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งานวิจัยช้ินน้ีเกิดจากสมมติฐานว่า รากเหง้าปัญหาของประเทศไทย 

ทั้งเรื่องการขัดผลประโยชน์ทางการเมือง ความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจ  

การคอร์รัปชั่น ความเสื่อมด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นผลมาจากการอับจนทาง

ปัญญาจนต้องฝากความหวังไว้กับผู้นำาทางการเมืองและผู้นำาทางเศรษฐกิจ  

ซึง่สาเหตสุ่วนหนึง่ของความอับจนเปน็เพราะไมไ่ด้ให้ความสำาคญัแกภู่มปิญัญา

ตะวันออก 

คณะวิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับภาวะผู้นำาในปรัชญาตะวันออก  

5 คน 4 สำานัก คือ ขงจื่อ เหล่าจื่อ ผู้เขียนคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง และจวงจื่อ  

สำานักฝ่าจยา (นิตินิยม) โดยนักคิดคนสำาคัญคือ หานเฟยจื่อและพระพุทธเจ้า 

เพือ่ทำาความเขา้ใจหลกัคิดเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาในมมุมองของปราชญต์ะวันออก

ซึ่งอาจให้คำาตอบบางอย่างแก่การแก้ปัญหาของประเทศไทย

บทน�ำ
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คณะวิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�าในปรัชญาตะวันออก
เพื่อท�าความเข้าใจหลักคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�าในมุมมองของปราชญ์ตะวันออก
ซึ่งอาจให้ค�าตอบบางอย่างแก่
การแก้ปัญหาของประเทศไทย
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ภาวะผู้นําในปรัชญาตะวันออก

4

จีนในสมัย 770 - 221 ปีก่อนคริสต์ศักราช
“สมัยชุนชิวจั้นก๋ัว” แม้ว่าจะมีการปกครองโดยกษัตริย์และราชสำานัก

กลาง สภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละแคว้นกลับไม่ได้ขึ้นกับศูนย์กลางนัก 

แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและนโยบายด้านการปกครองของผู้ครองแคว้นท่ี 

แตกต่างกันไป สัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นและการรุกรานระหว่างแคว้นเป็น

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สังคมจีนในสมัยนั้นจึงเต็มไปด้วยผู้นำา

ทางการเมอืงจำานวนมาก เช่นเดียวกับท่ีมีนักปรัชญาจำานวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการ

ไม่พึงพอใจต่อสภาพบ้านเมืองและต้องการเหน็ความเปลีย่นแปลง โดยมแีนวคดิ

ของการแกป้ญัหาอยูบ่นพืน้ฐานความคดิทีว่า่ การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้มาได้

ต้องมีการจัดการผู้นำาหรือชนชั้นปกครอง 

แต่ละสำานักคิดชี้เป้าการเปลี่ยนแปลงไปท่ีผู้นำา ซึ่งประมวลสำานักคิด

หลักๆ ได้ดังนี้

ส�านักขงจื่อ
มีหลักคิดสำาคัญ คือ อำานาจของจารีตธรรม (หลี่) ซึ่งเป็นเครื่องกำาหนด

สทิธแิละหนา้ทีข่องชนชัน้ต่างๆ โดยเชือ่วา่การปกครองจะให้ผลด ีตอ้งปกครอง

โดยใช้คุณธรรมเป็นตัวนำา 

สภำพสังคม

ในยุคโบรำณ
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แนวคิดของการแก้ปัญหา
อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมาได้
ต้องมีการจัดการผู้น�าหรือ
ชนชั้นปกครอง



            “ดุจสายน�้า ดั่งสายลม”
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ส�านักเต๋า
แม้จะมองเห็นปัญหาเช่นเดียวกันกับสำานักขงจื่อว่า การที่บ้านเมืองไม่สงบสุข

เกิดจากการขาดจารีตธรรม แต่ในหลักคิดสำาคัญของสำานักเต๋า กลับเสนอให้ละท้ิง 

จารตีธรรม หรอืระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ ทีก่ำาหนดโดยมนษุย ์ผูน้ำาทีด่ตีอ้งเปน็ตวัอยา่ง

ของการไม่ใช้อำานาจ แต่ให้เสรีภาพแก่ประชาชน เป็นการปกครองที่ไม่ปกครอง 

ส�านักมั่วจื่อ
มองว่าความไม่สงบสุขในสังคมเกิดจากพฤติกรรมการแสวงหาประโยชน์ของ

ชนชั้นปกครอง จึงเรียกร้องให้ผู้นำาหรือผู้ปกครองปฏิบัติต่อทุกคนในบ้านเมืองอย่าง

เสมอภาค เท่าเทียม และให้โอกาสในการเล่ือนช้ันทางสังคมแก่คนทุกระดับเหมือนกัน 

โดยพจิารณาจากผลงาน ความรู ้ความสามารถมากกว่าการใช้ชาตติระกูลและฐานนัดร

เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

ฝ่าจยา (นิตินิยม)
เป็นกลุ่มท่ีเน้นสัมฤทธ์ิผลของการปกครอง มองว่าจำาเป็นจะต้องมีการกำาหนด 

กฎระเบียบท่ีชัดเจนข้ึนไว้เป็นเกณฑ์สำาหรับการตัดสินใจและยึดถือปฏิบัติตาม ไม่ใช้

อารมณ์หรือน้ำาใจส่วนตัวของใครคนใดคนหน่ึงในการใช้อำานาจบังคับขับเคล่ือนสังคม

บ้านเมือง
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ในฝั่งของ “ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ”
เริ่มจากคำาสอนในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการเกิดหลัก 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า (ราว 500 ถึง 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช) ในสมัยนั้น

ผู้คนนับถือเทพเจ้าในธรรมชาติซึ่งมีอยู่มาก ผู้คนนิยมแสวงหาชีวิตที่ดีโดยการ

บูชาเทพเจ้าและสวดคัมภีร์พระเวท ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคอุปนิษัท ที่พราหมณ์

เริ่มเห็นว่าเพียงการสวดและบูชาเทพเจ้าไม่ช่วยให้หลุดพ้น แต่การเข้าถึง 

ความรู้ในคัมภีร์พระเวทเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตถึงฝั่ง ผู้คนจึงแสวงหาแนวทาง

ที่จะช่วยให้บรรลุอุดมคติทางศาสนาจนเกิดลัทธิความเชื่อตามมาหลากหลาย

แนวทาง ผู้คนในสังคมยุคนั้นมีการปฏิบัติในสองลักษณะ คือ หมกมุ่นในกาม 

(สขุนยิม) และทรมานรา่งกายของตน (พรตนยิมแบบสดุโตง่) ซึง่ทัง้สองแนวทาง

ต่างไม่ได้นำาไปสู่ความหลุดพ้น 
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พระพทุธเจา้ทรงประสตูแิละใชช้วีติทา่มกลางความหลายหลากของแนวคดิ ในขณะที่

สภาพสังคมถูกกำาหนดด้วยความเชื่อเรื่องวรรณะ แนวคิดแข็งตัวท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ยาก

แกผู้่คนจำานวนมาก สทิธิในการเขา้ถงึความรูแ้ละการหลดุพน้ถกูจำากดัไวใ้ห้วรรณะสงูเทา่นัน้ 

ส่วนคนวรรณะล่าง คนรับใช้ และผู้หญิงไม่มีสิทธิ ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ 

พระองคต้์องการใหค้ำาสอนของพระองคเ์ปน็สิง่ทีทุ่กคนทกุชัน้ชนเขา้ถงึได ้และมุง่ปรบั

เปลี่ยนแนวคิดบางอย่าง เช่น การแบ่งวรรณะ ทำาให้เกิดการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันใน

สังคม
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การศึกษาได้วิเคราะห์ภาวะผู้นำาในปรัชญาขงจื่อ (551-479 ปีก่อน 

คริสต์ศักราช) ใน 3 ส่วน คือ

1)	 ขงจื่อเสนอภาพชุมชนในจินตนาการที่ผู้คนอยู่รวมกันอย่างมี
มนุษยธรรม

2)	 ขงจื่อวาดภาพบุคคลในอุดมคติ	ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ผู้คนอยากประพฤติตาม

3)	 ขงจื่อเสนอภาพผู้น�าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
และรัฐ	ได้อย่างสมดุล

วิธีการศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ คือ การสำารวจวรรณกรรมโดยศึกษาวิเคราะห์

งานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยมวีตัถปุระสงคข์องการวจิยั คอื การพฒันาความ

เข้าใจเก่ียวกับแนวคิดภาวะผู้นำาในปรัชญาขงจ่ือ ซ่ึงเน้นการศึกษาวิเคราะห์ตัวบท

ใน “คัมภีร์หลุนอี่ว์” เป็นหลัก โดยมแีนวคิดวิญญูชน (จวินจื่อ) คือ ผู้ที่ผ่าน

การพัฒนาจากการกระตุ้นและขัดเกลาศักยภาพทางปัญญาและศีลธรรมเพื่อ

เป้าหมายทีย่ิง่ใหญก่วา่ผลประโยชนต์นเอง ครอบครวั และพรรคพวก วญิญชูน

จึงมีเป้าหมายมากกว่าเคร่ืองมือสำาหรับการบริหาร แต่เพ่ือสร้างความกลมเกลียว

ระหวา่งผูค้น รฐั และจกัรวาล ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึศกึษาวญิญชูนในฐานะผูน้ำา 

ภำวะผู้น�ำ

ในปรัชญำขงจื่อ
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นกัคิดจีนโบราณใหค้วามสำาคัญกบัวธิกีารอยูร่ว่มกนัอยา่งสอดคลอ้ง

ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล แต่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง โดย

มตีำานานกึง่ประวตัศิาสตร ์ท่ีกลา่วถงึกษตัรยิท่ี์มคีณุธรรมวา่เปน็ผูแ้กป้ญัหาและ

จัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ และสร้างความเจริญ

รุ่งเรือง ภาพของผู้นำาในตำานานจึงมีลักษณะเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณธรรม ไม่ได้มี

อิทธิฤทธิ์หรืออาวุธวิเศษ

คุณธรรมของผู้น�า
กษัตริย์ หรือจักรพรรดิ  
เป็นปัจจัยส�าคัญสุดที่
ท�าให้อ�านาจการปกครอง
มีความชอบธรรม
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นอกจากนีใ้นสมยัปลายชนุซวิ ซึง่สงัคมเตม็ไปดว้ยความวุน่วายสบัสนของการแยง่ชงิ

อำานาจ ยังมีความเชื่อว่า วิญญูชนจะเป็นใครก็ได้ ที่ยินดีร่ำาเรียน ขัดเกลาตนเอง พัฒนา

คุณธรรม เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับรับผิดชอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไป สะท้อนผลของ

ความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อการสืบศักดินาที่กำาลังเส่ือมถอย ทำาให้ต้องคัดสรรผู้มีส่วนในการ

บริหารบ้านเมืองท่ีมาจากคนทั่วไปมากขึ้น เป็นที่มาของ “ระบบจอหงวน” (เปิดสอบรับ

ข้าราชการ) นับว่าเป็นการนำาเสนอความเข้าใจใหม่ของขงจื่อต่อการเป็นผู้นำา ที่เปลี่ยนจาก

การใช้ความรุนแรงต่อกัน มาสู่การใช้ขุนนางบัณฑิตท่ีทำางานกับผู้ปกครองท่ีมีมนุษยธรรม  

(เหริน)
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ขงจื่อมองเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

 ความเสื่อมในครอบครัว	เช่น	การหลงลืมคุณค่าของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
 ความเสื่อมในสังคม	เช่น	การแสดงออกซึ่งความหยาบช้า	ยโส	โง่เขลา 
ของคนในสังคม

 ความเสื่อมในรัฐ	เช่น	การละเมิดจารีต	บรรทัดฐาน	กติกาของสังคม 
มีการฉกชิงอ�านาจโดยไม่ชอบธรรม

ความเสื่อมในครอบครัว
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ความเสื่อมในสังคม

ความเสื่อมในรัฐ
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เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ขงจื่อได้เสนอให้มีการร่ำาเรียนแบบอย่างจากอดีต 

วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัย และเสนอจินตนาการเพื่อออกจากปัญหาร่วมกัน ด้วยการ 

ยึดหลัก “เหริน” (การมีมนุษยธรรม) โดยขงจื่อได้ทำาให้ความหมายของเหรินไม่ถูกผูกขาดไว้

กับชนชั้นปกครอง เชื่อมโยงกับคุณลักษณะอื่นในความสัมพันธ์ของมนุษย์ เช่น มิตรภาพ 

ความกตัญญ ูทำาใหเ้หรนิกลายเปน็คณุสมบตัขิองมนษุยโ์ดยรวม และยงัได้เชือ่มโยงเหรนิกบั 

“หลี่” (ขนบจารีต หรือธรรมเนียมปฏิบัติ) ในมิติต่างๆ ของชีวิตประจำาวัน ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงรัฐ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้ทำาให้ขนบจารีตที่เคยถูกยึดถือปฏิบัติได้ถูก

นำามาพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความวุ่นวาย และความเสื่อมที่

เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เหรินจึงเป็นหลักสำาคัญของปรัชญาขงจื่อ ที่เป็นทั้งวิธีคิดและ

แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

ผู้นำา (หรือวิญญูชน) ในปรัชญาขงจื่อต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ

1) มีมนุษยธรรม (เหริน) รักมนุษย์ อาทรต่อชีวิตทั้งในระดับครอบครัวและระดับรัฐ

2) ผูกพันกับความถูกต้อง ไม่ใช่ผลประโยชน์ อำานาจ เกียรติยศ หรือความมั่งคั่ง

3) รักหลี่ (อำานาจของจารีตธรรม) โดยเชื่อว่าการปกครองจะให้ผลดีต้องปกครอง

โดยใช้คุณธรรมเป็นตัวนำา

ผู้น�า (วิญญูชน)
จะต้องมีมนุษยธรรม
ผูกพันกับความถูกต้อง
ใช้คุณธรรมเป็นตัวน�า
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ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะ

ของผู้นำาในโลกวิชาการตะวันตกว่าเป็นบุคลิกภาพของ “ผู้นำาการแปร

เปลีย่น (Transforming Leadership)” กล่าวคือ เป็นผู้นำาท่ีสร้างแรงบันดาล

ใจให้ผู้ตามได้ใฝ่หาเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่กว่าเดิมร่วมกันได้ 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำาหรือวิญญูชนของขงจื่อ ไม่ได้รับ

การยอมรบัจากผูม้อีำานาจซึง่ปกครองในสมยันัน้ แตอ่กีกว่า 200 ป ีหลงัจาก

ที่ขงจื่อเสียชีวิตไปแล้ว แนวคิดดังกล่าวจึงถูกตอบรับจากภาครัฐ นำาไปเป็น

ส่วนหนึ่งของอุดมการณ์รัฐในสมัยราชวงศ์ฮั่น
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ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้นำาในปรัชญาสำานักเต๋า จากการวิเคราะห์อุปลักษณ์* 

ทีส่ำาคญัในคมัภรีเ์ตา๋เตอ๋จงิและปรชัญานพินธจ์วงจือ่ โดยเสนอวา่ภาวะผูน้ำาในทศันะ

ของปรัชญาเต๋า คือ การสร้างพลังของตนเองในปัจเจกชน ซึ่งสามารถมีได้ทุกคน 

ลักษณะสำาคัญคือ ความสามารถสะท้อนและตอบสนองต่อโลกโดยคงความเป็น

ธรรมชาติเดิมไว้ได้

สำานักเต๋ามองว่าผู้ปกครองควร

 อ่อนน้อมและใช้พลังเชิงอ่อน (อู๋เหวย)	ในการปกครอง
 การหลีกห่างจากการเมืองการปกครองเป็นวิถีทางในการบ�ารุงรักษาชีวิต
 ภาวะผู้น�ามีอยู่ในทุก ๆ คน	แต่ละคนสามารถสร้างพลังแห่งตนเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง	(Self-empowerment)	ได้

ภำวะผู้น�ำ

ในปรัชญำส�ำนักเต๋ำ

* “อุปลักษณ์” คือ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรงๆ ใช้

การกลา่วเปน็นยัให้เข้าใจเอง โดยนำาเอาลักษณะสำาคญัของสิ่งที่ตอ้งการเปรียบเทยีบมาเปรยีบเทยีบทนัท ีโดยไมต่้องมี

คำาเชื่อมโยง ไม่ต้องใช้คำาแสดงการเปรียบเทียบ ไม่มีคำาแสดงความหมายว่าเหมือนปรากฏอยู่
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ภาวะผูน้ำาของผูป้กครองในเตา๋เต๋อจงิ คอื ผูน้ำาควรมลัีกษณะของการ

โอบอุ้ม ส่งเสริม บำารุงเลี้ยงผู้ใต้ปกครอง โดยระมัดระวังในคำาพูดและ 

การกระทำา หรือการแทรกแซงวิถีชีวิตของผู้ใต้ปกครอง ตามสถานการณ์ที่

เหมาะสม เพ่ือที่ปัจเจกชนจะได้พัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตในส่ิงแวดล้อมท่ี

ตนเองอยู่และรื่นรมย์กับพื้นที่ชีวิตของตนเองได้ โดยความคิดดังกล่าว

สะท้อนอยู่ในเนื้อหา เช่น

ผู้น�าควรมีลักษณะของการโอบอุ้ม ส่งเสริม 
บ�ารุงเลี้ยงผู้ ใต้ปกครอง โดยระมัดระวังในค�าพูด
และการกระท�าหรือการแทรกแซงวิถีชีวิตของ
ผู้ ใต้ปกครองตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
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ผู้ปกครองที่ดีที่สุดนั้น ราษฎรรู้เพียงว่าเขามีอยู่ ที่ดีรองลงมาราษฎร 

รักและยกย่อง ที่ดีรองลงมา ราษฎรกลัวเกรง รองลงมาเป็นอันดับสุดท้ายราษฎร

ชงิชงั เมือ่ผูป้กครองขาดศรทัธาในเตา๋ กม็กัตอ้งการใหป้ระชาชนมาศรทัธาในตน 

แต่สำาหรับผู้ปกครองที่ยอดเย่ียมนั้นจะระมัดระวังในคำาพูด เมื่อภารกิจได้สำาเร็จ

ลง การงานไดล้ลุว่งแลว้ ราษฎรตา่งพากนัภาคภูมิใจและกูก่อ้งวา่ การงานนัน้ลว้น

สำาเรจ็ลงดว้ยความสามารถของเรา เปน็การจัดลำาดบั

ผูน้ำาจากมมุมองของผูใ้ต้ปกครอง ซึง่ไมไ่ดต้ดัสนิจาก

ผลงาน ความรู้ ความสำาเร็จ ความสามารถ แต่ใช้

อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสิน 
จากบทดังกล่าว สะท้อนให้เห็นลักษณะของ

ผูน้ำาทีด่ใีนทศันะของเต๋า คอื ผูน้ำาทีใ่ช้หลกั “อูเ๋หวย” 
(พลังเชิงอ่อน) หรือการ “ไม่กระทำาในการปกครอง 
จนการดำารงอยู่ของตนนั้นว่างหรือไร้สภาวะ”  
จนผู้ใต้ปกครองไม่รู้สึกว่าถูกปกครองหรือรู้สึกว่าถูก
ควบคุม

สำาหรับภาวะผู้นำาที่ปรากฏในปรัชญานิพนธ์

จวงจื่อ (มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของกษัตริย์ฮุ่ยอ๋องแห่ง

รัฐเหลียง หรือเวย 370 - 319 ปีก่อนคริสต์ศักราช และเชวียนอ๋องแห่งรัฐฉี 319 

- 301 ปีก่อนคริสต์ศักราช) มีมุมมองว่า ผู้ปกครองเองก็อยู่ในกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลก มีโชคชะตาที่ต้องเผชิญ และต้องสร้างพลังแห่งตนเองเพื่อ

เผชิญโชคชะตาเช่นกัน จวงจื่อจึงยอมรับโลกทัศน์เกี่ยวกับความจริง 2 ข้อ คือ 

ผู้ปกครองที่ดีที่สุดนั้น 
ราษฎรรู้เพียงว่าเขามีอยู่...
ไม่กระท�าในการปกครอง 
จนการด�ารงอยู่ของตนนั้น
ว่างหรือไร้สภาวะ
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 สรรพส่ิงอยู่ในวิถีธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง	 และเป็นกระบวนวิถีท่ี 
อิงอาศัยกันและกัน แม้ว่าแต่ละชีวิตต่างดำาเนินตามวิถีธรรมชาติของตนเอง แต่ก็ยัง

ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่น และวิถีตามธรรมชาติของตนเองก็ส่งผลต่อชีวิตอ่ืนด้วยเช่นกัน 

โลกจึงเป็นเครือข่ายกระแสสัมพันธ์ของชีวิต

 ทุกชวีติต่างมีวถิชีวีติของตนเอง	ท�าให้มีกรอบคดิและเกณฑตั์ดสินบางอย่างที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติน้ัน ดังเช่น จักจ่ันย่อมไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพญานก 

คนกนิเนือ้สตัวน์านาชนดิ กวางกนิหญา้ เปน็ตน้ การใชก้รอบคดิของตนเองไปตดัสนิ

ผู้อ่ืนจึงเป็นท่าทีท่ีไม่เคารพต่อความเป็นจริง ดังน้ันการท่ีผู้ปกครองดำารงชีวิตของตนเอง

และผู้ใต้ปกครองให้สามารถดำาเนินชีวิตและอยู่กับโชคชะตาที่แต่ละคนต้องเผชิญ 

จึงเป็นท่าทีที่เหมาะสม
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จวงจื่อได้ตอกย้ำาแนวคิดที่ว่า ผู้นำาควรใช้อู๋เหวย (พลังเชิงอ่อน) และ 

ไม่แทรกแซงการดำาเนินชีวิตของผู้ใต้ปกครอง เช่น เดียวกับเต๋าเต๋อจิง แต่จวงจื่อ

ได้ขยายความคุณลักษณะของภาวะผู้นำาท่ีสามารถสะท้อนหรือฉายให้ผู้คนเห็น 

ความจริงในตัวตนของตนเอง และความจริงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะทำาให้

เกิดความเข้าใจต่อกับดักและเครื่องพันธนาการชีวิต โดยจงใจยกตัวอย่างบุคคลที่

อ่อนด้อย ไร้ประโยชน์ หรือไร้ความสามารถ และบุคคลท่ีมีทักษะความสามารถพิเศษ

ในเชิงช่างฝีมือ เพ่ือสะท้อนภาวะผู้นำาในตัวปัจเจกชน ตัวอย่างเช่น การเปรียบเปรย

การปกครองกับการประกอบอาหารของพ่อครัว ที่อธิบายกรอบคิดเกี่ยวกับภาวะ

ผู้นำา ดังนี้

 การยกตวัอย่างคนทำางานในครวั

กับผู้ปกครอง โดยสร้างเรื่องให้ผู้ปกครอง

ได้รับฟังคำาแนะนำาจากคนทำางานในครัว

เป็นการทำาลายเส้นแบ่งระหว่างผู้นำาและ 

ผู้ตามที่ไม่เท่าเทียม ด้วยการสะท้อนให้

เหน็วา่ ในพืน้ทีชี่วิตของบคุคล บางครัง้ผูน้ำา

สามารถเปน็ผูต้าม และผูต้ามสามารถเปน็

ผูน้ำาได ้ซึง่การมภีาวะผูน้ำาในพืน้ทีช่วีติของ

ตนเองก็ส่งผลต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน 

 การที่พ่อครัวสามารถทำาการ

แลเ่น้ือเพือ่ใชใ้นพธีิกรรมสำาคญั ไมใ่ชก่าร

ขโมยสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมที่สงวนไว้เฉพาะผู้นำา หากแต่เป็นการปฏิเสธแนวคิด

ดังกลา่ว ซึง่มนียัของการวพิากยแ์นวคิดของขงจือ่ทีมุ่ง่เนน้การจดัระเบยีบหรอืสรา้ง

ความเที่ยงที่บ่งชี้อำานาจของผู้นำา
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 การเมืองการปกครองเป็นเรื่องของการระมัดระวังในการใช้อำานาจ

ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมือของผูป้กครอง ไม่ใหท้ำารา้ยตนเองและราษฎร ดว้ยการ

ดูแลให้สวัสดิการ แต่เป็นการให้โอกาสผู้ใต้ปกครองได้ดำาเนินชีวิตเอง 

 การจงใจใช้ทักษะ การตัด หั่น แล่ เนื้อของพ่อครัวเสนอแนวคิด

ทางการเมืองการปกครองของจวงจื่อ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ในยุคจั้นกั๋วของจีน มองความสามารถในการตัด หั่น แล่ ในสัดส่วนที่เที่ยงตรง

โดยไม่ต้องช่ังวัดน้ัน สะท้อนถึงความสามารถในการประเมินและความเป็นกลาง 

ซึ่งโยงกับความสามารถในการบริหารและรับราชการด้วย 
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สำานักเต๋าชี้แง่มุมเกี่ยวกับภาวะผู้นำาท่ีแตกต่างจากภาวะผู้นำาท่ีคนท่ัวไป
คุ้นชินในหลายแง่มุม เช่น 

ถอดถอนความหมายของผู้นำาและผู้ตามที่มีช่วงชั้นและไม่เท่าเทียม มาเป็น 

“ผู้นำาและผู้ตามที่ไม่มีช่วงชั้น” โดยการเป็นผู้นำาไม่จำาเป็นต้องแสวงหาอำานาจ  

ไม่จำาเป็นต้องไตเ่ตา้หรอืแตง่ตัง้จากองค์กร ทกุคนสามารถมภีาวะผูน้ำาได ้การไมม่ี

หรือการไม่แสดงอำานาจ เป็นตัวบ่งบอกการมีภาวะผู้นำา 

การที่คนเราปรารถนาการมีชีวิตที่ดีย่อมนำาไปสู่การเรียกร้องผู้มีภาวะผู้นำาที่

มีความรู้ความสามารถในการจัดการหรือเปล่ียนแปลงโลกตามท่ีเราปรารถนา ซ่ึงเป็น

กับดักของโลกสมมุติท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเอง สำานักเต๋าทำาให้เกิดการฉุกคิดว่า ในท่ีสุดแล้ว

เราต้องการผูน้ำาทีส่ามารถสะทอ้นและตอบสนองตอ่โลกโดยคงความเปน็ธรรมชาติ

เดิมแท้ไวใ้หไ้ด้มากท่ีสดุ เพือ่ให้เหน็ภาพของชวีติและสังคมอนันา่ปรารถนาท่ีเราอาจ

จะหลงลืมหรือมองข้ามไป

การนำาไปสู่เป้าหมายหรือผลสำาเร็จ อาจไม่ใช่สิ่งสำาคัญเท่ากระบวนการ 

ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและการนำาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้น

อย่างไรก็ตามมีผู้มองว่า การนำาภาวะผู้นำาในทัศนะของปรัชญาเต๋าไปใช้ใน

การปกครองระดับรฐัอาจจะนำาไปปฏิบติัได้ยาก แตใ่นแงข่องการนำาไปใช้ในองคก์ร 

หน่วยงาน หรอืการขับเคล่ือนโครงการระดบัยอ่ยอาจจะเลอืกบางแนวคดิ หรอื

บางลักษณะของภาวะผู้นำาไปปรับใช้ได้ เช่น ลักษณะผู้นำาท่ีเน้นการรองรับและ

สนับสนุนผู้ใต้ปกครองให้ดำาเนินชีวิตได้เอง ซึ่งเทียบได้กับลักษณะของผู้นำาแบบ 

ผู้รับใช้ (Servant Leadership) ท่ีเน้นพัฒนาผู้ตามและส่งเสริมให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย

ของตนมากกว่าบรรลุเป้าหมายของผู้นำา หรือการเคารพความเป็นธรรมชาติของผู้อ่ืน 

เป็นต้น
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การน�าไปใช้ในองค์กร หน่วยงาน 
หรือการขับเคลื่อนโครงการระดับย่อย
อาจจะเลือกบางแนวคิดหรือบางลักษณะ
ของภาวะผู้น�าไปปรับใช้ ได้
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ภำวะผู้น�ำรัฐ

ในปรัชญำหำนเฟยจื่อ

แนวทางที่หานเฟยจื่อเชื่อมั่น
ยังคงตั้งอยู่บนโลกทัศน์ของ
ชนชั้นปกครองซึ่งเอนเอียงไป
ในทาง ‘บังคับ’ และ ‘บัญชา’
มากกว่าการ ‘น้อมรับ’ หรือ
‘ให้เลือก’

หานเฟยจื่อ (280 - 233 ปีก่อนคริสต์ศักราช) มีชีวิตอยู่ในช่วงท้าย

ของสมัยชุนชิว-จั้นกั๋ว ซ่ึงเป็นสมัยที่แข่งขันกันด้วยพละกำาลัง เพราะความ

อ่อนแอของราชสำานักกลาง ทำาให้แคว้นต่างๆ พัฒนาบ้านเมืองของตนเอง

อย่างอิสระ และเมื่อมีโอกาสก็จะช่วงชิงทรัพยากรจากแคว้นอื่นโดย 

ไม่ต้องเกรงใจใคร เป็นยุคสมัยก่อนท่ีจีนจะเปล่ียนระบอบการปกครองเป็น

แบบรวมอำานาจปกครองไว้ท่ีศูนย์กลางอยา่งเบด็เสรจ็โดยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเต ้
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การที่เป็นคนรุ่นหลัง หานเฟยจื่อจึงมีโอกาสศึกษาแนวคิดของ 

นกัคดิรุน่กอ่นๆ ประมวลขอ้มลูประกอบเขา้กบัความรูข้องตนเอง และการรบั

รูส้ถานการณ์ทีเ่ปน็อยูเ่ฉพาะหนา้ เรยีบเรยีงเปน็บทนพินธ์แสดงถงึแนวคดิของ

ตนเอง แต่ดว้ยอยูใ่นชนชัน้ปกครองมาตัง้แตก่ำาเนดิ การหาหนทางในการดแูล

บา้นเมอืงไปสูเ่ปา้หมายทีต้่องการ จึงยงัคงมาจากสายตาของเบ้ืองบนลงสู่เบ้ือง

ล่าง อันเป็นมุมมองเดียวกันกับขงจ่ือ แม้ว่าจะได้รับรู้ข้อเสนอมุมมองของผู้ที่

อยู่เบื้องล่างดังเช่นนักคิดฝ่ายปรัชญาเต๋ามาไม่น้อย แต่ก็นำามาใช้ประโยชน์ 

ในฐานะเป็นตัวประกอบสนับสนุนให้หลักการใหญ่มีความสมบูรณ์มากขึ้น

เทา่น้ัน เพราะสดุทา้ยแล้วแนวทางทีห่านเฟยจ่ือเชือ่ม่ันยงัคงตัง้อยูบ่นโลกทัศน์

ของชนชั้นปกครองซึ่งเอนเอียงไปในทาง ‘บังคับ’ และ ‘บัญชา’ มากกว่าการ 

‘น้อมรับ’ หรือ ‘ให้เลือก’

วิถีแห่งการดำารงตนเป็นผู้นำารัฐที่หานเฟยจื่อประมวลไว้ ประกอบด้วย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มโนทัศน์ 3 ประการคือ

 สิทธิอ�านาจ
 กฎบัญญัติ
 ศิลปะการใช้กุศโลบาย

ซึง่กฎบญัญัติและศิลปะการใชก้ศุโลบาย เปน็ความรูเ้ชงิปฏบิตัซิึง่จำาเปน็

ต่อการบรหิารและพทิกัษร์กัษาสทิธิอำานาจโดยมรีายละเอยีดของแนวคดิเกีย่ว

กับสิทธิอำานาจ กฎบัญญัติ และศิลปะการใช้กุศโลบาย ดังนี้
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สิทธิอ�านาจ

สิทธิอำานาจ เป็นพื้นฐานจุดเริ่มของภาวะผู้นำา การได้มาซึ่งสิทธิอำานาจมี 2 ทางคือ 

ชาติกำาเนิดและการใช้กำาลังหักหาญช่วงชิง

           

 สิทธิอำานาจมี 2 แบบ คือ ธรรมชาติบันดาล (ผู้นำาโดยธรรมชาติ) และเสกสรรขึ้น

โดยมนุษย์ ซึ่งต้องรักษาอย่างระมัดระวัง 

 สิทธิอำานาจคือ หัวใจของภาวะผู้นำา เบิกทางไปสู่สภาวการณ์อื่นๆ เป็นทั้งเครื่อง

ควบคุมและเครื่องค้ำาจุนปกป้องสถานภาพผู้นำา 

 สทิธอิำานาจต้องบรหิารโดยบคุคลเดียวใหเ้ดด็ขาด ไมป่ลอ่ยใหม้ผีูร่้วมถอืสทิธ ิเพราะ

ทำาให้ผู้ตามสับสน จนทำาลายความน่ายำาเกรงของอำานาจ 

 การมอบสิทธิอำานาจแก่ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามโอกาสอันสมควรโดยเล็งที่ 

ผลสัมฤทธิ์มากกว่ายึดติดกับอำานาจของตัวเอง เท่ากับการไม่ยึดติดกับการครอง

สิทธิอำานาจ ซึ่งเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของผู้นำาผู้ปกครอง 
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กฎบัญญัติ

จากแนวคิดของขงจื่อที่นำาเสนอว่า การใช้บทลงโทษเป็นวิธีการท่ีใช้บังคับได้แต่

พฤติกรรม ไม่เกิดผลในเชิงคุณธรรมต่อจิตใจ ในขณะท่ีการใช้หล่ี (จารีตธรรม) กำากับจะได้ 

ผลท่ีลึกซึ้งมากกว่า ดังนั้นจึงยินดีที่จะปรับปรุงหลี่ที่เส่ือมลงให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะหันไปปรับ

เอาฝ่า (กฎบัญญัติ) มาใช้ ซึ่งการใช้กฎบัญญัติมาใช้แทนจารีตธรรมเกิดภาพลบ 2 อย่าง คือ  

1) ลดคุณค่าเชิงจริยธรรมการปกครองของผู้นำา (ชนชั้นสูง) 2) เกิดภาพลักษณ์ของการใช ้

ความรุนแรงเป็นหลักในการปกครอง

โดยหานเฟยจือ่ได้ขยายมุมมองการใช้กฎบญัญตัใินดา้นท่ีมคีณุคา่และความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป และการใช้กฎบัญญัติเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

บ้านเมือง ดังนี้

• การใชก้ฎบัญญัติปกครองเปน็หลกัจะใหผ้ลทีแ่นน่อนกวา่และสง่ผลครอบคลมุขอบเขต

ได้มากกว่า ส่วนการปกครองโดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องมือหลักไม่สอดคล้องสมสมัย

• ผลดีของการใช้กฎบัญญัติในการปกครอง คือ

 - เข้าใจเจตนารมณ์พ้ืนฐานที่สำาคัญของการกำาหนดกฎบัญญัติ คือ สร้างประโยชน์

ส่วนรวมและลดพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวลง

 - กฎบัญญัติยังชูหลักการของการให้บำาเหน็จรางวัลแก่ผู้ทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(เปน็เครือ่งกระตุ้นใหค้นในบา้นเมอืงหนัมามองและคำานงึถงึประโยชนข์องส่วนรวม

เพิ่มขึ้นได้) ซึ่งย่อมส่งผลต่อความเจริญของบ้านเมืองในที่สุด “เมื่อการบังคับใช้

กฎหมายเข้มแข็ง บ้านเมืองก็แข็งแรง เมื่อการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ  

บ้านเมืองก็อ่อนแอ”
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กฎบัญญัติเข้มแข็ง บ้านเมืองแข็งแรง   

กฎบัญญัติอ่อนแอ บ้านเมืองอ่อนแอ
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กฎบัญญัติต้องประกอบด้วยลักษณะ 

 เหมาะสมกับสมัย

 กำาหนดรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดการถกเถียงตีความต่อ

 ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจนหาความแน่นอนไม่ได้

 เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ลำาบากและไม่ต้องใช้ 

 ความสามารถสูง

 ต้องประกาศอย่างเปิดเผยให้เป็นที่รู้ทั่วไป

เพราะฉะนัน้จงึสรปุได้วา่ กฎบญัญัติกค็อื ขอ้กำาหนดท่ีเกีย่วกบัหนา้ท่ีและ

การวางตัวปฏบัิติตัวต่างๆ ของสมาชกิในประชาคม ผูป้ฏบัิตติามจะไดร้บัรางวลั 

ความดีความชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ซ่ึงการลงโทษหรือให้รางวัลตามกฎบัญญัติ

จะต้องทำาให้เป็นท่ีประจักษ์กันท่ัวว่า เป็นการตัดสินท่ีต้ังอยู่บนความเท่าเทียมกัน 

ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังหรือตัดสินใจด้วยอคติ

ดงันัน้ ‘ฝ่า’ หรอืกฎบญัญตั ิคอื ความพยายามของปญัญาชนจนีทีจ่ะ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชนชั้นสูงให้หันมาเผชิญกับสถานการณ์ความ 

เปน็จรงิใหม้ากขึน้ กฎบญัญตัแิละสทิธิอำานาจจงึมลีกัษณะเกือ้กลูอาศยักนั 

ซึง่การบรหิารกฎบญัญตั ิผูน้ำาไมอ่าจทำาดว้ยตนเองทัง้หมด ตอ้งกระจายอำานาจ

สู่ผู้ดำาเนินการแทน จึงต้องมีวิธีการหรือกระบวนการสอดส่อง ตรวจสอบผล 

การปฏิบัติของเหล่าบริพาธอีกชั้น ซึ่งก็คือ ‘กุศโลบาย’ 
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กุศโลบาย

‘ซู่’ หรือ ‘ศิลปะ’ คือ ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดผลเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

ในมิติปรัชญาการปกครองของนักคิดจีนสายนิตินิยม (มุ่งเน้นเอาประสิทธิผลเป็นท่ีต้ัง ไม่สนว่า

วิธีการท่ีใช้จะขัดแย้งกับคุณค่าเชิงจริยธรรมหรือไม่) ซู่หมายถึงศิลปะท่ีใช้ในการบริหารบ้านเมือง 

(ในภาษาไทยอาจจะใช้คำาว่าอุบาย) ดังนั้นจึงมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเล่ห์เพทุบายหรือ 

ความยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา 

ปญัหาของบา้นเมอืงเกดิจากระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย ์ซึง่นกัคดิจนีมวีธิมีอง

และจดัการปญัหาต่างกนั เชน่ฝ่ายขงจือ่ ใหคุ้ณค่าแก่คูสั่มพนัธข์องคนในครอบครวัเปน็สำาคญั

เพราะผูกตรึงกับตัวชั่วชีวิต ตัวเชื่อมโยงคู่สัมพันธ์ทั้งหลายคือ ‘หลักคุณธรรม’ และเชื่อว่า

วิกฤติการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการที่ข้าบริพาธบกพร่อง ไม่ยึดหลักจริยธรรมกำากับ 

สายสัมพันธ์ ดังน้ัน วิธีการแก้ปัญหาจึงเป็นการเรียกร้องการปรับพฤติกรรมจากฝ่ายข้าบริพาธ

มากกว่าเรียกร้องจากผู้ปกครอง

ด้านฝ่ายหานเฟยจื่อ เน้นความสำาคัญของคู่สัมพันธ์ระหว่างเจ้า (ผู้นำา) กับข้า (ผู้ตาม) 

มากกว่า คู่สัมพันธ์ในระดับครอบครัว โดยสถานภาพของเจ้าและข้า ผู้เป็นเจ้าย่อมมีหน้าที่

โดยตรงในการจัดการข้า ไม่ต้องรอหรือหวังการปรับพฤติกรรมใดๆ จากผู้มีสิทธิอำานาจ 

น้อยกว่า เพราะเชื่อว่าสิ่งที่โยงใยให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกันคือ ความเห็นแก่

ผลประโยชน์ของตนทั้งสิ้น หาใช่คุณธรรมแต่อย่างใด เมื่อเห็นว่าการกระทำาใดๆ ของมนุษย์

ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะในรูปของทรัพย์สิน ชื่อเสียง เกียรติยศ 

หรอือำานาจ ผู้นำาซึง่ถอืครอง สทิธิอำานาจ ยอ่มต้องปอ้งกนัไมใ่ห้สิทธอิำานาจหลดุลอยไปตกใน

มือของผู้อื่น และผู้ที่จะช่วงชิงสิทธิอำานาจนั้นนอกจากศัตรูต่างแคว้นแล้วท่ีมุ่งแย่งชิงอย่าง

เปดิเผยแลว้ บคุคลท่ีเปน็อันตรายและปอ้งกนัได้ยากยิง่กว่าคอื ขา้บรพิาธท้ังหลาย โดยเฉพาะ

ผูท้ีว่างใจใกลช้ดินัน่เอง เมือ่มคีวามเช่ือเชน่นี ้การมกีศุโลบายจงึเปน็เรือ่งชีเ้ปน็ชีต้ายสถานะ

ของผู้นำา
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ศลิปะการใชก้ศุโลบายในการบรหิารบคุคลของหานเฟยจือ่ได้รบัอทิธพิลจาก

ปรัชญาการปกครองของสำานักเต๋าโดยตรง เป็นการนำาหลักการเร่ืองอู๋เหวย หรือ

หลักการแห่งความไร้การกระทำา มาประยุกต์ใช้สำาหรับชี้นำาและควบคุมการปฏิบัติ

ของผูเ้ปน็ขา้บรพิาธโดยเฉพาะ ซ่ึงนโยบายหลักคือ การปล่อยให้ข้าบริพาธปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเสรี โดยไม่เข้าไปก้าวก่าย แต่คอยดูผลงานท่ี

สำาเร็จว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ เพ่ือประเมินให้คุณหรือโทษตามกฎบัญญัติ  

ซึง่การทีผู่เ้ปน็เจ้าจะทำาเชน่นีไ้ด้ต้องมีความรูค้วามเขา้ใจตอ่คณุสมบัติของขา้บรพิาธ

ว่าใครมีสติปัญญามีความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่การงานประเภทใด
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ข้อปฏิบัติสำาหรับกุศโลบายแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1) ‘ส่วนที่เป็นแนวทางของผู้เป็นเจ้า’ ที่จะต้องวางตัวให้เกิดภาพลักษณ์น่ายำาเกรง 

และเก็บงำาความคิด วาจา กิริยา ไม่ให้เป็นท่ีสังเกตได้ว่าคิด หรือต้องการอะไร เพ่ือไม่ให้ถูก 

จับจุดได้จากข้าบริพาธท่ีสอพลอ อกีทัง้ตอ้งระวงัไมใ่หค้วามประพฤตหิรอืกเิลสสว่นตวัมสีว่น

ในการสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง ซ่ึงหานเฟยจ่ือได้ยกตัวอย่างมาเล่าเตือนใจถึง 10 กรณี 

เช่น การสนใจประโยชน์อันน้อยจนบั่นทอนผลประโยชน์ใหญ่ การละโมบในทรัพย์สิน 

ผลประโยชน์จนเป็นจุดพาให้ตัวตายบ้านเมืองล่มสลาย เป็นต้น

2) ‘ส่วนแนวทางสำาหรับการปฏิสัมพันธ์กับเหล่าบริพาธทั้งหลาย’ ผู้เป็นเจ้าต้อง

คอยสอดส่องช่องทางต่างๆ ท่ีจะเปิดโอกาสหรือสร้างปัจจัยให้ข้าบริพาธทำาการทุจริตได้ เช่น 

ผ่านทางชายา นางสนม หรือญาติ การหาเคร่ืองเล่นมาบำาเรอ เป็นต้น  รวมท้ังได้แนะนำาวิธีการ

ทดสอบน้ำาใจความภักดีของข้าบริพาธไว้ถึง 26 แบบ และให้ความสำาคัญกับการสดบัรบัฟังขอ้มลู

และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ข้าบริพาธนำาเสนอ

ทั้งนี้การใช้ศิลปะกุศโลบายของผู้เป็นเจ้าในทัศนะของหานเฟยจ่ือไม่ว่าจะเป็นการ

วางตัว การเก็บงำาความคิด การเลือกใช้คน การรับฟังอย่างเท่าทัน ฯลฯ ล้วนเป็นไปใน 

ฐานการตั้งรับเพื่อรักษาสิทธิอำานาจของผู้ปกครองมากกว่าจะคิดรุกหรือเบียดเบียนผู้อยู่ 

ใต้บังคับบัญชา

แม้ว่าในสายตาของคนทั่วไปจะมองว่า ปรัชญาหานเฟยจ่ือเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ 

ของพวกที่มองโลกในแง่ร้าย ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่ไว้ใจมนุษย์ร่วมสังคม ส่งเสริมการใช้

ความรุนแรง และมีความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาจนไม่เห็นความสำาคัญของศีลธรรม  

แต่วงการปกครองจีนไม่เคยทอดทิ้งหลักคิดหลักปฏิบัติของหานเฟยจ่ือเลยนับตั้งแต่สมัย

อาณาจักรฮั่นกระทั่งถึงยุคหลังราชวงศ์จีนในศตวรรษที่ 20 



โครงการผู้นําแห่งอนาคต 
Leadership for the Future

33



            “ดุจสายน�้า ดั่งสายลม”
ภาวะผู้นําในปรัชญาตะวันออก

34

พุทธจริยำและภำวะผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลงของพระพุทธเจ้ำ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพุทธจริยาและภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของพระพุทธเจ้า ตามกรอบทฤษฎี “ภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลง (Transformational Leadership)” ทีเ่นน้ศกึษาคณุลกัษณะ
ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผู้นำา โดยจะพิจารณาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของพระพุทธเจ้าใน 3 ประเด็น คือ

 การสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตนของพระพุทธเจ้า
 การสรา้งความเปล่ียนแปลงแก่ชวีติผู้อืน่ภายใต้สถานการณต่์าง	ๆ
 การท้าทายจารีตและความเชื่อเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 

	 ทางสังคมในระดับฐานราก	โดยวิเคราะห์จากเรื่องเล่าที่ปรากฏใน 
	 พระไตรปิฎกและอรรถกถา
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สังคมอนิเดยีโบราณ มแีนวความคดิท่ีแตกตา่งหลากหลาย กลุม่ลทัธิ

ความเช่ือท่ีดำารงอยู่ก่อนการเกิดของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

พวกพราหมณ์ ทีผ่กูพนัตัวเองกบัโลกย ์โดยทำาหนา้ท่ีส่ังสอนวทิยากรและประกอบ

พิธีกรรม และพวกศรมณะ (สมณะ) ซึ่งถือว่าตนเองอยู่เหนือข้อผูกพันทางโลก 

พุทธศาสนามีแนวปฏิบัติที่แปลกแยกจากจารีตดั้งเดิมของอินเดียที่สะท้อนอยู่ใน

วรรณกรรมมหาภารตะท่ีนิยมการทำาลายล้างและการแก้แค้น พระพุทธเจ้า (483 ปี

ก่อนคริสตศักราช) แม้จะเกิดในวรรณะกษัตริย์ท่ีมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะนกัรบ แตเ่รยีกรอ้งอหงิสา ความไมเ่บียดเบยีน และการตรวจสอบตนเอง 

พระองค์ให้ความสำาคัญแก่บุคคลในฐานะปัจเจกมากกว่าการเป็นสมาชิกของ

วรรณะใดวรรณะหนึ่ง 
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การสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าเปล่ียนแปลงตนเองผ่านการเรียนรู้จากสำานักคิดต่างๆ จนกระท่ัง

แสวงหาทางหลุดพ้นได้โดยการฝึกฝนใคร่ครวญอย่างมีสติด้วยตนเอง การไตร่ตรอง

ถงึการดำารงอยูใ่นฐานะมนษุยเ์กดิแกเ่จบ็ตายอยา่งถงึราก ทำาใหพ้ระองคต์ระหนกั

ถึงการดำารงตนในฐานะปัจเจกบุคคล และตระหนักถึงภาวะของมนุษย์และสัตว์โลก

ที่เผชิญกับความทุกข์แบบเดียวกัน  

การก้าวเข้าสู่วิถีสมณะ เป็นผู้สละบ้านเรือนและพันธะทางสังคมการเมือง 

เปน็การเปลีย่นแปลงในระดับจติวญิญาณ โดยสลายภาวะทีม่ตีวัเองเปน็ศนูยก์ลาง

ไปมีธรรมเป็นศูนย์กลาง

การเปลี่ยนแปลงพระองค์ในลักษณะนี้ไม่ได้เก่ียวข้องกับภาวะผู้นำาการ

เปล่ียนแปลงโดยตรง แต่การดำารงพรหมจรรย์โดยอาศัยปัญญาอันเห็นแจ้งโดยชอบ

ด้วยจริยาวัตรของสมณะผู้สันโดษ ดำาเนินชีวิตในทางสายกลางและเน้นวิถีชีวิตที่

ปราศจากการเบียดเบียน ทำาให้คนจำานวนมากเสื่อมใสศรัทธา เพราะวิธีการที่

พระองคจั์ดการกบัสถานการณ์ตา่งๆ ลว้นอยู่บนหลักการท่ีถกูตอ้ง และการปฏบิติั

ต่อกันด้วยอหิงสา
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การสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตผู้อื่นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ปณิธานของสิทธัตถะเม่ือออกบวชคือ การแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์  

เมือ่บรรลธุรรมเป็นพระพทุธเจ้าแลว้ สิง่ทีท่รงมุง่หวังคอื การช่วยให้ผูอ้ืน่หลุดพ้นจาก

ความทกุข ์เหตกุารณ์ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเกีย่วขอ้งกบับคุคล สถานการณท์ีเ่ปน็ปญัหา

ในลักษณะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

“พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงปัจเจกบุคคลผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์”
ในภาวะของทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเม่ือสัมพันธ์กับผู้ท่ีเป็นท่ีรักในครอบครัว เช่น 

กรณีของปฏาจาราท่ีสญูเสยีคนในครอบครวั และกสีาโคตรมท่ีีสูญเสียลูก พระพุทธเจ้า

แสดงออกถงึภาวะผูน้ำา ประการแรก ด้วยการไมแ่บง่แยกปฏบิตัติอ่ผูค้นและใหค้วาม

สำาคญัแกค่นเล็กคนน้อยหรือคนท่ีสังคมรังเกียจ อันเป็นการท้าทายต่อจารีตของสังคม

ในยุคน้ัน ท่ีสตรี โสเภณี ชาวนา ศูทร ซ่ึงระบบของศาสนาพราหมณ์จัดให้มีสถานะต่ำา

และถูกกีดกันออกจากการศึกษาพระเวท ประการท่ีสอง พระองค์แสดงความสามารถ

ในการนำาทางความคดิของปจัเจกบคุคลไปสูก่ารเขา้ใจความจรงิเพือ่ปรบัเปลีย่นชวีติ

ของตนเอง พระองค์ชว่ยใหก้สีาโคตรมีมองเหน็ความตายเปน็สจัจะของชวีติ ในขณะ

ที่ทรงรั้งสติและปลอบโยนให้ปฏาจารามั่นใจว่านางได้พบท่ีพ่ึงท่ีดีท่ีสุดแล้ว วิธีการ

ของพระองค์ในสองกรณีนี้ คือ การพาคนทั้งสองออกไปจากสถานการณ์แห่ง 

ความทุกข์ที่เป็นอยู่ชั่วขณะ ไปยืนอยู่ ณ จุดอื่นที่สามารถหันมามองชีวิตและตัวตน

ของตนเองชัดข้ึน ทำาให้ตระหนักถึงคุณค่าของตน แล้วนำาไปสู่การเข้าใจความจริง

เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
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การพาคนออกไปจากสถานการณ์แห่งความทุกข์ที่เป็นอยู่ชั่วขณะ...
ไปยืนอยู่ ณ จุดที่สามารถหันมามองชีวิตและตัวตนของตนเองชัดขึ้น 
ท�าให้ตระหนักถึงคุณค่าของตน น�าไปสู่การเข้าใจความจริงเพื่อ
ปรับเปลี่ยนชีวิตของตนให้ดีขึ้น
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“พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน”
เช่น กรณสีงครามระหวา่งพระญาต ิสงครามแกแ้ค้นของพระเจ้าวฑิฑูภะ ความขดัแยง้

ภายในชมุชนสงฆ ์และการทำาลายสงฆข์องพระเทวทตั สะทอ้นการแยกแยะปญัหาเพือ่แกไ้ข

ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น

กรณีสงครามระหว่างพระญาติที่ขัดแย้งกันเพราะแย่งชิงน้ำาเพื่อการเกษตร ทรงอยู่ 

ในฐานะเป็นท่ีเคารพจึงเตือนสติให้ตระหนักถึงชีวิตท่ีดีงามคือชีวิตท่ีไม่เบียดเบียน ไม่สร้าง

ความเดือดร้อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของตนเอง ซึ่งสะท้อน

จุดยืนเรื่องอหิงสาธรรม

กรณสีงครามแก้แค้นของพระเจา้วิฑูฑภะและการล่มสลายของศากยวงศซ์ึง่เปน็ตระกูล

ของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเจ้าศากยะได้เล่นไม่ซื่อโดยส่งธิดาที่เกิดจากทาสีไปให้อภิเษกกับ

พระเจ้าปัสเสนทิ เมื่อพระเจ้าวิฑูฑภะทราบว่าตนมีชาติกำาเนิดจากมารดาที่ต่ำาต้อยไม่เป็นที่

ยอมรับของชาวศากยะ ทั้งยังถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างรุนแรงจึงผูกใจเจ็บ เมื่อเติบใหญ่

และมอีำานาจจึงไดย้กทัพเพือ่โจมตกีรงุกบลิพสัดุ ์พระพทุธเจ้าทรงทราบเหตกุารณแ์ละทราบ

ว่าพวกศากยะจะไม่อาจต้านทานได้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปเพ่ือเตือนสติจนพระเจ้าวิฑูฑภะ

ยกทัพกลับถึง 3 ครั้ง 3 ครา แต่ครั้งที่ 4 พระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาที่ชาวศากยะ 

ต้องชดใช้กรรมเก่าที่เคยก่อไว้ในชาติก่อนจึงมิได้เสด็จมาห้าม 

กรณีนี้สะท้อนภาวะผู้น�าที่มีทักษะในการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ข้อจ�ากัดของบุคคล ตลอดจนการมองเห็นขีดความสามารถ
ของตนเองในการจัดการปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ
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กรณกีารทะเลาะววิาทของภิกษชุาวเมืองโกสัมพ ีอนัเกดิจากความเขา้ใจผดิ

ในวินัยบัญญัติบางเรื่องของภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งทำาผิดแล้วไม่ยอมรับผิด เมื่อมีการ

ลงโทษโดยภิกษุรูปอื่นจึงเกิดความไม่พอใจและนำาไปสู่การแบ่งฝ่าย พระพุทธเจ้า

ไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ พระองค์จึงได้เตือนสติก่อนจะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไป 

ส่งผลกระทบต่อบรรดาภิกษุผู้ก่อการทะเลาะวิวาท เพราะชาวเมืองโกสัมพีมีความ

ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์หายไปโดยไม่บอกลาจึงสืบเสาะหาสาเหตุ 

เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปเพราะความบาดหมางของภิกษุ 2 กลุ่ม จึงได้

ระงับความอุปถัมภ์ ไม่ใส่บาตร ไม่เข้าวัด ไม่ถวายปัจจัยใดๆ ทำาให้ภิกษุเหล่านั้น

ตระหนกัถงึความผดิของตน ยอมขอโทษกนัและกนั กลบัมารว่มสงัฆกรรมกนัใหม ่

กรณดีงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็ความหลกัแหลมของพระพทุธเจา้ทีไ่ดด้ำาเนนิการเพือ่

ให้ภิกษุได้ตระหนักว่า แท้จริงแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มีอำานาจอะไรเลย หากไม่ได้

รับการดูแลอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่และได้รับความเคารพจากฆราวาสซึ่งศรัทธาใน

พุทธศาสนาซ่ึงมีศูนย์รวมอยู่ท่ีพระพุทธเจ้า ภิกษุย่อมไม่สามารถดำารงชีวิตได้ปกติสุข

กรณพีระเทวทตั ออกบวชพร้อมกบัเจ้าศากยะ

หลายพระองค์ แต่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ จึงไม่ได้

รบัการยอมรบัจากชุมชนสงฆแ์ละฆราวาสเหมอืนกบั

เจ้าศากยะองค์อ่ืน จึงเกิดความไม่พอใจและอยาก

เอาชนะพระพุทธเจ้า แสวงหาศรัทธาและอำานาจ

ค้ำาจนุจากพระเจา้อชาตศัตร ูพยายามหาทางปกครอง

สงฆ์แทนพระพุทธเจ้า ในกรณีดังกลา่วนี ้พระพทุธเจา้

ทรงแยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสงฆ์ออกจาก

ประเด็นส่วนตัว ทรงแยกหลักการออกจากความ

ปรารถนาส่วนบุคคล เล็งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

ความสามารถในการ
แยกแยะผลกระทบของ
ปัญหาและวางแนวทาง
จ�ากัดขอบเขตของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคมส่วนรวม แล้วจึงทรงดำาเนินการเพื่อจำากัดขอบเขต 

ความขัดแย้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนปรกติทั่วไปและ 

ความปรกติสุขของพระสงฆ์โดยรวม อาจเรียกว่านี่คือความสามารถในการ

แยกแยะผลกระทบของปัญหาและวางแนวทางจำากัดขอบเขตของผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้น
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การท้าทายจารีตและความเชื่อเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในระดับฐานราก

พระพุทธเจา้ทรงเปน็นกัปฏิรปูทีพ่ยายามวพิากษว์จิารณแ์นวคดิท่ีครอบงำาสังคม

อินเดียในสมัยนั้นโดยเฉพาะระบบวรรณะของพราหมณ์ พระองค์ไม่ใช่นักปฏิวัติสังคม 

ไม่ได้มุ่งล้มล้างโครงสร้างเดิมของสังคมพราหมณ์-ฮินดู แต่ทรงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือ 

เปิดทางเลือกแก่คนในสังคมอินเดียโบราณ 

โดยพระพุทธเจ้ามักช้ีให้เห็นความหมายท่ีแท้จริงของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ด้วยท่าทีท่ี

เคารพต่อจารีต ยึดโยงกับบรรทัดฐานทางศีลธรรมของปัจเจกบุคคลและสังคม  

ดังเช่นการท่ีพระองค์ทรงวิพากษ์ความหมายของพราหมณ์ โดยช้ีให้ตระหนักถึงความหมาย

ที่แท้จริงของความเป็นพราหมณ์ ทรงช้ีให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกัน 

ทั้งโดยการเกิดและการกระทำาทางศีลธรรม ไม่ใช่ดีเลวโดยชาติกำาเนิดหรือสถานะทาง

สังคมที่ผู้คนกำาหนดขึ้น

เมื่อวิเคราะห์จากจริยาวัตรและเรื่องเล่าต่างๆ พบว่าพระพุทธเจ้าแตกต่างจาก

ครูคนอื่นๆ ในยุคสมัยเดียวกัน พระองค์ไม่ทรงสอนธรรมโดยอาศัยการคาดคะเน

ด้วยเหตุผลเชิงปรัชญาและความเชื่อสืบต่อกันมา แต่ส่ังสอนในส่ิงท่ีพระองค์มี

ประสบการณ์ตรงและมคีวามรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ อยา่งแทจ้รงิ โดยอาศัยการบำาเพ็ญเพียร

เป็นเวลานาน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ท่ีเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และ

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ จนสามารถตอบโตป้ญัหาหรอืสถานการณท์ีย่ากลำาบากได้

อย่างตรงไปตรงมา ด้วยหลักการของความเสมอภาค ความยุติธรรม และความชอบธรรม 
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พระองค์ทรงเปน็ผูน้ำาทีมี่บคุลกิภาพทีผู่ค้นศรทัธาไวว้างใจ ทรงมคีวามเปน็

กัลยาณมิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้คน ทำาให้

อยากเปน็คนดงีาม นอกจากนีพ้ระพทุธเจา้ยงัทรงมคีวามสามารถในการหยัง่รูถ้งึ

ขอบเขตอำานาจและสิทธิที่ตนเองจะเข้าไปจัดการกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ทัง้สามารถสรา้งเครอืขา่ยจากพลงัชมุชนใหเ้ขา้มามส่ีวนรว่มในการแกป้ญัหาอยา่ง

สร้างสรรค์และได้ผลจริง

การทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใหค้วามสำาคญัตอ่ความตอ้งการและวถิชีวีติของ

ปัจเจกชน เปิดพื้นที่ทางศาสนาแก่คนทุกชนชั้น โดยเฉพาะชนชั้นล่างของสังคม 

เป็นการท้าทายจารีตทางสังคม เป็นความพยายามเปล่ียนแปลงระบบความคิด

ความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดียโบราณ

ท�าลายก�าแพงทางความคิดบางอย่าง
ที่ไม่เอื้อต่อวิถีชีวิตมนุษย์ เพื่อให้สังคม
เคลื่อนไปในวิถีที่ก้าวหน้ากว่าเดิม


