การประชุมวิชาการโครงการผู้นาแห่งอนาคต
หัวข้อ “คุณธรรม นาร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นาภูมิปัญญาตะวันออก”
1. ความเป็นมา
“โครงการผู้นาแห่งอนาคต” ดาเนินงานโดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ
การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานในด้าน
สุขภาวะทางปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้นาที่มีจิตวิญญาณ มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นผู้นาที่อุทิศตน
และมุ่งมั่นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ส่วนรวมอันเป็นการขั บเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ตลอดจน การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสร้างจินตนาการใหม่และค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อให้
สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนาไปสู่การสร้างพลังนาพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่
ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคง (Resilient Society)
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนผ่านการสร้างพื้นที่กลาง เป็นสะพานเชื่อมร้อย หล่อเลี้ยงพลังและเปิดมุมมอง
แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตด้านจิตวิญญาณของผู้นาต่างๆ จากหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
ภาครัฐ จากทัง้ ส่วนกลางและจากพื้นที่ชุมชนโดยมีทั้งผู้นารุ่นใหญ่ รุ่นกลางและรุ่นเล็กเน้นความหลากหลายของผู้นาที่มา
เข้าร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากความต่างและสานพลังบนความแตกต่างหลากหลาย โครงการฯ มุ่งพัฒนารวบรวมและ
ผลิตสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีแ ละปฏิบัติว่าด้วยเรื่องภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านงานวิจัยและการทางาน
ร่วมกันกับเครือข่ ายต่างๆ สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตื่นตัวและการตระหนักรู้ของสั งคมไทยในเรื่อ ง
ดังกล่าว รวมทั้งมุ่งบ่มเพาะพัฒนาสร้างรูปแบบวัฒนธรรมการทางานและศักยภาพของทีมงานโครงการและเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการตามแนวทางภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้จากบริบทจริง
การดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โครงการฯ ได้สนับสนุนโครงการวิจัยจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย “เชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้วยภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดาเนินการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผู้นา” ดาเนินการโดยภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “โครงการศึกษา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของในเขตเมือง” ดาเนินการโดยคุณศรินพร พุ่มมณีและคณะทางาน และ “โครงการภาวะ
ผู้นาในภูมิปัญญาตะวันออก” ดาเนินการโดยภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิต
งานวิจัยจานวนรวม 6 ฉบับ
งานวิจัยของโครงการวิจัยทั้งสามได้ท้าทายนิยามของคาว่า “ผู้นา” และ “ภาวะการนา” ตามกระบวนทัศน์เดิม เสนอ
แง่มุมและมิตใิ หม่ๆ ต่อการมองผู้นาและภาวะการนาอย่างลึกซึง้ จากภูมปิ ัญญาตะวันออก รวมถึงการวิเคราะห์ “ภาวะการ
นากระบวนทัศน์ใหม่” ในบริบทของการปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางสังคมจริง โครงการฯ จึงเล็งเห็นว่าประเด็นเหล่านี้ มี
คุณค่าและน่าจะได้รับการยกระดับเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง จึงกาหนดจัดการประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อ
“คุณธรรม นาร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นาภูมิปัญญาตะวันออก” โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแผ่องค์ความรู้
เกี่ยวกับภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่ในบริบทต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะการนากระบวน
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ทัศน์ใหม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับความเข้าใจต่อมโนทัศน์เกี่ยวกับ ผู้นาและ
ภาวะการนา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความเป็นไปได้ของการใช้ภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อน
สังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่สู่สาธารณะ
2.2 เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นาและภาวะการนาแก่เครือข่ายโครงการผู้นาแห่งอนาคตและสาธารณะ
2.3 เพื่อสร้างพื้นทีแ่ ลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ

3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ส นใจจากเครือ ข่ า ยโครงการผู้ น าแห่ ง อนาคต ภาคประชาสั ง คม ผู้ ประกอบทางสั ง คม สถาบัน การศึก ษาและ
สาธารณะรวมประมาณ 75 – 100 คน

4. สิ่งที่จะได้รับ
4.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่
4.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ

5. วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพลูแมน ซอย
รางน้า เขตพญาไท กรุงเทพฯ (พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)

6. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
นางสาวทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ อีเมล : thurian.ch@gmail.com
โทรศัพท์ : 089-238-9201, 02-441-5222 โทรสาร: 0-2441-5223
นายกานน คุมพ์ประพันธ์ อีเมล์: kokkrak@gmail.com โทรศัพท์ 085-062-1481
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการโครงการผู้นาแห่งอนาคต
หัวข้อ “คุณธรรม นาร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นาภูมปิ ัญญาตะวันออก”
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้า เขตพญาไท กรุงเทพฯ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 – 09.10 น.

กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร. อนุชาติ พวงสาลี ผู้อานวยการโครงการผู้นาแห่งอนาคต
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.10 – 10.30 น.

นาเสนอโครงการ “ภาวะผูน้ าในภูมิปญ
ั ญาตะวันออก”
บทความที่ 1 เรื่อง “ครอบครัว รัฐ สายลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นาในปรัชญาขงจื่อ”
ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความที่ 2 เรื่อง “การสร้างพลังแห่งตนในปัจเจกชน : ภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋า”
โดย ผศ.ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความที่ 3 เรื่อง “กุศโลบายของผูน้ าในปรัชญาหานเฟยจื่อ”
โดย รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 10.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 – 11.20 น.

บทความที่ 4 เรื่อง “การท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากวัฒนธรรม : ภาวะผู้นาของ
พระพุทธเจ้า”
โดย ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.20 – 12.00 น.

ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ
นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คุณภัทระ คาพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

นาเสนอโครงการ “ผู้นากับการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง”
โดย คุณศรินพร พุ่มมณี และทีมงาน นักพัฒนาชุมชนเมือง
นาเสนอโครงการ “วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้วยภาวะการนากระบวนทัศน์ใหม่แก่
องค์กรที่ดาเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นา”
โดย ผศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ และทีมงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล

14.00 – 14.40 น.

ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ
รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ มูลนิธกิ ารเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

14.40 – 15.30 น.

เปิดซักถามและอภิปรายทั่วไป

15.30 – 16.00 น.

การสังเคราะห์เพื่อมองไปข้างหน้าและกล่าวปิดงาน
โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ดาเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองผู้อานวยการโครงการผู้นาแห่งอนาคต
รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สรุ ปการประชุมวิชาการโครงการผู้นาแห่ งอนาคต
“คุณธรรม นาร่ วม และการเปลี่ยนผ่ าน : ภาวะผู้นาในภูมิปัญญาตะวันออก”
วันเสาร์ ท่ ี 13 กุมภาพันธ์ 2559
จัดโดย โครงการผู้นาแห่ งอนาคต คณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุ งเทพ
การประชุมวิชาการ จัดโดยโครงการผู้นาแห่งอนาคต ในหัวข้ อ“คุณธรรม นาร่วม และการเปลี่ยนผ่าน:
ภาวะผู้นาในภูมิปัญญาตะวันออก” ครัง้ นี ้เป็ นการจัดงานประชุมเชิงวิชาการของโครงการฯ เป็ นครัง้ แรก
หลังจากทางานมาเป็ นปี ที่สอง บนพื ้นฐานความเชื่อที่วา่ การขับเคลื่อนสังคมที่สลับซับซ้ อน จาเป็ นจะต้ อง
พัฒนาและค้ นหา “ภาวะผู้นาร่วม” โดยการทางานเชิงวิชาการเพื่อสืบหาภาวะผู้นาร่วมในระบบภูมิปัญญา
ตะวันออก และการขับเคลื่อนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์กร หรื อหน่วยงานด้ านการอบรมผู้นา และ
ผู้นาในเขตเมือง
มีนกั วิชาการจากสถาบันต่างๆ มาร่วมทาวิจยั 3 โครงการ คือ หนึง่ โครงการภาวะผู้นาในภูมิปัญญา
ตะวันออก สอง ผู้นากับการจัดการเมืองอย่ างมีส่วนร่ วม (ชื่อเดิมโครงการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
ในเขตเมือง) สาม โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนา
กระบวนทัศน์ ใหม่ แก่ องค์ กรที่ดาเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นา
ช่วงเช้ าเป็ นการเสนอผลการศึกษาวิจยั ของโครงการภาวะผู้นาในภูมิปัญญาตะวันออก ซึง่ เป็ น
การศึกษาภาวะผู้นาในปรัชญาขงจื่อ เต๋า หานเฟยจื่อ และพระพุทธเจ้ า โดย ศ.ดร.สุวรรณ สถาอานันท์ รศ.ดร.
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน และ ผศ.ดร.ศริ ญญา อรุณขจรศักดิ์ โดยศึกษาโจทย์ 3 เรื่ อง
คือ ความไร้ ระเบียบในสังคม จะจัดระเบียบสังคมอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอย่างไร
ผศ.ดร.ศริญญา กล่าวถึง “การสร้ างพลังแห่งตนในปั จเจกชน : ภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋า” ว่า
ข้ อเด่นของคัมภีร์ในปรัชญาตะวันออกคือเป็ นเรื่ องเล่า นักปรัชญาตะวันออกจะนาเสนอความคิดโดยใช้ เรื่ องเล่า
มีวรรณศิลป์ ใช้ ความเปรี ยบ จากการศึกษาคัมภีร์เต้ าเต๋อจิง และจวงจื่อ
ผู้นาหรื อผู้ปกครองในเต้ าเต๋อจิงมี 4 แบบ ผู้ปกครองที่ดีที่สดุ คือราษฎรเพียงแต่ร้ ูวา่ เขามีอยู่ รองลงมา
คือรัก รองลงมาคือกลัว และสุดท้ ายคือชิงชัง
ปรัชญาเต๋ามองว่า คนที่เป็ นปั ญหามากที่สดุ ในการสร้ างภาวะผู้นาคือผู้นาเอง คือไปขัดขวางการนา
ตัวเองของปั จเจกบุคคล ผู้นาในปรัชญาเต๋าไม่ให้ คา่ ใครเหนือกว่าใคร คือมีการใช้ งานตามวาระ จบงานแล้ วเลิก
ปรัชญาเต๋าต้ องการผู้นาที่สะท้ อนความจริง จวงจื่อใช้ อปุ ลักษณ์ของน ้าที่นิ่งจนมองตัวเองได้ ดงั่ กระจก
“เราจะมองเห็นตัวเอง หรื อรู้จกั ตัวเองได้ จะต้ องไปที่สิ่งที่นิ่ง” ซึง่ เป็ นการเสริมพลังอานาจให้ กบั ตัวเอง
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รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ นาเสนอ “กุศโลบายของผู้นาในปรัชญาหานเฟยจื่อ” ว่า วิธีคดิ ของหานเฟ
ยจื่อ มีลกั ษณะเป็ น How To มากกว่าปรัชญาอื่นๆ โดยสรุปวิธีคิดของหานเฟยจื่อเป็ น 3 เรื่ อง ได้ แก่
ซื่อ (สิทธิอานาจ) การขับเคลื่อนไม่ได้ อยู่ที่คณ
ุ สมบัตขิ องคน แต่อยูท่ ี่อานาจ ใช้ อานาจแทนคุณธรรม
เนื่องจากอยูใ่ นยุคที่ต้องเด็ดขาด ฝ่ า (กฎบัญญัต)ิ ต้ องทาข้ อตกลง กติกาการให้ รางวัลและลงโทษ ให้ ชดั แล้ ว
ประกาศเปิ ดเผยให้ ร้ ูกนั ทัว่ ทาให้ เกิดบรรทัดฐานเดียวกันในสังคมจีน จากเดิมที่มีสองบรรทัดฐาน คือ ผู้ดีทาผิด
กับชนชันล่
้ างทาผิดจะไม่เท่ากัน และซู่ (กุศโลบาย) ปกครองโดยไม่ให้ ร้ ูวา่ มีผ้ ปู กครองอยู่ เพราะหลักการ
พื ้นฐานคือมนุษย์ทกุ คนไว้ ใจไม่ได้ โดยเฉพาะมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องกับอานาจ ยิ่งไว้ ใจไม่ได้
ส่วนทีทา่ ของปรัชญาหานเฟยจื่อที่สงั เกตได้ คือ การอยู่เหนืออารมณ์ อย่าไปสงสารใคร ไปโกรธใคร
ไปดีใจใคร สอง ต้ องมีความกล้ าหาญทางจริยธรรม สู้กบั ความไม่ถกู ต้ องโดยไม่กลัวภัยอันตราย สาม ใจ
กว้ าง เรี ยนจากทุกสานัก อะไรดีเอามาใช้ อะไรไม่ดีเก็บไว้ ก่อน ไม่ทิ ้ง สุดท้ าย รู้ สถานการณ์ และไม่ประมาท
ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นาเสนอ “ครอบครัว รัฐ สายลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นาในปรัชญาขงจื่อ”
ว่า หนึง่ ขงจื่อกาลังวิจารณ์สงั คมโดยเฉพาะผู้นาในสมัยนัน้ สอง ขงจื่อสร้ างบรรทัดใหม่ โดยอาศัยจารี ตของ
ราชวงศ์โจวเป็ นฐาน ว่าครอบครัว สังคม รัฐ วิญํูชนควรทาตัวอย่างไร สาม ขงจื่อสร้ างอุปลักษณ์วา่ การ
แปรเปลี่ยนเป็ นไปได้ ไม่ใช่มีสว่ นร่วมแบบฉ้ อฉลและไม่ใช่สิ ้นหวังแบบหลีกลี ้สังคม
แนวคิดของขงจื่อคือ หนึง่ พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างผู้นา ปั จจุบันเรี ยกว่ าจิตสาธารณะ
คือการมองว่าการบริหารบ้ านเมืองเป็ นเรื่ องสาคัญของคุณลักษณะของวิญํูชนด้ วย ไม่ใช่เอาตัวเองหรื อ
ครอบครัวของตัวเองรอดเท่านัน้
สอง เปิ ดการศึกษาแบบไม่ แบ่ งชนชัน้ เป็ นกลไกที่ขงจื่อมอบให้ กบั ประวัตศิ าสตร์ อารยธรรมจีน
สาม เป็ นผู้วางอัตลักษณ์ อารยธรรมจีน ในแง่การเรี ยนรู้ การให้ ความสาคัญกับอดีต จารี ต
ข้ อจากัดของปรัชญาขงจื่อ คือไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ปกครองรัฐซึง่ ต้ องการจะไปครอบครองรัฐอื่น
เพราะขงจื่อบอกให้ สร้ างการศึกษาเรี ยนรู้ ซึง่ ช้ าเกินไป ไม่ทนั กิน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน เสนอเรื่ อง “การท้ าทายและการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลาก
วัฒนธรรม : ภาวะผู้นาของพระพุทธเจ้ า” ว่า เมื่อพูดถึงการเป็ นผู้นาในแบบที่ไร้ อานาจเชิงกายภาพ ความเป็ น
ผู้นาของพระพุทธเจ้ า คืออานาจในการจัดการกับเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่าง เช่น
กรณีพระเทวทัตพยายามทาลายสงฆ์ พระพุทธเจ้ าไม่ไปทาอะไรกับพระเทวทัตโดยตรง แต่มีมาตรการ
ทางสังคมบางอย่าง คือ แยกระหว่างพระเทวทัตกับคณะสงฆ์ออกจากกัน สิ่งใดที่เทวทัตทา ไม่ใช่สิ่งที่
พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์เห็นด้ วย
กรณีวิฑฑู ภะยกทัพไปตีกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อฆ่าล้ างตระกูลศากยะ แม้ วา่ พระพุทธเจ้ าจะตรัสห้ ามถึง 3
ครัง้ แต่ไม่สามารถห้ ามได้ จึงหยุด ไม่ทาการอะไร อาจเป็ นเพราะพระพุทธเจ้ าเล็งเห็นข้ อจากัดของพระองค์เอง
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ในการจัดการกับเรื่ องนันใช่
้ หรื อไม่ หรื อพระองค์มองว่าอาจคิดถึงสถานการณ์บางอย่างที่พระองค์ไม่สามารถ
จัดการได้
กรณีดงั กล่าว คุณนารี เจริญผลพิริยะ แสดงความคิดเห็นที่นา่ สนใจว่า ควรลาดับพระรัตนตรัยเป็ นพระ
ธรรม พระพุทธ พระสงฆ์ เพราะพระธรรมไม่ใช่วรรณกรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงเขียนขึ ้น แต่เป็ นสิ่งที่พระพุทธเจ้ า
ค้ นพบ แปลว่ามีอยู่ก่อนแล้ ว การที่พระพุทธเจ้ าจัดการกับหลายอย่างไม่ได้ เพราะว่ากติกาหรื อพระธรรมเป็ น
อย่างที่เป็ นอยู่ สรรพสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัย ทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามกรรม หากพระพุทธเจ้ าขัดขวาง แปลว่า
ธรรมไม่เป็ นจริง ในกรณีของวิฑฑู ภะ แม้ วา่ จะทรงห้ ามปรามไปหลายครัง้ แต่ห้ามไม่ได้ หมายความว่ากรรมมี
ผลของกรรม ในพุทธศาสนา เวลามองผู้นา ไม่ได้ มองว่าบุคคลเป็ นใหญ่ เช่นมองพระพุทธเจ้ าว่าท่านเป็ น
อย่างไร และท่านบังคับใช้ อานาจอย่างไร พระพุทธเจ้ าเพียงแต่บอกว่า อานาจนันด
้ ารงอยูอ่ ย่างไร และคุณทา
อะไรแล้ วจะเกิดอะไรขึ ้น
ในช่วงบ่ายมีการนาเสนอของ 2 โครงการ คือ ผู้นากับการจัดการเมืองอย่ างมีส่วนร่ วม
และ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนากระบวนทัศน์ ใหม่ แก่
องค์ กรที่ดาเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นา
โครงการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวในเขตเมือง เป็ นการศึกษาผู้นาในเขตเมือง คือชุมชนตลาด
น้ อย และชุมชนบางกระเจ้ า พื ้นที่กรุงเทพฯ และพื ้นที่เมืองเชียงใหม่ โดย คุณศรินพร พุม่ มณี คุณเปล่งศรี ตอง
อ่อน คุณอมรรัตน์ โชติกะมงคล และคุณมณีรัตน์ มิตรปราสาท
ผู้วิจยั สนใจค้ นหาสาเหตุปัจจัย และแรงจูงใจของการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเขตเมือง
รวมทังวิ
้ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการเคลื่อนไหว โดยพบว่าทัง้ 3 กรณี มีบทบาทผู้นาเกิดขึ ้นเนื่องจาก
ตระหนักถึงปั ญหาการขยายตัวของเมืองที่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน โดยมีความต้ องการฟื น้ ฟู –อนุรักษ์ทรัพยากร
ในชุมชนและพื ้นที่ให้ ดารงอยู่ถึงลูกหลาน ผู้วิจยั พบลักษณะเด่นของผู้นาในเขตเมือง คือการเข้ ามาทางานด้ วย
จิตอาสา ต้ องการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม พยายามสร้ างโอกาสการพัฒนาคนหรื อชุมชน ท่ามกลาง
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ซึง่ เมื่อก้ าวเข้ ามาเป็ นผู้นาแล้ วมีการปรับตัว หรื อพัฒนาในเรื่ องการ
ติดตามข้ อมูลข่าวสาร การทางานเป็ นทีม เรี ยนรู้การสื่อสาร และการสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทังใช้
้
หลักการกระจายผลประโยชน์ให้ สว่ นรวม แต่ผ้ นู าทังสามพื
้
้นที่ มีข้อจากัดการทางานในเรื่ องเวลา และเผชิญ
ปั ญหาความซับซ้ อนของชุมชนเมือง กลุม่ ผลประโยชน์ และกลุม่ อาชีพที่หลากหลาย
รศ.ดร.นวลน้ อย ตรี รัตน์ ผู้ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อการนาเสนอผลการวิจยั เสนอแนะประเด็นสาคัญของการ
วิจยั ว่า ผู้นาที่นา่ จะค้ นพบจากการศึกษา คือผู้นาที่มองมุมต่างออกไปจากคนอื่น เช่นเห็นโอกาส และมี
วิสยั ทัศน์ เพราะในทุกพื ้นที่ที่ได้ แรงกดดัน จะเกิดคนนา หรื อหัวหน้ า แต่คนที่จะเป็ นผู้นาในปรัชญาตะวันออก
ควรจะมีมมุ มองที่แตกต่างจากคนอื่นในชุมชน ดังนันควรมี
้
การทบทวนการวิจยั และถอดบทเรี ยนเรื่ องผู้นาใน
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แบบต่างๆ เพื่อมาสู่การค้ นหานิยาม “ผู้นา” ของพื ้นที่ชมุ ชนเขตเมือง จะมีความแตกต่างไปอย่างไรจากผู้นาใน
พื ้นที่อื่นๆ หรื อกรณีปัญหาอื่นๆ มีลกั ษณะอย่างไร มีการพัฒนาขึ ้นมาอย่างไร และขอให้ ศกึ ษาอย่างละเอียดว่า
ชุมชนทังสามพื
้
้นที่ต้องการอะไร และผู้นาชุมชนมีวิสยั ทัศน์ที่จะนาชุมชนไปสูท่ างออกหรื อไม่ แล้ วผู้นาโดย
แท้ จริงแล้ วจะมีบทบาทอย่างไร
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนากระบวนทัศน์ ใหม่
แก่ องค์ กรที่ดาเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นา เป็ นการศึกษาองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับพัฒนาผู้นา
โดย ผศ.ดร.อริ ศรา เล็กสรรเสริญ ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้ อย และรศ.ดร.ศุภ
วัลย์ พลายน้ อย ผู้วิจยั ได้ นาเสนอว่าโครงการสนใจศึกษาว่า องค์กรที่ดาเนินงานด้ านการพัฒนาผู้นา และภาวะ
ผู้นาในกระบวนทัศน์ใหม่ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการอบรม การพัฒนาหลักสูตร ความเป็ นไปได้ ในการนา
บทเรี ยนไปสู่การปฏิบตั จิ ริงในองค์กรต่างๆ และผลการอบรมผู้นาในกระบวนทัศน์ใหม่เป็ นอย่างไร
กลุม่ เป้าหมายที่ศกึ ษาครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมรวม 8 องค์กร
ผู้วิจยั พบจุดอ่อนข้ อสาคัญของการอบรมผู้นา คือผู้เข้ าอบรมต้ องการสร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้นา เพื่อสร้ าง
ความก้ าวหน้ าในตาแหน่ง หรื อผลตอบแทน
โครงการวิจยั มีข้อเสนอแนะด้ านหลักสูตร คือควรปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าอบรมที่มาจาก
หลากหลายหน่วยงาน เพื่อสร้ างเครื อข่ายการทางานร่วมกัน สร้ างการมีสว่ นร่วมด้ านหลักสูตรการอบรมของ
กลุม่ เป้าหมาย เพิ่มเนื ้อหากระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย นวัตกรรมการเรี ยนรู้ใหม่ๆ และการฝึ กปฏิบตั ิ
มากกว่าการฟั งบรรยายในห้ องเรี ยน การมีแบบอย่างผู้นาเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ (Role Model) การติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายชุมชนขององค์กรที่ทางานด้ านการอบรม
พัฒนาผู้นา และองค์กรแกนกลางเพื่อทางานสนับสนุน พัฒนา ยกระดับ ปรับปรุงกระบวนการอบรมและ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาสังคมไทยปั จจุบนั เช่น ปั ญหาหลักสูตรของภาครัฐยังมีลกั ษณะให้
ความรู้การทางานแบบบนลงล่าง การสัง่ การมากกว่าการมีสว่ นร่วมตัดสินใจ การสนับสนุนการสร้ างกระบวน
ทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม อาจจะเป็ นหลักสูตรแกนกลางสาหรับทุกหน่วยงาน เป็ นต้ น
รศ.ดร.นวลน้ อย ตรี รัตน์ ผู้ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อการนาเสนอผลการวิจยั มีความเห็นว่าการวิจยั ไม่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างการทบทวนทฤษฎี การตอบผลการวิจยั และผลการวิจยั ไม่นาเสนอให้ เห็นลักษณะหลักสูตร
การอบรม และผู้เข้ าอบรม รวมทังไม่
้ ได้ ประเมินผลการสร้ างผู้นาของหลักสูตรต่างๆ ว่าได้ สร้ างผู้นาใหม่อย่างไร
อาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ ผู้ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อการนาเสนอผลการวิจยั มีความเห็นว่าการวิจยั ไม่ได้ นิยาม
ว่าภาวะการนาด้ วยกระบวนทัศน์ใหม่ คืออะไร และไม่ได้ เสนออย่างชัดเจนว่า สัมพันธ์กบั ปรัชญาของผู้นา
ตะวันออกอย่างไร จุดอ่อนสาคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้นาโดยองค์กรต่างๆ คือการอบรมเชิงอุตสาหกรรม
องค์กรส่วนใหญ่ไม่มีเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้ าอบรม และกระบวนการอบรมไม่ได้ ให้ ลงสนามปฏิบตั กิ ารจริง จึง
หน้ า 4 / 5

คาดหวังผลว่าจะเกิดผู้นาได้ ยาก และน่าจะได้ แต่ผ้ นู าที่ไม่มีความคิดอะไรแตกต่าง ขาดแรงบันดาลใจ ไม่เคย
ผ่านความยากลาบาก ไม่มีผลงานการแก้ ไขปั ญหาได้ จริง ซึง่ ไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะการนาในกระบวนทัศน์ใหม่
การประชุมในครัง้ นี ้ได้ รับความสนใจจากผู้มีเกียรติจานวนมาก ในการร่วมตังข้
้ อสังเกตต่อบทความ
ร่วมอภิปราย ประเด็นข้ อสังเกต ความเห็น และข้ อเสนอแนะต่อโครงการวิจยั สรุปโดยย่อคือ
หนึง่ ประเด็นภาพรวมการวิจยั และความคาดหวัง การวิจยั คือการค้ นหาความจริง เพื่อนาความสว่าง
ทางปั ญญาให้ เกิดขึ ้นกับสังคมที่กาลังต้ องการคาตอบ หรื อแสวงหาทางออก เช่น การค้ นหาว่าผู้นาในกระบวน
ทัศน์ใหม่ หรื อในภูมิปัญญาตะวันออก หรื อในภูมิปัญญาไทย เป็ นอย่างไร อาจจะต้ องร่วมกันถอดบทเรี ยน และ
สรุปคุณลักษณะผู้นา หรื อภาวะการนา ดังกล่าวเป็ นตัวตังต้
้ น แล้ วนามาศึกษาเปรี ยบเทียบ ค้ นหา และถอด
ความหมายในชุมชน และพื ้นที่ที่มีการศึกษา ทังเรื
้ ่ องการก่อเกิดผู้นาในเขตเมือง และการวิจยั เรื่ องหลักสูตรการ
พัฒนาผู้นา ทังการพั
้
ฒนาผู้นาในแบบเดิมๆ และแบบที่มีการปรับปรุงใหม่ ล้ วนถูกคาดหวังผลการศึกษาที่ชว่ ย
ตอบประเด็นต่างๆ เช่น การสร้ างผู้นา หรื อภาวะการนาที่สร้ างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม หรื อเปลี่ยนแปลงคน
(Change Agent) ผู้นาที่มีความกล้ าหาญทางจริยธรรม มุมมองของผู้นาที่แตกต่างจากคนทัว่ ไปเป็ นอย่างไร
หรื อการนารวมหมู่ จะเป็ นอย่างไร หากทุกคนเป็ นผู้นาแล้ วจะทางานร่วมกันอย่างไร รวมไปถึง Tacit
Knowledge ของผู้นาแบบต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ที่ไร้ พรมแดน และต่อสู้ตอ่ รองกันด้ วยข้ อมูลข่าวสาร และการ
สื่อสารที่รวดเร็ว
สอง ข้ อเสนอแนะต่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ว่า แรงบันดาลใจ การสังเกต การฟั งที่ลกึ ซึ ้ง ของนักวิจยั
มีสว่ นสร้ างให้ เกิดความสาเร็ จในการวิจยั ได้ เช่นกัน
สาม ด้ านวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ จาเป็ นที่นกั วิจยั จะต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการอบรม การพัฒนาผู้นา
ของพื ้นที่ หรื อองค์กรหน่วยงานที่ต้องการศึกษา และอาจพิจารณาวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั และผู้
ถูกวิจยั ได้ เรี ยนรู้ปัญหาร่วมกัน เช่น การสนทนาร่วมกับผู้พฒ
ั นาหลักสูตร นักปรัชญาตะวันออก และผู้บริหารรุ่น
ใหม่ รวมถึงการสะท้ อนภาพรวมของการวิจยั ทังหมด
้
คือตัวผู้วิจยั วิธีการวิจยั และความรู้สกึ ของผู้ถกู วิจยั จาก
มุมมองของผู้สงั เกต/คนนอกด้ วย
โดยในช่วงท้ ายการประชุม นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ เกียรติเข้ าร่วมการ
ประชุม กล่าวสรุปภาพรวม และข้ อเสนอแนะจากผู้มีเกียรติทกุ ท่านที่มีตอ่ โครงการวิจยั ซึง่ โครงการผู้นาแห่ง
อนาคตจะนาไปพัฒนางานเพื่อให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ และการ
ขับเคลื่อนทางสังคมไทยในสภาวะเปลี่ยนผ่าน
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การประชุมวิชาการโครงการผู้นาแห่ งอนาคต
“คุณธรรม นาร่ วม และการเปลี่ยนผ่ าน : ภาวะผู้นาในภูมิปัญญาตะวันออก”
วันเสาร์ ท่ ี 13 กุมภาพันธ์ 2559
จัดโดย โครงการผู้นาแห่ งอนาคต คณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
09.00 น.
เริ่มการประชุม
ดร.อดิศร จันทรสุข: ขอเรี ยนเชิญทุกท่านเข้ าสูก่ ารประชุมวิชาการ จัดโดยโครงการผู้นําแห่งอนาคต ในหัวข้ อ
“คุณธรรม นําร่วม และการเปลี่ยนผ่าน: ภาวะผู้นําในภูมิปัญญาตะวันออก” ครัง้ นี ้เป็ นการจัดงานประชุมเชิง
วิชาการของโครงการผู้นําฯเป็ นครัง้ แรก ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานของเรา ก่อนอื่น ขอเรี ยนเชิญ
เชิญ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี ท่านเป็ นผู้อํานวยการโครงการผู้นําแห่งอนาคต และคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี: กราบเรี ยนคุณหมอประเวศ วะสี คุณหมอวิจารณ์ พานิช และแขกผู้มีเกียรติทกุ ท่าน
และท่านอาจารย์เจตนา ผมในนามของหัวหน้ าโครงการผู้นําแห่งอนาคต ตอนนี ้สังกัดที่คณะวิทยาการเรี ยนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออนุญาตกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทกุ ท่าน วันนี ้ตื่นเต้ น
มาก เพราะได้ รับความกรุณาจากแขกผู้ใหญ่จํานวนมาก คิดว่าไม่ใช่เป็ นเพราะผม แต่เป็ นเพราะท่านอาจารย์
สุวรรณา เป็ นแม่หลักสําคัญของวันนี ้
โครงการผู้นําแห่งอนาคตของเรา ทํางานมาเป็ นปี ที่สอง เราทํางานบนพื ้นฐานความเชื่อที่วา่ การ
ขับเคลื่อนสังคม ที่สลับซับซ้ อน จําเป็ นจะต้ องพัฒนาและค้ นหาสิ่งที่เราเรี ยกว่า “ภาวะผู้นําร่วม” ซึง่ เราเชื่อว่ามี
อยูใ่ นทุกที่ ทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทย อีกประเด็นหนึง่ ที่เราทํางานกันอย่างเข้ มข้ นคือ การทํางานเชิงวิชาการ
เพื่อจะสืบหาว่าในระบบภูมิปัญญาตะวันออก มีสิ่งที่เรี ยกว่าภาวะผู้นําร่วม หรื อสิ่งที่ซอ่ นในภาวะผู้นําร่วม คือ
ระบบคุณธรรม การนําร่วมและการเปลี่ยนผ่านสังคมในอดีตที่ผ่านมาอย่างไร นัน่ เป็ นประเด็นร่วมที่เราสนใจ
เรายังสนใจวิธีการ และการขับเคลื่อนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เรามีโจทย์ มีความร่วมมือในสถาบันที่
จัดฝึ กอบรมหลายแห่งในบ้ านเรา แต่ทําอย่างไร การขับเคลื่อนเหล่านันจะผนึ
้
กกําลังร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้
อย่างแท้ จริง และเราสนใจเรื่ องเมือง เพราะเรามองว่าในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมภูมิภาค และ
โลก เมืองจะเป็ นพื ้นที่สําคัญขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หากดูตวั เลขประชาชนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกแล้ ว กว่าครึ่งจะเป็ นประชากรในเขตเมือง เพราะฉะนันเราคิ
้
ดว่ารูปแบบการขับเคลื่อน การมีสว่ นร่วม
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สร้ างบ้ านแปลงเมืองของคนในเขตเมือง และวิถีเมืองจะมีความสําคัญ เราจึงประสานงานขอความร่วมมือไปยัง
เพื่อนนักวิชาการ ครูบาอาจารย์ในการทําศึกษาวิจยั ซึง่ เป็ นที่มาของการสัมมนาทางวิชาการในวันนี ้ คาดว่า
โครงการนี ้จะสําเร็จเสร็ จสิ ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี ้ ซึง่ จะได้ รายงานฉบับสมบูรณ์ออกมา ถ้ าไม่มี
อะไรขัดข้ อง เราจะพยายามนําต้ นฉบับมาจัดพิมพ์หนังสือต่อไป
สําหรับการสัมมนาในวันนี ้ เราได้ เรี ยนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาร่วมตังข้
้ อสังเกตบทความ และอยากจะ
เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทกุ ท่านในที่นี ้ ได้ ชว่ ยซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยน เราอยากจะเห็นว่างานวิจยั เล็กๆ ที่
เราทํากันมาในช่วงเวลาอันสัน้ เราจะต้ องไปทบทวนระเบียบวันเวลาที่สําคัญของนักวิชาการของเราในการ
ทํางาน ด้ วยเวลาอันจํากัดของท่าน พยายามเค้ นออกมาด้ วยความจําเป็ นทางด้ านงบประมาณด้ วย ผมก็
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี ้ด้ วย
ขอเชิญชวนพวกเราดูวา่ งานวิชาการที่เป็ นตัวตังต้
้ นในวันนี ้ เราสามารถที่จะสร้ างแรงบันดาลใจ หา
ประเด็น หรื อค้ นหา สิ่งที่เราเรี ยกว่าเป็ น wisdom ของพวกเราคนไทย ในการมองและก้ าวออกไปจากกับดักของ
ความจําเจของเราในทุกวันนี ้ ก้ าวออกไปจากจินตนาการอันจํากัด ออกไปสูโ่ ลกที่กว้ างขึ ้น มองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะส่งต่ออนาคตที่ดีให้ กบั ลูกหลานของเราในอีก 10-20 ปี ข้ างหน้ า
ในโอกาสนี ้ อยากจะขอกราบเรี ยนเชิญอาจารย์ประเวศ วะสี ช่วยกล่าวให้ โอวาทสักเล็กน้ อย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี: เพื่อนคนไทยทุกท่าน เมื่อสักครู่ ได้ ปฏิเสธอาจารย์อนุชาติ เพราะชื่อโครงการผู้นําแห่ง
อนาคต แล้ วจะมาให้ คนแก่ๆ ซึง่ เป็ นอดีตมาพูด ไม่เข้ ากัน คนรุ่นใหม่ก็ต้องขับเคลื่อนกัน เรากําลังอยูใ่ นสภาวะ
2 อย่าง ด้ านหนึง่ คือความโกลาหลขนาดหนักทังโลก
้ เป็ นวิกฤตการณ์ทงโลก
ั ้ ขณะเดียวกันภายใต้ ความ
โกลาหล เรามองเห็นสิ่งใหม่ ของเดิมมันวิกฤต มันไปไม่ได้ แล้ ว จะต้ องมีของใหม่เกิดขึ ้น อย่าไปดูวิกฤตอย่าง
เดียว
กว่าสิบปี มาแล้ ว ผมเคยเขียนบทความว่า วิกฤตการณ์คลื่นลูกที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะกรุง
รัตนโกสินทร์ มีคลื่นวิกฤตใหญ่ๆ 3 ลูก ปั จจุบนั เราอยูใ่ นวิกฤตคลื่นลูกที่สี่ และเป็ นวิกฤตการณ์ที่ยากที่สดุ มี
ความซับซ้ อนที่เราไม่เข้ าใจมัน เมื่อเราไม่เข้ าใจมัน เราก็ไม่ร้ ูวา่ ศัตรูอยูต่ รงไหน สมมุติ วา่ เรารู้ว่าศัตรูคือพม่า เรา
ก็มียทุ ธศาสตร์ ที่จะสู้ แต่เราไม่ร้ ูวา่ ศัตรูคือใคร เราก็ไม่มียทุ ธศาสตร์ ที่จะสู้ได้ มันเป็ นความซับซ้ อนซึง่ เป็ น
ของใหม่ ในครัง้ โบราญไม่ซบั ซ้ อนขนาดนี ้ ครัง้ นี ้เป็ นวิกฤตการณ์แห่งการทําลายตนเอง เป็ น Self Destruction
อันนี ้ได้ พยากรณ์ไว้ สิบกว่าปี แล้ ว
ขณะนี ้ ถ้ าเราดูไปทัว่ โลกรวมทังในแผ่
้
นดินไทย ก็ยงั มีคนที่พยายามทําอะไรดีๆ เยอะ มีการก่อเกิด
จิตสํานึกใหม่ ที่เป็ นจิตสํานึกใหญ่ เพราะจิตสํานึกเล็กในอดีตที่มองเป็ นข้ าง เป็ นขัว้ ต่อสู้กนั มันไปต่อไม่ได้ คิด
ว่าถ้ าช่วยกันมองอนาคตของโลก อนาคตของประเทศไทย 20 ปี จากนี ้ไป ประเทศไทย และโลกน่าจะเป็ น
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อย่างไร สําหรับการที่เราจะไปคืออะไร ที่จะไปสู่อนาคต ซึ่งหนีไม่พ้นธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์มีศกั ยภาพสูง
อาจเรี ยกว่าสูงสุดในเรื่ องการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้อะไรๆ เพราะฉะนันถ้
้ าวิกฤตหนักมากจะกระตุ้นศักยภาพ
ความเป็ นมนุษย์ที่สงู สุด ที่เรี ยกว่า Transformation เปลี่ยนจิตสํานึกใหม่ ซึง่ ขณะนี ้อาจจะเป็ น Mega Trend
ทัว่ โลก มีคนสนใจเรื่ องจิตสํานึกใหม่มาจากแง่มมุ ต่างๆ วิธีการต่างๆ ผมเคยรวบรวมได้ 16-17 วิธีเพื่อไปสู่
จิตสํานึกใหม่ เพื่อความหลากหลาย วิธีการ Multiple Path Way ถ้ าเราดูระบบชีววิทยา มันจะไม่มีวนั ใช้ One
Path Way ถ้ าเป็ น One Path Way หากตีบตัน มันจะตาย เหมือนเส้ นเลือดเลี ้ยงหัวใจ
อันนี ้เป็ นหลักการว่า ทําอะไร ต้ องมองเป็ นพหุ จิตสํานึกใหม่เช่นเดียวกัน ถ้ าเราเข้ าไปจับ จะสนุกมาก
อาจเรี ยกว่าเป็ นการปฏิรูปการเรี ยนรู้ก็ได้ หลายคนที่นงั่ ที่นี่ อาจารย์หมอวิจารณ์ มูลนิธิสยามกัมมาจลมูลนิธิสด
ศรี ฯ หลายมูลนิธิกําลังจับเรื่ องนี ้ เรื่ องปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ศกั ยภาพความ
เป็ นมนุษย์ให้ เต็มที่ได้ การที่เราท่องวิชาในทุกวันนี ้เป็ นการใช้ ศกั ยภาพความเป็ นมนุษย์ที่น้อยมาก เพราะฉะนัน้
การเรี ยนรู้ใหม่ หรื อการเรี ยนรู้ที่ดี เรี ยกว่า Transformative Learning น่าจะเป็ นเครื่ องมือสําหรับการเดินต่อไป
ข้ างหน้ า เพราฉะนันโครงการผู
้
้ นําแห่งอนาคตที่อาจารย์อนุชาติและหลายๆ คนช่วยกันทํา เป็ นการพยายาม
อนาคต และการที่มองอนาคต ได้ พยายามศึกษาทัว่ โลก และมีหลักการอะไรอย่างที่มีการวิจยั เรื่ องปรัชญา และ
การที่จะไปสูอ่ นาคต ก็ต้องการผู้นําไปสู่อนาคต มีหนังสือเล่มหนึง่
มีหนังสือเล่มหนึง่ เขียนโดย Otto Scharmer หลายท่านคงรู้จกั เป็ นชาวเยอรมัน ไปอยู่ที่อเมริกา เขียน
เรื่ อง Theory U และเล่มหลังสุด ชื่อว่า Leading from the Emerging Future: From Ego-System to EcoSystem Economics ถ้ าเราติดอยูใ่ นอดีต เราจะถูก trap อยูไ่ ปไม่ได้ แต่มนั ต้ องมองเห็นอนาคตเราคิดว่า
โครงการผู้นําแห่งอนาคต ก็พยายามมองไปในอนาคตเช่นกัน เพื่อดึงเราออกจากวิกฤต อดีตมีไว้ สําหรับให้ เรารู้
ต้ องใช้ พลังของอนาคตมาดึงเราออกไป
ท่านทังหลายในห้
้
องนี ้ ผมคิดว่าอายุน้อยกว่าผมทังสิ
้ ้น คงได้ เห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ ้น เวลาเราเห็นสิ่งไม่ดี
เกิดขึ ้น ซึง่ มันก็เป็ นอย่างนันเอง
้ ยุคนี ้ที่เขาเรี ยกว่าเป็ น Disruption (การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ เกิดปั ญหา) ทังโลก
้
เป็ น Mega Disruption ขออวยพรให้ ทา่ นทังหลาย
้
มีความสุข มีสติปัญญาช่วยกันนําตัวเราเอง เพื่อนเราไปสู่
อนาคตที่ดี เพราะศักยภาพของมนุษย์มีสงู มากเมื่อเผชิญปั ญหาหนักๆ ขออวยพรโครงการผู้นําแห่งอนาคตเป็ น
กลไกที่ชว่ ยให้ เพื่อนคนไทยมาเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ และพาออกไปสูอ่ นาคตที่ดี
รศ.ดร.อนุชาติ: เพื่อเป็ นการส่งผ่านอนาคตไปให้ คนรุ่นต่อไป ขอมอบหมายอาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข เป็ นผู้
ดําเนินรายการทังวั
้ น ขอบคุณมากครับ
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อดิศร: ขอบคุณท่านอาจารย์ประเวศ และอาจารย์อนุชาติ บรรยากาศของงงานในวันนี ้เราพยายามไม่ทําให้
เป็ นทางการมากเกินไปนัก เพราะงานวิชาการก็ดเู ป็ นทางการอยูแ่ ล้ ว อยากชวนเสาะหาสิ่งที่นําไปใช้ งานได้
และให้ ข้อคิดกับผู้ทํางานวิชาการ จึงขอให้ ชว่ ยกันฟั ง และมองเพื่อการขยายต่อๆ ไป ดังนัน้ ช่วงนี ้ขออนุญาต
เรี ยนเชิญนักวิชาการทัง้ 4 ท่านในโครงการภาวะผู้นําในภูมิปัญญาตะวันออกขึ ้นบนเวที ขอเรี ยนเชิญ ศ.ดร.
สุวรรณ สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และท่าน
สุดท้ าย ผศ.ดร.ศริ ญญา อรุ ณขจรศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขออนุญาตเกริ่นสักเล็กน้ อย โครงการผู้นําแห่งอนาคตมีความสนใจในการกลับไปมองภูมิปัญญา
ตะวันออกที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นํา เพราะในอดีตที่ผา่ นมาจวบจนปั จจุบนั ถ้ าเรามองย้ อนไปการพัฒนาผู้นํา
รวมทังในสถาบั
้
นศึกษาที่มีวิชาเกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นํา รวมทังสถาบั
้
นฝึ กอบรมต่างๆ ซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่จะมา
จากสายตะวันตก เราไม่ได้ พยายามปฏิเสธองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้นําจากตะวันตก แต่เราสนใจว่าหากเราจะ
สนทนากับองค์ความรู้ของตะวันตกโดยเฉพาะในเรื่ องของภาวะผู้นํา เราควรต้ องหันกลับไปมองภูมิปัญญา
ตะวันออกในอดีต ว่ามีการกล่าวถึงหรื อมีมิตเิ กี่ยวกับภาวะผู้นําอย่างไรบ้ าง ขออนุญาตจัดลําดับการนําเสนอ
ใหม่ ขอเรี ยนเชิญอาจารย์ศริ ญญาก่อน เพื่อกล่าวถึงภาพรวมสันเรื
้ ่ องของโครงการวิจยั ขอเชิญครับ

ผศ.ดร.ศริญญา อรุ ณขจรศักดิ์: สวัสดีคะ่ ดิฉนั เป็ นหัวหน้ าโครงการ เราพยายามจะทําความเข้ าใจภาวะผู้นํา
ในปรัชญาตะวันออก คําว่าปรัชญาตะวันออกในโครงการวิจยั ของเรา ไม่ได้ ดแู นวคิดของอินเดีย เช่น ฮินดูและ
พราหมณ์ เราจะโฟกัสที่คมั ภีร์หลักในปรัชญาตะวันออก หรื อปรัชญาจีน โดยได้ อาจารย์ชาญณรงค์ มาวิจยั งาน
ด้ านพุทธศาสนา
โครงการมองภาพรวมว่า ลักษณะคัมภีร์ในปรัชญาตะวันออกคืออะไร ข้ อเด่นคือ เป็ นเรื่ องเล่า นัก
ปรัชญาตะวันออกนําเสนอความคิด จะใช้ เรื่ องเล่า เรื่ องแต่ง มีวรรณศิลป์ ใช้ การเปรี ยบ ดังนันงานวิ
้
จยั ของทัง้
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โครงการ เมื่อท่านฟั งไปจะเห็นตัวอย่างเรื่ องเล่าเยอะ เห็นอุปลักษณ์ (Metaphor) เราจะสกัดภาวะผู้นําผ่านเรื่ อง
เล่า วิธีนําเสนอนี ้ทําให้ เราเข้ าใจความคิดอีกแบบหนึง่ แตกต่างจากการนําเสนอในปรัชญาตะวันตก โดยใน
กรอบการวิจยั เรามองภาวะผู้นําในขงจื่อ คัมภีร์หลุนอี่ว์ ส่วนของดิฉันเป็ นปรัชญาเต๋า เน้ นคัมภีร์เต้ าเต๋อจิง และ
คัมภีร์จวงจื่อ ของอาจารย์ปกรณ์ ดูเรื่ องของนักคิดหานเฟยจื่อ และอาจารย์ชาญณรงค์ ดูเรื่ องภาวะผู้นําของ
พระพุทธเจ้ าจากพระไตรปิ ฎก
โจทย์ใหญ่คือการเปลี่ยนแปลง เรามอง 3 เรื่ อง เรื่ องแรกความไร้ ระเบียบในสังคม จะจัดระเบียบ
อย่างไร ซึง่ หานเฟยจะฉายให้ เห็นว่าจะเปลี่ยนโดยจัดระเบียบสังคมจะเป็ นอย่างไร งานของอาจารย์สวุ รรณาจะ
มองว่าเมื่อสังคมเสื่อมมาก จะนําพาสังคมออกจากความเสื่อมอย่างไร ไม่เน้ นจัดระเบียบ
ในขณะที่พทุ ธกับเต๋า ถ้ าจะเปลี่ยนจากตัวบุคคลอย่างไร เปลี่ยนในเชิงที่เป็ นอิสรภาพอย่างไร จะหลุด
จากกับดัก หรื อวิกฤตอะไรก็แล้ วแต่ นี ้เป็ นภาพใหญ่ของโครงการวิจยั
ในส่วนงานของดิฉนั ขอเล่าสักเล็กน้ อยว่า ใช้ เวลาเขียนประมาณ 6-8 เดือน ได้ คยุ กันทังที
้ มว่าได้
บทสรุปจากการเขียนอย่างไร วันนี ้เราจะได้ ความคิดเห็นจากหลายท่านในวันนี ้เพื่อกลับไปคิดอีกครัง้ ว่าสิ่งที่เรา
ค้ นหามา อะไรที่เป็ นบทสรุปที่ชดั เจน ซึง่ จะเป็ นสิ่งที่นกั วิจยั จะสรุปในตอนท้ าย
งานของดิฉนั เอง คือเน้ นเต้ าเต๋อจิง กับจวงจื่อ เรื่ อง “การสร้ างพลังแห่งตนในปั จเจกชน ภาวะผู้นําใน
ปรัชญาเต๋า” คําสําคัญคือปั จเจกชน การสร้ างแห่งตน โดยลักษณะงานทางปรัชญาของทังสองคั
้
มภีร์ มีการ
วิพากษ์ภาวะผู้นําของจีน ดังนันเวลาจะเข้
้
าใจ ข้ อเสนอของปรัชญาเต๋า มีการวิพากษ์ผ้ นู ําอยูใ่ นบนฐานของผู้นํา
แบบไหน
งานของดิฉนั มองว่า เมื่อพูดถึงปรัชญาเต๋า โดยทัว่ ไปคนจะมองว่าไม่คอ่ ยสนใจภาวะผู้นําในเชิง
การเมือง คือมี 2 ภาพที่ไม่ไปด้ วยกัน ถ้ าดูเต้ าเต๋อจิง พูดถึง ผู้นํา หวูเว่ย เมตตาธรรม และอีกภาพหนึง่ คือ การ
หลีกลี ้สังคม ขอไปใช้ พื ้นที่สว่ นตัว จึงเป็ นภาพขัดกัน แต่งานวิจยั ของดิฉนั มองว่ามันขึ ้นอยูก่ บั ว่าเรามองว่าใคร
เป็ นผู้นํา
ขอมองเป็ น 2 กรอบ ถ้ าเรามองว่าผู้นําคือผู้ปกครอง เมื่อเราดูภาวะผู้นําในปรัชญาเต๋า โจทย์จะเป็ นอีก
แบบ แต่หากมองภาวะผู้นําในปั จเจก จะเป็ นอีกคําถามหนึง่ แต่ด้วยระยะเวลาที่น้อยนิด จึงไม่สามารถทําได้ ทงั ้
สองโจทย์ เราจึงทําเฉพาะภาวะผู้นําที่เน้ นเรื่ องการสร้ างอํานาจของเขาขึ ้นได้ อย่างไร แต่เราจะไม่ละเลยการ
มองผู้นําคนนันในบริ
้
บทของการเมืองการปกครอง ดังนันจะกล่
้
าวถึงภาวะผู้นําของผู้ปกครอง แต่เข้ าใจเขาใน
ฐานะปั จเจกบุคคล
เมื่อเราตังกรอบแบบนี
้
้ งานวิจยั จะใช้ คมั ภีร์เต้ าเต๋อจิง เป็ นตัวฉายให้ เห็นว่า ถ้ าเราดูภาวะผู้นําในฐานะ
ที่เป็ นผู้ปกครอง เราดูเขาในฐานะที่วา่ เป็ นอุปสรรคขัดขวางในการสร้ าง Self Empower ในคนตัวเล็กตัวน้ อยใน
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สังคมอย่างไร ในสํานักเต๋ามองว่าคนที่เป็ นปั ญหามากที่สดุ ในการสร้ างภาวะผู้นําคือผู้นําเอง คือไปขัดขวางการ
นําตัวเองของปั จเจกบุคคล
ในส่วนที่กลับไปสูป่ ั จเจกบุคคล คือ Self Empower ในจวงจื่อ มีเรื่ องเล่าที่น่าสนใจ ในส่วนคัมภีร์เต้ า
เต๋อจิง คนจะคุ้นเคยกับ Metaphor ซึง่ ในงานวิจยั จะใช้ approach การร้ อยเรี ยง Metaphor เป็ นหลัก จะไม่เห็น
ข้ อถกเถียงแบบปรัชญา
ถ้ าพูดถึงเต้ าเต๋อจิง คนมักจะนึกถึงอุปลักษณ์ที่ค้ นุ ชิน เช่น ภาวะผู้นําที่ไม่กระทํา ต้ องมีพลังเชิงอ่อน
ต้ องทําตัวเหมือนนํ ้า นิ่ง สงบ
ขอเริ่มที่การจัดประเภทผู้นําในเต้ าเต๋อจิง ผู้นํามี 4 แบบ แบบแรก ผู้ปกครองที่ดีที่สดุ คือ ราษฎร
เพียงแต่ร้ ูวา่ เขามีอยู่ รองลงมาคือรัก รองลงมาคือกลัว และสุดท้ าย คือชิงชัง เข้ าใจว่า แบบ 3 และ 4 ไม่มี
ปั ญหาแต่ที่นา่ สนใจ คือเราคิดว่าผู้นําที่ดีที่สดุ น่าจะเป็ นผู้นําที่มีคนรัก แต่เต้ าเต๋อจิงบอกว่าเป็ นแบบแรก คือ
ผู้นําที่ดีที่สดุ เพียงแต่ร้ ูวา่ เขามีอยู่ ในที่สดุ เต๋าไม่ได้ เป็ น อนาธิปไตย ยังมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม
การรู้วา่ มีอยูห่ มายความว่าอะไร เต้ าเต๋อจิงจะบอกว่า การที่ผ้ นู ําพยายามสร้ างตัวเองให้ มีผลงาน หรื อ
ให้ มีความสําคัญ มีคณ
ุ ค่า ทําไมต้ องทําเช่นนัน้ คําตอบไม่ใช่วา่ เพราะผู้นํารักประชาชน แต่เป็ นเรื่ องการต้ องการ
อยูใ่ นอํานาจ การยกย่องเทิดทูน เพราะฉะนันจะทํ
้ าอย่างไรให้ เป็ นที่รัก ก็ต้องเข้ าไปดูว่าผู้ใต้ ปกครองชอบอะไร
ก็ไปสนับสนุนเขา การคิดแบบนี ้ คือการไปแทรกแซงชีวิตคนอื่น จึงมีการบอกว่าผู้นําควรทําตัวให้ เบาที่สดุ ทําให้
ผู้ใต้ ปกครองไม่ร้ ูวา่ ถูกปกครอง
มุมมองของผู้ใต้ ปกครอง คือไม่ได้ บอกว่าผู้ปกครองประสบความสําเร็จอย่างไร แต่เป็ นการวัดจากผู้ใต้
ปกครองมีทศั นะอย่างไร เกรงกลัวหรื อไม่ รู้สึกหรื อไม่
แล้ วผู้ปกครองมองผู้ใต้ ปกครองอย่างไร เขามองว่าผู้ปกครองที่ทําตัวเบาหวิว โอบอุ้มทุกอย่างเหมือน
นํ ้า เป็ นการมองผู้ใต้ ปกครองเป็ นดัง่ หุน่ ฟาง เพราะในสมัยโบราณมีพิธีขอฝน ซึง่ หุน่ ฟางใช้ ตบแต่งพิธีกรรม เมื่อ
พิธีกรรมจบ คนก็เหยียบยํ่าไม่สนใจ ทําให้ เห็นว่าผู้นําในปรัชญาเต๋าให้ คณ
ุ ค่า แต่ไม่ให้ คา่ ใครเหนือกว่าใคร
อาจจะงงว่าจะใช้ งานอย่างไร คือมีการใช้ งานตามวาระ จบงานก็เลิก ให้ คณ
ุ ค่ากับบางเรื่ องบางคน
อีกที่น่าสนใจมาก ซึง่ จะโยงไปสูจ่ วงจื่อ เรื่ องพ่อครัวแล่เนื ้อ ปรัชญาจีนเมื่อพูดถึงผู้นํา ผู้ปกครอง
น่าสนใจมากว่า ในยุคชุนชิว จันกั
้ ว๋ เทียบการปกครองกับการทํางานอาหาร เท่าที่สืบค้ นได้ มักจะสะท้ อนภาวะ
ผู้นํากับการทําอาหารในมุมมองของเขา เป็ นเรื่ องทักษะการปรุงให้ อร่อย กลิ่นที่นา่ ทาน จากการผสมผสาน
วัตถุดบิ ต่างๆ
เมื่อเป็ นเต้ าเต๋อจิง ไม่ใช่การผสมผสานวัตถุดิบ แต่เป็ นการทอดปลา น่าสนใจมากว่าการปกครองคือ
การทอดปลาตัวน้ อย บทนี ้เป็ นบทที่โฟกัสไปที่หลักหวูเว่ยในกิจเฉพาะ เช่น การปกครองรัฐใหญ่ ใช้ พลังมาก ใช้
เวลามาก แต่คมั ภีร์บอกว่าไม่ใช่ แต่เป็ นปลาตัวเล็กๆ ปลาตัวน้ อย ไม่ต้องอยูน่ าน แต่พิถีพิถนั หน่อย
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ดิฉนั ตีความว่าเป็ นเรื่ องการควบคุมการใช้ อํานาจ ไม่ใช่การผสมผสานความหลากหลาย แต่ทําอย่างไร
ให้ อํานาจไม่ไปทําลายผู้ใต้ ปกครอง ไฟใช้ แรงไปก็ไหม้ ทานไม่ได้
มาที่จวงจื่อโยงกับการทําอาหารเช่นกัน ขันตอนหนึ
้
ง่ ของการทําอาหาร การเตรี ยมส่วนผสม ต้ องหัน่ ผัก
สับหมู ขันตอนการปรุ
้
งอาหาร เรื่ องเล่านี ้น่าสนใจว่า บริ บทของเรื่ องเล่านี ้คือ ในยุคสมัยนันพ่
้ อครัวเป็ นชนชันตํ
้ ่า
ในสังคม กษัตริ ย์ไปเห็นฉากพ่อครัวกําลังแล่เนื ้ออย่างสวยงาม ซึง่ ภาพที่ผ้ ปู กครองจะเห็นคนแล่เนื ้อเกิดขึ ้นได้
ยากมาก เป็ นภาพที่ผ้ ปู กครองไปชื่นชมการ Self Empower ของคนตัวเล็กตัวน้ อย คิดว่าจวงจื่อน่าจะจงใจสร้ าง
เรื่ องนี ้เพื่อถอดถอนช่วงชันระหว่
้
างผู้นําและผู้ตาม
บทนี ้แสดงให้ เห็นว่า ปั จเจกชนสามารถสร้ างภาวะผู้นําได้ เช่นที่คนแล่เนื ้อ อย่างที่สอง ถ้ าอ่านเทียบ
การปรุงอาหารกับนักปรัชญา เมิ่งจื่อซึง่ เป็ นนักปรัชญาในสํานักขงจื่อ พูดถึงลักษณะของผู้นําที่สําคัญ คือต้ องมี
อารมณ์ ศีลธรรม ความเมตตากรุณา
ขอเล่าเรื่ องหนึง่ ว่า เมิ่งจื่อพูดกับราชาฉีวา่ ราชาฉีมีศกั ยภาพที่จะเป็ นผู้นําที่มีความเมตตากรุณา
ราชาฉีก็ไม่มนั่ ใจตัวเอง เมิ่งจื่อกล่าวว่าเคยเห็นราชาฉีชว่ ยวัวที่กําลังจะตาย เทียบกับจวงจื่อ จวงจื่อพูดว่า
กษัตริ ย์ชื่นชมกับลีลาหัน่ เนื ้อ แต่สําหรับลักษณะผู้นําที่สําคัญมากของขงจื่อคือเมตตากรุณา
ขอไปที่อีกโฟกัสหนึง่ ซึง่ สําคัญ เมื่อผู้ปกครองเห็นพ่อครัวติงแล่เนื ้อ แล้ วประทับใจ พ่อครัวจึงเล่าว่าที่ทํา
ได้ แบบนี ้เพราะอะไร เขาสามารถใช้ จิตควบคุมมือให้ ใช้ มีดเลาะตามช่องว่างของเนื ้อ โดยไม่บอบชํ ้าเลย พ่อครัว
พูดถึงมีดเยอะมาก บอกว่าไม่เคยลับมีดนานถึง 19 ปี แต่พอ่ ครัวชันเลิ
้ ศอาจจะต้ องเปลี่ยนมีด
ดิฉนั ตีความว่ามีดคือเครื่ องมือ คืออํานาจ จวงจื่อคงจะบอกว่า หากคุณมีอํานาจในมือ แล้ ววัวคือผู้ใต้
ปกครอง สิ่งสําคัญของการปกครอง ต้ องพิจารณาก่อนว่าโครงสร้ างวัวเป็ นอย่างไร ก่อนจะใช้ อํานาจจัดการเขา
เปรี ยบว่ามีเนื ้อก้ อนหนึง่ ในที่สดุ อํานาจคือมีดที่บาง ไม่ใช่มีดหนา เพื่อเลาะเนื ้อได้ ไม่ชํ ้า
ขอตีความว่า ในตอนท้ ายของเรื่ อง แม้ พอ่ ครัวจะบอกว่าตัวเขาสามารถใช้ มีดเลาะเนื ้อโดยไม่บอบชํ ้า
แต่เมื่อมาถึงจุดๆ หนึง่ ที่ลําบาก เพราะมีดไปไม่ได้ แล้ ว จวงจื่อเห็นว่า การใช้ อํานาจมาถึงจุดๆ หนึง่ ที่ชะงัก ไป
ไม่ได้ จากเดิมที่จิตไม่ได้ เพ่งมองเนื ้อ ในที่สดุ ต้ องกลับมาพิจารณา แล้ วขยับ เมื่อเสร็จงานจึงเก็บมีดเข้ าที่ และ
ไม่เคยลับมีดเลย 19 ปี เห็นได้ วา่ อํานาจไม่ใช่เรื่ องที่จะนํามาแสดง มาข่มขู่ แต่จะใช้ เมื่อจําเป็ นเท่านัน้
เรื่ องราวทังหมดนี
้
้ เกี่ยวข้ องอะไรกับภาวะผู้นํา สิ่งสําคัญมากคือ จวงจื่อให้ เรากลับมาคิดว่า โลกที่เรา
อยูเ่ ป็ นโลกที่ยอกย้ อน เป็ นสิ่งสมมุติ เต็มไปด้ วยข้ อกําหนดและภาษาที่มนุษย์สร้ างขึ ้น จวงจื่อกําลังเรี ยกร้ อง
ผู้นําที่สะท้ อนความจริงได้ มากกว่าผู้นําที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะจากเรื่ องเล่าพ่อครัว การที่พอ่ ครัวสามารถใช้ มีดเลาะไปตามเนื ้อได้ ทงตั
ั ้ ว เพราะพ่อ
ครัวเข้ าใจธรรมชาติของเนื ้อ พบว่าในที่สดุ สําหรับปรัชญาเต๋า ไม่ได้ ต้องการสร้ างผลงานที่นา่ ยกย่อง แต่เป็ น
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กระบวนการที่สมั พันธ์กบั โลก จะทําอย่างไรให้ “ความแท้ ” “ธรรมชาติ” “ความดังเดิ
้ ม” ได้ ทํางานโดยไม่
กระทบกระทัง่ กัน ซึง่ ทําได้ ยาก ตามที่ผ้ ปู กครองชื่นชมท่าทางการแล่เนื ้อของพ่อครัว คือปฏิบตั กิ าร
สรุป เต๋าคือเวลาเราสัมพันธ์กบั โลก กับคน ทําอย่างไรให้ ความจริงแท้ อยูไ่ ด้
ต่อไปจะพูดเมตาฟอร์ อีกอันหนึง่ คือเต๋าต้ องการผู้นําที่ไม่บดิ ความจริง แต่สะท้ อนความจริง โดยใช้ เม
ตาฟอร์ คือกระจก ไม่ใช่กระจกเงา แต่เป็ นนํ ้าที่นิ่งจนมองตัวเองในนํ ้าได้ จวงจื่อพูดว่า เราจะมองเห็นตัวเอง หรื อ
รู้จกั ตัวเองได้ ต้ องไปที่สิ่งที่นิ่ง ซึง่ จะสะท้ อนความจริงได้ ในที่สดุ การจะ Self Empower ได้ สิ่งสําคัญคือเราได้
ทํา การตีความมัน ไปยุง่ กับมัน แต่เรานิ่งพอไหม เราเห็นจริง ความจริงที่สะท้ อนออกมาไหม
เนื่องจากเวลาจํากัด คงต้ องจบ ที่เล่ามาเป็ นสิ่งที่คิดได้ ในตอนนี ้ จะขอฟั งความเห็นจากทุกท่าน
แลกเปลี่ยนกัน
อดิศร: เป็ นการนําเสนอที่น่าสนใจมาก เราคงจะได้ ความคิดบางอย่างให้ กลับไปทํางานต่อไป โดยเฉพาะเรื่ อง
สภาพสังคมในบ้ านเรา ท่านต่อไปขอเรี ยนเชิญ รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ จะพูดถึงเรื่ อง กุศโลบายของผู้นําใน
ปรัชญาหานเฟยจื่อ หลังจากฟั งแล้ วจะพักเบรก และกลับมาฟั งการนําเสนอของอาจารย์สวุ รรณา และอาจารย์
ชาญณรงค์ หลังจบการนําเสนอของ 4 ท่านแล้ ว จะมีความเห็นจากผู้ตงข้
ั ้ อสังเกตบทความ 2 ท่าน คือคุณหมอ
อนุวฒ
ั น์ ศุภชุติกลุ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคุณภัทระ คําพิทกั ษ์ จะขึ ้นมาแสดงความคิดเห็น
ต่องานวิจยั
ตอนนี ้ขอเรี ยนเชิญอาจารย์ปกรณ์
รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ : ขอสวัสดีทา่ นผู้มีเกียรติทกุ ท่าน เมื่อได้ รับโจทย์จากหัวหน้ าโครงการว่าจะทําเรื่ อง
ผู้นํา จากนักคิด “หานเฟยจื่อ” และตามความรู้เดิมที่มี ได้ พยายามทําการบ้ าน ซึง่ ได้ ประเด็นสรุปมาเล็กน้ อย
ตามเอกสารที่แจกไป
วันนี ้ผมเตรี ยมพาวเวอร์ พอยต์มา 7-8 แผ่น ตอนนี ้อยากจะแนะนําสันๆ
้ เพราะหลายท่านคงไม่ค้ นุ เคย
กับหานเฟยจื่อ เหมือนกับขงจื่อ จวงจื่อ และเหลาจื่อ สําหรับหานเฟยจื่อ หากดูตามประวัตศิ าสตร์ แล้ ว ในที่นี่
ผมอายุน้อยที่สดุ เพราะเกิดหลังอาจารย์สวุ รรณาหนึง่ ปี ผมเป็ นนักศึกษาที่ดี ผมเรี ยนทุกสํานัก เรี ยนวิชาขงจื่อ
กับอาจารย์สวุ รรณา ผมเชี่ยวชาญเต้ าเต๋อจิงของอาจารย์ศริญญาด้ วย แต่จดุ หนึง่ ที่เป็ นประเด็นสําคัญ คือ
สถานการณ์ของหานเฟยจื่อ ขงจื่อ และเต้ าเต๋อจิง เป็ นคนละสถานการณ์
ความดุเดือดของสังคมในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นไป สมัยอาจารย์สวุ รรณาว่าแย่แล้ ว แต่สมัยของผมยิ่งจะ
ดุเดือดชัดเจนมากขึ ้นไปอีก ดังนันมั
้ นจึงต้ องดูเรื่ องบริบทซึง่ เกี่ยวข้ องกับวิธีคิดด้ วย ถึงแม้ จะเห็นวิธีการของ
ขงจื่อ และวิธีการของคนโบราณไว้ เยอะ แต่ในที่สดุ แล้ ว เมื่อต้ องนํามาใช้ จะต้ องบูรณาการและปฏิบตั ิตวั อย่าง
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ไร ประเด็นนี ้ทําให้ วิธีคิดของหานเฟยจื่อดูเป็ น How To มากกว่า ซึง่ อาจจะตรงกับเรื่ องภาวะผู้นําที่จะต้ องดู
บริบทสถานการณ์ตา่ งๆ
ขอแนะนําก่อนว่าโดยสรุปที่สดุ หานเฟยจื่อ พูด 3 เรื่ อง ไม่ใช่เรื่ องใหม่ ภาษาไทยที่แปล ยังเป็ นแบบ
พลการ มีคําว่า “ซื่อ” ผมแปลว่า “อํานาจ” โดยทัว่ ไปใช้ คําว่าอํานาจ แต่นา่ จะมีความหมายมากกว่าอํานาจ จึง
เพิ่มคําว่า “สิทธิ” ด้ วย คําว่า “ฝ่ า” ผมแปลว่า กฎหมาย แต่ขอใช้ คําว่า “กฎบัญญัต”ิ แทน อีกคําคือ “ซู”่ ขอ
แปลว่า “กุศโลบาย”
คอนเซปต์ทงสามนี
ั้
้ ผมเริ่มจากจุดที่วา่ หานเฟยจื่อมีภาพลักษณ์ควบคูไ่ ปกับจิ๋นซีฮอ่ งเต้ ไม่ร้ ูคกู่ นั ได้
อย่างไร แต่จิ๋นซีฮอ่ งเต้ ปลื ้มวิธีคดิ ของหานเฟยจื่อมาก และคิดเฉพาะแง่ร้าย คือลักษณะเผด็จการ รวบอํานาจ นี่
เป็ นภาพลักษณ์รวมๆ ของหานเฟยจื่อ เป็ นภาพลักษณ์เชิงลบ ดังนันวั
้ นนี ้ผมจะไม่ชื่นชมหานเฟยจื่อ แต่จะพูด
แทนหานเฟยจื่อว่าภาพลักษณ์นี ้เกิดขึ ้นมาอย่างไร อยากจะพิจารณาลงไปในแง่ลกึ เพื่ อมาถึงคําถามว่าจะ
ศึกษาเรื่ องผู้นําแค่ไหน อยากจะสรุปวิธีคิดของหานเฟยจื่อ เป็ นคอนเซปต์ 3 ตัว
ซื่อ (สิทธิอานาจ) เวลาเราจะทําอะไร ตัวขับเคลื่อนไม่ได้ อยู่ที่คณ
ุ สมบัตขิ องคน แต่อยูท่ ี่อํานาจ
เพราะฉะนันคนไม่
้
มีคณ
ุ ธรรม แต่มีอํานาจก็สามารถขับเคลื่อนได้ ตัวขับเคลื่อนคือตัวอํานาจ ไม่ได้ อยูท่ ี่
คุณสมบัตขิ องคน และวิธีการตัดคุณสมบัติออกจากความเป็ นผู้นํา หานเฟยจื่อเป็ นคนสรุป แต่ไม่ใช่วิธีคิดใหม่
อาจารย์สวุ รรณาได้ ยืนยันว่าคุณสมบัตเิ ป็ นเรื่ องจําเป็ นของผู้นํา แต่สมัยหลัง อํานาจเป็ นตัวขับเคลื่อนแท้ จริง ซึง่
ยังเป็ นข้ อถกเถียงกันอยู่
จุดที่หานเฟยจื่อเน้ นมาก คือคุมอํานาจให้ อยู่ อย่าไปมอบให้ คนอื่น เช่นว่าราชการแทน คือเก็บอํานาจ
ไว้ กบั ตัวเองอย่าแบ่งให้ คนอื่น ซึง่ เป็ นภาพลักษณ์ไม่ดี แต่มีรายละเอียดมากซึง่ ไม่มีเวลา ประเด็นนี ้จะต้ อง
หักล้ างกับคุณค่าในสมัยหานเฟยจื่อ เพราะขงจื่อมีอิทธิพลในสังคมจีนมากพอสมควร มีคนบอกว่าปรัชญาของ
หานเฟยจื่อกับขงจื่อเป็ นคนละค่ายกัน แต่ผมคิดว่าหานเฟยจื่อใช้ อํานาจแทนคุณธรรม ของขงจื่อที่สําคัญคือ
จุดหมายปลายทางของขงจื่อกับหานเฟยจื่อมีจดุ หมายเดียวกันคือ ต้ องการสังคมเกิดความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย แต่วิธีการที่บอกว่าอํานาจเป็ นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่คณ
ุ ธรรมขับเคลื่อน กว่าจะปิ ง้ ปลาให้ สกุ ไม่ทนั การ
เนื่องจากเป็ นยุคสมัยที่ต้องรี บและเด็ดขาด จึงต้ องใช้ อํานาจขับเคลื่อนไม่ใช่ให้ คนทังแผ่
้ นดินมีคณ
ุ ธรรม
ขับเคลื่อน ดังนันจึ
้ งเป็ นวิธีการที่ตา่ งกันเท่านันเอง
้ แต่เป้าหมาย วิธีคดิ ค่านิยม เป็ นพวกเดียวกัน เป็ นของชน
ชันสู
้ ง สมัยจีนโบราณ เขาแบ่งวิธีคดิ ชนชันสู
้ งกับชนชันล่
้ างชัดเจน นี ้เป็ นการสรุปภาพรวม แล้ วจะกลับมาพูดอีก
ครัง้ ว่าอํานาจนี ้สามารถเข้ าใจคลาดเคลื่อนอย่างไร
ตัวที่สอง ฝ่ า (กฎบัญญัต)ิ ไม่อยากใช้ คําว่ากฎหมาย แต่อยากให้ มีความหมายกว่า ว่าเป็ นข้ อตกลง
กัน เป็ นกติกาที่บอกว่า หากทําแบบนี ้ได้ รางวัล หรื อแบบนี ้คุณถูกลงโทษ คล้ ายกับกฎหมาย แต่กฎหมายไม่มี
การให้ รางวัล มีแต่ลงโทษ คําว่า ฝ่ า ในสมัยโบราณเป็ นคําที่คอ่ นข้ างเนกาทีฟ เพราะเน้ นเรื่ องการลงโทษ แต่มา
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สมัยหลังไปเน้ นเรื่ องการให้ รางวัลด้ วย ดังนัน้ การตกลงให้ ชดั เจนและประกาศให้ ชดั เพื่อให้ ชดั ว่าหากทําแบบนี ้
จะได้ รางวัล ต้ องเปิ ดเผยให้ ร้ ูกนั ทัว่
วิธีการแบบนี ้ทําให้ เกิดการใช้ บรรทัดฐานเดียวกันในสังคมจีน ก่อนหน้ าสมัยหานเฟยจื่อยังใช้ 2 บรรทัด
ฐาน คือผู้ดีทําผิดและชนชันล่
้ างทําผิดไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่เมื่อมีบทบัญญัตกิ ็จะเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน
ดังนันหานเฟยจื
้
่อจึงทํางานสวนกระแส ทัง้ ซื่อ และ ฝ่ า ก็สวนกระแส สมัยขงจื่อไม่นิยมใช้ ฝ่า เพราะฝ่ าใช้ กบั คน
ที่พดู ไม่ร้ ูเรื่ องเท่านัน้ แต่คนที่เป็ นปราชญ์ไม่ต้องใช้ ฝ่า แต่คยุ กันแบบจารี ตไม่ต้องลงมือ คุยในแวดวงของผู้มี
การศึกษา
ในเรื่ องบทบัญญัติ หรื อกติกา ไม่วา่ คนที่ทําจะเป็ นใคร แต่หากทํากิริยาเดียวกัน ผลออกมาว่าต้ อง
ลงโทษ ความเด็ดขาดแบบนี ้มนุษย์สมัยนันไม่
้ ชอบ จุดเน้ นของหานเฟยคือการลงโทษให้ เต็มที่ รุนแรงและ
เด็ดขาด แต่เราจะกลับมาพูดอีกทีว่าเจตนาของหานเฟยจื่อคืออะไร
เพราะฉะนัน้ เคล็ดของฝ่ า คือการประกาศให้ ร้ ูแจ้ ง ใช้ มาตรฐานเดียว และบังคับ ตรงนี ้คือจุดที่ทําให้
ภาพลักษณ์ของหานเฟยจื่อเป็ นภาพลักษณ์ที่โหด เพราะบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ไว้ หน้ าใคร เสมอภาค สมัยจีน
มีการแบ่งชนชัน้ เลื่อนชันได้
้ ยาก แต่เมื่อมีฝ่า ทําให้ เกิดความเสมอภาค และความเสมอภาคทําให้ คนหมัน่ ไส้
เพราะคนที่เราไม่ชอบมาเสมอภาคกับเรา
ซู่ (กุศโลบาย) แปลว่าศิลปะ เป็ นวิธีการของเต๋า หานเฟยจื่อมีเป้าหมายเดียวกับขงจื่อ แต่ใช้ วิธีการ
ของเต๋า หานเฟยจื่อใช้ การปกครองโดยไม่ให้ ร้ ูวา่ มีผ้ ปู กครองอยู่ คือต้ องไม่ให้ คนอื่นรู้จกั คุณ ต้ องไม่ให้ ใครเห็น
ในขณะปกครอง พูดแบบนี ้จะเหมือนคนเจ้ าเล่ห์ ไม่ไว้ ใจซึง่ กันและกัน เพราะพื ้นฐานหลักการคือมนุษย์ทกุ คน
ไว้ ใจไม่ได้ โดยเฉพาะมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องกับอํานาจ แม้ กระทัง่ คนที่รักเราที่สดุ เช่นภรรยาที่นอนข้ างๆ หรื อคน
สนิทซ้ ายขวาก็ตาม
เพราะฉะนันแนวคิ
้
ดพื ้นฐานการมองแบบไม่ไว้ ใจ จึงเป็ นการมองแบบเนกาทีฟ แล้ วจะไปปกครองกัน
อย่างไร จุดหัวใจคือการไม่ประมาท อย่าประมาทนํ ้าใจมนุษย์ เรื่ องกิเลสของคน คล้ ายๆ ของอาจารย์ณรงค์
เรื่ องพุทธศาสนา ว่าในเวลาบริหารอย่าประมาทมนุษย์ จริงๆ ก็ไม่นา่ จะเป็ นเชิงลบ วิธีการสําคัญที่จะทําอย่างไร
ไม่ให้ คนเห็นมีรายละเอียดเยอะมาก ซึง่ ไม่ได้ เขียนในเอกสาร จะตัดมาเพียงหัวข้ อ
จุดสําคัญที่เป็ นความยิ่งใหญ่ของหานเฟยจื่อ คือการขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ ไม่ได้ ต้ องไปด้ วยกัน ทําให้ หาน
เฟยจื่อมีความยิ่งใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ เพราะเป็ นการบูรณาการความคิด ฝ่ า ให้ ทําแบบเปิ ดเผย แต่ ซู่ ให้ ทํา
ในที่ลบั ปิ ดบัง แต่บทบัญญัตคิ ือการทําแบบเปิ ดเผย 2 สิ่งนี ้จะคํ ้าจุนอํานาจ หากอํานาจไม่มีบทบัญญัติ
บทบัญญัตไิ ม่มีอํานาจ ก็ทําไม่ได้ จะทํากุศโลบายไปทําไมหากไม่มีอํานาจเกี่ยวข้ อง จึงขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ ไม่ได้
และในการปฏิบตั จิ ริงมีรายละเอียดเกี่ยวข้ องมาก
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สิ่งที่เห็นอยู่คือภาพลักษณ์ของหานเฟยจื่อคือ การยืนยันของผู้กระทํา แต่อา่ นไปอ่านมาคิดว่า เป็ น
ปรัชญาของการตังรั้ บมากกว่า ซึง่ เป็ น Hypothesis ของผมว่าเป็ นปรัชญาของการตังรั้ บ
ผมพบว่าเวลาพูดถึงเรื่ องอํานาจ หานเฟยจื่อไม่ได้ บอกให้ ไปแสวงหาอํานาจ แต่พดู กับคนที่มีอํานาจอยู่
แล้ ว และจะทําอย่างไร ซึง่ เป็ นการให้ อํานาจดํารงอยูไ่ ด้
ในแง่ของฝ่ า เรื่ องการลงโทษ มีการเน้ นให้ เห็นจุดประสงค์ชดั เจนว่า ให้ คนที่ยงั ไม่ได้ รับโทษ เห็นว่ามี
โทษ แล้ วไม่ทํา ดังนันการลงโทษรุ
้
นแรงเพื่อปรามคนที่ยงั อยู่ เช่นโทษประหาร จึงสรุปว่าเป็ นการตังรั้ บ
ส่วนเรื่ องซู่ กุศโลบาย ชัดเจนว่าเป็ นการป้องกันตัว เป็ นเรื่ องระหว่างผู้ปกครองกับข้ าราชบริพาร ผู้นํา
ต้ องมีลกู น้ อง และคนที่ยงุ่ กับเรามากที่สดุ คือลูกน้ อง เราจะจัดการอย่างไร เหมือนกับซีอีโอจะจัดการกับลูกน้ อง
อย่างไร ตรงนี ้เป็ นการจัดการแบบป้องกันตัวเอง
ดังนันเมื
้ ่อศึกษาไป พบว่าเป็ นหลักการสําหรับการรักษาตัวเองของผู้ปกครองที่ตกอยูใ่ นภาวะคับขันใน
สมัยจันกั
้ ว๋ แล้ วจิ๋นซีฮอ่ งเต้ กลายเป็ นคนสามารถรวบรวมแผ่นดินจีนได้ แต่ผมคิดว่าจิ๋นซีฮอ่ งเต้ นา่ จะใช้ ปรัชญา
ของหลายคน ไม่ใช่เฉพาะหานเฟยจื่อคนเดียว
ยังมีอีกประเด็นหนึง่ ที่ยงั ไม่คอ่ ยชัด ไม่ใช่เนื ้อหา แต่เป็ นเรื่ องทีทา่ ของปรัชญา ที่ สงั เกตได้ คือ การอยู่
เหนืออารมณ์ ซึง่ เป็ นอิทธิพลของปรัชญาเต๋า คือจะต้ องไม่มีอารมณ์ อย่าไปสงสารใคร ไปโกรธใคร ไปดีใจใคร
เต๋าเป็ นพวกไม่มีอารมณ์ ตรงนี ้ผู้นําอาจจะต้ องมี เป็ นทีท่าที่จะต้ องใช้
ทีทา่ อันที่สองคือ ต้ องมีความกล้ าหาญทางจริยธรรม สู้กบั สิ่งที่เห็นว่าจะต้ องแก้ ไข โดยไม่กลัวภัย
อันตราย แต่หานเฟยจื่อเขาเป็ นนักปรัชญา ไม่ต้องลงมือทําเอง
ทีทา่ ที่สามคือ ใจกว้ าง ตลอดเวลา หานเฟยจื่อเรี ยนทุกสํานัก อะไรดีเอามาใช้ อะไรไม่ดีเก็บไว้ ก่อน
ไม่ใช่ทิ ้ง สิ่งที่ค้าน วิธีค้าน ค้ านแบบไม่ใช่วา่ มันไม่ดี เพียงแต่วา่ ยังไม่เหมาะจะใช้ ตอนนี ้ เป็ นวิธีค้านที่ละมุน
ละม่อม ไม่ใช่การหักล้ างกัน
อันสุดท้ ายคือ รู้ สถานการณ์ หานเฟยจื่อพูดตลอดเวลาคือการรู้สถานการณ์และไม่ประมาท คิดว่า
ภาพรวมนี ้ เราได้ ข้อสรุปว่า ภาพลักษณ์นี ้เนกาทีฟ แต่มนั ใช้ ได้ และครอบงํามีอิทธิพลกับคนจีนส่วนมาก สีจิ ้
นผิงเพิ่งพูดไปเมื่อตอนรับตําแหน่ง คือมันอยูใ่ นนิสยั วัฒนธรรมของคนจีนมาโดยตลอด สรุปว่ามองให้ ละเอียด
จะเห็นว่าไม่ใช่เป็ นภาพเนกาทีฟทังหมด
้
แต่มีพอสซิทีฟด้ วย ซึง่ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี ้มีประโยชน์ตอ่ ภาวะผู้นํา
อดิศร: ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ เป็ นวิธีคิดที่ยงั อยูใ่ นสังคมไทย ซึง่ ไม่ร้ ูว่าถ่ายทอดมาอย่างไร
ตอนนี ้ขออนุญาตพักเบรก แล้ วจะกลับมาพบกันอีกครัง้ ฟั งอีก 2 บทความเรื่ องขงจื่อ และเรื่ องพุทธศาสนา
หลังจากนัน้ จะเปิ ดเวทีรับฟั งความเห็นของท่าน
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พักเบรก
10.25 น.-10.40 น.
อดิศร: ขอต้ อนรับเข้ าสู่การประชุมรอบที่สอง ช่วงเช้ าเราได้ ฟังไป 2 บทความแล้ ว ทังเรื
้ ่ องภาวะผู้นําในปรัชญา
สํานักเต๋าและหานเฟยจื่อ อาจจะมีความแตกต่างค่อนข้ างชัดในเรื่ องวิธีคดิ ขอนําเอาปรัชญาจีนต่อ ก่อนจะฟั ง
ทางพุทธศาสนา ขอเรี ยนเชิญอาจารย์สวุ รรณา สถาอานันท์ จากคณะอักษรศาสตร์ พูดเรื่ องครอบครัว รัฐ สาย
ลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นําในปรัชญาขงจื่อ
ศ.ดร.สุวรรณ สถาอานันท์ : ก่อนอื่นขอขอบคุณโครงการ รู้สกึ ประหวัน่ พรั่นพรึงเล็กน้ อย เพราะมีปัญญาชน
สยามนัง่ อยูใ่ นห้ องนี ้เยอะมาก จะขอไปเร็ วๆ ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจยั กับความหมายและ
ความสัมพันธ์
เข้ าใจว่าที่มาของการตังคํ
้ าถามของโครงการ มาจากปั ญหาผู้นําสังคมไทยร่วมสมัย แต่ข้อกังวลนี ้ไม่ได้
อยูใ่ นขอบเขตการวิจยั แต่เป็ นที่มาของโจทย์วิจยั สอง ปั ญหาการศึกษาปรัชญาขงจื่อที่ผา่ นมา ...เราถูก
ครอบงําด้ วยความคิดที่วา่ ขงจื่อเป็ นอนุรักษนิยม และปิ ตาธิปไตย การเข้ าใจแบบนันมาจากการไม่
้
ได้ แยกแยะ
ปรัชญาขงจื่อในสมัยชุนชิว กับลัทธิขงจื่อซึง่ เป็ นอุดมการณ์รัฐหลังราชวงศ์ฮนั่ อันที่สาม ปั ญหาผู้นําในสมัยชุนชิ
วเอง ซึง่ มีคน 2 กลุม่ ใหญ่ กลุม่ หนึง่ คือผู้พยายามเข้ าไปมีสว่ นร่วมประเด็นทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอํานาจและ
ฉ้ อฉลทางจารี ต อีกพวกหนึง่ คือพวกสิ ้นหวัง เป็ นพวกหลีกลี ้สังคม ขงจื่อพยายามอยูต่ รงกลางระหว่าง 2 กลุม่ นี ้
ซึง่ เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก จริงๆ เป็ นเรื่ องง่ายที่จะเข้ าไปแย่งชิงผลประโยชน์และสิ ้นหวังแล้ วเลิก แต่ขงจื่
อบอกว่า ถ้ าละทิ ้งเต๋า เขาก็ไม่คดิ จะเปลี่ยน นี่คือความยาก
ไปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ แนวการศึกษาปรัชญาขงจื่อ ในภาษาอังกฤษ
ยังไม่ได้ ศกึ ษาภาษาจีนหรื อภาษายุโรปอื่นๆ กลุม่ งานที่มองขงจื่อเป็ นพลังอนุรักษนิยม อํานาจนิยม เป็ นงาน
ก่อนปี ทศวรรษ 1990
กลุม่ ที่สอง มองขงจื่อเป็ นพลังปฏิรูปและพลังสร้ างสรรค์ เป็ นกลุม่ งานที่ออกมาหลังทศวรรษ 1990 แล้ ว
จะมองขงจื่อในบริ บทของขงจื่อมากขึ ้น
สาม งานที่พยายามสร้ างบทสนทนาระหว่างขงจื่อกับกระแสเอกเทวนิยม คือสายยิว คริสต์ อิสลาม...
และมองประเด็นจริ ยศาสตร์ กบั การเมืองร่วมสมัย พวกนี ้จะถามว่า ขงจื่อมีแนวคิดปั จเจกชนนิยมไหม สิทธิ
มนุษยชน เป็ นประชาธิปไตย และความเท่าเทียมไหม
สี่ ศึกษาประเด็นปรัชญาและจริยศาสตร์ ในตัวบทนันเอง
้ มีบริบททางประวัตศาสตร์ น้อย แต่มีลกั ษณะ
สหบท คือมีงานเขียนของนักวิชาการที่คยุ กันเอง เป็ น Intertext มากกว่า Historical Context
หน้ า 12 / 59

งานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องอีกส่วน เป็ นการศึกษาภาวะผู้นํา 3 ทฤษฎีหลักเท่าที่สืบค้ นได้ หลักๆ จะมี
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ คุณธรรม คุณลักษณะของผู้นํา ตังแต่
้ สมัยเพลโต อริสโตเติล อีกทฤษฎีมองผู้นําในฐานะผู้
จัดระบบการแลกเปลี่ยนทางสังคม Social Exchange พัฒนามาจากนักคิดสมัยใหม่คือรุสโซ ของฝรั่งเศส พวก
นี ้ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ผู้นําคือคนที่คอยจัดการแลกเปลี่ยนในทางสังคมด้ านต่างๆ
ส่วนทฤษฎีที่สาม เข้ าใจว่ากลุม่ นี ้ค่อนข้ างสนใจ คือพลังการเปลี่ยนของผู้นําเป็ น Transformative
Leadership ผู้นําที่เปลี่ยนสังคมไม่ใช่แค่ชว่ ยในการแลกเปลี่ยน สําหรับงานชิ ้นนี ้ จะคล้ ายแบบแรกคือ ดู
คุณลักษณะของผู้นํา เพราะตอนพระพุทธเจ้ าปรินิพพาน ขงจื่ออายุ 9 ขวบ เป็ นคนอยู่ในยุค 500 ปี ก่อน
คริสต์ศกั ราช แต่ในขณะเดียวกันพยายามชี ้ให้ เห็นว่า วิธีคดิ เกี่ยวกับผู้นําของขงจื่อมีผลต่อการแปรเปลี่ยนสังคม
การพยายามเข้ าใจปรัชญาขงจื่อว่าทําอะไร น่าจะไปเข้ าใจเขากําลังแก้ ปัญหาอะไร ต่อกรกับอะไร เห็น
วิกฤตอะไร อย่างแรกคือความเสื่อม 3 ระดับ มีคนถามอาจารย์เรื่ องความกตัญํู “สมัยนี ้ความกตัญํูหมายถึง
การเลี ้ยงดูบดิ ามารดา แต่เราก็เลี ้ยงดูหมาและม้ ามิใช่หรื อ ถ้ าขาดความเคารพแล้ ว จะมีอะไรที่แยกแยะการ
เลี ้ยงแบบหนึง่ จากอีกแบบหนึง่ ได้ ” มันสะท้ อนความไม่ตระหนักในความแตกต่างระหว่างการเลี ้ยงดูระหว่าง
สัตว์เลี ้ยง กับการเลี ้ยงดูพ่อแม่ของตัวเอง ขงจื่อชี ้ให้ เห็นว่าทําอย่างไรเราถึงจะสร้ างความเคารพ คุณค่าของพ่อ
แม่ที่มีตอ่ ชีวิตเรา และคุณค่าของสัตว์เลี ้ยงอย่างแยกแยะได้ ถ้ าแยกแยะได้ การเลี ้ยงดูนา่ จะแตกต่างกันมิใช่
หรื อ ดิฉนั เรี ยกว่าความเสื่อมที่คนในยุคนันไม่
้ ตระหนักรู้ ในปั ญหาพวกนี ้
ในระดับสังคม ดิฉันชอบบทนี ้มาก ขงจื่อท่านเป็ นคนยียวน และเสียดสีประชดประชนคนร่วมสมัย ทํา
ให้ หลายคนไม่ชอบท่าน ท่านบอกว่า สมัยก่อนประชาราษฎร์ มีข้อบกพร่อง 3 ข้ อ ที่สมัยนี ้คงไม่พอแล้ ว ประโยค
แรก เราฟั งแล้ วรู้สึกว่าสังคมน่าจะดีขึ ้นนะ แต่สิ่งที่พดู ต่อมามีความย้ อนแย้ งกับประโยคเกริ่นนํา เสี่ยวเหริน หรื อ
คนเล็กๆ คือคนที่สนใจแต่เรื่ องจู้จี ้ ผลประโยชน์เฉพาะตน ตรงข้ ามกับวิญํูชนคือภาพผู้นําในสมัยขงจื่อ “เสี่ยว
เหรินสมัยก่อนหยาบช้ าสามานย์ เสี่ยวเหรินสมัยนี ้ข่มขูค่ กุ คาม จากหยาบช้ ามาคุกคามคนอื่น คนยโสสมัยก่อน
วางท่าโอหัง คนยโสสมัยนี ้ก้ าวร้ าวระราน คนโง่เขาสมัยก่อนเซ่อซ่าเถรตรง คนโง่เขลาสมัยนี ้โป้ปดหลอกลวง”
แทนที่จะดีขึ ้น แต่ข้อความที่ตามมา จริงๆ แล้ วแย่ลง แม้ แต่คนโง่ก็ประหนึง่ ว่าฉลาดขึ ้น คือเลวได้ มากขึ ้น ทัง้
สามกรณี
ในระดับรัฐมีบทที่พดู เยอะมาก แต่ขอพูดบทเดียว เล่มที่ 3 บทที่ 1 ขงจื่อกล่าวถึง “จี ้ซื่อว่าจัดการร่ายรํ า
ระบําแปดแถวในเขตตําหนักตน ขงจื่อบอกว่าทนเช่นนี ้ได้ มีอะไรอีกที่ทนไม่ได้ ” การจัดระบํา 8 แถวเขาสงวนไว้
สําหรับองค์กษัตริ ย์ จี ้ซื่อเป็ นอุปราชอยากจะฉ้ อฉลรูปลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งความชอบธรรมของอํานาจมา
ไว้ กบั ตน แล้ วคนดูแล้ วไม่ร้ ูสึกอะไร เพลิดเพลินดี งดงาม ขงจื่อเป็ นคนเตือนว่าทําแบบนี ้สังคมจะสับสนวุน่ วาย
และในที่สดุ ก็ลม่ สลาย ขงจื่อไม่ได้ ใช้ คํานี ้โดยตรง แต่ประวัตศิ าสตร์ จีนเป็ นประจักษ์พยานว่าสิ่งที่ขงจื่อกังวล
เป็ นจริง ยุคของขงจื่อเรี ยกว่า “ชุนชิว” ว่าแย่แล้ ว แต่หลังจากนันคื
้ อ “จันกั
้ ว๋ ” คือการรบพุง่ ระหว่างรัฐ เราเลยได้
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ผู้นําแบบหานเฟยมา สมัยนันเป็
้ นการฉ้ อฉลที่อ้างความชอบธรรม เรี ยกว่าฉ้ อฉลจารี ต ที่คนสมัยขงจื่อดูเหมือน
มองไม่ออก แต่ขงจื่อบอกว่าของแบบนี ้ถ้ าทนได้ แล้ ว จะไม่มีอะไรที่ทนไม่ได้ มีเส้ นบางเส้ นที่ข้ามไปแล้ วจะไม่มี
อะไรเหลือ แล้ วขงจื่อเสนอทางออกอย่างไร
ท่ามกลางความเสื่อม 3 ระดับ ครอบครัว สังคม รัฐ ขงจื่อเสนออีกภาพหนึง่ เป็ นจินตนาการที่แสดงให้
เห็นว่าทําอย่างไรเราจึงจะมาช่วยกันสร้ างและเลือกที่จะอยูช่ มุ ชนเองโดยมีมนุษยธรรม คําว่า เหริน (仁) ใน
ภาษาจีน ทางซ้ ายแปลว่า คน ทางขวาแปลว่า สอง คล้ ายๆ กับว่าในปรัชญาขงจื่อ เราเป็ นคนเมื่อเริ่มมี 2 คนขึ ้น
ไป ใน 2 คนขึ ้นไปแปลว่ามีความสัมพันธ์ ต้ องมีกติกาจริยธรรม เราเริ่มเป็ นมนุษย์ในความสัมพันธ์นนเอง
ั้
เล่มที่ 4 บทที่ 1 ดิฉนั เขียนว่าแสดงภาพรวมทางปรัชญาของขงจื่อ ชุมชนมีมนุษยธรรมนันงดงาม
้
แต่
เลือกไม่อยู่กบั มนุษยธรรมจะมีปัญญาได้ อย่างไร เป็ นข้ อท้ าทายว่าชุมชนนี ้ยังไม่เกิดขึ ้น แต่ว่าทําได้ และชวนให้
เลือกไปอยูด่ ้ วยกัน ช่วยกันสร้ าง ถ้ าเราไม่เลือกแบบนี ้เราจะมีปัญญาได้ อย่างไร ถามว่าจากชุมชนมีมนุษยธรรม
ที่วา่ ใครจะพาไปสูช่ มุ ชนนัน้ ใครทําให้ คนพอจะเชื่อว่าเกิดได้ จริง เพราะช่างตรงข้ ามกับสิ่งที่เกิดขึ ้น ขอพูดแบบ
รวบรัดว่า คนคนนันเป็
้ นภาพในอุดมคติบางอย่างที่ขงจื่อสร้ างขึ ้นเพื่อให้ ความหวังว่า ชุมชนมีมนุษยธรรมเป็ นไป
ได้ และสร้ างได้ คนคนนันมี
้ ลกั ษณะอย่างไร
เป็ นไปตามทฤษฎีผ้ นู ําแบบแรก คือดูบคุ ลิกภาพ ดูคณ
ุ ลักษณะ คุณธรรม ว่าเขาคนนันมี
้ ลกั ษณะ
อย่างไรบ้ าง ขอสรุปรวบรัดเป็ น 3 ข้ อหลัก หนึง่ มีมนุษยธรรม คือรักมนุษย์ ห่วงใยอาทรชีวิตทุกคน ไม่ใช่รักทุก
คนเท่ากัน เป็ นประเด็นทางจริยศาสตร์ ที่ละเอียดลึกซึ ้ง ในทางวิชาการปรัชญาบอกว่าขงจื่อเสนอทฤษฎีความรัก
แบบมีขีดขัน้ คนใกล้ ยอ่ มรักมากกว่าโดยข้ อเท็จจริง และเราควรรักมากกว่าโดยจริยศาสตร์ ด้วย ไม่เป็ นไร ความ
อาทรต้ องแผ่ไปให้ ทกุ คน แต่ไม่ใช่รักทุกคนเท่ากัน
สอง ผูกพันกับความถูกต้ อง มิใช่ผกู พันกับผลประโยชน์ พวกเสี่ยวเหริ นจะผูกพันกับผลประโยชน์
ชื่อเสียง อํานาจ แต่ปัญหาคือถ้ าทุกคนเป็ นเสี่ยวเหรินหมด สังคมแบบนันน่
้ าจะต้ องมีผ้ นู ําที่มองข้ าม
ผลประโยชน์เฉพาะไปสู่กฎกติกาที่ทําให้ การอ้ างผลประโยชน์เฉพาะ ไม่ขดั แย้ งจนนําไปสูค่ วามรุนแรง คนนันคื
้ อ
ผู้นํา ดิฉันชอบคําว่าผูกพัน เพราะมันเป็ นพันธะทางศีลธรรม ทางอารมณ์ที่หว่ งใย อาทรในเรื่ องนี ้ ไม่ใช่กติกาที่
เป็ นบัญญัตขิ ้ างนอก แต่อยูใ่ นใจว่าตรงนี ้สําคัญสําหรับเรา
สาม รักหลี่ แปลเป็ นไทยไม่ออก มีความหมายว่าจารี ต พิธีกรรม ความถูกต้ อง คุณธรรม รักหลี่ คนเป็ น
ผู้นําต้ องสนใจต้ องสนใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และจารี ต การปกครอง เพื่อสร้ างเหอ (和) หรื อความ
กลมเกลียวสมดุล ถ้ านี่เป็ นเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
คุณลักษณะของผู้นํามี 3 อัน อันแรกเรี ยกว่ามีความรักเป็ นเหตุจงู ใจ มีมนุษยธรรมเป็ นเหตุจงู ใจ มี
ความผูกพันเป็ นลักษณะทางอารมณ์ของเขา และสาม รักที่จะเรี ยนรู้แนวปฏิบตั ทิ ี่สื่อสารกันได้ ผา่ นจารี ตชุด
ต่างๆ เราอาจจะยังคิดไม่ออกว่าชุมชนนี ้จะมีหน้ าตาเป็ นอย่างไร อยู่กนั อย่างไร ต้ องเขียนกันยาว เลยเอาบท
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เดียวสันๆ
้ เป็ นตัวแทนบอกว่าชุมชนนี ้น่าจะอยูก่ นั ในลักษณะไหน เล่มที่ 7 บทที่ 9 เมื่ออาจารย์กินข้ าวข้ างๆ คน
กําลังไว้ ทกุ ข์ อาจารย์ไม่เคยกินจนอิ่ม อาจารย์ไม่ขบั ร้ องในวันเดียวกับที่รํ่าไห้ เป็ นบทที่ชอบมาก อ่านแล้ วซึ ้ง มี
ประเด็นเยอะ คล้ ายๆ กับจะบอกว่า
ขงจื่อมีความหนักแน่นทางอารมณ์ ไม่หวั เราะร่วนหรื อร้ องไห้ ซมึ เศร้ าภายใน 3 วินาที สอง ขงจื่อมี
ความรู้สกึ ร่วมทุกข์กบั คนอื่นไม่ใช่ไม่ยี่หระต่อความทุกข์ของคนอื่น สาม ความรู้สกึ ไม่ได้ เก็บไว้ เฉยๆ แต่
แสดงออกบางอย่างให้ คนอื่นเห็น ในกรณีนี ้คือไม่กินจนอิ่ม สี่ ขงจื่อไม่ได้ อดอาหาร ฉันขอกิน แต่ขอแสดงความ
ร่วมทุกข์คือไม่กินจนอิ่ม และที่สําคัญคือคนเขียนเป็ นคนช่างสังเกต ว่าขงจื่อไม่เคยกินจนอิ่ม แสดงว่าเห็น
พฤติกรรมคงเส้ นคงวาของคนคนนี ้ แล้ วบอกว่าทุกครัง้ ที่เป็ นเช่นนี ้ นัยยะคือไม่วา่ กับใครในชุมชนไม่วา่ เป็ นญาติ
ใกล้ ชิดหรื อในชุมชนห่างออกไป ก็ไม่เคยกินจนอิ่ม คือมีนยั ยะที่บอกว่ารักทุกคน แต่ถ้าเป็ นพ่อแม่บรรพชน
ตัวเอง ให้ ไว้ ทกุ ข์ 3 ปี ซึง่ เป็ นประเด็นที่ถกเถียงอีกเยอะ
นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงสนใจขงจื่อในสมัยนัน้ ท่ามกลางความสับสนวุน่ วาย ความสิ ้นหวัง เสื่อม
สลายของอารยธรรมราชวงศ์โจวที่กําลังจะสูญสิ ้นในช่วงนัน้ คล้ ายๆ กับขงจื่อทําให้ คนอยูใ่ กล้ ร้ ูสึกว่าเราอยู่
ร่วมกัน ใช้ ชีวิตร่วมกันแล้ วคุณภาพชีวิตจะดีขึ ้น เพราะเราอาทรห่วงใย
บท 6:28 “เมื่อผู้มีมนุษยธรรมเองปรารถนาจะตังหลั
้ กได้ มนั่ คง คนอื่นก็ตงหลั
ั ้ กมัน่ คงได้ เมื่อปรารถนาที่
จะบรรลุเป้าหมายเอง คนอื่นก็บรรลุเป้าหมายได้ ด้วย” ถ้ าพูดจริงๆ โดยนัยยะปรัชญาทางจริยศาสตร์ จะพูดได้
ยาวมาก ถ้ าพูดแบบ Kantz ปั ญหาของคนคือเราใช้ คนอื่นเป็ นเครื่ องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา ความไม่ดี
คือเราใช้ คนอื่นเป็ นเครื่ องมือบรรลุเป้าหมายของเราเท่านัน้ แต่เราหลีกเลี่ยงการใช้ คนอื่นไม่ได้ ทําอย่างไรเมื่อ
เราบรรลุเป้าหมายของเรา คนอื่นก็บรรลุเป้าหมายของเขาด้ วย ความรักความอาทรคือการสนใจหาเป้าหมาย
ของคนอื่นและทําให้ เป้าหมายของเขาบรรลุได้ ด้วย ในขณะเดียวกันไม่ได้ ปฏิเสธว่าเราต้ องอาศัยคนอื่นในการ
บรรลุเป้าหมายของเรา เราเป็ นเครื่ องมือให้ คนอื่นบรรลุเป้าหมายของเขาได้ ด้วย อันนี ้คือภาพปฏิสมั พันธ์ของคน
มีเป้าหมายร่วมกัน ค่อนข้ างลึกซึ ้งและละเอียดอ่อน สิ่งที่ขงจื่อให้ คือ ให้ ภาพ ให้ ความเข้ าใจ ความหวังว่า เราอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ครอบครัว รัฐ สายลมกับดาวเหนือ คือสิ่งที่ผ้ นู ําซึง่ ขงจื่อเสนอ คือการสร้ างการลงรอยเป็ นระบบ
เดียวกันระหว่างครอบครัวกับรัฐ เล่ม 1 บทที่ 2 ขงจื่อพูดว่า คนมีความกตัญํูในครอบครัวจะไม่ขดั ขืนผู้อาวุโส
คนไม่ขดั ขืนผู้อาวุโสจะไม่ก่อความวุน่ วายในสังคม และความกตัญํูคือรากฐานของระเบียบสังคมใหญ่ เป็ น
คุณธรรมที่พฒ
ั นามาในพื ้นที่สว่ นตัวตังแต่
้ เรายังเด็ก คุณธรรมเดียวกันนันเป็
้ นรากฐานของระเบียบสังคม
ระหว่างรัฐด้ วย เป็ นแนวคิดการสร้ างพันธมิตรระหว่างสิ่งที่เป็ นโลกส่วนตัว สังคม และรัฐ ถ้ าตรงนี ้ราบรื่ นเราจะ
เกิดเหอ ทังระหว่
้
างบุคคล กับตัวเอง ชุมชน สังคม รัฐ รวมถึงจักรวาลก็ว่าได้

หน้ า 15 / 59

จริงๆ ยังมีอีกหลายบทถ้ าพูดถึงว่า ในระดับรัฐ เจ้ านครเว่ยเอาอํานาจมาให้ ขงจื่อ ถามว่าต้ องทําอะไร
ก่อน ขงจื่อบอกว่าต้ องแก้ ไขนามให้ ถกู ต้ อง ใช้ ความหมายให้ ตรงกับคํา และคํามีนยั ยะเชิงพฤติกรรมให้ ถกู ต้ อง
ด้ วย อย่างเช่น เราเรี ยกพี่น้อง เรามีนยั ยะของบรรทัดฐานของพฤติกรรมบางอย่างที่ผกู มากับนามด้ วย ถ้ าเราใช้
นามไม่ตรงกับพฤติกรรมหรื อบรรทัดฐาน สังคมจะวุน่ วาย
ขอข้ ามไปสู่ประเด็นสุดท้ าย อุปลักษณ์สายลมกับดาวเหนือ ถามว่าอะไรคือภาพจินตนาการที่สําคัญ
ที่สดุ ที่ขงจื่อมอบให้ กบั คนร่วมสมัย ดิฉนั คิดว่าจากชุมชนมีมนุษยธรรมคืออุปลักษณ์สายลม เล่ม 12 บท 19
“หากต้ องประหารคนฉ้ อฉลเพื่อปกป้องผู้อยูใ่ นทํานองคลองธรรม ท่านจะว่าอย่างไร” เป็ นคําถามกับดัก ทําให้
ขงจื่อตอบซ้ ายหรื อขวาไม่ได้ ถ้ าไม่ใช่โทษประหารดีอย่างไร ถ้ าใช้ แสดงว่ายอมให้ มีโทษประหารใช่ไหม ขงจื่อ
ตอบว่า “เหตุใดการปกครองจึงต้ องใช้ การประหารด้ วยเล่า หากท่านต้ องการสิ่งที่ดี ประชาราษฎร์ ก็จะดีเอง
คุณธรรมของวิญํูชนเป็ นเสมือนลม คุณธรรมของเสีย่ วเหริ นเสมือนยอดหญ้ า สายลมอยูบ่ นยอดหญ้ า ยอด
หญ้ าย่อมลู่ตาม” เป็ นวิธีที่ขงจื่อออกจากกับดักของคําถาม ขงจื่อเข้ าใจว่าเป็ นคําถามกับดัก เลยตอบโดยการ
ย้ อนถามว่าทําไมการปกครองต้ องใช้ โทษประหาร ขงจื่อชี ้ว่า การคิดถึงโทษประหารนัน่ แหละ ชี ้ถึงความ
ล้ มเหลวของความต้ องการของจี ้คังจื่อเอง เพราะขงจื่อคิดว่า จี ้คังจื่อไม่ได้ ต้องการสิ่งที่ถกู ต้ องมาตังแต่
้ ต้น ผู้คน
ถึงฉ้ อฉลและทําร้ ายคนดี คําถามของจี ้คังจื่อ เป็ นผลของการไม่จดั การความต้ องการของจี ้คังจื่อเอง ในฐานะ
ผู้ปกครอง ถึงได้ เผชิญกับผลเลวร้ ายเสียต้ องมาถามว่า เราต้ องฆ่าคนเลว เพื่อปกป้องคนดีหรื อไม่ จี ้คังจื่อยังไม่
เห็นความล้ มเหลวของตนเองในเรื่ องนี ้ แต่มาตังคํ
้ าถามกับดักกับขงจื่อ เหมือนให้ ยอมรับวิธีใช้ โทษประหารของ
ตน ในนามของการปกป้องคนดี ขงจื่อถามย้ อนกลับว่า คนเลวคนชัว่ ร้ ายที่มาทําร้ ายคนดีมาจากไหน ไม่ได้
เกี่ยวกับความต้ องการของผู้ปกครองหรอกหรื อ
ประเด็นที่สอง ขงจื่อเสนอทางออกในท่อนที่ 2 ของคําตอบ เสนอจินตนาการใหม่วา่ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ไม่จําต้ องเป็ นความสัมพันธ์แบบบัน่ ทอนทําร้ ายด้ วยความรุนแรง คือโทษประหาร เรา
อาจจินตนาการนักโทษถูกตัดศีรษะโดยกลไกรัฐในสมัยโบราณคือเอามืดฟั น ภาพบัน่ ทอนประหัดประหารนี ้
ขงจื่อสร้ างอุปลักษณ์ใหม่คือสายลมพลิ ้วไหว พัดผ่านยอดหญ้ า ยอดหญ้ าพลิ ้วตาม เป็ นบทเปรี ยบเปรยให้ เห็น
ว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผู้ปกครองกับประชาราษฎร์ ที่ออ่ นละมุนและเป็ นไปได้ ภาพอุปลักษณ์สายลมนี ้
แสดงความอ่อนโยน พลิ ้วไหว ให้ ความรู้สกึ ที่นมุ่ นวล งดงาม มีความกลมกลืนรื่ นรมย์ ภายในโลกทัศน์ของขงจื่อ
เป็ นไปได้ มากว่า สายลมที่วา่ คือจารี ตที่ออ่ นโยน โน้ มน้ าวให้ คนทําตามด้ วยความละมุนละม่อม พลังอาวุธเป็ น
อํานาจที่บนั่ ทอน แต่พลังลมเป็ นกระแสอากาศที่มองไม่เห็น แต่สง่ ผลให้ ประชาราษฎร์ โอนอ่อนผ่อนตามได้ มี
นักปรัชญาฝรั่งเศส เขียนบทวิเคราะห์ไว้ อย่างยืดยาวไพเราะมากว่า ตัวอย่างเช่น สายลมพัดผ่านไปทัว่ จากเบื ้อง
บนสูเ่ บื ้องล่าง และจริงๆ สายลมพัดผ่านจากเบื ้องล่างสูเ่ บื ้องบนด้ วย และที่สําคัญ ผู้ปกครองอย่างจี ้คังจื่อ
เข้ าใจอํานาจผิด คิดว่าอํานาจมีลกั ษณะเป็ นโทษประหาร เป็ นบัน่ ทอน แต่ขงจื่อเสนอว่าให้ มองอํานาจใหม่เป็ น
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ประหนึง่ สายลม ทําให้ ยอดหญ้ าโอนอ่อนผ่อนตามเหมือนกัน แต่เป็ นอํานาจที่พลิ ้วไหว และข้ างล่างสมัครใจ
ยินยอม มีนกั วิชาการเถียงเรื่ องนี ้ว่า ขงจื่อเป็ นพวกอํานาจนิยม เพราะยอดหญ้ าต้ องลูต่ าม ไร้ ความหมาย เป็ น
พวกดาษดื่นไร้ คา่ เห็นไหมว่าขงจื่อซ่อนเร้ นไว้ วา่ ผู้ปกครองควรมีอํานาจเหนือประชาราษฎร์ ตอ่ ไป แต่ทําให้
ยอกย้ อนหน่อย มองไม่เห็น ดิฉนั อยากจะชวนให้ คิดว่า ภาพสายลมกําลังแทนภาพอะไร คือภาพโทษประหาร
น่าจะใคร่ครวญมองให้ ชดั ว่าสายลมอาจจะหนักหน่วงในบางตอน อาจจะพลิ ้วไหวในบางช่วง การลู่ตามเป็ น
อาการของการร่ายรํ า มีจงั หวะหนักเบา มีเหอที่พลิ ้วไหวได้ เราสามารถเข้ าใจ จินตนาการอํานาจชนิดที่ขงจื่อเส
นอแล้ วแผงในอุปลักษณ์สายลมนี ้ได้
อีกอันหนึง่ คือ อุปลักษณ์ดาวเหนือ เล่มที่ 2 บทที่ 1 อาจารย์กล่าวว่า “ผู้ปกครองโดยคุณธรรมอาจ
เปรี ยบได้ กบั ดาวเหนือซึง่ อยู่กบั ที่ และหมู่ดาวทังปวงต่
้
างมานอบน้ อม” บทนี ้บางคนบอกว่า เป็ นจักรวรรดินิยม
ทางวัฒนธรรมของขงจื่อ บางคนบอกว่าเป็ นที่มาของหลักการจีนโบราณ คือการจิ ้มก้ อง ประเทศราชส่งเครื่ อง
บรรณาการมาเป็ นเชิงสัญลักษณ์ ว่ายอมรับอํานาจของราชอาณาจักรจีน แต่ในบริบทของขงจื่อ น่าจะเข้ าใจว่า
ขงจื่อกําลังเสนอให้ มองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยนันใหม่
้
ซึง่ มีแต่ประหัตประหารแย่งชิงผู้คนกัน ว่า
เป็ นไปได้ ไหมที่ให้ หาผู้นําที่มีคณ
ุ ธรรม คนอื่นเขาสมัครใจ ยินดี และให้ ความเคารพผู้นํานี ้
ทังหมดที
้
่เสนอมา ภาพผู้นํา ชุมชน มนุษยธรรม จริงๆ ผู้นําทําอะไร จากตัวอย่างสันๆ
้ ที่ยกมา
โดยสังเขป ขงจื่อกําลังวิจารณ์สงั คมโดยเฉพาะผู้นําในสมัยนัน้ สอง ขงจื่อสร้ างบรรทัดใหม่ โดยอาศัยจารี ตของ
ราชวงศ์โจวเป็ นฐาน สําหรับครอบครัว สังคม รัฐ วิญํูชนทําตัวอย่างไร สาม ขงจื่อสร้ างอุปลักษณ์วา่ การ
แปรเปลี่ยนเป็ นไปได้ ไม่ใช่มีสว่ นร่วมแบบฉ้ อฉลและไม่ใช่สิ ้นหวังแบบหลีกลี ้สังคม เป็ นตรงกลางของคนที่
อยากจะช่วยแก้ ปัญหา แต่ไม่ร่วมฉ้ อฉลและทิ ้งปั ญหาทางสังคมไป ที่สําคัญมากคือสร้ างแรงบันดาลใจระดับ
หนึง่ แนวคิดของขงจื่อคือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่สร้ างผู้นําสมัยนี ้ เราเรี ยกว่าจิตสาธารณะ คือการมองว่า
การบริ หารบ้ านเมืองเป็ นเรื่ องสําคัญของคุณลักษณะของวิญํูชนด้ วย ไม่ใช่เอาตัวเองหรื อครอบครัวของตัวเอง
รอดเท่านัน้
อันที่สอง ค่อนข้ างสําคัญที่น่าจะศึกษาให้ กว้ างขวางลึกซึ ้ง ขงจื่อเปิ ดการศึกษาแบบไม่แบ่งชนชัน้ เขา
พูดชัดมาก เป็ นกลไกที่ขงจื่อให้ กบั ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน ซึง่ ต้ องผ่านจิ๋นซีฮอ่ งเต้ ผ่านประสบการณ์อนั
เลวร้ ายมาแล้ ว และยิ่งใหญ่ด้วย รู้สกึ ว่าสังคมจีนขอไม่เอาแบบหานเฟยจื่อที่ชดั เกินไป แต่ขอระบบแบบสอบจอ
หงวน ซึง่ พัฒนามาจากที่ขงจื่อเป็ นครูเอกชนคนแรกในประวัตศิ าสตร์ จีน
อันที่สาม ขงจื่อเป็ นผู้วางอัตลักษณ์ อารยธรรมจีน ในแง่การเรี ยนรู้ การให้ ความสําคัญกับอดีต จารี ต
ข้ อจํากัดคือ ขงจื่อตอบโจทย์พื ้นฐานเกินไป ทังครอบครั
้
ว รัฐ อารยธรรม การเมือง แต่ไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผู้ปกครองรัฐในสมัยนัน้ ซึ่งจะไปครอบครองรัฐอื่น แต่ขงจื่อบอกให้ สร้ างการศึกษาเรี ยนรู้ ช้ าไป ไม่ทนั กิน มี
ข้ อถกเถียงกับผู้นําหลายคน ขงจื่อขออนุญาตไปก่อน ปั ญหาคือความเป็ นประโยชน์นนั่ เองเป็ นปั ญหา ขงจื่อคุย
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กับคนโน้ นคนนี ้เยอะ คนสิ ้นหวัง คนหลีกลี ้สังคม คนไม่ยอมเริ่มต้ นทําอะไรเลย คนนอนตอนกลางวัน และคนที่
ไม่ยอมคุยกับขงจื่อก็มี คือคนหลีกลี ้สังคมและคนบ้ า ขออนุญาตจบเท่านี ้
อดิศร: ขอขอบคุณ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากฝั่ งจีน จะย้ ายมาทางอินเดียบ้ าง เป็ นการเสนอบทความ
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์จะนําเสนอในหัวข้ อ การท้ าทายและการสร้ าง
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากวัฒนธรรม ภาวะผู้นําของพระพุทธเจ้ า ขอเรี ยนเชิญอาจารย์
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน: กราบเรี ยนทุกท่าน เนื่องจากว่าผมข้ ามมาสอน ผมกําลังเรี ยนรู้สองฝั่ ง ฝั่ งหนึง่
คือภาวะผู้นํา ยังเป็ นจุดเริ่มต้ น ประการที่สอง วิธีการศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะการเมตาฟอร์ ตามที่อาจารย์
สุวรรณาเสนอ ค่อนข้ างลําบากใจ เพราะยังไม่เชี่ยวชาญ มีความรู้เฉพาะด้ านพุทธศาสนา มีปัญหาหลายแบบที่
กําลังทําอยู่
ขออนุญาตเล่าสักนิดหนึง่ ว่า ทําชื่อเรื่ องไว้ แต่จนนาทีสดุ ท้ ายยังนึกถึงอีกชื่อหนึง่ “ใต้ คมดาบ อาบ
นํ ้าตา และยาพิษ” ชื่อจริงๆ ในงานวิจยั คือ การท้ าทายและการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลาก
วัฒนธรรม แต่เมื่อทําไปทํามา ด้ วยการท้ าทายยังไม่ได้ ปรากฏในเอกสารสักเท่าไร คิดว่าจะเปลี่ยนดีไหม แต่
หลังการประชุมนี ้แล้ ว งานจะสมบูรณ์ขึ ้น ตอนนี ้ขอเล่าแบบไม่ลงตัวไปก่อน
สิ่งที่จะทําในเรื่ องนี ้คือ ที่เสนอในโครงการ คือ ศึกษาการท้ าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
พระพุทธเจ้ าจากบทสนทนาในพระไตรปิ ฎก จริงๆ แล้ วต้ องการศึกษาจริยวัตรของพระพุทธเจ้ าเพื่อค้ นหาภาวะ
ผู้นําบางอย่าง ไม่ได้ เน้ นที่ตวั คําสอน เช่น ... ธรรมิกสูตร ... ซึง่ เกี่ยวข้ องกับทศพิธราชธรรม พระเจ้ าจักรพรรดิ
เกี่ยวข้ องกับผู้นํา ซึง่ ตอนที่ไปนําเสนอกับผู้ทรงคุณวุฒิรอบที่ผา่ นมา ท่านให้ ไปดูเรื่ องนี ้ด้ วย แต่รอบการนําเสนอ
ครัง้ นี ้ยังไม่ได้ ใส่ในเอกสาร
ประเด็นคือสิ่งที่จะทําเป็ นการศึกษาตัวจริยวัตรจากเรื่ องเล่า จะไม่คอ่ ยมีคําสอน จึงค่อนข้ างยากสักนิด
ข้ อสรุปที่ได้ ชว่ งนี ้ยังไม่คอ่ ยชัด ดังนันจะนํ
้ าเสนอในลักษณะเป็ นเรื่ องเล่า แล้ วตังข้
้ อประเด็นเล็กๆ น้ อยๆ เผื่อ
ท่านผู้ฟัง และผู้ทรงคุณวุฒิจะมีข้อแนะนําที่คดิ ว่าสําคัญต่องานวิจยั
ขอบเขตการศึกษาใช้ คอนเซปต์การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง อาจจะดูภายใต้
สถานการณ์บางอย่าง ดังนันจึ
้ งพยายามหาเรื่ องเล่าในพระไตรปิ ฎก หรื อในอรรถกถา ที่สามารถตีความให้ เห็น
ประเด็นที่นําเสนอ
จะดูเรื่ องอะไรบ้ าง สิ่งที่แรกที่นงั่ คิด ออกมาทํานองนี ้ คือพยายามพูดถึงพระพุทธเจ้ าในลักษณะที่การ
สร้ างความเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่ องด้ วยกัน คือการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองของพระพุทธเจ้ า ข้ อนี ้คิดว่าทุก
ท่านมีความเข้ าใจในเรื่ องพุทธศาสนาดีพอในประเด็นนี ้แล้ ว ข้ อที่สองคือ การสร้ างความเปลี่ยนแปลงในปั จเจก
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บุคคลและกลุม่ บุคคล ไม่คอ่ ยแน่ใจว่าจะใช้ กลุม่ บุคคลได้ หรื อไม่ แต่จะใช้ ไปก่อน แล้ วจะเล่าให้ ฟังว่าเป็ น
อย่างไรบ้ าง
ข้ อที่สาม เป็ นเรื่ องการท้ าทายและการเปลี่ยนแปลงสังคม จะท้ าทายและเปลี่ยนแปลงสําเร็จหรื อไม่
เป็ นอีกเรื่ องหนึง่
พูดถึงผลการศึกษา ทําไมจึงมาศึกษาเรื่ องพระพุทธเจ้ า ผมคิดว่าทุกท่านคงจะทราบแล้ วว่า พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า มีคําถามหนึง่ ใน สังคารวสูตรมีพราหมณ์คนหนึง่ เข้ าไป คือครอบครัวพราหมณ์ ภรรยาของ
พราหมณ์ ชื่อนางธนัญชานี เขาไปทําบุญให้ กบั พราหมณ์ ปกติพราหมณ์ไปรับทักษิณาทานตามบ้ านของคน
รวย ในวันที่ทําบุญนัน้ ภรรยาของพราหมณ์นบั ถือพระพุทธเจ้ า พอดีทําถ้ วยชามตก จึง ท่อง “นะโม ตัสสะ ภะคะ
วะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” พราหมณ์จงึ ไม่พอใจ โกรธ พูดว่าทําไมต้ องทําอย่างนี ้ ทําไมต้ องไป
สรรเสริญสมณโคดม นางธนัญชานีตอบว่า ถ้ าท่านรู้จกั สมณโคดม ท่านจะไม่พดู อย่างนี ้ สังคารวพราหมณ์เลย
เดินทางไปต้ อนพระพุทธเจ้ า ไปถามพระพุทธเจ้ าว่าท่านเป็ นคนพวกไหน ประเภทไหนกันแน่ ในบรรดาสมณ
พราหมณ์ทงหลาย
ั้
จึงเป็ นคําถามที่นําไปสู่การเล่าเรื่ องต่างๆ
ทีนี ้พระพุทธเจ้ าตรัสออกมาคําหนึง่ ว่า พระพุทธเจ้ าทรงปฏิญาณตน ตามข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ โดยอาศัย
ความรู้ที่ได้ มาเองโดยชอบ อันนี ้ผมคิดว่าสําคัญเพราะจะไปโยงกับท่าทีบางอย่างที่พระพุทธเจ้ าใช้
วิพากษ์ วิจารณ์แนวคิดของบรรดาพราหมณ์ ก็คือแนวคิดของประจักษ์นิยม
ท่าทีแบบประจักษ์นิยมที่พระพุทธเจ้ ากําลังตอบให้ แก่พราหมณ์ คนนี ้ หมายถึงการย้ อนกลับไปกรณีที่
พระองค์ปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญทุกรกิริยามากมาย แล้ วในที่สดุ เจอว่าตัวเองต้ องหาทางหลุดพ้ นด้ วยตัวเองให้ ได้
ดังนันวิ
้ ธีการที่พระพุทธเจ้ าผ่านจุดนันมา
้ สําคัญตรงที่ในสังคมสมัยนันมี
้ ข้อยึดถืออันหนึง่ ซึง่ คนทัว่ ไปค่อนข้ าง
ให้ ความสําคัญ คือการจะบรรลุถึงความหลุดพ้ นได้ มาจากการทําให้ ตวั เองมีความทุกข์ทรมาน แต่พระพุทธเจ้ า
พบว่าตัวเองทําเท่าไรก็ไม่ได้ ในที่สดุ ต้ องเปลี่ยน แล้ วในที่สดุ ก็พบว่า ความรู้ตา่ งๆ ที่พระพุทธเจ้ ามีจดุ ยืน คือ
การอาศัยประสบการณ์ของตัวเอง รู้เองโดยชอบ มาจากการที่พระพุทธเจ้ าพิสจู น์เอง อันนี ้เรารู้กนั แล้ ว
ทีนี ้ผมไม่คอ่ ยสนใจประเด็นนี ้มากนักในความหมายว่า มาดูวา่ ภาวะผู้นําของพระพุทธเจ้ า ผมลองมอง
อีกมุมหนึง่ มาดูประวัตขิ องพระพุทธเจ้ า เป็ นเจ้ าชายอยู่ดีๆ มีคนทํานายว่าจะมีอํานาจสูงสุดในทางการเมือง
และทางสังคม แต่พระพุทธเจ้ าปฏิเสธอํานาจทางการเมืองและสังคม แล้ วก้ าวเข้ าสูว่ ิถีชีวิตของสมณะ ซึง่ ตรง
ข้ ามกับวิถีของพราหมณ์ เพราะวิถีของพราหมณ์คือผู้ที่มีพนั ธะทางครอบครัวและสังคม ในขณะที่วิถีสมณะเป็ น
วิถีของการไร้ พนั ธะครอบครัวและสังคม และเป็ นวิถีของการต้ องอาศัยผู้คนผู้อื่นเลี ้ยงชีวิต
เพราะฉะนันเป็
้ นการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตของผู้ที่สงู ส่งมาสูว่ ิถีชีวิตที่ตํ่าต้ อย ถ้ ามองในแง่นี ้จะเห็น
ว่าวิถีในแบบที่ตํ่าต้ อย คือการบิณฑบาต ก็คือวิถีชีวิตแบบขอทานในสมัยนัน้ เพราะฉะนันถ้
้ าไม่ขอก็ไม่มีกิน ไป
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ขอก็ออกปากพูดไม่ได้ ต้ องแสดงตัว แต่ขอบิณฑบาต นัน่ คือการไม่ใช้ อํานาจไปบังคับผู้คนให้ ตอบสนองต่อ
ตัวเอง
เพราะฉะนัน้ เมื่อพูดถึงการเป็ นผู้นําในแบบที่ไร้ อํานาจเชิงกายภาพ ความเป็ นผู้นําของพระพุทธเจ้ า คือ
อํานาจในการจัดการกับเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่าง จะมาจากไหน มาได้ อย่างไร อันนี ้เพิ่งคิดได้
ไม่นาน ดังนันในเอกสารวั
้
นนี ้ยังไม่มี
คิดว่าภายใต้ การสละอํานาจทางการเมืองไปสูภ่ าวะชีวิตที่อาศัยผู้อื่น ขอทาน และไม่ใช้ อํานาจบีบ
บังคับในเชิงกายภาพ เกิดอะไรบางอย่างที่นา่ สนใจ คําถามคือใช้ อํานาจอย่างไร
พระพุทธเจ้ าทําอย่างไรจึงก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ กรณี นางวิสาขามหาอุบาสิกา ปฏาจาราเถรี กี
สาโคตมีเถรี อันนี ้ยังไม่พดู ถึง ที่ไม่นําเสนอเพราะทุกท่านพอจะรู้เรื่ องไปแล้ ว คือวิธีการที่พระพุทธเจ้ าเปลี่ยน
ปั จเจกบุคคลที่เต็มไปด้ วยทุกข์และคราบนํ ้าตาให้ ผา่ นไปสูช่ ีวิตที่ดี ซึง่ มีรายละเอียดในรายงานแล้ ว ไปอ่านใน
รายงานวิจยั จะดีกว่าภายใต้ เวลาจํากัดแบบนี ้
แต่จะนําเสนอ เล่าเรื่ องพระพุทธเจ้ า กับพระเจ้ าปเสนทิโกศล กับกรณีวิฑฑู ภะ ผมตังข้
้ อสังเกตว่ามันมี
บางกรณีที่น่าสงสัยกับการมีภาวะผู้นาของพระพุทธเจ้ า จะขอพูดในด้ านที่ไม่นา่ ชื่นชมเท่าไร มีเรื่ องเล็ก ๆ
อันหนึง่ เกี่ยวโยงกับเรื่ องใหญ่ คือกรณีวิฑฑู ภะ ซึง่ บุตรของพระเจ้ าปเสนทิโกศลกับนางทาสี พระเจ้ าปเสนทิ
โกศล ต้ องการเป็ นญาติกบั พระพุทธเจ้ า จึงส่งคนไปขอธิดาจากศากยะ แต่พวกศากยะญาติพระพุทธเจ้ าเล่น
หลอกลวง โดยนาธิดาของตัวเองที่เกิดกับนางทาสี ไปยกให้ พระเจ้ าปเสนทิโกศล โดยทาทีวา่ เป็ นธิดาของ
กษัตริ ย์ ตอนหลังมาวิฑฑู ภะเติบโตขึ ้นมาเดินทางไปกบิลพัสดุ์ สมัยยังเป็ นกุมาร แล้ วพบว่าตัวเองไม่ได้ เป็ นที่
ต้ อนรับ และดูถกู ดูหมิ่นอย่างมาก วิฑฑู ภะกลับมาพร้ อมกับปณิธานว่าจะล้ างโคตรชาวศากยะ ชาวกบิลพัสดุ์
เรื่ องนี ้จึงกลายเป็ นเรื่ องนินทาในกองทัพ จนกลายเป็ นเหตุการณ์สาคัญที่พระเจ้ าปเสนทิโกศลปลดวิฑฑู ภะลง
เป็ นทาสแต่ยงั เลี ้ยงดูอยู่
ตามเรื่ องมี 2 ข้ อมูลที่ขดั แย้ งกันอยู่ เรื่ องหนึง่ บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้ าทราบเรื่ องแล้ ว จึงเสด็จไปในวังไป
คุยกับพระเจ้ าปเสนทิโกศล ให้ เห็นว่ากรณีที่เกิดขึ ้นนี ้ สิ่งที่ชาวศากยะทาเป็ นเรื่ องผิด และพระพุทธเจ้ าบอกว่า
ควรคืนสถานะให้ วิฑฑู ภะ แล้ วพระเจ้ าปเสนทิโกศลก็ทาตาม เมื่อวิฑฑู ภะเติบโตขึ ้นมา ได้ ทารัฐประหารพระ
เจ้ าปเสนทิโกศล แล้ วยกทัพไปล้ างกบิลพัสดุ์ คาถามที่นา่ สนใจคือถ้ าพระพุทธเจ้ าไม่ร้ ูหรื อว่า วิฑฑู ภะเติบโตขึ ้น
มาแล้ วล้ างศากยะ กบิลพัสดุ์ลม่ สลายไปเพราะวิฑฑู ภะ ถ้ าพระพุทธเจ้ าคือสัพพัญญู พระพุทธเจ้ าไม่ร้ ูหรื อว่าสิ่ง
ที่ตนเองไปคุยกับพระเจ้ าปเสนทิโกศลจะนาไปสู่อะไร ผมจึงตังค
้ าถามกับความเป็ นผู้นาตรงนี ้ ฝากให้ คิดต่อ
จริงๆ ผมคิดไว้ แล้ ว และเพื่อที่จะโยงเข้ าสูเ่ รื่ องนี ้ ไปสูเ่ รื่ องสงคราม
สงครามของพระเจ้ าวิฑฑู ภะ เกิดขึ ้นตอนหลัง ตอนที่วิฑฑู ภะเดินทางไป พระพุทธเจ้ าทราบเรื่ องจึงไป
ขวางไว้ คือไปนัง่ ที่ต้นไม้ ต้นหนึง่ ที่มีแดดส่อง อีกต้ นหนึง่ มีร่มเงา เมื่อวิฑฑู ภะเห็นพระพุทธเจ้ า ถามพระพุทธเจ้ า
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ว่าทาไมมานัง่ ที่ต้นไม้ ซงึ่ ไม่มีร่มเงา พระพุทธเจ้ าบอกว่าร่มเงาของญาติร่มเย็นกว่า ประเด็นคือที่สดุ แล้ ว
พระพุทธเจ้ าขวางวิฑฑู ภะได้ เพียง 3 ครัง้ แต่ครัง้ ที่สี่ พระพุทธเจ้ าไม่มา ปล่อยให้ วิฑฑู ภะยกทัพเข้ ากบิลพัสดุ์
แล้ วทุกอย่างก็เป็ นไปตามนัน้ เลือดนองแผ่นดิน
สิ่งที่พระพุทธเจ้ าทาในกรณีนี ้ ผมมีคาอธิบายที่อาจจะโยงกับเรื่ องอื่นๆ ด้ วย คือในที่สดุ แล้ ว ในกรณีที่
พระพุทธเจ้ าช่วยเหลือวิฑฑู ภะกับพระนางวาสภขัตติยา พระพุทธเจ้ าคานึงถึงความเป็ นธรรมที่เกิดขึ ้น วิฑฑู ภะ
กับพระนางวาสภขัตติยที่ถกู ปลดเกิดขึ ้นภายใต้ ความไม่ซื่อสัตย์ การที่ไม่พงึ พอใจ และการหลอกลวงของผู้อื่น
แต่คนซึง่ ไม่มีสว่ นร่วมในความเลวร้ ายจะมารับผิดชอบโดยการถูกทาให้ ตกเป็ นทาสได้ อย่างไร
ในกรณีแบบนี ้พระพุทธเจ้ าคานึงถึงความเป็ นธรรม และกรณีไปห้ ามทัพวิฑฑู ภะไม่สาเร็จ มีข้อสังเกตว่า
ทาไมพระพุทธเจ้ าไม่ใช้ ปาฏิหาริย์ดลใจให้ วิฑฑู ภะยกเลิกการเดินทัพไปตีกบิลพัสดุ์ ถ้ าพระพุทธเจ้ ามีปาฏิหาริย์
แต่มนั ไม่มีใช่ไหม แต่ประเด็นคือพระพุทธเจ้ ามองว่าในที่สดุ กบิลพัสดุ์ต้องได้ รับผลของการกระทาของตัวเองใน
ชาติที่แล้ ว ถ้ าเราตัดประเด็นปั ญหาเรื่ องชาติที่แล้ วออกไป อธิบายไม่ได้ เลยว่าทาไม ชาติที่แล้ ว ชาวกบิลพัสดุ์
ปล่อยยาพิษลงแม่น ้าเพื่อฆ่าคนอื่น เลยโดนในชาตินี ้ พระพุทธเจ้ าเห็นว่า นี่คือกรรมของชาวศากยะ
ถ้ าเราตีความอีกแบบหนึง่ เราตีความภาวะการนาของพระพุทธเจ้ าตรงที่วา่ ในที่สดุ พระพุทธเจ้ า
เล็งเห็นข้ อจากัดของพระองค์เองในการจัดการกับเรื่ องนันใช่
้ หรื อไม่ ข้ อหนึง่ ข้ อที่สอง พระองค์มองว่าอาจคิดถึง
สถานการณ์บางอย่างที่พระองค์ไม่สามารถจัดการได้ ถ้ าเราโยงไปถึงการที่พระพุทธเจ้ าไม่มีกองกาลังที่จะ
บังคับขูเ่ ข็ญ ไม่มีกองกาลังมาจัดการ ผมคิดว่าการที่พระพุทธเจ้ าคานึงถึงหลักการบางอย่างซึง่ มันไม่สามารถ
ดาเนินการได้ พระพุทธเจ้ าจึงหยุดแล้ วไม่ทาการอะไร
กรณีที่พระพุทธเจ้ าหยุดแล้ วไม่ทาการเปลี่ยนแปลงอะไร มีหลายกรณี เช่น กรณีของภิกษุชาวเมือง
โกสัมพี พระพุทธเจ้ าพยายามไกล่เกลี่ยความแตกแยกกันของภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตักเตือน แต่ไม่สามารถ
ปรองดองได้ พระพุทธเจ้ ารู้ว่าพระองค์ทาไม่ได้ จึงหนีออกไปจากโกสัมพี สิ่งที่เกิดขึ ้นคือชุมชนจัดการกับ
พระภิกษุเหล่านัน้ ประเด็นที่จะนาเสนอคือ ผู้นาแบบพระพุทธเจ้ า หรื อแบบใดก็ตาม ให้ ความเข้ าใจแล้ ว
พยายามเต็มที่แล้ ว เมื่อไปไม่ได้ ต้ องหยุด เพื่อแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อจัดการ ในกรณีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีคือ
คนเหล่านี ้ถูกชาวบ้ านไม่ใส่บาตร ชาวบ้ านยื่นเงื่อนไขบางอย่างต้ องให้ พระพุทธเจ้ าขออโหสิให้
อีกเรื่ องหนึง่ คือเรื่ องพระเทวทัตพยายามทาลายสงฆ์ เมื่อไปถึงจุดหนึง่ ได้ ใช้ วิธีหลอกลวงผู้คนให้ นบั ถือ
ตัวเอง สิ่งที่พระพุทธเจ้ าน่าสนใจ คือไม่ไปทาอะไรกับพระเทวทัตโดยตรง ไม่ได้ เรี ยกเทวทัตมาคุยว่าทาแบบนี ้ไม่
ถูก ทาไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้ ามีมาตรการทางสังคมบางอย่างคือ แยกพระเทวทัตกับคณะสงฆ์ออกจากกัน สิ่งใด
ที่เทวทัตทา ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์เห็นด้ วย ประกาศอย่างเป็ นทางการโดยกระบวนการทาง
สงฆ์ โดยให้ คนที่นา่ เชื่อถือที่สดุ ไปประกาศ คือพระสารี บตุ ร เพราะฉะนันการใช้
้
คนในสถานการณ์ที่จาเป็ นต้ อง
ใช้ และวิธีจดั การคนที่ไม่เชื่อฟั งตนเอง คือปกป้องคณะสงฆ์และปกป้องชุมชน มีกฎเกณฑ์บางอย่างออกมา
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บอกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ คนอื่นทาในแบบเดียวที่พระเทวทัตทา ป้องกันคนดีในสังคมให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้ ตามปกติ
และป้องกันชุมชนรายรอบที่จะได้ รับผลกระทบจากเทวทัต
แต่กระบวนการน่าสนใจในเรื่ องเหล่านี ้คือ ให้ พระสารี บตุ รไปประกาศ พระสารี บตุ รก็หนักใจ เพราะแต่
ก่อนเคยยกย่องพระเทวทัต พระพุทธเจ้ าบอกว่าเมื่อครัง้ ยกย่องพระเทวทัต ก็ยกย่องด้ วยความจริง เมื่อครัง้
ประกาศว่าพระเทวทัตไม่ชอบด้ วยหลักธรรมวินยั ก็พดู ด้ วยความจริง เพราะฉะนันไม่
้ ต้องวิตกอะไร
ภายใต้ ข้อจากัดบางอย่าง ผู้นาที่ไม่มีอานาจที่จะไปบีบบังคับคนอื่นเชิงกายภาพและไม่ประสงค์จะ
เบียดเบียนผู้อื่นให้ เดือดร้ อน ทางออกคืออะไร ผมคิดว่าเรื่ องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ าอาจจะให้ ภาพบางอย่าง
ซึง่ พูดถึงผู้นาที่พอจะเป็ นประโยชน์ ขอบคุณครับ
อดิศร: ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และช่วงเวลานี ข้ อเรี ยนเชิญคุณภัท
ระ คําพิทกั ษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคุณหมออนุวฒ
ั น์
ศุภชุตกิ ลุ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทังสองท่
้
านจะช่วยแสดงความคิดเห็นต่อ 4 บทความ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุตกิ ุล: กราบเรี ยนท่านอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้ องๆ ผมคิดว่าเซสชัน่ สุดท้ ายนี ้ ผมค่อนข้ าง
หนักใจ คุณภัทระบอกว่าเอาเรื่ องช้ างม้ าวัวควาย คือเอาเรื่ องใหญ่ๆ ทังสิ
้ ้นให้ เรามาให้ ข้อคิดเห็นในช่วงเวลา
สันๆ
้ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทงสี
ั ้ ่ทา่ นที่กรุณานําเรื่ องยากๆ ที่ซบั ซ้ อน ไปเจาะจนกระทัง่ เห็นแก่นของแต่ละ
สํานักคิด ทําให้ เราเห็นมุมมองที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ได้ มีความชัดเจนมากขึ ้น
ตอนนี ้นึกถึงโครงการว่า ทําอย่างไรจะทําให้ คนได้ เข้ าถึงเนื ้อหาสาระเหล่านี ้ได้ การจัดพิมพ์หนังสือ
อาจจะไม่สามารถสะท้ อนเนื ้อหาอันลึกซึ ้งได้ เท่าที่เราได้ นงั่ ฟั งในที่นี ้ เดิมผมเข้ าใจว่า หรื อมีการเปรี ยบเทียบว่า
เต๋าเป็ นทังแก่
้ นและวัฒนธรรมจีน ขงจื่อเป็ นเปลือก และสํานักของนิตนิ ิยม เป็ นสิ่งที่จําต้ องยอมรับ แต่ฟังใน
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วันนี ้แล้ วเหมือนว่าทังสามส่
้
วนอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน มีอยูแ่ ล้ วในสังคมจีนและสังคมไทย เพียงแต่วา่
ตรงไหนที่เรามีความโดดเด่น และตรงไหนบ้ างที่เราขาด
ถ้ าหากเราสามารถวิเคราะห์กบั สังคมไทยได้ วา่ ณ ปั จจุบนั นี ้อะไรที่เรามีอยูแ่ ละอะไรที่เราจะต้ องเพิ่ม
เข้ าไป หรื อว่าเรายังมีโอกาสเพิ่มขึ ้นมาได้ อย่างไร เช่น หลี่ ที่อาจารย์ไม่ยอมแปล ผมพยายามทําความเข้ าใจ
ความหมายว่าอะไร แล้ วได้ ข้อสรุปอย่างหนึง่ ว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ควบคูก่ บั จารี ตประเพณี คือไม่ใช่
ว่าเรามีแค่จารี ตปฏิบตั ิ มีทา่ ทางนอบน้ อม ขนบธรรมเนียมต่างๆ จารี ตที่ทําอยู่ทกุ วันเช่นการเคารพธงชาติ มัน
ไม่มีความหมายอะไรเลย หากเราเคารพที่ผืนธง แต่ทํายังไงให้ หลี่ เข้ ามาอยูใ่ นตัวเรา ในจิตใจเรา อะไรคือ
คุณค่าและความหมายของสิ่งที่เราทํา จึงเป็ นโอกาสให้ เราได้ นําข้ อคิดต่างๆ มาเชื่อมโยงคน
หรื อเรื่ องของคุณธรรม ความถูกต้ อง เราจะต้ องเชื่อมโยงกับผู้นําในเรื่ องการสร้ างความเชื่อมัน่ ซึง่ เป็ น
ทุนที่สําคัญมากในการทํางาน ในส่วนเรื่ องเต๋า ผมชอบมากอยู่แล้ ว น่าหลงใหล แม้ จะอ่านไม่คอ่ ยรู้เรื่ องก็ตาม
แต่วนั นี ้ได้ ร้ ูมากขึ ้นว่า การเป็ นผู้นําที่สดุ ยอด เพราะเราไม่ตดิ กับสิ่งที่เราสมมุติขึ ้นมา เต๋าพยายามถอนออกมา
ในสิ่งที่เรี ยกว่าตรรกะสวนกลับ ในขณะที่คนพูดด้ านนี ้ เต๋าจะกระตุกกลับมาให้ เราคิดว่า จริงๆ แล้ วมีแง่บวก
อย่างไรในจุดที่เราคิดว่าเป็ นแง่ลบ
ส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็ นภาพรวมที่นา่ จะเกิดขึ ้น คือเป็ นไปได้ ไหมที่เราจะสามารถสรุปรวมแนวคิดของ
ปรัชญาตะวันออกว่าแตกต่างจากปรัชญาตะวันตกอย่างไร เช่นมีคนพูดว่า ปรัชญาตะวันออกเป็ นการมองแบบ
องค์รวม แต่ตะวันตกมองแบบแยกส่วนหรื อใช้ ตรรกะมากเกินไป ถ้ าเราสามารถทําความเข้ าใจทังสองข้
้
างได้ จะ
ได้ ร้ ูเท่าทันว่าเราอยูใ่ นกระแสความคิดอะไรบ้ าง
ต่อมาในส่วนของพุทธ ผมรู้สึกว่าพุทธประวัตทิ ี่เราเรี ยนมาน่าสนใจมาก หากเรานําแง่คิดบางอย่าง
เกี่ยวกับการจัดการของผู้นําไปเชื่อมโยงกับพุทธประวัติ จะทําให้ เราได้ เห็นอะไรต่างๆ เช่นตอนที่เจ้ าชายสิทธัต
ถะเริ่มปรารถนาว่า มนุษย์นา่ จะพ้ นทุกข์ได้ นับเป็ นวิสยั ทัศน์ ที่ยิ่งใหญ่ หรื อตอนที่ตดั สินใจออกผนวช เป็ นการ
กล้ าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด ที่จะออกไปเผชิญกับสิ่งที่ไม่ร้ ูตวั ตอนที่เจ้ าชายสิทธัตถะออกไปอยู่กบั ฤๅษี 2 ท่าน
แล้ ว ท่านไม่ร้ ูสกึ ว่าทังสองท่
้
านให้ คําตอบได้ ท่านประเมินทางเลือกด้ วยความกล้ าหาญ และพร้ อมที่จะจากไป
ตอนที่ทา่ นเลือกไปโปรดชฎิล 3 พี่น้อง เป็ นการวางแผนกลยุทธ์ชนเยี
ั ้ ่ยมทําให้ ได้ สาวกเป็ นพันคนใน
เวลาอันรวดเร็ ว ผมคิดว่าเป็ นตัวอย่างที่นํามาอธิบายถึงแนวคิดการบริหารในปั จจุบนั จริง ๆ แล้ วบางเรื่ องหาก
นําเรื่ องธรรมะมาอธิบายจะน่าสนใจมากขึ ้น เพราะจะพบว่าสิ่งที่เราทําในปั จจุบนั ยังเป็ นเพียงกระผีกในสิ่งที่
พระพุทธเจ้ าได้ สอนไว้ เช่น การพูดถึง Root Cause Analysis การวิเคราะห์รากของปั ญหา แต่พระพุทธเจ้ าท่าน
สอนไว้ คืออิทปั ปั จจยตา เป็ นการสอนให้ เห็นรากของปั ญหา ซึง่ ไม่มีอะไรที่จะลึกลํ ้าไปกว่านี ้ได้ ควรจะสอดแทรก
คุณค่านี ้เข้ าไปในสังคมมากขึ ้น หรื อการบ่มเพาะให้ วยั รุ่นและเยาวชน ผ่านสิ่งที่เราเคยเรี ยนเพียงเนื ้อหา แต่
ไม่ได้ เรี ยนว่าเราได้ บทเรี ยนอะไร
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ภัทระ คาพิทักษ์ : กราบสวัสดีทา่ นอาจารย์ผ้ อู าวุโสทังหลาย
้
อย่างที่อาจารย์หมออนุวฒ
ั น์พดู แล้ ว เรื่ องใหญ่
มาก เต๋า พุทธ หานเฟยจื่อ ขงจื่อ จะให้ วิจารณ์ ผมขอว่าของผมไปเรื่ อยๆ
ผมว่าทังสี
้ ่ทา่ นมองโอเวอร์ วิว เราส่วนใหญ่ เรานําเข้ าภูมิปัญญาตะวันตกส่วนใหญ่ แล้ วเราไม่ให้ ความ
สนใจเรื่ องทางตะวันออกมากนัก ถ้ าไปศึกษาดีๆ บทเรี ยนทางประวัตศิ าสตร์ ตะวันออกมีอะไรที่นา่ สนใจมาก
ท่านอาจารย์ประเวศพูดถึงภาวะการบีบคัน้ ในช่วงกําลังเปลี่ยนผ่าน ตอนนี ้ผมสนใจ 2 เรื่ อง ผมสนใจว่า
Renaissance ของฝรั่งเกิดอะไรขึ ้น ในช่วง 150 ปี ก่อนที่ซูสีไทเฮาจะพาจักรวรรดิจีนที่ยิ่งใหญ่มากล่มสลายไป
มันเกิดอะไรขึ ้น ทําไมอาณาจักรใหญ่ขนาดนันจึ
้ งล่มลงง่ายๆ
เปรี ยบเทียบกับสภาพสังคมปั จจุบนั ไปศึกษาเรื่ องพวกนี ้จะเจอคําตอบบางอย่าง เหมือนที่ตอนคุณ
ประยุทธ์เข้ ามาตอนปฏิวตั ใิ หม่ๆ มีนกั วิเคราะห์วิจารณ์กนั บอกว่า คุณประยุทธ์ จะเป็ นนายกหรื อเปล่า ผมเป็ น
คนเขียนคอลัมน์ ผมไปอ่านเรื่ องโจโฉ ตอนนันเป็
้ นมหาอํามาตย์ ได้ ยศถาบรรดาศักดิ์ ขุนนางทังหลายเห็
้
นโจโฉ
เป็ นดาวรุ่ง บอกว่าท่านมียศมีศกั ดิ์ ได้ ตรงนี ้เยอะแล้ วเกษี ยณดีกว่าไหม โจโฉพูดคําคําหนึง่ แล้ วปิ ดปากทุกคน
เป็ น 16 คําที่ลือลัน่ ในประวัติศาสตร์ จีนมาก โจโฉพูดว่า ไอ้ ยศถาบรรดาศักดิ์บ้าบอนี่ เอาคืนไปให้ หมด แต่
อํานาจที่ข้ามี ข้ าไม่ให้
ตอนนัน้ โจโฉไปเอาพระเจ้ าเหี ้ยนเต้ จากเมืองเล็กๆ เมืองหนึง่ ไปอยูใ่ นก๊ กตัวเอง ทําให้ โจโฉมีความชอบ
ธรรมทางการเมืองเกิดขึ ้น หากเราอ่านประวัติศาสตร์ จะเห็นการเมืองไทยชัดเจนขึ ้น ความชอบธรรมทาง
การเมืองเกิดขึ ้นอย่างไร ดังนันปรั
้ ชญาตะวันออก โดยเฉพาะการเมืองการปกครองเป็ นอะไรที่นา่ สนใจมาก เมื่อ
สักครู่คยุ กับอาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ อาจารย์บอกว่า หานเฟยจื่อ คล้ ายๆ แมคเคียวเวลลีเหมือนกันนะ
ในตะวันตกเป็ นระบบ แต่ในตะวันออกของเราเป็ นเรื่ องเล่า หรื อวิธีการบอกอีกแบบหนึ่ง การตีความ
เป็ นเรื่ องสําคัญมาก งานศึกษาทัง้ 4 เรื่ อง มีข้อจํากัดอันหนึง่ ที่ทําให้ ผ้ ศู กึ ษาอึดอัดคือว่า เราจะศึกษาความเป็ น
ผู้นํา และในการเปลี่ยนผ่านของสํานักคิดต่างๆ เราติดอยู่ในกรอบของเราที่เป็ นอยู่ เช่นศึกษาจากคัมภีร์หลุนอี่ว์
คัมภีร์เต้ าเต๋าจิง และพระไตรปิ ฎก โดยในพระไตรปิ ฎก เอาแต่แก่น ไม่เอาปรัมปรา
แต่ผมคิดว่า สิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องเชื่อมโยงกับบริ บทของสภาพสังคมสมัยนัน้ ถ้ าเราพูดเรื่ อง
พุทธะ มีภาพหนึง่ พระพุทธเจ้ าไม่ได้ เกิดมาเป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ แล้ วจะสืบทอดราชบัลลังก์จากพระเจ้ าสุทโธท
นะ ที่เรี ยนกันมาในห้ องเรี ยน เป็ นความเข้ าใจผิด และหากไปดูในช่วงประวัตศิ าสตร์ ที่พระพุทธเจ้ าอยู่ เกิดภาวะ
คล้ ายๆ ที่อาจารย์ประเวศพูดเมื่อเช้ า แล้ วยุคสมัยนันเป็
้ นความสับสนอลหม่าน ผมเข้ าใจว่าไม่น้อยกว่ายุคนี ้
ยุคนี ้อาชีพใหม่กําลังจะเกิดในสังคมเรา อาชีพอิสระเกิดขึ ้นมากมาย เขียนกราฟิ กที่บ้าน ความคิด
จินตนาการของคนก็เปลี่ยน ซึง่ ในช่วงพระพุทธเจ้ าเกิดก็เป็ นเช่นนี ้ วรรณะต่างๆ อลหม่านไปหมด เกิดอาชีพใหม่
เกิดนายช่างขึ ้นมา ความหมายคุณค่าของวรรณะต่างๆ กําลังเปลี่ยน ฐานะกษัตริย์ในปั จจุบนั กับยุค
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พระพุทธเจ้ า เป็ นคนละเรื่ องเลย ราชวงศ์ ความเป็ นกษัตริ ย์สมัยนันคื
้ อหัวหน้ าตระกูลใหญ่ หัวหน้ าครอบครัว
หน้ าที่และบุคลิกของกษัตริย์มี 8 อย่าง เช่นว่าพระวรกายต้ องสง่าผ่าเผย หน้ าตาหล่อ ต้ องดูดี ต้ องให้ ทาน มี
ความกล้ าหาญ ต้ องปกป้องวรรณะต่างๆ แล้ ว 200 ปี ต่อมา จึงค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากหัวหน้ าครอบครัวมาตัง้
มัน่ เป็ นระบบกษัตริย์แบบที่เราคิดในปั จจุบนั เพราะฉะนัน้ การที่พระพุทธเจ้ ามาสืบราชสมบัติตอ่ จากพระสุ
ทโธทนะ เขามีระบบที่เรี ยกว่า สามัคคีธรรมในการเลือกผู้นําขึ ้นเป็ นหัวหน้ าตระกูล เพื่อดูแลคน
หากเราศึกษาบริ บทรอบๆ นี ้ซึง่ ไม่ได้ อยูใ่ นคัมภีร์ ตรงนี ้บางอย่างเรามองไม่เห็น ถ้ าเราเห็นมันจะทําให้
เห็นภาวะผู้นํา การใช้ ภาษามคธของพระพุทธเจ้ าเป็ นการปลดปล่อยความรู้ไปสูม่ วลชนอย่างมหาศาล เพราะ
แคว้ นมคธ เป็ นแคว้ นใหญ่มาก อุดมสมบูรณ์ ภาษาเกี่ยวพันกับผู้นํา
วันก่อนท่านนายกออกมาพูดว่ามีแผนภูมิ มีกราฟิ ก ถูกพวกโซเชียลมีเดียกระหนํ่าเลยว่า ไอ้ นี ้ไม่ใช่
อย่างที่ท่านว่า เป็ นเพียงคําพูดประกอบภาพเท่านันเอง
้ อลวนกันหมด ตอนนี ้ผู้นําจึงต้ องศึกษาการสื่อสาร
ทําไมพระพุทธเจ้ าจึงใช้ ภาษามคธ ท่านควรศึกษาว่าเวลาที่ชาวบ้ านรับรู้ข่าวสารเป็ นเวลากี่โมง ใช่เวลาละคร
หลังข่าวหรื อไม่ น่าจะไม่ใช่
แล้ วพวกผมต้ องศึกษาตลอด หากท่านจะฟี ดลงเฟซบุ๊ก ท่านต้ องส่งตอนรถติด จะได้ ยอดไลค์มากที่สดุ
ข่าวที่ฟีดในช่วง 4 โมงเย็นเป็ นต้ นไป จะมียอดคนดูมากที่สดุ นี่เป็ นวิธีการผู้นําหรื อไม่ พระพุทธเจ้ าจึงเปลี่ยน
ภาษาสันสกฤตมาเป็ นภาษามคธ
บริบทเหล่านี ้เป็ นเรื่ องที่ผมเห็นใจท่านผู้วิจยั ทังหลาย
้
จะต้ องไปหา จะไปดูอย่างไร เรื่ องสภาพแวดล้ อม
เป็ นเรื่ องที่ยาก
ในเรื่ องการตีความ ท่านอาจารย์สวุ รรณได้ บอกว่าสํานักขงจื่อเองยังมีการตีความ 4 แบบ คนรุ่นหลัง
ตีความแบบนันแบบนี
้
้ ผมลองให้ ภาพดูวา่ จะน่าสนใจไหม เช่นพระพุทธเจ้ า เราบอกว่า “ขอทานผู้ยิ่งใหญ่ผ้ ู
เปลี่ยนแปลงโลก” จะกลายเป็ นอีกเรื่ องหนึง่ เลย เพราะตอนออกจากวัง ท่านเป็ นขอทานแล้ ว แล้ วท่านไป
เปลี่ยนแปลงโลก แล้ วเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร
หานเฟยจื่อ ต้ องบอกว่า พวกเสื ้อแดง มี 2 อัตลักษณ์อยูใ่ นหานเฟยจื่อ หนึง่ คือไม่ยอมรับของเก่าๆ
บอกว่าเราต้ องคิดของใหม่ สอง เขาบอกว่าบุคคลต้ องเสมอกันด้ วยกฎหมาย หานเฟยจื่อเอากฎหมายมาเป็ นตัว
หลัก หานเฟยจื่อไม่ได้ ดนั ชนชันล่
้ างขึ ้นไป แต่ก็ไม่ได้ บีบชนชันบนเกิ
้
นไป แต่บงั คับว่าทุกคนต้ องเสมอกันด้ วย
กฎหมาย ใช้ หลักนิตธิ รรม เหมือนพวกเสื ้อแดงใช้
ขณะเดียวกัน หานเฟยจื่อดูถกู ประชาชนมาก หานเฟยจื่อบอกว่า ประชาชนชอบพูดเรื่ องการสู้รบ เรื่ อง
การทําสงคราม แต่การเกษตรไม่ทํา ถ้ าพูดภาษาสมัยนี ้ต้ องบอกว่า ประชาชนชอบพูดเรื่ องประชาธิปไตยแต่ไม่ร้ ู
เรื่ องประชาธิปไตย แล้ วปกครองด้ วยกฎระเบียบที่เข้ มข้ น ดังนันหานเฟยจื
้
่อมี 2 อัตลักษณ์ในตัวเขา
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ดังนันวิ
้ ธีการมองในสายตาผม ผมคิดว่าจะทําให้ การตีความของอาจารย์ทงั ้ 4 ท่าน ทังขงจื
้ ่อ และสํานัก
ต่างๆ จึงน่าสนใจการตีความของท่านเองด้ วย และน่าสนใจว่าความเป็ นจริงในยุคสมัยนันเป็
้ นอย่างไร
ทีนี ้มีรอยเท้ าหนึง่ ที่อยากพูดสักนิด มีคําว่า จริยธรรม ประชาธิปไตย การเมือง ผู้นํา ที่ใช้ กนั ในงาน
ทังหมด
้
จะสามารถรวมในที่ใดสักที่หนึง่ ได้ หรื อไม่ ผมคิดว่ามีจดุ หนึง่ ผมเคยเขียนเรื่ องเกี่ยวกับประชาธิปไตยใน
รอยเท้ า คือผมสนใจงานของอาจารย์คนหนึง่ ที่มหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์ จําชื่อไม่ได้ บอกว่า กระแสใหญ่ๆ ใน
โลกมี 2 กระแส ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ 4 ท่านพาเราไปชม รวมทังกระแสในโลกนี
้
้ มันผสานสอดคล้ องกัน เช่น
ความวุน่ วายในยุคชุนชิว คล้ ายๆ ในยุคนี ้ เหมือนที่อาจารย์ประเวศพูดแบบเดียวกัน ทีนี ้รอยเท้ าช้ างที่อาจารย์
บอกว่ามี 2 กระแส
กระแสหนึง่ คือ กระแสความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ นประชาธิปไตย จะเกิดขึ ้นไปทัว่ โลก อันที่สอง
คือ ความแข็งขืนในการที่จะประกาศอัตลักษณ์ของตัวเองออกมา เราจะเห็นว่าสํานักคิดทังสามสี
้
่สํานักเกิดมา
น่าสนใจมาก ท่านอาจารย์สวุ รรณาบอกว่าขงจื่อเกิดมาท่ามกลาง 2 กระแสที่บีบคันอยู
้ ่ น่าสนใจว่า ขงจื่อโผล่
มามีจารี ตประเพณี สมัยนี ้เราเรี ยกว่าพวกล้ าหลัง ไม่ใช่พวกลิเบอรัล
หานเฟยจื่อ คือลิเบอรัลในยุคนัน้ หากอยูใ่ นกระแสเดียวกันกับหลักความคิดนี ้ เราจะเห็นว่าความ
สับสนของคนในยุคนันกั
้ บคนในยุคนี ้คล้ ายกัน เขาบอกว่ามนุษย์พฒ
ั นามาหมดแล้ ว ร่างกายคนเราไม่สามารถ
ไปพัฒนามากกว่านี ้แล้ ว เราไปดูวา่ การถกเถียงจากในอดีตมาปั จจุบนั ที่ผมเปรี ยบเทียบเรื่ องโน้ นเรื่ องนี ้เข้ าไป
จะเห็นว่า ยุคนี ้คนเคยมองประชาชนแบบไหน ในยุคหนึง่ เมื่อพันปี ที่แล้ วก็มองประชาชนแบบนันเหมื
้ อนกัน ชน
ชันปกครองเคยทํ
้
าแบบไหน ในยุคนี ้ก็ทําคล้ ายๆ กัน
เพราะฉะนันบทเรี
้
ยนจากอดีตจะนํามาใช้ ได้ ในปั จจุบนั อาจารย์บอกว่า มี 2 กระแสใหญ่ๆ ในโลกที่
เกิดขึ ้น และเมื่อส่องลงไป พบว่าโลกาภิวฒ
ั น์ทําให้ คนเข้ าใจข่าวสารมากขึ ้น สื่อสารได้ มากขึ ้น ทําให้ ประชาชน
ทัว่ โลกต้ องการมีสว่ นร่วมทางการเมือง แต่โลกทัศน์ของชนชันนํ
้ า หรื อชาวบ้ านจะไม่ไปพร้ อมกัน เมื่อโลกทัศน์ 2
กลุม่ นี ้ไม่ไปพร้ อมกัน โลกทัศน์ของชาวบ้ านจะคล้ อยไปทางสํานักขงจื่อ คือทางจารี ตประเพณี เราจะเห็นสิ่งที่
ปรากฏเกิดขึ ้นคือ กระแสตะวันตกกับเรื่ องวัฒนธรรมอิสลาม เกิดการทะเลาะกันทัว่ โลก เกิดคล้ ายๆ ลัทธิ
ชาตินิยมขึ ้นมาในปั จจุบนั และแรงกดดันที่จะขับเคลื่อนให้ เกิดสังคมประชาธิปไตยในโลก ยิ่งจะทําให้ เกิดแรง
มุมกลับที่พลิกฟื น้ การรวมตัวกันเป็ นแบบยุคจารี ต หรื อลัทธิชาตินิยมเช่นอิสลามขึ ้นมา
เขาบอกอีกว่าเมื่อประเทศตะวันตก รวมทังประเทศอเมริ
้
กาส่งออกเฉพาะประชาธิปไตยแบบของตัวเอง
ยึดถือรูปแบบตัวเอง คือมี 2-3 อย่างที่เขายึดถือ หนึง่ การเลือกตัง้ สอง การปกครองโดยเสียงข้ างมาก และสาม
การแข่งขันแบบเสรี เป็ นกระแสใหญ่ที่ไปบีบเค้ นให้ คนต้ องเป็ นตามนี ้ แต่อิสลามบอกว่า หากไปศึกษาดีๆ เขา
ตีความได้ มากกว่าฝ่ ายตะวันตก แล้ วคําเหล่านี ้จะสามารถทําให้ อิสลามเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการเป็ น
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ประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย ไม่ได้ มีเพียงที่ตะวันตกตีความ เพราะใครๆ ก็สว่ นร่วมในความเป็ น
ประชาธิปไตย
ข้ อนี ้น่าสนใจ เพราะว่า เมื่อมองงานของพวกเรา ขงจื่อเสนอแบบจารี ตประเพณี หานเฟยจื่อเป็ นเหมือน
เสื ้อแดงในยุคนัน้ ถ้ าเต๋า การปกครองโดยไม่ปกครอง ซึง่ ผมนึกถึงพลเอกเปรม
ถ้ าเรามารวมกันเปรี ยบเทียบทังหมด
้
เราจะพบว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อด้ อย เรี ยงกันมาในประวัตศิ าสตร์
ในขณะที่ประเทศจีนเกิดวิกฤต จะมีสํานักคิดเกิดขึ ้นมาแก้ ปัญหาของเขา เอาจารี ตมาแก้ ปัญหาได้ ระดับหนึง่ ที่
น่าศึกษาคือว่า คุณค่าของแต่ละสํานักคิดที่มีตอ่ สังคม ณ เวลานัน้ ผมว่าจารี ตประเพณี มุมมองบางอย่างดีมาก
แต่ทําไมมาถึงยุคหานเฟยจื่อ กลับพลิกเอาอีกด้ านหนึง่ ให้ คนเสมอกันด้ วยกฎหมาย จารี ตประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไม่เอาแล้ ว ถามว่าหานเฟยจื่อพูดถูกหรื อไม่ พูดถูก แต่ไม่ถกู ทังหมด
้
ดังนันสิ
้ ่งที่ปรากฏขึ ้นในประวัติศาสตร์ จีน
และอินเดีย มีทงข้
ั ้ อดีข้อเสีย ถ้ าหากเราดูทงหมดจะเห็
ั้
นว่าภูมิปัญญาตะวันออก มีทงเพชร
ั้
พลอย พลอยหุง อยู่
ในนี ้หมด หากเราสามารถนําสิ่งเหล่านี ้ออกมาใช้ ได้ เห็นความสวยงามของภูมิปัญญาตะวันออก แล้ วดูไม่สดุ ขัว้
เกินไป มันเหมือนที่อาจารย์จากจอร์ จทาวน์บอกว่าอย่าไปบังคับให้ คนอังกฤษเป็ นประชาธิปไตยแบบนัน้ เพราะ
ประชาธิปไตยมีมากมาย เราสามารถจะเอาจารี ตบางอย่างมาใช้ แต่หากเราสุดขัวเกิ
้ นไป คนที่เคารพในระบบ
อาวุโส จะทําให้ เกิดความสงบสุข
ผมว่าหากพูดในสมัยนี ้เขาคงไม่รับ แต่จะมีคณ
ุ ค่าอะไรบางอย่างของคน ของความอาวุโส บวกกับ
ความไม่รับอะไรเก่าๆ ของหานเฟยจื่อ การผสมผสานของหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี ้ของแต่ละยุคสมัยที่
ปรากฏในงานศึกษาของทัง้ 4 ท่าน จะทําให้ เห็นถึงภาวะความเป็ นผู้นําที่น่าสนใจ ว่าผู้นําเหล่านี ้เกิดขึ ้นในภาวะ
ที่บ้านเมืองอยูใ่ นภาวะวิกฤตทังสิ
้ ้น ก็ไม่ร้ ูวา่ ในยุคสมัยเราจะมีสํานักคิดอะไร แต่ผมคิดว่างานศึกษานี ้มีคณ
ุ ค่า
ทําให้ เราได้ หนั กลับมาดูตวั เรา สภาพสังคมของเรา ดูความเหมาะสม ดูสิ่งที่เรามี ออกแบบสังคมของเราให้ ดี
อดิศร: ขอขอบคุณคุณหมออนุวฒ
ั น์ และคุณภัทระ ทังสองท่
้
านช่วยจับประเด็นบางเรื่ องที่ทา่ นสนใจ ซึง่ เสน่ห์
อย่างหนึง่ ของงานมนุษยศาสตร์ คือ การเปิ ดพื ้นที่ของการตีความ การถกเถียง การไม่หาข้ อสรุป พอดีเราอาจจะ
ต้ องขออนุญาตเลยเวลาอาหารสัก 10 นาที เพื่อให้ มีเวลาสําหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรื ออาจจะตังคํ
้ าถาม
หรื ออาจจะพูดคุยกับวิทยากรทัง้ 4 ท่าน ขอเรี ยนเชิญอาจารย์เจตนา นาควัชระ
เจตนา นาควัชระ: ผมรู้สกึ ตื่นเต้ นมากกับการนําเสนอในเช้ านี ้ ผมได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่หลายอย่าง และได้
แนวคิดที่เป็ นแสงสว่างหลายทาง แต่ในฐานะนักวิจยั ผมสงสารอาจารย์อนุชาติมากที่สดุ เพราะท่านจะสรุป
อย่างไร ความคิดต้ นแบบก็ตา่ งกันแล้ วทัง้ 4 กระแส คนที่มาวิจยั ความคิดต้ นแบบก็พยายามจะตีความจาก 4
กระแสตามความคิดเห็นของตัวเอง แตกออกเป็ น 8 แล้ ว
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ประเด็นที่เป็ นปั ญหาคือ เราจะสมานความรู้ที่เราค้ นคว้ ามาได้ จากต้ นกําเนิด กับปลายทางได้ อย่างไร
ผมมีข้อเสนอ คือผมเคยทํางานวิจยั ที่ตีกนั วุน่ วาย หาข้ อสรุปเกือบจะไม่ได้ ทางออกที่สะดวกที่สดุ แม้ จะไม่ดี
ที่สดุ คือยึดปั จจุบนั เป็ นตัวหลัก แล้ วถามตัวเองว่า “สิ่งที่มาจากอดีตเหล่านี ้ให้ แสงสว่างทางปั ญญาแค่ไหน”
ต้ องเลือกเฟ้นมารับทุกประเด็นไม่ได้ ท่านเขียนบทของท่าน แต่เมื่อถึงเวลาหนึง่ จะต้ องทะเลาะกันเป็ นสิบๆ
ชัว่ โมง เพื่อให้ ได้ บางอย่างที่มีเอกภาพบ้ าง
ผมขอกลับมาที่ประเด็นอาจารย์ศริ ญญา โดยจงใจหรื อไม่จงใจ กับพวกที่เรี ยนปรัชญาและศาสนา คือ
ตัวบททังหลายที
้
่กําลังพูดถึงว่า มันเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ซงึ่ บรรจุเอาความจริ ง สัจธรรม เป็ นอกาลิโก มันคือ
วรรณกรรมซึง่ ถ่ายทอดจากมุขปาฐะมาสูล่ ายลักษณ์ ผ่านคนหลายชัว่ คน จนมาถึงตอนที่เขียนเป็ นลายลักษณ์
แล้ วอะไรเป็ นความจริง อะไรเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจริง
เพราะฉะนันที
้ ่พดู ถึงอุปลักษณ์ ที่อาจารย์ชาญณรงค์เลี่ยงไม่พดู ถึงชาดกก็ตาม เพราะกลัวว่ามันจะฉีก
ออกจากกันมากไป ผมว่าอย่าไปกลัวตรงนัน้ สิ่งที่มีอยูน่ ี ้สังคายนามาไม่ร้ ูกี่ครัง้ มันเป็ นงานที่บรรณาธิการ
ทํางานไม่เสร็จ กลับไปดูสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพพยายามชําระวรรณคดีไทยที่มาจากสมัยอยุธยา
เช่น ขุนช้างขุนแผน ให้ เยาวชนอ่านได้ แล้ วมันเหลืออะไร เยอะแยะเลย มีเรื่ อง Pre-Marital Sex (การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน) เป็ นต้ น ดังนันอย่
้ าไปพะวงว่าอะไรมันเกิดขึ ้นจริง
เพราะฉะนันเรื
้ ่ องพุทธศาสนาจะมีปัญหามาก หากไปยึดว่าทุกสิ่งที่เขียนไว้ ในในพระไตรปิ ฎกเป็ นเรื่ องที่
เกิดขึ ้นจริง ให้ ตีความว่าเป็ นวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกคือให้ แสงสว่างทางปั ญญากับ
มนุษย์ ทําให้ คนได้ คิด แล้ วคนไม่คดิ ไปในทางเดียวกันก็ไม่เป็ นไร ถ้ าคิดต่างกันแล้ วอยู่ด้วยกันได้ ตรงนันเป็
้ นสิ่ง
ที่ปรารถนา มีตวั อย่างในอดีตไหม ถ้ าไม่มีปัจจุบนั สร้ างได้ ไหมว่าจะเป็ นสิ่งซึง่ ฉีกออกจากกัน แต่อยูร่ ่วมกันได้
ผมจะขอเล่นบทบาทศรี ธนญชัย ขอกลับไปที่อาจารย์สวุ รรณา ที่อาจารย์วา่ ไม่ขบั ร้ องในวันเดียวกับที่รํ่า
ไห้ ถ้ าศรี ธนญชัยตีความก็จะบอกว่า ท่านล้ าสมัยไป โลกเขาไปไกลกว่าท่านเยอะแล้ ว ไม่เคยไปงานศพมอญ
หรื อ มอญร้ องไห้ เป็ นอย่างไร แค่ฟังการปี่ พาทย์มอญ ก็เอาร้ องไห้ เข้ ามาอยูใ่ นการขับร้ องแล้ ว ... ที่ตะวันตกแต่ง
มา มันหลอมรวมทังสองสิ
้
่ง มันแก้ ปัญหาไปหมดแล้ ว จะมาพูดอะไรตอนนี ้ ให้ โยนทิ ้งไปได้ แล้ ว
ถ้ าย้ อนกลับไปที่ต้นกําเนิด มันไม่ได้ หมายความอย่างนัน้ แต่ปลายทางนี่จะทําอย่างไร ผมคิดว่าวันนี ้
เป็ นการเอานักวิชาการมาพูดตามหลักฐานและการตีความที่ทา่ นมีและคิดว่าเหมาะสมที่สดุ แล้ ว เป็ นการ
ทะเลาะกันที่เปิ ดปั ญญา ตรงนี ้ขอให้ รักษาไว้ แต่ถ้าไม่มีข้อสรุปที่บอกว่า ณ จุดปั จจุบนั นี ้ เราได้ อะไรจากบริ บท
ทางปั ญญาเหล่านี ้ งานวิจยั จะเป็ นเพียงแบบฝึ กหัดสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกทางปรัชญา แต่เราต้ องการ
อะไรที่เป็ นฉบับสามัญชนให้ ได้ ไม่ได้ บอกให้ คดิ เหมือนกัน แต่มนั มีเอกภาพอะไรบ้ างที่พดู กับสังคมร่วมสมัยได้
ขอบพระคุณครับ
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ณัฐพล: ผมเป็ นตัวแทนของอาจารย์สาคร และอาจารย์สทุ ธิลกั ษณ์ พอดีได้ ฟังทังหมดแล้
้
ว มีเรื่ องหนึง่ ขอหยิบ
ยกขึ ้นมา คือเรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมา ไม่วา่ จารี ตประเพณี ไม่วา่ กฎมณเฑียร
บาลต่างๆ มาควบคุมเรื่ องพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความอดอยาก ทําให้ มีกฎมณเฑียรบาลขึ ้น ดังนัน้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการรวมเรื่ องของต่างๆ ในเรื่ องการแก้ ไขปั ญหา
ในส่วนตัวผมเมื่อได้ ฟังจากบทสนทนา ก็สามารถที่จะเขียนได้ วา่ จริงๆ แล้ ว ในเรื่ องของพุทธศาสนาก็
สามารถช่วยเรื่ องของการแบ่งปั นการเรี ยนรู้ คําว่าสมณะ ผมขอเปลี่ยนเป็ นคําว่าแบ่งปั นดีกว่า เพราะจริงๆ แล้ ว
การแบ่งปั นเหมือนกับเราทําบุญ ดังนัน้ ในเรื่ องของคุณธรรม นําร่วม และการเปลี่ยนผ่าน ภาวะผู้นําปรัชญา
ตะวันออก ผมอยากให้ อาจารย์ทงหมดกลั
ั้
บไปดูเรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริงๆ แล้ วสมการที่พระองค์
ท่านทําไว้ คือคําว่าพอเพียง พึง่ พา และยัง่ ยืน มันสามารถจะนํามาสอดคล้ องกับแนวทางที่อาจารย์ทําอยู่
ขอบคุณครับ
นพ.ยงยุทธ วงศ์ ภริ มย์ ศานติ์: ขอบคุณครับ ช่วงนี ้ประสบมรสุมใหญ่ แต่เมื่อมาฟั งทัง้ 6 ท่านแล้ วรู้สึกเหมือน
ฝนอันชุม่ ฉํ่า ได้ ความรู้สกึ ที่ดีมาก คือประเด็นที่อาจารย์เจตนา และอาจารย์สวุ รรณาพูด ที่น่าจะเชื่อมโยงกันคือ
เรื่ องความเสื่อม จริงๆ ในพุทธธรรมมีการพูดถึงการป้องกันความเสื่อมข้ อหนึง่ คือ อปริ หานิยธรรม ธรรมไม่เป็ น
ที่ตงแห่
ั ้ งความเสื่อม มีจดุ ที่น่าสนใจ คือลักษณะ 7 ประการ ซึง่ เป็ นประเด็นที่โครงการผู้นําให้ ความสนใจมาก
เช่น การประชุมกันเนืองนิตย์ เลิกกันพร้ อมเพรี ยง ไม่ทําในสิ่งที่ไม่ได้ ตกลงกันไว้ ปกป้องดูแลเด็กและสตรี
ผู้ด้อยโอกาส ตัวนี ้น่าจะเป็ นจุดที่นา่ จะป้องกันความเสื่อม และอยากให้ เรื่ องนี ้บรรจุไว้ ในการวิเคราะห์ด้วย ซึง่ ที่
จริงแล้ ว ในที่สดุ แคว้ นวัชชีก็ลม่ สลายเพราะไม่อาจจะรักษาอปริ หานิยธรรม 7 ไว้ ได้ เพราะตัวผู้นาขาดการ
พัฒนาคุณลักษณะภายในที่มนั่ คง ซึง่ อาจารย์ชาญณรงค์ไม่มีเวลาพูดถึง
พระพุทธเจ้ าพูดถึงอิทธิพลของพราหมณ์ และวิธีการสัมพันธ์กบั อิทธิพลของพราหมณ์ พระพุทธเจ้ าใช้
สิ่งที่พราหมณ์พดู ในอีกมิตหิ นึง่ คุณลักษณะที่เจ้ าผู้ครองแคว้ นวัชชีไม่สามารถพัฒนาได้ คือความเป็ นอริ ยช
นจากการฝึ กจิตที่ดี เรี ยกว่า พรหมวิหาร 4 เพราะหากจิตพัฒนาแล้ ว ผู้นาเหล่านี ้จะสามารถมีความรัก ความ
เมตตา ความเห็นใจผู้ที่ลาบากกว่า และมีความยินดีตอ่ ผู้ที่มีความสาเร็จ และหากตนเองถูกทาร้ ายอย่างไรก็
ตาม ก็สามารถทาใจให้ เป็ นกลางได้ ตัวนี ้เป็ นคุณลักษณะของผู้นาที่สาคัญมากเลย และอยากให้ อาจารย์ชาญ
ณรงค์กล้ าพูดถึงเรื่ องพระพุทธเจ้ าในฐานะบุคคล กับบุคลาธิษฐาน ในพระไตรปิ ฎกจะพูดปนกัน บางตอนเป็ น
บุคคล บางตอนเป็ นบุคลาธิษฐาน แต่เราจะเห็นว่าปั จจุบนั ศึกษาพุทธธรรมมากในตะวันตก เขาจะมองข้ าม
ความเป็ นบุคลาธิษฐาน ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ตกแต่งขึ ้นมา
ดังนันจริ
้ งๆ แล้ วในฐานะที่เป็ นบุคคล ไม่มีเรื่ องปาฏิหาริย์อยูแ่ ล้ ว เพราะปาฏิหาริ ย์มนั ขัดแย้ งกับความ
เป็ นอเทวนิยมของพุทธธรรม ดังนันขอจบที
้
่ว่า ความเป็ นผู้นาที่เป็ นอกาลิโกจริงๆ คือเป็ นคาถามและเป็ น
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คุณสมบัติ ดังนันการเรี
้
ยนรู้บทเรี ยนจากอดีตเป็ นเรื่ องที่ดีมาก ผมสนับสนุนความเห็นของวิทยากรที่ว่า ถ้ าพูด
ง่ายๆ เหมือนเราคลําช้ าง เราต้ องคลําให้ ออกว่าช้ างทังตั
้ วมีหลายคุณลักษณะ แต่อยูใ่ นสถานการณ์ หรื อบริบท
ไหน ขอบคุณครับ
อดิศร: ช่วงนี ้ขออนุญาตเรี ยนเชิญอาจารย์สวุ รรณาขอสะท้ อนความเห็น
สุวรรณา: เอาเรื่ องเล็กก่อน ที่ทา่ นอาจารย์เจตนาบอกว่า บทเพลงมีบทเพลงที่ครํ่ าครวญโศกเศร้ า เป็ นคนละ
ประเด็นกันค่ะ เรากําลังพูดว่า เพราะบทเพลงดนตรี สําหรับขงจื่อเป็ นเรื่ องสําคัญ ของที่สําคัญขนาดนันต้
้ องให้
เวลา ไม่วา่ บทเพลงนันจะรื
้ ่ นเริง หรื อโศกเศร้ าก็ต้องให้ เวลา ไม่เปลี่ยนอารมณ์อย่างหุนหันพลันแล่น ไม่ได้
หมายความว่าไม่มีความโศกเศร้ าในบทเพลง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความเห็น ส่วนใหญ่เป็ นข้ อเสนอแนะ อย่างเช่นเรื่ องการให้ ตะวันออกตะวันตก
จะบอกว่าตะวันออกเป็ นองค์รวม ตะวันตกเป็ นแยกส่วนได้ หรื อไม่ อันนี ้เป็ นประเด็นที่คยุ กันมานาน จริง ๆ
ปั ญหาคือในความเป็ นตะวันตกตะวันออก มีความหลากหลายทังสํ
้ านักคิด ทังกาลเวลา
้
ถ้ าเราคิดถึงยุคโบราณ
ของตะวันตก การคิดแบบแยกส่วน ที่มีตรรกะหนึง่ สองสามสี่ห้า นอกจากอริสโตเติลในสมัยโบราณแล้ ว มันเป็ น
พัฒนาการที่คอ่ นข้ างชัดเจน ในหลังศตวรรษที่ 17 ซึง่ เป็ นวิธีที่เราศึกษาหาความรู้กนั มา คงต้ องคุยกันต่อ
อันที่สอง ที่เสนอเรื่ องยุคเรอเนสซองซ์ (Renaissance) และเรื่ องซูสีไทเฮา ถ้ าศึกษาช่วงการฟื น้ คืน
อารยธรรมบางอย่าง กับการล่มสลาย ก็เป็ นโจทย์ที่นา่ สนใจในการให้ บทเรี ยนบางอย่างกับสังคมปั จจุบนั นี ้
อันที่สาม คือเรื่ องบริ บทสังคม ประวัตศิ าสตร์ สงั คมในการศึกษา คิดว่างานทัง้ 4 ชิ ้นยังไม่ได้ มองตรงนัน้
ได้ ชดั พอ เวลาเราศึกษาปรัชญา จะมีจดุ บอด คือเราศึกษาตัวบท สิ่งที่คณะให้ ดู เป็ นการดูว่าแต่ละตัวบทมี
บริบทประวัตศิ าสตร์ สงั คมอย่างไร เป็ นแนวศึกษาอีกแนวหนึง่ และให้ ศกึ ษาคุณค่าของแต่ละสํานักในแต่ละยุค
สมัย ก็เป็ นการประเมินตัวความคิดในบริ บทที่เป็ นจริงในสมัยนัน้ ส่วนเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงคงจะขอไว้ ก่อน
อดิศร: จริงๆ แล้ ว โครงการมีข้อจํากัดเรื่ องเวลา อย่างที่อาจารย์สวุ รรณาบอกไป เพียงแค่จะผลิตงาน และองค์
ความรู้ออกมาได้ ในเวลาจํากัดแบบนี ้ ผมถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญ และถ้ าเป็ นไปได้ โครงการอยากจะ
สนับสนุนให้ ทีมอาจารย์ได้ ทํางานต่อ โดยเฉพาะประเด็นที่อาจารย์สวุ รรณาพูดถึงการสังเคราะห์ร่วมกันและมี
ไดอะล็อกร่วมกับสังคมไทยอยูบ่ ้ าง ขอเชิญพี่นารี ครับ
นารี เจริญผลพิริยะ: สนใจที่ทา่ นถามว่า ผู้ขอใช้ อํานาจอย่างไร คิดว่าน่าตอบอย่างจริงจัง ดิฉนั มองว่า เวลา
เราขอ ไม่ใช่การกระทําทางเดียว หมายถึงมีคนให้ ทุกครัง้ ที่ขอ ผู้ขอกําลังฝึ กคนให้ หากสังคมสามารถให้ ได้ คน
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ที่เคยให้ จะตระหนักว่ามีความสุข ดิฉนั คิดว่า ความสุขเป็ นอํานาจ การขออาจจะเป็ นการกระตุ้น หรื อการใช้
อํานาจอย่างหนึง่ ให้ อีกท่านเกิดความรัก เวลาที่เรากระทํา การขอก่อบังเกิดอะไรบางอย่าง
ดิฉนั มองพระพุทธเจ้ าว่า ที่น่าสนใจของท่านคือ คนอื่นๆ อาจจะสร้ างวรรณกรรมภายใต้ บริ บทสังคม
เวลานันซึ
้ ง่ ค่อนข้ างยากที่จะเข้ าใจ แต่พระพุทธเจ้ าเข้ าไปที่บคุ คล คือการพ้ นทุกข์ คนที่เป็ นทุกข์คือคนที่ก่อกรรม
หรื อเบียดเบียนผู้อื่น ขณะที่คณ
ุ มีกิเลส คุณจะเบียดเบียนคนอื่น ถ้ าคุณไม่เบียดเบียนคนอื่น ปั ญหาที่ต้องแก้ ไข
จะยุตลิ ง และในเวลาที่พระพุทธเจ้ าทํา ผลที่เกิดขึ ้นเหมือนกัน คือต้ นทุนในสมัยที่พระพุทธเจ้ าอยู่ กับสมัยนี ้เป็ น
ต้ นทุนเดียวกัน ถ้ าในเวลาที่พระพุทธเจ้ าทําแบบนันจั
้ ดการปั ญหาได้ วิธีนนก็
ั ้ สามารถแก้ ปัญหาของเวลานี ้ได้
เช่นกัน นี ้เป็ นสิ่งที่ดฉิ นั คิดว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงโลก หรื อสังคมอย่างไร
อีกประเด็นที่ดฉิ นั อยากจะแลกเปลี่ยน ดิฉนั คิดว่าเวลาที่เราลําดับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนาเรา ดิฉนั คิดว่ามันคือพระธรรม พระพุทธ พระสงฆ์ เพราะว่าพระธรรมไม่ใช่วรรณกรรมที่
พระพุทธเจ้ าเขียนขึ ้น พระธรรมเป็ นสิ่งที่พระพุทธเจ้ าค้ นพบ แปลว่ามันมีอยูแ่ ล้ ว การที่พระพุทธเจ้ าเข้ าไป
จัดการกับหลายอย่างไม่ได้ เพราะว่ากติกา หรื อพระธรรม เป็ นอย่างที่เป็ นอยู่แล้ ว สรรพสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัย
ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้ าบัญญัตขิ ึ ้น ทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามกรรม หากพระพุทธเจ้ าขัดขวาง แปลว่าธรรมนันไม่
้
เป็ นจริง ดังนันจั
้ ดการไปหลายครัง้ แต่ยงั คงเป็ นไป หมายความว่ากรรมนันมี
้ ผลของกรรม พระพุทธเจ้ าบอกว่า
ถ้ าท่านเห็นธรรม ท่านเห็นเรา หมายความว่าพระธรรมเป็ นใหญ่ เวลาเรามองผู้นํา เราไม่ได้ มองว่าบุคคลเป็ น
ใหญ่ ไม่ได้ มองพระพุทธเจ้ าว่าท่านเป็ นอย่างไร และท่านบังคับใช้ อํานาจอย่างไร แต่ทา่ นเพียงจะบอกว่า
อํานาจทังหมดนั
้
นดํ
้ ารงอยูอ่ ย่างไร และคุณจะทําอะไร แล้ วจะเกิดอะไรขึ ้น แล้ วเป็ นไปตามนันต่
้ างหาก ขอบคุณ
ค่ะ
อดิศร: ขอบคุณมากครับ หากพบวิทยากรทัง้ 4 ท่าน ก็สามารถเข้ าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ในภาคบ่าย
ยังมีการนําเสนอบทความที่นา่ สนใจในสถานการณ์ปัจจุบนั เริ่มต้ นด้ วยเรื่ องของผู้นํากับการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการเมือง มีตวั อย่างโครงการผู้นํารวบรวมคนในหลายพื ้นที่ลกุ ขึ ้นมาจัดการบางสิ่งบางอย่าง มีบทเรี ยนที่
น่าสนใจ ซึง่ ทีมนักวิจยั มาแลกเปลี่ยนกับพวกเรา และในช่วงสุดท้ ายจะเป็ นเรื่ องโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
พัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ อันนี ้จะเป็ นตัวอย่างของการที่เราได้ มีโอกาสได้
ไปพูดคุยกับองค์กร หรื อหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นํา ทังภาคส่
้
วนเอกชน และภาคประชาสังคม
ว่าทําอย่างไร รวมทังมี
้ กระบวนการคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําในแบบไหนบ้ าง และมีการสกัดเป็ นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้ องกับกระแสการนํา ทังในแง่
้
ของกระแสดังเดิ
้ ม และกระแสที่เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ ขอเชิญชวนให้ อยูร่ ่วม
ต่อภาคบ่าย
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มีอีกงานหนึง่ ในวันจันทร์ นี ้ ทางคณะวิทยาการการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้ จดั งาน Public Forum
เป็ นครัง้ ที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ห้องวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลาตังแต่
้ บา่ ยโมงตรงเป็ นต้ นไป ใน
หัวข้ อ “The Health and Well Being of LGBT Students: Making Things Better” อันนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการ
ทํางานกับนักเรี ยนนักศึกษาที่มีความอ่อนไหวทางเพศ โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ Dr. Mathijs Lucassen
และ Timo Ojanen จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมพูดคุย หากใครสนใจจะลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ เข้ าไปที่เฟ
ซบุ๊กของคณะวิทยาการเรี ยนรู้ฯ ยังสามารถลงทะเบียนได้
สําหรับช่วงเช้ านี ้ ขอขอบคุณวิทยากรทัง้ 4 ท่าน รวมทังคุ
้ ณภัทระ คุณหมออนุวฒ
ั น์ ที่ให้ เกียรติพวกเรา
คิดว่าหลายท่านจะนําวิธีคิดต่างๆ กลับไปใคร่ครวญต่อ ผมคิดว่าอาจจะการจุดประกายให้ สงั คมของเรา
ในตอนนี ้ ขอบพระคุณครับ
12.45 น.-13.45 น.
พักเที่ยง
การประชุมช่ วงบ่ าย
อดิศร: ในช่วงเช้ าได้ นําเสนอความรู้เรื่ องภาวะผู้นําจากปรัชญาตะวันออก คือของจีน และของพุทธศาสนา
ในช่วงบ่ายนี ้มีอีก 2 โครงการวิจยั ชื่อโครงการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวในเขตเมือง มีนกั วิชาการ 4 ท่าน คือ
คุณศริ นพร พุม่ มณี เป็ นหัวหน้ าโครงการ ทําเรื่ องผู้นํากับการมีสว่ นร่วมในการจัดการเมือง คุณเปล่งศรี ตอง
อ่อน เจ้ าหน้ าที่กลุม่ เชียงใหม่ เขียว สวย หอม และคุณอมรรัตน์ โชติกะมงคล เจ้ าหน้ าที่กลุม่ เชียงใหม่ เขียว
สวย หอม เช่นกัน และท่านสุดท้ าย คุณมณีรัตน์ มิตรปราสาท ทํางานในประเด็นการเมืองภาคประชาชน
โดยทังสี
้ ่ทา่ นส่งตัวแทนมา 2 คนขึ ้นพูดบนเวที คือคุณศริ นพร และคุณมณีรัตน์ เดี๋ยวจะมาชวนพูดเรื่ อง
งานการขับเคลื่อนภาคประชาชนสังคม ประเด็นว่าผู้นําแต่ละชุมชน เขาสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ ชักชวนคน
ในพื ้นที่ขึ ้นมาทําบางสิ่งบางอย่าง จัดการปั ญหาในพื ้นที่
หลังจากนันจะมี
้ อีกโครงการหนึง่ ชื่อโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วย
ภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดําเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นํา เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับ
องค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับพัฒนาผู้นําโดยที่เราโฟกัสไปที่เรื่ องขององค์ความรู้ เรื่ องภาวะผู้นําแต่ละองค์กร
กระบวนทัศน์ใหม่หรื อไม่ อย่างไร ทางทีมวิจยั ได้ มีการสรุปให้ พวกเราได้ ดู โดย ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เป็ นประธานหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) และอีกท่านหนึง่ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ อาจารย์ภาควิชาเดียวกัน และเป็ นเลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
หน้ า 32 / 59

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) และอีก 2 ท่าน รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้ อย และรองศาสตราจารย์
ดร.ศุภวัลย์ พลายน้ อย ทังสองท่
้
านเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ตัวแทนคืออาจารย์อริ ศรา
และอาจารย์พสชนัน จะขึ ้นมานําเสนอโครงการนี ้
หลังจาก 2 โครงการเสร็จสิ ้น เรามีผ้ ตู งข้
ั ้ อสังเกตบทความ 2 ท่านคือ รศ.ดร.นวลน้ อย ตรี รัตน์ อาจารย์
ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผู้อํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา และอีกท่านคือ
อาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ จากมูลนิธิการเรี ยนรู้และพัฒนาประชาสังคม หรื อที่เรารู้จกั กันในชื่อ Civic Net ทัง้
สองท่านจะขึ ้นมาให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทังสองบทความ
้
เราจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั
แล้ วทางโครงการจะเรี ยนเชิญ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขึ ้นมาให้ มมุ มองจากภาคเช้ าถึงช่วงบ่ายเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ที่ได้ เสนอมา แล้ วโครงการผู้นําแห่งอนาคตจะนําองค์ความรู้นี ้ไปต่อยอด และขยายอย่างไร และเพื่อ
มิให้ เป็ นการเสียเวลา ขออนุญาตเรี ยนเชิญคุณศรินพร พุ่มมณี และคุณมณีรัตน์ มิตรปราสาทขึ ้นนําเสนอ
บทความเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวในเขตเมือง

โครงการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเขตเมือง
คุณศรินพร พุ่มมณี: ขอสวัสดีทา่ นผู้มีเกียรติทกุ ท่าน งานชิ ้นนี ้เป็ นการสัมภาษณ์ผ้ นู ําที่ทํางานในเขตเมืองเป็ น
หลัก ชื่อโครงการครัง้ แรกคือโครงการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเขตเมือง วัตถุประสงค์เราคิดว่า
จะทําการศึกษา ปั จจัยที่นําไปสูข่ บวนการเคลื่อนไหวทางสังคม แนวทางเป้าหมาย แรงจูงใจตลอดจนวิธีการ
เคลื่อนไหวทางสังคม วัตถุประสงค์ที่สาม เราอยากจะวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น โดยระยะเวลา
ดําเนินงานรวม 8 เดือน พื ้นที่ศกึ ษาประกอบด้ วยตลาดน้ อย บางกระเจ้ า และจังหวัดเชียงใหม่
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ช่วงแรกของการศึกษาลงพื ้นที่พบว่าเมืองมีความหลากหลายค่อนข้ างมาก เมืองเติบโตอย่างไร้ ทิศทาง
ลักษณะที่สองที่เราพบคือการจัดการเมืองในปั จจุบนั มีลกั ษณะการรวมศูนย์ ทําให้ กระบวนการจัดการเมือง
ทังหมดไม่
้
ตอบสนองการจัดการของคน คนที่มีหลากหลายกลุม่ และพบว่าผู้นําทําอะไรเดี่ยวๆ ไม่ได้ ต้ องการมี
ส่วนร่วมจากคนอื่น อีกกรณีหนึง่ ที่พบคือว่าการจัดการเมืองต้ องการผู้นําที่มีวิธีคิดค่อนข้ างหลากหลาย ดังนัน้
จากการศึกษาเบื ้องต้ น ทําให้ เราต้ องปรับการศึกษาวิจยั เป็ นเรื่ องผู้นํากับการจัดการเมืองอย่างมีสว่ นร่วม
ในส่วนบริ บทพื ้นที่ กรณีตลาดน้ อยเราไปศึกษาโครงการอนุมตั แิ ละฟื น้ ฟูพื ้นที่ตลาดน้ อย พื ้นที่ตลาด
น้ อยอยูใ่ นเขตสัมพันธวงศ์ มีพื ้นที่ตดิ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาจากท่านํ ้าสี่พระยาจนถึงคลองโอ่งอ่าง สะพานพุทธ
ลักษณะประมาณ 750 เมตร พื ้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์ทงหมดมี
ั้
1.416 ตารางกิโลเมตร ในภาพนี ้จะเห็นว่าอยู่
ริมนํ ้าเจ้ าพระยา มีความซับซ้ อนหนาแน่นของเมืองค่อนข้ างมาก
ลักษณะของตลาดน้ อยที่สําคัญ เนื่องจากเป็ นย่านเก่า ตลาดน้ อยจะมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
ค่อนข้ างมาก มีบ้านจีนที่ยงั มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างสยามกับจีนหลายแห่ง ขณะเดียวกันเป็ น
แหล่งค้ าเชียงกงปะปนกัน เป็ นความหลากหลายของพื ้นที่ชาวจีน และมีโบสถ์คริสต์ คือโบสถ์กาลหว่าร์
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เข้ ามาในย่านนี ้ ขอบเขตเราจะพบว่าพื ้นที่นี ้จะมีโครงการรถไฟฟ้าผ่าน 3
เส้ น คือเส้ นบนสายสีนํ ้าเงินมี 3 สถานี คือสถานีหวั ลําโพง วัดมังกร และสถานีวงั บูรพา ด้ านซ้ ายที่จะผ่านหน้ า
โรงเรี ยนสวนกุหลาบจะเป็ นรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ด้ านขวาที่มาจากสถานีรถไฟหัวลําโพง จะเป็ นรถไฟฟ้าสายสี
แดง พื ้นที่จะถูกขนาบด้ วยรถไฟฟ้า 3 เส้ น ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงที่สําคัญของย่านนี ้คือระบบการขนส่ง
เปลี่ยนไปเป็ นระบบรางทังหมด
้
และสิ่งสําคัญที่กระทบต่อชุมชนและคนในย่านนี ้คือ สถานีทงหมดที
ั้
่ผา่ นเข้ ามาในพื ้นที่ รัฐบาลมี
นโยบายพัฒนาพื ้นที่รอบรถไฟฟ้า 500 เมตร ให้ สิทธิพิเศษ หากเราครอบครองที่ดิน 2 ไร่ คิดเป็ นประมาณ 800
ตารางกิโลเมตร สามารถก่อสร้ างพื ้นที่สงู ขึ ้นในอากาศ คูณ 7 และรัฐเพิ่มให้ อีก 20 เปอร์ เซ็นต์ ดังนันทํ
้ าให้
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าทังหมดเกิ
้
ดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ เมืองเปลี่ยนทังหมด
้
ซึง่ เป็ นภัย
คุกคามที่ชาวบ้ านตลาดน้ อยเห็น
จึงเริ่มมีการจับกลุม่ กลุม่ แรกมาจากการทํางานโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก เริ่มทํากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชน จัดเวทีประชุม ทําเรื่ องการศึกษาดูงาน คนกลุม่ นี เ้ ขาพยายามสร้ าง
จินตนาการใหม่ของการเป็ นตลาดน้ อยว่าตัวเขาจะอยูอ่ ย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
ขับเคลื่อนงานของเขาคือการศึกษาประวัตศิ าสตร์ รวบรวมมรดกวัฒนธรรมของย่าน ทํากิจกรรมหลากหลาย
เพื่อรวบรวมคนเข้ ามา ที่สําคัญ เขาพบว่าลําพังชุมชนไม่สามารถจะทําการเปลี่ยนแปลงได้ เขาจําเป็ นต้ อง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
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กลุม่ คนรักตลาดน้ อยที่ก่อตัวขึ ้น ประกอบด้ วยประธานชุมชน ประธานชุมชนนี ้หมายถึงประธานชุมชน
ที่ได้ รับการแต่งตังจากเขต
้
ซึ่งค่อนข้ างเป็ นทางการ และกลุม่ คนสนใจ คือคนที่มีบ้านในตลาดน้ อยแต่ไม่ได้
สังกัดอยูใ่ นชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้ าของเกสต์เฮ้ าส์ ธุรกิจ ร้ านกาแฟ กรรมการศาลเจ้ า ซึง่ มีอยูค่ อ่ นข้ างมาก
พื ้นที่ตอ่ ไป คือพื ้นที่ค้ งุ บางกระเจ้ า ประกอบด้ วย 6 ตําบล เป็ นพื ้นที่ถกู พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี
การปั่ นจักรยาน และเกสต์เฮ้ าส์ในพื ้นที่ สภาพทัว่ ไปของบางกระเจ้ าคือยังเป็ นพื ้นที่สวนค่อนข้ างมาก สภาพ
ปั ญหาก่อตัวตังแต่
้ พ.ศ.2520 ที่ประกาศให้ เขตบางกระเจ้ าเป็ นปอดของกรุงเทพฯ มีความพยายามจะเวนคืน
ที่ดนิ ในคุ้งบางกระเจ้ า เพื่อพยายามรักษาให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว เรื่ องราวดําเนินมาเรื่ อยๆ มาสัมพันธ์กบั เรื่ องการ
เปลี่ยนผังเมือง เดิมพื ้นที่ขาวทแยงเขียวไม่ให้ ก่อสร้ างเลย แต่มาเพิ่มอนุญาตให้ ก่อสร้ างได้ จาก 5 เปอร์ เซ็นต์
เป็ น 10 เปอร์ เซ็นต์ และอนุญาตก่อสร้ างในพื ้นที่สีเขียวได้ ด้วย ซึง่ ทําให้ คนในบางกระเจ้ าคิดว่าต้ องลุกขึ ้นมาทํา
อะไรกันบ้ าง
กลุม่ ในบางกระเจ้ าได้ ทําเรื่ องฟื น้ ฟู การอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์สวน ทําเรื่ องอนุรักษ์ หิ่งห้ อย และวัฒนธรรม
ต่างๆ ในที่สดุ ก็เชื่อมโยงกลุม่ รักบางกระเจ้ า ซึง่ โยง 6 ตําบลเข้ ามาร่วมกันทํางาน และทําเรื่ องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
พื ้นที่เมืองเชียงใหม่ เป็ นประเด็นฟื น้ ฟูต้นไม้ และพื ้นที่สีเขียวในเมือง นี่เป็ นภาพรวมของเมือง จะเห็นว่า
เมืองเทียบกับตลาดน้ อยแล้ วค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ความเมืองของเชียงใหม่กระจายตัวออกไปไกลมาก บริบท
ของเมืองเชียงใหม่ เท่าที่เราศึกษาพบว่า เมืองเชียงใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาถนนวงแหวน 3 รอบ
เมืองเชียงใหม่ และช่วงกรุงเทพฯ นํ ้าท่วมปี 2554 ทําให้ คนกรุงเทพฯ อพยพไปอยูท่ ี่เชียงใหม่จํานวนมาก ส่งผล
ให้ โครงการบ้ านจัดสรรเกิดขึ ้นจํานวนมาก การเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคภาคเหนือ การเข้ าร่วม AEC ทําให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลัง่ ไหลเข้ ามาจํานวนมาก ที่สําคัญคือทําให้ พื ้นที่สีเขียวของเมืองลดลง สถานการณ์พื ้นที่
สีเขียว การสร้ างถนนจะต้ องไปทับต้ นไม้ ทงหมด
ั้
อันนี ้ภาพไม่คอ่ ยชัด (พาวเวอร์ พอยต์) จุดสีเขียวๆ ที่เห็นว่าในเมืองเชียงใหม่เหลือต้ นไม้ ไม่มาก กลุม่ ที่
ร่วมกันทํางานอนุรักษ์ ต้นไม้ ประกอบด้ วยชาวบ้ าน 5 ชุมชนและหนึง่ เทศบาลตําบลยางเนิ ้ง และนักวิชาการ
จากแม่โจ้ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ กลุม่ สื่อ ภาคธุรกิจ สถานศึกษา คือโรงเรี ยนวัฒโนทัย กลุม่ พระสงฆ์ที่เข้ า
ร่วมด้ วย (พาวเวอร์ พอยต์) กลุม่ ที่ทําเรื่ องต้ นไม้ ใหญ่มีการเชื่อมประสานกัน และนี่เป็ นกลุม่ ผู้นําที่เราไป
สัมภาษณ์
จากการไปศึกษาผู้นําทังสามพื
้
้นที่ เราพบว่าผู้นํากับการจัดการเมืองอย่างมีสว่ นร่วม เราพบว่าข้ อหนึง่
เราเห็นคุณลักษณะผู้นําที่เป็ นจิตอาสาเข้ ามาทํางาน เป็ นลักษณะแรกที่เราพยายามรวบรวมจากทังสามกลุ
้
ม่
การมีจิตอาสาของเขา เราพยายามถามว่าคืออะไร เขาตอบว่าคือการทําอะไร ต้ องมองไปให้ พ้นตัวเอง มองไป
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ให้ เห็นปั ญหาส่วนรวม ลักษณะนี ้เราคิดว่านี่คือลักษณะที่เป็ นจิตอาสา ที่ชาวบ้ านมองเห็นปั ญหารวมมากกว่า
ปั ญหาส่วนตัว
ลักษณะที่สอง เราพบว่ากลุม่ ผู้นําที่เราไปศึกษามีลกั ษณะของการมองเห็นโอกาสการพัฒนา ใน
ท่ามกลางความเป็ นวิกฤตของเมือง หรื อปั ญหาที่คกุ คาม และคิดว่าหากสร้ างโอกาสการเปลี่ยนแปลงได้ เราก็จะ
อยูก่ บั การพัฒนาได้ เช่น กรณีตลาดน้ อยเป็ นตัวอย่าง ตอนนี ้ฝั่ งตรงข้ ามตลาดน้ อยมีการก่อสร้ างศูนย์การค้ า
ใหญ่คือไอคอนสยาม ตรงนี ้เป็ นการพัฒนารุกเข้ ามาในแม่นํ ้าสูงมาก ชาวบ้ านคิดว่าจะอยูอ่ ย่างไร เพราะอยูม่ า
เป็ นรุ่นที่สาม และสี่แล้ ว ต้ องคิดว่าเขาจะขายที่ให้ นายทุน หรื อจะปรับตัวอยูก่ บั การพัฒนา นี่เป็ นวิธีคดของ
ชาวบ้ าน ดังนันจะต้
้ องช่วยกันทําอะไรบางอย่าง ฟื น้ ฟูและอนุรักษ์เพื่อรักษาพื ้นที่ของตัวเองไว้ และให้ กลายเป็ น
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว นี่เป็ นวิธีคดิ ของเขา นี่คือชุมชนพยายามสร้ างจินตนาการใหม่ แทนที่จะมองว่าเป็ นแค่แหล่ง
เชียงกง หรื อกลุม่ บ้ านเก่าแต่เขามองโอกาสของการท่องเที่ยว เราคิดว่าผู้นําต้ องมีวิสยั ทัศน์ในเชิงนี ้
ข้ อสามที่เราพบคือ ความกล้ าเผชิญกับความท้ าทายใหม่ๆ ความท้ าทายที่เข้ ามาในชุมชนเช่นการ
เปลี่ยนแปลงระบบขนส่งเข้ าสูร่ ะบบราง การที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามา การเปลี่ยนเป็ นศูนย์การค้ าแนวตังมากขึ
้
้น
การที่มีกลุม่ คนใหม่ๆ แรงงานต่างชาติ ทังหมดเป็
้
นปั ญหาที่กดดันชาวบ้ าน ชาวบ้ านมองว่า หากจะเริ่มทําการ
เปลี่ยนแปลงจะต้ องเริ่มทํางานกับกลุม่ คนเล็กๆ ไปพูดไปคุยกับชุมชน เราจะเปลี่ยนชุมชนอย่างไร ตัวอย่างหนึง่
ที่พยายามทําคือ การสร้ างตลาดผักปลอดสาร ผักออร์ แกนิก เขาเริ่มไปชวนคุยว่าจะเปลี่ยนวิธีคิด ระบบการปรุง
อาหาร การไม่ใช้ ผงชูรส อันนี ้เป็ นความท้ าทายใหม่ๆ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
ข้ อสี่ การเรี ยนรู้เกาะติดสถานการณ์ เราไปสัมภาษณ์ชาวบ้ าน ชาวบ้ านพูดเลยว่าการจะต้ องตัดสินใจ
ทําอะไรกับชุมชน จะต้ องเข้ าประชุม ติดตามเรื่ องราว แสวงหาความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจ ว่าจะทําอย่างไรแต่ละ
เรื่ อง จะทําหรื อไม่ทํา การตัดสินใจของผู้นําในเขตเมือง เราพบว่าไม่ได้ ตดั สินใจจากการที่มีใครบอก แต่เป็ นการ
ตัดสินใจที่เข้ าไปเรี ยนรู้และศึกษา และพยายามเกาะติดตลอดเวลา ว่าเรื่ องราวจะนําไปสูอ่ ะไร มันสอดคล้ องกับ
สิ่งที่อยากให้ บ้านเขา ชุมชนของเขาเป็ นหรื อไม่
ลักษณะผู้นํา ข้ อห้ าคือ ผู้นําต้ องตังใจ
้ และสร้ างความต่อเนื่องในการทํากิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ระยะแรกๆ ที่ไปคุยกับเขา ว่าเมื่อมีใครไปชวนเขาทํากิจกรรมช่วงแรกๆ เขาไม่เข้ าใจเลยว่าทําไปเพื่ออะไร แต่
เมื่อทําหลายครัง้ เพื่อนมา คนที่ไม่เคยเข้ าร่วม ก็มาร่วม คนที่ไม่เคยเจอกันก็มาคุยกัน เขาเริ่มเห็นว่าการทํา
กิจกรรมนําไปสู่การรวมคน ทําให้ เขาได้ เจอเพื่อน กรณีตลาดน้ อยชัดเจนว่าสังคมที่ตลาดน้ อยเป็ นสังคมการค้ า
ต่างคนต่างอยู่ เป็ นชาวจีน แต่พบว่าการทํากิจกรรมบ่อยๆ ทําให้ คนได้ กลับมาเจอกันมากขึ ้น หลายคนเคยได้
เรี ยนด้ วยกันสมัยเด็กที่โรงเรี ยนกาลหว่าร์ หรื อ โรงเรี ยนสตรี มหาพฤฒาราม ไม่เคยคุยกัน แต่เมื่อมีการทํา
กิจกรรมบ่อยๆ คนเหล่านี ้ได้ เจอกัน และมีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ ้น
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ข้ อหก การให้ ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม ตอนที่เราไปสัมภาษณ์ชาวบ้ าน เขารู้สกึ ว่า จะทํางาน
คนเดียวไม่ได้ แล้ ว สมัยก่อนที่เขาว่ามีผ้ นู ําคนเดียวหรื อผู้นําธรรมชาติ หรื อการรวมคนตัดสินใจ ปั จจุบนั เขารู้สึก
ว่าทําอย่างนันไม่
้ ได้ อีกแล้ ว ความที่เมืองใหญ่ขึ ้น ปั ญหาเยอะมาก ความรู้ของคนๆ เดียวอาจจะไม่พอ ต้ อง
อาศัยเพื่อนๆ หลายฝ่ ายเข้ ามา และสร้ างการทํางานเป็ นทีม
อีกเรื่ องคือ ข้ อเจ็ด ศิลปะการทํางานที่ทําให้ มีสว่ นร่วม ชัดเจนว่าเวลาจะทําอะไรแต่ละเรื่ อง เขาต้ องดู
ว่าจะใช้ ใคร ใช้ ศลิ ปะแบบไหน ใช้ ใครให้ ไปสื่อสารกับใคร คนแบบนี ้ ลักษณะแบบนี ้ต้ องใช้ คนแบบไหนไปคุย
ด้ วย เขาบอกว่าถ้ าไม่เป็ นแบบนัน้ จะไม่ใช่การมีสว่ นร่วม คนไม่เข้ าใจ เช่นลักษณะการพูดแบบเดียวกัน ชักจูง
แบบเดียว ก็ไม่สามารถชักจูงคนที่มีบคุ ลิกหลากหลายมาร่วมทํางานได้ เพราะฉะนัน้ สิ่งนี ้เป็ นศิลปะของเขาใน
การไปชักชวนคน ต้ องรู้วา่ ใครมีนิสยั แบบไหน แล้ วจะชวนใครให้ ไปช่วย
ข้ อแปด ที่เราพบ ผู้นําปั จจุบนั พูดเองว่า ตัวเขาเป็ นแค่ตวั กลางที่จะกระจายผลประโยชน์ ให้ คนใน
ชุมชน กรณีนี ้บางกระเจ้ าบอกว่า การที่ผ้ นู ําจะประสานกับหน่วยงานรัฐ และใครๆ ค่อนข้ างมาก ถ้ าเป็ นผู้นํา
สมัยก่อนเขาจะกระจายทรัพยากรไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นญาติพี่น้องที่ร้ ูจกั ของเขา แต่ผ้ นู ําปั จจุบนั เขาพูดเลยว่า
เมื่อมีของ มีผลประโยชน์เข้ ามาในชุมชน เขาจะต้ องกระจายให้ ทวั่ คนทุกกลุม่ ไม่สามารถจะให้ คนกลุม่ ใดกลุม่
หนึง่ ได้ เหมือนแต่ก่อนแล้ ว เพราะเขาจะไม่ได้ รับการยอมรับ หรื อการนับถือ ซึง่ ตรงกับสิ่งที่เราเคยศึกษาเรื่ อง
ผู้นํา งานวิจยั เรื่ องระบบอุปถัมภ์ของอาจารย์อคิน (รพีพฒ
ั น์) อาจารย์อคิน จะยกตัวอย่างที่มีการนํางานเข้ ามา
ในชุมชนแล้ วกระจายให้ กบั พี่น้องของตัวเอง แต่เราพบว่าผู้นํายุคนี ้ไม่สามารถทําแบบนันได้
้ อีกแล้ ว ผู้นํายุคนี ้
ต้ องกระจายผลประโยชน์ให้ ทกุ กลุม่ อย่างทัว่ ถึง นี ้เป็ นคุณสมบัตทิ ี่เราได้ ค้นพบจากการศึกษาทังสามพื
้
้นที่
และที่เราพบอีกคือ ผู้นําก็มีจดุ อ่อนด้ วย ความที่ไม่คอ่ ยมีเวลา เช่นตลาดน้ อยอยูใ่ นพื ้นที่ค้าขายแบบ
เข้ มข้ น ดังนันการมาเจอ
้
และพบปะพูดคุยกันทําได้ น้อยมาก กรณีของเชียงใหม่อาจจะง่ายแต่พื ้นที่คอ่ นข้ าง
ใหญ่ ส่วนบางกระเจ้ าผู้นําแตกเป็ นหลายกลุม่ แต่ยงั มีบางประเด็นที่มาร่วมงานกันได้ อันนี ้เป็ นจุดอ่อนของการ
ทํางานของผู้นําในพื ้นที่
คุณมณีรัตน์ มิตรปราสาท: ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้ อย จาก 3 ชุมชนที่เราศึกษา ผู้นําที่เลือกมามีความ
หลากหลายพอสมควร ถ้ าเป็ นผู้นําในตลาดน้ อย จะพบว่าผู้นําที่ขึ ้นมามีบทบาท ซึง่ ดิฉันจะกังวลตลอดเวลาว่า
เขาเป็ นผู้นําเพราะอะไร ซึง่ ในมุมรัฐศาสตร์ คือจะต้ องมีบทบาทเรื่ องอํานาจ แต่ในมิติที่เราไปพบ บางคนเป็ น
ผู้นําที่เขตสัมพันธวงศ์รับรอง เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นชุมชน แต่คนที่เราไปสัมภาษณ์คือคนที่ลกุ
ขึ ้นมามีบทบาทในชุมชน ในตลาดน้ อย ผู้นําที่เราเลือกมาศึกษา ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นเจ้ าของธุรกิจร้ านค้ า คือ
ค่อนข้ างจะเป็ นชนชันกลาง
้
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ในขณะที่เชียงใหม่ ผู้นําที่เราเลือกไปสัมภาษณ์ คือโครงการต้ นไม้ ใหญ่ถกู คิดโดยชนชันกลาง
้
เมื่อเกิด
เป็ นกระแสแต่ยงั ไม่เวิร์ก ซึง่ จะทําให้ เป็ นผลได้ จริง จะเกิดต้ นไม้ ใหญ่ได้ จริง จะต้ องได้ รับความร่วมมือจากชุมชน
ดังนันคนที
้
่เราไปพูดคุย จะมีทงผู
ั ้ ้ นําชุมชน ซึง่ ชุมชนนี ้คือมาจากชุมชนแออัด ดังนันวิ
้ ธีคดิ จะเป็ นกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท และผู้นําที่เป็ นชนชันกลาง
้
อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้ าของธุรกิจท่องเที่ยว เป็ นคนหนุม่ ที่ต้องการความท้ า
ทาย ดังนันเชี
้ ยงใหม่จงึ มีความหลากหลายของผู้นําที่เราเลือก
บางกระเจ้ า เป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และมีผ้ นู ําที่มาจากการแต่งตัง้ และไม่ใช่ เวลาเราสัมภาษณ์
เราพบว่า วิธีคิดของเขาคือ การก้ าวข้ ามออกมาทํางานเพื่อส่วนรวม มีความแตกต่างกัน ถ้ าเป็ นผู้นําที่เชียงใหม่
ที่อยูใ่ นชุมชนแออัด เขาจะรู้สกึ ว่าเป็ นจิตอาสาร่วมดูแลกัน แต่ชนชันกลางขยั
้
บขึ ้นมาหน่อย เช่นเยาวราช-ตลาด
น้ อย จะมีเรื่ องความผูกพันกับวิถีชีวิต อาชีพเขาจะอยูไ่ ด้ หรื อไม่ กับสํานึกร่วมว่าเมืองเก่าจะอยู่คกู่ บั เมืองใหม่ได้
หรื อไม่
สําหรับบางกระเจ้ า มีลกั ษณะชนชันกลางด้
้
วย เพราะมีคนเข้ าไปเที่ยวในวันเสาร์ อาทิตย์เยอะมาก เขา
มองว่าคนที่เข้ าไปเที่ยว คือคนที่ทําให้ บางกระเจ้ าเปลี่ยนไป เขามองว่ายิ่งกรุงเทพฯ เติบโตมากเท่าไร บาง
กระเจ้ าก็จะเป็ นโรคมะเร็งมากขึ ้น เขาจึงรู้สกึ ว่าต้ องลุกขึ ้นปกป้อง
มาถึงคําถามว่าแรงขับเคลื่อนของผู้นํา เขาจะมีความกล้ า ที่จะก้ าวออกไปเผชิญกับคนที่มีความคิด
ความหลากหลายเหล่านัน้ ดังนันเขาต้
้
องมัน่ ใจมากๆ ว่าข้ อมูลของเขาเพียงพอที่จะไปเผชิญกับความ
หลากหลายเหล่านัน้ ไม่เช่นนันเขาจะต้
้
องถูกโต้ กลับทันที นี่เป็ นมุมที่เห็น และขอเพิ่มเติม ขอบพระคุณค่ะ
อดิศร: ขอบคุณทังสองท่
้
าน คุณศริ นพร พุม่ มณี และคุณมณีรัตน์ มิตรปราสาท นับว่าเป็ นความท้ าทายเช่นกัน
ที่นําเสนอเรื่ องราวของชุมชนภายในเวลา 20 นาที ขอบคุณมาก หากมีประเด็นบางอย่างที่เครื อข่ายของ
โครงการผู้นําในอนาคตจะได้ สนทนาและเรี ยนรู้ร่วมกัน ในโอกาสนี ้ขอขอบคุณอาจารย์ทงสองท่
ั้
านมาก
และขออนุญาตเชิญคณะวิจยั อีกทีมหนึง่ ขึ ้นมาเสนอ โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการ
ขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดําเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นํา
เป็ นทีมจากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิจยั มี 4 ท่าน
แต่ขอมานําเสนอ 2 ท่าน ขออนุญาตแนะนํา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อริ ศรา เล็กสรรเสริญ และผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
ผศ. ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ: ในส่วนของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วย
ภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดําเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นํา ดําเนินการโดย
คณาจารย์จากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ปรึกษาคือ
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รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้ อย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัลย์ พลายน้ อย โดยโครงการนี ้เป็ น
ส่วนหนึง่ ของโครงการผู้นําแห่งอนาคต ที่ดําเนินการโดยคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับการสนับสนุนจากสสส.
หลักคิดของโครงการนี ้มองว่าประเทศไทยมีองค์กรที่จดั ทําหลักสูตรที่หลากหลาย มีการเน้ นในเรื่ องการ
พัฒนาผู้นํารวมถึงภาวะผู้นําด้ วย ในส่วนโครงการนี ้จึงอยากจะศึกษาว่าองค์กรต่างๆ ที่ดําเนินการเรื่ องนี ้ได้ มี
การพัฒนาผู้นําในกระบวนทัศน์ใหม่อย่างไรบ้ าง และดําเนินการมากน้ อยขนาดไหน
สําหรับวัตถุประสงค์แรกของโครงการคือ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ลกั ษณะกระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย
ข้ อที่สองการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาผู้นําที่ตอบสนองต่อภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย
นอกจากนันก็
้ จะมีการศึกษาบทเรี ยนของการพัฒนาผู้นําและภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย
รวมทังความเป็
้
นไปได้ ในการนําบทเรี ยนไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ งในองค์กรต่างๆ ด้ วย ข้ อสุดท้ ายคือการสร้ างพื ้นที่
การเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร สถาบัน หรื อกลุม่ บุคคล ทังในภาครั
้
ฐและภาคประชาสังคมที่ทํางานด้ านการ
พัฒนาภาวะผู้นํา
สําหรับวิธีการศึกษา เป้าหมายที่เราศึกษาทังหมด
้
จะเป็ นองค์กรที่มีจากทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมรวม 8 องค์กร ประกอบด้ วยกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ดําเนินการพัฒนาภาวะผู้นําโดยสถาบัน
พัฒนาครูอาจารย์ หรื อสถาบันวัดไร่ขิง ส่วนที่สอง เป็ นกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์
ส่วนที่สาม เป็ นกระทรวงยุติธรรม ส่วนที่สี่ เป็ นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรื อ มอส. ส่วนที่ห้า เป็ นสํานัก
พัฒนาภาคีสมั พันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ของสสส. ส่วนที่หก เป็ นสถาบันพระปกเกล้ า ส่วนที่เจ็ด วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร และส่วนสุดท้ าย คือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
สําหรับวิธีการดําเนินการวิจยั ขออนุญาตนําเรี ยนตังแต่
้ วตั ถุประสงค์แรกคือการศึกษา และวิเคราะห์
คุณลักษณะภาวะการนําและกระบวนทัศน์ใหม่ในสังคม ซึง่ เราดําเนินการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์นี ้ โดยการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ภาวะการนํารุ่นใหม่ในสังคมไทยจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนันได้
้ มีการไปสัมภาษณ์
องค์กรต่างๆ ซึง่ แหล่งข้ อมูลมาจากเอกสารวิชาการและผู้บริหารขององค์กรนัน้ และบุคคลากรที่ทําเกี่ยวกับ
โครงการด้ านพัฒนาผู้นํา
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง ในการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาผู้นําให้ ตอบสนองต่อสภาวะการ
นํากระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย โดยวิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําที่ตอบสนองต่อภาวะการนําใน
สังคมไทย ด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุม่ จะเป็ นหลักสูตรขององค์กรต่างๆ ที่เน้ นการพัฒนาภาวะ
ผู้นํารุ่นใหม่ และมีการพูดคุยสัมภาษณ์สนทนากลุม่ กับผู้บริหารและองค์กรกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ได้ คือการ
วิเคราะห์หลักสูตร และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองการนํากระบวนทัศน์ใหม่
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วัตถุประสงค์ข้อที่สาม เป็ นการศึกษาบทเรี ยนของการพัฒนาผู้นํา และภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่
ในสังคมไทย รวมทังความเป็
้
นไปได้ ในการนําบทเรี ยนไปสู่การปฏิบตั จิ ริงในองค์กร วิธีการคือเรามีการถอด
บทเรี ยน ศึกษาบทเรี ยนการพัฒนาพัฒนาผู้นํา และภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทยร่วมกับการ
สนทนากลุม่ กับองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อพิจารณาการนําบทเรี ยนมาใช้ ได้ จริงเป็ น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ าย เป็ นการสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร สถาบัน กลุม่ บุคคลใน
องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมที่ทํางานด้ านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําในประเทศไทย เรา
ได้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสนทนาโต๊ ะกลม เพื่อสร้ างพื ้นที่เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคมที่ทํางานด้ านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําในประเทศไทย นอกเหนือจากการเชิญ
องค์กรทัง้ 8 องค์กรแล้ ว จะมีองค์กรอื่นๆ ที่ดําเนินการพัฒนาผู้นําด้ วย เช่นสถาบันการศึกษา
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาจะนําเสนอเป็ นรายวัตถุประสงค์ ซึง่ ในส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้ อ 2
อาจารย์พสชนัน จะนําเสนอค่ะ
ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ :ในส่วนของการพยายามหาคําตอบว่า แล้ วภาวะการนําในกระบวนทัศน์
ใหม่ในสังคมไทย มีหน้ าตาเป็ นอย่างไร เราเริ่มต้ นจากการศึกษาบริ บทที่เปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บโลกและ
ระดับประเทศของเรา ปั ญหาเรื อ้ รังต่างๆ ในสังคมไทยของเรา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเมือง การเข้ าสูส่ งั คม
ผู้สงู อายุ ปั ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้นํา ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เราเอาปั ญหาเป็ นตัวตังต้
้ น ในการศึกษาว่า
แล้ วผู้นําแบบใหม่ที่จะเข้ ามาตอบโจทย์และเปลี่ยนแปลงสังคมควรจะมีลกั ษณะอย่างไร
เราเริ่มจากการศึกษาเชิงทฤษฎีวา่ ผู้นําแบบเดิม และผู้นําแบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไร เรามี
ภาพรวมว่าผู้นําแบบเดิมอาจจะยึดติดกับความมัน่ คง ในขณะที่ผ้ นู ําแบบใหม่ไม่คอ่ ยกลัวการเปลี่ยนแปลงและ
มองไปข้ างหน้ า
ผู้นําแบบเดิมๆ อาจจะเน้ นควบคุมสัง่ การ ในขณะที่ผ้ นู ําแบบใหม่จะมองเรื่ องการกระจายอํานาจและ
การเสริมพลังของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ในขณะที่ผ้ นู ําแบบเก่าสนใจเรื่ องการแข่งขัน ผลลัพธ์ทางธุรกิจ รายได้ ไปมองที่ความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ในขณะที่ผ้ นู ําแบบใหม่ จะเน้ นเรื่ องการสร้ างเครื อข่าย มองกลุม่ เป้าหมายองค์กร มองเป้าหมายส่วน
บุคคลของผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาด้ วย ให้ ความสําคัญกับเรื่ องทางมิตจิ ิตวิญญาณด้ วย
ผู้นําแบบเก่ามองเรื่ องการพัฒนาผู้ตามให้ ออกมาเป็ นแบบเดียวกัน ขณะที่ผ้ นู ําแบบใหม่จะสนใจกับ
เรื่ องความหลากหลายของคน จะใช้ และพัฒนาศักยภาพของคนให้ มากที่สดุ
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เราก็ไปศึกษาเชิงทฤษฎี พอจะเห็นภาพคร่าวๆ ของผู้นําในกระบวนทัศน์ใหม่ เราได้ โจทย์จากโครงการ
ใหญ่วา่ ภาวะการนําในสังคมไทยจะมีหลักๆ 3 ตัว คือ ภาวะการนําแบบรวมหมู่ (Collective Leadership)
ภาวะการนําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และภาวะการนําแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมี
พลัง (Transformative Leadership)
และต่อมาได้ ไปเยี่ยมชมองค์กรที่ทํางานพัฒนาผู้นําในบริ บทต่างๆ เราเข้ าไปสัมภาษณ์ ไปเยี่ยมองค์กร
เข้ าไปพูดคุยถึงหลักสูตร และเป้าหมายการพัฒนา และการจัดโฟกัสกรุ๊ป แล้ วนําข้ อมูลทังหมดมาผนวกกั
้
บเชิง
ทฤษฎีเพื่อที่จะหาคําตอบถึงคุณลักษณะการนําในกระบวนทัศน์ใหม่ และจะแบ่งภาวะการนําในกระบวนทัศน์
ใหม่ทงสามแบบ
ั้
เป็ นระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับชุมชน ที่ผ้ นู ําแต่ละคนจะต้ องคํานึงถึง
จากการศึกษาพบว่า ภาวะการนําแบบแรก Collective Leadership จากการศึกษาเอกสาร และการ
พูดคุย พบว่าเป็ น Collective Leadership ที่เหมาะกับสังคมไทยมากที่สดุ คือเรารวม 3 ระดับแรก ระดับแรก
เลยคือผู้นํามีความเป็ นประชาธิปไตย และการทํางานร่วมกับผู้อื่นตัวผู้นําต้ องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ตัวผู้นําเองจะนําคนหมูม่ ากจะต้ องศึกษาความเสี่ยง และจะต้ องมี Soft Skill คือการบริหารจัดการแบบไม่
ทางการ เช่นการเข้ าถึงบุคคล การสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนทํางานด้ วย
ระดับองค์กร คนที่มี Collective Leadership จะต้ องมุง่ การสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกับทีม มีการกระจาย
อํานาจลงสูท่ ีม สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อกับการทํางาน การแลกเปลี่ยนความคิดในการทํางาน และดึง
ศักยภาพของคนในทีมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ระดับสังคม ภาวะการนําแบบ Collective Leadership จะต้ องมีการสร้ างเครื อข่าย และทํางานร่วมกับ
เครื อข่ายภายนอกองค์กร โดยเป้าหมายเพื่อการสร้ างประโยชน์ให้ กบั องค์กร นี่เป็ นภาวะการนําแบบแรกที่เราได้
ศึกษามา
ต่อมา เรื่ องภาวะการนําที่มงุ่ เน้ นจริยธรรม (Ethical Leadership) ระดับตัวบุคคล นอกจากที่จะต้ องมี
คุณธรรมทังกาย
้
วาจา ใจและจิตวิญญาณแล้ ว เขาจะต้ องมีองค์ความรู้พื ้นฐาน และปรัชญาการทํางานเพื่อ
สังคมเป็ นฐานในการแสดงภาวะการนําเชิงจริยธรรม และต้ องมีจิตสํานึกสาธารณะ และมุง่ เน้ นประโยชน์
ส่วนรวม
ระดับต่อมาคือระดับองค์กร ภาวะการนําที่มงุ่ เน้ นจริ ยธรรม ผู้นําจะต้ องมุง่ สร้ างบรรยากาศคุณธรรมใน
ที่ทํางาน ยกระดับจิตใจ จิตสํานึกของผู้ตามให้ เห็นประโยชน์การทํางานเพื่อส่วนรวม
ส่วนในระดับชุมชนและสังคม ผู้นําแบบนี ้ต้ องมุง่ พัฒนาประโยชน์สําหรับชุมชนและสังคมรอบข้ างที่อยู่
ต่อมา ภาวะการนําแบบสุดท้ าย คือภาวะการนําแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีพลัง
(Transformative Leadership) ซึง่ เราจะได้ ยินทีมวิจยั เมื่อเช้ าพูดถึงภาวะการนําแบบนี ้ ซึง่ ผู้นําแบบนี ้จะต้ อง
สามารถคิดเชิงจริยธรรม และสร้ างนวัตกรรมการทํางานได้ ต้ องตระหนักในความพลเมือง และผู้นําจะต้ องมี
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สติสมั ปชัญญะ มีองค์ความรู้ในการทํางาน เข้ าใจโลก ภาพกว้ าง และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้
และในขณะเดียวกัน การที่จะเข้ าไปเปลี่ยนแปลงสังคม ผู้นําจะต้ องมีบทบาทเป็ นผู้ตามบ้ างในบางสถานการณ์
ระดับองค์กร ผู้นําแบบ Transformative Leadership จะต้ องมุง่ สร้ างพลังกลุม่ และสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันของผู้ตามกับองค์กร หรื อกับบริ บทที่เขาอยู่ เพื่อที่เขาจะรู้สกึ ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
ระดับชุมชน ผู้นําแบบนี ้จะต้ องทํางานร่วมกับเครื อข่าย เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ทังหมดนี
้
้เป็ น
ภาวะการนํา 3 แบบที่ได้ จากการศึกษาในวัตถุประสงค์แรก
วัตถุประสงค์ที่สอง จากการเข้ าไปศึกษาหลักสูตรฝึ กอบรมทัง้ 8 องค์กร ตามที่อาจารย์อริ ศราได้ กล่าว
ไปแล้ ว เราได้ เข้ าไปดูหลักสูตรฝึ กอบรม การที่จะวิเคราะห์วา่ หลักสูตรเหล่านี ้สามารถจะพัฒนาภาวะผู้นําใน
กระบวนทัศน์ใหม่ได้ หรื อไม่ เราก็วิเคราะห์แนวทางการฝึ กอบรมใน 7 ประเด็น
ประเด็นแรก เรื่ องความพร้ อมของหน่วยงานฝึ กอบรม เราพบว่าหลายหน่วยงาน เช่น สถาบัน
พระปกเกล้ า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพัฒนาครูฯ เขามีความพร้ อมอยู่แล้ ว ด้ วยว่าเป็ นหน่วยงาน
ด้ านการพัฒนาผู้นําอยูแ่ ล้ ว ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงยุตธิ รรม จะได้ ทนุ
สนับสนุนจากสสส. และค่อนข้ างมีเครื อข่ายในการทํางานพัฒนาผู้นํา
ต่อมา มาดูวา่ หน่วยงานเหล่านี ้ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และความต้ องการการฝึ กอบรมหรื อไม่
พบว่าหน่วยงานเหล่านี ้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทงในระดั
ั้
บประเทศ และระดับโลก ปั ญหาอะไรกระทบกับ
สังคมไทย เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร
เรื่ องการคัดเลือกผู้เข้ ารับการอบรม หน่วยงานเหล่านี ้มีเกณฑ์ชดั เจน จะเลือกทังตั
้ วผู้นําและหน่วยงาน
ที่เป็ นภาคี เพื่อจะสร้ างเครื อข่ายการทํางานร่วมกันภายหลังการอบรมต่อไป
ด้ านหลักสูตรการฝึ กอบรม มีจดุ เน้ นการพัฒนาเพื่อออกไปสร้ างการเปลี่ยนแปลงในบริบทของตัวเอง
ด้ านวิทยากร วิทยากรส่วนใหญ่จะเปลี่ยนบทบาทเป็ น Facilitator จะใช้ วิธีการเรี ยนรู้หลากหลาย ไม่
เน้ นการบรรยาย จะเน้ นเรื่ องประสบการณ์ การสนทนา การศึกษาดูงาน เกือบทุกหลักสูตรจะให้ ทําโครงการ
พิเศษเพื่อให้ ซมึ ซับกับปั ญหาจริงๆ ได้ ลองทํางานจริงกับภาคีเครื อข่ายจริงๆ
ส่วนการประเมินผลมีการประเมินผลในหลายมิติ ส่วนใหญ่จะมีการถอดบทเรี ยน โดยอาจจะถอด
บทเรี ยนจากคณะทํางาน ผู้เข้ าอบรม และบางหน่วยงานอาจจะใช้ วิธีการให้ หน่วยงานภายนอกเข้ ามาประเมิน
สุดท้ ายคือระบบพี่เลี ้ยง บางที่เรี ยกว่าระบบกัลยาณมิตรในการดูแลผู้เข้ าอบรมอย่างใกล้ ชิด ในการทํา
โครงการพิเศษ สุดท้ ายแล้ วพยายามสรุปให้ เห็นว่า จริงๆ แล้ วหลักสูตรเหล่านี ้ คนมาเรี ยนเพื่อสร้ างเครื อข่าย
ไม่ได้ อบรมอะไรจริงจัง แต่โครงการพยายามจะสรุปให้ เห็นข้ อสังเกตว่า หลักสูตรเหล่านี ้ได้ พฒ
ั นาผู้นําใน
กระบวนทัศน์ใหม่หรื อไม่
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จริงๆ แล้ ว มองว่าค่อนข้ างพัฒนาผู้นําในกระบวนทัศน์ใหม่ได้ เพราะตัวหลักสูตรมีการวิเคราะห์ ปั จจัย
อย่างรอบด้ านเพื่อพัฒนา ให้ คนเข้ าอบรมได้ ซมึ ซับกับประสบการณ์จริงในแต่ละบริบทที่ตวั เองอยู่ ได้ ไปดูงานได้
ทําโครงการพิเศษเพื่อแก้ ปัญหาจริงๆ สิ่งเหล่านี ้เป็ นการซึมซับให้ เขาได้ เติบโตเป็ นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และได้
ลองทํางานเป็ นเครื อข่าย และในทุกหลักสูตรเน้ น Soft Skill และภาวะการนําเชิงจริยธรรมค่อนข้ างมาก แล้ ว
หลักสูตรเหล่านี ้มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ คนเข้ าอบรม เมื่อจบออกไปแล้ ว
เป็ นผู้นําที่สามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ทํางานแบบรวมหมู่ และเป็ นผู้นําที่มีจริยธรรมได้ จริงๆ
ทังหมดนี
้
้เป็ นภาพคร่าวๆ ของหลักสูตร
อริศรา: เรื่ องบทเรี ยนการพัฒนาผู้นําที่ผา่ นมา เรามองว่าสิ่งที่ทําให้ ประสบความสําเร็จคือ ส่วนหนึง่ คือเรื่ อง
ของความหลากหลายของผู้เข้ าอบรม ซึง่ ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยน และสามารถสร้ างเครื อข่ายทํางานร่วมกัน
หลังการอบรม เรื่ องของระบบพี่เลี ้ยง หรื อผู้ดแู ล หลายๆ องค์กรจะมีการติดตามดูวา่ โครงการพิเศษมีการดําเนิน
ไปอย่างไร ซึง่ บางองค์กรจะให้ รุ่นพี่ดแู ลรุ่นน้ องด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีเรื่ อง Role Model การกําหนดในแต่ละ
หลักสูตรนันเพื
้ ่อจะให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น จะมองเห็นภาพชัดในการนํา
บทเรี ยนอื่นๆ เช่น กระบวนการเรี ยนรู้หลายรูปแบบ เช่น Active Learning ร่วมกับการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริง หลักสูตรมีการเรี ยนรู้หลากหลายรูปแบบ การศึกษาดูงาน การร่วมสถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึง
การเปิ ดโอกาสให้ มีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทําให้ ได้ เรี ยนรู้วา่ หน่วยงานอื่นมีวิธีการอย่างไรบ้ าง จนถึงการนํา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ซึง่ บางครัง้ เราไม่ร้ ูแต่ได้ เรี ยนรู้จากคนอื่นด้ วย
ผู้เข้ าอบรมได้ ร่วมออกแบบว่าต้ องการเรี ยนอะไรในเรื่ องเนื ้อหา ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุข มีสว่ นร่วมใน
การดําเนินการตังแต่
้ แรก รวมถึงจัดระบบการติดตามการประเมินผล ทังก่
้ อน และหลัง บางหลักสูตรมีวิธีการ
วิเคราะห์หลักสูตร วิทยากรเป็ นอย่างไร ในส่วนระหว่างการอบรมมีการทํา AAR (After Action Review) รวมถึง
การประเมินการเรี ยนแต่ละหน่วย การประเมินผลหลังการอบรมด้ วย
ส่วนบทเรี ยนที่เป็ นอุปสรรค หลายท่านอาจจะมองร่วมกัน คือผู้อบรมต้ องการความก้ าวหน้ าในงานเป็ น
จุดประสงค์หลัก ต้ องการเครื อข่ายทางสังคม เพราะมองไปในอนาคตจะได้ ทํางานร่วมกัน มีสว่ นร่วมเข้ าอบรม
ในหน่วยเดียวกันจะได้ เป็ นเครื อข่ายร่วมกัน รวมถึงอุปสรรคหนึง่ คือ บางคนได้ เข้ าอบรมซํ ้าซ้ อน หลักสูตรเด็ดๆ
เช่น สถาบันพระปกเกล้ า และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อีกส่วนหนึง่ เรามองว่าบทเรี ยน และข้ อเสนอแนะต่อการพัฒนาภาวะการนําในกระบวนทัศน์ใหม่ มอง
ว่าแนวคิดเรื่ องผู้นํา และภาวะการนํา แต่ละหลักสูตรมีกรอบ และมีจดุ เน้ นต่างกัน ของวิทยาลัยป้องกัน
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ราชอาณาจักรเน้ นเรื่ องสังคม สถาบันพัฒนาครูเน้ นเรื่ องการศึกษา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมซึง่ ทํางาน
เยาวชนมองเรื่ องสถานการณ์สงั คมที่มีเรื่ องการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ซึง่ การทําให้ แต่ละหลักสูตรมีแนวคิด และความเข้ าใจเรื่ องการพัฒนาภาวะการนําด้ วยกระบวนทัศน์
ใหม่ ต้ องใช้ เวลา และการปรับเชื่อมประสานให้ มีความเห็นตรงกัน และมาคิดเห็นร่วมกัน ให้ มีการพัฒนา
ภาวะการนําใน 3 รูปแบบ อาจจะต้ องใช้ เวลาทําความเข้ าใจ รวมไปถึงการนําแนวคิดภาวะการนําในกระบวน
ทัศน์ใหม่มาใช้ ในสังคมไทย อาจจะเป็ นเรื่ องใหม่ แต่ในต่างประเทศเขาใช้ กนั แล้ ว
นอกจากนัน้ การสร้ างพื ้นที่ให้ องค์กรที่มีบทบาททํางานพัฒนาศักยภาพผู้นําด้ วยภาวะการนํากระบวน
ทัศน์ใหม่ ได้ มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทําให้ มีการทบทวนความคิด ความเชื่อของหลักสูตรตัวเอง และ
มองเห็นแนวคิดที่แตกต่าง เวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้แนวความคิดของคนอื่น และนําไป
ประยุกต์ใช้ ได้
ในส่วนสุดท้ ายที่จะนําเสนอในวันนี ้ เรื่ องการสร้ างพื ้นที่เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร สถาบัน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาสังคม ที่ทํางานพัฒนาศักยภาพผู้นําด้ วยภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่
สถานการณ์ปัจจุบนั คือต่างคนต่างทํา มีแนวคิด หลักเกณฑ์ วิธีการ และกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน และไม่
ค่อยมีโอกาสได้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และมีการพัฒนาหลักสูตรที่มองจุดร่วมเดียวกัน เรามองว่าสถานการณ์นี ้
ควรมีการสร้ างเครื อข่าย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน จะนําไปสูก่ ารใช้ พื ้นที่เรี ยนรู้ร่วมกัน มองว่า
โครงการผู้นําแห่งอนาคตได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการสนทนาเรื่ องการสร้ างเครื อข่าย ซึง่ การเรี ยนรู้คือควรจะมีการ
เรี ยนรู้เรื่ องของผู้นําในด้ านต่างๆ เชื่อมโยงกับองค์กรที่สนใจด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นําอื่นด้ วยๆ เช่นใน
สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการจัดการเรี ยนสอนด้ วยเช่นกัน
แต่ข้อจํากัดที่เรามองตอนนี ้ คือเรายังไม่มีภาคีองค์กรหลัก ในการทําหน้ าที่เป็ นแกนเชื่อมร้ อยให้
เครื อข่ายขับเคลื่อนไปร่วมกันอย่างมีพลัง แต่ละองค์กรมีข้อจํากัดของตัวเอง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของเวลา
ทรัพยากร เรื่ องของระเบียบปฏิบตั ิ อาจจะทําให้ การจัดกิจกรรมร่วมกันมีปัญหา
ถ้ าลองมองวิเคราะห์ด้วย SWOT จุดแข็งของการสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกัน ในองค์กรมีความรู้
ประสบการณ์มากพอที่จะจัดการเรี ยนรู้ร่วมกัน แต่ละองค์กรมีความเข้ มแข็งด้ วย เป็ นองค์กรที่อบรมเรื่ องผู้นํา
โดยเฉพาะอยูแ่ ล้ ว ซึง่ ผู้รับชอบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละองค์กรมีการทําความรู้จกั กันแล้ ว เขาอาจจะมีการ
อบรม และสัมมนาร่วมกัน อันนี ้มองว่าเป็ นจุดแข็ง ก่อให้ เกิดการสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกัน
ในขณะที่จดุ อ่อน มองว่าบางกลุม่ องค์กรยังขาดพื ้นที่ในการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ไม่มีเวทีในการ
พบปะพูดคุยกัน รวมถึงการทํางานที่ตา่ งประเด็น ต่างพื ้นที่ ขาดการเชื่อมโยงเครื อข่าย และข้ อจํากัดเรื่ อง
ระเบียบปฏิบตั ิ และวัฒนธรรมการทํางาน
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สําหรับโอกาสการพัฒนาที่มองเห็น ถ้ ามีการสนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายผู้นําร่วม จะเป็ นจุดหนึง่ ที่จะ
สร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีแนวโน้ มการ
ทํางานแบบเครื อข่ายมากขึ ้นในสังคมไทย ในจุดนี ้หลายองค์กรได้ พยายามพัฒนาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญมากเช่นกัน ควรใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เช่น เฟ
ซบุ๊ก บล็อก ไลน์ เป็ นต้ น จะเป็ นโอกาสสร้ างพื ้นที่เรี ยนรู้ได้ พฒ
ั นาร่วมกันมากขึ ้น
ขณะเดียวกันภาวะคุกคามที่มองเห็นคือ วิกฤตหลายด้ านของสังคมไทยและโลก รวมถึงการมีหลักสูตร
จํานวนมาก และหลากหลาย และมีตอ่ เนื่อง จะเห็นว่าบางหลักสูตรก็ล้มหายตายจากไป บางหลักสูตรที่เข้ มแข็ง
ก็ยงั มีตอ่ เนื่องได้ ทังหมดนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์ด้วย SWOT
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา เรามองว่าองค์กรที่มีการพัฒนาศักยภาพผู้นํามีความหลากหลายและ
แตกต่างกันมาก ประเทศไทยมีแนวโน้ มจะมีหลักสูตรภาวะผู้นํามากขึ ้นเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้ มีการกําหนด
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้นําให้ ชดั เจนมากขึ ้น เพื่อจะสร้ างผู้นําให้ มีสมรรถนะที่ตอบสนองสถานการณ์
ข้ อที่สอง หลักสูตรการพัฒนาส่วนใหญ่เน้ นเรื่ องผู้นําองค์กร เน้ นการนําจากบนลงล่าง เน้ นความรอบรู้
และชํานาญในงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นหลัก แสดงถึงการเน้ นลักษณะของผู้บริหาร น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ให้ เปลี่ยนผู้บริหารเป็ นผู้นํากระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้ คณ
ุ ค่ากับศักยภาพและการพัฒนาจากภายใน
นอกจากนัน้ ควรใช้ หลักการจัดการความรู้ เชื่อมโยงความรู้ไปกับการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงการ
ผลักดันในเชิงนโยบาย ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา เพื่อผลักดันให้ เกิดการสร้ างภาวะการนํากระบวน
ทัศน์ใหม่ในสังคมไทย
ข้ อเสนอแนะถัดไป จากการที่มีหลายหลักสูตร แต่ละองค์กรมีหลักสูตรหลากหลายแตกต่างกัน ควรจะ
มีหลักสูตรแกนกลางสําหรับการอบรมภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ ให้ เป็ นต้ นแบบสําหรับองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
นําไปประยุกต์ใช้ ได้ เลย
นอกจากนันคื
้ อ ควรสนับสนุนให้ ผ้ ผู า่ นหลักสูตรการอบรมผู้นําในกระบวนทัศน์ใหม่ได้ ได้ นําความรู้
ทักษะรวมถึงแรงบันดาลใจลงสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในสังคม รวมถึงการทํางานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการทําให้ มีการ
ใช้ กระบวนการวิชาการที่เป็ นระบบเชื่อถือได้
นอกจากนัน้ การที่หลักสูตรภาวะผู้นํา และภาวะการนํามีจํานวนมาก ทําให้ การดําเนินการต่างคนต่าง
ทํา แต่ละหลักสูตรมีเป้าหมายแตกต่างกันไป น่าจะให้ องค์กรที่ทํางานด้ านนี ้ทํางานร่วมกันเป็ นเครื อข่าย
และข้ อเสนอแนะสุดท้ าย มองว่าการดําเนินการด้ านหลักสูตรทังในส่
้ วนภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม การมีองค์กรเจ้ าภาพเพื่อหนุนเสริมและยกระดับการอบรมผู้นํา เช่น โครงการผู้นําแห่งอนาคต น่าจะมี
ส่วนเป็ นแกนนํา เพื่อพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และเป็ นสิ่งที่จําเป็ น ตัวอย่างงานลักษณะนี ้เช่น ศูนย์
คุณธรรม ซึง่ รวบรวมองค์กรทํางานทางคุณธรรมและจริยธรรมกว่า 20 องค์กร มีการใช้ เครื่ องมือที่เรี ยกว่า
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แผนพัฒนา... เหมือนเป็ นเครื่ องมือให้ องค์กรที่ทํางานด้ านคุณธรรม สามารถหยิบไปใช้ ได้ อันนี ้เป็ นข้ อสรุปที่ได้
จากการวิจยั
อดิศร: ขอขอบคุณอาจารย์อริศรา และอาจารย์พสชนัน จะเห็นว่ามีโจทย์ที่ท้าทายคนทํางานด้ านการพัฒนา
ภาวะผู้นํา ว่าจะคุยอย่างไรให้ ร้ ูเรื่ อง แล้ วเราจะร่วมมือกันพัฒนาแนวคิด หลักสูตร หรื อจะใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า
ได้ มากที่สดุ อย่างไรบ้ าง ขอปรึกษาว่าจะพักก่อนหรื อไม่ เพื่อจะกลับมาฟั งความเห็นของอาจารย์นวลน้ อย และ
พี่ชยั วัฒน์ และเปิ ดพื ้นที่ให้ เวทีได้ แลกเปลี่ยน
พักเบรก
14.55 น.-15.10 น.
อดิศร: เมื่อช่วงก่อนพักเบรก เราได้ ฟัง 2 บทความ บทความแรก การนําเสนอโครงการ ผู้นํากับการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการเมือง และอีกบทความหนึง่ จากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมานุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับเรื่ องของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้ วยภาวะการนํา
กระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดําเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นํา
ตอนนี ้เรามีโอกาสเรี ยนเชิญ รศ.ดร.นวลน้ อย ตรี รัตน์ อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ และ
ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ อาจารย์ทํางานที่
มูลนิธิการเรี ยนรู้และพัฒนาประชาสังคม อาจจะเป็ นคนที่มีหลายบทบาทกับโครงการผู้นํา เพราะหลาย
โครงการได้ เชิญอาจารย์ไปเป็ นวิทยากร อาจารย์คงมีมมุ มอง และเห็นปรากฏการณ์การพัฒนาผู้นําทัง้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ทังสองท่
้
านจะมาช่วยตังข้
้ อสังเกตต่อบทความ ขอเรี ยนเชิญอาจารย์
นวลน้ อยก่อนครับ

หน้ า 46 / 59

รศ.ดร.นวลน้ อย ตรีรัตน์ : ขอสวัสดีทกุ ท่าน ตอนแรกที่ได้ รับเชิญ ยังงงๆ ว่ารับปากไปได้ อย่างไร เมื่อเห็น
รายงานวิจยั จึงพอจะนึกออกบ้ าง จะพยายามให้ ข้อคิดเห็นที่จะเป็ นประโยชน์ในการไปพัฒนางานวิจยั มี 2
งานวิจยั รายงานที่หนึง่ ชื่อเดิมคือผู้นํากับการจัดการเมืองอย่างมีสว่ นร่วม ดิฉนั คิดว่าก่อนจะพูดถึง
ขอพูดก่อนว่า เรามีความชัดเจนกับคําว่า “ผู้นํา” ที่เรากําลังจะศึกษาหรื อไม่ คิดว่าในทุกๆ ที่ เวลาที่เกิด
แรงกดดัน อย่างน้ อยที่สดุ จะมีหวั หน้ าเกิดขึ ้น หัวหน้ าจะมีรูปแบบไหน จะพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้นําได้ ขนาด
ไหน เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ เพราะฉะนันเมื
้ ่อเห็นงานวิจยั เรื่ องที่สอง เรื่ องหลักสูตร ดิฉนั จึงเกิดอาการงุนงงเช่นกัน
สรุปแล้ วว่าหลักสูตรเหล่านันต้
้ องการสร้ างผู้นําอะไร อันนี ้ไม่แน่ใจ ดิฉนั คิดว่าในโครงการใหญ่ต้องทําความ
เข้ าใจ ไม่จบั ทุกเรื่ องเป็ นเรื่ องผู้นําทังหมด
้
ในงานวิจยั ที่หนึง่ ไปศึกษา 3 เรื่ อง ซึง่ ในที่นี ้ไม่มีใครรู้ วา่ ดิฉนั รู้เรื่ องทังสามเรื
้
่ องนี ้ คือรู้เรื่ องแบบไม่ตงใจ
ั้
กรณีตลาดน้ อย คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุ า อาจารย์ฉัตรทิพย์ (นาถสุภา) เมื่อสอนเรื่ องวัฒนธรรมชุมชนหมูบ่ ้ าน
ท่านจะพาทัวร์ ซึง่ ดิฉนั จะไปเป็ นลูกทัวร์ บอ่ ยๆ ทัวร์ หนึง่ คือชมตลาดน้ อย ดังนันดิ
้ ฉนั นึกออกว่าอะไรเป็ นอะไร
เช่นโบสถ์คริสต์ซงึ่ มีอายุเก่าแก่มากเพราะเป็ นของโปรตุเกส ตังแต่
้ สมัยอยุธยา ที่นนั่ มีประวัตศิ าสตร์ มาก
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนดังเดิ
้ ม ตังแต่
้ สมัยก่อนตังกรุ
้ งเทพฯ
ฉะนันเมื
้ ่อเกิดแรงกดดันเหล่านี ้ แล้ วมีผ้ นู ําเกิดขึ ้น เป็ นสิ่งที่ดี หรื อเรื่ องบางกระเจ้ า เมื่อสมัยเด็กดิฉนั
เติบโตแถวนัน้ ฉะนันดิ
้ ฉนั มองเห็นบางกระเจ้ าในอดีตได้ แต่ให้ นกึ ถึงปั จจุบนั ไม่ออก แล้ วก็มีบริ บทบางอย่างที่
ทางนี ้งานวิจยั นําเสนอในแบบหนึง่ ยังไม่ได้ เสนอประเด็นความขัดแย้ งที่เกิด
เคยมีชาวบ้ านพูดว่า ผมเป็ นคนที่นนั่ ผมไม่อยากได้ ตลาดนํ ้าเลย พอตลาดนํ ้ามา สุดท้ ายแล้ วตลาดตรง
นัน้ สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ กบั ชาวบ้ านที่นนั่ เป็ นบริบทที่ทางผู้ศกึ ษา ดิฉนั รู้สึกว่าที่เขียนมาสันๆ
้ 3-4 หน้ า
ที่นําเสนอมา รู้สกึ ว่าข้ อมูลต่างๆ ในการเกิดกระบวนการผู้นําขึ ้นมา และเกิดการเปลี่ยนแปลง สุดท้ ายแล้ ว
นําไปสูอ่ ะไร
เปรี ยบเทียบกับ เมื่อเดือนที่แล้ ว ดิฉนั ไปบังคลาเทศ เพื่อไปศึกษาเครื อข่าย อาจารย์มฮู มั หมัด ยูนสุ
เป็ นชื่อของศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ วเกิดขึ ้นที่จิตตะกอง บังคลาเทศ ท่านอยากทํา
วิจยั เรื่ องหนึง่ ทําเรื่ องไมโครไฟแนนซ์ จะทําอย่างไรที่จะแก้ ปัญหาความยากจน จะทําอย่างไรให้ ผ้ หู ญิงมุสลิมซึง่
อาจจะไม่มีตวั ตนเลย สามารถมีบทบาททางเศรษฐกิจได้ ท่านได้ จดุ ประกายเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว ปั จจุบนั ใน
โครงข่าย ธนาคารคนจน (ธนาคารกรามีน) นี ้มีสมาชิก 10 ล้ านครัวเรื อน ครัวเรื อนที่นนั่ 5-6 คน คิดเป็ น
ประมาณหนึง่ ในสามของประเทศนัน้
นี่คือหากไปถอดบทเรี ยน เราจะเห็นว่า สุดท้ ายแล้ ว ผู้นําที่เกิดขึ ้นจากการตังประเด็
้
นคําถาม เข้ าไป
เรี ยนรู้ และเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ ้น จนถึงทุกวันนี ้ อาจารย์ยนู สุ ไม่ได้ เป็ นประธานของธนาคารนี ้ เพราะ
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ถูกบีบเช่นกันว่าอายุมากไปแล้ ว อายุมากกว่า 70 ปี แล้ ว แต่แม้ อาจารย์ออกไป แต่ทกุ อย่างยังอยู่ อันนี ้เป็ น
กระบวนการที่ผ้ นู ําได้ สร้ างขึ ้นมา และมีวิสยั ทัศน์ ณ จุดเริ่ มแรก อาจารย์มีความเป็ นผู้นํา เพราะอาจารย์
สามารถแตกต่าง มีแรงบันดาลใจว่าทําอย่างไรจะพัฒนา มองแตกต่างจากคนทัว่ ไป หากเรามองไม่แตกต่าง
เราเห็นแต่เรื่ องซํ ้าๆ เช่นที่มีการนําเสนอเมื่อเช้ าจะเห็นนักปราชญ์สายตะวันออกมองเมื่อเทียบกับบริบทของ
ประเทศขณะนัน้ มองต่างออกไป
เพราะฉะนัน้ เป็ นสิ่งที่การศึกษาต้ องถอดกระบวนการ แรงบันดาลใจ และสุดท้ ายการปรับตัวอย่างไร
เพื่อนําออกมา ควรถอดบทเรี ยน สุดท้ ายแล้ ว หากจะมีโรงเรี ยนผู้นําจริงๆ ต้ องนํากระบวนการเหล่านี ้มาถอดให้
เห็นปั จจัยทําให้ เกิดผู้นํา ทังหมดนี
้
้ดิฉันเองรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ องที่ดี
สําหรับโครงการที่สอง เท่าที่ได้ ฟังและดูเอกสารที่มีในวันนี ้ อันดับแรก คิดว่าเป็ นการนํางานต่างๆ มา
สังเคราะห์วา่ กระบวนทัศน์ใหม่ควรเป็ นอย่างไร แต่ที่นา่ ประหลาดใจคือเมื่อถอดจากทฤษฎีมาแล้ ว การนําไป
ประเมินว่าบทเรี ยนต่างๆ หลักสูตรต่างๆ ได้ สร้ างผู้นําใหม่อย่างไร ซึง่ ยังไม่เห็นในงานวิจยั ไม่เห็นมิตขิ องผู้ไป
เรี ยน
ส่วนเรื่ องหลักสูตรที่นํามาศึกษารวมกัน ที่ต้องระวังคือ ข้ อแรก ยังไม่ทราบว่าเป็ นหลักสูตรอะไรบ้ าง
อาจทําให้ เข้ าใจผิดได้ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ไม่มีหลักสูตรมากนัก มี 2-3 หลักสูตรเท่านัน้
หลักสูตรที่ดนิ ฉันคิดว่ามีความแตกต่าง ไม่แน่ใจนัก ส่วนสถาบันพัฒนาครู ก็ไม่แน่ใจว่าเขาสอนอะไร
หรื อหลักสูตรของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทําอะไร สถาบันพระปกเกล้ ามีหลายหลักสูตร มีหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง และระดับต้ นเท่านัน้ ส่วนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ (กลต.) ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร
เข้ าใจว่าไอทีบีหรื อไม่ หรื อบริการพัฒนาผู้นําของ กลต. และเมื่อนําหลักสูตรมารวมๆ กันซึง่ มีเนื ้อหาไม่
เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่น หลักสูตรของ วปอ.และสถาบันพระปกเกล้ า จะมีศพั ท์คําหนึง่ มาจากหลักสูตร เขาบอกว่า
เขาทําหลักสูตรนี ้เพื่อสร้ างสังคมของผู้นํา ไม่ใช่สร้ างผู้นํา คําถามคือว่าเพื่ออะไร สิ่งที่ไปดูกระบวนการคือเอา
ใครมา เพื่อความมัง่ คัง่ มาร่วมกับ ผู้มีอํานาจหรื อไม่ เพราะฉะนัน้ หากนํามารวมกัน เราต้ องบอกได้ วา่ ลักษณะ
หลักสูตรนี ้เป็ นอย่างไร
เป็ นการฝึ กเพื่อให้ วิชาชีพคนไปแก้ ปัญหาของตัวเองหรื อเปล่า สรุปเป็ นกลุม่ ๆ ไป หรื อหากต้ องการจะ
ศึกษาพวกที่รักใครก็ได้ มาจากสังคมไหนก็ได้ ก็ควรศึกษาเป็ นอีกกลุม่ หนึง่ และควรวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ ้น
เพราะในหลายๆ หลักสูตรของ วปอ.มีมานานถึง 60 ปี แล้ ว แล้ วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้ านเมือง นอกจาก
วงจรการเมืองกลับไปกลับมา หรื อบางหลักสูตรของพระปกเกล้ า ซึง่ ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 2539 เกือบ 20 ปี แล้ ว
แล้ วสร้ างการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์ หรื อพัฒนายกระดับคุณภาพของประชาชนได้ บ้างหรื อเปล่า
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ดังนัน้ ก่อนจะไปถึงข้ อเสนอแนะที่อนั ตรายมาก ที่ดฉิ นั พูดถึงบังคลาเทศ ที่จริงแล้ วมียนู สุ แล้ ว ก็มีกลุม่
เอ็นจีโออีกกลุม่ หนึง่ เขาก็เรี ยนรู้วา่ มีการศึกษาวิจยั การสร้ างขบวนการเครื อข่าย ในการยกระดับประชาชน เขาก็
ไปทําโดยไม่ใช้ เงินรัฐบาลเลย เขาไปทําแบบเดียวกัน ช่วยขยายเครื อข่ายนี ้ มีสมาชิกประมาณ 7 ล้ านคน มีเรื่ อง
การพัฒนาอาชีพ จริยธรรม คุณภาพชีวิต เช่น เมื่อมีเงินแล้ ว เขาสอนว่าต้ องสร้ างห้ องสุขาที่บ้าน เพื่ออนามัยที่ดี
และสัญญากันว่า มีจริยธรรมข้ อหนึง่ คือผ่อนส่งตรงเวลา สัญญากับผู้ให้ ก้ วู า่ จะส่งตามสัญญา มีกระบวนการ
ทางสังคม และแข่งกัน และพัฒนากัน สุดท้ ายคือพัฒนาไปสู่ Social Enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) อันนี ้เป็ นสิ่ง
ที่เห็นว่ามีการศึกษาซึง่ กันและกัน มองแล้ วไปพัฒนางานของตัวเอง ดิฉนั คิดว่าการทําหลักสูตรน่าจะเป็ นแบบนี ้
คือ มาแลกเปลี่ยนกันแล้ วไปพัฒนากัน ดีกว่าจะต้ องมีหลักสูตรกลางเหมือนกระทรวงศึกษาธิการซึง่ สอนทุกคน
ให้ เหมือนกัน ทังๆ
้ ที่หลายพื ้นที่มีบริบทแตกต่างกัน ขอขอบคุณ
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ก่อนอื่น ขอบอกว่าหากพูดอะไรไป แล้ วเจ็บปวดนิดหน่อย ให้ ถือว่าเป็ นความรักและ
เมตตานะ เพราะสิ่งที่เราต้ องการคือการขจัดมายาคติออก เพราะหัวใจการวิจยั คือการค้ นหาความจริง
ข้ อแรกที่ผมอยากจะรู้ ตอนที่ทา่ นอาสามารับหัวข้ อวิจยั ผู้ทําการวิจยั มีแรงบันดาลใจอะไร ผมคิดว่าแรง
บันดาลใจของคนที่จะทําเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ แม้ แต่เป็ นงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั หรื อไม่
ทําไมถึงพูดเรื่ องนี ้ เมื่อเช้ าผมคุยกับอาจารย์เจตนา ผมชอบที่อาจารย์บอกว่า ท้ ายที่สดุ แล้ ว กลุม่
นําเสนอตอนเช้ าเรื่ องปรัชญา จะต้ องนําความสว่างทางปั ญญามาให้ และผมคิดว่าสิ่งที่จะต้ องผลักดันให้ ได้ คือ
จะต้ องมีวิชาปรัชญาตังแต่
้ ระดับชันมั
้ ธยม ง่ายๆ จนถึงมหาวิทยาลัย
เพราะปั ญหาใหญ่ของชาติ คือปั ญหาความคิด จิตใจ และจริยธรรม เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ ถ้ าจะให้
คุณค่าความหมาย เพราะเรื่ องตอนเช้ ากับตอนบ่ายมันเชื่อมกัน
แล้ วทําไมต้ องถามว่า มีแรงบันดาลใจในการทําวิจยั หรื อไม่ อยากจะอ่านให้ ฟัง เพื่อจะบอกว่าไม่ได้ คิด
เอง ผมจะแนะนําทุกคนที่เข้ าหลักสูตรอบรมให้ หามาอ่านให้ ได้ หนังสือชื่อ ไล่คว้าแสง เขียนโดย อาเธอร์ ซา
ยองค์ การที่เราพินิจพิจารณาแสง เราค้ นพบอะไรๆ มาก รวมทังตั
้ วเราเอง เขาพูดถึงจิตรกรที่วาดภาพ นัง่ เฝ้า
มองความงามของธรรมชาติ จนถึงจุดๆ หนึง่ จนธรรมชาติเข้ าไปอยูใ่ นใจตน แล้ วดึงความงามของธรรมชาติ
ออกมา เมื่อนําพูก่ นั ไปป้ายสีจงึ เกิดความงดงาม
หนังสือบอกว่า ในที่สดุ จิตรกรจะเข้ าถึงหัวใจของสิ่งที่อยู่ตรงหน้ า ขณะที่จิตรกรกําลังสร้ างสรรค์ผลงาน
ภายนอกอยูน่ นั่ ขณะเดียวกันเขากําลังสร้ างศักยภาพภายในที่มีคณ
ุ ค่าพอๆ กัน ซึง่ ก็คือการมีสายตาที่คมชัด
แล้ วจะเกี่ยวข้ องอะไรกับงานวิจยั ทังสองเรื
้
่ องอย่างไร เวลาเราพิจารณาเรื่ องผู้นําเปลี่ยนแปลงเมือง
และเรื่ องหลักสูตรผู้นําทังหลาย
้
ตาของเรา เตรี ยมตาของเราหรื อยัง หรื อเราใช้ ตาของนักวิชาการ ถ้ าเราใช้ กรอบ
แบบนี ้ ไม่ปรับตาใหม่ จับยาก ในกระบวนการวิจยั ผมคิดว่าน่าจะต้ องมีผ้ สู งั เกต (Observer) สามคน คนแรกคือ
หน้ า 49 / 59

นักวิจยั ตัวเราเห็นตัวเราไหมที่เข้ าไปวิจยั เห็นอะไร รู้สึกอะไร เมื่อจิตเรารู้สึกอะไร ไปคุยกับเขา จะมีวิธีการ
สนทนา (Dialogue) อีกอย่าง มีกระบวนการไปถามอย่างไร หรื อมีคําถามในหัวอยูแ่ ล้ ว หรื อการถามแบบเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา เรี ยกว่า Dialogue Dialectic Interview
เราเริ่มเข้ าใจเขา เขาเริ่มเข้ าใจเรา ซึง่ กระบวนการนี ้อยู่นอกกรอบการวิจยั จะปรากฏขึ ้นมา เพราะการ
วิจยั ไม่ใช่เรื่ องที่เรารู้ตงแต่
ั ้ ต้น เราต้ องหาสิ่งที่เรายังไม่เห็น มองในสิ่งที่เรายังไม่ร้ ู ถ้ ากรอบวิจยั เป็ นแบบปั กธงไว้
แล้ วก็เสร็จกันไม่ทนั รู้ตวั
สาม เราต้ องเป็ น Third Person Observer ถอยห่างขึ ้นมาดู อาจจะขึ ้นไปดูบนภูเขาแล้ วมองลงมา
เบื ้องล่าง เห็นสภาวะภูมิสงั คมภูมิประเทศทังหมด
้
แล้ วเห็นภาพใหญ่ อันนี ้ผมคิดว่าเป็ นภาพใหญ่ ดังนันสิ
้ ่งที่
อยากจะบอกน้ องๆ ที่ทําเรื่ องผู้นําเมือง คือน้ องยังไม่ได้ เห็นหน้ าตาของคนที่เป็ นแกนนํา บอกแต่วา่ ผู้นําเป็ น
อย่างโน้ นอย่างนี ้ ยังไม่ได้ ถามเขาว่า เขาชื่ ออะไร อาชีพเป็ นอย่างไร อายุเท่าไร แล้ วทําไมเกิดแรงบันดาลใจอะไร
ทําไมถึงทนไม่ได้ จงึ ลุกขึ ้นมา อันนี ้สําคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ถ้ าเราเชื่อมกับสภาวะ โดยมาก
เกิดขึ ้นจากข้ างในก่อน ทนไม่ได้ แล้ ว ไม่ไหวแล้ ว ต้ องทําอะไรซักอย่างแล้ ว มันเป็ นเรื่ องสําคัญ ผมคิดว่าผู้ทําวิจยั
ควรมีสภาวะอะไรบางอย่างก่อน ผมคิดนะ ผิดหรื อถูกยังไม่ร้ ู เพราะผมไม่ใช่นกั วิจยั อาชีพ ผมเป็ นนักปฏิบตั ิ
และผมยังพยายามจะเรี ยนรู้ตลอดเวลาด้ วย (Life Long Learning)
ดังนัน้ งานวิจยั ของผมไม่ตา่ งอะไรกับงานวาดภาพ แต่การถ่ายทอดของนักวิจยั คือการถ่ายทอดข้ อมูล
เรี ยงร้ อยเรื่ องราวต่างๆ ให้ คนอ่านรู้สึก “อ้ อ” เมื่อ “อ้ อ” แล้ ว เกิดแรงบันดาลใจ ฮึกเหิม เกิดแสงสว่างในตัวเอง
งานจึงมีความหมาย เหมือนเวลาเราดูภาพงามๆ แล้ วรู้สกึ ชื่นใจ งานวิจยั ต้ องกระตุ้นสร้ างแรงบันดาลใจได้ ผิด
หรื อถูกไม่ร้ ู ผมพูดเพียงในฐานะมนุษย์ผ้ คู ิดฝั นและอยากทํา
ทีนี ้สิ่งที่นา่ สนใจมาก น้ องที่ทําเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นํา ไม่นิยามเรื่ องกระบวนทัศน์ อันนี ้มอง
จากสายตาของบุคคลที่สาม และผมไม่แน่ใจว่า กระบวนทัศน์ที่เขียนมา อ้ างอิงจากที่ไหน เพราะหลักสูตรภาวะ
ผู้นํา ในต่างประเทศมีหลักสูตรมากมาย หลายร้ อยองค์กรเป็ นอุตสาหกรรมการพัฒนาผู้นํา ซึง่ ผมดูแล้ วอันนัน้
เป็ นสิ่งที่ปรากฏด้ วยตา แต่สิ่งที่สําคัญที่สดุ ในกระบวนทัศน์ใหม่ มันไม่เห็นด้ วยตาง่ายๆ มันต้ องเปลี่ยนจาก
ภายใน มันตื่นรู้ ซึง่ ไม่ปรากฏในรายงาน
สิ่งที่นา่ สนใจ ผมคิดว่า น้ องไม่ได้ ถามเรื่ องแรงบันดาล เช่น รู้หรื อเปล่าว่ามันยาก หรื อปั ญหามาจาก
อาจารย์อนุชาต เพราะเวลาทําวิจยั น้ อยไป ต้ องทางตามกรอบ ทําตามแผ่นพับโครงการหรื อเปล่า
สิ่งที่สําคัญคือว่า หนึง่ เราไม่นิยามกระบวนทัศน์ใหม่ให้ ชดั เจนว่า คืออะไรกันแน่ แล้ วเกี่ยวข้ องกับ New
Science อย่างไร ในเอกสารทังหมดนี
้
้ไม่คอ่ ยปรากฏนะ เพราะท้ ายที่สดุ วิทยาศาสตร์ ใหม่ กับปรัชญาของพุทธ
ของเต๋า ตะวันออก เป็ นหนึง่ เดียวกัน เพราะท้ ายที่สดุ ผู้นําเกี่ยวข้ องกับความมุง่ มัน่ เอาชนะปั ญหา หากเราดู
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ขงจื่อ ของเต๋าก็ดี จะพลิ ้วไหวท่าไหนก็ตาม คุณต้ องเอาชนะปั ญหาของคุณให้ ได้ คุณต้ องกล้ าตัดสินใจในสิ่งที่
คุณไม่อยากตัดสินใจ ไม่มีทางเลือกอีกแล้ ว ต้ องทํา ซึง่ สภาวะเช่นนี ้ไม่ปรากฏในเอกสารวันนี ้
และสิ่งที่สําคัญที่สดุ ถ้ าผู้นําที่แท้ มกั จะมีชีวิตไม่สบาย มีเปเปอร์ Leader Living Dangerously และ
ผู้นํายิ่งเปลี่ยนแปลงหนัก ยิ่งอันตรายหนัก อันนี ้ของจริงนะ ผู้นําแบบสบายๆ ผู้ว่าฯ ข้ าราชการมีตําแหน่งพวกนี ้
ไม่อยูใ่ นภาวะอันตราย ขอให้ ทําตามเขาก็เลื่อนขันแล้
้ ว เป็ นหัวโขน ดังนันสภาวะผู
้
้ นํา คือการเอาชนะตนเอง
และความท้ าทาย ตรงนี ้ต้ องเด่นออกมาในกระบวนทัศน์ใหม่ เพราะฉะนันตั
้ วสภาวะผู้วิจยั เอง จะต้ องสร้ าง
ตัวเองให้ ร้ ูสึกว่าผู้นํารู้สกึ อย่างไร
เวลาเล่าเรื่ องผู้นํา เปรี ยบเสมือนการไปยืนอ่านเมนูอาหาร เมนูอาหารโน้ นนี ้ มาเล่าว่าอร่อยๆ ถามว่า
ชิมแล้ วยัง ตอบว่ายัง แล้ วปรุงอย่างไร ก็ยงั ไม่เคยลองเลย เพราะท้ ายสุดน้ องต้ องลองปรุงอาหารเอง จึงจะสร้ าง
ตําราอาหารของคุณเองได้
ข้ อที่สอง สิ่งที่ท้าทายมากๆ ผมตังคํ
้ าถามตัวเอง ผมไม่เชื่อว่าผู้นําจะถูกสร้ างโดยหลักสูตรอบรม อาจ
ทําได้ ไม่เกิน 20 เปอร์ เซ็นต์ ที่เหลือ 80 เปอร์ เซ็นต์ต้องลงในสนามจริง แล้ วที่อาจารย์นวลน้ อยพูดถึงเรื่ องตลาด
หลักทรัพย์มีบางคนทํา Insider Trading ได้ กําไรไปหลายสิบล้ าน แล้ วตลาดหลักทรัพย์บอกว่าจะปรับเพียง
50,000-60,000 บาท แล้ วแผ่นดินนี ้จะอยูอ่ ย่างไร
สิ่งที่นา่ สนใจ ทําไมจึงบอกว่าไม่เชื่อ ผมพบคนมาเยอะมาในช่วงหลายสิบปี อยู่กนั มานานเป็ นสิบปี แล้ ว
มีวนั หนึง่ น้ องส่งข่าวมาทางไลน์ พูดถึงหลวงพ่อสุเมโธ ตอนนี ้ท่านไปอังกฤษกับหลวงพ่อชา (สุภทั โท) วันหนึง่
หลวงพ่อชาบอกว่า สุเมโธอยู่ที่นี่นะ ไม่ต้องกลับแล้ ว อยูส่ อนเผยแพร่พระพุทธศาสนา หลวงพ่อสุเมโธรู้สกึ
หวัน่ ไหว ทังๆ
้ ที่อยู่กบั หลวงพ่อชามาสิบปี พอวันหนึง่ จะต้ องจากหลวงพ่อ รู้สึกหวัน่ ไหว จะทําได้ หรื อ ฝรั่งจะ
เข้ าใจเราหรื อ หลวงพ่อชาบอกว่าคนอังกฤษไม่มีคนดีบ้างเลยหรื อ เพราะเป็ นสิ่งแรกที่หลวงพ่อสุเมโธต้ องเผชิญ
ที่เล่าให้ ฟังว่าเป็ นตัวอย่างว่าท่านฝึ กกับหลวงพ่อชามาเป็ นสิบปี เมื่อวันหนึง่ ปล่อยให้ ทําเอง แล้ วถาม
ว่าคนที่มาฝึ กอบรมเพียง 3-4 วัน แล้ วออกไปเผชิญโลกภายนอก เมื่อจบหลักสูตร กลับออกไปจะเป็ นอย่างไร
จะไม่ทําเหมือนเดิมหรื อ ฉะนันหลั
้ กสูตรภาวะผู้นํามีประโยชน์หรื อไม่ แต่มีอย่างไร แล้ วถ้ าเราต้ องการสร้ างคน
ขึ ้นมาเพื่อนําพาการเปลี่ยนแปลงประเทศ เราควรพินิจพิจารณาอะไร เพราะเราต้ องการให้ คนลุกขึ ้นมาสักแสน
คน แล้ วไปเชื่อมอีกสักหนึง่ ล้ านคนจะทําอย่างไร ผมคิดว่าต้ องกลับมานัง่ คุยกันใหม่ จะต้ องมีกระบวนการ
ติดตามพูดคุยต่างๆ คิดว่ายังไม่มีสตู รสําเร็จ ยังต้ องค้ นหากันต่อ
ทําไมต้ องวิพากษ์วิจารณ์เรื่ องนี ้ เพราะผมเป็ นผู้อบรมเอง ไม่ร้ ูผา่ นคนผ่านอบรมมาเป็ นพันคนไหม ที่
เข้ าท่าทํางานร่วมกันได้ ไม่ถึงร้ อยคน เอาคุณภาพไม่ถึงร้ อยคน ทําไมจึงได้ แค่นี ้ เพราะแต่ละคนมีที่มาที่ไปไม่
เหมือนกัน ความท้ าทาย ความยากลําบากไม่เหมือนกัน ปี เตอร์ เซงเก้ พูดกับผมเองว่า เขาได้ อบรมคนมาเป็ น
สิบๆ ปี คนที่มาอบรมกับเขาเป็ นนักธุรกิจหลายพันคน มีตงแต่
ั ้ ระดับธรรมดาๆ จนระดับสุดยอด
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ปี เตอร์ ตงคํ
ั ้ าถามกับตัวเองว่า เป็ นไปได้ อย่างไร ทังที
้ ่เราสอนเองปี ละ 2 ครัง้ ทําเองตลอดหลักสูตร
ใกล้ เคียงกัน อาจปรับตามผู้เข้ าอบรมบ้ าง แต่ 90 เปอร์ เซ็นต์ของผู้เข้ าอบรมแล้ ว เหมือนเดิมหลังกลับออกไป ได้
ข้ อสรุปว่า ผู้มาเรี ยนเป็ นใคร มีภมู ิหลัง มีแรงบันดาลใจชีวิตมาอย่างไร การตีความไม่เท่ากัน เพราะขึ ้นอยู่กบั ภูมิ
หลัง เขาจึงบอกว่า Who you are? และ Where are you come from? เป็ นเรื่ องใหญ่ แต่ในฐานะที่เราเป็ นผู้
อบรม เราไม่สามารถคัดเลือกได้ เอาเกณฑ์มาแค่ไหนก็ใช้ ไม่ได้ ให้ ถือว่า ถ้ ามีบญ
ุ วาสนามาร่วมกันที่จะทําเพื่อ
แผ่นดินประเทศชาติ เราจะไปด้ วยกัน ใครไปไม่รอด ก็ถือว่าเราทําบุญกันมาแค่นี ้ อันนี ้มองจากสายตาของผม
เพราะฉะนัน้ ขอสรุปตรงนี ้ว่า หนึง่ คําว่ากระบวนทัศน์ใหม่คืออะไร แล้ วมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์
สุวรรณาพูด คุณค่าเหล่านี ้จะมาต่อกันอย่างไร มีวิทยากรคนไหน มีความรู้ที่ไหนจะมาเชื่อมได้ สําหรับผมไม่มี
วิทยากรคนไหนจะมาเติมได้ หมด มีแต่วา่ ผู้ที่จะเข้ ามาหลักสูตร หรื อไม่อยากเรี ยกหลักสูตรอย่างเดียว หรื อผู้ที่
ต้ องการมุง่ มัน่ ให้ ชีวิตมีความหมาย ให้ ชีวิตมีคณ
ุ ค่า จะต้ องไขว่คว้ าหาความรู้นอกห้ องเรี ยนเอง
ผมจึงยํ ้ากับน้ องๆ ว่าคุณต้ องอ่านหนังสือ เพราะผมสังเกตว่านักเคลื่อนไหว นักเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ไม่ชอบอ่านหนังสือ วิ่งหัวซุกหัวซุน ไม่มีเวลากระทัง่ นัง่ นิ่งๆ ขบคิด สงบๆ เพื่อตังคํ
้ าถาม ตรงนี ้จะเป็ นแหล่งเกิด
กระบวนทัศน์ใหม่ นิ่งแล้ วครุ่นคิด
แล้ วสิ่งที่พวกผมสร้ างเวทีตา่ งๆ ผมเห็นเวทีมาเยอะมาก ทุกคนๆ พูดหมดเลย แต่การฟั งน้ อย มันมีฟัง 4
ระดับ หนึง่ ... สอง ฟั งแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา สาม ฟั งเสียงหัวใจตัวเอง สี่ ฟั งเสียงจากอะไรซักอย่างที่กระซิบ
ข้ างหู จะทําได้ อย่างไร เป็ นสิ่งที่ท้าทายมาก ผมอยากให้ น้องๆ ลองไปช่วยสัมภาษณ์คนที่จะเข้ าหลักสูตรต่างๆ
ว่าเขามีการเปลี่ยนตัวเองจากภายในหรื อไม่ การไม่ยอมแพ้ กบั ความยากลําบากเป็ นอย่างไร การไปเชื่อมกับ
ผู้อื่นทําได้ อย่างไร เขาให้ กําลังใจคนอื่น และตัวเองอย่างไร
ผมคิดว่าเราจะต้ องเชื่อมสภาวะอย่างหนึง่ เข้ ามาให้ ได้ เวลาเราเขียนเรื่ องผู้หนึง่ เราต้ องเขียนเรื่ อง...
และการฝึ กอบรมเป็ นทางหนึ่งที่ได้ แต่ผมค้ นพบอันหนึง่ ที่มีคา่ ที่สดุ ในชีวิต ครูที่ดีที่สดุ คือครูที่มาจากความ
ล้ มเหลว ความเจ็บปวด ความผิดหวัง เป็ นครูที่เราไม่อยากจะพบ เพราะมันเจ็บ ขมขื่น แต่เมื่อคุณผ่านได้ ครูจะ
สร้ างคุณเป็ นคนใหม่ขึ ้นมา ไม่ได้ สร้ างด้ วยการออกแบบ ชีวิตจริงจะเจอแบบนี ้ เพียงแต่วา่ คนที่เจอ เราจะให้
กําลังใจ ให้ สติเขาอย่างไร ให้ ครูที่เราไม่ปรารถนาจะเห็น ให้ สิ่งที่มีคา่ ที่ สดุ
ไม่แน่ใจนะ ผมคิดว่าอาจจะต้ องปรับกระบวนการพูดการสนทนากันใหม่หรื อไม่ เพราะแก่นแท้ ในที่สดุ
คือผู้นํา คือผู้ที่นําชีวิตตัวเองได้ อย่างสง่างาม ซึง่ ใน ธรรมนูญชี วิต เขียนโดยท่านเจ้ าคุณพระธรรมปิ ฎก
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต – ปั จจุบนั คือพระพรหมคุณาภรณ์) ท่านยํ ้านักหนาว่า การดํารงชีวิตอย่างผู้มีชยั เป็ นอย่างไร
เราจะดึงเข้ ามาอย่างไร ขอฝากน้ องๆ ไว้ ในพระพุทธศาสนา ในเต๋า ในขงจื่อ มีหลายเรื่ องเราจะเชื่อมกันอย่างไร
แล้ วใครจะทําอะไรได้ บ้าง นอกจากการเรี ยนในห้ องซึง่ มีจํากัด แล้ วภายนอกจะทําอย่างไร การติดตามสนับสนุน
ระหว่างการทํางานอย่างไร เพราะท้ ายที่สดุ ผู้นําแท้ จริงคือผู้ที่เอาชนะปั ญหาได้ สร้ างสิ่งใหม่ๆ ได้ ขอบคุณครับ
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อดิศร: ขอบคุณอาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ และอาจารย์นวลน้ อย ตรี รัตน์ด้วย คิดว่าโจทย์ที่ยากสําหรับ
โครงการวิจยั ทังสองที
้
มคือ คือการนําเสนอสิ่งที่ได้ เจอในพื ้นที่จริง นักวิจยั มีประสบการณ์จากการลงพื ้นที่จริง
แต่การนําเสนอให้ คนเข้ าใจ ยังเป็ นเรื่ องที่ท้าทายเช่นกัน ตอนนี ้จะเปิ ดพื ้นที่สําหรับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แล้ วจะเป็ นเวลาให้ ความเห็นของคุณหมอสมศักดิ์
เมธาวุธ: ขออนุญาตแสดงความเห็นของโครงการที่สอง แต่เจตนาคือต้ องการให้ กําลังใจโครงการที่สอง (เรื่ อง
หลักสูตร) ข้ อเสนอของผมคือ หากเราวิจยั แบบหนึง่ ได้ คําตอบแบบหนึง่ กรณีหลักสูตรฝึ กอบรม หากดู
โครงสร้ างหลักสูตร และไปสัมภาษณ์ด้วย ออกมาจะดี แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ แต่ต้องขอเงิน สสส.มากสักหน่อย
คือส่งคนเข้ าไปอบรม จะได้ พบว่าหลักสูตรที่วา่ เขียนดีเลิศ และจะได้ สิ่งที่ตรงข้ ามทังหมด
้
อาจารย์จะรู้สึกว่า
ผิดหวังและเสียดายทรัพยากร
ผมยังไม่ได้ ทําวิจยั แต่ภรรยาของผมเข้ าอบรมแล้ วมาเล่าให้ ฟัง ถ้ าฟั งแล้ ว แทบจะไม่มีใครตังใจเรี
้ ยน
เขาไปหาเพื่อน แต่ถ้าเป็ นกิจกรรมสังคมจะกระตือรื อร้ นมาก แต่งงาน งานศพ เจ็บป่ วย จากใต้ สดุ ขับรถไป
ร่วมงานถึงเหนือสุดก็ไปได้ คนที่ตงใจเรี
ั ้ ยนจริงๆ เพื่อนําความรู้ไปใช้ มีน้อยมาก แล้ วแรงจูงใจคนเข้ าอบรมคือ
หนึง่ การสร้ างเครื อข่ายสังคม และสอง การไปต่างประเทศ ซึง่ ได้ งบประมาณจากภาษี อากรของประชาชน ส่ง
พวกนี ้ไปอบรม หากจะให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขอให้ ศกึ ษาใหม่ ส่งคนเข้ าไปเรี ยนจะพบความจริงเลย
แต่หากไปสัมภาษณ์ ผลออกมานายกฯ ก็คงให้ ไปต่างประเทศได้ เพราะมีประโยชน์ แล้ วผมเคยเป็ นที่ปรึกษา
ของอดีตอธิบดีคนหนึง่ ท่านเล่าให้ ฟัง ยิ่งกว่าที่ภรรยาผมเล่าให้ ฟัง ขอเป็ นกําลังใจให้ ทําในวิธีที่สอง แล้ ว
อาจารย์จะได้ ลง ไทยรัฐ หน้ าหนึง่
นพ.ยงยุทธ: อยากจะช่วยอาจารย์อนุชาติคงต้ องมีสว่ นรับผิดชอบ ขอเสนอสําหรับโครงการแรก คิดว่าผู้นําใน
สังคมเมือง จะต้ องมีบทเรี ยนที่สะท้ อนว่า มันสามารถจะอยูด่ ้ วยกันได้ ทังคนนอกชุ
้
มชนและคนในชุมชนจะได้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ ตรงนี ้เป็ นความพอดีแคบๆ ที่ในที่สดุ ถ้ าหากมีปัจจัยของภาวะผู้นําภายในและไปทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายนอกด้ วย ดังนัน้ ตัววิสยั ทัศน์ตวั นี ้ น่าจะช่วยกําหนดว่าผู้นําก็ต้องมีการขับเคลื่อน คง
จะต้ องมีองค์ประกอบบางอย่าง อาจจะใช้ เกณฑ์ ใช้ บทเรี ยน จะได้ เห็นโอกาสการพัฒนา อาจจะมีเกณฑ์ 4-5
ข้ อที่เขาทําสําเร็จ แล้ วมาเปรี ยบเทียบกับตัวผู้นํา จะว่าไปแล้ วจะมีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้นําทังสาม
้
พื ้นที่นี ้ด้ วย เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ถกู วิจยั และผู้วิจยั หรื อการสนทนากันได้ เห็นโอกาสอะไรบ้ างที่นา่ จะ
ทํา โดยหลักแล้ วคือต้ องมีวิสยั ทัศน์วา่ จะทําให้ อยูร่ ่วมกันได้ อย่างไร โดยเขามองเห็นโอกาสการพัฒนาด้ วย
ระหว่างพื ้นที่ชมุ ชนและภายนอกชุมชน
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ส่วนรายงานที่สอง ขอเสนอคือ จุดที่นา่ จะเป็ นปั ญหามากคือ ขอเล่าว่าบางองค์กรมี 2 หลักสูตร คือมี
หลักสูตรที่ได้ รับทุนจาก สสส. ซึง่ จะเป็ นคนละแบบกับหลักสูตรเดิม และมีการร่วมประสานกันอยู่ เมื่อเราพูดถึง
โดยไม่แยกแยะว่าเป็ นหลักสูตรไหน เพราะทังสองหลั
้
กสูตรมีโอกาสในการพัฒนาคนละแบบอย่างไร
เพราะฉะนันการแยกแยะสํ
้
าคัญ
เข้ าใจว่ามี 3 องค์กรได้ รับทุนจาก สสส. ให้ ทํารูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ ซึง่ แบบเดิม กับแบบที่ สสส.
สนับสนุนแตกต่างกัน ตังแต่
้ คนเข้ าอบรม แบบเดิมเรี ยกว่า Pre Requirement Programe คือจะเลื่อนเป็ นอธิบดี
หรื อตําแหน่งสูงๆ ขึ ้นไปได้ ต้ องเข้ าโปรแกรมนี ้ เพราะฉะนันเป็
้ นโปรแกรมที่หลายท่านบอกว่า เป็ นการเข้ าไปหา
อํานาจและ ความมัง่ คัง่ คล้ ายๆ กับมันเป็ นผมจึงเรี ยกว่าเป็ น Pre Requirement Programe ก่อนเข้ าสูต่ ําแหน่ง
อธิบดี หรื อเทียบเท่า
ดังนันตรงจุ
้
ดนี ้ โฟกัสประเทศไทยต้ องตอบได้ วา่ เราต้ องการให้ พวกนี ้เขาเป็ นอะไร เราต้ องการให้
อนาคตของคนเตรี ยมซี10 มานัง่ ฟั งบรรยายจากบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย หรื อว่าประเทศไทยมีปัญหา
การขาดความกล้ าหาญทางจริยธรรม และมีปัญหาเรื่ องของธรรมาภิบาล และต้ องใช้ เวลา 6 เดือนให้ เกิดแรง
บันดาลใจ อาจารย์ชยั วัฒน์ครับ ผมยังเชื่อเรื่ องโอกาสการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง และมองเข้ าไปในตัวเอง ได้ มี
โอกาสชื่นชมคุณค่าดีๆ จะต้ องเปลี่ยนบ้ าง คิดว่าคนที่กว่าจะขึ ้นมาเป็ นซี 10 จะไม่เป็ นบัวใต้ นํ ้าทังหมด
้
แต่วา่ เรากลับไปซํ ้าเติมทําให้ คณ
ุ ค่าเขาไม่มี คือยัดเยียดความรู้ด้วยการบรรยาย คือเอาคนที่มี
ประสบการณ์ชีวิตมากมายมาฟั งการบรรยาย 90 ครัง้ อันนี ้ผมคิดว่าต้ องชัดเจนว่าต้ องการอะไรจากการอบรม
เช่นการมีธรรมาภิบาล ความงอกงามภายในจิตใจ ความยับยังชั
้ ง่ ใจ เป็ นต้ น แต่วา่ โครงการที่ สสส. สนับสนุน
ได้ ประกาศตังแต่
้ ต้นว่าการเข้ าการอบรมนี ้จะไม่เกี่ยวข้ องกับการได้ รับตําแหน่ง เขาจับผู้บริหารมารวมกับ
ผู้บริหารขององค์กร คือเอาคนทํางานอุทิศตัวมาเรี ยนรู้ร่วมกับผู้บริ หารองค์กร ดังนัน้ เป้าหมายคนละแบบ
กระบวนการคนละแบบ คําถามคือทังสองแบบนี
้
้มีอะไรต่าง และเหมือนกัน ผมขอให้ แยะแยะ แล้ วตอน
สังเคราะห์จะง่ายขึ ้น ถ้ าไม่แยกแยะ จะเกิดคําถามขัดแย้ งต่อเรื่ องหลักสูตรจากที่คนทัว่ ไปในสังคมรับรู้กนั
นพ.วิจารณ์ พานิช: ขออนุญาตให้ ความเห็นในภาพรวม ไม่ใช่เฉพาะ 2 โครงการนี ้ ขอขอบคุณที่ให้ เกียรติเชิญ
มาร่วมในวันนี ้ ทําให้ เกิดความคิดความรู้มาก หากจะให้ ความเห็นเท่าที่ผมบันทึกไว้ คงจะไม่มีเวลาให้ คณ
ุ หมอ
สมศักดิพ์ ดู
ขอพูดประเด็นเดียวเรื่ องผู้นําแห่งอนาคต มองจากมุมของการศึกษาจะมองต่างจากที่เราพูดกันมาทัง้
วัน เพราะนิยามคําว่าผู้นําในวันนี ้ ไม่ได้ หมายถึงหัวหน้ า หัวโจก ตําแหน่งสูง ในทางการศึกษาTwenties First
Century Learning นิยามผู้นํา แปลว่าทุกคน หมายความว่าการศึกษาต้ องสร้ างภาวะผู้นําให้ กบั ทุกคน นิยาม
ภาวะผู้นําแปลว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็ น Change Agent ดังนันทุ
้ กคนต้ องมีการเรี ยนรู้ทงในระบบ
ั้
และนอก
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ระบบ เกิดมิตขิ องความเป็ น Change Agent ทําไมเป็ นเช่นนัน้ ทําไมถึงโยงกับศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ 21 มี
ความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังที่อาจารย์ประเวศพูดเมื่อเช้ า ดังนันใครก็
้
แล้ วแต่ที่ไม่เข้ าร่วมขบวนการ
เปลี่ยนแปลงเป็ น Change Agent คนๆ นันจะถู
้ ก change
คําถามคือว่าจะสร้ างได้ อย่างไร หรื อทําให้ เขาเกิดภาวะผู้นําได้ อย่างไร คําตอบคือการเรี ยนรู้การเรี ยน
การสอนต้ องไม่เป็ นแบบการถ่ายทอดความรู้ ไม่ใช่ Downloading ตามที่อาจารย์ชยั วัฒน์พดู และที่จริงทุกคน
สามารถดาวน์โหลด แต่ไม่ใช่ภาพใหญ่ ภาพใหญ่ต้องครี เอท (Create) สร้ างขึ ้นมา การครี เอทโดยการลงมือทํา
การสื่อสาร การปรองดอง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะได้ เรี ยนรู้ในขบวนการทํางานร่วม แล้ วผลออกมาเป็ น
อย่างไร ลุม่ ๆ ดอนๆ ขัดแย้ ง เอามาสะท้ อนกัน (Reflex) แล้ วภาวะผู้นําจะเกิดขึ ้นจริงมากน้ อยก็ตามแต่พื ้นฐาน
ของแต่ละคน นี่คือความเข้ าใจของผมในเรื่ องภาวะผู้นําในยุคใหม่
แล้ วที่บอกว่าสําคัญต่อบ้ านเมืองมากที่สดุ ท่านที่ฟังไม่ร้ ูเรื่ องกรุณาไปอ่านหนังสือ “การเรี ยนรู้สกู่ าร
เปลี่ยนแปลง” เขียนโดยการตีความจากหนังสือชื่อ Transformative Learning ผมเป็ นคนเขียนเอง
ชลิต: ผมเพิ่งมาร่วมเป็ นครัง้ แรก เรื่ องผู้นํา ที่จริงแล้ วผมมีความคิดว่าจะต้ องมีหลักสูตรผู้นํา จนกระทัง่ วันหนึง่
ได้ มาดูหนัง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาของโลก ในตอนนันเป็
้ นตอนที่กษัตริย์ศากยะนิมนต์พระพุทธเจ้ าไปพูด
เรื่ องการเป็ นกษัตริย์ที่ดี พระพุทธเจ้ าเริ่มต้ นว่า ทําไมท่านต้ องมาถามว่ากษัตริ ย์ที่ดีเป็ นอย่างไร ทําไมตอนที่ทา่ น
เป็ นพ่อ ท่านไม่เคยคิดว่าเป็ นพ่อที่ดีอย่างไร ถ้ าหากว่าท่านใช้ ความรู้ สึกจิตใจความเป็ นพ่อดูแลประชาชน ซับ
นํ ้าตาประชาชนและให้ ความเป็ นธรรม นัน่ คือหน้ าที่ของกษัตริย์ที่ดีที่สดุ เพราะฉะนันผมคิ
้
ดว่าภารกิจของผู้นํา
หากใช้ หลักนี ้ เราคุยกัน 10 นาทีก็จบ คือใช้ ความรักเป็ นการนํา นําไปสูใ่ ห้ อยูร่ อดปลอดภัย ด้ วยความรัก ด้ วย
วิธีที่เป็ นธรรม
เพราะฉะนันที
้ ่เมื่อสักครู่ ท่านอาจารย์ชยั วัฒน์พดู ว่าต้ องเข้ าใจ ผมเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมาก หากเรามี
ศรัทธาที่จะนําสังคมไปสู่ความดีงาม เราจะทําด้ วยศรัทธา ใจก็จดจ่อ เพราะฉะนัน้ การเป็ นผู้นําก็จบแล้ ว ส่วน
ประเด็นที่จะทําให้ เขาเป็ นผู้นําที่ดี เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ คือพระพุทธองค์พดู ว่า โลกแปลว่าฉิบหาย ฉิบหายแปลว่า
มันเปลี่ยนแปลง เสื่อมโทรม ตลอดเวลา สิ่งที่เคยตังอยู
้ ่ก็เปลี่ยนแปลงไป เหตุผลเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลง
ถ้ าต้ องการให้ สิ่งนันดํ
้ ารงอยู่ เราก็สร้ างปั จจัยขึ ้นมา ฉะนันหากเราต้
้
องการสร้ างสังคมให้ งอกงามเรื่ องอะไร เราก็
สร้ างเหตุสร้ างปั จจัยให้ เหมาะสม สิ่งนันก็
้ เกิดขึ ้นได้ เราต้ องการสังคมเปลี่ยนแปลงเรื่ องอะไร เราไม่ต้องการ
อะไร เราก็ไปดับเหตุปัจจัยไม่ให้ สิ่งนันเกิ
้ ดขึ ้น
เพราะฉะนันภารกิ
้
จของผู้นํา คือ หนึง่ สร้ างศรัทธาให้ กบั ตัวเอง และ สอง สร้ างศรัทธาให้ กบั ผู้ตาม เมื่อ
ทังคู
้ ม่ ีศรัทธาร่วมกันแล้ ว อะไรๆ ก็เกิดขึ ้นได้ เพราะประโยชน์สงู สุดที่ได้ คือการทําสิ่งที่ดีที่สดุ ที่เป็ นประโยชน์เรา
ประโยชน์ทา่ น ด้ วยความไม่ประมาท และทําในสิ่งที่เป็ นไปได้ หากสิ่งที่ดีที่สดุ ไม่เป็ นประโยชน์ แต่สิ่งที่เป็ นไปได้
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ที่ดีที่สดุ คือความเป็ นจริง เพราะฉะนันกระบวนการคื
้
อ สร้ างผู้นําให้ เข้ าใจถึงความเป็ นจริงแล้ ว สิ่งที่จะเป็ น
เป้าหมายสูงสุดคือ... อันนี ้จะเป็ นความเข้ าใจของผม และน่าจะเป็ นแนวคิดอันหนึง่ ที่จะนํามาใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์
พระดุษฎี เมธังกุโร: ขอสนับสนุนที่อาจารย์ชยั วัฒน์ อาจารย์นวลน้ อยพูดมา อาตมาคิดว่าความกล้ าหาญทาง
จริยธรรม และการมองที่ไม่ซํ ้าแบบเดิมสําคัญ เช่นข้ อเสนอแนะสุดท้ าย พบปะกันแบบที่ศนู ย์คณ
ุ ธรรมจัดแล้ ว
จะบรรลุผล มันไม่ใช่เป้าหมายที่จะเป็ นไปได้ อาตมาคิดว่าเป็ นแผนที่ให้ คนอื่นทํา แต่ตวั เองไม่ได้ ทํา และไม่มี
ความกล้ าหาญที่จะเสียสละ แผนแบบนี ้ก็จะเป็ นแค่แผน ในที่สดุ ก็เหมื อนที่ส่วนราชการคิด
และมาตรงที่ข้อสรุปตรงที่เป็ นข้ อเสนอแนะสุดท้ าย อาตมาอยากจะแบ่งปั นว่า มันไม่ใช่คําตอบ หากเรา
ทํางานมา 3-4 ปี แล้ วน่าจะต้ องมีอะไรที่ชดั เจนกว่านี ้ ว่าบ้ านเมืองเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แล้ วศูนย์
คุณธรรมก็ทํางานแบบกลัวจะถูกยุบด้ วย ทําให้ ความกล้ าหาญกล้ าต่อสู้มนั ก็ไม่ชดั เจนออกมา หากเราต้ องผู้นํา
ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เจริ ญพร
พิชัย: สวัสดีครับ ผมพิชยั จากจังหวัดสงขลา ผมอยากให้ กําลังใจ ผมว่าเรามาถูกทางแล้ ว ฝนตกฟ้าร้ อง เรื่ อง
ของปรัชญา มาช่วงนี ้อยากจะมีข้อเสนอแนะเล็กน้ อย ว่างานวิจยั สร้ างความรู้ แต่ควรกําหนดเป้าว่าสร้ างความรู้
จากอะไร ที่ฟังเมื่อสักครู่ เหมือนเป็ นการสร้ างความรู้จากประสบการณ์ อยากให้ ไปช่วยถอดรหัสภูมิปัญญา
ความรู้ทงหลาย
ั้
ซึง่ มีอยูจ่ ริงๆ ในวิถีของคนไทยเพื่อนําไปสานต่อ เรื่ องนี ้จริงๆ แล้ ว การเปลี่ยนแปลงมาจากคน
เล็กคนน้ อยทังนั
้ น้ ไม่ได้ มาจากผู้ยิ่งใหญ่ ฉะนัน้ น่าจะลองดูวา่ ใครเป็ นผู้ทํา ผู้สร้ าง ขอบคุณครับ
อดิศร: โอกาสนี ้ขอฟั งความเห็นแลกเปลี่ยนจากนักวิจยั
อริศรา: ขออนุญาตยกตัวอย่างหลักสูตร มองว่าแต่ละหลักสูตรมีจดุ ยืนของตัวเองในการพัฒนาหลักสูตร
อาจจะเป็ นกระแสหรื อจุดเล็กๆ ในการกระตุ้นเตือน แต่จริงๆ แล้ วในส่วนของการจัดให้ เกิดการจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ นลักษณะที่เป็ นหน่วยงานกลาง ลักษณะ Third Party ลักษณะที่จะช่วยให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ข้ามกลุม่ เกิดผลได้ สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือการตังโจทย์
้
ที่ชดั เจนเพื่อความสําเร็จในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ได้ สําเร็จแท้ จริง
อีกส่วนหนึง่ คือเรื่ องการศึกษาองค์กรซึง่ มีทงภาครั
ั้
ฐ เอกชน และประชาสังคม ซึง่ ในส่วนภาคประชา
สังคม เราได้ เข้ าไปเรี ยนรู้กบั หลักสูตรผู้นําของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จริงๆ มีหลากหลายองค์กรที่ทํา แต่
ด้ วยข้ อจํากัด ในอนาคตเราน่าจะได้ เรี ยนรู้หลักสูตรขององค์กรอื่นๆ ในท้ ายสุดขอกราบขอบพระคุณทุก
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ความเห็น ที่ได้ ชว่ ยเสนอแนะ ช่วยทําให้ โครงการนี ้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะนําไปปรับเปลี่ยนและพัฒนา
งานให้ ดียิ่งขึ ้น
ศรินพร: ก่อนอื่น ขอกราบขอบพระคุณทุกความเห็น ที่ได้ ชว่ ยเสนอแนะ สําหรับงาน เรามีความคิดเห็นว่า เรา
ค่อนข้ างเชื่อมัน่ ว่า ภาวะผู้นําใหม่จะเกิดขึ ้นผู้นําที่ลงมือปฏิบตั จิ ริง และเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง สุดท้ าย
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีข้อเสนอแนะให้ งานของเรา
อดิศร: โอกาสนี ้ ขอเรี ยนเชิญคุณหมอสมศักดิ์ ขึ ้นกล่าวถึงภาพรวมของโครงการตังแต่
้ ชว่ งเช้ า รวมทัง้
ข้ อเสนอแนะที่คณ
ุ หมอต้ องการให้ โครงการไปใช้ งานต่อหรื อพัฒนายกระดับ
กล่ าวสรุปและปิ ดงาน
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรั ศมิ์: มีเรื่ องเยอะมากที่อยากจะพูดคุย ส่วนของผมมี 2 สถานะ บทบาทหนึง่ คือเคยเป็ น
ประธานของ Steering Committee มาก่อน และหลายเรื่ องในวันนี ้ เป็ นเรื่ องที่ผมเคยไปเสนอแนะไว้ 2 เรื่ องที่
เคยเสนอแนะไว้ คือ เรื่ องปรัชญาตะวันออก และเรื่ องหลักสูตร แต่ขออนุญาตพูดเพียง 3 ประเด็น ประเด็นที่หนึง่
อาจารย์วิจารณ์พดู ไปแล้ ว ในมุมมองของผมและโครงการผู้นําแห่งอนาคตด้ วย เราเชื่อว่าผู้นําแห่งอนาคตเป็ น
Collective Leadership การนํารวมหมู่ ซึง่ วันนี ้พูดน้ อยไปหน่อย หากใครอ่านเอกสารของอาจารย์สวุ รรณา จะ
เห็นคําๆ นี ้บางนิดหน่อย
แต่ประเด็นที่อาจารย์วิจารณ์พดู ไว้ ชดั เจน คือการนํารวมหมูม่ ี 2 มุม มุมหนึง่ คือทุกคนต้ องเป็ นผู้นํา อีก
มุมหนึง่ คือใครก็ตามที่จะนํา ต้ องเข้ าใจการนํารวมหมูด่ ้ วย ประเด็นนี ้หากใครอ่านเอกสารของอาจารย์สวุ รรณา
จะเห็นคําๆ นี ้ “ผู้นําคือผู้ที่นําการเปลี่ยนแปลงมาสูส่ ว่ นรวม” และมีวงเล็บเล็กน้ อยว่า “เพื่อให้ คนอื่นเป็ นผู้ร่วม
ทําการเปลี่ยนแปลงด้ วย” พูดง่ายๆ ว่าไม่ใช่แนวคิดเรื่ องผู้ปกครอง ผมเองโดยส่วนตัวตื่นเต้ นมากที่เมื่อเช้ านี ้
หลายท่านพูดเรื่ องผู้นําที่ทําให้ คนอื่นเปลี่ยนแปลง ผมเข้ าใจว่านัน่ คือ Essence ที่ทําให้ เกิด Collective
Leadership แม้ กระทัง่ สิ่งที่เรี ยกว่าการมองผู้ปกครอง และผู้ถกู ปกครองก็ยงั เป็ นมุมนี ้อยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็ นฝั่ ง
ขงจื่อ ที่ทา่ นอาจารย์สวุ รรณาได้ ศกึ ษามา โดยส่วนตัวผมเก็บประเด็นได้ หลายประเด็น
แต่อยากพูดว่าแล้ วมีประโยชน์อย่างไร สําหรับแต่ละโครงการ ขออนุญาตเล่าสักนิด เรื่ องแนวคิด
ตะวันออก กับเรื่ องผู้นํา มีเรื่ องเล็กๆ เรื่ องหนึง่ ประมาณ 4-5 ปี ที่แล้ ว ผมไปยุง่ กับโครงการสาธารณสุขโครงการ
หนึง่ เรื่ อง Global Health Governer หรื อการเปลี่ยนแปลงของการนํากระบวนการนําพัฒนาสุขภาพในระดับ
โลก แล้ วมีคนตังโจทย์
้
ไว้ ถึงสิ่งที่เรี ยกว่า Asian Voice หรื ออิทธิพลจากฝั่ งเอเชีย คนตังโจทย์
้
คือสิงคโปร์ ดังนัน้
NUS (มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ) ร่วมกับฝรั่งกลุม่ หนึ่งทําโครงการเล็กๆ ชื่อว่า Asian Voice and Global
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Governer ผมเองได้ เข้ าไปเรี ยนรู้ด้วย ผมมาถามอาจารย์อนุชาติเรื่ องผู้นําว่า ผู้นําแนวคิดตะวันตก และ
ตะวันออกไม่เหมือนกันตรงไหน จริงๆ นึกถึงลีกวนยู ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงนัน้ ซึง่ หากท่าน
อาจารย์ได้ กรุณาทํา 4 ตัวอย่างนี ้จะน่าสนใจมาก
แต่ประเด็นที่ผมอยากจะเล่าประเด็นเล็กๆ หนึง่ ว่า เมื่อประมาณ 2 ปี ที่แล้ ว ผมได้ ไปร่วมโครงการหนึง่
เป็ นโครงการ Health Leadership เหมือนกัน แต่นี่เป็ น Leadership in Health System ผมพยายามบอกคนทํา
ว่า ผมเข้ าใจว่าอย่าไปมอง Leadership ผู้นําทางการเท่านัน้ พูดง่ายๆ คือพวกผู้มีอํานาจ เพราะคําว่า Health
System ในประสบการณ์ประเทศไทยมีอยูน่ ้ อยนิด เราเห็นผู้นําเยอะมาก เพราะฉะนันสิ
้ ่งที่อาจารย์วิจารณ์พดู
ว่า “ทุกคนเป็ นผู้นํา” ชัดเจน ระหว่างที่ทํางานนี ้ ผมดีใจที่อาจารย์อนุชาติให้ อาจารย์สวุ รรณาทํา ผมคิดว่าน่าจะ
นําความรู้จากการนําเสนอเรื่ องผู้นําตะวันออกในวันนี ้ ไปเสนอแนะแบ่งปั นกับโครงการอื่นที่ผมไปร่วมด้ วย
ทีนี ้ขอเสนอแนะทังสามที
้
ม อีก 2 ทีมผมขอไม่พดู อะไรมาก เข้ าใจว่าผู้วิจารณ์ได้ วิจารณ์ไปมากแล้ ว ผม
คิดว่าในกรณีของทีมปรัชญาน่าจะทํางานได้ 2 แบบ หนึง่ คือแบบที่อาจารย์เจตนาพูดไปแล้ ว คือแต่ละทีมจะมี
สิ่งตนเองจะสรุปและตีความ เริ่มจากขงจื่อมองเห็น 3 แบบ อาจารย์ชาญณรงค์จะเห็นอะไร เรื่ องคําสอนของ
ผู้ปกครอง หรื อจริยวัตรของพระพุทธเจ้ า ผมคิดว่าถ้ าตังกรอบไว้
้
นิดหนึง่ ว่า Leadership คืออะไร ข้ อสอง แล้ ว
เจออะไร ข้ อสาม สิ่งที่เรี ยกว่าเนื ้อหาเบื ้องหลัง แค่นี ้ก็คาดว่าจะได้ หนังสือที่มีประโยชน์มาก แต่อนั ที่สองที่จ ะน่า
ทํา คือชวนนักบริ หารรุ่นใหม่มานัง่ ฟั งงานวิจยั ว่าจากเนื ้อหานี ้ มองอย่างไรบ้ าง ผมโดยส่วนตัวจับได้ 10 กว่า
ประเด็น แต่เนื่องจากเวลาไม่พอ จึงจะไม่พดู ในวันนี ้
ผมเข้ าใจว่าหากเราชวนคนที่สนใจมานัง่ ฟั งว่า สิ่งที่นกั ปราชญ์โบราณว่าไว้ ตา่ งๆ การตีความต่างๆ ก็
น่าสนใจมาก แล้ วเราจะได้ การตีความจากคนร่วมสมัย เหมือนที่สามก๊ ก มีนกั บริหารอ่านแล้ วเขียนได้ หลาย
เวอร์ ชนั่ แต่อย่าให้ เขียนคนเดียว เอาคนมาจากทังสองฝั
้
่ ง สามารถทําเป็ นหนังสือได้ เล่มหนึง่ แต่ทงสองอั
ั้
นนี ้
เหมือนที่อาจารย์เจตนาพูดว่า ทังสองอย่
้
างนี ้เราต้ องทําโดยพิจารณาร่วมกับสภาพสังคมปั จจุบนั
อย่างหนึง่ ที่เราได้ แน่ๆ จากการนําเสนอเมื่อเช้ านี ้ ไม่ว่าเราจะมองความคิดของขงจื่อ หรื อหานเฟยจื่อ
หรื อเต๋า หรื อจวงจื่อ หรื อเมิ่งจื่อ มีบริ บท ในขณะที่แต่ละท่าน...มีบทเรี ยนหนึง่ อาจใช้ คําว่า Universal Truth
หรื อเปล่า ก็มีเรื่ องที่ต้องมานัง่ คุยกันเยอะมาก
อีกสักโครงการหนึง่ โครงการเขตเมือง ผมคิดว่าเป็ นประเด็นเดียวกัน โจทย์ของโครงการคือไปมองว่า
Collective Leadership เป็ นอย่างไร ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย ที่ทีมวิจยั ไปเจอประเด็นหนึง่ น่าสนใจ
มาก คือประเด็นเรื่ องผู้นําแต่ละคนไม่คอ่ ยมีเวลา ไม่ร้ ู จริงเท็จประการใด ลองไปเจาะดูวา่ Part time
Leadership ในบริ บทนี ้มีหน้ าตาอย่างไร บังเอิญเราไม่ได้ เลือก Success Case มันเป็ นเคสที่ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะสําเร็จ
หรื อไม่ ต้ องลองดู จะไม่สําเร็จก็ได้ การก่อตัว การรวมกลุ่มเป็ นอย่างไร การนําอย่างมีสว่ นร่วม แปลว่าอะไร ซึง่
มี 2 ระดับ คือระดับภาพใหญ่ และระดับ Tacit Knowledge ความจริงระดับ Tacit Knowledge นี ้สําคัญมา
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กว่า เป็ น Partime Leadership จะจัดการอย่างไร ยังไม่นบั ประเด็นว่าสุดท้ ายเป้าหมายเขาคืออะไร คือของฉัน
หรื อของเธอ หรื อเป้าหมายคือไม่เอาท่องเที่ยว ไม่เอาตึกสูง ไม่เอารถไฟฟ้า เป็ นประเด็นน่าคิดมาก
ประเด็นเรื่ องหลักสูตร ข้ อเสนอมีเยอะมาก ขอสรุปรูปธรรม 3 ข้ อ จะทําทังสามข้
้
อก็ได้ หรื อทําข้ อเดียวก็
ได้ เท่าที่ได้ วิเคราะห์มา แต่ทงสามอั
ั้
นนี ้ อาจารย์ชยั วัฒน์บอกชัดแล้ วว่า หากจะให้ มีคณ
ุ ค่าต้ องแยกราย
หลักสูตร อย่าไปรวมกัน อันที่สอง คือลองเจาะเฉพาะ สสส. เพราะบางหลักสูตรเป็ น lost case อันที่สาม คือ
ลองเสนอแนะเป็ นบางหลักสูตร และชวนเขามาช่วยหาข้ อสรุปสําหรับตัวเขาเอง เช่น ตัวอย่าง หมอเฮ้ าส์ ซงึ่ ทํา
หลักสูตร กศน.เป็ นหนึง่ ในผู้เข้ าร่วมประชุมวิจยั มาเล่าให้ ฟังถึงหลักสูตร บางหลักสูตรเก่าแก่ดงเดิ
ั ้ ม แต่คนทํา
ตังใจมาก
้
แม้ จะรู้ว่าคนมาอบรมเพียงมาสร้ างเครื อข่าย แต่คนทําอยากให้ หลักสูตรตัวเองมีประโยชน์ แม้ ร้ ูดีวา่
อาจมีโอกาสไม่มากเท่าไร คนเหล่านี ้เขาอาจจะอยากคุยกับพวกเรา มาช่วยกันคิดอะไรใหม่ๆ อันนี ้เป็ น
ความหวัง ข้ อเสนอแนะคร่าวๆ
ผมคิดว่าประเด็นเล็กๆ 2 ประเด็น เราอาจจะอยากให้ หลักสูตรดังๆ ที่ยงุ่ กับผู้นําใหญ่ๆ ได้ เห็น ก็มี
ประเด็นเรื่ อง Collective Leadership พูดง่ายๆ ว่าถ้ าผู้นําดีๆ ไม่ใช่ผ้ นู ําที่คอยสัง่ คนอื่น แต่ต้องหาทางสร้ างการ
มีสว่ นร่วม มีรูปธรรมดีๆ อย่างที่ผมเข้ าใจโครงการผู้นําอนาคตต้ องการจะพูด แต่ไม่เห็นใครพูดเลยเรื่ อง
Spiritual ซึง่ มีความหมายเยอะแยะ
สุดท้ ายประเด็นที่สาม คือ คิดว่าหลายคนอาจจะติดใจ ถูกถามบ่อยๆ ไม่เกี่ยวกับ 3 โครงการวิจยั แต่
เกี่ยวกับโครงการผู้นําแห่งอนาคต เรามองการพัฒนาตัวเองอย่างไร เราจะทําอะไรได้ แค่ไหน โดยส่วนตัวผมคิด
ว่าอาจารย์อนุชาติควรรี บทํา Partnership ใหม่ เช่นภาคธุรกิจ เราคุยเรื่ องนี ้ในหลายมุมมาก คิดว่าภาคอื่นๆ
ควรจะมาช่วยกันคิดเรื่ องนี ้ คือภาคธุรกิจ เพราะภาคธุรกิจปั จจุบนั มีวิธีคดิ ใหม่ๆ เยอะมาก เป็ นพลังการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางบวกได้ มากขึ ้น อันนี ้เป็ นแนวทางการดําเนินการต่อไป ภาคราชการหากยังมีอยู่ก็
ชวนเขาด้ วย เรามาช่วยกันตังโจทย์
้
และตอบคําถาม หาทางทํางานด้ วยกัน หลายเรื่ องที่ได้ คยุ กันในวันนี ้
รวมทังที
้ ่ทางโครงการได้ รวบรวมความรู้ประสบการณ์มา ต้ องขออนุญาตสรุปเป็ น 3 ส่วน
ถือโอกาสนี ้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาอยูจ่ นครบ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ยอมมาถูกกดดัน และ
พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งผลงาน ขอบคุณทุกโครงการที่อยู่ในที่นี ้ และด้ านนอก ในนามโครงการผู้นําแห่งอนาคต
ที่สนับสนุนโครงการ และขอบคุณคณะทํางานทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ร่วมฟั ง และตังคํ
้ าถามให้ คําแนะนํา
เพิ่มเติมอย่างสนุกสนาน อย่างมีพลัง และอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็ นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตประเทศ
ไทยดีกว่าทุกวันนี ้ ขออนุญาตปิ ดประชุม
16.30 น.
ปิ ดการประชุม
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ครอบครั ว รั ฐ สายลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นาในปรั ชญาขงจื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โจทย์ วิจัย: ปรัชญาขงจื่อเป็ นข้ อเสนอทางจริ ยธรรม-วัฒนธรรมที่มุ่งสร้ างความบรรสานสอดคล้ องระหว่าง
ความสัมพันธ์ชุดต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะระหว่างครอบครัว -รัฐ-จักรวาล ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่การเสนอ
บทศึก ษาวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้น าในปรั ช ญาขงจื่ อ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู้น าหรื อ วิ ญญูช น ( จวิ น จื ่ อ ) สามารถ
วางรากฐานทางปรัชญาเพื่อพัฒนาสังคมที่มีความบรรสานสอดคล้ องระหว่างความความสัมพันธ์ชดุ ต่างๆ คือ
ชุมชนมีมนุษยธรรมได้ อย่างไร
วัตถุประสงค์ : เสนอบทศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นาในปรัชญาขงจื่อ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ :
1) มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาในปรัชญาขงจื่อ
2) มีบทเรี ยนต่างวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาสาหรับสังคมไทยร่วมสมัย
แนวการศึกษา/ วิเคราะห์
งานวิจยั นี ้เสนอประเด็นศึกษาเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
1) เสนอบทศึกษาเกี่ยวกับสภาวะความเสื่อมทางวัฒนธรรม จริ ยธรรม และการปกครองในยุคปลายชุนชิว เพื่อ
ทาความเข้ าใจปัญหาวิกฤติในระดับครอบครัว สังคม- รัฐ ในทัศนะของขงจื่อ
2) อธิบายคุณธรรมสาคัญในปรัชญาขงจื่อ ได้ แก่ มนุษยธรรม (เหริ น) คือความรักมนุษย์ คุณธรรมประการนี ้
เป็ นแก่นแกนในการสร้ างชุมชนในอุดมคติในปรัชญาขงจื่อ
3) อธิบายและวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้นา (คือวิญญูชน จวิ นจื ่อ) อันประกอบด้ วย ความรักมนุษย์ ผูกพันกับ
ความถูกต้ อง และอาศัยหลี ใ่ นการนา
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4) วิเคราะห์และเสนอข้ อถกเถียงตีความอุปลักษณ์ สายลม และ ดาวเหนื อ เพื่อแสดงจินตนาการของขงจื่อใน
การสร้ างภาพเพื่อแปรเปลี่ยนวิธีการใช้ ความรุนแรงภายในและระหว่างรัฐในสมัยนัน้
5) บทสรุ ปและอภิปราย วิเคราะห์พลังการแปรเปลี่ยนของแนวคิดผู้นาในปรัชญาขงจื่อ พร้ อมข้ อจากั ดของ
แนวคิดดังกล่าว
ข้ อค้ นพบ
บทศึกษานีช้ ่วยให้ เราเห็นภาพชัดเจนขึ ้นว่าผู้นา (หรื อวิญญูชน) ในปรัชญาขงจื่อ มีคณ
ุ ธรรมหลัก 3 ประการ
ได้ แก่
1) มีมนุษยธรรม (เหริ น) คือรักมนุษย์ อาทรต่อชีวิตทังในระดั
้
บครอบครัวและระดับรัฐ
2) ผูกพันกับความถูกต้ อง มิใช่ผกู พันกับผลประโยชน์ อานาจ เกียรติยศ หรื อความมัง่ คัง่
3) รักหลี ่ (ในแง่จารี ตการปกครองและจารี ตความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์) ในทางปฏิบตั ิ ความรัก หลี ่หมายถึง
การอาศัยหลี ่สร้ างความกลมเกลียวสมดุลในความสัมพันธ์ ชดุ ต่างๆ เมื่อกล่าวในระดับรัฐ การอาศัย หลี ่ในการ
ปกครองจะมีประสิทธิผล มิใช่อาศัยกฎหมายและบทลงโทษ
หากเราวางบทศึกษานี ้ไว้ ท่ามกลางทฤษฎีสาคัญที่ศึกษาภาวะผู้นาในโลกวิชาการภาษาอังกฤษ เรา
อาจกล่าวได้ ว่า แนววิเคราะห์ในงานวิจยั นี ้แสดงทฤษฎีภาวะผู้นาแบบศึกษาบุคลิกภาพ ซึ่ง เป็ นทฤษฎีหลักที่
พัฒ นามาจากแนวคิ ด ของเพลโต อริ ส โตเติ ล ในปรั ช ญากรี ก โบราณ ในบทศึก ษานี เ้ ราไม่ ไ ด้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น
ความสาคัญของจริยศาสตร์ ตา่ งตอบแทนในปรัชญาขงจื่ออันเป็ นหัวใจหลักของทฤษฎีภาวะผู้นาแบบศึกษาการ
แลกเปลี่ ยนทางสัง คมอันพัฒ นาจากปรั ช ญาการเมื องสกุลคิดแบบรุ สโซ ผู้วิจัยได้ เขี ยนหนัง สื อวิเคราะห์
จริ ยศาสตร์ ตา่ งตอบแทนไว้ แล้ ว จึ งจะข้ ามไปในบทศึกษานี ้ อย่างไรก็ต าม ผู้วิจยั ต้ องการจะชี ้ให้ เห็นว่า ภาพ
ผู้นาหรื อวิญญูชนที่ศกึ ษามานี ้ ที่จริ งแล้ วสามารถวิเคราะห์ในแง่ที่สะท้ อนให้ เห็นภาวะผู้นาในฐานะผู้สร้ างพลัง
แห่งการแปรเปลี่ยน (Transformational Leadership) การเสนอบทวิเคราะห์ ที่ชี ้ให้ เห็นพลังการแปรเปลี่ยนของ
วิญญูชนจะช่วยทาให้ เข้ าใจได้ วา่ ภาพวิญญูชนคือบรรทัดฐาน “ใหม่” ที่ขงจื่อสร้ างขึ ้น เพื่อทาหน้ าที่อย่างน้ อย 3
ประการด้ วยกัน
2

ประการแรก คุณลักษณะของวิญญูชนทัง้ 3 ข้ อข้ างต้ นนี ้เป็ น บทวิ พากษ์ ผ้ นู าทางการปกครองร่วมสมัย
ขงจื่อ ที่มองไม่เห็นอะไรที่กว้ างขวางยิ่งใหญ่ไปกว่าอานาจและผลประโยชน์เฉพาะหน้ าของตน หัวหน้ าตระกูลจี ้
เจ้ านครแห่งเว่ย เจ้ านครแห่งฉี และเจ้ านครรัฐอื่นๆ ที่ขงจื่อร่วมเสวนาด้ วย ต่างไม่สามารถได้ยินหรื อเห็นคุณค่า
ของภาวะผู้นาแบบใหม่ที่ขงจื่อพยายามเสนอเพื่อเป็ นทางออกจากความขัดแย้ งรุนแรงที่ปรากฏอยู่ทวั่ ไปในสมัย
นัน้
ประการที่สอง คุณลักษณะของวิญญูชนทัง้ 3 ข้ อข้ างต้ นเป็ น บรรทัดฐานใหม่ เป็ น “แว่น” ที่ใช้ ส่องมอง
ปรากฏการณ์สมัยนันว่
้ าเป็ นความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม-วัฒนธรรมอย่างไร การจัดการร่ายราระบาแปดแถว
ของจี ้ซื่อในเขตตาหนักตนทังๆ
้ ที่เป็ นการร่ายราสงวนเฉพาะองค์กษัตริ ย์ เป็ นสิ่งที่ขงจื่อถามว่า “หากทนเช่นนี ้ได้
จะมีอะไรอีกที่ทนไม่ได้ ” ขงจื่อกาลังมอบบรรทัดฐานความชอบธรรม/ความไม่ชอบธรรมแก่ผ้ คู นร่ วมสมัยและ
เรี ยกร้ องให้ “เห็น” ว่าการฉ้ อฉลจารี ตเช่นนี ้ ย่อมไม่ควรเป็ นที่ยอมรับอีกต่อไป บรรทัดฐาน (normative criteria)
เช่นนี ้เป็ นสิ่งที่สงั คมพึงยึดถือร่ วมกัน หากไม่ต้องการพบกับความระส่าระส่ายที่จะนาพาสู่ความล่มสลายทาง
สังคมอารยธรรมทังระบบ
้
(ซึง่ ก็ได้ เกิดขึ ้นจริงๆ ในประวัตศิ าสตร์ จีนยุคต่อมา)
ประการที่สาม คุณลักษณะของวิญญูชนทัง้ 3 ข้ อข้ างต้ น เป็ น แรงบันดาลใจให้ แก่หมู่ศิษย์และผู้คนอื่น
อีกจานวนไม่น้อย ที่สามารถ “รับรู้ ” และ “เข้ าใจ” คุณค่าของคุณลักษณะเหล่านี ้ ทังในแง่
้
ที่เป็ น คุณลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลในอุดมคติและในแง่ที่สามารถเป็ น “คาตอบ” แก่ภาวะระส่าระส่ายในยุคสมัยดังกล่าวได้
อย่างน้ อยก็มีคนไม่น้อยกว่า 70 คนที่มีการเอ่ยชื่อในคัมภีร์ หลุนอี ่ว์ ตามที่นกั วิชาการปรัชญาจีนได้ เคยนับไว้ ที่
ถือได้ ว่าเป็ น “ศิษย์” ขงจื่อที่สมาทานภาพวิญญูชนดังกล่าว โดยมีส่วนกาหนดทิศทาง ปณิธาน และทางเลือก
ของชีวิตของตนเองอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม พลังแห่งการแปรเปลี่ยนในแนวคิดเกี่ยวกับผู้นาหรื อวิญญูชนของขงจื่อก็ยงั ไม่ได้ มีโอกาส
ได้ รับการยอมรับจากผู้มีอานาจปกครองในสมัยนัน้ หากมองในภาษาปั จจุบนั อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นภาวะที่พลัง
ปัญญาของ “ประชาสังคม” ยังไม่ได้ รับการตอบสนองตอบรับจากภาครัฐ อีกกว่า 200 ปี หลังจากที่ขงจื่อถึงแก่
กรรม ภาครัฐจึงได้ ปรับใช้ แนวคิดพื ้นฐานของขงจื่อไปเป็ นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์รัฐในสมัยราชวงศ์ฮนั่ แต่
ในช่วงสมัยปลายชุนชิว พลังแห่งการแปรเปลี่ยนในปรัชญาขงจื่อ ที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ นู ามีความชอบธรรมด้ วยการมี
คุณ ธรรม ใช้ จ ารี ต เป็ น กลไกที่ ส าคัญ กว่ า กฎหมายและบทลงโทษ ก็ ยัง มี ลัก ษณะเป็ น ศัก ยภาพเพื่ อ การ
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แปรเปลี่ยน (potential for change/transformation) ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีนยังต้ องอาศัยประสบการณ์
อันยิ่งใหญ่แต่เลวร้ ายทุกข์ร้อนในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ จึงจะเรี ยนรู้ และตระหนักรู้ว่าคาตอบเกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ขงจื่อมีคณ
ุ ค่าที่สร้ างความชอบธรรมแก่อานาจรัฐได้ และสามารถพัฒนา จรรโลง และสืบทอดสังคมการเมืองที่
มีเสถียรภาพระดับหนึง่ และมีมนุษยธรรมเท่าที่เป็ นไปได้ ในประวัติศาสตร์ สงั คมจีน
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การสร้ างพลังแห่ งตนในปั จเจกชน: ภาวะผู้นาในปรั ชญาสานักเต๋ า
(Self-Empowerment in Individuals: Leadership in Daoism)
ศริ ญญา อรุณขจรศักดิ์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทนา
ในขณะที่สานักเต๋ามองว่าผู้ปกครองควรอ่อนน้ อมและใช้ พลังเชิง อ่อนหรื อ “อู๋เหวย” (無為) ในการ
ปกครอง แต่ก็ เ สนอเช่น เดี ย วกัน ว่ า การหลี ก ห่า งจากการเมื อ งการปกครอง เป็ น วิ ถี ท างหนึ่ ง ในการ
บารุ งรั กษาชี วิตให้ บริ สุทธิ์ แ ละยื นยาวตามอายุขัย ซึ่งข้ อเสนอเรื่ องการหลี กห่างจากพื น้ ที่ การเมื องการ
ปกครองดังกล่าวเชื่อกันว่าปรากฎอย่างชัดเจนในจวงจื่อ อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่การให้ ข้อเสนอเรื่ อง
ภาวะผู้นาแล้ ว อาจเข้ าใจได้ วา่ ปรัชญาสานักเต๋ากาลังวิพากษ์การขับเคลื่อนหรื อการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก
การสร้ างหรื อการให้ คณ
ุ ค่ากับภาวะผู้นาในบางลักษณะ และการอิงอาศัยพลังอานาจหรื อการชี ้นาของผู้นา
ทางการเมืองการปกครองมากเกินไป จนละเลยการขับเคลื่ อนและการเปลี่ ยนแปลงที่ มาจากการริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ และดาเนินไปเองจากพลังของปั จเจกชนคนสามัญในระดับรากหญ้ า ในขณะที่เต๋ าเต๋ อจิงเน้ น
นาเสนอภาวะผู้นาของผู้ปกครองที่เ อือ้ ต่อการสร้ างพลังแห่ง ตนในปั จเจกสามัญชน แต่ในจวงจื่ อ เน้ น
นาเสนอการสร้ างพลังแห่งตนในระดับปัจเจกบุคคล ในเต๋ าเต๋ อจิงและจวงจื่อปรากฎการใช้ อปุ ลักษณ์และ
การสร้ างเรื่ องเล่าเพื่อวิพากษ์ และนาเสนอความคิดในเรื่ องภาวะผู้นาได้ อย่างโดดเด่น ในเต๋ าเต๋ อจิงกล่าว
ถึงผู้นาที่ดีที่สุดคือ “ผู้นาที่ราษฎรรู้ แต่เพียงว่าเขามีอยู่ ” โดยอุปลักษณ์ ที่สะท้ อนอู๋เหวยและภาวะผู้นา
ลักษณะเช่นนี ้ เช่น น ้า, สูบลม, หุบเขา, ทารก, และการทอดปลาตัวน้ อย เป็ นต้ น ส่วนในจวงจื่อกล่าวถึง
ภาวะผู้นาผ่านทักษะความสามารถของบุคคลสามัญชนหลากหลายลักษณะ อาจกล่าวได้ ว่าจวงจื่อจงใจใช้
เรื่ องเล่าและบทสนทนาจากกลุม่ ปัจเจกสามัญที่ประกอบอาชีพต่างๆ หรื อมีทกั ษะความสามารถพิเศษ เป็ น
ช่างฝี มือหรื อศิลปิ น เช่น พ่อครัวติง คนถ่อเรื อ นักว่ายน ้า ช่างไม้ แกะสลักระฆัง ผู้เฒ่านักตกปลา เป็ นต้ น
รวมถึงบุคคลที่สังคมมองว่าอ่อนด้ อย ไร้ ประโยชน์ หรื อไร้ ความสามารถ เช่น นายคอพอกโตเท่าเหยือก
ชายอัปลักษณ์ไอไถทัว ชายพิการซู เป็ นต้ น เพื่อเสนอความเข้ าใจเรื่ องภาวะผู้นามิควรเริ่ มต้ นจากกรอบคิด
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้นา” และ “ผู้ตาม” จากการแต่งตังหรื
้ อโดยสถานภาพทางสังคมที่มีช่วงชัน้ “สูง”
กับ “ต่า” กล่าวอี กอย่างคือ “ผู้นา” ไม่จาเป็ นต้ องมี ความไม่เท่าเทียมกับ “ผู้ตาม” เสมอไป นอกจากนี ้
ปั จเจกบุคคลแต่ละคนสามารถสร้ างพลังแห่งตนและมีชีวิตที่รื่นรมย์ได้ ในพื ้นที่ชีวิตของตนเอง จากทักษะ
ความสามารถตามที่ตนถนัด หรื อจากข้ อจากัดทางร่ างกาย หรื อการด้ อยโอกาสของตน ภาพของบุคคล
หลากหลายอาชีพและความสามารถที่ปรากฎในจวงจื่อจึงมักถูกนาเสนอในแง่ของการได้ รั บการยกย่อง

2

ทังนี
้ ้มิใช่เพราะได้ แสดงความเป็ นผู้นาโดยชี ้นาและโน้ มน้ าวผู้อื่นให้ คล้ อยตาม หากแต่เพราะผดุงชีวิตที่เรี ยบ
ง่ายแต่นา่ ทึง่ และน่าหลงใหล
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในทัศนะของปรัชญาเต๋า
2) เพื่อเสนอบทวิเคราะห์อุปลักษณ์ และเรื่ องเล่า คัดสรรที่สะท้ อนภาวะผู้นาในปรัชญาเต๋า ทังที
้ ่
ปรากฎในเต๋ าเต๋ อจิงและจวงจื่อ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋า นอกจากจะทาให้ เห็นมุมมองเรื่ องการสร้ างภาวะผู้นาที่
แตกต่างจากปรัชญาความคิดอื่นแล้ ว ยังทาให้ เห็นความสาคัญของการริ เริ่ มสร้ างความเปลี่ยนแปลงใน
พื ้นที่ชีวิตของปัจเจกบุคคลอีกด้ วย
ขอบเขตและวิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี ด้ าเนินการวิจัยโดยศึกษาภาวะผู้นาในปรั ช ญาส านักเต๋าจากคัมภี ร์ เต๋ า เต๋ อจิ ง และ
จวงจื่อทังจากส
้
านวนแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้การพิจารณาเรื่ องการสร้ างแห่งพลังตนของ
ปั จเจกบุคคลจะเน้ นศึกษาจากจวงจื่อเป็ นหลัก เนื่องจากเนื ้อหาความคิดดังกล่าวปรากฎในจวงจื่ออย่าง
ชัดเจนและโดดเด่นกว่าในเต๋ าเต๋ อจิง โดยจะพิจารณากลุม่ ตัวบทที่มีบคุ คลสามัญเป็ นผู้ดาเนินเรื่ องราวและ
บทสนทนา งานวิจยั นี ้ยังศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั จากหนังสือ บทความ และวารสารทาง
วิชาการปรัชญาและปรัชญาจีน
ผลการศึกษา
1) สานักเต๋าให้ ความสาคัญกับ “ความเปลี่ยนแปลง” หรื อ “โชคชะตา” ในพื ้นที่ชีวิตของปั จเจก
บุคคล มิได้ เน้ นการสร้ าง “ความเปลี่ยนแปลง” ในระดับสังคม เช่น การจัดการกับความไร้ ระเบียบ การ
นาพาออกจากวิกฤติ หรื อการเปลี่ ยนแปลงจากสภาวะไม่น่าพึง ปรารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายบาง
ประการ ซึ่งนาไปสู่การพึ่ง “อานาจ” ของผู้นาทางการเมืองมากเกิ นไป หรื อต้ องพึ่งผู้นาบางลักษณะ การ
สามารถ “ผดุงชีวิต” (หยัง่ เซิ ง) โดยคงความจริ งแท้ ไว้ ได้ ในพื ้นที่ชีวิตของปั จเจกชน จึงเป็ นตัวบ่งชี ้ความ
เข้ าใจเรื่ องภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋า
2) สานักเต๋ามองว่า ภาวะผู้นามีอยู่ในปั จเจกบุคคลทุกคน ทุกคนสามารถเป็ นผู้นาที่มีอิทธิ พ ล
เปลี่ ย นแปลงผู้อื่ น ได้ ทัง้ นี เ้ พราะแต่ล ะคนต่า งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโลกและมี ค วามสามารถที่ จ ะส่ง ผล
เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆ ในโลกนี ้ได้ อย่างเท่าเทียมกัน จากฐานความเป็ นจริงที่วา่ ทุกสิ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่อิง
อาศัยกัน ทุกคนจึงมีภาวะผู้นาโดยไม่ต้องมีตาแหน่งเป็ น “ผู้นา” จากการสถาปนาแต่งตัง้
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3) ปรัชญาเต๋าไม่ได้ ปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้นา” และ “ผู้ตาม” ในทุกความหมาย หรื อกล่าว
อีกอย่างคือปฏิเสธการอาศัยผู้อื่นในการสร้ างภาวะผู้นาในตนเอง แม้ ว่าในปั จจุบนั นิยาม “ภาวะผู้นา” จะ
มี ห ลากหลายความหมายและทฤษฎี ที่ ม าอธิ บ ายหรื อ ใช้ เ ป็ นกรอบในการศึ ก ษา แต่ถ้ าหากเข้ า ใจ
ความหมายของภาวะผู้นาอย่างกว้ างๆ ว่าคือกระบวนการที่สร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นกับผู้อื่น โดยที่
กระบวนการนัน้ มาจากพลัง อานาจ การกระทา คุณลักษณะ และคุณค่าของบุคคลผู้มีสถานะเป็ นผู้นา
ปรัชญาเต๋าก็น่าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ มาจากกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นาและผู้ตามได้ เช่นกัน การศึกษาประเด็นเรื่ องภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋า จึงอาจแบ่งเป็ นสองกรอบ
คิดหลักได้ ด้วยกัน โดยขึน้ อยู่กับการมองสถานะว่าใครเป็ น “ผู้นา” ประการแรก หากเข้ าใจว่าผู้นาคือ
ผู้ปกครอง การศึกษาภาวะผู้นาในปรัชญาเต๋าดังกล่าว อาจเป็ นการศึกษาว่าลักษณะของผู้ปกครองแบบใด
ที่เอื ้อต่อการสร้ างพลังแห่งตนในปั จเจกชน ผู้ปกครองเป็ นแบบอย่างในการสร้ างพลังแห่งตนได้ อย่างไร
ผู้ปกครองและผู้ใต้ ปกครองหรื อผู้ตามจะสามารถสร้ างพลังแห่งตน เพื่อเผชิญกับโชคชะตาได้ อย่างเป็ น
อิสระและสามารถผดุงชีวิตไว้ ได้ อย่างไรท่ามกลางผลประโยชน์ และความขัดแย้ งในพื ้นที่ทางการเมืองการ
ปกครอง เป็ นต้ น ประการที่สอง หากเข้ าใจว่าผู้นาคือปั จเจกสามัญชน การศึกษาภาวะผู้นาในปรัชญาเต๋า
อาจเป็ นการศึกษาว่า ภาวะผู้นาในปั จเจกชนนันเป็
้ นอย่างไร และสามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ กับ
ผู้อื่นได้ อย่างไร ในแง่นีป้ ั จเจกสามัญชนนัน้ อาจเป็ น “ผู้นา” ของผู้ปกครองได้ ในแง่ที่ผ้ ูปกครองได้ เห็น
แบบอย่างของการสร้ างพลังแห่งตนและการผดุงชีวิตจากบุคคลนัน้ ซึง่ สะท้ อนความเท่าเทียมของผู้นาและผู้
ตาม หรื อกล่าวอีกอย่างได้ วา่ เป็ นการถอดถอนกรอบคิดการแบ่งแยก “ผู้นา” และ “ผู้ตาม” ตามขนบที่เข้ าใจ
กันว่าจะต้ องมีระดับขันที
้ ่ไม่เท่าเทียมกัน
4) แม้ งานวิจยั นี ้จะมุ่งศึกษาภาวะผู้นาในปรัชญาสานักเต๋าจากกรอบคาถามประการที่สองเป็ น
หลัก แต่งานวิจยั นี ้ได้ ข้อค้ นพบลักษณะภาวะผู้นาอย่างหนึง่ ที่ควรมีทงในผู
ั ้ ้ นาทางการเมืองและในปั จเจกชน
คือ ความสามารถในการฉายและสะท้ อนความจริ ง ในแง่นีส้ านักเต๋าจึงกาลังเรี ยกร้ องผู้นาที่มีลักษณะ
ดังกล่าว มากกว่าผู้นาที่พยายามจัดรูปหรื อเปลี่ยนแปลงความจริง

ชื่องานวิจัย การรู้เท่าทันและการใช้ กศุ โลบายของผู้นําในปรัชญานิพนธ์ “หานเฟยจื่อ”
ผู้วิจัย

รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาหรื อความสาคัญของปั ญหา
หานเฟยจื่อ เป็ นนักคิดสําคัญคนสุดท้ ายของยุคชุนชิว-จันกั
้ ว๋ ก่อนที่แผ่นดินจีนจะรวมตัวเป็ น
จักรวรรดิเดียวได้ โดยพระเจ้ าจิ๋นซีฮอ่ งเต้ ชาววัฒนธรรมจีนในสมัยต่อ ๆ มาจัดให้ แนวคิดของหานเฟยจื่อ
สังกัดอยูใ่ นสํานักนิตินิยม (ฝ่ าจยา 法家) และเป็ นบุคคลสําคัญในฐานะเป็ นผู้ที่ได้ บรู ณาการแนวคิดต่าง ๆ
ของนักคิดสมัยก่อนหน้ าอย่างถี่ถ้วนจนได้ ระบบความคิดชุดหนึง่ ที่เสนอต่อ “ผู้นํา” หรื อเจ้ าผู้ปกครอง
บ้ านเมืองต่าง ๆ ในสมัยนันได้
้ ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั สิ ําหรับนําพาบ้ านเมืองให้ เกิดความมัน่ คงและมัง่ คัง่
“ฝ่ า” แม้ จะได้ ชื่อเรี ยกว่าเป็ น “สํานัก (จยา)” แต่ก็ไม่ได้ มี “เจ้ าสํานัก” หรื อ “ศาสดา” ที่วางแนวคิด
ทางปรัชญาเป็ นแก่นไว้ แล้ วมีผ้ สู ืบทอดหรื อสานต่อพัฒนาแนวทางนัน้ ๆ ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นตามลําดับเหมือน
ดัง่ เช่น “สํานัก” อื่น ๆ แต่นกั คิดทังหลายที
้
่ถกู นับรวมเข้ าอยูใ่ นสกุลฝ่ าจยา ต่างมีความเป็ นเอกเทศและ
แนวคิดของตน แม้ จะเห็นพ้ องต้ องกันในความเห็นหลัก ๆ หลายประการ แต่ก็มีทศั นะปลีกย่อยที่แตกต่าง
กันอยู่ การหมายเรี ยกโดยรวมว่าเป็ นสํานักเดียวกัน ก็เพราะคนรุ่นหลังเห็นว่าเป็ นแนวคิดที่มีหลักการ
คล้ ายกัน จึงจัดให้ นกั คิดเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันเท่านัน้ และโดยที่นกั คิดกลุม่ นี ้ ส่วนใหญ่จะเน้ น
ความสําคัญที่ผลในทางปฏิบตั ิ แต่ละคนจึงมักจะแสวงหาโอกาสจนได้ เข้ าไปมีสว่ นในการทดลองบริ หาร
จัดการบ้ านเมืองด้ วยตนเอง กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือมักจะเป็ นนักปฏิบตั ิการมากกว่าจะเป็ นนักวิชาการ จึงไม่
ค่อยได้ ฝากผลงานด้ านการประพันธ์เป็ นชิ ้นเป็ นอันไว้ มากนัก อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลัก ๆ ของนักคิดใน
กลุม่ นี ้ ก็ได้ มีการประมวลและเรี ยบเรี ยงขึ ้นเป็ นบทประพันธ์สําคัญขนาดเขื่องเล่มหนึง่ ชื่อว่า “ปรัชญานิพนธ์
หานเฟยจื่อ” แม้ จะใช้ ชื่อนิพนธ์วา่ “หานเฟยจื่อ” แต่ก็เป็ นที่เห็นพ้ องกันในหมูน่ กั วิชาการว่า ความรู้
ความเห็นในปรัชญานิพนธ์เรื่ องนี ้ไม่ได้ เกิดจากปั ญญาของหานเฟยจื่อเพียงบุคคลเดียว แต่เป็ นผลงานที่
เรี ยบเรี ยงจากการประมวลและสังเคราะห์ความรู้ตา่ ง ๆ ของคนในสมัยก่อนหน้ าซึง่ มีเป้าหมายและแนวทาง
ร่วมกันโดยมี “ฝ่ า” * เป็ นคําศูนย์กลางหลักที่สําคัญ ดังนัน้ การศึกษาตัวบทจากปรัชญานิพนธ์หานเฟยจื่อ
จึงเป็ นหนทางหนึง่ ที่สามารถช่วยให้ เข้ าใจแก่นสารองค์ความรู้ของปรัชญาสํานักฝ่ าจยาได้ โดยละเอียด
หลักการที่หานเฟยจื่อประมวลไว้ ประกอบด้ วยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ 3 ประการ
ได้ แก่
*

คาว่า “ฝ่ า(法)” ในภาษาจีน มิได้มีนยั แคบจากัดอยูเ่ พียงความหมายว่า “กฎระเบียบ” หรื อ “กฎหมาย” เท่านั้น ยังอาจหมายถึง “วิธีการ”
“ระบบ” “มาตรฐาน” หรื อ “โครงสร้าง” ได้อีกด้วย

1.
สิทธิอํานาจ (ซื่อ 势)
ชี ้ให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าปกครองคนเห็นความจําเป็ นของการเกาะกุมอํานาจหรื อสิทธิธรรมในการสัง่ หรื อชัก
นําหมูบ่ ริวารไว้ ให้ อยูก่ บั ตัวอย่างเหนี่ยวแน่น เพราะสิทธิอํานาจคือกลไกที่แท้ จริงในการขับเคลื่อนสังคม
บ้ านเมือง ไม่ไช่คณ
ุ ธรรมความสามารถใด ๆ ในตัวของผู้นํา เมื่อใดที่ผ้ นู ําสูญสิ ้นซึง่ สิทธิอํานาจ สถานะ
ความเป็ นผู้นําก็สญ
ู ตามไปด้ วย หลักปฏิบตั ทิ ี่สําคัญที่สดุ คืออย่าเลินเล่อปล่อยมือหรื อมอบอํานาจให้ แก่
คนใดคนหนึง่ นําไปใช้ แทน
2.
กฎบัญญัติ (ฝ่ า 法)
เสนอผู้เป็ นเจ้ าปกครองให้ ประกาศบทบัญญัติตา่ ง ๆ ให้ ชดั เจนและรู้กนั ทัว่ ถึงกฎกติกาว่า
พฤติกรรมอย่างไรจะทําให้ ได้ รับรางวัล และพฤติกรรมอย่างไรจะส่งผลให้ ได้ รับโทษ ทังนี
้ ้ เมื่อกฎบัญญัตื
เป็ นที่หมายรู้กนั ทัว่ แล้ ว ผู้นําจะต้ องยึดถือปฏิบตั ติ ามที่กําหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการลงโทษ
จะต้ องทําโดยเด็ดขาดและลงโทษอย่างหนักให้ เป็ นที่เกรงขามของหมูข่ น ไม่มีการยกเว้ นให้ อภิสิทธิ์แก่ใคร
ทังสิ
้ ้น
3.
ศิลปะการใช้ กุศโลบาย (ซู่ 术)
แนะนําให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าเอาใจใส่ตอ่ สายสัมพันธ์ที่มีกบั หมู่ข้าบริพาร ต้ องระแวดระวังอยูต่ ลอดเวลาว่า
ข้ าบริพารทังหลายอาจจะทุ
้
จริตคิดไม่ชอบ กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตวั และพร้ อมที่จะปองร้ ายผู้เป็ นเจ้ าอยู่
ตลอดเวลา ให้ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าธรรมดาของมนุษย์ทกุ รูปนามย่อมมุง่ แต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็ นที่ตงั ้
เสมอ นอกจากนี ้ อารมณ์และความนึกคิดจิตใจของมนุษย์ก็เป็ นสิ่งที่ไม่แน่นอน ผู้นําจึง ต้ องรู้เท่าทัน
ธรรมชาติของคนและเท่าทันสถานการณ์ พยายามไม่ให้ ตกเป็ นเครื่ องมือของบริพารหรื อคกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่ออันตรายทังปวงจากนํ
้
้ามือของบริพารผู้ใกล้ ชิด
มโนทัศน์ทงสามนี
ั้
้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ในสมัยนัน้ เนื่องจากมีการนําเสนอและทดลองปฏิบตั โิ ดยนักคิด
สมัยก่อนหน้ ามาแล้ วทังสิ
้ ้น หานเฟยจื่อเป็ นเพียงผู้นํามาบูรณาการเข้ าด้ วยกันโดยยํ ้าว่าหลักการของมโน
ทัศน์ทงสามนี
ั้
้จะต้ องเป็ นองค์ประกอบของกันและกัน จะขาดด้ านใดด้ านหนึง่ ไปไม่ได้ เลย และหากถือ
ปฏิบตั ไิ ด้ ตามหลักการดังกล่าว ก็จะเกิดประสิทธิผลนําพาให้ บ้านเมืองก้ าวไปสูจ่ ดุ หมายที่ต้องการได้
เนื ้อหาของหลักการในปรัชญาหานเฟยจื่อ เป็ นเหตุให้ เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ ชาววัฒนธรรมจีน
ส่วนใหญ่มกั จะมีความรู้สกึ โน้ มไปในทางที่เห็นว่า นี่เป็ นแนวทางซึง่ นิยมวิธีจดั การที่เข้ มงวดรุนแรง ไม่ร้ ูจกั
การผ่อนปรน เป็ นวิธีคดิ ที่แล้ งนํ ้าใจและไม่เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิเสรี ภาพของมนุษย์ เชิดชูอํานาจเผด็จการ
ดูแคลนประสิทธิผลของคุณธรรมและจริยธรรม มุง่ หวังผลสําเร็จโดยไม่เลือกวิธีการ กล่าวโดยสรุป ผู้ที่
ยึดถือแนวทางของสายความคิดนี ้เป็ นสรณะ ย่อมเป็ นบุคคลที่นา่ เดียดฉันท์ ไม่ควรแก่การคบหาสมาคม
และหากได้ บคุ คลเยี่ยงนี ้มาเป็ นผู้นําในวงการใดก็ตามแต่ ก็อาจคาดหวังได้ ถึงความเดือดร้ อนไม่เป็ นสุข
นานัปการขององค์กรและบริ วารผู้ติดตามทังหลาย
้
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ภาพลักษณ์ด้านลบดังกล่าว เป็ นเหตุให้ การศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับหลักการหรื ออุดมการณ์ที่แท้
ของปรัชญาสํานักนิตนิ ิยมที่ผา่ นมาในอดีต มีจํานวนน้ อยกว่าที่ควรและขาดแคลนผู้ที่จะนําเสนอประเด็นให้
เกิดการวิเคราะห์ถกเถียงในรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริมาณมหาศาล
ของผลการศึกษาปรัชญาของแนวคิดหลักอื่น ๆ เช่นปรัชญาขงจื๊อหรื อปรัชญาเต๋าแล้ ว วงการศึกษาก็แทบ
จะแลไม่เห็นคุณค่าและบทบาทที่แท้ ของสํานักฝ่ าจยาในกระแสธารปั ญญาจีนเลย
ในขณะเดียวกัน แนวคิดแนวปฏิบตั ขิ องปรัชญาหานเฟยจื่อ ก็เมีอิทธิพลต่อความนึกคิดจิตใจของ
ชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับเป็ นศตวรรษ โดยเฉพาะในวงการการปกครองของจีน ก็ไม่เคยทอดทิ ้ง
การพิจารณาหลักการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นปรัชญานิพนธ์หานเฟยจื่อเลย ดังปรากฏแนวทางการปกครอง
ที่กล่าวถึง “ด้ านนอกแสดงตัวเเป็ นขงจื๊อ ด้ านในให้ เป็ นพวก ‘ฝ่ าจยา’” มาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ฮนั่ แล้ ว อีกทัง้
เมื่อสํารวจประวัติศาสตร์ การปกครองของจีนที่เป็ นมาโดยตลอดแล้ ว ก็จะพบว่าปั ญหารากฐานที่เกิดกับ
อํานาจการปกครอง เช่นการเข่นฆ่ากันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ การทรยศหักหลังแม้ ในหมูญ
่ าติพี่น้องกันเอง การ
ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงของเหล่าบริพาร การใช้ เล่ห์เหลี่ยมปลิ ้นปล้ อนสอพลอ เป็ นต้ น ก็ยงั คงเป็ นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ ้นสมํ่าเสมอเป็ นที่ประจักษ์และคุ้นเคยของชาววัฒนธรรมจีนอยู่ ดูเหมือนว่าข้ อคิดและข้ อเสนอของ
หานเฟยจื่อหลายประการ ซึง่ เจือภาพลักษณ์การมองโลกในแง่ร้าย จะยังคงเป็ นที่ยอมรับอยู่อย่างเงียบ ๆ
โดยปริยายในขณะที่ยงั ส่งเสียงกระตุ้นเตือนดังอยูใ่ นมโนสํานึกของชาววัฒนธรรมจีนอยูแ่ ม้ จนปั จบุ นั
จึงเป็ นที่นา่ สนใจว่า ปรัชญาหานเฟยจื่อที่ผกู ติดอยูก่ บั ภาพลักษณ์เชิงลบมาโดยตลอดนัน้ มีคณ
ุ ค่า
ในแง่มมุ ใดบ้ างที่สง่ เสริมให้ เกิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่กว้ างขวางขึ ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ปั ญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปั ญหาที่มีมลู เหตุมาจากผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกันของหมูม่ นุษย์ อันเป็ นประเด็น
สําคัญหนึง่ ของการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นํา

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อสํารวจและประมวลสรุปหลักการสําคัญของปรัชญาหานเฟยจื่อ โดยเฉพาะเนื ้อหา
ส่วนที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างภาพลักษณ์ในด้ านลบ
2.
เพื่อประเมินคุณค่าของปรัชญาหานเฟยจื่อ โดยเฉพาะในแง่มมุ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํา
ความข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องภาวะผู้นํา

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาจากตัวบทใน “ปรัชขญานิพนธ์หานเฟยจื่อ” ซึง่ เป็ นเอกสารปฐมภูมิภาษาจีน โดยอ้ างอิงผ่าน
การแปลเป็ นภาษาไทยโดยตรงของผู้วิจยั
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ผลของการวิจัย
พบว่าเนื ้อหาของปรัชญาหานเฟยจื่อโดยเปลือกนอก เป็ นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้ เกิดภาพลักษณ์ใน
เชิงลบว่า เป็ นแนวคิดแนวปฏิบตั ขิ องพวกที่มองโลกในแง่ร้าย ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความไม่ไว้ วางใจมนุษย์
ร่วมสังคม ส่งเสริมการใช้ ความรุนแรง และความเด็ดขาดในการแก้ ปัญหาจนไม่เห็นความสําคัญของ
ศีลธรรมจรรยา เป็ นแนวทางของพวกที่ไม่คํานึงถึงคุณค่าทางจิดใจของมนุษย์ มองและวินิจฉัยเหตุการณ์
หรื อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยสายตาที่เย็นชาไร้ อารมณ์ความรู้สกึ เป็ นพวกบูชาอํานาจ มุง่ ผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยไม่คํานึงว่าจะใช้ วิธีอะไรในการบรรลุจดุ หมาย
แต่เมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่กํากับการอธิบายหลักการต่าง ๆ กลับพบว่า แนวคิดต่าง ๆ ล้ วนเป็ น
แนวคิดในเชิงตังรั้ บมากกว่าการรุกราน กล่าวคือ
การหวงแหนสิทธิอํานาจที่ชวนให้ เห็นภาพของความบ้ าอํานาจนัน้ โดยเนื ้อแท้ คือการพยายาม
ปกป้องสิทธิของผู้ที่ครองอํานาจมากกว่าการสนับสนุนให้ แสวงหาอํานาจ
ความเด็ดขาดในการดําเนินมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงที่ชวนให้ เห็นภาพของความโหดร้ ายนัน้
แท้ ที่จริงมีวตั ถุประสงค์ต้องการป้องปรามไม่ให้ คนทําผิด มากกว่าต้ องการจะเอาผิดหรื อห็ร้ ูสกึ สาสมกับผล
การชดเชยความผิดของผู้กระทําผิดไปแล้ ว
การใช้ “กุศโลบาย” ที่ดเู หมือนจะเต็มไปด้ วยเล่ห์เพทุบายอันลึกลับนัน้ ไม่ได้ เกิดจากจิตเจตนาที่
ปองร้ ายหรื อเที่ยวรุกรานใคร หากแต่เป็ นเพียงเสมือนอุปกรณ์สําหรับใช้ ป้องกันตัวเองให้ พ้นภัยจากอกุศล
จิตของผู้ใกล้ ชิดเท่านัน้
การประเมินคุณค่าของปรัชญาหานเฟยจื่อ จึงยังมีประเด็นสามารถกเถียงได้ ก่อนที่จะด่วนสรุปว่า
เป็ นปรัชญาที่มองโลกในแง่ร้ายไปเสียทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จําเป็ นต้ องมีการศึกษาและวิเคราะห์เนื ้อหาต่าง ๆ อย่าง
จริงจังให้ มากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นวงวิชาการปั จจุบนั
ข้ อสังเกตที่นา่ สนใจคือ ทีทา่ ในการแสดงออกของการนําเสนอปรัชญาหานเฟยจื่อนัน้ สะท้ อนให้
เห็นถึงคุณลักษณะหลายประการของผู้นํา พอจะสรุปได้ ดงั นี ้
1. ตัดอารมณ์สว่ นตัวออกจากปฏิบตั กิ าร
2. มีความกล้ าหาญในทางจริยธรรม พร้ อมที่จะสวนกระแสและรับผลการสวนกระแส
3. มีความใจกว้ าง ไม่ยดึ มัน่ ในทิฐิของตน และพร้ อมที่จะประนีประนอมทางความคิด
4. รู้เท่าทันและไม่ประมาทต่อกิเลสมนุษย์
5. เข้ าใจสถานการณ์ และอุทิศตนต่อเป้าหมายตามอุดมการณ์ของตน

4

1
หัวข้ อวิจัย
เรื่อง

การท้ าทายและการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากวัฒนธรรม
: ภาวะผู้นาของพระพุทธเจ้ า
ชาญณรงค์ บุญหนุน
ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทนา
พุทธศาสนาเกิดขึ ้นท่ามกลางสังคมหลากหลายทางความเชื่อและแนวคิดทางปรัชญา และหลาย
ศูนย์กลางอานาจทางการเมือง นอกเหนือจากแนวคิดอันแข็งแกร่งจากจารี ตคาสอนของพราหมณ์อนั ผู้คน
นับถือสืบเนื่องมาจากคัมภีร์พระเวทแล้ ว ยังมีสานักคิดอื่น ๆ อีกอย่างน้ อย 6 สานักที่มีอิทธิพลต่อสังคม
อินเดียโบราณในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ า อาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธเจ้ าได้ สร้ างความเปลี่ยนแปลงในทาง
สังคมวัฒนธรรมอินเดียโบราณจนทาให้ ศาสนาดังเดิ
้ มของชาวอินเดียต้ องปฏิรูปปรับปรุงตัวเองยกใหญ่ใน
สมัยต่อมา พระพุทธเจ้ ากลายเป็ นบุคคลสาคัญของโลก ทรงเป็ นผู้นาทางจิตวิญญาณคนสาคัญของชาว
อินเดียโบราณ ทรงนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่สงั คมศาสนาของอินเดียและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
หากไม่มีพทุ ธศาสนาอุบตั ิขึ ้นไม่แน่ว่าพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของโลกอาจไม่ได้ เป็ นอย่างที่เราเห็น
อยูใ่ นปั จจุบนั
ขณะที่เผยแผ่คาสอนพระพุทธเจ้ าต้ องเผชิญกับการท้ าทายจากเหล่าบรรดาผู้นาชุมชนในจารี ต
วัฒนธรรมแห่งสมณะและพราหมณ์

ด้ วยสถานะทางสังคมและแนวทางที่เป็ นปฏิปักษ์ ต่อคาสอนของ

สมณะและพราหมณ์ในประเด็นสาคัญ การเผชิญหน้ ากับบรรดาพราหมณ์ เจ้ าสานัก และเจ้ าลัทธิตา่ ง ๆ
นัน่ เองได้ ก่อให้ เกิดบทสนทนาอันหลากหลายในพระไตรปิ ฎก บทสนทนาเหล่านันฉายแสดงให้
้
เห็นถึงภาวะ
ผู้นาอันโดดเด่นของพระพุทธเจ้ าที่มีเหนือเจ้ าลัทธิอื่นในสังคมร่วมสมัยกับพระองค์ โดยอาศัยการวิเคราะห์
บทสนทนา เราจะได้ เห็นวิธีการที่พระองค์เผชิญหน้ ากับสิ่งที่ท้าทายต่อบทบาทในการก้ าวนาชุมชนแบบใหม่
(พุทธบริ ษัท) ไปสู่สงั คมอุดมคติตามแนวทางของพุทธศาสนา ในท่ามกลางความหลากหลายทางศูนย์รวม
อานาจทางการเมืองการปกครองที่ สมณะและพราหมณาจารย์มีบทบาทสาคัญและเป็ นที่เคารพของเจ้ า
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นคร ท่ามกลางความหลากหลายของลัทธิและแนวปฏิบตั ิที่แตกต่างหลากหลาย เราจะได้ เห็น “บทสนทนา”
ที่มีชีวิตชีวาระหว่างพระพุทธเจ้ ากับผู้คนหลากหลายกลุ่มที่ต้องการแสวงหา “สัจจะ” และ “แนวปฏิบตั ิที่
ถูกต้ อง” และด้ วยอาศัยบทสนทนาในพระไตรปิ ฎกนี ้เองที่เราจะมองเห็น “ภาวะผู้นา” ของพระพุทธเจ้ า ซึ่ง
สามารถใช้ เป็ นแบบอย่างทางความคิดสาหรับผู้นายุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้ วยความหลากหลายและขัดแย้ ง
ทางวัฒนธรรมอย่างปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย :
เพื่ อศึกษาการท้ าทายและการเปลี่ ยนแปลงสัง คมของพระพุทธเจ้ าจาก“บทสนทนา” ระหว่า ง
พระพุทธเจ้ ากับบุคคลร่ วมสมัยตามที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา โดยให้ นาหนักแก่บริ บทความ
หลากหลายทางทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสมัยพุทธกาล
ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดขอบเขตและวิธีการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
(1) แม้ พระไตรปิ ฎกจะมีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาในทัศนะของพุทธศาสนาจานวนหนึ่ง โดย
กล่าวถึงธรรมิกราชหรื อพระเจ้ าจักรพรรดิ ในฐานะผู้นา (รัฐ) ที่ดีตามทัศนะของพุทธศาสนา แต่ในที่นี ้จะไม่
นาพุทธธรรมในแง่ มุม ดัง กล่าวมาพิจ ารณา โดยจะน าเสนอแนวคิด เรื่ อ งภาวะผู้นาผ่า นจ ริ ย าวัตรของ
พระพุทธเจ้ าเท่านัน้ พึงเข้ าใจว่าคาสอนของพระพุทธเจ้ ามีจดุ มุ่งหมายไขความกระจ่างเกี่ยวชีวิตที่เป็ นทุกข์
และเชื ้อเชิญให้ นาสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาตนสูจ่ ดุ หมายสูงสุดคือนิพพาน ซึง่ ไม่ใช่คาสอนเกี่ยวกับภาวะผู้นา
โดยตรง ผู้เ ขี ย นจะเลื อกพุท ธจริ ย าวัต รจ านวนหนึ่ง มาพิ จ ารณาภายใต้ แ นวคิด เรื่ อ ง “ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง”(Transformational leadership) ซึ่งให้ ความสาคัญต่อปั จเจกบุคคลในฐานะปั จจัยนาการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) ของชุมชน องค์กร หรื อสถาบัน
(2) แนวคิดเรื่ อง “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership) ให้ ความสาคัญ
แก่คุณลักษณะและบทบาทของผู้นาในฐานะปั จจัยสาคัญในการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรื อ
สถาบัน (Change agent) ตามแนวคิดของเจมส์ แมคเครเกอร์ เบิร์น (อ้ างใน Hughes, Richard L. and
Friends 1999)

ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงจะเป็ นบุคคลที่ ส ามารถกาหนดรู้ ทาความเข้ าใจปั ญหาใน

สถานการณ์ปัจจุบนั และมีวิสยั ทัศน์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสังคมและองค์กรว่าควรจะเป็ นอย่างไร วิสยั ทัศน์ใหม่นี ้
เป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดคุณค่าสาหรับผู้นาและผู้ตาม คาถามที่ว่าผู้นาดังกล่าวมีภาวะผู้นาอย่างแท้ จริ งหรื อไม่
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ประเมินผ่านสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต ชุมชน หรื อองค์กร กล่าวคือ ภายใต้ สถานการณ์
ดังกล่าว ผู้นาสามารถนาพาสาวกหรื อเปลี่ยนแปลงองค์กรออกจากจุดวิกฤติได้ หรื อไม่ สถานการณ์จึงเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่จะบ่งชี ้ “ภาวะผู้นา” ของผู้นา นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งชี ้ความ
เป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้ตามหรื อสาวก กล่าวคือผู้นาได้ นาพาสาวกหรื อผู้ตามหรื อองค์กรให้ บรรลุ
ถึงคุณค่าพื ้นฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงอยู่ในชีวิตของพวกเขาหรื อไม่ ยกระดับชีวิตของพวกเขาให้
บรรลุคณ
ุ ค่าที่สงู ขึ ้น สัง่ สอนหรื อกระตุ้นให้ พวกเขาสามารถกลายเป็ นผู้นาตามวิถีอนั ถูกต้ องของตนและเล่น
บทบาทเชิงรุกในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านหนึ่งต้ องมีคณ
ุ ลักษณะที่ผ้ ู
ตามจะมอบความไว้ วางใจให้ ได้ และเป็ นแรงบันดาลใจที่ผ้ ตู ามจะนาไปเป็ นแบบอย่างในการสร้ างความ
เปลี่ยนแปลแก่ตวั เองและส่วนรวม
ดังนัน้ ภายใต้ กรอบคิดดังกล่าวนี ้ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทหน้ าที่ในการนาหรื อสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ตู าม สาวก บุคคลหรื อองค์กรภายใต้ สถานการณ์ ณ ปั จจุบนั (ซึ่งวิกฤติ) โดยการ
นาพวกเขาออกจากสถานการณ์ ที่ไม่น่าพอใจไปสู่สถานการณ์ที่น่าพอใจ ผู้นาจึงเป็ นผู้ขับเคลื่อนให้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง ความเป็ นผู้นาจะปรากฏขึ ้นทังจากความสามารถในคิ
้
ดคานึง
หรื อ มี วิ สัย ทัศ น์ อัน ชัด เจนเกี่ ย วกับ อนาคต ความสามารถในการจิ น ตนาการถึ ง “โลกอนาคต” ที่ เ ป็ น
ความหวังหรื อจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนไปถึง ความสามารถทางการสื่อสารกับผู้ตามให้ พวกเขาเชื่อและ
ยอมรับที่ดาเนินรอยตามสิ่งที่ผ้ นู าต้ องการ ทังนี
้ ้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนันย่
้ อมเป็ นคุณประโยชน์แก่ผ้ ู
ตาม การนาของบุคคลซึง่ มีภาวะผู้นาจึงไม่ใช่การนาไปการเปลี่ยนแปลงเพื่อเจตจานงหรื อผลประโยชน์ข อง
ตัว ผู้น า หากแต่น าไปเพื่ อ บรรลุถึ ง คุณ ประโยชน์ ห รื อ คุณ ค่า ที่ ต อบสนองต่อ ผู้ต ามหรื อ องค์ ก ร ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวผู้ตามหรื อสาวกจึงเป็ นบทพิสูจน์หนึ่งของภาวะผู้นา คุณลักษณะของผู้นาเป็ น
เนื ้อหาหลักที่จะนาเสนอเพื่อพิจารณาในที่นี ้
(3) ในที่นี ้จะพิจารณาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธเจ้ าใน 3 ประเด็นคือ
(1) การสร้ างความเปลี่ยนแปลงภายในตนของพระพุทธเจ้ า
(2) การสร้ างความเปลี่ยนแปลงแก่ผ้ อู ื่น (สาวกหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง)และสถานการณ์
(3) การสร้ างความเปลี่ยนแปลงในเชิงมโนทัศน์หรื อความคิดความเชื่อทางสังคม
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ประการแรก ต้ องการชี ้ให้ เห็นว่า ผู้นาทางจิตวิญญาณคือพระพุทธเจ้ านันแตกต่
้
างจากบุคคลอื่น
(ผู้นาทางจิตวิญญาณ/ศาสดาคนอื่น ๆ) ในยุคสมัยเดียวกันกับพระองค์อย่างไร ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวนี ้
ควรถื อได้ ว่าเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ก่อให้ เกิดศรัทธาและดึงดูดสาวกหรื อผู้คนในยุ คสมัยของพระองค์
ประเด็นอยูท่ ี่วา่ พระองค์ทรงสร้ างความเปลี่ยนแปลงแก่ตนเองในลักษณะไหน ด้ วยวิธีการอย่างไร
ประการที่สอง เป็ นการพิจารณาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธเจ้ า ผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ที่
พระองค์เกี่ ยวข้ อง โดยนาเรื่ องเล่าในพระไตรปิ ฎกเถรวาทและอรรถกถามาเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์
ภายใต้ กรอบคิดที่ว่า เมื่อปั จเจกบุคคลที่ปรากฏในเรื่ องเล่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต พระพุทธเจ้ า
ทรงปฏิบตั กิ ารเพื่อนาพวกเขาเหล่านันออกจากภาวะวิ
้
กฤติดงั กล่าวได้ อย่างไร ลักษณะสาคัญของการนาใน
สถานการณ์ ดัง กล่า วนี ม้ ี ข้อที่ น่าพิจ ารณาอย่างไรบ้ างเกี่ ยวกับประเด็นภาวะผู้นา ในที่ นีจ้ ะแบ่ง เป็ น 3
ประเภทคือ ผู้อยูใ่ นห้ วงทุกข์ของชีวิต ผู้อยูใ่ นภาวะถูกกระทาจากอานาจและบุคคลอันตรายต่อสังคม และผู้
อยูใ่ นความขัดแย้ ง
ประการที่สาม โดยทั่วไปแล้ ว มักมองกันว่าพุทธศาสนาสนใจแต่ประเด็นที่เกี่ ยวเนื่องกับปั จเจก
บุคคล การเปลี่ ยนแปลงโลกเริ่ ม ต้ นที่ คนแต่ละคน คนดีสัง คมดี โดยอาศัยความเชื่ อที่ ว่าการจัดการกับ
ปั จเจกบุคคลเป็ นวิธีการที่พระพุทธเจ้ าทรงปฏิบตั ิเพื่อสร้ างสังคมที่ดี แนวคิดและวิธีการดังกล่าวจึงได้ ถูก
ยึดถือเป็ นแนวทางของชาวพุทธมาจนปั จจุบนั โดยชาวพุทธจะให้ ความสนใจกับปั ญหาส่วนบุคคลมากกว่า
ปั ญหาเชิงโครงสร้ างของสังคมการเมือง แต่ถ้าถือตามการวิเคราะห์ของเนห์รู และโดยเฉพาะราชโมฮาน
คานธี การให้ ความสาคัญต่อปั จเจกบุคคลนันเป็
้ นมุมกลับของการต่อต้ านระบบสังคมที่เป็ นอยู่ในขณะนัน้
ของพระพุทธเจ้ า อันที่จริ งพระพุทธเจ้ าสนใจประเด็นที่สัมพันธ์ กับสังคมวัฒนธรรมหรื อจารี ตประเพณี ที่
ครอบงาผู้คนของยุคสมัยนันด้
้ วย (ไม่วา่ จะโดยบังเอิญหรื อด้ วยความจงใจก็ตาม) ในพระไตรปิ ฎก เราจะพบ
บทสนทนาที่วิพากษ์ วิจารณ์ “วาทกรรม” ที่ครอบงาสังคมในสมัยนัน้ พระพุทธเจ้ าไม่ได้ เป็ น “นักปฏิวัติ
สังคม” (ซึ่งต้ องอาศัยอานาจบังคับและใช้ ความรุ นแรงในเชิงกายภาพ) โดยวิสยั ของสมณะ พระองค์ทรง
สนใจความเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดความเชื่อซึ่งเป็ นกรอบกาหนดชีวิตและชะตากรรมของบุคคลใน
สังคมมากกว่าการโค่นล้ มแบบถอนรากถอนโคน ในบทความนี ้ นอกเหนือจากแสดงให้ เห็นการสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตปั จเจกบุคคลดังที่เห็นกันโดยทัว่ ไปแล้ ว ยังต้ องการนาเสนอว่าพระพุทธเจ้ าทรงเป็ นผู้นา
ที่ทรงให้ ความสนใจต่อการสร้ างความเปลี่ยนแปลงระดับสังคมอีกด้ วย
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โดยสรุ ป บทความวิ จัย นี จ้ ะน าเสนอภายใต้ ก รอบคิ ด ที่ ว่า การเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ส่ ว นตัว ของ
พระพุทธเจ้ าทาให้ พระองค์ไม่มีฐานะเป็ นผู้นาที่สามารถใช้ อานาจในเชิงกายภาพให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่
ผู้คนและสังคมเหมือนผู้นาทางการเมืองหรื อผู้นารัฐ ซึ่งสามารถใช้ กาลังล้ มล้ างระบบที่ไม่น่าพึงพอใจได้
การเลือกวิถีบรรพชิตหรื อสมณะทาให้ พ ระองค์มี ข้อจากัดในเรื่ องอานาจนา แต่ภายในวิถีชีวิตอันจากัด
ดังกล่าวนี ้ พระองค์สร้ างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของผู้คนที่อยูใ่ นสภาวะอันไม่น่าพึงพอใจนาพวกเขาไปสู่
สภาวะที่น่าพอใจได้ อย่างไร ด้ วยหัวใจแบบไหน ด้ วยวิธีการแบบไหน ส่วนวิธีการที่จะใช้ ในบทความวิจยั นี ้
เนื่องจากการสารวจข้ อมูลต่าง ๆ ในเบื ้องต้ น พบว่าพระพุทธเจ้ าทรงใช้ บทสนทนา เรื่ องเล่าและอุปมาอุปมัย
ในการชัดจูงโน้ มน้ าวเพื่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในผู้คนที่เกี่ยวข้ อง การนาเสนอในประเด็นต่าง ๆ ใน
บทความนี ้จึงมุง่ นาเสนอผ่านการวิเคราะห์เรื่ องเล่าและการใช้ อปุ ลักษณ์ (Metaphor) หรื ออุปมาอุปมัยของ
พระพุทธเจ้ า ทังนี
้ ้ก็เพื่อชี ้ให้ เห็นว่านอกเหนือจากองค์ประกอบหรื อคุณลักษณะอื่น ๆ การจินตนาการโลกที่
เป็ นไปได้ เพื่อนาผู้คนออกจากโลกที่เป็ นอยู่ไปยังโลกที่เป็ นไปได้ นนั ้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง
ของภาวะผู้นาที่จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในชีวิตและสังคม นัน่ คือความสามารถที่จะจินตนาการ
โลกที่พาเราออกไปจากปั ญหาที่เผชิญหน้ าอยูใ่ นสถานการณ์ปัจจุบนั

สรุปผลการศึกษา :
การถอดบทเรี ยนภาวะผู้นาจากพุทธจริยา
แพรภัทร ยอดแก้ ว สรุ ปมโนทัศน์ “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง” ไว้ ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็ นกระบวนการที่ผ้ นู ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามให้ สูงขึ ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่
สูงขึ ้นและศักยภาพมากขึ ้น ทาให้ เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของที มและขององค์การ จูงใจ
ให้ ผ้ ูร่วมงานและผู้ตามมองให้ ไ กลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ ของกลุ่มองค์การหรื อ
สัง คม ส่วนกระบวนการที่ผ้ ูนามี อิทธิ พ ลต่อผู้ร่วมงานหรื อผู้ตามนี จ้ ะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบทาง
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4I’s” (Four I’s) ดังนี ้
1.การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุด มการณ์ (Idealized Influence หรื อ Charisma Leadership

:

II หรื อ CL) หมายถึง การที่ผ้ นู าประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็ นที่ยก
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ย่อง เคารพนับถื อ ศรั ทธา ไว้ วางใจ และทาให้ ผ้ ูตามเกิ ดความภาคภูมิ ใจเมื่ อร่ วมงานกัน ผู้ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกับผู้นาและต้ องการเลียนแบบผู้นาของเขา สิ่งที่ผ้ นู าต้ องปฏิบตั ิเพื่อบรรลุ
ถึงคุณลักษณะนี ้ คือ ผู้นาจะต้ องมีวิสยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะมีความสม่าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นาเป็ นผู้ที่ไว้ ใจได้ ว่าจะทา
ในสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง ผู้น าจะเป็ นผู้ที่ มี ศี ล ธรรมและมี จ ริ ย ธรรมสูง ผู้น าจะหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะใช้ อ านาจเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นาจะ
แสดงให้ เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตังใจ
้ การเชื่อมัน่ ในตนเอง ความแน่วแน่ใน
อุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นาจะเสริ มความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมัน่ ใจ
ของผู้ตาม และทาให้ ผ้ ูตามมีความเป็ นพวกเดียวกันกับผู้นา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์
ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้ างความรู้ สึกเป็ นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้
ตามจะเลียนแบบผู้นาและพฤติกรรมของผู้นาจากการสร้ างความมัน่ ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความ
เคารพในตนเอง ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบตั ิภาระหน้ าที่
ขององค์การ
2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผ้ ูนาจะประพฤติ
ในทางที่จงู ใจให้ เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้ างแรงจูงใจภายใน การให้ ความหมายและท้ าทาย
ในเรื่ องงานของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้ มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่ง
ความกระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่ บวก ผู้นาจะทาให้ ผ้ ูตามสัมผัสกับภาพที่
งดงามของอนาคต ผู้นาจะสร้ างและสื่อความหวังที่ผ้ นู าต้ องการอย่างชัดเจน ผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรื อ
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้ เห็นความตังใจอย่
้
าง
แน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้ ผ้ ตู ามมองข้ ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสยั ทัศน์
และภารกิ จขององค์การ ผู้นาจะช่ว ยให้ ผ้ ูตามพัฒ นาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และ
บ่อยครัง้ พบว่า การสร้ างแรงบันดาลใจนี ้ เกิดขึ ้นผ่านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลและการกระตุ้น
ทางปั ญญา ช่วยให้ ผ้ ตู ามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้ างสรรค์
3. การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผ้ นู ามีการกระตุ้นผู้
ตามให้ ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ในหน่วยงาน ทาให้ ผ้ ูตามมีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆมา
แก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้ อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้ เกิดสิ่งใหม่และสร้ างสรรค์ โดยผู้นามีการ
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คิด และการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ นระบบ มี ค วามคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ มี ก ารตัง้ สมมุติ ฐ าน การเปลี่ ย น
กรอบ (Reframing) การมองปั ญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้ วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ มีการ
จูงใจและสนับสนุนความคิดริ เริ่ ม ใหม่ๆในการพิจ ารณาปั ญหาและการหาคาตอบของปั ญหา มีการให้
กาลังใจผู้ตามให้ พยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ ผ้ ูตามแสดงความคิดและ
เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา ผู้นาทาให้ ผ้ ตู าม
รู้ สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่จะแก้ ปัญหาร่ วมกัน โดยผู้นาจะสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ ผ้ ูตามว่าปั ญหาทุกอย่างต้ องมีวิธีแก้ ไข แม้ บางปั ญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้นาจะพิสูจน์ให้
เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุก
คน ผู้ตามจะได้ รับการกระตุ้นให้ ตงค
ั ้ าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทาง
ปั ญญา เป็ นส่วนที่สาคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้ าใจ และแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยตนเอง
4. การคานึ งถึ งความเป็ นปั จ เจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผู้นาจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับบุคคลในฐานะเป็ นผู้นาให้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคลและทาให้ ผ้ ตู าม
รู้ สึกมีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็ นโค้ ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละ
คน เพื่อการพัฒนาผู้ตามผู้นาจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้ อ งการของปั จเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์
ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้ สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ผู้นา
จะมี ก ารปฏิ บัติ ต่อ ผู้ต ามโดยการให้ โ อกาสในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ สร้ างบรรยากาศของการให้ ก าร
สนับสนุน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจาเป็ นและความต้ องการ การประพฤติของ
ผู้ น าแสดงให้ เห็ น ว่ า เข้ าใจและยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เช่ น บางคนได้ รั บ ก าลัง ใจ
มากกว่า บางคนได้ รับอานาจการตัดสินใจด้ วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า บางคนมี
โครงสร้ างงานที่ ม ากกว่ า ผู้น ามี ก ารส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารสองทาง และมี ก ารจัด การด้ ว ยการเดิ น ดู
รอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ตามเป็ นการส่วนตัว ผู้นาสนใจในความ
กังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลเป็ นบุคคลทังครบ
้
(As a whole person) มากกว่าเป็ นพนักงาน
หรื อเป็ นเพี ย งปั จจั ย การผลิ ต ผู้ น าจะมี ก ารฟั งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเอาใจเขามาใส่ ใ จ
เรา (Empathy) ผู้นาจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามได้
ใช้ ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้ องการ
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คาแนะนา การสนับสนุนและการช่วยให้ ก้าวหน้ าในการทางานที่รับผิดชอบอยู่หรื อไม่ โดยผู้ตามจะไม่ร้ ูสึก
ว่าเขากาลังถูกตรวจสอบ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงข้ างบนนี ้เกี่ยวข้ องกับการนาในหน่วยงานหรื อ
องค์กรสมัยใหม่ พิจารณาตามนี ้ “ภาวะผู้นา” เป็ นกระบวนการที่จะก่อให้ เกิดอิทธิพลหรื อผลกระทบต่อผู้
ตามหรื อผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานประเภทใดก็ตาม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการที่
บุคคลจะสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในบุคคล องค์กร หรื อทีมงาน โดยผู้นาจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ก่อให้ เ กิ ดความเปลี่ ยนแปลงในลักษณะที่ ยัง ผลประโยชน์ ให้ เกิ ด ขึน้ แก่ ส่วนรวม ซึ่ง การจะสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงได้ นนั ้ ผู้นาต้ องสามารถจะมองเห็นอนาคตของความเปลี่ยนแปลงว่าควรจะเป็ นไปในรู ปใด
และจะนาพาผู้คน ทีมงาน หน่วยงานหรื อองค์กรออกจากจุดนี ้ได้ ส่จู ุดนันได้
้ อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
คาดหวัง ผู้นาจึงต้ องสร้ างกระบวนการที่ จะช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ องค์ประกอบ
สาคัญอย่างหนึ่งของการเป็ นผู้นาที่จะทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์หรื อมีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ตามก็คือ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นา (Charisma) ได้ แก่ ต้ องมีคณ
ุ ลักษณะที่ทาให้ ทกุ
คนศรัทธา ไว้ วางใจ เคารพนับถือ ผู้ตามมัน่ ใจว่าผู้นาจะพาไปสูว่ ิถีทางอันถูกต้ อง ชอบธรรม และเป็ นคุณแก่
ชีวิตส่วนรวม
คุณลักษณะสาคัญอีกประการหนึง่ ความสามารถที่จะเป็ นแรงบันดาลใจหรื อสร้ างแรงบันดาลใจให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจากผู้ตาม ไม่ใช่ผ้ นู าที่ใช้ อานาจบังคับ แต่อาศัยแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ ผ้ ู
ตามปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และมองข้ ามผลประโยชน์ส่วนตัวไปสู่ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร
หรื อหน่วยงานหรื อชุมชนที่ตนเองเป็ นสมาชิก และเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้นาจาเป็ นต้ องมี
ความสามารถทางปั ญญาที่จะชี ้นาให้ ผ้ ตู ามมองเห็นปั ญหา กระตุ้นให้ เกิดไตร่ตรองปั ญหาด้ วยเหตุผลและ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง ที่ สาคัญอี กประการหนึ่ง ก็คือการให้ ความใส่ใจต่อปั จ เจกบุคคล
ติดตาม ดูแล และให้ โอกาสในการพัฒนาตนสูงขึ ้นจนกลายเป็ นผู้มีภาวะที่จะนาตนเองและคนอื่น ๆ ได้
หากพิจารณาภาวะผู้นาของพระพุทธเจ้ าในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจากจริ ยาวัตรและเรื่ องเล่า
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
อาจไม่ได้ ตรงกับสิ่งที่ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเสนอไว้ เสียทีเดียว แต่
มีหลายสิ่งที่เราอาจเรี ยนรู้ได้ ภายใต้ กรอบคิดเรื่ องภาวะผู้นาดังกล่าวนี ้ กล่าวคือ
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หากเราจะเริ่ มต้ นพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลของพระพุทธเจ้ า เราจะเห็นความแตกต่าง
ทางความคิดและแนวปฏิ บัติข องพระพุทธเจ้ าเมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ “ครู ” คนอื่ น ๆ ในยุคสมัย เดีย วกัน
พิจารณาจากแนวคิดทางปรัชญาที่เป็ นรากฐานสาคัญต่อการเผยแผ่ศาสนาหรื อการเปลี่ยนแปลงปั จเจก
บุคคลหรื อสัง คมของพระพุทธเจ้ า พระพุท ธเจ้ าทรงมองว่า พระองค์แ ตกต่างจากครู อื่น ๆ หรื อสมณะ
พราหมณ์ ค นอื่ น ๆ ตรงที่ สิ่ ง ที่ พ ระองค์ น ามาสั่ง สอนนัน้ เกิ ด ขึ น้ จาก “ปั ญ ญาอัน รู้ ยิ่ ง เองโดยชอบ”
หมายความว่าสิ่งที่พระองค์นามาสัง่ สอนนันไม่
้ ใช่สิ่งที่ทรงคาดคะเนด้ วยเหตุผลเชิงปรัชญาและเชื่อสืบต่อ
กันมา หากผ่านการลงมือปฏิบตั ิหรื อผ่านประสบการณ์แห่งการฝึ กฝนค้ นคว้ าจากความเพียรพยายามโดย
ชอบของพระองค์ และโดยอาศัยปั ญญาที่ทรงรู้ เองโดยชอบนัน้ จึงทรงมีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถตอบโต้ กับ
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่ยากลาบากได้ อย่างตรงไปตรงมา จากแง่มมุ นี ้ ภาวะผู้นาเกี่ยวพันกับการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ ้งกว้ างขวาง ผู้นาจึงเป็ นผู้ที่ต้องเรี ยนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ เท่าทันสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
สิ่งที่ชดั เจนที่สดุ ประการหนึ่งก็คือ การที่พระพุทธเจ้ าทรงให้ ความสาคัญต่อหลักการอันชอบธรรม
และทรงคานึงถึง ความยุติธรรม ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิต่อผู้คนที่พระองค์ทรงเกี่ยวข้ อง ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ งทางความคิดและการกระทา พระพุทธเจ้ ายืนยันที่จะดารงไว้ ซึ่งหลักการที่ถกู ต้ อง
เหนือเงื่อนไขทางสังคม กรณีการอนุญาตให้ สตรี บวชเป็ นภิกษุก็ดี การที่ทรงไกล่เกลี่ยความขั ดแย้ งระหว่าง
ภิ กษุ ส งฆ์ ก็ดี พระองค์ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่าข้ อเท็ จ จริ ง หลัก การอัน ถูกต้ อ ง ความชอบธรรม เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งยึดถื อ
ผลประโยชน์ของปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เราน่าจะกล่าวได้ ว่า ตามแนวคิดของพุทธศาสนา หลักการ
ความเสมอภาค ความยุติธรรมและความชอบธรรม เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการมีภาวะผู้นา ผู้นาที่มี
วุฒิภาวะของการเป็ นผู้นา ต้ องยึดหลักการที่ถกู ต้ องเที่ยงธรรม และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ตามอย่างมนุษย์ที่มีศกั ดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน นัน่ หมายความว่าการจะสร้ างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากไม่ชอบด้ วยหลักการ ไม่เป็ นธรรม
ไม่ยุติธรรมและสร้ างความแตกต่างโดยไม่คานึงถึงข้ อเท็จจริ งหรื อความจริ งอันเป็ นสัจธรรม จะถือว่าเป็ น
ความไม่ถกู ต้ อง ผู้นาที่ดีต้องสร้ างความเปลี่ยนแปลงบนความถูกต้ องชอบธรรมและผลประโยชน์ของชุมชน
ส่วนรวม ผู้นาที่มีหลักการย่อมได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ตาม
ยิ่ ง กว่ า นัน้ การสร้ างความเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ไม่ อ าจเป็ นไปได้ ห ากไม่ เ ข้ า ใจความเป็ นจริ ง
(สถานการณ์ที่เผชิญ) กรณีวิสาขา ปฏาจาราและกีสาโคตรมีคือตัวอย่างของการสร้ างความเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการตระหนักรู้และเข้ าใจสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และมองทะลุถึงสาเหตุที่ความทุกข์ก่อขึ ้น
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ในใจของคนเหล่านัน้ ขณะเดียวกันก็ ส ามารถที่ จ ะทาให้ เขาเหล่านัน้ มองเห็นสภาพความเป็ นจริ ง หรื อ
หลักการอันถูกต้ องอันจะนาไปสู่การปลดปล่อยความทุกข์ของตนเองและหลุดพ้ นจากปั ญหาทังปวง
้
ใน
กรณีดงั กล่าวนี ้เราได้ เห็นอย่างชัดเจนว่า สิทธิอานาจของมนุษย์นนไม่
ั ้ อาจล ้าเกินขอบเขตของหลักการอัน
ถูกต้ อง พระพุทธเจ้ าทรงหยุดเมื่ อทรงทราบว่าความพยายามของพระองค์ไร้ ประโยชน์ ภายใต้ ข้อเท็จจริ ง
และสถานการณ์ที่ความพยายามส่วนตัวไม่อาจก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ ก็ถึงเวลาที่จะ
แสวงหาแนวทางใหม่ที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้ งต่าง ๆ เราเห็น
ความสามารถในการจาแนกแยกแยะว่าพระองค์จะทรงจัดการปั ญหาได้ ในขอบเขตใด หมายความว่า ผู้นา
จาเป็ นต้ องรู้ขอบเขตอานาจและสิทธิที่ตนเองจะสามารถเข้ าไปยุ่งเกี่ยวจัดการได้ อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่
เลวร้ ายที่สุด สิ่งที่ผ้ ูนาต้ องทาก็คือสร้ างปราการที่จะช่วยปกป้องชุมชนให้ ดาเนินไปได้ อย่างมีความสุขใน
ระดับหนึง่ แต่การปกป้องชุมชนหรื อองค์กรของตนในสถานการณ์อนั ยุง่ ยากลาบากนันไม่
้ อาจทาคนเดียวได้
จาเป็ นต้ องอาศัยพลังของชุมชนและความเห็นร่วมจากคนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
การดาเนินการกับพระเทวทัต
เป็ นตัวอย่างที่มองเห็นได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้
พิจารณาจากแง่มมุ ที่ว่าผู้นาโดยตัวคนเดียวไม่สามารถจะกระทาการทุกสิ่งได้ โดยลาพัง เนื่องจาก
บางสถานการณ์มีเงื่อนไขปั จจัยหลากหลายยากที่ผ้ นู าคนเดียวจะสามารถจัดการหรื อผลักดันให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงได้ สิ่งสาคัญจึงเป็ นความสามารถที่จะใช้ กลยุทธ์หรื อวิธีการที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน หรื อการมีส่วนร่วมของผู้ตามเพื่อให้ เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ผู้นาจึง
ต้ องเรี ยนรู้ที่จะหยิบยืมพลังของผู้อื่นหรื อชุมชนมาใช้ อย่างสร้ างสรรค์ กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้
เมื่อพิจารณาจากแง่มุมของพุทธศาสนา (พุทธจริ ยา) ต้ องไม่ใช่ วิธีการใด ๆ ก็ได้ หากแต่ต้องเป็ นวิธีการที่
ถูกต้ องชอบธรรม
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ าตามที่กล่าวมา เราได้ เห็นคุณลักษณะสาคัญที่พระพุทธเจ้ ามีอย่าง
ชัดเจนกว่าเรื่ องอื่น ๆ ก็คือการที่ทรงให้ ความสาคัญต่อความต้ องการและวิถีชีวิตของปั จเจกบุคคล ดังได้
กล่าวแล้ วว่า การให้ ความสาคัญต่อปั จเจกบุคคลก็เป็ นแง่ มุมหนึ่งที่แสดงออกถึง การท้ าทายและความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้ าง การที่พระพุทธเจ้ าให้ เปิ ดพืน้ ที่ทางศาสนาแก่คนทุกชนชัน้
โดยเฉพาะแก่คนชันล่
้ างของสังคม เช่น ผู้หญิง คนรับใช้ โสเภณี คนที่มีอาชี พน่ารังเกียจ (เพชฌฆาต) หรื อ
โจร นันมี
้ นยั ต่อภาพรวมของสังคมอินเดียโบราณที่คนประเภทต่าง ๆ เหล่านีถ้ ูกละเลยจากวรรณะชันสู
้ ง
การปฏิบตั ิการเพื่อโอบอุ้มเอาคนจานวนหนึ่งซึ่งอับจนหนทางในการดาเนินชีวิตเข้ าสู่ร่มเงาศาสนา ถือเป็ น
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การโต้ ตอบต่อจารี ตสังคมอินเดียโบราณในทางที่เป็ นรูปธรรม ส่วนการวิพากษ์ วิจารณ์มโนทัศน์ทางปรัชญา
และการท้ าทายจารี ตความคิดต่าง ๆ ด้ วยการถกสนทนาก็เป็ นความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับ
ฐานรากคือรับความคิดความเชื่อ ซึง่ จะมีผลต่อวัฒนธรรมการดารงชีวิตของผู้คนทัว่ ไป
มองในแง่ภาวะผู้นา ผู้นาที่จะสามารถจินตนาการความเปลี่ยนแปลงสาหรับอนาคตได้ จาเป็ นต้ อง
มีวิสยั ทัศน์กว้ างขวางและลึกซึ ้ง มองเห็นบริ บทที่เป็ นอุปสรรคปั ญหาต่อการพัฒนาชีวิตชุมชนและองค์กร
ขณะเดียวกันก็มองไปยังอนาคตพิจารณาถึงสภาพการณ์ ที่น่าปรารถนาและมีคุณค่าต่อผู้คนหรื อสังคม
สามารถจินตนาการถึงโลกที่เป็ นไปได้ สาหรับอนาคต ผู้นาการเปลี่ยนแปลงย่อมคาดหวังได้ ว่า เป้าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรเป็ นเช่นไร ภารกิจที่จะกระตุ้นเร้ าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการทาให้
ปั จเจกบุคคลหรื อสังคมหรื อชุมชนมองเห็นความไม่น่าพึงพอใจหรื อสภาพปั ญหาที่กดทับพวกเขาอยู่ ด้ วย
ปั ญหาอันชอบ ผู้นาจะนาหน้ าการเปลี่ยนแปลงด้ วยการชี ้ให้ เห็นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง อุปสรรค ปั ญหาต่าง ๆ ที่ไม่
ส่งเสริ มการมีชีวิตที่ดีของปั จเจกบุคคลหรื อองค์กร แต่วิธีการที่จะทาให้ คนอื่น ๆ หรื อผู้ตามมองเห็นปั ญหา
และอยากเปลี่ ย นแปลงนัน้ การพัฒ นาจิ ต ใจแบบวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ดัง ที่ พ ระพุท ธเจ้ า ชี แ้ สดงให้ บ รรดา
พราหมณ์หนุ่มทังหลายเห็
้
นนันไม่
้ เพียงแต่ทาให้ พวกเขาอยากติดตามผู้นาเท่านัน้ หากแต่เป็ นการพัฒนา
ความเป็ นผู้นาหรื อพัฒนาตัวผู้ตามให้ มีความสามารถทางปั ญญาอันเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของ
ภาวะผู้นาซึง่ จะขาดเสียมิได้
ในเรื่ องเล่า มี หลายเรื่ องที่ เ ราได้ เ ห็ นความสามารถที่ จ ะใช้ พ ลัง ของชุม ชนมามี ส่วนร่ วมในการ
แก้ ปัญหาทังในแง่
้
ของปั จเจกบุคคล อย่างเช่น กีสาโคตรมี ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีและกรณีพระเทวทัต ใน
กรณีกีสาโคตรมีพระพุทธเจ้ าใช้ ชุมชนเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะสอนให้ กีสาโคตรมีเรี ยนรู้ สภาพการณ์การ
ดารงอยู่ของตนเอง เรี ยนรู้ความเจ็บปวดของชีวิตของตนและคนอื่น ๆ จนกระทัง่ พัฒนาความเข้ าใจชีวิตใน
ระดับที่สมั พันธ์ กบั ความเป็ นจริ งในระดับสากลจักรวาล หลักการเกี่ยวกับการดารงชีวิตยังคงเล่นบทบาท
สาคัญในวิธีการของพระพุทธเจ้ าเช่นเดียวกันกับกรณีปฏาจาราและวิสาขาที่ถกู สอนให้ มองปั ญหาของชีวิต
โดยสัมพันธ์กบั ความจริ งแท้ อนั เป็ นหลักการของธรรมชาติ ในกรณีภิกษุชาวเมืองโกสัมพี พระพุทธเจ้ าทรง
ใช้ พลังของชุมชนที่มีส่วนสัมพันธ์ โดยตรงกับวิถีชีวิตของพระสงฆ์ให้ กลายเป็ นเครื่ องมือบีบบังคับให้ เหล่า
ภิกษุได้ ตระหนักถึงสถานภาพของตนและยอมรับความผิดพลาดที่พวกตนร่วมกันก่อขึ น้ เมื่อพิจารณาจาก
กรณีของพระเทวทัต สิ่งที่พระพุทธเจ้ าทรงดาเนินการคือการรักษาชุมชนให้ ยงั คงเป็ นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์
ที่มีศีลดีงาม พระพุทธเจ้ าดึงมวลชนออกจากพระเทวทัตและทาให้ ท่านตระหนักถึง “ความเลวร้ าย” ของ
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ตนเอง และยอมศิโรราบต่อพระพุทธเจ้ าในบันปลายของชี
้
วิตอันโดดเดี่ยว การที่จะสามารถนาพลังของ
ชุมชนมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้ เช่นนี ้ย่อมมาจากความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งเกี่ยวกับสภาพการดารงอยู่ของชุมชน
หรื อเข้ าใจธรรมชาติของชุมชนนัน่ เอง มองในแง่นี ้ ผู้นาที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลงได้ ต้องสามารถสร้ าง
พลังให้ กับชุมชนและสามารถดึงเอาลัก ษณะสาคัญของชุมชนมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ง
หมายความว่าชุมชนต้ องไม่ถกู ทาให้ เป็ นเหยื่อของผู้นาหรื อองค์กร เพราะนัน่ คือการละเมิดความชอบธรรม
หรื อความดีงามในเชิงสังคม แต่คนที่อาจใช้ พลังของชุมชนให้ เกิดประโยชน์ได้ ย่อมมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญที่จะ
เป็ นแรงบันดาลใจให้ คนในชุมชนได้ ด้วย
การสร้ างแรงบันดาลใจหรื อการสร้ างสถานการณ์เพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจหรื อแรงจูงใจให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คนและองค์กรนัน้ ความเป็ นกัลยาณมิตรที่สามารถนาทางที่ถูกต้ องและเป็ นเพื่อนที่
คอยให้ คาแนะนาที่ถกู ต้ องเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง ความสูงส่งและคุณลักษณะทางกายภาพ
ของพระพุทธเจ้ าอาจสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ คู นประสงค์จะเข้ าเฝ้า แต่การที่พระองค์ทรงสามารถสัมผัสแตะ
ต้ องได้ สามารถให้ ความใกล้ ชิด อบอุ่นใจได้ ก็เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้ ปฏาจาราไว้ วางใจและฟื น้ คืน
สติกลับมาสูว่ ิถีชีวิตที่ดีได้ ทาให้ องคุลิมาลยอมวางดาบก็ด้วยความสามารถกระตุ้นสร้ างความตระหนักรู้ใน
ชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเองอย่างไม่มีข้อสงสัยต่อพฤติกรรมของพระพุทธเจ้ า องคุลิมาลได้ ยินถ้ อยคาที่
ประหนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้ าคอยติดตามเขามาชั่วชีวิตและเข้ าใจเขาทุกแง่ มุม ด้ วยคาพูดไม่กี่คาทาให้ เขา
ตระหนักและอบอุน่ ใจได้ ว่าพระองค์มาเพื่อทาให้ เขาพบสิ่งที่ดีงามในชีวิต ไม่ใช่มาเพื่อกาจัดเขา องคุลิมาล
ยอมมอบกายถวายชี วิ ตต่อศาสนธรรมก็ ด้ว ยแรงบันดาลใจที่ เกิ ด ขึน้ ในชั่วขณะแห่ง การเผชิ ญ หน้ ากับ
พระพุทธเจ้ าและได้ ฟังถ้ อยคาที่แสดงถึงความเป็ นมิตร ความเป็ นกัลยาณมิตรจึงมีความสาคัญในฐานะ
คุณลักษณะสาคัญของการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพราะกัลยาณมิตรคือผู้ร่วมทางในช่วงเวลาแห่งความ
ทุกข์และความสุข พระพุทธเจ้ าตรัสแก่ภิกษุชาวโกสัมพีว่าหากไร้ สหายที่คอยแนะนาในสิ่งที่เป็ นประโยชน์
การใช้ ชีวิตคนเดียวย่อมประเสริฐกว่า
สุดท้ าย พระพุทธเจ้ าทรงให้ คานิย ามความเป็ นพราหมณ์ว่าประกอบด้ วยคุณลักษณะ 2 ประการ
คือ ความเป็ นผู้มีปัญญามีความสามารถ และการมีศีลาจารวัตรอันดีงาม ทังสองสิ
้
่งนี ้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ไม่ได้ สาหรับผู้เป็ นพราหมณ์ อาจกล่าวได้ กระมังว่าคุณลักษณะพื ้นฐานที่สดุ ที่จะทาให้ เป็ นผู้นาที่สร้ างความ
เปลี่ยนแปลงได้ (รวมทัง้ แบบอื่น ๆ ด้ วย) ก็คือความรู้ (ปั ญญา) ซึ่ง เป็ นเครื่ องส่องทางในสถานการณ์ ที่

13
มื ดมน ปั ญ ญาที่ ส ามารถไขปริ ศนาหรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้ และการปฏิ บัติอันจะเป็ นแบบอย่างส าคัญ ที่
ก่อให้ เกิดความเคารพ ศรัทธาและแรงบันดาลใจในการกระทา.
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ผู้นากับการจัดการเมืองอย่ างมีส่วนร่ วม
ศริ นพร พุ่มมณี
มณีรัตน์ มิตรปราสาทและคณะ

“เมือง” เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ ยคุ กรี กโรมัน และมีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ โดย
ในปี 2552 ประชากรของโลกครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง และคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 จะมีประชากรอาศัย
อยู่ในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกถึงร้ อยละ 70 ขณะที่ประเทศไทยมีเขตเมืองถึง 2,500 แห่ง โดยถื อเอาเทศบาลต่าง ๆ
รวมถึงกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา หรื อมีพื ้นที่เมืองคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของพื ้นที่ทวั่ ประเทศ มีประชากรอาศัย
อยู่ใ นเมื องถึ ง ร้ อยละ 44 และจะเพิ่ม ขึน้ เป็ นร้ อยละ 52 ในปี 2563 ซึ่ง การคาดประมาณนี ย้ ัง ไม่รวมถึง การ
เคลื่อนย้ ายของประชากรที่จะเกิดจากการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมและการเปิ ดประชาคมอาเซียนใน
ปลายปี 2558 (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย,2558)
งานวิจยั หลายฉบับได้ แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบของเมืองยุคใหม่เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็ นสังคมที่มีความ
ซับซ้ อนและมีผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย(stakeholders) เป็ นจานวนมาก การพัฒนาเมืองมีแนวโน้ มให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ มากกว่าการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม จึงส่งผลให้ เกิดความ
เป็ นชายขอบ(marginalization)ของวัฒนธรรมที่ไม่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ และของกลุม่ คนเมืองที่ไม่ตอบโจทย์การ
เพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ซึง่ เชื่อมโยงกับปั ญหาทางสังคมหลายประการ
นอกจากนี ้ เมืองยังมีความลักลัน่ กันระหว่าสภาวะสมัยใหม่(modern) หลังสมัยใหม่(post-modern) และก่อน
สมัยใหม่(pre-modern) ส่งผลให้ ผ้ คู นในเมืองมีรสนิยมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย(pluralism/multi-culture) และ
ท้ าทายต่อการสร้ างพื ้นที่ทางสังคมให้ กบั ผู้คนในเมือง(ปิ ยะพงษ์ บุษบงก์ (2557:10-12)) ปฏิสมั พันธ์ของผู้คนใน
เมืองแตกสลาย ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมทางสังคมและความผูกพันร่วมกัน เกิดความแตกแยกทางสังคมเมือง
ความแตกแยกทางเชื ้อชาติและสถานะ ละทิ ้งและ/หรื อไม่สนใจความเป็ นมาของผู้คน เกิดความไม่เป็ นธรรมทาง
สังคมระหว่างผู้ร่ ารวยกับผู้ยากไร้ เกิดการสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ พื ้นที่สีเขียว พื ้นที่ทาง
เกษตร และป่ าไม้ ถกู รุกราน เกิดความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง และการสูญเสียความเป็ นมนุษย์ ผู้คนเกิดความ
แปลกแยกภายในจิตใจ เกิดความไม่มนั่ คงและไม่มนั่ ใจต่อการดารงอยู่ของตนในเมือง (สิงหนาท แสงสีหนาท
(2545,33-40)) การแสวงหาจุดร่วมจึงกระทาได้ ยาก ส่งผลให้ การกาหนดนโยบายและการพัฒนาจึงต้ องรับมือกับ
ความขัดแย้ งต่าง ๆ จากการจัดสรรผลประโยชน์และการจัดการคุณค่าในสังคมอันมีอยูอ่ ย่างแตกต่างหลากหลาย
สาหรับงานวิจยั ฉบับนี ้ ได้ เลือกศึกษาผู้นากับการจัดการเมืองอย่างมีสว่ นร่วมในพื ้นที่ 3 แห่งคือ 1) ย่าน
ตลาดน้ อย แขวงตลาดน้ อย แขวงสัมพันธวงศ์ และแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 2) คุ้งบางกะ
เจ้ า อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ชุมชนกับการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ชุมชนนาร่องที่เข้ าร่วมดาเนินการ 5 ชุมชนได้ แก่ ชุมชนพันอ้ น ชุมชนเชียงมัน่ ชุมชนบ้ านปิ ง ชุมชนพวกแต้ ม และ
ชุมชนวัดนันทาราม ซึง่ ผลจากการศึกษาพบว่า การลุกขึ ้นมาจัดการเมืองของผู้นาจากทัง้ 3 แห่งเกิดจากการ

ตระหนักในปั ญหาอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองที่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน และความต้ องการฟื น้ ฟู -อนุรักษ์
ทรัพยากรในพื ้นที่ให้ ดารงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อันเป็ นคุณลักษณะร่วมของการพัฒนาที่ชมุ ชนเป็ นแกนหลัก และ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนแออัด และ/หรื อคนชายขอบอื่น ๆ แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของบริบทที่มี
ความเป็ นเมืองซึง่ มีความหลากหลายมากกว่าชุมชนแออัด ทาให้ ผ้ นู าในพื ้นที่ที่เป็ นกรณีศกึ ษามีวิธีคิด มุมมอง และ
แสดงบทบาทเพื่อเอื ้อต่อการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนในการจัดการเมืองที่นา่ สนใจดังนี ้
1. ผู้นามีจิตอาสา เป็ นคุณลักษณะเบื ้องต้ นของผู้นาทีเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา โดยผู้นาชุมชนที่ร่วม
ดาเนินโครงการอนุรักษ์ ต้นไม้ ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นคนที่มีความรู้และรักต้ นไม้ เป็ นพื ้นฐาน จึงอาสาเข้ ามาทางาน
ในขณะที่ผ้ นู าการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ในพื ้นที่บางกระเจ้ ามีพื ้นฐานจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน/สังคมมาก่อนที่จะ
เข้ ามามีบทบาทในฐานะผู้นา หรื อผู้นาในย่านตลาดน้ อยบางส่วนก็อาสาเข้ ามาทางานพัฒนาชุมชนก่อนที่จะมา
ดาเนินกิจกรรมฟื น้ ฟูตลาดน้ อย การดาเนินชีวิตประจาวันและการทางานพัฒนาของบุคคลเหล่านี ้จึงดาเนินควบคู่
กันไป
2. มีวิสยั ทัศน์ มองเห็นโอกาสการพัฒนา และพยายามสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในชุมชน/เมือง
โดยมีเป้าหมายที่ชดั เจน กล่าวคือ ผู้นาในพื ้นที่เมืองจะมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ หรื อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
แล้ วนามาคิดว่าจะพัฒนาหรื อเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน/เมืองของตนอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้นาในตลาด
น้ อยมีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เมื่อกลับมาจึงคิดว่าการฟื น้ ฟู/ปรับปรุงบ้ านเก่าไม่ใช่เรื่ องยาก จึงเริ่มการ
ปรับปรุงจากบ้ านของตนเองก่อน
หรื อกรณีผ้ นู ากลุ่มลาพูบางกระสอบที่สนใจว่าทาไมหิ่งห้ อยจึงหายไป จึง
ทาการศึกษาข้ อมูล และคิดว่าทาอย่างไรให้ หิ่งห้ อยกลับมา จากนันจึ
้ งเริ่มการทางานด้ วยการขอใช้ พื ้นที่จากหน่วย
ราชการในพื ้นที่เล็ก ๆ เมื่อประสบความสาเร็จจึงขยายพื ้นที่ออกไปมากขึ ้น.เป็ นต้ น
3. กล้ าเผชิญความท้ าทายใหม่ ๆ เพราะเมืองเป็ นพื ้นที่ที่มีความหลากหลายทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
และมุมมอง/วิธีคิดของคน ผู้นาจึงต้ องกล้ าที่จะเปิ ดรับสิ่งใหม่ ๆ และกล้ าเผชิญกับผลที่จะเกิดขึ ้น ตัวอย่างเช่น ผู้นา
ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่บางส่วนเป็ นทีมที่ต้องปี นขึ ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้ ในที่สงู ซึง่ ต้ องอาศัยความกล้ าในการทางานที่
สูง พร้ อม ๆ กับกล้ าเผชิญกับความขัดแย้ งระหว่างชุมชน คนเมือง กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีทงต้
ั ้ องการและไม่
ต้ องการให้ ตดั แต่งกิ่งไม้ ใหญ่ หรื อกรณีแกนนาในตลาดน้ อย ที่ตดั สินใจชวนเพื่อน ๆ ไปขายของในตลาดออแกนนิก
แม้ วา่ ในระยะแรกพื ้นที่ที่ไปขายจะอยูไ่ ม่ไกลจากที่อยู่อาศัยมากนัก แต่การชวนให้ เพื่อน ๆ ไปขาย โดยสินค้ าต้ อง
ปลอดภัย/ไม่ใส่ผงชูรส ทัง้ ๆ ที่ปกติเพื่อน ๆ เหล่านันก็
้ สามารถขายสินค้ าตัวเองที่บ้านได้ อยูแ่ ล้ ว ก็เป็ นสิ่งท้ าทายที่
ผู้นาต้ องสร้ างความเข้ าใจและสร้ างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคในหมู่ผ้ ขู ายสินค้ า หรื อกรณีแกน
นาบางกระเจ้ าที่ลกุ ขึ ้นต่อต้ านการสร้ างประตูระบายน ้า ที่สร้ างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในพื ้นที่ เป็ นต้ น
4. เรี ยนรู้และเกาะติดสถานการณ์ ผู้นาในตลาดน้ อยเล่าว่า ได้ เข้ าประชุมอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้
ข้ อมูลมาประกอบการตัดสินใจว่าจะทาหรื อไม่ทาอะไรในชุมชนของตนเอง หรื อกรณีหมอต้ นไม้ ในพื ้นที่เชียงใหม่ มี
ความสุขในการเรี ยนรู้ธรรมชาติของต้ นไม้ การดูแล และการรักษายามต้ นไม้ ป่วย เพื่อนาความรู้นนขยายสู
ั้
ส่ มาชิก

และสังคม จนปั จจุบนั เทศบาลต้ องให้ ความสาคัญกับการปรึกษาหารื อชุมชนก่อนตัดสินใจตัดหรื อไม่ตดั ต้ นไม้ ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นต้ น
5. ตังใจและสร้
้
างความต่อเนื่องในการทากิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายคือการสร้ างจินตนาการใหม่ให้ กบั
ชุมชน/เมือง โดยในทุกพื ้นที่พบว่า มีการทากิจกรรมอย่างหลากหลาย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ชมุ ชน/สังคม รับรู้ถึงการมีอยูข่ อง
กิจกรรมเพื่อให้ เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม เช่นกรณีโครงการต้ นไม้ ใหญ่ที่เชียงใหม่ นอกจากการสารวจต้ นไม้ ใหญ่
เพื่อการอนุรักษ์ไว้ แล้ ว(ไม้ หมายเหมือง) ยังมีการทาโครงการหมอต้ นไม้ การปี นตัดแต่งกิ่งไม้ การปั่ นจักรยานดู
ต้ นไม้ หมายเมือง เป็ นต้ น หรื อที่ยา่ นตลาดน้ อยที่มีกิจกรรมการเดินทอดน่อง การปั่ นจักรยาน การทาความสะอาด
การศึกษาตึกโบราณในชุมชน เป็ นต้ น หรื อที่บางกระเจ้ าที่นอกจากกิจกรรมหลักของแต่ละตาบลแล้ ว ยังมีการทา
กิจกรรมร่วมกันในลักษณะของเครื อข่ายเพื่อยกระดับการทางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ ชดั เจนมากขึ ้น
6. ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่ -ความรับผิดชอบ และมีความเคารพ
ซึง่ กันและกัน กล่าวคือการทางานของผู้นามีลกั ษณะเป็ นทีม โดยผู้นาแต่ละคนมีศกั ยภาพ ความถนัด และมีภาระ
ส่วนตัวแตกต่างกันออกไป ในการทางานผู้นาจึงให้ ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงาน หากใครไม่ว่างจะไม่มีการว่า
กล่าวกัน และจะมีการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ รับรู้ข้อมูลเท่า ๆ กัน หรื อหากมีการให้ รางวัลก็ควรให้ รางวัลเป็ น
ทีม มิใช่ให้ กบั คนใดคนหนึง่ ผู้นาที่บางกระเจ้ าเทียบเคียงการทางานของแกนนาว่าเสมือนกับวงอังกะลุง ที่ แต่ละตัว
เป็ นโน้ ตที่หลากหลาย และจะเล่นเป็ นเพลงได้ ก็ต้องเล่นทังวง
้ เป็ นต้ น
7. มีศลิ ปะในการทางานเพื่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน กล่าวคือ ผู้นาจะรู้จกั คน รู้จกั สังคม
ของตนเอง ในการทางานจึงให้ ความสาคัญกับการดูคน ดูจงั หวะ ดูวา่ จะใช้ ใคร และต้ องมีผลงานให้ สมาชิ กในชุมชน
เห็นเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่ากิจกรรมหรื องานพัฒนานัน้ ๆ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน/สังคมให้
ดีขึ ้น ตัวอย่างเช่น ผู้นาย่านตลาดน้ อย รู้วา่ สมาชิกในชุมชนของตนส่วนใหญ่ -ทังหมดเป็
้
นชาวจีน ซึง่ ต้ องการการ
ยอมรับจากคนไทย คนส่วนใหญ่ชอบคิดลบ พูดลบ การทางานจึงต้ องทาให้ เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิด เขาพูด ไม่ถกู ต้ อง
และรู้วา่ ถ้ าต้ องกระจายข้ อมูลต้ องพูดผ่านใคร อย่างไร เป็ นต้ น หรื อกรณีของการอนุรักษ์ไม้ ใหญ่ ใช้ การขี่จกั รยาน
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสานึกรักต้ นไม่และสร้ างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้ นไม้ นอกจากนี ้ ยังใช้ การสร้ าง
การเรี ยนรู้เรื่ องต้ นไม้ ผา่ นครูเพื่อถ่ายทอดสูน่ กั เรี ยน เป็ นต้ น
8. ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการกระจายทรัพยากรจากรัฐสูค่ นในชุมชน
เพราะผู้นาส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กบั นักการเมืองท้ องถิ่นเช่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จึงสามารถดึงทรัพยากรทังที
้ ่อยูใ่ นรูปของงบประมาณ หรื อสิ่งของเช่นถังขยะ เครื่ องออกกาลังกาย ฯลฯ ก็
จะนามาแจกจ่ายให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่ ทาให้ ชาวบ้ านให้ ความร่วมมือในการทางานมากขึ ้น หรื อกรณีบางกระเจ้ า
ผู้นาสามารถประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ และองค์กรมหาชนจากภายนอกเพื่อมาสนับสนุนงานพัฒนาในพื ้นที่
ทังที
้ ่อยูใ่ นรูปของงานวิจยั เพื่อการพัฒนา และโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็ นต้ น
9. จุดอ่อนของผู้นาคือ มีคนที่มีเวลาทางานจริง ๆ น้ อย ส่วนใหญ่ต้องทางาน-ค้ าขาย หรื อทางานบริษัท

การศึกษาเรื่ อง ผู้นากับการจัดการเมืองอย่างมีสว่ นร่วมในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาบทบาทของผู้นาที่เกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กบั การจัดการพื ้นที่เมือง โดยพบประเด็นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้นา คือ การที่ผ้ นู าควรเป็ นผู้ที่
มองเห็นโอกาสของการพัฒนา มีจิตอาสาพร้ อมเผชิญกับความท้ าทายใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ ้นจากการปรับตัวสู่
ความเป็ นเมืองที่มีความซับซ้ อนของเทคโนโลยี ระบบการขนส่งและความหลากหลายของกลุม่ คน ผู้นาควรมีทงั ้
ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อขับเคลื่อนงานและสร้ างความร่วมมือจากผู้คนหลายฝ่ าย ไม่ยดึ ตนเองเป็ นศูนย์กลางแต่ต้อง
กระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ ถึงเท่าที่จะเป็ นไปได้ บทบาทของผู้นาจึงเป็ นการทางานบนความท้ าทายของการอยู่
รอดร่วมกันระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม
บรรณานุกรม

ปิ ยะพงษ์ บุษบงก์.2557. นโยบายพัฒนาเมืองในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา. กรุ งเทพมหานคร :
สถาบันคลังปั ญญาด้ านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
มูล นิ ธิ ส ถาบัน สิ่ ง แวดล้ อ มไทย. 2558. ปฏิ รู ป เมื อ ง:บนเส้ นทางปฏิ รู ป ประเทศและการก้ า วสู่ ป ระชาคม
อาเซียน.กรุงเทพมหานคร : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ
สิง หนาท แสงสี ห นาท.2545.หลั ก การทางแนวคิ ด ชุ ม ชนเมื องที่ ย่ ั ง ยื น ในบริ บ ทสั งคมไทย.วิ ท ยานิ พ นธ์
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมดวยภาวะการนํากระบวนทัศนใหม
แกองคกรที่ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนํา
1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยเกิดคน กลุม องคกร และเครือข ายที่ทํางานเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงมุงแกไขประเด็ น
ปญหาตาง ๆ มากมายในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ อยางไรก็ตามกลุม องคกร และเครือขายตาง ๆ เหลานี้ยังขาดพื้นที่ใน
การสรางความเชื่อมโยงกับกลุม องคกร และเครือขายอื่น ๆ ที่ทํางานในประเด็นที่ตางจากตนหรือตางพื้นที่ ทําใหอาจจะ
ขาดการมองเห็นการเชื่อมโยงของขายใยความสัมพั นธที่มีความซั บซอนทั้งในเชิงระบบและในเชิงนิเวศทางสังคม ซึ่ ง
ลดทอนศักยภาพและโอกาสที่จะนําไปสูการสานพลังและการขับเคลื่อนงานที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับที่
กวางขึ้นกวาเดิมได นอกจากนี้ยังมีแนวโนมคน กลุม องคกร และเครือขายจํานวนมากที่มุงทํางานแกปญหามาระยะหนึ่ง
โดยไมมีโอกาสหรือพื้นที่วางที่จะถอยออกมาใครครวญทบทวนสิ่งที่ไดทําไป เพื่อสะทอนยอนมองตน เพื่อยกระดับความ
เขาใจและความรูจากการปฏิบัตินั้นไปสูการสรางการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทําใหเกิดแนวโนมที่คนทํางาน
จํานวนมากจะหมดพลัง หมดไฟ และยังคงแกไขปญหาเดิมดวยวิธีการเดิมซ้ํา ๆ ไมอาจขามพนกรอบคิดเดิม และมองไม
เห็นวิธีการใหม ๆ ที่ตางไปจากเดิม และขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ ขาดการสงผานความรูความเขาใจไปยังคนรุนใหม
ที่จะตองมาเปนผูดูแลรับผิดชอบสังคมและโลกในอนาคตตอไป
ดังนั้น การเตรียมรับมือภาวะวิกฤตและฟนฟูสังคมไทยและโลกในอนาคตจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุน
มนุษยและทุนทางปญญาของสังคม โดยมุงเนนการบมเพาะคนใหเกิดการตื่นรูทางปญญาภายในตน (Self-Actualization)
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation) มีภาวะผูนําจากภายใน (Self-Leadership) เกิดความตระหนักวา
การเปลี่ยนแปลงทางจิตสํานึกการตัดสินใจและการกระทําของแตละคนสามารถสงผลกระทบตอผูอื่นและตอสรรพสิ่งทั้งหมด
มองเห็นความเชื่อมโยงของตนตอสังคม ตอสรรพสิ่ง ตอระบบ และตอโลกทั้งหมด รวมทั้งสรางความเขาใจ ความรูและ
ปญญาที่จะเห็นคุณคาของการสรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแกไขปญหาอยางเปนองครวม เปดพื้นที่ใหแกการเชื่อมโยง
ความคิด ความสามารถ และสติปญญาอันหลากหลายระหวางองคกร เครือขาย และคนรุนตาง ๆ ใชปญญารวมของกลุม
(Collective Wisdom) สรางภาวะการนํารวม (Collective Leadership) สรางความรวมมือทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย
รวมทั้งหนุนเสริมกลไกหลอเลี้ยงขับเคลื่อนเครือขายของผูคนที่มีภาวะการนําแบบใหม หรือที่เรียกวา “ภาวะการนํากระบวน
ทัศนใหม” (New Paradigm Leadership) ใหมีความเขมแข็งมากขึ้นเพื่อรับมือกับปญหาหรือวิกฤตที่รวดเร็วรุนแรงของ
โลกอนาคต
ภาวะการนํากระบวนทัศนใหมจึงเปนคุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคที่สังคมไทยตองการ โดยเปนภาวะความเปน
ผูนําที่เห็นคุณคากับศักยภาพและการพัฒนาจากภายใน (Self Leadership) เพื่อกาวขามเพื่อกาวขามมายาคติ ความคิด และ
ความเชื่อเดิมๆ ของผูนําเชิงอํานาจ หันกลับมาพัฒนาความสามารถเชิงการสะท อนยอนมองตนเอง (Reflexivity) การ
เชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง (Connectivity) การเรียนรูใหม และเปลี่ยนแปลงตนเอง (Renewability) และความรับผิดชอบ
(Responsibility) ทั้งตอตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอมรอบตัว สภาวะการนําแหงอนาคตจึงเนนความเปนผูนําแบบรวม
หมูและหลากหลาย (Collective หรือ Ecology of Leadership) เปนผูนําในระดับตาง ๆ ประสานการนําระหวางกัน ผลัด
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กันนํา ตามสถานการณที่เรียกร องความถนัดและความสามารถตางๆ กัน มีจิตสํ านึกและความประพฤติ ที่ซื่อตรง มุ ง
ประโยชนสุขของสวนรวม (Ethical Leadership) และสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางมีพลัง
(Transformative Leadership) ทั้งในระดับบุคคล องคกร และสังคม
2. เปาหมาย
“โครงการวิ จัย เชิ งปฏิบั ติการเพื่ อพั ฒนาการขับ เคลื่อนสังคมดวยภาวะการนํากระบวนทัศนใหมแกองคกรที่
ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนํา” มีกลุมเปาหมายหลัก คือ องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจในระดับประเทศ และ
องคกรภาคประชาสังคม ที่ทํางานสรางเสริมศักยภาพดานภาวะการนํา เพื่อสรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
องคกร/โครงการต าง ๆ ที่ ทําการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา โดยตั้งใจใชพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรีย นรูนี้ในการสะทอน
ทบทวนถึงสถานะขององคความรูดานการนํากระบวนทัศนใหมและดานการขับเคลื่อนสังคมในหลักสูตรของแตละองคกร/
โครงการ สนับสนุนใหเกิดความตระหนักรูในความสําคัญของภาวะการนํากระบวนทัศนใหมและประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนสังคม สํารวจและถอดบทเรียนความเปนไปไดรวมถึงคนหารูปแบบที่เหมาะสมตอการประยุกตแนวคิด
ภาวะการนํากระบวนทัศนใหมเขาสูหลักสูตรการอบรมที่มีอยูและตอการสรางเครือขายการทํางานรวมกันในอนาคต
รวมทั้งเปนพื้นที่อิสระใหองคกรที่มีลักษณะแตกตางและแนวคิดตอภาวะการนําที่แตกตางสามารถแลกเปลี่ยนและแบงปน
องคความรูตลอดจนบทเรียนตาง ๆ ของตนโดยเปดกวาง เพื่อสรางเครือขายความเชื่อมโยงและใชปญญารวมในการ
แสวงหาหนทางขับเคลื่อนสังคมรวมกันตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย
3.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการพัฒนาผูนําที่ตอบสนองตอภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย
3.3 เพื่อศึกษาบทเรียนของการพัฒนาผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย รวมทั้งความเปนไปได
ในการนําบทเรียนไปสูการปฏิบัติจริงในองคกร
3.4 เพื่อสรางพื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางองคกร/สถาบัน/กลุมบุคคลในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมที่ทํางานดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําในประเทศไทย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษา
กลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษาคัดเลือกจากองคกร/สถาบัน/โครงการ/กลุมบุคคลที่ทํางานอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานภาวะผูนําในประเทศไทย ที่เปนผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพผูนําของสังคมไทย ดังนี้:
ภาครัฐและภาคธุรกิจ
- สถาบันพระปกเกลา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
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ภาคประชาสังคม
- ประกอบดวยโครงการผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการดําเนินงานของเครือขายภาคีสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดแก
• โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change-รวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ)
• โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Leadership for Social Change–รวมมือกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
• โครงการผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leadership Program–รวมมือกับกระทรวงยุติธรรม)
- สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธและวิเทศสัมพันธ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
- โครงการคนรุนใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของโครงการ
1) การวิเคราะหคุณลักษณะภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจาก
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูบริหารองคกร และบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําขององคกรกลุมเปาหมาย ทั้ง 8 องคกร คือ สถาบันพระปกเกลา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รวมทั้งองคกรที่
ดําเนินโครงการผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการดําเนินงานของเครือขายภาคีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบดวย สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธและวิเทศสัมพันธ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา: โครงการผูนําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม) และกระทรวงยุติธรรม (โครงการผูนําการเปลี่ยนแปลง)
3) การแลกเปลีย่ นเรียนรูและอภิปรายรวมกับผูบริหารองคกร และบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพภาวะผูนําขององคกรกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 6 องคกร คือ สถาบันพระปกเกลา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รวมทั้งองคกรที่ดําเนินโครงการผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการดําเนินงานของ
เครือขายภาคีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบดวย สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธและ
วิเ ทศสั มพั น ธ สํา นั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันพัฒ นาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา: โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา) และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอสดี
อเวนิ ว กรุงเทพมหานคร และนํ าองคกรอื่ น ๆ ที่ มีบทบาทสําคั ญในดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผู นํา ได แก
วิ ทยาลั ย นวั ต กรรมสั งคม มหาวิ ท ยาลัย รัง สิ ต วิท ยาลัย การฝก หัด ครู มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ พระนคร และกระทรวง
สาธารณสุข เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนทนากลุมกับองคกรเปาหมายในโครงการนี้ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
สําหรับภาพรวมของโครงการฯ สามารถแสดงไดดังนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อตอบวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห - การวิเคราะหคุณลักษณะ
คุณลักษณะภาวะการนํา
ภาวะการนํากระบวนทัศน
กระบวนทัศนใหมในสังคม ใหมในสังคมไทย จากเอกสาร
ไทย
ที่เกี่ยวของ
- การสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview)
- การสนทนากลุม (Focus
Group Discussion)
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห - การวิเคราะหเนื้อหา
หลักสูตรการพัฒนาผูนําที่ หลักสูตรการพัฒนาผูนําที่
ตอบสนองตอภาวะการนํา ตอบสนองตอภาวะการนํา
กระบวนทัศนใหมในสังคม กระบวนทัศนใหมในสังคม
ไทย
ไทย
- การสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview)
- การสนทนากลุม (Focus
Group Discussion)
3. เพื่อศึกษาบทเรียนของ - การถอดบทเรียนเพื่อ
การพัฒนาผูนําและภาวะ
ศึกษาบทเรียนการพัฒนา
การนํากระบวนทัศนใหมใน ผูนําและภาวะการนํา
สังคมไทย รวมทั้งความ
กระบวนทัศนใหมในสังคม
เปนไปไดในการนําบทเรียน ไทย
ไปสูการปฏิบัติจริงในองคกร - การสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) กับ
องคกรภาครัฐ/ธุรกิจ/ประชา
สังคมเพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปไดในการนําบทเรียน
ตาง ๆ ไปใชจริงในองคกร
แตละประเภท

แหลงขอมูล

ผลลัพธที่ได

- เอกสารวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของขององคกร
กลุมเปาหมาย

- คุณลักษณะภาวะการนํา
กระบวนทัศนใหมที่เหมาะ
สมในสังคมไทย
(นําเสนอในขอ 5.1)

- หลักสูตรการพัฒนาผูนํา
ขององคกรกลุมเปาหมาย
- ผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของขององคกร
กลุมเปาหมาย

- ผลการวิเคราะหหลักสูตรฯ
และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อตอบสนองตอ
ภาวะการนํากระบวนทัศน
ใหม
(นําเสนอในขอ 5.2)

- หลักสูตรการพัฒนาผูนํา
ขององคกรกลุมเปาหมาย
- ผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของขององคกรกลุม
เปาหมาย

- บทเรียนจากการพัฒนา
ผูนําและภาวะการนํา
กระบวนทัศนใหม
(นําเสนอในขอ 5.3)
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วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อตอบวัตถุประสงค
4. เพื่อสรางพื้นที่การเรียนรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางองคกร/
และสนทนาโตะกลม
สถาบัน/กลุมบุคคลใน
(Round Table) เพื่อสราง
องคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
พื้นที่การเรียนรูรวมระหวาง
และภาคประชาสังคมที่
องคกร/สถาบัน/กลุมบุคคล
ทํางานดานการพัฒนา
ในองคกรภาครัฐ/ธุรกิจ/
ศักยภาพภาวะผูนําใน
ประชาสังคมที่ทํางานอบรม
ประเทศไทย
พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําใน
ประเทศไทย

แหลงขอมูล
- ผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของขององคกร
กลุมเปาหมาย
- ผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของขององคกรนอก
กลุมเปาหมายที่มีหลักสูตร
การพัฒนาผูนํา

ผลลัพธที่ได
- การสรางพื้นที่การเรียนรู
รวมกับองคกรที่ทํางานดาน
การพัฒนาศักยภาพ
ภาวะการนํา
(นําเสนอในขอ 5.4)

4.3 ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมวิ จั ย ในคนของคณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รหัสโครงการ MU-SSIRB 2015/255.2807
5. ขอคนพบของโครงการฯ
5.1 การวิเคราะหคุณลักษณะภาวะการนํากระบวนทัศนใหม
จากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ถึงแนวคิดทฤษฎีภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในมุมมอง
ของนักวิชาการดานการเปนผูนําแบบรวมหมูและหลากหลาย (Collective or Ecology of Leadership) (Elmore, 2000;
Friedrich et al.,2009; Garfield, 1986; Hiller et al., 2006) การมีจิตสํานึกและความประพฤติที่ซื่อตรง มุงประโยชนสุข
ของสวนรวม (Ethical Leadership) (Burn, 1978 ; Cardona, 2000; Fairholm, 1996; Fry, 2003; Greenleaf, 2002;
Haasnoot, 2000; Harmon, 1991; Judge, 1999; Kant, 1997; Thomson, 2000) และการสรางเปลี่ยนแปลงให
เกิดขึ้นอยางมีพลัง (Transformative Leadership) (Komives, Wangner and Associates, 2009; Komives, Dugan,
Owen, Slack, Wangner, and Associates, 2011; ประเวศ วะสี, 2544; วิจารณ พานิช, 2546; สุเทพ พงศศรีวัฒน,
2549; สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) รวมกับการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหารองคกรและบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูนํ าขององคกรที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้ ง 8 องคกร รวมถึงมีการนํากระบวนทัศนใหมดังกลาวไปใหผูบริหารองคกรและ
บุคลากรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําขององคกรที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้ง 8 องคกรตรวจสอบ
จากนั้นมีการนํามาอภิปรายในลักษณะการสนทนาโตะกลม (Round Table) ทําใหพบถึงความชัดเจนขององคประกอบ และ
สามารถสรุปเปนองคประกอบที่สมบูรณไดดังนี้
1) ภาวะการนําแบบการเปนผูนําแบบรวมหมูและหลากหลาย (Collective or Ecology of Leadership)
หมายถึ ง การเป นผู นํ าที่ ลั กษณะของความเป น ประชาธิ ปไตย พร อมที่ จะรั บฟ งความคิ ด เห็ น ของเพื่ อนร วมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชามีความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น มีการแลกเปลี่ยนของผูนําและทีม ผูนําตองมุงสรางการสื่อสาร การ
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สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม สรางแรงบันดาลใจมากกวาเผด็จการ และพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง
และผู รวมงานอยางเต็ มความสามารถ โดยผูนําแบบรวมหมูที่มีความเหมาะสมและจําเปนต อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
สามารถสรุปไดเปน 16 องคประกอบ ไดแก การมีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงครวมกัน การกระจายภาวะผูนําลงสูทีม
โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของทีม การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม การสื่อสารสองทาง
ภายในทีม การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม การเพิ่มศักยภาพของตนเองและสมาชิกในทีม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูล ความเชี่ยวชาญและขอมูลยอนกลับในการทํางาน (ภายใน) การสรางและใชประโยชนจากเครือขาย (ภายนอก)
เชน เครือขายผูเชี่ยวชาญ ภาคีตาง ๆ ประชาชน เปนตน การสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองและผูอื่น ความสามารถในการ
ดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมมาใชไดสูงสุด การศึกษาความเสี่ยง การแกปญหาความขัดแยงภายในทีม การบริหารจัดการ
แบบไมเปนทางการ การเปดพื้นที่ใหแสดงความคิดเห็นภายใตบรรยากาศของประชาธิปไตย การสรางความเสมอภาคในทีม
และการเปนผูนําที่โปรงใสและผูอื่นสามารถตรวจสอบได
2) ภาวะการนํ าแบบการมี จิตสํ านึกและความประพฤติที่ซื่อตรง มุงประโยชนสุขของสวนรวม (Ethical
Leadership) เปนผูนําที่ตระหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อตรง มุงประโยชนสุขของสวนรวมมากกวา
ตนเอง พรอมทั้งยึดหลักองครวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานทางกาย วาจา ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อใหเกิดความตระหนักรูสึกผิด
ชอบ ชั่ว ดี ตอการปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตอไป โดยผูนําแบบการมีจิตสํานึกที่มี
ความเหมาะสมและจําเปนตอสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปไดเปน 10 องคประกอบ โดยมองทั้งในแงตัวผูนําและ
การที่ผูนํายกระดับผูใตบังคับบัญชา ไดแก การมีองคความรูพื้นฐานทางปรัชญาและสังคมศาสตรในการทํางานเพื่อสังคม การ
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน การมีจิตสํานึกสาธารณะ การเสียสละเพื่อสวนรวม การมีความซื่อสัตย การ
เสริมสรางบรรยากาศของคุณธรรมในการทํางาน (Ethical Climate) การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชน/สังคมรอบขาง
การยกระดับจิตใจและคุณธรรมของผูใตบังคับบัญชา การเสริมพลังผูตามใหทํางานโดยยึดหลักผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
และการสรางแรงจูงใจภายในของผูตามในการทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทํางานเพื่อสวนรวมและมีจิตสํานึก
สาธารณะ
3) ภาวะการนําแบบการสรางเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางมีพลัง (Transformative Leadership) หมายถึง
ผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนนักคิดกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ดวยการสราง
แรงบันดาลใจ ชี้นํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และนําไปสูการพัฒนาสังคมตอไป โดยผูนําแบบสรางการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเหมาะสมและจําเปนตอสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปไดเปน 13 องคประกอบ ไดแก การคิดและสราง
นวัตกรรมในการทํางาน การถายทอดความเปนผูนําจากผูนํารุนกอนสูผูนํารุนใหม การมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การมีกระบวนทัศนใหมและตื่นรู การเขาใจโลกและสังคมอยางรอบดาน การมีทักษะใหมที่
จําเปนตอการทํางานในสังคมที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความมีสติสัมปชัญญะ ความเปนพลเมือง ความยึดมั่น
ผู กพั นกั บองค กร การสรางพลั งกลุ มร วม ความสามารถในการโต แย งเชิ งตรรกะ และการเป นผู ตามที่ มีคุณภาพในบาง
สถานการณ
สําหรับภาวะการนํากระบวนทัศนใหมตามองคประกอบดังกลาวนั้น พบวาในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม มีรูปแบบหรือการพัฒนาศักยภาพที่เนนหนักในองคประกอบแตละดานที่แตกตางกันไปตามบริบทขององคกร
และความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชหลังการฝกอบรม
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5.2 การวิเคราะหหลักสูตรการพัฒนาผูนําที่ตอบสนองตอภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคมและเอกชน
จากการเดินทางไปเยี่ยมชม (Site Visit) องคกรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนํา การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดสนทนาโตะกลม (Round Table) กับผูบริหารองคกร และบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําขององคกรที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้ง 8 องคกร และนํามาทําการวิเคราะหหลักสูตรการพัฒนา
ผูนําที่ตอบสนองตอภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทยใน 7 ประเด็น ตามแนวคิดดานการจัดฝกอบรมของ Nadler
(2002) และ Dessler (2011) ไดแก
1) หนวยงานที่ดําเนินงานจัดฝกอบรม
- การสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงานและใหความสําคัญกับหลักสูตรฝกอบรมนั้น ๆ ทุกดาน
- การมอบหมายใหมีทีมงานที่รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรฝกอบรม
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรมมีความรู ทั้งในดานการฝกอบรม การเรียนรู การบริหารโครงการฝกอบรม และ
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรมสามารถประสานงานติดตอสื่อสารกับหนวยงาน/ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแต
การจัดดําเนินการฝกอบรมทั้งในชวงเวลากอน ระหวาง และหลังการฝกอบรม
- ความพรอมดานสถานที่ หองฝกอบรม สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
2) การวิเคราะหสถานการณและความตองการในการจัดฝกอบรม
- การวิเคราะหทั้งในลักษณะของกลุม และลักษณะเฉพาะของบุคคล พิจารณาวาอะไรเปนความตองการที่แทจริง
ของผูเขาอบรม ซึ่งมีรายละเอียดที่จะตองนํามาวิเคราะห คือ ผูเขาอบรมเปนใคร อายุ เพศ สถานภาพ ระดับความรู ระดับ
การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แรงจูงใจ บรรทัดฐานของกลุม ตําแหนง อาชีพ ลักษณะงาน และประสบการณใน
การทํางาน
- การวิเคราะหสถานภาพการปฏิบัติงานจากบุคคลที่ตองการการฝกอบรม เชน ผลลัพธของงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพปฏิบัติ เปนตน
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรที่กระทบตอการปฏิบัติงาน
- การระบุถึงคุณสมบัติ ความสามารถและทักษะที่สังคมหรือองคกรตองการความตองการในการที่จะปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคม
3) เกณฑการคัดเลือกผูเขาอบรม
- การกําหนดจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม
- การกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม เชน ระดับการศึกษา เพศ ประสบการณการทํางาน
ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมที่ผานมา เปนตน
- การกําหนดคุณลักษณะ/ความสามารถพิเศษของผูเขารับการฝกอบรม
- การพิจารณาความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา
ในการฝกอบรมจากใบสมัคร (Application Form) หรือใบสมัครของผูรับทุนจากหนวยงาน (Fellowship Application
Endorsement Sheet)
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4) หลักสูตรการฝกอบรม
- การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูของการฝกอบรมที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดและประเมินผลได
- การกําหนดความรู (Knowledge=K) ทักษะ (Skills=S) และทัศนคติ (Attitude=A) ที่จําเปนในการฝกอบรม
- การกําหนดเนื้อหาสาระในแตละวิชา แตละหมวดวิชา และมีการจัดลําดับกอนหลังใหวิชาตอเนื่อง
- การระบุกลยุทธ เทคนิค วิธีการในการฝกอบรมที่เหมาะสมกับ KSA
- การกําหนดระยะเวลาฝกอบรมที่เหมาะสม
5) วิทยากร วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูเขาอบรม
- วิทยากรมีความรู และประสบการณในเนื้อหาวิชาที่จะฝกอบรม (Learning Specialist)
- วิทยากรตองมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู (Learning Facilitator) และผูสราง
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
- วิทยากรสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกผูรับการฝกอบรม (Learning Consultant)
- การจัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การใชกรณีศึกษา การสัมมนา การอภิปราย
กลุม การฝกปฏิบัติ การอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ (Panel Discussion) การศึกษาดูงาน กิจกรรมตาง ๆ การสรางสถานการณ
จําลอง (Vestibule or Simulated Training) การฝกอบรมโดยอาศัยพื้นฐานคอมพิวเตอร (Computer-Based Training–
CBT) อีเทรนนิ่ง (E-Training) หรือเว็บเบส เทรนนิ่ง (Web-Basaed Training)
- การสรางบรรยากาศที่มีความอบอุน และเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
6) เครื่องมือและวิธีการประเมินผล
- การประเมินผลจากการฝกอบรมดวยวิธีที่หลากหลาย
7) ชองทางการติดตามและใหคําปรึกษาทางวิชาการแกผูเขาอบรมระหวางการทําโครงการพิเศษและภายหลัง
สิ้นสุดการฝกอบรม
- การประเมินและติดตามผลอยางตอเนื่อง ใหติดตามผลทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ป
- การจัดใหมีพี่เลี้ยงระหวางการทําโครงการพิเศษ
จากแนวทางการวิเคราะหหลักสูตรการฯ ขางตน สามารถนํามาวิเคราะหองคกรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพภาวะผูนําขององคกรที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้ง 8 องคกร รายละเอียดดังตาราง
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องคกรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําขององคกร
สถาบันพัฒนา กระทรวงการ
แนวทางการ
ครู คณาจารย พัฒนาสังคม
วิเคราะหหลักสูตรฯ และบุคลากร และความมั่นคง
ทางการศึกษา ของมนุษย
(สคบศ.)
(พม.)

กระทรวง
ยุติธรรม
(ยธ.)

มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.)

สํานักพัฒนา
ภาคีสัมพันธ
และวิเทศ
สัมพันธ (สสส.)

สถาบัน
พระปกเกลา
(พป.)

วิทยาลัย
สํานักงาน
ปองกัน
คณะกรรมการ
ราชอาณาจักร
กํากับ
(วปอ.)
หลักทรัพยและ
ตลาดหลัก
ทรัพย (ก.ล.ต.)

1) หนวยงานที่
ดําเนินงานจัด
ฝกอบรม
- การสนับสนุน
จากผูบริหาร
- การมีทีมงานที่
รับผิดชอบหลัก
- มีความรูดานการ
ฝกอบรม และ
เนื้อหาวิชา
- สามารถประสาน
งานติดตอสื่อสาร
กับหนวยงาน
- ความพรอมดาน
สถานที่ และสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก

- มีความพรอม
ทั้งดานองค
ความรู การ
บริหารจัดการ
และสถานที่
เนื่องจากมี
พันธกิจหลักใน
การพัฒนาผูนํา
ทางการศึกษา
และดําเนินการ
มายาวนาน

- การสนับสนุน
จาก สสส.
- เปนความ
รวมมือระดับ
กระทรวง/สวน
ราชการ/ พื้นที่
(อปท./ชุมชน)
- พม. มีภาคี
เครือขายทั้งใน
เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น

- ผูบริหาร
หนวยงาน
มองเห็นถึง
ความสําคัญใน
การสรางผูนําที่
จะเปน Change
Agent เพื่อแก
ปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น
ในสังคม
- การสนับสนุน
จาก สสส.

- มอส. เปน
NGOs ที่ทํางาน
ดานการพัฒนา
เยาวชนอยูแลว
จึงมีความพรอม
ในดานเครือขาย
อีกทั้งยังไดรับ
การสนับสนุน
จาก สสส.

- เปนผูใหการ
สนับ
สนุนเงินทุนใน
การดําเนินงาน
พัฒนาผูนํา
- มีบางหลักสูตร
ที่ดําเนินการเอง
- มีภาคีเครือขาย
ในการดําเนินการ
รวมกันจํานวน
มาก

- เปนหนวยงาน
ที่องคความรู/
ประสบการณ/
ถือเปนตนแบบ
การพัฒนาผูนํา
ในภาคการเมือง
การปกครอง

- สถาบันชั้นนํา
ของชาติทาง
การศึกษาดาน
ยุทธศาสตรและ
ความมั่นคงที่
ไดรับการยอมรับ
วาสามารถสราง
เครือขายความ
รวมมืออันแนน
แฟนของผู
บริหารระดับสูง
ของประเทศ

- ก.ล.ต.ทํา
หนาที่ในการ
กํากับ และ
พัฒนาตลาดทุน
ของประเทศจึง
ใหความสําคัญ
กับการพัฒนา
ผูนําในบริบทนี้

2) การวิเคราะห
สถานการณและ
ความตองการใน
การจัดฝกอบรม
- การวิเคราะห
ความตองการที่
แทจริงของผูเขา
อบรม
- การวิเคราะห
สถานภาพการ
ปฏิบัติงาน
- การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ภายในและภาย
นอกองคกร
- การระบุคุณสมบัติ
ผูนําที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

- มีการ
วิเคราะห
สถานการณ/
ปญหาที่มา
กระทบผูนํา
ทางการศึกษา
ไดแก การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน
การกระจาย
อํานาจในเชิง
พื้นที่ รวมถึง
ประเด็นเชิง
จริยธรรม

- มีการวิเคราะห
ปญหาสังคมที่
สําคัญและ
เกี่ยวของกับพันธ
กิจของ พม.

- มีการวิเคราะห
ปญหาการทํางาน
ที่ผานมาของ
กระทรวงฯ ใน
การใหความ
ยุติธรรมโดยใช
ความรุนแรงนั้น
ไมไดชวยแก
ปญหาไดอยาง
แทจริง แตกลับ
ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

- มีการวิเคราะห
ปญหาในเชิง
มหภาคของ
ประเทศทั้งดาน
การศึกษา ระบบ
ทุนนิยม
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
ความขัดแยงใน
สังคมไทย ซึ่งทุน
มนุษยที่เปน
เยาวชน ควรเขา
มามีสวนรวมใน
การแกปญ
 หา
สังคม

- มีการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นของ
โลกาภิวัฒน
- เนนการพัฒนา
ผูนําเชิงสุขภาวะ
ที่จะขับเคลื่อนใน
เชิงระบบ/พื้นที่
ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน หรือ
NGOs

- มีการวิเคราะห
วิกฤตในเชิงการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดย
เฉพาะวิกฤต คือ
การเมืองไทย ซึ่ง
มีคนกลุมหนึ่งที่มี
ศักยภาพและควร
ดึงเอาบุคคล
เหลานัน้ มา
พัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยูใหออกไป
ทําประโยชนตอ
ประเทศ

- มีการวิเคราะห
ปญหาอันมาจาก
ปจจัยผลักดัน
ระดับโลกซึ่ง
สงผลกระทบตอ
ประเทศไทย

- มีการวิเคราะห
สภาวะการ
แขงขันที่สูง
สงผลใหตองมี
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของผูนําดาน
ตลาดหลัก
ทรัพยอยาง
ตอเนื่อง
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สถาบันพัฒนา กระทรวงการ
แนวทางการ
ครู คณาจารย พัฒนาสังคม
วิเคราะหหลักสูตรฯ และบุคลากร และความมั่นคง
ทางการศึกษา ของมนุษย
(สคบศ.)
(พม.)

กระทรวง
ยุติธรรม
(ยธ.)

มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.)

สํานักพัฒนา
ภาคีสัมพันธ
และวิเทศ
สัมพันธ (สสส.)

สถาบัน
พระปกเกลา
(พป.)

วิทยาลัย
สํานักงาน
ปองกัน
คณะกรรมการ
ราชอาณาจักร
กํากับ
(วปอ.)
หลักทรัพยและ
ตลาดหลัก
ทรัพย (ก.ล.ต.)

3) เกณฑการ
คัดเลือกผูเขา
อบรม
- จํานวน
- คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- คุณลักษณะ/
ความสามารถ
พิเศษ
- การพิจารณา
ความคาดหวังเมื่อ
เทียบกับวัตถุ
ประสงคการฝก
อบรม

- การรับผูเขา
ฝกอบรมที่
พิจารณาแลววา
จะสามารถสราง
การเปลี่ยน
แปลงในภาค
การศึกษาได
จริง ทั้งผูบริหาร
ทางการศึกษา
บุคลากรและ
NGOs ในแวด
วงการศึกษา

- การรับผูเ ขา
ฝกอบรมที่
สามารถรวมมือ
กันแกปญหา
สังคมไดจริงทั้ง
ภาครัฐ NGOs
นักวิชาการ และ
สื่อมวลชน

- การรับผูเขา
ฝกอบรมที่
ครอบคลุมงาน
ดานยุติธรรมทั้ง
บุคลากรสังกัด
กรมควบคุม
ความพฤติกรรม,
สถานพินิจ และ
กรมราชทัณฑ
สสส., NGOs,
ประชาชน,
ผูสื่อขาว, ศาล,
อัยการ และ
ตํารวจ

- การรับผูเขา
ฝกอบรมที่เปน
แกนนําเยาวชน
ที่ตองการมีสวน
รวมในการ
เปลี่ยนแปลง
สังคม/และตอง
มีเครือขายที่
ชัดเจน/ มี
ประสบการณ
การทํางานเพื่อ
สังคม อยางนอย
2 ป

- เนนเฉพาะผูที่
ทํางานเชิงสุข
ภาวะ ไดแก นัก
บริหารงานทาง
สังคมสุขภาวะ
(ภาคียุทธ
ศาสตร/
ภาคีเชิงรุก/ภาคี
เชิงรับ) และ
บุคลากรใน
แผนงาน/
โครงการ

- มีการลดระดับ
อายุผูเขาอบรม
เปนชวง 30-40
ป จากทุกภาค
สวนและตองมี
ตําแหนงบริหาร
และมีประสบ
การณในการ
ทํางานดานสังคม
ทั้งขาราชการ
(ซี 6, ซี 7)/
พนักงานของรัฐ/
ภาคประชา
สังคม/เอกชน

-ผูเขาอบรมอายุ
48-55 ป โดย
เปนผูนําระดับ
สูงจากภาค
รัฐ/เอกชน/
ประชาสังคม
(มีโควตาให
สวนราชการ)

- บุคลากรระดับ
บริหาร และ
อํานวยการทุก
คนตองเขา
อบรมหลักสูตร
พัฒนาผูนํา

4) หลักสูตรการ
ฝกอบรม
- การกําหนด
วัตถุประสงคการ
เรียนรู
- การกําหนด KSA
(Knowledge=K/
Skills=S/
Attitude=A)
- การกําหนด
เนื้อหาสาระในแต
ละวิชา
- การระบุกลยุทธ
เทคนิค วิธีการใน
การฝกอบรม
- การกําหนด
ระยะเวลาฝกอบรม

- กําหนด
เปาหมายในการ
สรางผูนํารุนใหม
ที่แกปญหา
การศึกษา
เชิงโครงสราง
ระดับพื้นที่และ
ประเทศ ซึ่ง
เนื้อหาหลักสูตร
จะครอบคลุม
เปาหมายของ
หลักสูตร เนน
ประเด็นเชิง
จริยธรรม การ
สื่อสารและการ
สรางนวัตกรรม
ทางการศึกษา

- หลักสูตรเนนให
เกิดการหลอ
หลอมใหภาครัฐ
& NGOs ทํางาน
รวมกัน เกิดผูนํา
รุนใหมและ
เครือขายในการ
ทํางานรวมกัน
ของผูนําจาก
หลายภาคสวน

- หลักสูตรเนน
จริยธรรม วิธีคิด
การใชสื่อและ
สรางนวัตกรรม
ของผูนํายุคใหม
ในการใชความ
ยุติธรรม ทาง
เลือกเพื่อบําบัด
ฟนฟู ผูกระทํา
ผิด

- การเปดโอกาส
ใหเยาวชนไดมี
สวนรวมในการ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู
- หลักสูตรมี
ความยืดหยุน
สามารถ
ปรับเปลี่ยนตาม
ความสนใจของ
เยาวชน เพือ่ ดึง
ใหเยาวชนอยู
รวมจนจบการ
ฝกอบรม

- มีทั้งหลักสูตรที่
จัดโดยสวนกลาง
และสํานัก
- มีการใชระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเขามา
สนับสนุนการ
เรียนรูผาน
Virtual Thai
Health
Academy ใน
การสรางผูนําที่
สามารถการ
ทํางานเปน
เครือขาย สราง
พื้นที่ในการ
เรียนรูรวมกัน

- เนนการพัฒนา
Six Ability of
the Wise
Leader ตาม
แนวคิดของ
Ikujiro Nonaka
และ Hirotaka
Takeuchi (เนน
การพัฒนา Heart
+ Brain +
Behavior +
Practices)

- หลักสูตรเนน
การพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธ
(Strategic
Leadership)
และยุทธศาสตร
ชาติ

- กลต. เปนผูจัด
ฝกอบรมเอง ทั้ง
หลักสูตรพัฒนา
ผูนําที่มี
มาตรฐานสากล
และบาง
หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเอง
โดยมีเปาหมาย
ใหบุคลากร
ระดับบริหาร
ดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย
ของ กลต.

5) วิทยากร
วิธีการจัด
กระบวนการ
เรียนรูและการมี

- ใชคําวา
“กัลยาณมิตร”
แทน “วิทยากร”
เนนการเลา

- มีกระบวนการ
เรียนรูที่หลาก
หลาย เริ่มจาก
การฝกอบรมใน

- วิทยากร
ภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ

- วิทยากรมา
จากภาคี
เครือขายตาง ๆ
ที่มีประสบ

- มีคณะ
กรรมการในการ
ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับวิทยากร

- เปดโอกาสให
นักศึกษาเชิญ
วิทยากรในแตละ
หัวขอ

-วิทยากรเปน
ผูทรงคุณวุฒิ/
วิทยากรภายใน
จะเนนเฉพาะ

- วิทยากร
ภายนอก
- เนนการจัด
ฝกอบรมเปน
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สถาบันพัฒนา กระทรวงการ
แนวทางการ
ครู คณาจารย พัฒนาสังคม
วิเคราะหหลักสูตรฯ และบุคลากร และความมั่นคง
ทางการศึกษา ของมนุษย
(สคบศ.)
(พม.)

กระทรวง
ยุติธรรม
(ยธ.)

มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.)

สํานักพัฒนา
ภาคีสัมพันธ
และวิเทศ
สัมพันธ (สสส.)

สถาบัน
พระปกเกลา
(พป.)

วิทยาลัย
สํานักงาน
ปองกัน
คณะกรรมการ
ราชอาณาจักร
กํากับ
(วปอ.)
หลักทรัพยและ
ตลาดหลัก
ทรัพย (ก.ล.ต.)

สวนรวมของผูเขา
อบรม
- วิทยากรเปน
Learning
Specialist
- วิทยากรเปน
Learning
Facilitator และ
Change Agent
- วิทยากรเปน
Learning
Consultant กระบวนการ
เรียนรูหลากหลาย
- บรรยากาศ
อบอุน และเปด
โอกาสใหผูเขารับ
การฝกอบรมมี
สวนรวมใน
กระบวนการ
เรียนรู

ประสบการณ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยการ
Dialogue
- เนนการสัมผัส
ประสบการณ
จริง เชิงพื้นที่
- การทําโปร
เจ็คพิเศษตอง
เปนปญหาและ
การพัฒนาเชิง
พื้นที่

ชั้นเรียนสั้น ๆ - เนนการฝก
- มีการศึกษาดู ปฏิบัติมากกวา
งานในประเทศ การบรรยาย
และตางประเทศ
- การทําโปร
เจ็คพิเศษรวมกัน

การณในการ
ทํางาน
ขับเคลื่อนสังคม
- วิธีการฝก
อบรมมีความ
ยืดหยุน โดย
ปรับใหเหมาะ
กับบริบทและ
สถานการณ
ของผูเรียนแตละ
รุน
- เนนกระบวน
การเรียนรูที่ผู
เขาอบรมซึมซับ
และสามารถ
นําไปขยายผล
ตอ เรียนรูจาก
สถานการณจริง
และการใช
สุนทรียภาพเพือ่
การเปลี่ยน
แปลง

- ใชกระบวนการ
เรียนรูที่
หลากหลาย แต
เนนการเปดพื้นที่
ในการเรียนรู
รวมกันผาน
Forum และ
กิจกรรมตาง ๆ

- ใชกระบวนการ
เรียนรูที่
หลากหลายเชน
Co-Creation/
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ การ
สัมมนา/การ
ศึกษาดูงาน/
การทําโครงการ
พิเศษเปนกลุม/
Social Reporter/
การใชหนังและ
ดนตรี

หมวดวิชา
ยุทธศาสตรชาติ
- เนนกระ
บวนการฝก
อบรมที่
หลากหลาย
เชน การถก
แถลง/การฝก
หัดการทํา
ยุทธศาสตร
ชาติ/การใช
ระบบลูกเสือ
ในการละลาย
พฤติกรรม/
การทํากิจกรรม
เพื่อสังคม

6) เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผล
- การประเมินผล
จากการฝกอบรม
ทําไดหลายวิธี

- มีการถอด
บทเรียน AAR
กับผูเขารับการ
อบรมหลังจาก
เสร็จสิ้นในทุก
Section

- ถอดบทเรียน
เพื่อประเมินผล
การเรียนรูและ
การบริหาร
จัดการหลักสูตร

- ประเมินยอย
หลังจากการ
อบรมแตละ
Module

- การถอด
บทเรียน AAR
หลังจากการ
อบรมแตละ
Module

- การประเมิน
โดยผูประเมิน
ภายนอก

การประเมินยังไม
สะทอนผลลัพธ
จริง ยังเนนการ
ประเมินที่ความ
พึงพอใจ

- การประเมิน - การประเมิน
ความพึงพอใจ ความรูและความ
- การถอด
พึงพอใจ
บทเรียนแบบ
AAR ทั้งในสวน
ของทีมงานและ
นักศึกษา

7) ชองทางการ
ติดตามและให
คําปรึกษาทาง
วิชาการแกผูเขา
อบรมระหวางการ
ทําโครงการพิเศษ

- ใชระบบ
กัลยาณมิตร
และ IT ในการ
ติดตามดูแล
ระหวางการ
ดําเนินโครงการ

- พี่เลี้ยงดูแล
ระหวางทํา
โครงการพิเศษ
- จัด Forum
ใหผูเรียนแตละ
รุน ได

- มีคณะกรรม
การคอยดูแล
เรื่องการประเมิน
ติดตามอยาง
ใกลชิด

- มีพี่เลี้ยง (รุน
พี่/ภาคี) ติดตาม
ระหวางและหลัง
การฝกอบรม/
การทําโครงการ
พิเศษ

- เนนการเปด
พื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ภาคีเครือขาย
ตาง ๆหลังจาก
การอบรม

- มีการกําหนด
ใหมีการรายงาน
โครงการพิเศษ
เปนระยะ ๆ ซึ่ง
จะตองเชิญรุนพี่
ที่เรียนจบไปแลว

- มีอาจารยดแู ล - เปนหลักสูตรที่
ระหวางการทํา ไมมีการทํา
เอกสารวิจยั แต โครงการพิเศษ
ไมมีการติดตาม
ภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการ

แบบ Classroom
Training ที่มี
Workshop/การ
ฝกปฏิบัติ และมี
การศึกษาดูงาน
ภายนอกเพิ่มเติม
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องคกรที่ทําหนาที่ดานการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําขององคกร
สถาบันพัฒนา กระทรวงการ
แนวทางการ
ครู คณาจารย พัฒนาสังคม
วิเคราะหหลักสูตรฯ และบุคลากร และความมั่นคง
ทางการศึกษา ของมนุษย
(สคบศ.)
(พม.)
และภายหลัง
พิเศษ
สิ้นสุดการ
ฝกอบรม
- การประเมินและ
ติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง
- การจัดใหมีพี่
เลี้ยงระหวางการ
ทําโครงการพิเศษ

แลกเปลี่ยน
ความรูกัน

กระทรวง
ยุติธรรม
(ยธ.)

มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.)

สํานักพัฒนา
ภาคีสัมพันธ
และวิเทศ
สัมพันธ (สสส.)

สถาบัน
พระปกเกลา
(พป.)

มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู

วิทยาลัย
สํานักงาน
ปองกัน
คณะกรรมการ
ราชอาณาจักร
กํากับ
(วปอ.)
หลักทรัพยและ
ตลาดหลัก
ทรัพย (ก.ล.ต.)
ฝกอบรม

จากการวิเคราะหหลักสูตรของทั้ง 8 องคกรเปาหมาย ก็จะพบความแตกตางกันทั้งขอดี ขอเดน และขอดอยของแต
ละหลักสูตร ตามแนวคิดของ Nadler (2002) และ Dessler (2011) ทั้ง 7 ประเด็น ซึ่งหลักสูตรตาง ๆ สามารถเรียนรูทั้ง
แนวคิด วิธีการ และผลลัพธ ของแตละหลักสูตรรวมกันได เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรของตนเองตอไปในอนาคต
5.3 บทเรียนของการพัฒนาผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหมในสังคมไทย รวมทั้งความเปนไปไดในการ
นําบทเรียนไปสูการปฏิบัติจริงในองคกร
ผลจากการวิเคราะหหลักสูตรจากทั้ง 8 องคกรเปาหมาย ทําใหเห็นวาองคกรที่ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผูนํา ไดมีบทเรียนและการเรียนรูที่จะพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรมในประเด็นตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จได ดวยการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในประเด็น
- กระบวนการคัดเลือกผูเขารับการอบรมตองมาจากหลายภาคสวน เพื่อที่จะสามารถผสานพลังเครือขายการสราง
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง
- มีการจัดระบบกัลยาณมิตร คอยสกัดความรูและดูแลในชวงการฝกปฏิบัติหรือทําโครงการพิเศษ
- มีการลดเนื้อหาในสวนของทฤษฎีลง แลวเพิ่มในสวนของการปฏิบัติใหมากขึ้น เพราะภาวะผูนําตองเกิดจาก
สัญชาตญาณความเปนผูนําภายในตัวบุคคล
- การปรับระยะเวลาในการอบรมใหมีความเหมาะสม ไมยาว และไมสั้นจนเกินไป
- การจัดสรรงบประมาณ และนําไปใชอยางเหมาะสม
- การฝกอบรม ควรมีการสกัด Role Model ออกมากอน เพื่อเปนตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูนําวาตองการผูนํา
ในรูปแบบใดหรือลักษณะไหน
- เนนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายแบบ Active Learning โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณจริง
- การนํานวัตกรรมการพัฒนาผูนําและภาวะการนํามาประยุกตใชในหลักสูตรการฝกอบรม
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- การใหผูเขารับการอบรมไดรวมออกแบบกระบวนการเรียนรูของตนเอง
- การมีระบบการติดตามประเมินผลทั้งกอน ระหวาง และหลังการอบรมอยางจริงจังตอเนื่อง
สวนบทเรียนที่ทําใหหลักสูตรไมบรรลุผลเทาที่ควร พบวาผูเขารับการอบรมที่สมัครเขามาหรือไดรับการคัดเลือกเขา
มา มีวัตถุประสงคหลักของการเขารับการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน หรือได
รูจักกับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในองคกรอื่น ๆ เพื่อการเกื้อกูลระหวางกันตอไปในอนาคต (Social Connection) มากกวา
การไดรับความรูและทักษะดานภาวะผูนํา
5.4 สรางพื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางองคกร/สถาบัน/กลุมบุคคลในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมที่ทํางานดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําในประเทศไทย
จากการศึกษาขอมูลกับองคกรหลักที่ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําในการศึกษาครั้งนี้ พบวาองคกร
เหลานี้มีลักษณะการดําเนินงานแบบตางคนตางทํา มีแนวคิด หลักสูตร กลุมเปาหมาย และวิธีการพัฒนาผูนําที่แตกตางกันไป
ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนารวมกัน จึงควรสงเสริมใหมีการสรางเครือขาย (Networking) ใหเกิดความรวมมือ
และดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน โดยสรางกลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางกันอยาง
ตอเนื่อง
ไดมีการสานพลังเครือขายและสรางพื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางองคกรกลุมเปาหมายในโครงการและองคกรที่มี
บทบาทดานการพัฒนาศักยภาพผูนําและภาวะการนําของสังคมไทย เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรในการ
พัฒนาผูนําและภาวะการนํา ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการพัฒนาหลักสูตรของแตละองคกรนําไปสูการเชื่อมโยง
พื้นที่แหงการเรียนรูรวมกัน โดยจัดเวทีเพื่อสานพลังและสรางพื้นที่การเรียนรูรวมกัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และ
วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
การเปดพื้นที่เพื่อใหองคกรที่ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําไดมาเรียนรูรวมกัน ไดทําใหองคกรเหลานี้
ไดมีความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผูนํากระบวนทัศนใหม และการพัฒนาสรางเสริมศักยภาพการนํากระบวนทัศนใหมในบริบทตาง ๆ
ของสังคม เกิดการเชื่อมโยงใหองคกรที่สนใจเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูนําไดมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรึกษาหารือ และ
พัฒนาเจตจํานงรวมกันในการสรางเครือขายความรวมมือดานหลักสูตรการพัฒนาผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหม อัน
จะหนุนเสริมใหองคกรเหลานี้ไดมีการพัฒนาการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต
ขอจํากัดของการสรางพื้นที่เรียนรูรวมกันคือ การไมมีภาคีหรือองคกรหลักในการทําหนาที่เปนแกนเชื่อมรอยองคกร
ตาง ๆ เหลานี้ใหมีกิจกรรมการขับเคลื่อนรวมกันไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน อยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
หลักสูตรของแตละองคกรบอยทําใหขาดความตอเนื่องของการติดตอประสานงานรวมกัน รวมทั้งการมีขอจํากัดของแตละ
องคกร ทําใหการจัดกิจกรรมรวมกันอาจมีปญหาความไมสะดวก
6. ขอเสนอแนะ
6.1 จากการที่แนวคิดของการพัฒนาศักยภาพผูนําและภาวะการนําของหลักสูตรตาง ๆ มีความหลากหลายและ
แตกต างกันมาก ประกอบกั บประเทศไทยมี แนวโนมที่จะมีหลักสูตรผูนําและภาวะการนํ าเพิ่มมากขึ้น จึงควรจะได มีการ
กําหนดเปาหมายและทิศทางของการพัฒนาที่ ชัดเจนมากขึ้น ดวยการเนนการสรางผูนําที่ มีสมรรถนะที่พึงประสงค ตาม
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องคประกอบคุณลักษณะภาวะการนํากระบวนทัศนใหม เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูนํามีศักยภาพที่จะรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระดับประเทศและสังคมโลกไดอยางเทาทัน
6.2 ลักษณะของหลักสูตรการพัฒนาผูนําและภาวะการนําขององคกรภาครัฐสวนใหญจะมุงเนนไปในลักษณะของการ
เปนผูนําองคกร เปนผูบริหารในองคกร การนําจากบนลงลาง เนนความรอบรูและชํานาญในงานที่เกี่ยวของเปนหลัก แสดงใหเห็น
ถึงการใหความหมายของผูนําองคกรที่เปนลักษณะของผูบริหาร ซึ่งควรมีการปรับเปลี่ยนใหมามุงเนนการบมเพาะคนใหเกิดการ
ตื่นรูทางปญญาภายในตนเอง (Self-Actualization) เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation) และมีภาวะผูนํา
จากภายใน (Self-Leadership) เพื่อใหสอดคลองกับผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหมที่ใหคุณคากับศักยภาพและการ
พัฒนาจากภายใน
6.3 ควรมีการใชหลักการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู
เพื่อพัฒนา ขณะเดียวกันตองมีการเชื่อมโยงความรูของภาวะการนํากระบวนทัศนใหมไปกับการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social
Movement) และการดําเนินการผลักดันในเชิงนโยบาย (Policy Power) ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา อันจะทําให
เรื่องการสรางภาวะการนํากระบวนทัศนใหมของสังคมไทยที่เปนเรื่องยากสามารถดําเนินการไดงายขึ้น
6.4 ควรจัดทําหลักสูตรแกนกลางสําหรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะการนํากระบวนทัศนใหม โดยรวบรวมจุดเดน
ของหลักสูตรตาง ๆ ทั้งแนวคิด วิธีการ และผลลัพธของหลักสูตร มาสังเคราะหเปนหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใชเปนตนแบบ
สําหรั บองค กรต าง ๆ นํ าไปใช ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะการนํากระบวนทัศนใหม โดยสามารถประยุกตหลักสูตร
แกนกลางกับเนื้อหาเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการขององคกรแตละแหง เปนหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
ภาวะการนําในแตละกลุมเปาหมายได
6.5 ควรสนับสนุนใหผูผานการอบรมหลักสูตรผูนําและภาวะการนํากระบวนทัศนใหม ไดมีการนําเอาความรู ทักษะ แรง
บันดาลใจ ที่ไดจากการอบรมไปสูการปฏิบัติการจริงในสังคม (Transfer of Training) ผานทางการจัดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) ซึ่งการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการจะทําใหผูผานการอบรมไดมีการนําความรูไปใชในการพัฒนา
และแกปญหาขององคกรตนเอง ดวยกระบวนการทางวิชาการที่เปนระบบและเชื่อถือได
6.6 สังคมไทยในระยะที่ผานมาพบวามีการเกิดหลักสูตรพัฒนาผูนําและภาวะการนําเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม และองคกรเหลานี้มักดําเนินการในลักษณะตางคนตางทําตามเปาหมาย
หลักสูตรของแตละองคกร มากกวาที่จะทํางานประสานความรวมมือระหวางกันในรูปแบบเครือขาย ดังนั้นจึงควรจะไดมีการ
ประยุกตใชหลักคิดของการดําเนินการแบบเครือขาย เพื่อใหเกิดการสานพลังความรวมมือ โดยมีการจัดทําเปาหมายหลักของ
เครือขายรวมกัน หรือมีการจัดเปนแผนพัฒนาศักยภาพผูนําและภาวะการนําที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.7 จากการที่สังคมไทยมีองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูนําในระดับตาง ๆ อยูแลว ดังนั้น โครงการผูนําแหงอนาคต และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ควร
เขาไปมีบทบาทในการหนุนเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําที่องคกรเหลานี้ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพขึ้น
ดวยการเป ดโอกาสใหแตละองค กรมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรูร วมกันทั้งจุดเดน ข อจํ ากั ดของหลักสูตร นวัตกรรม หรือ Best
Practice รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหองคกรเหลานี้ไดมีการเรียนรูขามกลุมเปนระยะ ๆ ใหเกิด Self Reflection/Self
Learning ของแตละโครงการในลักษณะ Indirect เปนตน
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7. คณะผูดําเนินงาน
ประกอบดวย คณาจารยจากภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1) รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน พลายนอย
ที่ปรึกษาโครงการ
2) รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัลย พลายนอย
ที่ปรึกษาโครงการ
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
นักวิจัย
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท
นักวิจัย
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