมือง ไม่ควรท�ำอะไรตามล�ำพังหรือเมินเฉยต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
		 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิก คือ เมื่อถึงเวลานัดหมายหรือมีหนังสือ
เชิญประชุม ก็มาประชุมให้ตรงต่อเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน และถ้ายังไม่หมดวาระการประชุมหรือยังมิได้
ปิดประชุม ก็ไม่สมควรหลบหนีออกจากที่ประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร
		 แต่ปัจจุบันนี้ เรามักจะได้เห็น หรือได้ยินอยู่เสมอว่าถึงเวลาประชุมแล้วก็เปิดประชุมไม่ได้
เพราะสมาชิก ยังมาไม่ครบองค์ประชุมและเวลาเลิก ก็ทยอยกันหลบหนีออกจากที่ประชุม
		 ๓. ไม่ทำ� อะไรนอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับคือได้บญ
ั ญัตสิ งิ่ ใดไว้เป็นข้อบังคับ ก็ประชุมไปตาม
ระเบียบนั้นและไม่เหยียบย�่ำกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ ไม่ถือเอาตามอ�ำเภอใจใคร่ต่อความสะดวก ข้อก�ำหนด
กฎเกณฑ์อันใด ยังมิได้ก�ำหนดบัญญัติไว้ ก็ไม่กล่าวอ้างหรือก�ำหนดขึ้นมาเอง
		 ๔. เคารพให้เกียรติท่านผู้ใหญ่ในที่ประชุม ผู้ใหญ่ย่อมมีประสบการณ์มากพบเห็นหรือเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ มาก่อน ควรรับฟังค�ำแนะน�ำท้วงติงของท่าน โดยเฉพาะท่านผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม
ต้องฟังค�ำตักเตือนของท่านด้วยความเคารพ
		 ๕. ให้เกียรติแก่สตรีและเด็ก คือไม่ปล่อยให้สตรีและเด็กตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกข่มเหงรังแก
เพราะโดยธรรมชาติแล้ว สตรีและเด็กย่อมมีสรีระร่างกายอ่อนแอกว่า หากไม่คอยช่วยเหลือคุ้มครองจะ
ท�ำให้พวกจิตทรามท�ำร้ายได้ง่าย
4
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		 ๖. เคารพบูชาปูชนียสถานของชาติ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ทีบ่ รรพบุรษุ ได้กอ่ สร้างไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ เช่น เจดีย์ อนุสาวรีย์ ประจ�ำชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนความทรงจ�ำ เร้าให้กระท�ำความดี
และเป็นที่รวมจิตใจของหมู่ชน จึงไม่ควรละเลยต่อพิธีการที่แสดงถึงความเคารพบูชาอันพึงท�ำต่ออนุสรณ์
สถานเหล่านั้น
		 ๗. คุ้มครองอารักขาผู้ทรงศีล ให้ความอารักขาบ�ำรุงอันชอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล ทรงธรรม เต็มใจ
ต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่อย่างเป็นสุข
หลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ รัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในชมพูทวีปครั้ง
อดีตกาล ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แม้ปัจจุบันก็ยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ ปัญหาสมาชิกไม่ครบ
องค์ประชุมก็ดี สมาชิกยังไม่พอที่จะเปิดประชุมก็ดี ตลอดจนความวุ่นวายแย่งกันพูด แสดงอาการไม่ให้
เกียรติประธานก็ดี อาจหมดไปหรือลดน้อยลงบ้างก็ได้
บริบทในแนวทางของความเป็นผู้น�ำที่ถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ต่อการเมือง
การปกครองประเทศ มีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมในโคปาลสูตร5 ดังนี้
		 ๑. การรู้จักรูป ผู้น�ำจะต้องรู้จักและเข้าใจผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะของสมาชิก
องค์กร ความรูน้ นี้ อกจากจะสร้างความสนิทสนมกันแล้ว ยังก่อให้เกิดมิตรไมตรีตอ่ กัน เข้าใจความต้องการ
การประวัติพื้นเพของมวลสมาชิก
		 ๒. ฉลาดในลักษณะ เมื่อผู้น�ำรู้จักตัวบุคคล ก็สามารถพิจารณาจัดสรรต�ำแหน่งงานต่างๆ
ให้เหมาะสม
		 ๓. คอยเขีย่ ไข่ขา่ ง ผูน้ ำ� สามารถแสดงศักยภาพของตนได้ จากการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานต่อความเชื่อถือในอ�ำนาจ
		 ๔. คอยปิดบังแผล ผู้น�ำจะต้องมีความระมัดระวัง ส�ำรวจตรวจตรามิให้เกิดความเสียหาย
อันเป็นการท�ำลายชื่อเสียงของสมาชิกในสังคม ป้องกันมิให้ปรากฏออกมาภายนอก
		 ๕. สุมควันผู้น�ำจะสามารถแสดงความสามารถของตน แก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องในแง่การนิเทศ
งานแก่มวลสมาชิก ต้องอาศัยประสบการณ์และภาวะผู้น�ำที่พึงประสงค์
		 ๖. รู้จักท่า (น�้ำ) ผู้น�ำจะต้องแสวงหาความรู้ รู้จักจัดความคิดในการท�ำงาน มีคณะท�ำงานที่ดี
มีคณะที่ปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก
		 ๗. รู้ว่าโคกินน�้ำแล้วหรือยัง ผู้น�ำจะต้องรู้จักกระบวนการพัฒนา ให้โอกาสแก่ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของมวลสมาชิก ด้วยการอบรม เพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพ
5
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		 ๘. การรู้ทาง ผู้น�ำจะต้องรู้แนวทางในการบริหารจัดการขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักจุดร่วมของ
ชีวิตมนุษย์ โดยน�ำพาสมาชิกของตนไปสู่จุดหมายของชีวิตร่วมกัน
		 ๙. ฉลาดในสถานที่โคจร ผู้น�ำจะต้องสามารถประเมินศักยภาพของกลุ่ม ด้วยการก�ำหนด
เป้าหมายวางแผนการท�ำงานและแนวทางปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุ
		 ๑๐. รีดนมให้เหลือไว้ ผู้น�ำจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิก รู้จักประสานประโยชน์
ด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วยความเหมาะพอดี รักษาสมดุลระหว่างการให้กับการรับ
		 ๑๑. การบูชาโคทีเ่ ป็นพ่อฝูง หรือจ่าฝูง ผูน้ ำ� จะสามารถเสริมภาวะของตนให้เด่นชัด ด้วยการรูจ้ กั
ให้บ�ำเหน็จในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มและมวลสมาชิก
จะเห็นว่าผู้น�ำมีความส�ำคัญอย่างมากทั้งในแง่การบริหารงาน คือ มีการวางแผนการท�ำงานการน�ำ
แผนไปปฏิบตั ิ และการประเมินผล ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารดังนี้ มีความแตกต่างกันไปตามภาวะของผูน้ ำ� แต่ละ
บุคคล แต่สงิ่ ทีจ่ ะแสดงถึงภาวะผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์ ตามหลักพุทธธรรมอันน�ำไปประยุกต์ให้เกิดผล มิใช่เพียง
สร้างความมั่นคงกับฐานอ�ำนาจ หรือต�ำแหน่ง สถานะของผู้น�ำในกลุ่มเท่านั้น แก่นแท้ของพุทธธรรม
ได้แสดงให้เห็นภาวะของผู้น�ำซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ฉลาด รอบรู้ มีความมุ่งหมายในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและมวลสมาชิก
การบริหารองค์กรเป็นเรื่องจริงในวิถีชีวิตการท�ำงานอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกลับไป
กลับมาระหว่างสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ถ้าผู้น�ำขาดสติไม่ยึดหลักธรรมการบริหารก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมมนุษย์ได้
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