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วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม  อำเภอดำเนนิสะดวก  จงัหวดัราชบุรี
สำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัราชบรุ ีแหงที ่๑
โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกบาลีประจำจังหวดัราชบุร ีแหงท่ี ๒





โดย :

พระราชญาณวสิฐิ  (เสริมชัย  ชยมงฺคโล  ป.ธ.๖, รป.ม., มธ.)

กองบรรณาธกิาร :
พระมหาปราโมทย  ปโมทิโต (ป.ธ.๙, พธ.บ., มมจร.)
พระมหาประเสรฐิ  ปญฺาเสฏโฐ ( น.ธ.เอก, ป.ธ.๖)
พระมหามณฑล  อตตฺทนโฺต (ป.ธ.๗, วท.บ., มก.)
พระมหาพิเชษฐ  กนตฺเชฏโฐ (ป.ธ.๙, วศ.บ., สจล.)
พระมหาธีรชัย  ธรีชโย (ป.ธ.๙)
พระนพรัตน  นวรตโน (น.ธ.เอก, บธ.บ., มศป.)

จดัทำรปูเลม/เรยีงพมิพ :
พระสุวทิย  ฐติกุสโล
กองงานสือ่/สิง่พมิพ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบรุ ี ๗๐๑๓๐
โทรศพัท ๐-๓๒๒๔-๖๐๙๐-๖ กด (ตอ) ๑๕๙

จดัพมิพโดย :
มลูนธิพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย เลขท่ี ๑๐๙/๑ หมทูี ่๗
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบรุ ี  ๗๐๑๓๐

สถิติการพมิพ :
คร้ังท่ี ๑ ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗  จำนวน  ๓,๐๐๐  เลม
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หลวงพอวัดปากน้ำ
ผปูฏิบตัแิละสอนสมถวปิสสนากัมมัฏฐาน

ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจา




(ฟน ชตุนิธฺรมหาเถร  ป.ธ.๙)
วดัสามพระยา  กรงุเทพมหานคร

สมเด็จพระอปุชญาย ของพระราชญาณวิสฐิ




(เก่ียว อปุเสณมหาเถร ป.ธ.๙)

วดัสระเกศ  ราชวรมหาวหิาร  กรงุเทพมหานคร
สมเดจ็พระกรรมวาจาจารย ของพระราชญาณวิสฐิ




(ชวง วรปฺุญมหาเถร  ป.ธ.๙)
วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ กรงุเทพมหานคร

สมเดจ็พระอนสุาวนาจารย ของพระราชญาณวิสฐิ




(วรีะ คณตุตฺโม)

รองเจาอาวาสและอาจารยใหญฝายวปิสสนาธรุะ
วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ กรงุเทพมหานคร

พระวิปสสนาจารย ของพระราชญาณวิสฐิ



          
เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

ประธานศูนยประสานงาน สำนักปฏิบัตธิรรม ประจำจังหวัดแหงประเทศไทย
ประธานศนูยสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และความม่ันคงแหงสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ



มุทิตา-สักการะ


เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบรุี

 ⌫
 ⌫

 ⌦⌫
⌦⌫ ⌫

 
 

 ⌫
⌫⌫ ⌫

     ⌫ ⌫
  ⌫

 ⌫
⌫ ⌫⌫

 ⌫
 ⌦⌫

  ⌫
 ⌦

⌫     





ในมหามงคลสมยั พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั “๕ ธนัวามหาราช” นี ้ พระเดชพระคณุ พระภาวนาวิสทุธคิณุ (เสริมชัย
ชยมงคฺโล)  เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม และกรรมการอำนวยการ
มลูนิธพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย คอื “หลวงปา” ของพวกเรา ไดรบัพระมหา
กรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ  เปน พระราชาคณะชัน้ราช ที่
พระราชญาณวสิฐิ  ว.ิ  ภาวนามงคลสทิธิปรีชา  มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม
คามวาส ีดวย ยงัความปลืม้ปต ิแกศษิยานุศษิยและญาตมิติรท้ังหลายเปนอยางมาก

ดวยวา  เปนทีท่ราบกนัดวีา หลวงปาของเรา  แมทานจะบวชเม่ือมอีายมุาก
แลว (๕๗ ป) มานานถงึ ๑๙ พรรษาแลว     แตทานก็ยงัตองทำงานหนกั สนอง
งานคณะสงฆ เพือ่ความเจริญและม่ันคงแหงสถาบันชาต ิสถาบนัพระพุทธ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษตัรยิ   ซึง่หลวงปาของเราไดปรารภถงึ และได
ตัง้ใจทมุเท กำลงักาย และสติปญญา  ทำงานเพือ่สถาบันหลกัทัง้ ๓ ของไทย
เราน้ี อยางเขมแขง็ จรงิจงั ตลอดมา  โดยไมคำนงึถงึสงัขาร ทีแ่กรวงโรยลงทกุ
วนั จนเปนทีห่วงใยในสขุภาพของสังขาร อนัชราภาพลงเรือ่ยๆ ของทานดวยกัน
ทัง้นัน้ และพวกเรากไ็ดพากันขอรอง  ใหทานทำงานใหนอยลง ใหมอบหมายหนาที่
การงานใหพระลกูๆ เขาทำใหมากขึน้ ทานก็บอกแตวา ไดมอบหมายใหเขาทำไป
มากแลว แตหลวงปากย็งัตองเปนหลกั และเปนผนูำทำใหเขาดู เพือ่ใหเขาต้ังหลกั
ตวัเองใหแขง็แกรงขึน้กวานี ้กอนทีเ่ราเอง จะแกเฒาจนทำไมได วดัหลวงพอสด
ธรรมกายารามนี ้ เปนวดัใหญ มกีจิกรรมมาก จงึตองฝกฝนอบรมคนของเรา  ให
เขมแข็ง ใหมากกวาน้ี



วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดรบัการจดัตัง้เปนโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม
แผนกบาลี ประจำจงัหวัดราชบรุ ี(แหงท่ี ๒) โดยมตมิหาเถรสมาคม เม่ือวันท่ี
๒๐  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒    มพีระภิกษุ-สามเณร อยเูรียนพระปริยตัธิรรม และ
ปฏิบตัพิระสทัธรรมเพิม่มากข้ึนเปนลำดบั    เฉพาะปนี ้(พ.ศ.๒๕๔๗) มพีระภิกษุ
อยจูำพรรษา ๙๗ รปู สามเณร ๔๔ รปู รวม ๑๔๑ รปู เปนนกัเรียนแผนกธรรม
(นกัธรรมตรี-โท-เอก) จำนวน ๕๖ รปู  เปนนกัเรยีนแผนกบาลี (ชัน้บาลไีวยากรณ
๒๔ รปู  ชัน้ประโยค ๑-๒ ถงึ ป.ธ.๙ จำนวน ๖๐ รปู) รวม ๘๔ รปู    ตลอดระยะ
เวลา ๓ ปทีผ่านมา  มพีระภกิษุสามเณรวดัน้ี สอบไลในสนามหลวงได ๓๐ รปูข้ึน
ไป   เฉพาะปการศึกษา ๒๕๔๖ (สอบไลในสนามหลวงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗)
ไดสงนักเรยีนชัน้ ป.ธ.๙ เขาสอบในสนามหลวง ปรากฏวาสอบไลไดหมดทัง้ ๕
รปู (๑๐๐%)

นอกจากการเรียนการสอนพระปรยิตัธิรรม ทัง้แผนกธรรมและแผนกบาลแีลว
วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม ยงัเปนสำนกัปฏิบตัพิระกัมมฏัฐาน  ใหการศึกษา
อบรมธรรมปฏบิตัแิกพระภกิษุ-สามเณร และญาติโยมสาธชุน ควบคกูนักับสำนกั
เรียนตลอดมาดวย และไดรบัการจดัตัง้   เปนสำนกัปฏิบตัธิรรม ประจำจงัหวัด
ราชบุร ีแหงที ่๑ (โดยมตมิหาเถรสมาคม)  เม่ือวนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได
สนองงานของคณะสงฆและของรัฐบาล    เตม็กำลงัสติ ปญญา ความสามารถ
และกำลงัทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิง ไดดำเนินโครงการตางๆ  ดวยความสนับ
สนนุของทางการคณะสงฆ  และสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ      ไดแก
โครงการธรรมปฏิบตัเิฉลมิพระเกียรต ิ เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน  ของ
เจาหนาทีข่องรัฐ โครงการครอบครวัอบอนุดวยพระธรรม และยังไดจดัโครงการ
ใหการศึกษาอบรมธรรมปฏบิตัอิืน่ๆ อกี   ไดแก  โครงการอบรมสมถวิปสสนา
กมัมัฏฐาน  ตามแนวสติปฏฐาน ๔   “หลกัสตูรพระวปิสสนาจารย”      โครงการ
บรรพชากลุบตุรเปนสามเณร   อยปูฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ    และโครงการ
อปุสมบทกุลบตุรเปนพระภิกษอุยปูฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ และจดัรายการ



วทิยุ โทรทศัน ออกอากาศทางสถานวีทิยุและโทรทัศน ทัว่ประเทศ  รวม ๓๐
สถาน ีและยังรวบรวมเรยีบเรยีง   หนงัสือคมูอืธรรมปฏิบตัอิกีหลายเลม จงึ
เปนงานหนกัมาก สำหรับผมูอีายุมากปูนน้ี (ปจจุบนัอายุยาง ๗๖ ป) แลว แตกย็งั
เหน็ทานทำงาน เพือ่พระพทุธศาสนาอยางเขมแขง็ จรงิจงั ตลอดมา เฉพาะ ๑๑
เดอืนของปนี ้(มกราคม-พฤศจิกายน)  ไดมผีเูขารบัการอบรมแลว ๕๗ คณะ รวม
ผเูขารบัการอบรม จำนวน ๑๕,๘๑๖ คน เฉลีย่เดอืนละ ๕-๗ คณะ  มผีเูขารบั
การอบรมเฉล่ียเดอืนละ ๑,๔๓๘ คน

การทีห่ลวงปา ไดรบัพระมหากรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานเลือ่นสมณศักด์ิ
ดวยความเมตตาของทานเจาคณะจังหวดัราชบุร ีและเจาคณะผปูกครองทุก
ระดบั ตัง้แตเจาคณะตำบลทานดั  เจาคณะอำเภอดำเนนิสะดวก เจาคณะ
ภาค ๑๕   เจาคณะใหญหนกลาง ถงึกรรมการมหาเถรสมาคม  โดยเจาประคณุ
สมเด็จพระพฒุาจารย (เก่ียว  อปุเสณมหาเถร) ผเูปนประธานคณะผปูฏบิตัหินาท่ี
สมเดจ็พระสังฆราช ประธานมหาเถรสมาคม    จงึเปนเร่ืองท่ีพวกเราท้ังหลาย
ตางปลาบปลืม้ ยนิดี      อนโุมทนาในกศุลเจตนาของพระมหาเถระ และพระ
เถรานุเถระทุกทาน      รสูกึซาบซ้ึง และสำนกึในพระมหากรุณาธคิณุ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวั  ผทูรงคุณอนัประเสริฐสงูสดุยิง่ของไทยเรา   ลนเกลาลน
กระหมอม หาทีส่ดุมิได  ซึง่พวกเราทัง้หลาย จะขอเทดิทนูบชูา พระมหากรุณาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เหนือเกลาเหนอืกระหมอมจนตลอดชวีติ และ
ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระและพระเถรานุเถระทกุทาน ในกศุลเจตนาท่ี
ไดเมตตา แกหลวงปาของเราเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนีด้วย

ในโอกาสอนัเปนมหามงคลนี ้  มลูนิธพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย      อำเภอ
ดำเนนิสะดวก จงัหวัดราชบุร ี   จงึไดจดัพิมพหนังสือ “หลกัธรรมาภบิาล และ
ประมุขศิลป : คณุลักษณะความเปนผนูำทีด่”ี จำนวน ๓,๐๐๐ เลม     ซึง่เปน
ปาฐกถาธรรม ทีท่านไดเคยออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย
มาแลว ๒ ตอน และอกี ๓ ตอน       ไดออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง



กรมอุตนุยิมวิทยา AM Stereo 1,287 kHz  รวมเปน ๕ ตอน  (สวนเร่ือง ประมุข
ศลิป ยงัไมเคยออกอากาศ) เพือ่ถวายเปนมทุติาสกัการะ แกหลวงปาของเรา ให
ทานแจกแกพระภิกษุ-สามเณร และญาตโิยมสาธชุน  ผมูาแสดงมุทติาจิตแกทาน
ตามแตทานจะเหน็สมควร   เพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกศุล   แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ  ผทูรงคณุอันประเสริฐ
และอทุศิถวาย บชูาพระคุณ ของคณุครูพระอปุชฌาอาจารย  คณุบดิามารดา และ
ผมูพีระคณุทกุทาน ณ โอกาสนีด้วย  หนังสอืนี ้สำเรจ็ดวยความอตุสาหะวริยิะ
ของพระสุวทิย  ฐติกุสโล และคณุทรงพล  ชชัวาลพนัธ ผเูปนเจาภาพจัดพิมพ
เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)  กบัญาตโิยมสาธชุน   ผมูจีติศรัทธา
ทัง้หลาย รวมกนับรจิาค เพ่ือใหหนังสือน้ี สำเรจ็ประโยชนแกผสูนใจศึกษาสมัมา
ปฏบิตัติามสมควร ขาพเจาจงึขอขอบคุณและอนโุมทนาสาธุการไว ณ โอกาสนีด้วย

ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยั   จงไดโปรดดลบนัดาล  ใหผมูจีติศรทัธา และ
กศุลเจตนา   ชวยใหการจดัพมิพหนังสอืนี ้ สำเรจ็ลงดวยด ี  ใหเจรญิดวย  อายุ
วรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ ธนสาร/ธรรมสารสมบตั ิ    คดิประสงคจำนงหมาย
สิง่ใดโดยชอบ ทีไ่มเหลือวสิยั เหตุ ปจจยั ขอจงพลนัสำเรจ็ ทกุประการ เทอญ ฯ

      (นายอรณุ  งามด)ี
   ประธานมลูนิธพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย

  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบรุ ี๗๐๑๓๐
        ๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗
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๒๘
๔๒
๕๖
๖๙
๘๑

๑๐๒

มทุติา-สกัการะ “พระราชญาณวสิฐิ”
คำนำ (ในการพมิพครัง้ที ่๒)
ประวตัวิดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ  (เสริมชยั  ชยมงคฺโล)
รวมปาฐกถาธรรม “หลกัธรรมาภิบาล”

ตอนท่ี ๑ (วนัอาทติยที ่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗) ...........................................
ตอนที ่๒ (วนัอาทิตยที ่ ๒๐ มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๔๗) ................................................
ตอนท่ี ๓ (วนัอาทิตยที ่ ๑๗ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗) ....................................................
ตอนท่ี ๔ (วนัอาทติยที ่ ๑๔ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๔๗) ..........................................
ตอนท่ี ๕ (วนัอาทติยที ่ ๒๑ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๔๗) ..........................................

ประมขุศิลป คณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่ ี(Good  Leadership) .........................
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ในสถาบนัพทุธภาวนาวิชชาธรรมกาย
อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี๗๐๑๓๐

สถาบนัพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย      กอกำเนดิขึน้ โดยมเีจาประคุณ
สมเดจ็พระพุฒาจารย   (เกีย่ว อปุเสโณ ป.ธ.๙)   วดัสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร
ตัง้แตครัง้ดำรงสมณศกัดิ ์ เปนทีพ่ระพรหมคณุาภรณ   เปนประธานสถาบนัฯ
ม ีเจาประคณุสมเดจ็พระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุโฺญ ป.ธ.๙) สมยัดำรง
สมณศกัด์ิ  เปนท่ีพระธรรมธีรราชมหามุน ี  พระธรรมธรีราชมหามนุ ี (วเิชยีร
อโนมคุโณ ป.ธ.๙)  สมัยดำรงสมณศกัด์ิเปนทีพ่ระเมธวีราภรณ    และพระราช-
พรหมเถร  (วรีะ คณุตตฺโม)  สมยัดำรงสมณศกัด์ิเปนท่ีพระภาวนาโกศลเถระ  รอง
เจาอาวาส และอาจารยใหญฝายวปิสสนาธุระ วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ  เปนรอง
ประธานสถาบันฯ
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ดวยความสนับสนุนของ  โครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน  วดัปากน้ำ
ภาษีเจริญ และโครงการ/มลูนิธพิทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย วดัสระเกศ ราชวร
มหาวหิาร   โดยม ีศาสตราจารยบญัญตั ิสชุวีะ เปนประธานมูลนธิิ ตัง้แตสมัย
ยงัดำรงตำแหนง ประธานศาลฎกีา    และ นายเสรมิชยั พลพฒันาฤทธิ ์ ผซูึง่
ภายหลงัไดบรรพชาอุปสมบท เมือ่วนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙  เปน ผอูำนวยการ
ฝายบริหาร และฝายวิปสสนา

สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย มวีตัถปุระสงค ในการดำเนินกจิกรรม
ตางๆ ทีส่ำคญั ๓ ประการ คอื

๑. เพ่ือสรางพระในใจตนเอง และผอูืน่  เพ่ือความรมเยน็เปนสุข ของสาธชุน
ใหกวางขวางออกไป

๒. เพือ่สรางพระวปิสสนาจารย หรอืวทิยากร ใหเปนผทูรงคณุวฒุ ิและให
งดงามพรอมดวยศลีาจารวตัร เปนแบบอยางทีด่แีกผอูืน่ เปนท่ีพึง่ทางใจ
แกสาธุชนไดอยางแทจริง ไดชวยกันสืบบวรพระพทุธศาสนา ใหยนืยาว
ยิง่ๆ ขึน้ไป

๓. เพือ่รกัษา และสืบตอธรรมปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน  ๔  ตามทีห่ลวงพอ
วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนฺทสโร) ไดปฏิบตัแิละส่ังสอน
ถายทอดเอาไว

เร่ิมเปดอบรมพระกมัมัฏฐาน แดพระสงฆ รนุแรกข้ึน    ระหวางวันท่ี ๒๓
กมุภาพันธ ถงึ ๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๕  ทัง้ทีใ่นขณะนัน้ยงัมไิดมอีาคารสิง่กอสราง
แตอยางใด   กจิการของสถาบนัแหงนี ้ จงึไดเริม่ดำเนนิอยางตอเนือ่ง นบัตัง้แต
บดัน้ันเปนตนมา และไดรบัการอุปถัมภและการบรหิาร ใหเจรญิรงุเรอืงสบืตอมา
จนถึงปจจุบันนี้

ตอมา   ประธานมลูนิธไิดขออนญุาตกอสราง และตัง้  เปนวัดภายในสถาบนั
แหงน้ี และไดรบัความเห็นชอบ จากมหาเถรสมาคม ใหตัง้เปนวัดได  เม่ือวันท่ี
๒๐ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๔

ประวัติ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
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และ กระทรวงศกึษาธิการ ไดประกาศตัง้เปนวดั ชือ่ “วดัหลวงพอสดธรรม-
กายาราม” ขึน้ ในพระพทุธศาสนา    เมือ่วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔   โดยมี
พระมหาเสรมิชัย ชยมงคฺโล ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, รป.ม., มธ.  (ปจจุบนัดำรงสมณศกัด์ิ
เปนท่ี พระราชญาณวสิฐิ  ว.ิ  ภาวนามงคลสิทธิปรีชา มหาคณสิสร บวรสังฆาราม
คามวาส)ี    เปนผไูดรบัแตงต้ัง เปนปฐมเจาอาวาส  เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ในป
เดียวกันน้ี

ไดจดัดำเนนิการ ใหการศกึษา อบรม พระภกิษุและสามเณร    ทัง้ใหการ
ศกึษาภาคพระปรยิตัธิรรม (แผนกธรรมและบาล)ี และทัง้ใหการอบรมภาคปฏิบตัิ
พระกมัมัฏฐาน

เฉพาะการใหการศกึษาภาคปรยิตัธิรรมแผนกบาลนีัน้ วดัหลวงพอสดธรรม-
กายาราม  ไดเปดการเรยีนการสอนถงึชัน้ประโยค ป.ธ.๙ และไดรบัการคดัเลอืก
และต้ังเปนโรงเรยีนพระปริยตัธิรรมแผนกบาลี ประจำจงัหวดัราชบุร ี(แหงที่
๒)     เม่ือวันท่ี ๒๐ ตลุาคม  พ.ศ.๒๕๔๒  (โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกบาลี
ประจำจังหวัดท่ัวประเทศ ทีไ่ดรบัการคดัเลือก และตัง้เปนโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม
แผนกบาล ีในรนุแรกนีม้เีพียง ๒๓ แหงเทาน้ัน)

เฉพาะภาคปฏิบตัพิระกมัมฏัฐาน  ทางวดัไดดำเนนิกจิกรรมทีส่ำคญั ตางๆ
สบืตอมา จากสถาบนัพทุธภาวนาวิชชาธรรมกาย ทีไ่ดดำเนนิมาแลว  ตัง้แตปพทุธ-
ศกัราช ๒๕๒๕  คอื เปดการอบรมสมถวปิสสนากัมมฏัฐาน และใหการเผยแผ
ธรรมทางสือ่มวลชนตางๆ ภายในประเทศ  การจดัหนวยเผยแผเคลือ่นที ่ไปอำนวย
การฝกอบรมกมัมฏัฐานตามภาคตางๆ ทัว่ประเทศ  และการเดนิทางไปเผยแผ
ในตางประเทศ เปนตน  ตลอดมาจนถงึปจจบุนั
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  วิ.  ภาวนามงคลสิทธปิรชีา  มหาคณสิสร
บวรสังฆาราม  คามวาสี

ชือ่ ฉายา พระราชญาณวิสฐิ   (เสริมชยั ชยมงฺคโล)
นามสกลุ พลพัฒนาฤทธิ์
วนั เดือน ป เกิด วนัพฤหัสบดีที ่๖  มนีาคม  พ.ศ.๒๔๗๒
ชาติภูมิเดิม อำเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย
อปุสมบท ๖  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙
ณ พทัธสมีา วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ

ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ



“หลักธรรมาภิบาล” 19

สมเดจ็พระอปุชฌาย
สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย
(ฟน ชตุนิธฺรมหาเถร  ป.ธ.๙)
วดัสามพระยา
กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกรรมวาจาจารย
สมเดจ็พระพุฒาจารย
(เกีย่ว  อปุเสณมหาเถร  ป.ธ.๙)
วดัสระเกศ ราชวรมหาวหิาร
กรุงเทพมหานคร
ในสมยัทีด่ำรงสมณศกัดิ ์เปนที่
พระพรหมคณุาภรณ
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พระวิปสสนาจารย
พระราชพรหมเถร
(วรีะ คณตุตฺโม)
รองเจาอาวาส และ
อาจารยใหญฝายวิปสสนาธรุะ
วดัปากน้ำ
ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร
ในสมยัทีด่ำรงสมณศกัดิ ์เปนที่
พระภาวนาโกศลเถระ

สมเด็จพระอนสุาวนาจารย
สมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย
(ชวง วรปุญฺมหาเถร  ป.ธ.๙)
วดัปากน้ำ
ภาษเีจริญ  กรงุเทพมหานคร
ในสมยัทีด่ำรงสมณศกัดิ ์เปนที่
พระธรรมธีรราชมหามนุี

ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ
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ประวตัยิอ
เมือ่อปุสมบทเปนพระภิกษแุลว  (บวชเมือ่วนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙)
ณ พทัธสมีา  วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ

วฒุกิารศกึษาภาคปริยตัิ
ป.ธ.๖, น.ธ.เอก

เปนพระอุปชฌายสามัญ
วนัท่ี ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๙

เปนพระราชาคณะช้ันสามญั ที่
พระภาวนาวสิทุธคิณุ  ว.ิป.  (วนัท่ี ๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑)

เปนพระราชาคณะชัน้ราช ที่
พระราชญาณวิสฐิ   ว.ิ  ภาวนามงคลสทิธิปรีชา  มหาคณสิสร  บวรสงัฆาราม
คามวาสี   (วนัท่ี ๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗)

สงักัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พรรษา ๑-๕ (พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๓)

สงักัดวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
พรรษา ๖ (พ.ศ.๒๕๓๔ - ปจจุบนั)
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พธิบีรรพชาอปุสมบท นายเสรมิชยั พลพฒันาฤทธิ ์ โดยเจาประคณุสมเดจ็พระพทุธ--
โฆษาจารย (ฟน ชตุนิธฺโร) เปนพระอปุชฌาย  เมือ่วนัที ่ ๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ไดรบั
ฉายา วา “ชยมงคฺโล”  ณ พทัธสมีา วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ

ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ
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(บน) เขารบัพระราชทานพดัเปรยีญธรรม ๖ ประโยค  จากสมเดจ็พระบรมโอรสา--
ธริาชฯ สยามมกฏุราชกมุาร  ณ พระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม พ.ศ.๒๕๓๗

(ลาง) เปนพระอปุชฌายสามัญ  เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙
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(บน) เขารบัพระราชทาน เขม็ทองคำ เคร่ืองหมายโครงการปลกูปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
จากสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ   ณ ศนูยประชมุสริกิติิ ์    เม่ือวนัพธุที ่๒๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑

(ลาง) เขารบัพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมือ่วนัวสิาขบูชา พ.ศ.๒๕๓๕

ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ
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เปนพระราชาคณะชัน้สามญั ที ่พระภาวนาวสิทุธคิณุ วิ.ป.
เม่ือวันท่ี ๕  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนพระราชาคณะชัน้ราช   ที ่พระราชญาณวสิฐิ  ว.ิ ภาวนามงคลสิทธปิรชีา
มหาคณสิสร บวรสงัฆาราม คามวาสี  เม่ือวนัท่ี ๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗
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• วฒุกิารศกึษา
รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (เกียรตินยิม)     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

ประกาศนยีบตัรการศกึษาอบรม “วชิาวิจยัทางสังคมศาสตร ”  จาก Institute
of  Social Research,  The University of  Michigan, Ann Arbor สหรฐั-
อเมรกิา

ประกาศนยีบัตร การศกึษาอบรมหลักสูตรการจดัการคอมพวิเตอร และระบบ
ขาวสาร ดวยเครือ่งคอมพิวเตอร จากสำนกัแถลงขาวสหรฐั (U.S.I.A) วอชงิตนั-
ดซี ีประเทศสหรัฐอเมริกา

• หนาท่ีการงานประจำ
เปนพนักงานประจำ สำนกัขาวสารอเมริกนั กรุงเทพฯ  ในตำแหนง Research

Specialist

• ผบูรรยายพเิศษ
สาขา “วชิาระเบยีบวธิกีารวิจยัและประเมินผล” แกนกัศึกษาช้ันปริญญาโท

สาขาวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฯลฯ
ลาออกจากสำนกัขาวสารอเมรกินั กอนถึงเวลาเกษียณอาย ุ๓ ป  คอื เม่ือมี-

อายุ ๕๗ ป เพ่ือบรรพชาอปุสมบทปฏบิตัพิระศาสนา ปจจุบนัเปนพนักงานบำนาญ
ของรฐับาลสหรฐัอเมริกา



ประวตัสิงัเขป พระราชญาณวิสฐิ
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๑. อริยสจั ๔
๒. ทางมรรคผลนิพพาน
๓. หลักการบริหารวัด
๔. หลักสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน เพ่ือทำนิพพานใหแจง
๕. ตอบปญหาธรรมปฏิบัติ
๖. รวมปาฐกถาธรรม
๗. The Heart Of Dhammakaya Meditation
๘. ชวีประวัตหิลวงพอวดัปากน้ำ และวเิคราะหวธิปีฏบิตัสิมถวปิสสนากมัมฏัฐาน

ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย ที่หลวงพอวัดปากน้ำปฏิบัติและสอน
๙. คูมือปฏิบัติไตรสิกขา
๑๐. VCD., MP3 การอบรมพระวปิสสนาจารย และเทปคสัเซท ธรรมบรรยาย
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ
วนัอาทิตยที ่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  เวลา ๐๘.๐๐ น.
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เจริญสุข/เจริญพร  ญาติโยมสาธุชนผฟูงทุกทาน
วนัน้ีอาตมภาพ  กไ็ดมาพบกบัทานผฟูงอีกเชนเคย  ในรายการปาฐกถาธรรม

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยน้ี
ญาติโยมสาธชุนผฟูง  คงจะเคยไดยนิขาวในการบรหิารราชการวา รฐับาล

ปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตังิาน หรือการบรหิารงานใหม ชือ่วา การปฏบิตังิานแบบ
บรูณาการ บาง  หรือวาไดมกีารปรับปรุงการปฏิบตังิานของหวัหนาฝายบรหิาร
เชน  ผวูาราชการจังหวดั ใหปฏิบตังิานโดยใหมหีนาท่ีความรับผิดชอบเบด็เสรจ็
แบบ CEO บาง โดยใหหวัหนาฝายบรหิาร ตลอดทัง้นกับรหิาร ผปูฏบิตังิาน
ทกุระดับยึดหลกั “ธรรมาภบิาล”    เพือ่ใหการปฏิบตังิาน   บรรลุผลสำเรจ็ตาม
เปาหมาย หรอืวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวดวยดี มปีระสิทธภิาพสูง

วนันีอ้าตมภาพจึงจะไดกลาวถงึ “หลกัธรรมาภบิาล”  เปนทางใหการปฏบิตัิ
งานแบบบูรณาการ (CEO) ประสบผลสำเร็จดวยด ี   มปีระสทิธิภาพสงูน้ี พอเปน
ธรรมเครือ่งประดบัสติปญญา  แกผสูนใจศึกษาสัมมาปฏิบตั ิตามสมควรแกเวลา
สืบไป

กอนอืน่ ขอทำความเขาใจความหมาย ของคำบางคำ ไดแก คำวา “บรูณาการ”
และคำวา “CEO” เปนตน   ทีบ่างทานอาจจะยงัไมคนุเคย ไดเขาใจพอเปนพืน้
ฐานตามสมควร และสามารถนำหลกั “ธรรมาภบิาล” นี ้ ไปใชในการปฏบิตังิาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบของตน  ใหไดผลด ีมปีระสทิธิภาพสงู

คำวา “บรูณาการ”  ตรงกับภาษาอังกฤษ วา  “Integration”  แปลตาม
ศพัทตรงๆ วา “การรวมใหครบถวนสมบรูณ” การปฏิบตังิานหรือการบริหารแบบ
บรูณาการ กค็อื การรวมหนวยงานตางๆ ทีแ่ยกกระจดักระจายกนัอย ูใหเขามา
อยใูนความรบัผดิชอบ ของหวัหนาฝายบรหิารคนเดยีวกัน  ผเูปนหวัหนาฝายบรหิาร
นัน้ มคีำเปนภาษาองักฤษวา Chief Executive Officer มคีำยอวา CEO มี
หนาท่ีความรับผิดชอบ การบริหารงานหมดทุกหนวยงาน และใหมีอำนาจ
วนิจิฉยัสัง่การไดเตม็ทีแ่กทกุหนวยงาน โดยอาศัยหลัก “ธรรมาภิบาล” เพือ่
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ใหการปฏบิตังิานอยางเปนธรรม  ใหสามารถบรรลุผลสำเรจ็ตามเปาหมาย หรอื
วตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวดวยดี มปีระสิทธภิาพสูง  เชน แตเดมิการปฏิบตังิานของ
ผวูาราชการจงัหวดั  มอีำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบจำกดัอยแูตเฉพาะ ในสวน
ของการปกครองทองถิน่   แตไมมอีำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ และอำนาจใน
การวนิจิฉยัสัง่การหนวยงานในระดับจงัหวัด หนวยอ่ืนๆ โดยตรง เชน หนวยงาน
ทางดานการศกึษา  การสาธารณสขุ  การพาณชิย  การเกษตร  และทางดาน
การทหาร ตำรวจ เปนตน ในเขตพืน้ท่ีจงัหวัดของตน  เพราะหนวยงานระดบั
จงัหวดัอืน่ๆ เหลานัน้   ลวนข้ึนตรงตอสายการบงัคบับญัชาตนสงักดั คอื กระ
ทรวง ทบวง กรม ของตน ทำใหผวูาราชการจงัหวดั ซึง่มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการปกครอง การบรหิารราชการแผนดิน และการพัฒนาจงัหวัดของตนทุกดาน
เพือ่บำบดัทกุข บำรงุสขุ ประชาชนในเขตจงัหวดัของตน ไมสามารถกระทำไดเตม็
ที ่ เพราะขาดอำนาจในการวินจิฉยัสัง่การหนวยงานตางๆ โดยตรงได  รฐับาล
จงึไดปรับปรุงระเบียบวิธกีารปกครอง  การบริหารใหเปนแบบบูรณาการ คอื ให
รวมหนวยงานตางๆ ในเขตจงัหวดั  มาอยใูนอำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ของ
ผวูาราชการจงัหวัด ในฐานะหัวหนาฝายบริหาร CEO ใหมอีำนาจวนิจิฉยัสัง่การ
ทุกหนวยงานไดโดยตรง เพ่ือใหการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงาน
ทกุระดบั ทกุหนวยงานดำเนนิไปดวยความรวดเรว็ มปีระสทิธิภาพ อนัจะยงัผลให
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั ทีผ่วูาราชการจังหวดัรับผิดชอบอย ู ไดรบัการพัฒนา
ใหเกิดความเจรญิและสนัติสขุ รวดเร็วดีขึน้

เครือ่งวดัผลงานของหวัหนาฝายบรหิาร ไดแกผวูาราชการจังหวดั CEO นัน้
ชือ่วา “ประสทิธภิาพ” ตรงกบัภาษาองักฤษวา Efficiency หมายความวา การ
ปฏิบตังิานของ CEO นัน้มปีระสทิธผิลสูง ตอ คาลงทนุต่ำ คอื ประหยดั

คำวา “คาลงทนุ” หมายถึง งบประมาณคาใชจาย กำลงับคุลากร กำลงั
ทรพัยากรตางๆ และเวลา ทีใ่ชในการปฏบิตังิานโครงการตางๆ ทัง้สิน้  ในรอบ
ปงบประมาณหนึง่ๆ วามีเทาใด  และไดผลสำเร็จ ชือ่วา “ประสิทธิผล” คอื ผลงาน

ตอนท่ี ๑
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แตละโครงการทีไ่ดดำเนนิไป  ในแตละรอบปงบประมาณ หรอืแตละชวงเวลาท่ี
กำหนดใหปฏิบตัไิดสำเร็จตามเปาหมายแตละโครงการ  รวมทัง้ความพงึพอใจของ
ประชาชนโดยสวนรวม ทีจ่ะไดรบัผลจากโครงการตางๆ เหลานี ้อกีทัง้ความ
พงึพอใจของพนกังานผปูฏิบตังิานน้ันๆ เองดวย

“ประสิทธิผล” คือ ผลของงาน อนัรวมท้ังความพงึพอใจของประชาชน
โดยสวนรวมนัน้ จงึมคีวามหมายอยางย่ิง  ตอหวัหนาฝายปกครอง/ฝายบริหาร
ไดแกผวูาราชการจงัหวดั CEO เปนตนน้ัน จกัตองสำเหนยีกวา ตองใหเปนไป
ตามความตองการโดยชอบธรรม ของประชาชนสวนรวม  อันหัวหนาฝาย
บรหิารจะพงึทราบ และพงึรบัฟงความเห็น และความตองการโดยชอบธรรมของ
ประชาชนโดยสวนรวมเปนสำคญั

ทีอ่าตมภาพจำกดัความหมายอยเูฉพาะ “ความตองการโดยชอบธรรม” นัน้
ฝายประชาชนกพ็งึตองเขาใจวา  มใิชเปนความตองการทีผ่ดิทำนองคลองธรรม
และ/หรือ มใิชเปนความเรียกรองตองการทีไ่มมขีอบเขตจำกดั  กลาวคือ ถา
เปนความเรยีกรองตองการ  ทีผ่ดิทำนองคลองธรรม  หรอืท่ีผดิหลักการผดิหลัก
วชิา และท่ีไรประโยชน ทางฝายปกครอง/ฝายบริหาร   กไ็มอาจสนองความตอง
การใหได และ/หรือ  ถาเปนความเรียกรองตองการ ที่เกินขอบเขตจำกัดงบ
ประมาณ เกินกำลังทรพัยากร และกำลงับุคลากร  กเ็กินกำลังฝายปกครอง/ฝาย
บริหารท่ีจะทำใหสำเรจ็ตามความเรียกรองตองการ เชนน้ันได

เพราะฉะนัน้    การปกครอง/การบรหิาร  เพ่ือสนองความตองการของ
ประชาชนโดยสวนรวม  จงึตองรับฟงกนั และเขาใจกนัทัง้ ๒ ฝาย คอื ทัง้
ฝายผปูฏบิตังิาน และทัง้ฝายประชาชน  ผจูะไดรบัประโยชนโดยสวนรวมรวม
กนัน้ันดวย

การปฏิบตังิาน  ของหวัหนาฝายปกครอง/หวัหนาฝายบรหิาร  ของหนวย
งานใด มปีระสิทธิผล   รวมทัง้ความพงึพอใจของประชาชน  โดยสวนรวมสูง
ตอคาลงทนุ ลงแรง และเวลาทีใ่ชในการปฏิบตังิานท่ีต่ำ   คอื  ทีป่ระหยดั
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เพยีงไร  การปฏิบตังิานของหัวหนาฝายบริหาร  ของหนวยงานน้ัน   ชือ่วา
ปฏบิตังิาน  มีประสทิธภิาพสงู เพยีงนัน้

เพราะเหตุนัน้ หวัหนาฝายปกครอง  หรือฝายบรหิารแบบบูรณาการ คอื CEO
นัน้  จกัตองทมุเทกำลงักาย สติปญญา ความรคูวามสามารถ และวิสยัทัศนทีด่ทีี่
กวางไกล ในการปฏิบตังิาน ทัง้ดานการปกครองบงัคบับัญชา และการบรหิาร
ทกุอยาง   ประกอบพรอมดวยคุณธรรมสงู มงุตรงตอประโยชนสขุของประชาชน
สวนรวมเปนสำคญั   จงึจะสามารถปฏบิตังิาน ใหสำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีม ีประ
สทิธิผล และประสทิธิภาพสูงได การปฏิบตังิานแบบบรูณาการ CEO นี ้ จงึ
เปนระบบการปฏบิตังิาน   ทีเ่ปดโอกาสใหหวัหนาฝายปกครอง หรอืหวัหนา
ฝายบริหารทุกระดับชัน้ทีด่ ี  คอื  ผมูคีวามร ูความสามารถ และวสิยัทัศนที่
ดทีีก่วางไกล และผูมคีณุธรรมสงู   ไดแสดงผลงานของตนอยางชัดเจน และ
มโีอกาส ไดรบัการคดัเลอืก และแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงทีม่อีำนาจ และหนาท่ี
รบัผดิชอบสูงขึน้ไป  ไดอยางถกูตองเหมาะสมกบัตำแหนง โดยไมตดิขดั ตาม
หลกับริหารสากล  ทีเ่ขาถือคณุความดีของบุคคลเปนทีต่ัง้ (Merit System)
ในการพจิารณาแตงต้ัง และเลือ่นช้ันเล่ือนตำแหนงบคุคลใหเหมาะสมกบังาน
(Put  the  right  man  on  the  right  job) สมดังคำของบณัฑติแตเกากอน
ไดกลาวไว วา

“คาของคน อยทูีผ่ลของงาน
คาของงาน อยทูีก่ารกระทำ
คาของการกระทำ อยทูีค่วามรคูคูวามดี”

มใิชเปนแบบระบบอปุถัมภ (Patronage  System) ทีม่ผีมูกักลาว วา
“คาของคน อยทูีเ่ปนคนของใคร”

หากหนวยราชการทุกหมเูหลา องคกรตางๆ ทัง้องคกรธุรกิจเอกชน องคกร
ทางการพระศาสนาทุกศาสนา และทัง้องคกรทางสงัคมตางๆ มกีารปฏบิตังิาน
แบบบูรณาการ   โดยแตงตัง้หวัหนาฝายบริหาร CEO ผมูคีวามรคูวามสามารถ

ตอนท่ี ๑
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มวีสิยัทศันทีด่ทีีก่วางไกล และมีคณุธรรมประจำใจสูง     ปฏิบตังิานในหนาที่
ความรับผดิชอบ ใหไดผลสำเร็จดวยด ีมปีระสทิธภิาพสงูอยางนี ้เพิม่มากข้ึน
เพยีงไร    สงัคมและประเทศชาตขิองไทยเรา กจ็ะเจริญรงุเรอืง และถงึความ
สนัตสิขุไดมากข้ึนเพยีงนัน้ และโดยประการน้ี กจ็ะพลอยใหสถาบนัหลกัทัง้ ๓
ของชาติไทยเรา คอื สถาบันชาติ สถาบันพระพทุธศาสนา และสถาบนัพระ
มหากษัตรยิ ของเรา  เจรญิ  เขมแขง็  และมัน่คงยิง่ๆ ขึน้ไปได

หลกัธรรมทีห่วัหนาฝายปกครอง/ฝายบรหิารทกุระดบั  จะพงึใชเปนหลกัใน
การปฏิบตังิาน  ใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี มปีระสิทธิภาพสูงน้ันก็คอื หลัก “ธรรมา
ภบิาล” ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ผทูรงคุณอนัประเสรฐิ  ของปวงชนชาว
ไทยเรา  ไดทรงใชในการปกครองประเทศ  มาตัง้แตเสดจ็ขึน้เถลิงถวลัยสริริาช
สมบัตนิัน้แลว เมือ่พระองคไดทรงตัง้พระราชสัตยาธษิฐาน และทรงประกาศพระ
ปฐมบรมราชโองการ ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระบรมมหาราชวงั เมือ่วนั
ศกุรที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ วา

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม   เพือ่ประโยชนสขุ แหงมหาชน
ชาวสยาม”

นบัตัง้แตบดันัน้เปนตนมา  สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา  กไ็ดทรง
ปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจนอยใหญทัง้ปวง  โดยชอบธรรม คอื โดยหลกัธรรมาภิบาล
นี ้  บำบดัทกุข บำรงุสขุ  พสกนกิรของพระองค  ใหไดอยเูยน็เปนสขุตามสมควร
แตฐานะตลอดมา จนตราบเทาทกุวันนี้

หลัก “ธรรมาภิบาล” นี ้  สงเคราะหเขาในหลกัปฏบิตัทิีด่ ี ทีช่อบ  คอื ที่
ถกูตอง ที่เหมาะสม ที่บริสทุธิ์ และที่ยตุิธรรม   สำหรบัหวัหนาฝายปกครอง
หรือฝายบริหารทุกระดับ ใชเปนหลักปฏิบตังิาน บำบดัทุกข บำรงุสุข เพ่ือประโยชน
สขุแกประชาชนโดยสวนรวม ใหสำเรจ็ลลุวงไปดวยดี  มปีระสิทธภิาพสูง

ทีว่า เปนหลกัปฏบิตัธิรรมท่ี “ถกูตอง” หมายความถงึเปนหลกัปฏบิตัทิีถ่กู
ตองตามหลักการ   คอื หลักวิชา และถูกตองตามทำนองคลองธรรม คอืไมผดิศีล
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ผดิธรรม  ไมผดิกฎหมายของบานเมืองและระเบยีบ กฎขอบงัคบัโดยชอบ ของ
องคกรตางๆ ทีว่าเปนหลักปฏิบตัทิี ่“เหมาะสม” หมายความวา รจูกัพจิารณา
ปฏิบตังิานใหเหมาะสมกบัสถานการณ รจูกัปฏบิตัใิหเหมาะสมกบับุคคล กบักาล
เวลา และใหเหมาะสมกบัสถานที ่  โดยไมเสยีหลกัการ และใหบงัเกดิผลดีมาก
ทีส่ดุ ใหมกีารสูญเสีย (ถาหากจำเปนตองเสีย) กใ็หนอยท่ีสดุ

ทีว่าเปนหลักปฏิบตัทิี ่“บริสทุธ์ิ”  หมายถงึ การปฏิบตังิานตามอำนาจหนาท่ี
ความรับผดิชอบ   ดวยเจตนาความคดิอาน   ดวยจติใจท่ีบรสิทุธิจ์ากกิเลส
เครือ่งเศราหมองอันหนาแนน   คอื ดวยจติใจ ดวยเจตนาทีบ่รสิทุธิจ์าก ความ
โลภจดั ความเหน็แกตวัจดั และ/หรือตณัหาราคะจดั นีป้ระการ ๑  ดวยจติใจ
ดวยเจตนาทีบ่ริสทุธ์ิ     จากความโกรธ/พยาบาท  หรอือาฆาต/จองเวรกนั นี้
ประการ ๑ และดวยจติใจ ดวยเจตนาท่ีบรสิทุธิจ์ากมจิฉาทฏิฐ ิคอืความเหน็ผดิ
กลาวคอื ความหลงผดิ ไมรบูาป-บญุ คณุ-โทษตามทีเ่ปนจรงิ นีอ้ีกประการ ๑
อนัมผีลใหการปฏิบตังิานนัน้   เปนไปโดยความถูกตองตามทำนองคลองธรรม
และบริสทุธิโ์ปรงใส  สามารถตรวจสอบได

ทีว่าเปนหลกัปฏบิตัทิี ่“ยตุธิรรม”    กค็อื การปฏบิตัติอผอูืน่   โดยปราศจาก
อคติ   คอืความลำเอยีง ๔ อยาง ไดแก

ฉนัทาคติ ลำเอยีงเพราะรกั หรอืมอีามิสสิง่จงูใจ ๑
โทสาคติ ลำเอยีงเพราะโกรธพยาบาท หรอืเกลียดชงั ๑
โมหาคติ ลำเอยีงเพราะไมรจูรงิ หรอืหเูบา ๑  และ
ภยาคติ ลำเอียงเพราะความเกรงกลัวอำนาจ หรอือทิธพิลตางๆ ๑
นีก้ลาวโดยความหมายอยางยอของหลกั  “ธรรมาภบิาล”   สำหรบัหัวหนา

ฝายปกครอง/ฝายบริหารทกุระดบั ใหการปฏบิตังิานเพ่ือประโยชนสขุแกประชาชน
โดยสวนรวม ไดสำเร็จตามเปาหมายอยางไดผลดี   เปนท่ีพงึพอใจของประชาชน
โดยสวนรวม ดวยตนทนุต่ำ  คอืประหยดั อนัชือ่วา “มปีระสทิธิภาพสงู”

หลัก “ธรรมาภิบาล” นี ้เมือ่กระจายเปนขอปฏบิตัดิี-ปฏิบตัชิอบ สำหรบั

ตอนท่ี ๑
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พระราชามหากษตัรยิทีท่รงใชปกครองพระราชอาณาจกัร   ใหอาณาประชาราษฎร
อยเูย็นเปนสุข ชือ่วา “ทศพิธราชธรรม”    นอกจากน้ี   ยงัมีหลักธรรมอืน่ๆ อนั
โบราณบณัฑติไดกลาวแสดงไวโดยปรยิายอกี ไดแก ราชสังคหวัตถ ุจกัรวรรดิ
วตัร และพละ  คอื กำลังของพระมหากษัตราธิราชเจา เปนตน   เหลาน้ี  กน็บั
รวมอยใูนหลักธรรมาภิบาล    อนัผปูกครอง/ผบูรหิารประเทศชาตทิกุระดับ และ
แมผบูรหิารองคกรอ่ืนๆ ไดแก  องคกรธุรกจิเอกชน องคกรทางศาสนาและสังคม
ตางๆ จะพงึใชประกอบการปฏบิตังิานของตน ใหบรรลคุวามสำเรจ็ตามเปาหมาย
เพือ่ประโยชนสขุแกประชาชนโดยสวนรวม ไดเปนอยางดี

“ทศพธิราชธรรม”   อนัพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั   ผทูรงคุณประเสรฐิ
ของเรา ไดทรงถอืเปนหลกัปฏบิตั ิ ในการปกครองพระราชอาณาจักร  ใหพสกนกิร
ของพระองคอยเูยน็เปนสขุ เปนทีป่ระจักษตา ประจกัษใจแกชนชาวโลกเสมอมา
นัน้ ม ี๑๐ ประการ ตามพระพทุธภาษิต (ข.ุ ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖) ดงัตอไปน้ี คอื

ทานํ การให ๑
สีลํ การสังวรระวังกายและวาจา ใหเรยีบรอยดีไมมโีทษ ๑
ปริจจฺาคํ การเสียสละ ๑
อาชฺชวํ ความซ่ือตรง ๑
มทฺทวํ ความสภุาพออนโยน ๑
ตปํ ความเพยีรเพงเผากิเลส ๑
อกฺโกธํ ความไมโกรธ ๑
อวิหึสฺจ การไมเบยีดเบียนผอูืน่ตลอดทัง้สตัวใหไดทกุขยาก ๑
ขนฺติฺจ ความอดทน ๑
อวโิรธนํ ความประพฤติปฏิบัติที่ไมผิดทำนองคลองธรรม และดำรง

อาการคงที ่ไมหวัน่ไหว ดวยอำนาจยนิดียนิราย ๑
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ทานํ
ทาน คอื การให  นัน้ หมายถงึ  การแบงปน ใหทรัพยสิง่ของ  เพ่ืออนุเคราะห

สงเคราะห ผอูืน่ดวยจติเมตตา  ปรารถนาทีจ่ะใหผรูบัอยดูมีสีขุ และ/หรอืกรณุา
ธรรม  ปรารถนาทีจ่ะใหผปูระสบความทกุขเดือดรอน ใหพนทุกข ดงัท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวั ไดทรงแบงพระราชทรพัยสวนพระองค อนุเคราะห สงเคราะห
อาณาประชาราษฎรของพระองค  ดวยพระราชหฤทัย  อนัเปยมดวยพระเมตตา
กรุณาธรรม เพ่ือชวยใหพสกนกิรของพระองค ไดอยเูย็นเปนสุข  พนจากทุกขภยั
นีเ้ปนสวน “อามสิทาน” คอืทานท่ีใหดวยทรพัยสิง่ของ ไดแก ปจจยั ๔ เปนตน
และยังมีสวน “ธรรมทาน” คอืการใหธรรมเปนทาน ไดแกพระบรมราโชวาท และ
พระราชดำรัส ทีพ่ระราชทาน แกพสกนกิรของพระองคในโอกาสตางๆ เชน เน่ือง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันข้ึนปใหม และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วฒุบิตัร และเขม็วทิยฐานะ แกผสูำเรจ็การศกึษา  จากมหาวิทยาลยัตางๆ จาก
วทิยาลยัปองกันราชอาณาจกัร ฯลฯ เปนตน   ลวนสงเคราะหเขาในหลักธรรม
ของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาได  อนันบัเปนการใหธรรมเปนทานทัง้สิน้

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ กท็รง
ปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจนอยใหญ คพูระบารม ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  เชน
กนั    ดงัเชน  ในยามท่ีพสกนิกรของพระองค  ตองประสบความทกุขเดอืดรอน
จากภัยพิบตัติางๆ มีอทุกภัยเปนตน กจ็ะเสด็จเองและ/หรือโดยเสด็จตามพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวั    ไปทรงเยีย่มและพระราชทาน  เครือ่งอปุโภคบริโภค แก
ราษฎร ทีเ่ดอืดรอนอยเูสมอ และยงัไดทรงพระกรณุา พระราชทานทนุทรพัยสวน
พระองค และเงินทีม่ผีทูลูเกลาฯ ถวาย  เพ่ือจดัตัง้โครงการตางๆ เพือ่ประโยชน
สขุแกประชาชน นบัตัง้แตไดทรงพระราชดำรกิอต้ัง “โครงการศลิปาชพีพเิศษ”
ขึน้  ดวยพระราชทรัพยสวนพระองค และดวยเงินทีม่ผีมูศีรทัธาทูลเกลาฯ ถวาย
แลวตอมาก็ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ   ใหกอต้ัง “มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพี
ในสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชชนินีาถ” ขึน้   เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม

ตอนท่ี ๑
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พ.ศ.๒๕๑๙ โดยทีพ่ระองคไดทรงเปนประธานกรรมการบรหิารของมลูนธิฯิ และ
ไดทรงพระกรณุา พระราชทานเงนิทุนเริม่แรกแกมลูนิธฯิ เปนเงนิสดหนึง่ลานบาท
และจดัตัง้โรงฝกอบรมศลิปาชพีแหงแรก ในบรเิวณสวนจติรลดา โดยมวีตัถุประสงค
สำคญัคือ สงเสรมิและหารายไดพเิศษใหแก ชาวไรชาวนา และราษฎร ผมูรีายได
นอย เปนตน

ยงัมีทานทีส่งูย่ิงข้ึนไปอกีคือ “อภัยทาน” ดงัท่ีมมีาในอาคตสถาน วา “อริย
สาวก ยอมใหอภยั (อภย ํเทต)ิ” เปนตน นีเ้ปนทานท่ีเปน “วริตั”ิ คอื เจตนา
งดเวนการเบียดเบียนตนเองและผอูืน่ ชือ่วา “ศลี” ม ีเบญจศีล เปนตน นัน้
เอง

อานิสงสของทานน้ัน มมีาก     กลาวโดยยอ  คอืใหผลแกผมูปีกติใหดวยใจ
ศรัทธา ใหเปนผเูจรญิดวยมนษุยสมบตั ิไดแก ทรัพยสมบตั ิรปูสมบตั ิบริวารสมบตัิ
และคณุสมบตั ิเปนตน ใหเจริญถึงสวรรคสมบัต ิและเม่ือเจริญแกกลา เปนทาน
บารมี  ทานอุปบารม ีและเปน ทานปรมตัถบารม ี  ยอมติดตามใหผลเปนพระ
นพิพานสมบตัไิด

สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา ไดตรสัถงึอานสิงสของทานในท่ีเอนกสถาน ดงั
ปรากฏเนือ้ความตอนหน่ึง (ข.ุ อติ.ิ  ๒๕/๒๗๐/๒๙๙) วา

“บุญอันเลิศ ยอมเจริญแกบุคคลผูใหทานในวัตถุอันเลิศ อายุ
วรรณะ ยศ เกยีรต ิสขุ และกำลงัอนัเลศิกเ็จรญิดวย”

อน่ึง สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ไดตรสัลกัษณะของผใูหทาน ๔ ประเภท
(ธรรมบท ภาค ๕ เรือ่ง พฬิาลปทกเศรษฐี บาล ีหนา ๑๖) มคีวามวา

“อบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย    บคุคลบางคนในโลกนี ้  ใหทาน
ดวยตน, (แต) ไมชกัชวนผอูืน่, เขายอมไดโภคสมบัต,ิ (แต) ไมไดบรวิาร
สมบัต ิ ในทีแ่หงตนเกดิแลวๆ   บางคน ไมใหทานดวยตน, ชกัชวน
แตคนอ่ืน, เขายอมไดบรวิารสมบตั ิ(แต) ไมไดโภคสมบัต ิ  ในทีแ่หง
ตนเกดิแลวๆ  บางคน ไมใหทานดวยตนดวย  ไมชกัชวนคนอืน่ดวย,
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เขายอมไมไดโภคสมบตั ิไมไดบรวิารสมบตั ิในท่ีแหงตนเกิดแลวๆ เปน
คนเทีย่วกนิเดน  บางคน ใหทานดวยตนดวย ชกัชวนคนอืน่ดวย,
เขายอมไดทัง้โภคสมบัตแิละบรวิารสมบตั ิในท่ีแหงตนเกดิแลวๆ”

และตรัสวา
“การใหธรรมเปนทาน ยอมชนะการใหทัง้ปวง”

(ข.ุ ธ. ๒๕/๓๔/๖๓)
ดวยเหตนุี ้   อานสิงสประการสำคญัท่ีสดุ  ของผมูปีกติใหทานดวยทรพัย

สิง่ของ มปีจจยั ๔ เปนตน กด็ี ใหวชิาความร ูและใหธรรมเปนทาน ก็ดี และ
ใหอภยัแกผูพลาดพลัง้ แลวรสูกึตวัสำนึกผดิ และกลับตัวกลบัใจเปนคนด ีกด็ี
ยอมเปนทีร่กัแกมหาชนทกุเพศ ทกุวยั ทกุฐานะ และเปนท่ีรกัแกเทพยดา แม
แตสตัวเดรัจฉาน กย็งัรักผใูหอาหารเพยีงอ่ิมหน่ึง  การใหจงึเปนการเสรมิสราง
บญุบารม ีใหเปนผมูบีคุลกิความเปนผนูำสงู ใหไดรบัความรัก-เคารพ-นบัถอื-
เชือ่ถอื และความรวมมอืชวยเหลอื  จากมหาชนทกุฝาย อนัชวยใหการปฏบิตัิ
งานสำเร็จดวยดี มปีระสิทธผิลและประสิทธภิาพสูงได

สลีํ
ศลี คอื การสำรวมระวงักาย และวาจา ใหเรียบรอยดี ไมมโีทษ กลาวคือ

เจตนางดเวน จากความประพฤติปฏบิตั ิ ทีเ่ปนการเบยีดเบียนตนเอง และผอูืน่
ใหเดือดรอนเสียหาย

เปนทีท่ราบกันดวีา ศลี นั้นคกูบั ธรรม ศลีเปนขอหาม สวนธรรมเปนขอ
ปฏบิตั ิ  ดงัเชน เบญจศีล คอื ศลี ๕ เปนขอหามประพฤตปิฏบิตั ิอนัเปนการ
เบยีดเบียนตนเองและผอูืน่ ๕ ขอ  สำหรับฆราวาสผคูรองเรอืน ไดแก

หามฆาสตัวตดัชวีติ ๑
หามลักฉอหรอืคดโกง ๑
หามประพฤตผิดิในกาม ๑

ตอนท่ี ๑
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หามพดูปด ๑  และ
หามเสพสรุาและสิง่เสพตดิมึนเมาใหโทษเปนท่ีตัง้แหงความประมาท ๑
นีค้กูบั เบญจกัลยาณธรรม คอืขอปฏบิตัอิันเปนคุณธรรมของคนด ี๕ ขอ

ตรงกันขามกบัความประพฤตผิดิศีล ไดแก
ความเปนผมูเีมตตากรณุาธรรมตอผอูืน่ ไมคดิประหัตถประหารกนั ๑
การใหทานและการประกอบสมัมาอาชวีะ ๑
ความมสีนัโดษในคคูรองของตน ๑
การกลาวแตวาจาท่ีจรงิ ๑
การมีสตสิมัปชญัญะ รผูดิชอบช่ัวด ีรบูาป-บญุ คณุ-โทษ รทูางเจรญิ-

ทางเส่ือม แหงชวีติตามท่ีเปนจรงิ ๑
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ

ผทูรงคุณประเสริฐของชาวไทยเรานัน้  เปนทีป่ระจักษแจงวา ทรงศีลสมบัตอินั
บรสิทุธิ ์และสมบรูณตลอดกาลเปนนติย ไมมพีริธุเสยีหายเลย เฉพาะพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวัของเรานัน้   ในฐานะทีท่รงเปนพทุธมามกะ นอกจากจะทรง
ศลีทรงธรรมแลว  ยงัไดเสด็จออกผนวช เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา   เมือ่
วนัที ่๒๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๙ เสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร เปนเวลา ๑๕
วนั และเม่ือพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา
ครบทีจ่ะทรงผนวชเปนพระภิกษุได   กท็รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหผนวชเปน
พระภิกษุ เม่ือ พ.ศ.๒๕๒๑  เสดจ็ประทับ ณ วดับวรนิเวศวิหาร เปนเวลา ๑๕ วนั
อีกเชนกัน

อานิสงสของการรกัษาศีล คอื ความสำรวมระวังกาย และวาจาใหเรยีบรอย
ด ีไมมโีทษ นัน้ มีมาก    สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสอานิสงสของศีล มี
เปนตน วา  บคุคลผมูศีลี ถงึพรอมดวยศลี ยอมเจริญดวยโภคทรพัย มคีวาม
ไมประมาทเปนเหต ุนีป้ระการ ๑     กติตศิพัทอนังามของผูมศีลี   ผถูงึพรอม
ดวยศีล ยอมฟงุขจรไป นี้ประการ ๑       ผมูศีลี  ถงึพรอมดวยศีล จะเขาสู
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บรษิทั หรือสมาคมใดๆ   จะเปนขตัตยิบรษิทัก็ตาม  พราหมณบรษิทักต็าม
คฤหบดีบริษทัก็ตาม  สมณบรษิทัก็ตาม  ยอมเปนผอูงอาจ ไมเคอะเขินเขาไป
นีป้ระการ ๑   ผมูศีลี ถงึพรอมดวยศีล  เปนผูไมหลงทำกาลกริยิา คอื ไมหลง
ตาย นี้ประการ ๑  และผูมศีลี  ผถูงึพรอมดวยศลี เบือ้งหนาแตตายเพราะ
กายแตก  ยอมเขาถงึสคุตโิลกสวรรค นีอ้กีประการ ๑  สมดังอานสิงสของศลี
โดยสรุป ทีพ่ระทานแสดง ตอนทายของการใหศลีแกญาติโยม วา

“ สเีลน  สคุตึ  ยนฺติ สเีลน  โภคสมฺปทา
สเีลน  นพิพฺตุึ  ยนฺติ ตสฺมา  สลี ํ วโิสธเย ฯ ”

แปลความวา
“บคุคลจะถึงสคุตโิลกสวรรค กด็วยศลี  จะถึงพรอมดวยโภคทรพัย

กด็วยศลี  จะถงึความดับเยน็ คอื ความสิน้กิเลสได กด็วยศลี  เพราะ
เหตนุัน้  บคุคลพงึรกัษาศลีใหบรสิทุธิ ์ฯ ”

สวนผปูระพฤติผดิศีล ยอมไดรบัผลตรงกนัขาม กลาวคือ  ชวีติยอมหาความ
เจรญิและสันติสขุแทจริงมิได ยอมนบัวันแตจะถงึความเสือ่มแหงชีวติ และยอมได
ประสบแตความทุกขเดือดรอน  เพราะผลแตอกุศลกรรมทีต่นประพฤติผดิศีล ผดิ
ธรรมนัน้ มากนอยตามความหนกัเบาแหงบาปอกศุลทีต่นกระทำผดิศลี เพราะความ
ประมาทขาดสตสิมัปชญัญะ ขาดความสำนกึรผูดิ-ชอบ-ชัว่-ด ีดวยอำนาจกเิลส
ตณัหา อปุาทาน อนัเปนเหตนุำเหตหุนนุใหประพฤตผิดิศลีนัน้ๆ

เพราะเหตนุัน้ บณัฑติผรูู ผมูสีติปญญาอันเหน็ชอบ จงึเปนผมูศีลี และ
รกัษาศลีใหบรสิทุธิอ์ยเูสมอ

วนันีอ้าตมภาพกลาว “หลกัธรรมาภบิาล” คอื หลักธรรมใชในการปฏิบตังิาน
แบบบรูณาการ CEO ใหไดผลดี      โดยไดชีแ้จงรายละเอยีด “ทศพธิราชธรรม”
คอื ขอปฏบิตัธิรรม ๑๐ ประการ   ซึง่ไดแสดงไปแลว ๒ ขอ  คอื ทาน ํ  ทาน คอื
การให ๑ และ สลีํ  ศลี    พอสมควรแกเวลา  จงึขอยตุกิารแสดงปาฐกถาธรรม
เรือ่ง “ธรรมาภิบาล” นี ้แตเพียงนีก้อน    โปรดตดิตามตอนตอไป  ในคราวหนา

ตอนท่ี ๑
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ณ โอกาสน้ี   อาตมภาพขออำนาจคุณพระศรรีตันตรยั ไดโปรดอภบิาลคมุครอง
สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจา ทัง้ ๒ พระองค   ผทูรงพระคณุอันประเสรฐิ
จงทรงพระเกษมสำราญ  มพีระชนมายยุิง่ยนืนาน  สถิตสถาพรอยใูนไอศรูยสริิ
ราชสมบัต ิเปนรมโพธ์ิทอง ปกเกลา ปกกระหมอม พสกนิกรชาวไทย ใหอยเูย็น
เปนสขุตลอดกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร และขอความสขุสวัสด ีจงมีแดทาน
ผฟูงทกุทาน  เจรญิพร ฯ
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
วนัอาทติยที ่ ๒๐  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  เวลา ๐๘.๐๐ น.

ตอนที ่๒
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เจริญสุข/เจริญพร  ญาติโยมสาธุชนผฟูงทุกทาน
วนัน้ี  อาตมภาพกไ็ดมาพบกบัทานผฟูงอีกเชนเคย  ในรายการปาฐกถาธรรม

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยน้ี
สำหรบัวันน้ี  จะไดกลาวถึงเร่ือง “หลกัธรรมาภบิาล” ตอนที ่๒ ตอจาก

เมือ่วนัอาทิตยสปัดาหที ่๓ ของเดือนทีแ่ลว  เพือ่ความเขาใจหลักธรรมาภบิาล
ใหถองแท  อาตมภาพใครขอทบทวน  ความหมายโดยยอของ “หลกัธรรมาภิบาล”
วาเปนหลกัธรรม  ใชประกอบการปฏบิตังิานแบบบูรณาการของหวัหนาฝายบริหาร
(Chief Executive Officer - CEO) ใหบรรลผุลสำเรจ็  ตามเปาหมายดวยด ีมี
ประสิทธิภาพสูง

คำวา “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) เปนเครือ่งวดัผลการบรหิารงานของ
การปฏบิตังิาน ของหวัหนาฝายบรหิารขององคกร หรอืหนวยงานใด วามี
“ประสิทธผิล” กบัทัง้ “ความพงึพอใจโดยธรรม” ของประชากรโดยสวนรวม
ทกุฝาย กลาวคือ ฝายเจาของกจิการหรอืฝายผบูรหิารระดบัสงู และฝายผปูฏิบตัิ
งานระดบัรองลงมา กบัฝายประชาชนผรูบับริการ หรือลกูคาขององคกรน้ัน
สงูตอคาลงทุน ลงแรง และ เวลา ทีใ่ชในการปฏิบตังิาน ขององคกรหรือหนวย
งานนัน้ ต่ำ คอื ประหยัด เพยีงไร การปฏบิติังานของหวัหนาฝายบริหารของ
องคกร หรือหนวยงานนัน้ ชือ่วา ม ี“ประสิทธภิาพสงู” เพียงนัน้

คำวา “ประสิทธิผล” (Effectiveness)  คอื ผลผลิตของการบริหารกิจการ
งานขององคกร หรือหนวยงานนัน้   ถาเปนการบรหิารกิจการ ขององคกรหรอื
หนวยงานของรฐั อยางเชน  การบรหิารราชการแผนดินของรฐับาลไทยของเรา
ซึง่เปนการปกครอง/การบรหิารตามระบอบประชาธปิไตย   โดยมพีระมหากษตัริย
เปนประมขุนัน้ ประสิทธิผลของการบรหิารราชการแผนดิน กค็อื การใหบรกิาร
ทางดานการบำบัดทุกข และบำรงุสุขโดยธรรมแกประชาชน ใหประชาชนโดย
สวนรวม หรอืสวนใหญอยเูย็นเปนสุข ดวยความสงบเรยีบรอย ชือ่วา “สนัติ
สขุ” เพราะเหตนุัน้ การบรหิารราชการแผนดิน หวัหนาฝายบริหาร และผปูฏิบตัิ
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งานทุกระดับ  จงึพึงตองรับฟงเสียง คอื ความเรียกรองตองการโดยธรรมของ
ประชาชนโดยสวนรวม หรือเสียงสวนใหญเปนสำคัญ จงึจะสามารถใหบรกิาร
อยางเปนธรรม แกประชาชนไดถกูตอง ตามความตองการโดยธรรม ของ
ประชาชนโดยสวนรวม หรือสวนใหญได และในขณะเดยีวกนั การบรหิารงาน
นัน้  กจ็ะตองใหเกดิผลเปนความพงึพอใจ โดยธรรม  แกทัง้ฝายบรหิาร และ
ทัง้ฝายปฏิบตังิานทุกระดับอกีดวย  “ประสิทธิผล” คอืผลติผลของการปฏบิตังิาน
นัน้  จงึจะถกูตอง เหมาะสม บรสิทุธิ ์และยุตธิรรม อนัเปนคุณลักษณะสำคญั
ของ “หลกัธรรมาภบิาล”

รฐับาลไทยเราน้ัน  ทำหนาทีป่กครอง-บรหิารประเทศตามระบอบประชา-
ธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรยิเปนองคประมขุ  ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู อนัเปน
กฎหมายสูงสดุของประเทศ   ไดกำหนดใหประชาชนผเูปนเจาของประเทศ เปน
ผเูลือกต้ังผแูทนขึน้มาเพ่ือจัดต้ังรฐับาล   โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดต้ังรัฐบาล โดยประธานรฐัสภา
เปนผรูบัสนองพระบรมราชโองการ   จงึเปนรฐับาลของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั   ซึง่มพีืน้ฐานการจัดตัง้รฐับาลโดยประชาชน ใหมาทำหนาทีบ่รหิารราชการ
แผนดิน ตางพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั  เพ่ือบำบดั
ทกุขบำรงุสขุ  เพ่ืออำนวยประโยชน และความสนัตสิขุแกประชาชนโดยสวนรวม
หรือสวนใหญเปนสำคัญ   การบรหิารราชการแผนดนิ  จงึมใิชเปนการมงุหมาย
กำไร  และจงึตองบรหิารราชการแผนดินไปดวยความถกูตอง   ตามกฎหมาย
ถกูตองตามหลกัวชิาการ   ถกูตองตามหลักธรรม คอื ศลีธรรม และถูกตองตาม
ความตองการโดยธรรมของประชาชนโดยสวนรวม  หรอืสวนใหญ นีป้ระการ ๑
ดวยความเหมาะสมกบักาลเวลา บคุคลหรือชุมชน สถานที ่เหมาะสมกบัสถานการณ
และส่ิงแวดลอม นี้ประการ ๑  ดวยความบรสิทุธิใ์จ คอื ดวยเจตนาอนับริสทุธิ์
ดวยความสจุริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได นีป้ระการ ๑  และดวยความ
เปนธรรม   คอื ดวยความยตุธิรรม ไมอคต ิ ดวยความรกั หรือเหน็แกพวกพอง

ตอนที ่๒
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หมเูหลา ไมอคต ิ ดวยความโกรธหรือเกลยีดชงั  ไมอคต ิดวยความกลัวเกรง และ
ไมอคต ิดวยความหลงตวัหลงตน  ดวยความหูเบา   หรือดวยความหลง เพราะไม
รอบรขูอมูล ไมรหูลักการตามท่ีเปนจรงิ และทีค่วรร ูเปนตน  เหลาน้ี คอืคุณลักษณะ
ของ “หลกัธรรมาภิบาล” ทีช่าวตางประเทศเรียกวา “Good Governance” อนั
หวัหนาฝายบรหิาร (CEO) แบบบูรณาการ  จะพงึถือเปนหลักในการบรหิาร
ราชการแผนดนิ ใหบรรลผุลสำเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงคอยางมีประสทิธิ
ภาพสูง คอื ใหไดประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชากรโดยสวนรวมสงู
ตอ คาลงทุนต่ำ คอื โดยประหยดั นัน่เอง

อนึง่ องคกรทางศาสนาและทางสงัคมเพ่ือประโยชนและสนัตสิขุแกศาสนิก
ของตน และแกสงัคมโดยสวนรวม หรอืสวนใหญทีด่ีนัน้    กพ็งึตองถอื “หลกั
ธรรมาภิบาล” นี ้   ในการบรหิารงาน ทางดานศาสนา และทางสังคม ใหเกิด
ประโยชน และความสันตสิขุแกสงัคมอยางดทีีส่ดุ  มใิหเปนปญหา หรอืเกดิความ
ทกุขเดอืดรอน แกประชาชนโดยสวนรวม อกีดวยเชนกนั

แตถาเปนองคกรรัฐวิสาหกจิ หรือธุรกิจเอกชน     “ประสิทธิผล” ของการ
บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจขององคกรนัน้ กลาวโดยรวบยอดหมดทัง้องคกร กค็อื
“กำไร” แตถาจะกลาวแยกประเภท  ตามลักษณะของหนวยงาน  กอ็าจหมายถงึ
ยอดผลผลติ ยอดขาย หรอืปรมิาณการใหบรกิารตางๆ ทัง้คณุภาพและปรมิาณ
ดวย เปนตน  แมประสทิธิผลของการบริหารรฐัวิสาหกจิ หรือธรุกิจเอกชนก็จะ
ตองเปนไปโดยธรรม คอื เปนธรรมแกทกุฝาย ไดแก ฝายอำนวยการ หรือเจา
ขององคกร คอื นายทุน หรือนายจาง ไมวาจะเปนองคกรนติบิคุคลหรือเอกชน
นีฝ้าย ๑  ฝายพนักงาน นบัตัง้แตหวัหนาฝายบริหาร (CEO) และรองๆ ลงมาถงึ
ฝายผปูฏิบตังิาน นีฝ้าย ๑  ฝายลกูคา ผรูบับริการ และ/หรือผบูริโภคสินคาหรือ
บรกิาร นีฝ้าย ๑  และฝายประชาชนโดยทัว่ไป  ซึง่จะไดรบัผลกระทบโดยทางตรง
หรอืทางออม  จากการบรหิารองคกรนัน้ๆ นีอ้กีฝาย ๑ อกีดวย  เชนเดยีวกนั จงึ
จะถูกตองคุณลกัษณะของ “หลกัธรรมาภบิาล” อนัหัวหนาฝายบรหิาร (CEO)
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แบบบรูณาการขององคกรรฐัวสิาหกจิ  และองคกรธรุกจิเอกชน  จะพึงนำไปใช
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ ในการบรหิารกจิการองคกรของตน

องคกรรัฐวิสาหกิจน้ัน  เปนองคกรกึง่ราชการ  ตัง้ขึน้โดยกฎหมายบรหิาร
งานอยภูายใตการควบคมุดูแลของรฐับาล  เพือ่ใหบรกิารอนัเปนธรรมแกประชาชน
“ประสทิธิผลอันเปนธรรม” ของการบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิ จงึมไิดมงุแตจะ
กอบโกยกำไร แตใหมกีำไรเพียงเพ่ือใหเลีย้งตวัได เพราะเหตุนัน้ จงึไมควรใช
อภสิทิธิ ์ เอารดัเอาเปรยีบผอูืน่  หรือขดูรีดเอารายได  จากประชาชนผบูริโภค
หรอืผใูชบรกิารจนเกนิควร  จงึจะเปนธรรมแกสงัคม หรอืประชาชนโดยสวน
รวม   สวนองคกรธุรกจิเอกชนนัน้ โดยธรรมชาติของนายทุน หรอืผลูงทุนแสวง
ผล กเ็พือ่หวงัผลกำไร จงึมงุทีจ่ะใหไดผลกำไรสงูทีส่ดุเปนสำคญั แตการบรหิาร
แบบบูรณาการตาม “หลักธรรมาภบิาล” Good Governance ทีน่ยิมกันท้ังใน
และตางประเทศในทกุๆวนัน้ี   หนัมามองมาเอาใจใสความพงึพอใจของประชากร
ทกุฝายดวย คอื ทัง้ฝายนายทุน หรอืฝายอำนวยการเอง ฝายพนกังาน ฝายลกูคา
โดยตรง และฝายประชาชนโดยสวนรวม  ทีอ่าจไดรบัผลกระทบ ทัง้ทีเ่ปนสวนดี
และ/หรอื ทัง้ท่ีเปนสวนเสยี อกีดวย เพราะถาองคกรธรุกิจน้ัน ขาดทนุหนกัเขา
นายทุนก็ไมอยากลงทนุ องคกรนัน้ก็ตัง้อยไูมได พนักงานหรอืคนงานขององคกร
ธรุกิจน้ัน กเ็ดือดรอนเพราะตกงาน   แตถาเอารัดเอาเปรยีบพนกังาน เอารดั
เอาเปรียบลกูคา และ/หรอื สรางความเดอืดรอนใหประชาชนโดยสวนรวมมาก
เกินไป ยอมถกูคัดคาน ถกูประณามจากสงัคม และถกูแอนตีโ้ดยประการตางๆ
ใหองคกรธรุกิจเอกชนน้ัน ไมเจรญิ หรือถงึเลกิลมกิจการไปไดเหมอืนกนั

ฝายรฐับาล  กเ็ชนกัน   ถารัฐบาลใดบรหิารราชการแผนดิน   ม ี“ประสิทธิ
ภาพต่ำ” คอื มปีระสทิธผิลอนัเปนธรรมแกประชาชนนอย กลาวคือ ไมไดบำบดั
ทกุขบำรงุสขุ  ใหเกดิประโยชนและความสนัตสิขุ  แกประชาชนโดยสวนรวม
ใหสมคาลงทุน  คอื งบประมาณ ทรพัยากรตางๆ กำลงัคน และเวลาทีใ่ชในการ
บรหิารราชการไปมากแลว  แตกลับไปอำนวยประโยชนสขุแตเฉพาะบคุคล หรือ

ตอนที ่๒
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คณะบุคคลผเูปนญาติมติร  หรอืพรรคพวกของตน  ประชาชนสวนใหญ หรอื
โดยสวนรวม  ทีไ่มไดรบัประโยชนสนัตสิขุ  อนัเปนธรรมยอมผิดหวัง ทอแท
และยอมไมเลอืกตัง้พรรคการเมอืง  ทีจ่ดัตัง้รฐับาลนัน้   ใหเขามาทำหนาที่
จดัตัง้รฐับาลอีกได

เพราะเหตุนัน้   การบริหารราชการแผนดนิ   แบบบรูณาการของหัวหนา
ฝายบริหาร (CEO) ทกุระดบั  จงึตองอาศยัหลกัความถูกตอง เหมาะสม บริสทุธ์ิ
และยตุธิรรม อนัเปนคุณลักษณะของ “หลักธรรมาภบิาล” ที ่พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวั   ผทูรงคณุประเสรฐิของเรา ไดทรงใชในการปฏบิตัพิระราช-
กรณยีกิจ นอยใหญทัง้ปวงมาแลว  ตัง้แตวนัเสดจ็ข้ึนเถลงิถวลัยสริริาชสมบตัิ
ทีพ่ระองคไดทรงประกาศพระราชปณธิาน เปนพระปฐมบรมราชโองการ วา

“เราจะครองแผนดิน โดยธรรม    เพือ่ประโยชนสขุ แกมหาชน
ชาวสยาม”

นัน้แลว  และพระองคกไ็ดทรงถอืเปนหลกัปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ เพือ่ยงั
ความเจรญิ และสนัตสิขุ  แกพสกนกิรของพระองคอยางทัว่ถงึ  มาจนตราบเทา
ทกุวันน้ี  และโดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ผทูรงคุณอันประเสริฐของไทย
เรานัน้   ทรงเปนพทุธมามกะ และทรงเปนพระอคัรศาสนูปถมัภก  ไดทรงศกึษา
อบรมหลกัธรรม    ตามพระสัทธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา  เปน
อยางด ีพระราชจรยิาวตัร ของพระองคตามหลกัธรรมภบิาลน้ี  จงึสงเคราะหเขา
ไดกบั “หลักทศพธิราชธรรม”  อนัเปนหลกัปฏบิตั ิ ทีพ่ระราชามหากษัตรยิ  ทรง
ใชปกครองพระราชอาณาจกัร  ใหอาณาประชาราษฎร มคีวามเจรญิและสันติสขุ
มาแตโบราณกาล  และยังประกอบดวยหลกัธรรมอืน่ๆ  อนัโบราณบณัฑติไดกลาว
แสดงไวโดยปริยายอกี ไดแก ราชสังคหวัตถ ุจกัรวรรดวิตัร  และพละ คอื กำลงั
ของพระมหากษตัราธิราชเจา เปนตน ดงัทีอ่าตมาภาพไดกลาวถึง “หลกัทศพิธ--
ราชธรรม” ไปแลว ๒ ขอ คอื ขอ “ทาน” และขอ “ศลี” เมือ่วนัอาทิตยที ่๑๖
พฤษภาคม ทีผ่านมาน้ี   สำหรับวันน้ี   จะไดกลาวตอไปในหัวขอท่ี ๓ ปรจิจาคะ
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คอื การเสยีสละ และขอ ๔ อาชชวะ คอื ความซ่ือตรง และขออืน่ๆ ตามสมควร
แกเวลาสบืตอไป

อนึง่ เนือ่งดวยในระยะหลายป ทีผ่านมาจนถงึปจจบุนันี ้  มปีญหาทางสงัคม
เกิดข้ึนมาก เพราะชนสวนหน่ึงโดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชน  วยัรนุ  วยัเรียน และ
แมผใูหญ  พากันติดอยใูนอบายมขุ  อนัเปนทางใหเส่ือมเสยีทรพัย  เสือ่มเสยีช่ือ
เสียง เส่ือมเสียอนาคต  เสือ่มเสียสุขภาพกายสุขภาพจิต  และแมถงึเสียชีวติ ไดแก
การเลนและติดการพนัน  การเสพและติดสิง่เสพติดมนึเมาใหโทษ  เปนทีต่ัง้แหง
ความประมาท   การไมสำรวมในกาม-สำสอนในกาม เปนตน  มากย่ิงขึน้จนกลาย
เปนปญหาใหญ  ทีย่ากแกการปองกันแกไขอยใูนทุกวนันี ้ จงึมปีระเด็นของปญหา
วา รฐับาลและหวัหนาฝายบรหิาร (CEO) แบบบรูณาการทกุระดบั ไดดำเนนิการ
บริหารราชการแผนดิน เพ่ือประโยชน และความสนัติสขุแกประชาชนโดยสวนรวม
หรอืสวนใหญ มาถกูทาง คอื ถกูหลกัธรรมาภบิาลนี ้หรอืไม เพยีงไร อาตมภาพ
จงึจะขอกลาวประเดน็  อนัเปนปญหาดังกลาวนีก้อน

ปญหาขอแรก คอืวา รฐับาลควรสนบัสนนุใหม ีหรือวา ไมควรสนับสนนุ
ใหมแีหลงการพนนั ในประเทศของเรา  หรอืไม  เพยีงไร

ตามขาวทีไ่ดยนิไดฟงมา ไดมทีัง้ฝายทีส่นบัสนนุใหมแีหลงการพนันเพิม่ขึน้ และ
มทีัง้ฝายคัดคานไมใหมเีพ่ิมข้ึน ซึง่ตางก็มเีหตผุลดวยกัน ทัง้ ๒ ฝาย

ฝายสนับสนุน  กย็กเหตุผลทีจ่ะพึงไดวา เงนิจะไดไมรัว่ไหล ออกนอกประเทศ
และแถมยังจะไดเงินมาเขารัฐ เพ่ือนำมาใชพฒันาประเทศ ใหประชาชนอยดูี
กนิดีขึน้  และอางวาในตางประเทศ ทีเ่จรญิแลว เขากท็ำกัน  บรกิารอยางน้ี
จงึเปนธรรม  ควรทีร่ฐับาลจะใหการสนับสนนุ

ฝายคาน กย็กเหตผุลท่ีจะเส่ือมเสียวา   บริการอยางนี ้ ไมเปนธรรม เพราะ
เปนการมอมเมาประชาชน และรงัแตจะกอใหเกดิปญหาอาชญากรรมตางๆ
ตดิตามมาเพ่ิมข้ึนภายในประเทศ ใหประชาชนเดือดรอนมาก และวา แมรฐับาล
จะไดเงนิมาจากแหลงการพนนั กไ็ดไมเตม็เมด็เตม็หนวย เพราะเปนธรรมชาติ
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วา ทีใ่ดมกีารพนัน ทีน่ัน้มเีลหเหลีย่มกลโกงสารพดั และแมจะไดเงนิมาบาง
กจ็ริง แตกต็องนำไปใชจาย ในการปองกนัปราบปรามอาชญากรรม  เพือ่แก
ปญหาสังคม  ทีย่งุเหยิงมากขึน้  จนเกินแกไขอีกนัน่แหละ       เพราะฉะน้ัน
ผลท่ีได จงึไมคมุเสียอยดู ี  รฐับาลจงึไมควรสนบัสนุนใหมขีึน้     ทีม่อียแูลว
ควรจำกดัใหนอยลง ไดเทาใดก็ยิง่ด ีเพราะจะไดทำใหสงัคมอยเูยน็เปนสขุ  ดวย
ความสงบดีขึ้น

นีค้อื ประเด็น ทีฝ่ายบริหารราชการแผนดิน และ ทัง้ฝายนิตบิญัญัตจิะพึง
พจิารณา “ประสทิธผิลโดยธรรม” ในการบรหิารแบบบรูณาการ ใหถกูความตอง
การ   อนัเปนธรรมของประชาชนโดยสวนรวม   อนัเปนคณุลกัษณะของ “หลกั
ธรรมาภบิาล”

ในฐานะท่ีประเทศไทยเราเปนเมืองพุทธ   หวัหนาฝายบริหารทุกระดับ  และ
สมาชิกรัฐสภาสวนใหญกเ็ปนพทุธ  ควรจะไดอาศยัหลกัธรรมของสมเด็จพระสมัมา
สมัพุทธเจา ผทูรงรแูจงโลก  เปนหลักพิจารณาประสทิธิผลของรฐับาลวา   จะตอง
บรหิารราชการแผนดนิ  เพือ่ใหบรกิาร อนัเปนธรรมแกประชาชนโดยสวนรวม
โดยประการทีจ่ะตองใหเกดิประโยชนสขุ ตอประชาชนโดยสวนรวม อยางถาวร
มัน่คง แลวไมกลับเปนผลรายแกประชาชน  หรอืไมกลับเปนปญหาทางสงัคม
ตอไปในกาลขางหนาไดอกี  ตรงน้ีเปนเหมือนเสนผมบังภเูขา ทีฝ่ายสนับสนุน
มองเห็นประโยชนทีพ่งึจะได คอื “เงนิ” ทีจ่ะไดแตดานเดยีว  แตมองไมคอย
เหน็ผลราย ทีจ่ะตดิตามมาเปนปญหาสงัคมทีย่งุเหยงิ จนยากทีจ่ะเยยีวยาแกไข
ได  ดงัท่ีปรากฏเหน็ๆ กนัอยใูนทกุวันน้ีอยแูลว

ผลงานใดของรฐับาล  ทีแ่มจะบงัเกดิผลดีแกประชาชนทางดานหน่ึง  หรือ
ในระยะเวลาหนึง่  แตอกีดานหนึง่เปนผลเสยี  หรือกลบักลายเปนผลรายตอ
ไปในภายหลัง ถงึระดับวา “ไดไมคมุเสีย” ผลงานของรฐับาลเชนน้ัน ยอมไม
เปนธรรม แกประชาชนโดยสวนรวมเลย  การบรหิารงานใหบรกิารแกประชาชน
อนัไมเปนธรรมเชนนี ้ชือ่วา เปนกรรมทีไ่มด ีดงัพระพทุธดำรสัท่ีตรัส (ข.ุ ธ.  ๒๕/
๑๕/๑๕)  วา
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“บคุคล  ทำกรรมใดแลว  ยอมเดอืดรอนในภายหลัง  กรรมน้ัน
ทำแลวไมด ี  บคุคล มหีนาชมุดวยน้ำตา รองไหอย ู ยอมเสวยผลของ
กรรมใด   กรรมนัน้  ทำแลวไมด”ี

สวนผลงานใดของรัฐบาล  ทีบ่งัเกิดผลด ีแกประชาชนโดยสวนรวม โดย
ประการท่ีใหเกิดความเจริญ และสนัติสขุอยางถาวรม่ันคง “ประสิทธผิล” ของ
การบริหารราชการแผนดนิของรัฐบาลเชนนี ้   ชือ่วา  เปนธรรม และจดัวา
เปนกรรมด ีดงัพระพทุธดำรสัวา

“บคุคล  ทำกรรมใดแลว   ยอมไมเดือดรอน ในภายหลัง   กรรม
นัน้แล   ทำแลวเปนการด ี  บคุคล มจีติใจแชมชืน่เบกิบาน  ยอม
เสวยผลของกรรมใด  กรรมนัน้  ทำแลว เปนการด”ี

โทษของการพนนันัน้กม็มีาก ดงัทีส่มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดทรงแสดง โทษ
ของการเลนการพนันบอยๆ และติดการพนนัไว (ท.ี ปาฏ.ิ ๑๑/๑๘๒/๑๙๗) วา

๑) ชยํ เวร ํปสวติ ชโิน
ผูชนะยอมกอเวร คือ อยากไดอีกมากๆ จึงติดเลนตอๆ ไปอีก

จนอาจแพถงึหมดตวัได
๒) วิตฺตมนุโสจติ

ผแูพยอมเสยีดายทรัพยทีเ่สยีไป จงึหวลกลับไปเลนใหมอกี ดวยหวงั
วาจะไดคนื สดุทายก็หมดตัวจนได

๓) สนฺทฏิฐกิา ธนชานิ
ความเสือ่มเสยีทรพัยในปจจุบันทันตาเห็น

๔) สภาคตสสฺ วจนํ น รหูติ
ถอยคำของคนเลนการพนนัซึง่พดูในทีป่ระชมุ ฟงไมขึน้ กลาวคอื

ไมมคีนเช่ือถอืในถอยคำ
๕) มติตฺามจจฺานํ ปริภโูต โหติ

ถกูมติรอำมาตย คอื ถกูเพือ่นราชการดวยกัน ดหูมิน่เหยียดหยาม

ตอนที ่๒
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๖) อาวาหววิาหกาน ํอปปฺตถฺโิต โหติ
ไมมใีคร ประสงคจะแตงงานดวย เพราะคนสวนมากเห็นวา นกัเลง

การพนัน  รงัแตจะนำไปสคูวามเสียทรัพย ดงัคำกลาวท่ีวา  “ไฟไหม
เรอืนยงัเหลอืทีด่นิ แตคนทีผ่พีนนัสงิแลว แมแผนดนิทีอ่ยอูาศยักห็มด
คอื ไมมทีีจ่ะอย”ู

โทษของการพนนั ตามพระพทุธดำรสันี ้  เปนปญหาสังคมไทยเรามาหลาย
ปแลว  ดังตัวอยางขาวในหนังสือพิมพไทยโพสต X-Cite เมื่อประมาณเดือน
มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึง่มีพาดหวัขาววา  “ผพีนนัสงิวยัเรียน เฮโลไดเสยียโูร
2000” มเีนือ้ความตอนหน่ึงวา

“เอแบค/ศนูยวจิยักสิกรไทย สงัคมมีปญหา   นกัเรียน-นกัศกึษา
มากกวาครึง่  ละลายเงินกับพนนับอลรอยละ ๔๐ ยงัลนุใหรฐัอนญุาต
เปดโตะบอลถูกกฎหมาย   ดานศูนยวจิยักสิกรไทย   เชือ่เงินสะพดั
ยโูร 2000 ไมต่ำกวา ๒ หม่ืนลานบาท  ผพีนันสวนใหญ เปนเดก็วัยรนุ
วยัเรียน    การสำรวจพบวา นกัเรียน-นกัศึกษามากกวาคร่ึง  คอื
รอยละ  ๕๑.๕ ตอบวา  เคยเลนทายพนันบอล”

พล.ต.ท. วรรณรัตน คชรกัษ  ผบช.น. ไดกลาวกบัหนงัสือพิมพขาวสด (๑๑
มถินุายน ๒๕๔๓ หนา ๒) ถงึปญหาอาชญากรรมท่ัวๆ ไป  หลงัการแขงขันฟุตบอล
รายใหญๆ  อกีวา

“ทีผ่านมา เม่ือมีการแขงขันฟุตบอลรายการใหญๆ  จากสถติพิบวา
คดยีกัยอกทรพัย ฉอโกงทรัพย ปลน-ชงิทรพัย ฆาตกรรม หรอืฆา
ตวัตาย  สวนใหญ ลวนแตเปนผลพวงมาจากการเลนพนันฟุตบอล
เกอืบท้ังหมด   การจบักมุ แมจะลำบาก แตเรากน็ิง่เฉยไมได  เรา
ตองยบัย้ัง หรือทำใหปญหาเกิดข้ึนนอยลง”

นีเ้ปนขาวทางหนงัสอืพมิพ เมือ่ ๔ ปมาแลว คอื เมือ่เดือนมิถนุายน พ.ศ.๒๕๔๓
เพียงไดฟงขาวน้ี  อานแลว กน็าสลดหดหใูจแทนพอแมของเดก็ในวัยเรียน ทีห่ลง
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ตดิอยกูบัอบายมขุ  คอืการพนันเหลานี ้  เงนิทองท่ีพอ-แมสอูตุสาหหามาได  เพือ่
สงเสียใหลกูรัก  ไดใชในการศกึษาเลาเรียน  พากเพยีรหาความร ู  กลบัถูกนำมา
ใชในเรือ่งไรสาระอยางนีก้นัหมด และแถมยังกอหนีส้นิใหเปนปญหาอกีมาก นีแ้หละ
อบายมุข  คอืปากทางแหงความเสือ่มเสยีทกุอยาง  มโีทษมากอยางน้ี

ปญหาที ่๒ คอืวา รฐับาลควรสนับสนนุ หรอืวา ไมควรสนบัสนุนใหมกีาร
ผลติ  และจำหนายสิง่เสพตดิมึนเมา  อนัเปนท่ีตัง้แหงความประมาท ประเภท
บหุรี/่ยาสบู สรุา เบยีร ไวน เปนตน หรือไม เพียงไร

จริงอย ูรฐับาลไดทมุเททรพัยากรตางๆ เพ่ือแกไขปญหาสังคม โดยการปองกนั
และปราบปรามยาเสพติด ประเภท  ฝน  เฮโรอีน  โคเคน  ยาบา  ยาอี  เปนตน
อยางจริงจงัอยแูลว  แตสิง่เสพติดประเภท บหุรี/่ยาสูบ สรุา เบยีร ไวน เปนตน
เหลานัน้ กน็บัเปนมจัจรุาชผอนสง ทีม่โีทษแกผู เสพตดิมาก  ไมนอยหนาไปกวา
ประเภท ยาบา ยาอ ีเปนตนเหลานัน้เลย   เพยีงแต บหุรี/่ยาสบู สรุา เบยีร ไวน
เปนตนนัน้   สงัคมยอมรบั ทัง้ๆ ทีร่เูหน็วา เปนโทษ แตกเ็คยชนิตอการเสพ แม
จะมมีาตรการปองกนัแกไขปญหา การเสพสิง่เสพตดิเหลานีบ้าง   เชน พยายาม
รณรงคใหเลกิบหุรี/่สรุา แตกย็งัไมไดชวยแกปญหา ใหถงึรากถงึโคนได เพราะยัง
มกีารสงเสรมิการผลติสิง่เสพตดิ เหลานีอ้ยู

เมือ่เปนรฐับาล CEO   ทีเ่ชดิชนูโยบาย  “ความรคูคูณุธรรม” และทีก่ำลงั
ปฏิรปูระบบราชการใหเปนแบบบูรณาการ ใหไดผลดี มปีระสทิธิภาพสงู ตาม
หลัก “ธรรมาภิบาล” อยแูลว  กค็วรจะเหน็โทษของสิง่เสพติดประเภท บหุรี/่
ยาสูบ สรุา เบียร ไวน เปนตน   โดยความเปนโทษตามทีเ่ปนจริงอีกดวย ถงึ
แมจะมรีายไดจากการผลิต และจำหนายสิง่เสพตดิเหลานี ้เมือ่พจิารณาใหถองแท
แลว ผลไดคมุผลเสียไหม ?   ประเทศไทยกำลงัพฒันาประเทศ เขาสคูลืน่ลกู
ที ่๓ คอื ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี
อยแูลว  ไฉน จงึไมฉวยโอกาสทองนี ้ เปลีย่นพฤตกิรรมการสงเสริมแหลง
การพนัน และการผลิต/การจำหนายสิง่เสพติดมึนเมาใหโทษ เปนท่ีตัง้แหงความ

ตอนที ่๒
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ประมาทเหลานี ้ มาเปนการพฒันาอุตสาหกรรมและการเกษตรใหเจริญ เพือ่
เพิม่พนูรายไดของประเทศ  ใหทดแทนรายไดจากอบายมุขอนัเปนภยัแกสงัคม
เหลานัน้ จะไมดแีละคมุคากวาหรือ ?

ถาจะพจิารณาหลกัธรรมขอ “ทฏิฐธัมมิกตัถประโยชน” ใหรจูกัอดออมและ
ประหยัด แมเพยีงรณรงคใหมกีารผลิต และใชยานพาหนะดวยพลังงานไฟฟา
หรอือยางอ่ืน ทดแทนการใชน้ำมัน และใหใชรถจกัรยานขับขีไ่ปโรงเรียน ไป
ทำงาน ในระยะทางท่ีไมไกลนักใหมากข้ึน แทนการใชยวดยานพาหนะทีต่อง
ใชน้ำมันไดมากเพยีงไร  กย็งัจะชวยประหยัดเงินเปนคาน้ำมนัไดมาก และเปน
การปลดแอกจากการเปนทาสพอคาน้ำมันไดดวย แถมยังชวยลดมลภาวะ และ
อบุตัเิหตไุดอกีมากดวย  ควรแกการรณรงคและสนับสนุนอยางย่ิง

อน่ึง เมอืงไทยเปนเมืองพุทธ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผทูรงรแูจงโลก
ไดตรสัโทษ ของสิง่เสพติดมนึเมาใหโทษ   อนัเปนทีต่ัง้แหงความประมาทเหลานี้
(ท.ี ปาฏ.ิ ๑๑/๑๗๙/๑๙๖) วา

๑) สนฺทฏิฐกิา ธนชานิ
เปนเหตใุหเสยีทรพัย

๒) กลหปฺปวฑฺฒนี
เปนเหตกุอการทะเลาะววิาท

๓) โรคานํ  อายตนํ
เปนบอเกดิแหงโรค  คอื เปนทัง้โรคทีเ่กดิขึน้ ในทนัททีนัใดทีเ่สพ

และโรคเรือ้รังตอๆไป ใหเสยีทัง้สขุภาพกาย สขุภาพจติ และอาจใหถงึ
ตายได

๔) อกิตฺติสฺชนนี
เปนเหตใุหเสือ่มเสยีชือ่เสียง

๕) หริโิกปนนิททฺสํนี
เปนเหตุใหไมรจูกัละอาย คอื ใหกลาทำในสิง่ทีไ่มควรกระทำ
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๖) ปฺญาย  ทพุพฺลีกรณี
เปนเหตุทอนกำลงัสติปญญา

ปญหายาเสพติดมึนเมา เปนท่ีตัง้แหงความประมาทในปจจุบนั ไดกลายเปน
ภาระหนกัของสงัคม  นบัตัง้แตสงัคมยอยภายในครอบครวั  ถงึสงัคมใหญระดับ
ประเทศชาต ิระดับโลก ทีน่ากลัวทีส่ดุ เพราะประชาชนผหูลงผดิทัง้เด็กและผใูหญ
เหลาน้ัน  ไดกลายเปนคนข้ียา ขีบ้หุร่ี ขีเ้หลา กนัเพ่ิมมากข้ึนๆ อยางน้ี จะเหลือ
คนดีๆ  มคีณุภาพ คอืทีจ่ะมสีขุภาพกายสขุภาพจิตทีด่ีๆ  กอปรดวยสติปญญาความ
รคูวามสามารถและคณุธรรมสกัเทาใด ?  การผลิตและการคายาเสพตดิมึนเมา
ใหโทษและเปนทีต่ัง้แหงความประมาททกุชนิด  จงึนบัเปนการจงใจฆาผอูืน่อยาง
เลือดเย็นและเหี้ยมโหดที่สุด

ปถุชุนผมูกีเิลสเพียงดงัเนินเขา เปนคนโงเขลาเบาปญญา ไมรบูาป-บญุ คณุโทษ
ไมรสูิง่ท่ีเปนแกนสารสาระประโยชน และทีม่ใิชแกนสารสาระ และไมรทูางเจริญ-
ทางเสือ่มแหงชีวติตามทีเ่ปนจรงิ กพ็ากนัหลงประพฤตไิปตามอำนาจของกเิลส คอื
หลงลองเสพแลวกต็ดิ นำตนไปสคูวามทุกขเดอืดรอน นัน้มอียมูาก

เพราะเหตนุัน้ การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และของหวัหนาฝาย
บริหาร (CEO) ทกุระดบั   จงึพงึตองกำหนดเปาหมาย ใหเกดิประสทิธผิลทีด่ี
คอืโดยความเปนธรรม  กลาวคือใหเกดิประโยชนและความสันตสิขุแกประชาชน
โดยสวนรวม หรือสวนใหญอยางม่ันคงถาวรแทจริง ไมกลับกลายเปนปญหา
ยงุเหยงิแกสงัคม ประเทศชาต ิจนยากแกการเยยีวยาแกไข ดงัทีเ่หน็ๆ กนั
อยใูนทกุวันน้ีไดอกี จงึจะถกูตองตาม “หลกัธรรมภิบาล” (Good governance)
อยางแทจริง   ดงัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ผทูรงคุณอันประเสรฐิของเรา
ไดทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกิจ นอยใหญทัง้ปวง เพ่ือประโยชนสขุแกพสกนกิรของ
พระองค โดยสวนรวมหรือสวนใหญ เปนบรรทัดฐานใหเห็นเปนประจักษ แก
ประชาชนโดยทัว่ไปอยแูลว โดยเฉพาะอยางยิง่พระราชจริยาวตัรของพระองคนัน้
สามารถสงเคราะหเขาในหลัก ทศพธิราชธรรม ไดทกุขอ นบัต้ังแต ทาน การให

ตอนที ่๒
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และ ศลี คอื การสำรวมระวงัความประพฤตทิางกาย ทางวาจาใหเรยีบรอยดี
ไมมโีทษเปนปกติ   ดงัท่ีไดกลาวมาแลว เม่ือคร้ังกอน ปริจจาคะ คอื การเสยี
สละ และ อาชชวะ คอื ความซ่ือตรง เปนตน    ดงัทีจ่ะไดกลาวรายละเอียดตอ
ไปในคราวหนา

สำหรับวันน้ี ขอทานผฟูงทุกทาน ตัง้สัตยาธษิฐาน ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรัย
ไดโปรดอภบิาลคมุครอง พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินนีาถ ผทูรงพระคุณอนัประเสริฐ และพระบรมวงศานุวงศ จงทรง
พระเกษมสำราญ มพีระชนมาย ุยิง่ยืนนาน สถิตสถาพรอยใูนไอศรูยสริริาชสมบตัิ
เปนรมโพธ์ิทองปกเกลา ปกกระหมอมพสกนกิรชาวไทย ใหอยเูยน็เปนสขุตลอด
กาลนานเทอญ ขอถวายพระพร  และขอความสขุสวัสด ีจงมีแดทานผฟูงทกุทาน
เจริญพร ฯ
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ออกอากาศ ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงกรมอตุนุยิมวทิยา AM Stereo 1,287 kHz
วนัอาทติยที ่ ๑๗ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.
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เจริญสุข/เจริญพร  ญาติโยมสาธุชนผฟูงทุกทาน
วนัน้ี  อาตมภาพกไ็ดมาพบกบัทานผฟูงอีกเชนเคย  ในรายการปาฐกถาธรรม

ทางสถานวีทิยุกระจายเสียงแหงน้ี   สบืเนือ่งจากท่ีเคยออกอากาศปาฐกถาธรรม
เรือ่ง “หลกัธรรมาภิบาล” ตอนท่ี ๑-๒ ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหงประเทศ
ไทยมาแลว

แตเดมิ ไดเคยออกอากาศตอนที ่๑-๒ ไปแลวนัน้   ไดกลาวถึง “หลักธรรมา-
ภบิาล”     วาเปนหลกัธรรม คอื เปนหลกัปฏบิตัใิชประกอบการบริหารงานแบบ
บรูณาการทุกประเภทและทกุระดบัของหวัหนาฝายบรหิารทีช่ือ่วา Chief Execu-
tive Officer (CEO) ใหไดผลดี มปีระสิทธิภาพสูง คอืใหไดประสิทธิผลของงาน
และใหไดรบัความพงึพอใจ ของประชาชนทกุฝาย อยางสงู ดวยคาลงทนุ ลงแรง
และเสยีเวลาในการปฏบิตังิาน ต่ำ คอื ประหยดั

และไดประมวล “หลกัธรรมาภบิาล” ทีห่ัวหนานักบริหาร (CEO) ชาวโลก
โดยท่ัวไปเขาใชกนั คือ

หลักความถกูตอง ๑
ความเหมาะสม ๑
ความบริสทุธิใ์จ ๑  และ
ความยตุธิรรม ๑
ซึง่หลกัธรรมาภิบาลโดยยอนีส้งเคราะหเขากบั “หลักทศพธิราชธรรม” คอื

หลกัธรรมปฏบิตั ิ สำหรบัทาวพระยามหากษตัรยิ   ไดเคยใชในการปกครองอาณา
ประชาราษฎรของพระองค  เพือ่ใหเกิดความเจรญิและสนัตสิขุมาแลว แตโบราณ
กาล และโดยเฉพาะอยางย่ิง  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ผทูรงคุณอนัประเสริฐ
ของเรา กไ็ดทรงเจรญิพระราชจริยาวตัรโดยธรรม ซึง่สงเคราะหเขากับหลกัทศพิศ
ราชธรรม   มาต้ังแตเสดจ็ขึน้ครองราชยสมบตัมิาจนถงึปจจบุนั  ดวยพระราช
ปณธิาน วา

“เราจะครองแผนดนิ  โดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุ แหงมหาชน
ชาวสยาม”
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แลวน้ัน
มไิดหมายถึงการรวบอำนาจ (Centralization) มาสศูนูยกลาง คอืมาอยู

ที ่CEO แตผเูดียว แตหมายถงึการรวม (Integration) หนวยงานตางๆ ที่
เกีย่วของ ทีก่ระจดักระจายกันอย ูและทีเ่คยขึน้ตรงตอตนสงักดัตางๆ แตเดมิ
ใหรวมเขามาอยใูนความดแูล รบัผิดชอบ ของหัวหนาฝายบริหาร (CEO) เดยีวกนั
ใหมอีำนาจวนิจิฉัย ตดัสินใจ และส่ังการบังคับบัญชา  หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เหลาน้ันไดโดยตรง ไมตองรอการขอคำวินจิฉัยจากตนสังกัดเดิมตางๆ  เหลาน้ัน
เพ่ือใหการบริหารงานของหวัหนาฝายบรหิาร (CEO) ทีม่หีนาท่ีความรบัผิดชอบ
โดยตรง ใหมคีวามคลองตัว และสามารถอำนวยการดแูลรับผดิชอบ และสัง่
การไดดวยความรวดเรว็ ทนัตอเหตุการณ อนัจะทำใหสามารถบรรลผุลสำเร็จ
ดวยดี มปีระสิทธภิาพสูง

โดยนัยนี ้หวัหนาฝายบรหิาร (CEO) จงึตองรจูกั การแบงงาน (Division
of work)  การกระจายงานหนาท่ีความรับผิดชอบ (Decentralization)  และ
การมอบหมายอำนาจหนาท่ีความรบัผิดชอบ (Delegation of Authority ) ให
แกผบูรหิารระดับรองๆ ลงไปตามลำดับ ใหสามารถดูแล บรหิาร และตดัสนิใจ
ปฏบิตังิานไดเอง ภายในกรอบขอบเขตแนวนโยบายท่ีไดรบัมอบหมายอำนาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบใหปฏิบตั ิ เพือ่ใหเกิดความคลองตัวในการบรหิารงาน และ
การปฏบิตังิานทุกระดับ ใหบรรลุผลสำเร็จดวยดี  มปีระสิทธภิาพสูง  ซึง่นัน่ กห็มาย
ความวา  หวัหนาฝายบริหาร จกัตองใชสตปิญญา ความร ูความสามารถ และ
วสิยัทศันอนักวางไกล กอปรดวยคุณธรรม อนัรวมเปนมสีภาวะความเปนผนูำ
(Leadership) สงู จงึจะสามารถจัดหาและพฒันาบคุลากรใหมคีณุภาพ ใหสามารถ
รบัภาระ ทัง้อำนาจหนาที ่ความรับผดิชอบท่ีมอบหมายใหไดเปนอยางดี รจูกัแบง
งาน กระจายงาน    รจูกัใชคนใหถกูกบังาน (Put the right man on the
right job)  คอยดูแลตรวจสอบประเมินผลงานอยางใกลชดิ รจูกัครองใจ
คนใหทำงานดวยความจงรักภกัด ี รจูกัเสรมิสรางและรักษาความสามัคค ีปรอง

ตอนท่ี ๓
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ดอง  ในระหวางผอูยใูตบงัคับบญัชา   ใหสามารถทำงานรวมกันเปนหมคูณะ
(Team Work) และใหสามารถรวมมอืประสานงานกนั  ในระหวางหนวยงาน
ตางๆ ทกุระดบั  ใหดำเนินไปดวยด ีมปีระสทิธภิาพสงู  ประดจุดังนายวงดนตรี
วงใหญทีส่ามารถจัดหา และพฒันาคณุภาพของนกัดนตร ีสามารถควบคมุวงดนตรี
ใหเลนดนตรเีปนหมคูณะใหญ    ใหประสานเสียงกันอยางถูกจังหวะจะโคน และ
ไพเราะ ซึง้ใจผฟูง ฉนัใด ฉนัน้ัน

นัน่ก็คอื  หวัหนาฝายบรหิาร (CEO)  จกัตองบริหารงานดวย “หลักธรรมา-
ภบิาล” ๔ ประการน้ี คอื

หลักความถกูตอง ๑
เหมาะสม ๑
บรสิทุธิ ์๑  และ
ยตุธิรรม ๑
อนัสงเคราะหเขาไดกบั “หลักทศพธิราชธรรม” นัน้เอง เฉพาะ “หลักความ

ถกูตอง” นัน้     กลาวโดยทัว่ไป  หมายถงึ การบรหิารงานท่ีถกูตองตามกฎหมาย
กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั และถกูตองตามนโยบาย ๑  ถกูตองตามหลกัวชิา ๑  ถกู
ตองตรงตามความตองการ  ของประชาชนผเูปนลกูคาหรอืผรูบับรกิาร และเปน
ทีพ่งึพอใจของผปูฏบิตังิานทกุหมเูหลา ทกุระดบัขององคกรนัน้ ๑  และถูกตอง
ตามขอมลู จากแหลงขอมลูทีเ่ชือ่ถอืได (Reliable Sources)  เปนขอมลูทีถ่กูตอง
ตามความเปนจรงิ (Factual/Valid)   เปนขอมูลท่ีตรงประเด็นตอปญหาหรือขอ
ทีจ่ะพจิารณาวินจิฉยั (Relevant) และสมบูรณ (Sufficient/Perfect) เพยีงพอตอ
การใชประกอบการพิจารณา วนิจิฉัย ตดัสินไดอยางถกูตอง และสมเหตสุมผล ให
สามารถวนิจิฉยัสัง่การและปฏบิตังิานไดผลดี มปีระสทิธภิาพสงู นีอ้กีประการ ๑

เทาทีป่รากฏเห็นการบรหิารงานโดยทัว่ไปก็ใช “หลักธรรมาภบิาล” (Good
governance) ขอ “ความถูกตอง” ๔ ประการน้ี แตสำหรับชาวไทยพทุธ “หลกั
ธรรมาภบิาล” ยงัมีหลักธรรมตามแนวพุทธ ทีพ่งึนำมาใชประกอบการบรหิารงาน
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ใหสามารถปฏิบตังิาน  ไดผลดี  มปีระสิทธิภาพสูง  กลาวคอื กอใหเกิดประโยชน
และความสันตสิขุแกชนทุกผายทุกหมเูหลาทีเ่กีย่วของดวยท้ังโดยตรงและโดย
ออมไดอยางแนนอนท่ีสุด

อกีโสดหนึง่  คอื “หลกัความถูกตองตามทำนองคลองธรรม กลาวคือมี
ศลีธรรม”

หลกัธรรมาภบิาล ตามแนวพทุธนี ้  สงเคราะหเขาไดกบั “หลกัทศพธิ-
ราชธรรม”  กลาวคอื หลักธรรมของพระราชา  พระมหากษัตรยิ ทีท่รงใชประกอบ
การปกครองอาณาประชาราษฎร  ในพระราชอาณาจักรของพระองค มาตัง้แต
โบราณกาล โดยเฉพาะอยางย่ิง พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ผทูรงคุณอันประ
เสรฐิองคปจจุบนัของเรา  กไ็ดทรงใช ในการบำเพญ็พระราชกรณยีกจินอยใหญ
ทัง้ปวงมาตัง้แตวนัทีเ่สด็จขึน้เถลงิถวัลยสริริาช นัน้แลว

ในปาฐกถาธรรม ๒ ตอนท่ีผานมานัน้    ไดกลาวถงึ  หลักทศพิธราชธรรม
ไปแลว ๒ ขอ   คอื ทานํ  ทานคือการให ๑   สลี ํศลีคอืมปีกติสำรวมระวงักาย
และวาจาใหเรียบรอยดไีมมโีทษ  ๑  สำหรบัวันน้ี จะไดกลาวถงึหลกัทศพิธราชธรรม
ในขอตอไป  คอื ปริจจฺาค ํการเสียสละ ๑  อาชชฺวํ ความซ่ือตรง ๑  และขออืน่ๆ
เปนลำดับไป

ปรจิจฺาคํ
ปรจิจาคะ แปลตรงศพัทบาลีวา “สละรอบ” แปลอยางไทยๆ วา “เสียสละ”

คอื กริยิาอันเปนไปดวยกุศลเจตนากอปรดวยสตปิญญาอนัเห็นชอบ ทีเ่สยีสละ
ประโยชนสขุสวนตน   เพ่ือประโยชนสขุแกชนสวนรวม หรอื เสียสละประโยชน
สขุสวนนอย เพือ่ประโยชนสขุท่ียิง่ใหญ  อนัเปนไปเพือ่บรรเทากิเลส คอืความ
ตระหนี ่ความเห็นแกตวั แกพวกพองหมเูหลาของตน จดั และ/หรือ ทีเ่ปนไปเพือ่
เพ่ิมพูนบญุบารมธีรรม  คอื คณุความดีอยางยิง่ยวดสูงข้ึนไป ๓ ระดบั กลาวคือ
ระดบับารม-ีอปุบารม-ีปรมตัถบารม ี ใหแกกลาเต็มสวนตามอธษิฐานบารม ีเพ่ือ

ตอนท่ี ๓
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เปนพลวปจจยัใหไดบรรลุมรรคผลนิพพานตามฐานะแหงสาวกบารมญีาณ (ในกรณี
ผปูรารถนาความบรรลพุระอรหันตสาวก) หรอื พระโพธญิาณ (ในกรณผีปูรารถนา
ความบรรลพุระอรหนัตปจเจกพุทธเจา หรอืพระสพัพญัพูทุธเจา) เปนตน

คำวา “ปริจจาคะ”  คอื ความเสยีสละนี ้ จงึมคีวามหมายทีก่วางกวา คำวา
“ทาน” ซึง่หมายถึง การให และวตัถุหรือส่ิงท่ีให เพ่ืออนุเคราะหสงเคราะหผอูืน่
ไดแก การใหวตัถุสิง่ของหรอืปจจัย ๔ และ/หรือใหวชิาความรใูนการประกอบการ
อาชีพแกผอูืน่ นีช้ือ่วา “อามสิทาน” ๑    การใหศลีใหธรรม ใหคำแนะนำในการ
ปฏิบตัดิ ีปฏิบตัชิอบ นี ้ชือ่วา “ธรรมทาน” ๑    และการใหอภัยแกผลูวงเกนิ ชือ่วา
“อภยัทาน” นีอ้กีประการ ๑   การใหโดยนัยท้ัง ๓ นีย้อมมทีัง้ ผใูห (ทายก/ทายกิา) ๑
สิง่ทีใ่หเรยีกวา “ทาน” (อามสิทาน/ธรรมทาน/อภยัทาน) ๑  และมีผรูบัโดยตรง
(ปฏคิาหก) อกี ๑

สวน “จาคะ” คอืการเสยีสละนัน้ คอื
๑) เปนกิรยิาท่ีเสียสละประโยชนสขุสวนตน เพือ่ประโยชนสขุ

ของประชาชนโดยสวนรวม หรอืหมชูนสวนใหญ โดยมิไดมงุหวงัสิง่
ตอบแทน   ดงัเชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเดจ็พระนาง
เจาพระบรมราชนินีาถ ทีท่รงเสียสละกำลงัพระวรกาย พระสติปญญา
สามารถ และกำลงัพระราชทรพัย  เสดจ็ไปเยีย่มราษฎร  เสดจ็ไปทรง
ตรวจตรา แนะนำ ใหดำเนนิโครงการตางๆ ในพระราชดำร ิ ใหไดผลดี
มปีระสทิธิภาพสงู  อกีท้ังเพ่ือบำรุงขวญัผปูฏิบตังิาน และแกประชาชน
มงุตรงตอการบำบดัทกุขบำรงุสขุ ประชาชนทกุหมเูหลา  ทัว่พระราช
อาณาจักร แมในทองท่ีทรุกันดาร เชน ปาเขา และแมในสถานการณ
อันไมสงบสขุอยางเชนใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ทีก่ำลงัมปีญหาผู
กอการราย   โดยมไิดทรงเหน็แกความเหนือ่ยยากลำบากพระวรกาย
และเส่ียงภัย
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๒) เปนกิรยิาท่ีเสียสละทีม่หีรือไมมผีรูบัโดยตรงก็ได ดงัตวัอยาง
การเสยีสละตามพระธรรมภาษติ (ข.ุ ชา. อสตี.ิ ๒๘/๓๘๒/๑๔๗)
จเช  ธน ํ องคฺวรสฺส  เหตุ
องฺคํ  จเช  ชวีติํ  รกขฺมาโน
องฺค ํ ธน ํ ชวีติฺจาป  สพพฺํ
จเช  นโร  ธมมฺมนสฺุสสนโฺต ฯ

แปลความวา
นรชน พงึสละทรพัย เพ่ือรักษาอวัยวะอันประเสรฐิ เม่ือจะรักษา

ชวีติไว พงึสละอวัยวะ  เม่ือคำนงึถงึธรรม พงึสละอวัยวะ ทัง้ทรพัย
และแมชวีติ  ทัง้หมด ฯ

ดงัตวัอยาง  เชน สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาของเรา  เมือ่ยงัทรงเปนพระ
โพธสิตัวอย ู ไดทรงบำเพญ็พทุธการกธรรม คอื ทรงบำเพญ็คณุความดอียางยิง่ยวด
ชือ่วา  “บารมี” ๑๐ ประการ  (ทานบารม ีศลีบารมี เนกขมัมบารม ีปญญาบารมี
วริยิบารมี ขนัตบิารมี สจัจบารมี อธษิฐานบารม ี เมตตาบารมี อเุบกขาบารมี)
จนแกกลาเปน อปุบารม ีและถงึปรมตัถบารมี เต็มสวนทัง้ ๑๐ ประการ ดวย
ความเสียสละทกุอยาง กลาวโดยสวนรวม คอืทรงเสยีสละความสขุสวนพระองค
เพ่ือพระโพธิญาณ และในพระชาติสดุทายทีเ่สด็จอบุตัขิึน้ในโลก เปนเจาชายสิทธตัถะ
นั้น แมจะไดเสวยโลกิยสุขอย ูกไ็ดทรงสละโลกิยสุข อนัเปนสุขสวนนอยนัน้
เสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ  คอืไดเสด็จออกผนวชเพือ่คุณอันย่ิงใหญ เปนการ
เสยีสละความสุขสวนนอย  เพือ่ความสขุอนัยิง่ใหญ คอื ความหลุดพนจากทกุข
ทัง้ปวง และถงึบรมสุขอยางถาวร อกีทัง้ยังไดชวยสตัวโลกทัง้หลาย ใหไดฟง
ธรรม และปฏบิตัพิระสทัธรรมใหถงึความพนทุกข    ถงึบรมสขุตามรอยบาท
พระพทุธองคไดดวย ดงัพระพทุธภาษติ (ข.ุ ธ. ๒๕/๓๑/๕๓) วา

มตตฺาสขุปรจิจฺาคา ปสฺเส  เจ  วปิลุ ํ สขุํ
จเช  มตตฺาสุขํ  ธโีร สมปฺสสฺ ํ วปิลุ ํ สขุ ํฯ

ตอนท่ี ๓
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แปลความวา
ถา พงึเหน็สขุอนัไพบลูย เพราะยอมเสียสละสขุสวนนอย ผมูี

ปญญา เม่ือเลง็เหน็สุขอันไพบูลย กค็วรเสยีสละสขุสวนนอยเสีย ฯ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ผทูรงคณุอันประเสริฐของเราทัง้หลาย นอกจาก

จะไดทรงเสยีสละความสขุสวนพระองค โดยการบำเพญ็พระราชกรณยีกจินอยใหญ
ทัง้ปวง ดวยความเสียสละ ทัง้กำลงัพระวรกาย พระสติปญญาสามารถ และกำลัง
พระราชทรัพยสวนพระองคเปนอันมาก เพ่ือประโยชนสขุ แกพสกนิกรของพระองค
ทกุหมเูหลาแลว ยงัไดทรงสละความสุขสวนพระองค เสดจ็ออกผนวชในบวรพระ
พทุธศาสนา เพ่ือประพฤตพิรหมจรรย อนัเปนคุณความดอียางเยีย่มยอดอกีดวย

การเสยีสละความสุขสวนตน  เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนสวนรวม โดย
มไิดมงุหวงัการตอบแทนกด็ ีเพือ่บรรเทากิเลส คอืความเห็นแกตวั/เหน็แกพวกพอง
หมเูหลา จดั และ/หรอื  เพ่ือแสวงคณุอนัยิง่ใหญ  คอืความพนทกุข และเพ่ือชวย
สตัวโลกใหพนทกุขกด็ ีเชนนีช้ือ่วา “สละรอบ” ตามพระบาลวีา “ปริจจฺาค”ํ  ซึง่
มคีวามหมายกวางกวา “ทาน”   คอื การใหวตัถสุิง่ของ หรอืใหธรรมเปนทานแก
ผอูืน่ ซึง่มปีฏคิาหก คอื ผรูบัทานนัน้ โดยตรง

หากหัวหนาฝายบริหาร (CEO) ทกุระดับ  ตลอดถึงผปูฏบิตังิาน ของทาง
ราชการ ทางสังคม และของธรุกิจเอกชน  จกัไดบริหารและ/หรือปฏบิตังิาน  ดวย
“ความเสียสละ” ตามหลักทศพธิราชธรรมขอ “ปริจจฺาคํ” นี ้ดวย “ความบริสทุธ์ิ
ใจ” ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ผทูรงคณุประเสรฐินี ้มากขึน้เพียงไร  กจ็กัยงัความ
เจรญิ และความสนัตสิขุแกประชาชนโดยสวนรวม ไดมากยิง่ขึน้เพยีงนัน้



64

อาชฺชวํ
อาชชฺวํ เปนคำบาล ีภาษาไทยวา “อาชชวะ” แปลตามศพัทบาลี (ปทานกุรม

บาล ีไทย องักฤษ สนัสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ)
วา “สภาพซือ่ตรง”   แปลอยางไทยๆ วา “ความซ่ือตรง” นีต้รงกบัภาษาอังกฤษ
วา Rectitude/Upright  ซึง่หมายถงึความถกูตอง ความมีศลีธรรม ความซือ่สตัย/
ซือ่ตรง ความยุตธิรรม และยังหมายถงึ   ธรรมะ ธมัโม อกีดวย

ยงัมอีกีคำหนึง่  ทีม่คีวามหมายเดียวกนั   คอื  สจจฺ ํ เปนคำนาม หมายถึง
พระนิพพาน (Nirvana)   อริยมรรค (The Noble Path)   อรยิสจัจ (The
Noble Truth)  คำจรงิ ความจริง (Reality)    หรอืคำวา สจจฺ ํ นีเ้ปนคำคณุศพัท
แปลวา สตัย (True)  จริง (Real)  ถกูตอง (Valid)   แท (Pure)

ทีย่กคำแปลจากปทานุกรมบาลี ไทย องักฤษ มาแสดงหลากหลายท้ังภาษา
ไทย และภาษาองักฤษ กเ็พือ่ใหทานผฟูงไดเขาใจความหมายคำวา “อาชชวะ” นี้
อยางกวางขวาง ลกึซึง้ ยิง่ขึน้ แตความหมายโดยสรปุ กค็อื ความซือ่ตรง ความ
ถกูตอง ความจรงิแท อธิบายวา

๑) ความซือ่ตรงตอตนเอง  คอื มคีวามจรงิใจตอตนเอง ไมหลอก
ตนเอง  ไดแก เวลาท่ีตนเองกระทำความดหีรอืกรรมชัว่ ถกูหรือผดิ กร็ู
ดรีชูัว่ รผูดิรถูกู ตามทีเ่ปนจรงิเอง ไมหลอกตนเอง   ดงัเชน  พระภิกษุ
ในพระพทุธศาสนา เม่ือประพฤตผิดิพลาด  ลวงสิกขาบท ทีเ่รยีกวา  เปน
อาบตัแิลว  แมเล็กนอยไปบาง กร็สูกึตัววาตนเองตองอาบัติชือ่น้ันๆ แลว
รบีสารภาพผดิและปฏิญาณตนกะพระภิกษหุรอืสงฆ วา “ตนเหน็อาบตัิ
นัน้แลว ตอไปจะสำรวมระวัง ไมคดิ ไมพดู ไมกระทำเชนนัน้อกี”  ความ
ซือ่สัตยตอตนเองเชนน้ี เปนคุณธรรมชัน้สูง ของผไูดศกึษาปฏิบตัธิรรม
รเูหต ุและผลของกรรมด ีกรรมชัว่ ตามทีเ่ปนจรงิ   ดวยสตแิละปญญา
อนัเหน็ชอบ   กลาวโดยยอกค็อื เปนคณุธรรมของผมูศีลี มธีรรม จาก
การไดศกึษาและปฏิบตัธิรรมโดยทางศีล สมาธ ิปญญา อนัมีรายละเอียด

ตอนท่ี ๓
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อยใูนอริยมรรคมอีงค ๘ มาดีแลวพอสมควร เปนผมูปีกต ิกลาววาจา
ชอบ กระทำกจิการงานโดยชอบ และประกอบอาชพีชอบ เปนสมัมา
ทฏิฐ ิ  กลาวคอื เปนผมูคีวามเหน็ชอบในอรยิสัจ ๔ ชือ่วาเปน “บณัฑติ”
คอื ผรูทูางเจรญิ และทางเสือ่มแหงชีวติ ตามทีเ่ปนจริงดวยปญญาอนั
เห็นชอบนัน่เอง  เพราะเหตุนัน้  บณัฑิตจึงเปนผไูมประมาท ยอมม ี“สต”ิ
พจิารณาความประพฤตปิฏบิตัขิองตนอยเูสมอ หากพลาดพลัง้ไป กม็ี
“สมัปชญัญะ” รบีรสูกึตัว รเูทาทนักเิลสของตน แลวตำหนแิละเตอืน
ตนดวยตนเองอยตูลอดเวลา  ซึง่เปนตรงกนัขามกบัคนพาล ปญญาโฉด
เขลา ทีไ่มมสีตปิญญารบูาป-บญุ คณุ-โทษ ตามท่ีเปนจรงิ จงึมกัยกเวน
ใหกบัความชัว่  และมกัแกตวัใหกบักเิลสของตนเองอยเูสมอ  ชือ่วาเปน
คนไมซือ่สตัยตอตนเอง  จงึตองประสบกับความทกุขเดือดรอน  เพราะ
กรรมชัว่ของตนเองอยเูร่ือยไป   นอกจากนี ้ บคุคลผไูมซือ่ตรงตอตนเอง
นัน้ กม็กัไมซือ่ตรงตอคนอ่ืนดวย  เพราะเหตนุัน้ เขาจงึเปนบคุคลทีใ่ครๆ
ไมควรคบ นีป้ระการ ๑

๒) ความซือ่ตรงตอบุคคลอ่ืน ตอสังคม และประเทศชาต ิ คอื
มคีวามจรงิใจตอผอูืน่ ไมคดโกง หลอกลวง  เขาเล้ียงชวีติ ไมแสดงกริยิา
กลาววาจา หรือแสดงนมิติใดๆ อนัเปนเทจ็หรอืมายาสาไถย หลอกลวง
ผอูืน่   เชน เสแสรง แกลงพูด แกลงทำ หรือขีดเขยีนขอความอนัแสดง
ความเทจ็ หลอกลวง ประทษุราย กลาวราย ปายสผีอูืน่โดยไมเปนธรรม
ไมหลอกลวง คดโกงประชาชน และสังคมประเทศชาต ิเปนตน

เฉพาะในครอบครวั หากสามี-ภรรยา ไมซือ่ตรง ไมจรงิใจตอกนั
ยอมกอใหเกิดความไมไววางใจกัน และทะเลาะเบาะแวงกัน ยากท่ีจะหา
ความสันตสิขุได  เปนเหตุใหเกดิปญหาครอบครัวแตกแยก  ใหสมาชิก
ของครอบครัว ตองประสบกับความทุกขเดือดรอนกนัไปทัว่
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กลาวถงึสังคมใหญ  คอื ประชาชน ประเทศชาติ   ถาชนในประเทศ
ตัง้แตระดบัผบูริหารถึงระดับรากหญา คอื ประชาชน ไมซือ่ตรง ไมจริง
ใจตอกนั มกีารกบฏคดโกง หลอกลวงกนัมากเพยีงไร สงัคมประเทศชาติ
กจ็ะมแีตความเสือ่มเสยี เดือดรอนวนุวาย  หาความเจรญิ และสนัติสขุ
มไิด มากเพียงน้ัน  และอาจถงึความลมจมไดในท่ีสดุ บคุคลผไูมซือ่ตรง
ไมจรงิใจตอผอูืน่ จงึเปนบคุคลทีใ่ครๆ ไมประสงคทีจ่ะคบคาสมาคมดวย

เพราะเหตุนัน้  ชนทกุระดับ ทกุฐานะ ทกุเพศ ทกุวัย ในทุกสังคม
จงึพึงมีความซ่ือตรง  มคีวามจริงใจตอกัน ไมหลอกลวง กบฏคดโกงกนั
กจ็ะเกิดความสมคัรสมานสามคัคีปรองดอง เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ชวย
กนัพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง สงัคมและประเทศชาติ  ใหมแีตความ
เจริญ และสันติสขุรวมกันไดเปนอยางดี นีป้ระการ ๑

๓) ความซ่ือตรงตอกจิการงานอาชพี หรือหนาท่ีการงานท่ีรบั
ผดิชอบ ผปูระกอบวิชาชีพอิสระ ไดแกอาชีพนักกฎหมายหรอืทนายความ
การแพทย สือ่สารมวลชน เปนตน  กซ็ือ่ตรงตอวชิาชพีของตน ไมลวง
ละเมดิจรรยาบรรณวชิาชีพของตน พอคา นกัธุรกิจ กซ็ือ่ตรงตอลูกคา
ไมปลอมปนสินคา ไมโกงการช่ังตวงวดั เปนตน  พอคาทุกระดบั ตัง้แต
พอคาปลีก พอคาสงตลอดถึงผสูงสนิคาออก  ถาไมซือ่ตรงตอลกูคา มี
การปลอมปนสนิคา หรอืโกงการชัง่ตวงวดั เม่ือลูกคาจับไดกอ็าจถกูปรบั
หรอืถกูคนืสนิคา ลกูคายอมไมเชือ่ถอื และไมสัง่สนิคาอกีตอไป ยอมมี
ผลกระทบ ตอกจิการงานอาชพีของตนใหตกต่ำ  หาความเจรญิรงุเร่ือง
มไิด  สำหรบันกัการเมือง ทัง้ระดบัประเทศและระดับทองถิน่ ผอูาสา
เขามารับใชประชาชน และ/หรือมาทำหนาท่ีแทนประชาชน  ฝายนิติ
บญัญตักิด็ ี ฝายบริหารราชการแผนดนิกด็ ีเมือ่ไดรบัเลือกต้ังเขามาแลว
กป็ฏิบตัหินาท่ีในความรบัผิดชอบของตนโดยสจุริต ดวยความบรสิทุธ์ิใจ
ไมคดิ พดูและกระทำการใดๆ ทีไ่มซือ่ตรงตอประชาชน และประเทศชาติ

ตอนท่ี ๓
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มคีวามจรงิใจตอประชาชน ปฏบิตัหินาทีค่วามรับผดิชอบของตน โดย
มงุตรงตอความเจรญิสันติสขุของประชาชนและความมัน่คงของประเทศ
ชาตเิปนสำคญั

ในกรณี เปนผบูริหารตัง้แตระดบัหัวหนาฝายบรหิาร (CEO) ตลอด
ลงไปถงึระดบัผปูฏบิตักิารขององคกรใดๆ  จะเปนหนวยราชการกด็ ีองค
กรธุรกิจเอกชนกด็ ี  องคกรการกศุล และองคกรสาธารณะอืน่ก็ด ี  ยงั
ตองปฏบิตังิาน ดวยความซ่ือตรงตอกัน   กลาวคือ ผบูงัคับบัญชากต็อง
ปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองดวยความซ่ือตรง ไมอคติ
ลำเอียงเพราะความรกั (ฉนัทาคติ) หรือเพราะความโกรธหรอืเกลียดชัง
(โทสาคต)ิ หรอืเพราะความเกรงกลัว (ภยาคต)ิ และ/หรอืเพราะความ
หลง หเูบา เอาแตฟงความขางเดียว (โมหาคต)ิ เปนตน  ผปูฏบิตังิาน
ทีอ่ยรูะดบัเดยีวกนั  กป็ฏบิตัติอกนัดวยความบรสิทุธิใ์จ  จรงิใจตอกนั
ไมอจิฉารษิยา  ไมใหรายปายส ีหรอืคอยชิงไหว ชงิพรบิ กลัน่แกลง  ขดั
แขง ขดัขากัน  ผนูอยกจ็ริงใจตอผใูหญ หรอืผบูงัคับบญัชา องคกรใดที่
ผบูรหิาร และผปูฏบิตังิานทุกฝาย เปนผมูคีวามซือ่ตรง  มคีวามจรงิใจ
ตอกนั   องคกรน้ัน ยอมมแีตความสมคัรสมานสามคัคกีนั คอยใหความ
รวมมือชวยเหลือกนั  เปนพลงัใหการบรหิารจดัการองคกรนัน้  บรรลุ
ผลสำเรจ็ดวยดี   มปีระสทิธภิาพสงู และพลอยใหประชาชนในสงัคม
ประเทศชาตโิดยสวนรวม  ไดรบัผลเปนความเจริญสันติสขุ และมคีวาม
สงบเรียบรอยดีไปดวย

อาชชวะ คอื ความซือ่ตรงนี ้ สงเคราะหเขากับหลกัธรรมาภิบาล  ไดทัง้
ในขอ ความถูกตอง ความเหมาะสม ความบรสิทุธิใ์จ และความยุตธิรรม อนั
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ผทูรง
คณุประเสรฐิของปวงชนชาวไทยเรา   ไดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกจิ นอยใหญ
ทัง้ปวง    ทรงปฏบิตัพิระองคตอพสกนิกร และทรงเจรญิพระราชไมตรกีบันานา
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อารยประเทศดวยความซือ่ตรงตลอดมา  จงึทรงไดรบัความรกั ความเคารพและ
ความศรัทธาเลือ่มใสจากประชาชนทัง้ประเทศและทัว่ท้ังโลก

ความซือ่ตรงนี ้   เม่ือบคุคลเจรญิใหมาก  ยอมแกกลาขึน้เปน “สจัจบารมี
สจัจอปุบารมี และสจัจปรมตัถบารมี” ๑   ในบารม ี๑๐ ประการ เปนคุณธรรม
ทำใหถงึความบรรลมุรรคผลนพิพานได   สวนผทูีม่กัประพฤตไิมซือ่ตรง ไรสจัจะ
ไมจริงใจ เพราะกเิลส คอื โลภ โกรธ หลง ยอมพอกพนูกเิลสเปนอาสวะ เครือ่ง
หมักดองในจิตสันดาน ใหจติใจเศราหมองเปนนิตย และดลจติใจใหประพฤตปิฏิบตัิ
ผดิศีลผิดธรรม  รวมเรียกวา อกศุลกรรม ทีจ่ะคอยติดตามใหผลแกผมูกัประพฤติ
ไมซือ่ตรงนัน้ ใหไดรบัผลเปนโทษ เปนความทกุขเดือดรอนตอไปในกาลขางหนา
ทัง้ในภพชาตปิจจุบนั และในภพชาตติอๆ ไปอีกนับไมถวน

วนันี ้   ขอยตุปิาฐกถาธรรมไวเพยีงน้ีกอน ตดิตามรับฟงตอไป ในคราวหนา
ขอความสุขสวสัดจีงมแีดทานผฟูงทกุทาน  เจริญพร ฯ

ตอนท่ี ๓
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ออกอากาศ ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงกรมอุตนุยิมวทิยา AM Stereo 1,287 kHz
วนัอาทติยที ่ ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.
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เจริญสุข/เจริญพร  ญาติโยมสาธุชน ผฟูงทุกทาน
วนัน้ี  อาตมภาพกไ็ดมาพบกบัทานผฟูงอีกเชนเคย  ในรายการปาฐกถาธรรม

เร่ือง “หลกัธรรมาภิบาล” ตอนที ่๔    ซึง่จะไดกลาวจากตอนทีแ่ลว วา  หลัก
ธรรมาภบิาล    เปนหลักธรรม ใชประกอบการบริหารงาน  แบบบูรณาการของ
หวัหนาฝายบรหิาร (CEO) ทกุระดับใหไดผลดี มปีระสิทธิภาพสูง  ซึง่อาตมภาพ
ไดประมวลหลักการบริหารสากลท่ัวไป ทีห่วัหนาฝายบริหาร (CEO) ใชไดผลดมีา
แลว ยอรวมลงเปน ๔ ประการ  คอื  หลักความถูกตอง ๑   หลกัความเหมาะสม
๑   หลักความบริสทุธิ ์๑  และหลกัความยตุธิรรม ๑      หลกัธรรมาภบิาล ๔
ประการน้ี  ยงัสงเคราะหเขากับหลักราชธรรม ๑๐ ประการ    ชือ่วา “ทศพิธ-
ราชธรรม” ทีพ่ระมหากษตัราธิราชเจา ไดใชเปนแนวทางการบรหิารราชการแผน
ดนิ และปกครองอาณาประชาราษฎรของพระองค   ใหอยเูยน็ เปนสุข ตลอดมา
จนถึงปจจุบนัน้ี

อาตมภาพ  ไดกลาวอธิบายขยายความไปแลว ๔ ประการไดแก  ทานํ ทาน
คอื การให ๑     สลี ํศลี  คอื การสำรวมระวงัความประพฤตปิฏิบตัทิางกาย และ
ทางวาจา ใหเรยีบรอยดีไมมโีทษ  ๑   ปริจจฺาค ํคอืการเสยีสละ ๑  และ อาชฺชวํ
คอืความซ่ือตรง  ๑

วนัน้ี จะไดกลาวอีก ๖ ขอ คอื มททฺว ํความสภุาพออนโยน ๑   ตปํ คอืความ
เพยีรเพงเผากเิลส ๑  อกฺโกธ ํคอืความไมโกรธ ๑     อวิหสึา  คอืการไมเบยีดเบยีน
บคุคลอ่ืน ตลอดจนสตัวทัง้หลายไดใหทกุข ๑  ขนตฺ ิคอืความอดทน ๑   อวิโรธนํ
คอืความประพฤติทีไ่มผดิทำนองคลองธรรม  และดำรงตนไมหวัน่ไหวดวยอำนาจ
ความยินดียนิราย ๑   ตามสมควรแกเวลาสืบตอไป

มททฺว ํความสุภาพออนโยน
มทัทวธรรม คณุธรรม คอื ความสภุาพออนโยน นี ้  หมายความถึง ความ

เปนผมูอีธัยาศัยใจคอ และมกีรยิาวาจาทีส่ภุาพออนโยน  งดงาม  ตามฐานะ

ตอนท่ี ๔
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ตามเหตุผลท่ีควรดำเนิน ไมแขง็กระดาง ดือ้ดงึ  ดวยความเยอหยิง่ถอืตวัถอืตน
(มานะ) และ/หรือ  ดวยความดือ้ร้ัน (ถมัภะ) ๑   ความเปนผมูวีาจาออนหวาน
(สาขลยะ) ๑   ความเปนผรูจูกัเคารพ นบัถอื เกรงใจ (สมัมานะ) ผอูืน่ อยาง
สงู  คอื รจูกัเคารพ นบัถอื บชูาคุณพระศรรีตันตรัย  ไดแก คณุพระพทุธ คณุพระ
ธรรม และคุณพระสงฆ ๑

นอกจากน้ี มทัทวธรรม คณุธรรม คอื ความสภุาพออนโยน นี ้ยงัหมาย
ความ รวมถงึ ความเปนผปูระพฤติออนนอมถอมตน มสีมัมาคารวะ ตอผใูหญ
โดยชาต ิ(ชาตวิฒุ)ิ  ตอผใูหญโดยวยั (วยัวฒุ)ิ และตอผใูหญ  โดยเปนผทูรงความ
รแูละทรงคณุธรรม (คณุวฒุ)ิ อกีดวย  ความประพฤตอิอนนอมถอมตนนี ้ชือ่วา
“อปจายนธรรม”

อานิสงส คอื กศุลผลบญุ ของผมูอีธัยาศัยและมปีกตปิระพฤตสิภุาพออนโยน
ตามฐานะ มวีาจาออนหวาน รจูกัเคารพนับถือผอูืน่อยางสูง  คอื รจูกัเคารพนับถือ
และบชูาคุณพระรัตนตรยั และมปีกติประพฤติออนนอม ถอมตนตอผใูหญ  ดงักลาว
แลว ยอมเปนผเูจริญดวยอายุ วรรณะ สขุะ พละ รวมท้ังปฏิภาณ ธรรมสาร/ธนสาร
สมบัต ิสมดงัคำใหพรเปนภาษาบาล ีวา

อภิวาทนสีลสิสฺ นจิจฺ ํ วฑุฒฺาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา  วฑฒฺนฺติ อายุ  วณฺโณ  สขุ ํ พลํ ฯ

แปลความวา
ธรรม ๔ ประการ  คอื  อาย ุ วรรณะ  สขุะ  พละ  ยอมเจรญิทวี

มากขึน้  แกผมูีปกติไหวกราบ  ออนนอม  ถอมตน  ตอผใูหญ อยู
เปนนิตย ฯ

อธบิายวา อปจายนมัย บญุกุศล คอื คณุความด ีอนัสำเรจ็ดวยความประพฤติ
ออนนอมถอมตน มสีมัมาคารวะตอผใูหญ ผมูคีณุความดมีาก โดยเฉพาะอยางยิง่
ตอคณุพระพทุธ คณุพระธรรม และคณุพระสงฆ  ยอมเปน ปโยคสมบตั ิมกีำลัง
บำบัด กรรมบบีคัน้ (อปุปฬกกรรม) และกรรมตัดรอน (อปุฆาตกรรม) เสยี ไมให
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ชองเพิม่ผลกรรม  ทีไ่มนาปรารถนา (อนิฏฐวิบาก)  แกผมูปีกติประพฤตอิอนนอม
ถอมตนน้ัน  ใหผมูปีกติประพฤติอปจายนธรรมนัน้  พนจากภยันตรายตางๆ ใหมี
อายุยนืนาน และวรรณะ สขุะ พละ ๓ ประการน้ัน  กพ็ลอยเจริญ ตามอายนุัน้
ดวย   บณัฑติ คอื ผรูจูงึยอมสรรเสรญิผมูปีกตปิระพฤตอิอนนอมถอมตน มสีมัมา
คารวะตอผใูหญ และเม่ือแตกกายทำลายขนัธ คอืตายลง ยอมไปสสูคุตภิพ คอื
ไปสภูพภมูทิีด่ ีทีเ่จรญิ  ไดแก ไปเกดิเปนมนษุยทีด่ ีหรอืไปเกดิเปนเทพบตุร เทพ
ธดิาในเทวโลก เปนตน

มทัทวธรรม คณุธรรม คอื ความสุภาพออนโยน นัน้ เปนเคร่ืองแสดงออก
ซึง่ความเมตตาและไมตรี เปนคณุธรรมท่ีเกีย่วเน่ืองและเปนเหตุให สงัคหวัตถ ุ๔
คอื

ทาน การให
ปยวาจา เจรจาออนหวาน
อตัถจรยิา ประพฤตสิิง่ท่ีเปนประโยชนแกผอูืน่ และ
สมานัตตตา ความเปนคนมีตนเสมอ ไมถอืตวั เกดิและเจรญิขึน้

สวน อปจายนธรรม นั้น  เปนธรรมเครือ่งกำจดัมานะ คอื ความเยอหย่ิง
ถอืตัว ถอืตนวาเปนน่ัน เปนน่ี  และเปนธรรมเคร่ืองกำจดั ถมัภะ/Stubborn
คอื ความดือ้รัน้ไมยอมฟงเหตุผลของใคร เสยีได   จงึมผีลใหทัง้ผใูหญ ผมูฐีานะ
เสมอกัน และท้ังผนูอยท่ีอยรูวมกันในสังคมและในวงงาน  รจูกันับถือกันและกัน
ปฏบิตัติอกนัดวยด ี มสีามคัคธีรรม   เพราะเหตนุัน้ มทัทวธรรม อนัหมายความ
รวมทัง้ อปจายนธรรม จงึเปนธรรมยงัผปูฏบิตั ิใหมคีวามเจริญมัน่คงในชวีติ และ
ยงัสังคม หรือหมคูณะ ใหดำเนินไปไดโดยสวัสดีอกีดวย

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ผทูรงคุณอันประเสริฐของเรา ทรงหวงใยเด็กๆ
และเยาวชน  ซึง่นับวันแตจะละเลยคุณธรรมขอน้ีมากขึน้ จงึไดมพีระมหากรุณาธิคณุ
พระราชทานพระบรมราโชวาท เพ่ือเชิญลงพมิพในหนงัสือวันเด็กประจำป พ.ศ.๒๕๒๙
ความวา

ตอนท่ี ๔
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“เด็ก ตองหัดทำตวัใหสภุาพออนโยน  หม่ันขยันเอาการเอางาน
เอือ้เฟอชวยเหลอืผอูืน่ ดวยความเตม็ใจอยเูสมอใหตดิเปนนิสยั  จกั
ไดเตบิโตเปนคนดี  มปีระโยชน และมีความเจรญิมัน่คงในชวีติ”

สาธุชน  พงึเห็นน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอย ู และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ตออาณาประชาราษฎรของพระองค เปนทีป่รากฏ
ชดัเจน  ในการเสดจ็พระราชดำเนนิเยีย่มราษฎร และโครงการตามพระราชดำริ
ตางๆ  เกิดข้ึนดวยน้ำพระทยัอันออนโยน ทรงเหน็และทรงปฏบิตัติอพสกนกิร ของ
พระองค ดงัเชนบิดาตอบุตร เปนท่ีประทับใจของชนทัง้หลาย ดวยน้ำพระทยัอัน
ออนโยนนี ้แมบางคร้ัง อาจทรงเครยีดกบังานแตกไ็มเคยปรากฏพระพักตรบึง้ตึง
กบัผใูด ควรทีผ่บูรหิาร และผปูฏบิตังิานองคกรทัง้หลาย จะพงึถอืเปนเยีย่งอยาง
เปนแนวทางประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ความเจริญและสันติสขุแกตนเองและผอูยรูวม
กนัในสังคม

สวนผมูปีกติประพฤตชิัว่ราย  ดวยกิรยิา วาจา และดวยอัธยาศัยใจคอทีห่ยาบ
คาย กาวราว ดหูมิน่ดแูคลน ลวงเกินตอผอูืน่อยเูสมอ  โดยเฉพาะอยางย่ิง กระทำ
ตอผใูหญโดยชาติวฒุ ิ โดยวัยวุฒ ิและโดยคุณวุฒ ิผทูรงศีล ทรงธรรม หรือผู
ประทุษราย/ผทูำลายพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ผไูมประทุษรายตอบ ยอม
ไดรบัผลเปนวบิาก ทีไ่มดทีีไ่มนาปรารถนา (อนฏิฐวิบาก) อยางรุนแรง ตามระดบั
แหงคณุธรรมของผทูีถ่กูกระทบ และ/หรอืทีถ่กูกาวราวลวงเกนินัน้  ใหผปูฏบิตันิัน้
ไดรบัผลกรรมนัน้  เปนดจุซดัธลุทีวนลม เพราะความประพฤติทีไ่มดเีชนนัน้  ยอม
ใหผลเปน  อปุตถัมภกกรรม คือ เปนกรรมสนับสนนุ ชวยเรงกรรมท่ีไมดทีีเ่คย
กระทำไว แตอดตีใหใหผลเร็วและแรงขึน้ และในขณะเดียวกนัยงัเปน อปุปฬกกรรม
เบยีดเบียนกรรมดี ทีไ่ดเคยกระทำไว หรอืทีก่ำลงักระทำอยใูหออนกำลงัลง  คอื
ใหผลนอย และ/หรือ ใหผลชาลง ดังปรากฏเปนขาวใหไดยินไดฟงอยูเสมอวา
ผปูระทษุรายหรอืทำลายผทูีม่คีณุความดมีากๆ ดงัเชนผปูระทษุรายหรอืผทูำลาย
คณุพระพุทธ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ  ผไูมประทุษรายตอบ และแมทำลาย
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พระพทุธรปู ดวยใจบาป หยาบชา ยอมไดรบัผลกรรมตามสนองในภพชาติ
ปจจุบนัทันตาเห็น  เปนตนวา ใหเปนผมูอีายสุัน้ หรอืเจ็บปวยดวยโรครายแรง
และเร้ือรงั หรอืฟงุซานมากถึงเสียสติ เพอคลัง่  บางรายประสบกับความเสือ่ม
ถงึความตกต่ำลมเหลวในชวีติ  หาความเจรญิและสนัติสขุในชีวติมิได    เมือ่
แตกกายทำลายขนัธ  คอื ถงึความตาย   เขาผมูปีกตปิระพฤติชัว่รายเชนน้ัน
ยอมไปสทูคุคตภิพ คอื ไปเกิดในภพภมูทิีไ่มด ีทไีมเจรญิ ไดแก ไปเกดิเปนเปรต
บาง สตัวนรก อสรุกาย หรือสตัวเดรจัฉานบาง  ตามกฎแหงกรรม  โดยทีไ่มมี
อำนาจใดทีจ่ะชวยไดเลย

ตปํ  ธรรมเคร่ืองเผากิเลส
ตปธรรม คอื คณุธรรมเครือ่งเผาผลาญกิเลส ไดแก
การประกอบความเพยีร ๑
ขนัติ  ความอดทนอดกล้ันตอความยากลำบาก ๑
ศลี  การสำรวมระวงักายและวาจาใหสงบเรยีบรอยดไีมมโีทษ ๑
ธดุงค  ขอปฏบิตัเิขมงวด เปนเคร่ืองกำจัดกิเลส ๑
อนิทรยีสงัวร  การสำรวมอินทรยี คอื สำรวมระวงัตา ห ู จมูก ลิน้ กาย  ใจ

ทีเ่มือ่มีรปู เสียง กล่ิน รส และส่ิงสัมผัสทางกาย มากระทบก็ไมหลงสยบ
ในอารมณทีน่ารกั และไมหลงเคียดแคนชงิชงัในอารมณทีไ่มนารกั ๑

หริ ิ ความละอายตอบาปอกศุล ๑
โอตตปัปะ  ความกลัวตอบาปอกุศล ๑  เปนตน

เหลาน้ีชือ่วา “ตปธรรม” คณุธรรมเครือ่งเผาผลาญกเิลส
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา  ผทูรงเห็นแจง ทรงรแูจงความเปนไปของสตัว

โลกทัง้ส้ิน ทัว่ท้ังจักรวาล แสนโกฏจิกัรวาล อนันตจกัรวาลไมมปีระมาณ  ไดตรัสรู
พระอรยิสัจจธรรม ๔ ประการ โดยชอบดวยพระองคเอง  ในยามปลายแหงราตรี
ในคนืวันเพญ็เดอืนวสิาขะ เม่ือ ๒๕๙๒ ปทีผ่านมานี ้กอนแตจะไดตรัสร ูทรงเปน

ตอนท่ี ๔
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พระโพธิสตัวอยนูัน้  กไ็ดทรงบำเพญ็บญุบารมี คอืคณุความดอียางยิง่ยวด ๑๐
ประการ  คอื  ทานบารม ี ศลีบารมี  เนกขัมมบารม ี ปญญาบารม ี วริยิบารมี
ขนัตบิารมี  สจัจบารม ี อธษิฐานบารม ีเมตตาบารม ีและอเุบกขาบารม ีจนเจรญิ
แกกลาเปน อปุบารม ีและปรมัตถบารมี เต็มสวน  รวมเปน บารม ี๓๐ ทศั มา
กอนแลว เปนระยะเวลาถงึ ๔ อสงไขยกบัแสนกัป  การบำเพญ็สมณธรรมสัง่สม
บมบารมี   จนแกกลาเปนระยะเวลาอนัยาวนาน เชนนัน้ กวาทีจ่ะมาถงึพระชาติ
สดุทายทีจ่ะไดบรรล ุพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คอืญาณเคร่ืองชวยตรัสรู
พระอริยสจั ๔ และทรงรแูจงโลกทัง้สิน้ ดวยพระองคเองโดยชอบนั้น ก็ได
ทรงบำเพญ็ตบะ   คอื คณุธรรมเครือ่งเผากเิลสอยางยิง่ยวด ดงักลาวขางตนนัน้
มาอยางมากแลว ดงัพระพทุธดำรสัวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   ไดยนิวา เราเริม่ตัง้ความเพยีร อนัไม
ยอหยอน  วา จะเหลืออยแูต หนัง เอน็ และกระดกู กต็ามท ีเนือ้
และเลอืดในสรรีะ จงเหือดแหงไปเถดิ ยงัไมบรรลุผลท่ีบคุคลพึงบรรลุ
ดวยเรีย่วแรงของบรุษุ  ดวยความเพยีรของบรุษุ  ดวยความบากบัน่
ของบรุษุแลว จกัไมหยดุความเพยีรเสยี

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  โพธญิาณอนัเรานัน้ไดบรรลแุลว  ดวยความ
ไมประมาท ธรรมอนัเปนแดนเกษมจากโยคะ อนัยอดเยีย่ม  อนัเรา
นัน้  ไดบรรลแุลว ดวยความไมประมาท.”

(อง.ฺ  ทกุ.ฺ ๒๐/๒๕๑/๖๔)
ตปธรรม คณุธรรมเคร่ืองเผาผลาญกเิลส ดงัท่ีไดยกตวัอยางมาขางตนน้ัน

เมือ่บำเพญ็อยยูอมยงัคณุธรรมอ่ืนๆ  ไดแก
โภชเนมตัตญัตุา  ความเปนผรูจูกัประมาณในการบริโภค ๑
ชาคริยานุโยค  หม่ันประกอบความตืน่ ไมเห็นแกการนอน ๑
สทัธา คอืความศรทัธาในบุคคลและขอปฏิบตัทิีค่วรศรัทธา ๑
พาหสุจัจะ  ความเปนผไูดเรยีนรแูละมีประสบการณมามาก ๑
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วริยิารัมภะ  การลงมือประกอบความเพยีรอยางเขมแขง็เดด็ขาด ๑
สติ คอื ความมีสตริะลึกชอบ ๑
สมาธิ   คอื  การมีสมาธชิอบ  ไดแก ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน และ

จตุตถฌาน  รวมเปน ๔  และ
ปญญา คอื ปญญาอนัเหน็แจงในสภาวธรรมและเหน็แจงในพระอริยสจัจธรรม

ตามทีเ่ปนจรงิ อกี ๑
รวมเปน จรณะ ๑๕    คอื ขอปฏบิตั ิ๑๕ ประการ  เปนทางใหบรรล ุวชิชา

ความสามารถพเิศษใหรแูจง เปนคุณเคร่ืองกำจัดอวชิชา มลูรากฝายเกิดทุกขทัง้ปวง
ไดแก

ปพุเพนวิาสานุสสติญาณ  ญาณเคร่ืองระลึกชาตไิด ๑
จตุปูปาตญาณ  ญาณเครือ่งรจูตุ ิและอบุตัหิรือปฏสินธขิองสตัวทัง้หลาย ๑
อาสวกัขยญาณ  ญาณเครือ่งรวูธิทีำอาสวกเิลสใหหมดสิน้โดยเด็ดขาด เปน

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา (กรณพีระพทุธเจา) ๑
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ของเราทัง้หลาย กไ็ดทรงบำเพ็ญตบะ  คณุ

เครือ่งเผากเิลส โดยการเสด็จออกทรงผนวชเปนพระภกิษุเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๙ และ
ไดเสดจ็ประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิารเปนเวลา ๑๕ วนั   เมือ่ไดทรงลาสกิขาแลว
ตอจากนัน้ กไ็ดทรงบำเพญ็สมณธรรม เพือ่กำจดักิเลสเหตุแหงทกุขดวยพระองค
เองมาตลอด  พรอมกนักับไดทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจนอยใหญทัง้ปวง  เพ่ือ
บำบดัทกุขบำรงุสขุ พสกนิกรของพระองค   ดวยคณุธรรมของพระพุทธศาสนา
กลาวคือ ทรงศลี  ทรงธรรม มทีศพิธราชธรรม เปนตน อยางมัน่คง เปนแบบ
อยางท่ีดขีองนกัปกครอง นกับรหิาร และผปูฏบิตังิานทุกระดับ ทกุองคกร จะพึง
ถอืเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดนิ และ/หรือการบรหิารองคกรสาธารณะ
อืน่ๆ  ทีร่บัผดิชอบใหไดผลดี  มปีระสทิธภิาพสงู  โดยเฉพาะอยางย่ิงใหสงัคม
ประเทศชาตอิยเูยน็เปนสขุดวยบารมธีรรมของผปูกครอง ผบูรหิารและผปูฏิบตังิาน
ทกุระดบั ทกุองคกรเองได อยางแนนอนทีส่ดุ

ตอนท่ี ๔
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อกโฺกธ ํ ความไมโกรธ
อกัโกธะ   คอื กริยิาท่ีไมแสดงความโกรธใหปรากฏ ตลอดทัง้ ไมผกูโกรธ

พยาบาท อาฆาต มงุรายผอูืน่ แมจกัตองลงโทษทัณฑแกผกูระทำผดิ กก็ระทำ
ตามเหตผุลทีส่มควร ตามหลกักฎหมาย และ/หรอื กระทำตามระเบียบวนิยัทีไ่ด
กำหนดไวดแีลว ไมกระทำดวยอำนาจความโกรธ ผกูพยาบาท และแมมเีหตใุหโกรธ
กส็ามารถขมความโกรธเสยีได  ดวยขันติธรรม  ดวยเมตตากรุณาธรรม และดวย
สติปญญาอันเห็นชอบ คอื รโูทษของความโกรธ  อนันำไปสคูวามผูกโกรธ อาฆาต
พยาบาท และรคูณุของการละความโกรธ ไมผกูโกรธพยาบาท ตามทีเ่ปนจรงิ

ความโกรธนัน้  มโีทษมากแกบคุคลผมูกัโกรธ เจาอารมณ ฉนุเฉยีว เปนตนวา
คนมกัโกรธ  ยอมมผีวิกายเศราหมอง ไมผองใส   คนโกรธยอมไมรอูรรถ คนโกรธ
ยอมไมเห็นธรรม   กลาวคอื บคุคลท่ีถกูความโกรธครอบงำแลว ยอมเปนคนขาด
สตปิญญารอบคอบ จงึกลายเปนคนไรเหตผุล  สามารถท่ีจะพดู หรอืกระทำความ
ประทุษรายผอูืน่ แมแตพอ-แมผมูพีระคุณ และ/หรอืแมแตตนเองก็ประทุษรายได

อนึง่ คนมักโกรธ ยอมเปนทกุข มกัฟงุซานมาก นอนไมหลบั บคุคลผมูกัโกรธ
ยอมเสือ่มจากคณุธรรม  คอื เมตตากรณุาธรรม และขนัตธิรรม และเสือ่มจาก
ปญญาอันเห็นชอบ  อนัจะนำไปสคูวามประพฤติทีไ่มด ีใหตองเส่ือมเสียทรัพย เสือ่ม
เสยีเกยีรตยิศ  และเสือ่มจากญาตมิติร  เพราะไมมใีครอยากเขาใกลคบคาสมาคม
ดวย  เพราะคนมกัโกรธแลว ชอบอาละวาดเกะกะระราน ยอมพูดคำทีไ่มควรพูด
เชนพูดจาหยาบคาย ดาวาผอูืน่ ยอมทำส่ิงท่ีไมควรทำ เชน ทะเลาะววิาท ชกตอย
ทบุตีผอูืน่ รวมความวา คนโกรธแลวยอมกระทำความฉิบหายใหแกตนเอง และ
ผอูืน่ ไดมาก ดงัพระพทุธดำรสั (อง.ฺ สตตฺก. ๒๓/๖๑/๑๐๐) วา

โกธชาโต  ปราภโว
แปลความวา

ผเูกิดความโกรธแลว เปนผมูแีตความเสือ่มเสยี
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เพราะเหตนุัน้ พระพุทธองคจงึไดตรัส (ส.ํ ส. ๑๕/๑๙๙/๕๗,๖๔) วา
โกธํ ฆตฺวา สขุ ํเสติ โกธํ ฆตฺวา น โสจติ

แปลความวา
ฆาความโกรธเสยีได  จงึอยเูปนสขุ    ฆาความโกรธเสยีได  จงึ

ไมเศราโศก
และไดตรสัสอนวธิขีม หรอืหกัหามความโกรธพยาบาท  ชือ่วา อาฆาตปฏิวนิยั

(การปลดเปลือ้งความอาฆาต) ไววา
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ความอาฆาตเกดิขึน้ในบคุคลใด  พงึเจรญิ

เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ในบคุคลน้ัน   หรือพงึปลดเปลือ้ง
ความอาฆาตในบุคคลนัน้  อยางน้ีวา  ทานผนูีเ้ปนผมูกีรรมเปนของ
ตน จกัเปนทายาทของกรรม ดงันี้

และตรัสวา
คนลามกเทาน้ัน   ทีโ่กรธตอบผทูี่โกรธ  ผไูมโกรธตอบผทูีโ่กรธ

ยอมชนะสงครามท่ีชนะไดยาก  ผทูีร่ผูอูืน่โกรธ เปนผมูสีตสิงบระงบั
ไดชือ่วา ประพฤตปิระโยชนสองฝาย คอื ทัง้ของตนและทัง้ของคนอืน่

ความโกรธ พยาบาท มโีทษมากดงักลาวแลว บคุคลผเูปนหัวหนาเปนผนูำคน
หรือเปนนักปกครอง นกับริหารและผปูฏิบตังิานทุกระดับ ทกุองคกร พงึรจูกัรักษา
ใจ ขมใจ ไวไมใหโกรธข้ึง และไมผกูโกรธไว ดวยขันตธิรรม ดวยพรหมวหิารธรรม
มเีมตตากรณุาธรรมตอกัน เปนตน     ประการสำคัญ กค็อื พงึอบรมกาย  วาจา
ของตน ใหเรียบรอยดีไมมีโทษ ดวยการปฏิบัติศีล และพึงอบรมจิต ดวย
สมถวปิสสนา  คอื สมาธิและปญญา อนัมีรายละเอยีดอยใูนอริยมรรคมีองค ๘
กจ็ะเปนคณุเครือ่งกำจดักเิลส ไดแก ความโกรธ ความโลภ ความหลง อนั
เปนเหตุแหงทุกข ใหเบาบางลง และประพฤติตน  อยแูตในทางท่ีเปนบุญกุศล
คณุความด ี ใหสามารถดำเนนิชวีติ และประกอบกิจการงานใหสำเร็จไปดวย
ดมีสีนัติสขุในกาลทกุเมือ่

ตอนท่ี ๔
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อวหิสึา ความไมเบียดเบยีน
อวหิงิสา  ความไมเบยีดเบียนผอูืน่ใหลำบาก คอื ความไมกอความทุกขยาก

ใหแกบคุคลอืน่ ตลอดทัง้สตัวอืน่ทัง้หลาย บคุคลผถูอืหลกั “อวหิงิสา” ประจำใจ
ยอมไมประพฤติเบยีดเบยีนใคร  ไมรกุราน-ไมกดขีข่มเหงใคร  ไมรงัแก-ไมบบีบงัคบั
ใคร  ใหเดอืดรอนโดยไมเปนธรรม เปนบคุคลผเูปยมดวย พรหมวิหารธรรม คอื
คณุธรรมเครือ่งอยขูองผใูหญ ไดแก

เมตตาพรหมวิหาร  ปรารถนาแตจะใหผอูืน่อยดูมีสีขุ
กรณุาพรหมวิหาร  ปรารถนาท่ีจะใหผอูื่นพนทุกข
มทุติาพรหมวิหาร  พลอยยนิดทีีผ่อูืน่ไดด ีไมอจิฉารษิยากนั และ
อเุบกขาพรหมวหิาร  มใีจมัธยัสถเปนกลางวางเฉยเม่ือผอูืน่ตกต่ำ หรือถึง

ความวิบตัอินัตนชวยอะไรไมได
บคุคลผมูคีณุธรรม คอื “อวิหงิสา” และกอปรดวยพรหมวหิารธรรม เชนน้ี

จงึควรแกการเปนผบูริหาร เปนผปูกครอง เปนผนูำหมคูณะ และ/หรือ เปนหัวหนา
สงัคม ตัง้แตสงัคมยอย  คอื สงัคมครอบครวั ตลอดถึงสงัคมในวงงาน และสงัคม
ใหญระดับประเทศชาติ และระดบัโลก เพราะเขายอมเปนผสูามารถบรหิาร ปกครอง
หรือนำสังคมหมคูณะ ใหดำเนินไปโดยความสนัติสขุสวัสดี ดวยความรกั ความสามคัคี
ปรองดอง และดวยความเอือ้อาทรตอกัน  ทีส่งัคมไมสงบสุขอยใูนทุกวันน้ี กเ็พราะ
การเบียดเบยีนกัน ไมมคีวามเมตตา กรณุา เหน็อกเห็นใจกนั กลบัมแีตความโลภ
จดั เห็นแกตวั เห็นแกพวกพองหมเูหลาจัด  จงึคิดแตจะเอารัดเอาเปรยีบผอูืน่ เบียด
เบียนกัน   เชน พยายามกีดกัน ปดแขงปดขากัน  มใิหผอูืน่ไดลาภ ยศ สรรเสริญ
สขุ ตามทีเ่ขาสมควรจะได พยายามใหรายปายส ีกำจดัผอูืน่ โคนลมอำนาจผอูืน่
โดยไมเปนธรรม  พยายามตัดรอนทำลายลางผลาญกันทกุวถิทีาง หนกัๆ เขาถงึ
ประหัตประหารรบราฆาฟนกัน พยายามแยงชิงตำแหนงงาน อยางท่ีเรียกวา
“เล่ือยขาเกาอ้ี” คนอ่ืน  เม่ือเห็นคนอ่ืนไดดมีลีาภ มยีศ มตีำแหนงสูงกวา กอ็จิฉา
รษิยา  พยายามกำจัดเขาเสยี อยางท่ีมขีาวใหไดยนิไดฟงกนัมากในสังคมปจจบุนั
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คนทีม่ลีกัษณะมพีฤติกรรมเชนนี ้  คอื คนขาดคณุธรรมขอ “อวิหงิสา” และขอ
“พรหมวหิารธรรม” บคุคลประเภทนี ้หากไดมโีอกาสเปนใหญเปนโต เปนผบูรหิาร
ผูปกครองหมูคณะ หรือเปนผูนำสังคมแลว เขายอมใชอำนาจอันไมเปนธรรม
ปกครองหมคูณะ  ใหพนกังานขององคกร หรือหนวยงาน หรือใหสมาชกิในสงัคม
ทีเ่ขาเปนผนูำเปนใหญอยนูัน้ ตองปนปวนเดอืดรอนแนนอน

สวนผมูคีณุธรรม  คอื อวิหงิสา และพรหมวหิารธรรมประจำใจ ยอมเหมาะ
สมทีจ่ะเปนผมูอีำนาจทำหนาที ่การปกครองบงัคบับญัชา  เปนผบูรหิารราชการ
แผนดนิ และ/หรอื บรหิารองคกรเอกชน และองคกรทางสงัคมทัง้หลาย เพราะ
บคุคลผเูจรญิดวยคณุธรรมดงักลาวนี ้ จะมแีตความเมตตาปราน ีมนี้ำใจชวยเหลอื
เกือ้กลูกนั รจูกัเห็นอกเหน็ใจกัน ไมคดิเบียดเบียนประหัตประหารกนั เหน็ใครควร
ชวยเหลอืสนับสนุน กช็วยเหลอือยางเตม็ใจ และจริงจัง ใครทำดกีย็กยองสรรเสรญิ
สนับสนุนตามความเหมาะสม และเปนธรรม  ไมเลือกท่ีรกัมักท่ีชงั ใครทำไมด ีก็
พยายามชวยใหปรับปรุงแกไขตนเอง ใหดขีึน้ ถาสุดวิสยัท่ีจะชวยก็ตองวางอุเบกขา
และปลอยใหเปนไปตามระเบยีบกฎเกณฑ ขององคกรทีเ่ปนธรรมแกทกุฝาย

ดงันัน้ คณุธรรม คอื “อวิหงิสา” จงึเปนหลกัธรรม ทีพ่ระพทุธองคไดทรง
สัง่สอนวา เหมาะสมอยางย่ิง  สำหรับผมูอีำนาจในการปกครอง และในการบรหิาร
ทีด่ ี  สำหรบัทาวพระยามหากษตัรยิมาแตอดตี และไดถอืปฏบิตัสิบืตอมาจนถึง
ปจจบุนั  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัของเราทัง้หลาย  กไ็ดทรงเจรญิคณุธรรม
ขอ “อวิหงิสา” และ “พรหมวหิารธรรม” นี ้    ในการครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ประโยชนสขุ แกพสกนิกรของพระองคมาโดยตลอด เปนทีป่ระจักษตา ประจักษ
ใจ แกสาธชุนทัว่ทัง้โลก ทรงเปนแบบอยางทีด่แีกผปูกครอง ผบูรหิาร จะพงึยดึ
ถอืเปนแนวทางปฏบิตั ิ เพือ่ความเจรญิ และสันตสิขุของสงัคมประเทศชาตไิทย
เราใหยิง่ข้ึนไป

วนัน้ี  ขอยตุปิาฐกถาธรรม  ไวแตเพียงน้ีกอน  โปรดติดตามรับฟงตอไปใน
คราวหนา ขอความสขุสวัสดี จงมีแดทานผฟูงทุกทาน  เจรญิพร ฯ

ตอนท่ี ๔
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ออกอากาศ ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงกรมอุตนุยิมวทิยา AM Stereo 1,287 kHz
วนัอาทติยที ่ ๒๑  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.
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เจริญสุข/เจริญพร  ญาติโยมสาธุชน ผฟูงทุกทาน
วนัน้ี  อาตมภาพกไ็ดมาพบกบัทานผฟูงอีกเชนเคย  ในรายการปาฐกถาธรรม

เรือ่ง “หลกัธรรมาภบิาล” ตอนท่ี ๕ ซึง่จะเปนตอนสดุทาย ทีจ่ะจบในเรือ่งน้ี
เม่ือคร้ังท่ีแลว ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลทีไ่ดประมวลรวมไวในหลกัการ

บรหิารสากลทีด่ ี  ๔ ประการ คอื หลักความถูกตอง ๑   หลกัความเหมาะสม ๑
หลกัความบริสทุธิ ์๑  และหลักความยุตธิรรม ๑   ซึง่สงเคราะหเขาไดกบัหลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ  อนัเปนหลักการบริหาร และการปกครองพระราช
อาณาจกัร ของพระมหากษตัริยาธิราชเจา ใหอาณาประชาราษฎรอยเูย็นเปนสุข
ตลอดมาจนตราบเทาทุกวันน้ีนัน้  ไดกลาวอธบิายขยายความหลกัราชธรรมไปแลว
๘ ขอ  คอื ทาน ํทาน คอืการให ๑  สลี ํศลี คอืการรักษากายวาจาใหเรยีบรอยดี
ไมมโีทษ ๑   ปรจิจฺาคํ ปริจจาคะ คอืการเสยีสละ ๑   อาชชฺว ํอาชชวะ คอืความ
เปนผสูุภาพออนโยน ๑   มททฺว ํมทัทวะคอืความซือ่ตรง ๑   ตป ํตบะ คอืความ
เพยีรเพงเผากิเลส ๑   อกฺโกธํ อกัโกธะ คอืความไมโกรธ ๑   อวิหสึฺจ  อวหิงิสา
คอื ความไมเบยีดเบียน ๑  รวม ๘ ขอไปแลว

ณ บดันี ้ จะไดกลาวตอไปอกี ๒ ขอ คอื
ขนฺติฺจ ความอดทน ๑  และ
อวโิรธนํ อวิโรธนะ  คอื ความไมคดิราย  ไมหว่ันไหว ดวยความยินดี

ยนิรายอกี ๑
และจะไดกลาว  บทสรุป  หลกัธรรมาภิบาล หลักธรรมนำไปสกูารบรหิาร

การปกครองท่ีด ี(Good Governance)  ตามทีไ่ดประมวล จากหลกัการบรหิาร
สากลทีด่ ี๑   หลักทศพิธราชธรรม ๑  และท้ังจากหลกัการปกครองการบริหาร
ทีด่ ีทีร่ฐับาลไดกำหนดเปนนโยบายของทางราชการอีก ๑    ตามสมควรแก
เวลาตอไป

ตอนท่ี ๕
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ขนฺต ิความอดทน อดกล้ัน
ขนฺต ิคอื ความอดทน อดกลัน้ ไดแก

๑) ธติขินตฺ ิคอื อดทนตอความยาก ลำบาก ตรากตรำ ในการ
ประกอบกจิการงานในอาชพี และ/หรอื ในหนาท่ีรบัผิดชอบตอตนเอง
และตอผอูืน่  โดยการทำหนาท่ีของตนดวยความขยันหมัน่เพยีร ไมเกียจ
คราน  ไมเห็นแกเหน็ดเหนือ่ย ยากลำบาก ตรากตรำ แมจะหนาวรอน
หรอืตองประสบกับปญหาหรืออปุสรรค กไ็มบน ไมนอยใจ ไมทอถอย
เพ่ือใหบรรลุความสำเรจ็ ดวยดี มปีระสิทธิภาพสูง และเพ่ือสรางสรรค
ความเจรญิสนัตสิขุใหแกตนเอง แกครอบครวั แกหมคูณะขององคกรหรือ
หนวยงานทีต่นรบัผดิชอบ และแกสงัคมประเทศชาตโิดยสวนรวม

๒) อธิวาสนขนฺต ิคอื ความอดทนตอทุกขเวทนาหรอืความเจบ็
ไข  เมือ่ถงึคราวเจบ็ไขไดปวยกอ็ดทน อดกลัน้ ตอทกุขเวทนา ไมบน
ไมรองไห    ดวยเห็นสัจจธรรม วา สงัขาร หรือรูปนามทัง้หลาย ยอมมี
ทกุขประจำ คอื ยอมมีความเกดิ แก เจ็บ และตาย อยเูองโดยธรรมชาติ
และยอมเปนสภาพทีไ่มเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ และไมมแีกน
สารสาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอืของ
ใครผใูด ทีเ่ทีย่งแทถาวรท้ังสิน้ (อนตฺตา) เมือ่เห็นสภาวธรรม และสัจจ-
ธรรม ดวยปญญาอนัเหน็ชอบอยางนี ้ ยอมขมทกุขเวทนา ไดดวยสติ
สมัปชญัญะ  อนัสัมปยตุ ดวยสมาธแิละปญญาอันเหน็ชอบ ตามระดับ
ภมูธิรรมท่ีปฏิบตัไิด

๓) ตตีกิขฺาขนฺต ิ คอื ความอดทน อดกลัน้ ตอถอยคำเสยีดสี
นนิทา วาราย กาวราว ลวงเกินตางๆ จากผอูืน่ กอ็ดทน อดกลัน้ อดใจ
หรอืหยดุใจไวได  ดวยการฝกฝน อบรมจติ ใหสงบและเจรญิปญญาเหน็
แจงในสภาวธรรม และอรยิสจัจธรรมตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ ตามที่
กลาวในขอ (๒)   จงึอดกลัน้ได  ดวยความสงบใจ และสงบกริยิาวาจา
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ไมลแุกอำนาจ แหงความโกรธ แลวแสดงการโตตอบรนุแรง   อนัจะนำ
ไปสกูารทะเลาะววิาทได   ดงัพระพทุธดำรสั  ตรสัในวนัทรงแสดงพระ
โอวาทปาฏิโมกขวา

ขนฺตี  ปรม ํ ตโป  ตตีกิขฺา
นพิพฺาน ํ ปรมํ  วทนตฺิ  พทฺุธา
น  ห ิ ปพพฺชิโต  ปรูปฆาตี
สมโณ  โหติ  ปรํ  วเิหฐยนโฺต ฯ

แปลความวา
ขนัต ิ คอื ความอดทน อดกล้ัน เปนตบะอยางย่ิง

พระพุทธเจาทัง้หลายกลาววา พระนิพพานเปนบรมธรรม
ผทูำรายผอูืน่ ไมชือ่วา เปนบรรพชิต
ผเูบยีดเบียนผอูืน่ ไมชือ่วา เปนสมณะ ฯ

๔) อดทนตอความมุงมั่นกระทำคุณความดี ละเวนความชั่ว
เพ่ือเจรญิบุญกุศลคุณความดีใหสงูย่ิงๆ ขึน้ไป เปนบารมี คอืคณุความ
ดอียางยิง่ยวด ไดแก ทานบารมี ศลีบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี
วริยิบารม ีขนัตบิารม ีสจัจบารมี อธษิฐานบารมี เมตตาบารมี  และ
อเุบกขาบารมี  ใหเจรญิแกกลาข้ึน เปนอปุบารมแีละปรมตัถบารม ีครบ
สมบรูณทัง้ ๑๐ ประการ รวมเปนบารมี ๓๐ ทศั อนัเปนพืน้ฐานสำคญั
ใหสามารถบำเพ็ญสมณธรรม ถงึความบรรลุมรรค ผล นพิพาน ทีส่ิน้
สดุแหงทุกขทัง้ปวง และท่ีเปนบรมสขุอยางถาวรตอไปในทีส่ดุ  แม
ในระหวางท่ีบำเพ็ญบุญบารมตีัง้แตระดับตนๆ และสงูย่ิงข้ึนไป  เปน
ลำดบันัน้    กย็งัเปนทางใหผปูฏบิตัธิรรมน้ัน  ไดถงึความเจรญิและ
สนัตสิขุตอๆ ไปทกุภพ ทกุชาติ ไมตกต่ำ ตราบเทาถงึปรนิพิพาน
สมดงัพระพทุธดำรสั (ส.ม. ๒๒๒) วา

ตอนท่ี ๕
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สลีสมาธคิณุาน ํ  ขนตฺ ิ ปธานการณํ
สพฺเพป  กสุลา ธมฺมา  ขนตฺยาเยว  วฑฺฒนฺต ิเต

แปลความวา
ขนัต ิเปนประธาน เปนเหตแุหงคณุ คอื ศลีและสมาธิ

กศุลธรรมท้ังปวง ยอมเจรญิ เพราะขนัตเิทานัน้

อตฺตโนป ปเรสฺจ  อตถฺาวโห  ว  ขนตฺโิก
สคฺคโมกขฺคมํ  มคฺค ํ อารุฬโฺห โหติ  ขนฺตโิก

แปลความวา
ผมูขีนัติ ยอมนำประโยชนมาให ทัง้แกตนเองและแกผอูืน่

ผมูขีนัติชือ่วา เปนผขูึน้สทูางเปนท่ีไปสวรรค และพระนพิพาน

ขนฺติ  ธรีสฺส   ลงฺกาโร ขนฺติ  ตโป  ตปสสฺิโน
ขนฺติ  พลํ  ว  ยตีนํ ขนฺต ิ หติสุขาวหา ฯ

แปลความวา
 ขนัต ิเปนเครือ่งประดบัของนกัปราชญ   ขนัต ิเปนตบะของผู

พากเพยีร ขนัติ เปนพลังของนกัพรต  ขนัติ นำประโยชนสุขมาให
และยังมีพระพุทธศาสนสุภาษติอ่ืนๆ  ยกยองคณุของขันติ คอื ความอดทนน้ี

อกีมาก ไดแก
ขนตฺ ิ สาหสวารณา (ว.ว.)

ความอดทน หามไวได ซึง่ความหนุหนัพลนัแลน
ขนตฺพิลา  สมณพรฺาหมฺณา

สมณพราหมณ  มคีวามอดทนเปนกำลงั
มนาโป โหติ ขนตฺโิก (ส.ม.)

ผมูคีวามอดทน ยอมเปนทีช่อบใจ ของคนทัว่ไป เปนตน
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ
ผทูรงคุณประเสรฐิ   ไดทรงบำเพญ็พระราชกรณียกจินอยใหญทัง้ปวง ดวยขนัติ
ธรรม เพือ่บำบดัทกุข บำรงุสขุ   ใหอาณาประชาราษฎรของพระองค  ไดอยเูยน็
เปนสุข โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือยและทอถอย  ยงัประโยชนและความสนัติ
สขุ  ใหเกดิมแีกพสกนกิร ของพระองคตลอดมาอยางมากมาย  เปนทีช่ืน่ชมยนิดี
แกสาธชุนทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ   เปนแบบอยางทีด่เีลศิ สมควรท่ีนกั
ปกครอง นกับริหาร และผปูฏิบตังิานท่ัวไปจะพงึถือปฏิบตัติาม เพ่ือประโยชนและ
ความสันตสิขุแกตนเอง แกครอบครวั และแกสงัคมประเทศชาตขิองเราใหยิง่ๆ
ขึ้นไป

อวโิรธน ํ ความไมคลาดจากธรรม
อวิโรธนะ  แปลตามศัพทบาลวีา “ความไมผดิ”  โดยความหมายท่ัวไป หมาย

ถงึ ความไมคลาดจากธรรม ๑   ความเปนผคูงที ่คอืมัน่คงอยใูนธรรม ๑ และ
หมายถงึปญญารอบรสูภาวธรรม และอริยสัจจธรรมตามท่ีเปนจรงิอีก ๑

๑) ความไมคลาดจากธรรม นัน้ คอืเปนผปูระพฤตปิฏบิตัอิยแูต
ในแนวทางที่ดีที่ชอบ ที่ถูกตองตามทำนองคลองธรรม ที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ กฎขอบังคับ นโยบายและแบบแผน ในการ
บริหารการปกครองบานเมือง ตลอดจนประเพณีอันดีงามของสังคม
ประเทศชาต ิเปนผมูคีวามสำรวมระวังความประพฤติปฏบิตัติน มใิหผดิ
พลาดคลาดเคลือ่นจากทำนองคลองธรรม ใหดำรงอยแูตในคณุความดี
มศีลี มธีรรม

๒) ความเปนผคูงที่ (ตาทติา) คอื มัน่คงอยใูนธรรม นัน้ ตาม
ความหมายท่ัวไป หมายความถึงวา แมตองประสบกับความยินดี
(อฏิฐารมณ) หรือความยนิราย (อนิฏฐารมณ) จากกระแสสงัคมและสิง่
แวดลอม  หรือเมือ่ประสบกบัโลกธรรมตางๆ   ไดแก  เม่ือไดลาภ  ยศ

ตอนท่ี ๕
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สกัการะ  สรรเสริญ  สขุ  หรือเมือ่ประสบกบัความเสือ่มลาภ เสือ่มยศ
นนิทา  วาราย  และความทุกข กไ็มหวัน่ไหวคลอนแคลนไปตามกระแส
โลก กระแสธรรมน้ันๆ  กลาวคือ ไมหวนกลบัไปประพฤติผดิทำนองคลอง
ธรรมอกี คงดำรงมัน่อยแูตในคุณความด ีไมคลาดเคล่ือน ดงัพระบาลี
พทุธภาษติ (ขุ. ธ.  ๒๕/๑๖/๒๖) วา

สเุขน ผฏุฐา อถวา ทกุเฺขน
น อจุจฺาวจํ ปณฑฺติา ทสสฺยนตฺ ิฯ

แปลความวา
บณัฑติทัง้หลาย  ผอูนัสขุ หรอืทกุข ถกูตองแลว

ยอมไมแสดงอาการ สงูๆ ต่ำๆ ฯ
ตามความหมายอยางสงูในพระพทุธศาสนา หมายถงึ พระอรยิเจาผสูิน้อาสวะ

กเิลสแลว   ผบูริสทุธ์ิผองใส  ปราศจากกเิลส ตณัหา อปุาทาน จงึไมมเีหตปุจจัย
ใหตองเวียนวายตายเกดิ เปนทุกขอกีแลว เปนผคูงท่ี คอื มัน่คงในธรรม ไมคลอน
แคลน หว่ันไหวในโลกธรรมแลว ไมมคีวามเกดิ แก เจ็บ ตาย อกีตอไปแลว สมดัง
พระพุทธดำรสั (ข.ุ ธ.  ๒๕/๑๗/๒๗) ตรสัวา

ปฐวสีโม โน วริชฺุฌติ
อนิทฺขลีปูโม ตาท ิสพุพฺโต
รหโทว อเปตกททฺโม
สสํารา น ภวนฺต ิตาทิโน ฯ

แปลความวา
พระอรยิเจา  ผมูอีาสวะสิน้แลว  มใีจเสมอดวยแผนดิน

ผคูงท่ี เปรียบดังเสาเข่ือน มวีตัรดี บรสิทุธิด์จุหวงน้ำ
ปราศจากตม สงสาร (การเวียนวายตายเกดิ) ทัง้หลาย
ยอมไมม ี แกพระอรยิเจา ผมูอีาสวะสิน้แลว ผคูงทีน่ัน้  ฯ
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๓) อกีความหมายหนึง่  วา  ปญญารอบรสูภาวธรรม และอริย
สจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงินัน้   หมายถงึ  ปญญารอบรกูองสงัขาร อนั
เปนธรรมชาต ิ ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง ทีม่ชีวีติมีวญิญาณครอง
(อปุาทนินกสังขาร)  ดงัเชน มนุษยและ/หรือสัตวโลกท้ังหลาย ตามสภาพ
ทีเ่ปนจรงิวา เปนของไมเท่ียง (อนิจจฺ)ํ เพราะตองเปล่ียนแปลงไปตาม
เหตุปจจัย เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ เพราะเปนของทนไดยาก คอื ทนอยใูน
สภาวะเดิมไมไดถาวรตลอดไป  ใครยึดถอืดวยตณัหาและทิฏฐ ิ คอืความ
หลงผดิ วาเปนบคุคล ตวัตน เรา-เขา ของเรา-ของเขา ทีเ่ทีย่งแทถาวร
แลวเปนทุกข และสุดทายสงัขารธรรมทัง้หลายทัง้ปวง  ทัง้ท่ีมวีญิญาณ
ครอง (อปุาทินนกสังขาร)กด็ ีทีไ่มมวีญิญาณครอง (อนุปาทินนกสังขาร)
กด็ ี  ยอมตองเสือ่มสลาย แตกดบั หมดสภาพเดิมของมันไป  ดวยกนั
หมดทัง้สิน้  ไมมอีะไรเปนแกนสารสาระในความเปนเปนตวัตน  บคุคล
เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอืของใครๆ อยางเทีย่งแทถาวรตลอดไป
ไดเลย ชือ่วาเปนอนัตตา(อนตฺตา)

ปญญาอนัเหน็แจงในสงัขารธรรมท้ังหลาย วา เปนของไมเทีย่ง เปนทกุข
และเปนอนตัตา นีเ้อง ทีเ่ปนพืน้ฐานนำไปสปูญญาอันเหน็แจงในอริยสจั ๔ คอื
ความกำหนดรคูวามจรงิแทในเร่ืองของทกุข  เหตุแหงทกุข  สภาวะท่ีทกุขดบัเพราะ
เหตดุบั วามไีดเปนไดจรงิอยางไร  และหนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทุกข ใหถงึความ
เจริญและสันติสขุ ถงึเปนบรมสุขอยางถาวร วามีอยางไร  ผศูกึษาและปฏิบตัธิรรม
ตามแนวสติปฏฐาน ๔  ทีพ่ระพุทธองคไดสัง่สอนไวดแีลวอยางจริงจัง  ก็จะพัฒนา
ปญญาเคร่ืองรใูหเหน็แจงแทงตลอดใน พระอริยสจั ๔ คอื

ทกุขสัจ ๑  สมุทยัสัจ ๑  นโิรธสจั ๑  และมรรคสจั ๑ นี้ ดวย ญาณ ๓ คอื
สัจจญาณ กำหนดรคูวามจริงแทในเร่ืองของทุกข  เหตุแหงทุกข  สภาวะ

ทีท่กุขดบัเพราะเหตุดบั  และหนทางปฏิบตั ิเพือ่ความพนทกุข
วามีจริงอยางไร  นีป้ระการ  ๑

ตอนท่ี ๕
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กจิจญาณ กำหนดรวูา ควรจะปฏิบตัอิยางไร กบัสัจจะท้ัง ๔ นี ้   กลาว
คอื กำหนดรวูา “ทกุข” ควรกำจดัอยางไร   “เหตุแหงทุกข”
ควรละอยางไร   “สภาวะท่ีทกุขดบัเพราะเหตดุบั มไีดจรงิ”
นัน้ ควรทำใหแจงอยางไร และ “หนทางปฏิบตัเิพือ่ถงึความ
พนทกุข   ใหถงึความสนัตสิขุ  ถงึบรมสขุอยางถาวร” นัน้
ควรทำใหเจริญอยางไร นีป้ระการ ๑

กตญาณ กำหนดรวูา “ทกุข” กำจดัไดแลวเพียงไร “เหตุแหงทกุข” ละ
ไดเพียงไร “นโิรธ” ทำใหแจงไดแลวเพียงไร และ “มรรค คอื
ทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุข” นัน้ ไดทำใหเจรญิแลวเพยีง
ไร รวมเปนญาณ เคร่ืองกำหนดร ู๓ มอีาการ ๑๒ นีเ้ปนปญญา
สองสวางทางดำเนนิไปสมูรรค ผล นพิพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุข
และท่ีเปนบรมสุขอยางถาวรของบัณฑติผมูปีญญา

ปญญาสองสวาง ทางดำเนนิไปสมูรรค ผล นพิพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุข และ
ทีเ่ปนบรมสุขอยางถาวร   ดงักลาวน้ี      กลาวตามเหตุใหเกดิปญญา มเีปน ๓
(ท.ีปาฏ.ิ ๑๑/๒๒๘/๒๓๑) คอื

๑) สตุมยปญญา  ปญญาท่ีเกดิจากการศกึษาเลาเรียน จากการ
ฟงธรรม และจากการศึกษาคนควา จากคัมภีร และตำรา อรรถกถา
ฎกีา เปนตน

๒) จนิตามยปญญา ปญญาจากการตรกึตรอง ใครครวญ หาเหตุ
ผล วเิคราะหวจิยัธรรม

๓) ภาวนามยปญญา   ปญญาทีเ่กิดจากการฝกฝน อบรมกาย
วาจา และใจ      โดยการปฏิบตั ิศลี  สมาธ ิ และปญญา รวมเรยีกวา
การเจริญสมถวปิสสนา ตามแนวสติปฏฐาน ๔  คอื การมีสติพจิารณา
เหน็กายในกาย  เห็นเวทนาในเวทนา  เห็นจติในจิต  และเห็นธรรม
ในธรรม อนัมรีายละเอียด อยใูนอรยิมรรคมีองค ๘ นัน้เอง
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สาธชุน ผสูนใจศกึษาสมัมาปฏบิตั ิ  ดวย อทิธบิาทธรรม คอื
ฉนัทะ ความมีใจรกั ในการศกึษาสมัมาปฏบิตั ิ๑
วริยิะ พากเพยีร ศกึษา อบรมกาย วาจา และใจ    โดยการปฏิบตัิ

ศลี สมาธิ ปญญา ใหเจริญข้ึน เปนอธศิลี คอื ศลียิง่ อธิจติ
คอื จติย่ิง/สมาธิยิง่   อธปิญญา คอื ปญญาอนัยิง่ อนัมรีาย
ละเอยีดอยใูนอรยิมรรคมอีงค ๘ ดวยความอดทน บากบัน่ ไม
ยอทอ ไมทอดทิง้ธรุะเสยีกลางคนั ๑

จติตะ มใีจจดจอ อยกูบัธรรม ๑ และ
วิมังสา คอื ความพจิารณาเหตุ สงัเกตผล  โดยแยบคาย ดวยปญญา

อนัเหน็ชอบ ๑
ยอมสามารถเจรญิปญญา อนัเหน็ชอบในพระอรยิสัจ ๔  อนัเปนปญญาเครือ่ง

ร ูบาป-บญุ คณุ-โทษ ใหรอบรทูางเจริญ-ทางเส่ือมแหงชีวติ นำตนและหมคูณะไป
สคูวามเจรญิ และสนัตสิขุยิง่ๆขึน้ไป ตามรอยบาทพระพุทธองคได

ปญญารอบร ูจากการตัง้ใจมงุม่ันศึกษาสัมมาปฏบิตัธิรรม ดงักลาวน้ี จงึ
เหมาะอยางยิง่  แกชนทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาชพี ทกุฐานะ ทีจ่ะศกึษาและอบรม
ตน ใหอยแูตในคุณความดี  มสีติสมัปชัญญะ  ดวยปญญาอนัเห็นชอบ   ไดรอบรู
ทางเจรญิทางเสือ่มแหงชวีติตามทีเ่ปนจริง  อนัจะเปนประทปีสองทางดำเนนิชวีติ
ใหการประกอบกจิการงานในอาชีพ และ/หรือในหนาท่ีรบัผิดชอบ  ของบคุคลทุก
อาชีพ ทกุฐานะ ทกุระดับ ใหมคีณุธรรมเครือ่งคมุครองรักษาตน รกัษาครอบครัว
หมคูณะ ทัง้ในวงงาน วงสงัคม และประเทศชาติ มใิหเสียหาย ตกต่ำ ใหดำเนนิ
ชวีติไปถงึความสำเร็จ ถงึความเจริญสันติสขุได พระพุทธองคตรัสเรียกปญญารอบ
รนูี้ วา “โกศล” คอื ความฉลาด  ม ี๓ ประการ (ท.ี ปฏ.ิ  ๑๑/๒๒๘/๒๓๑) คอื

๑) อายโกศล ฉลาดในความเจริญ คอืรจูกัเหตุปจจัย และ/หรือ
ทางดำเนนิใหถงึความสำเรจ็ และถึงความเจรญิสนัตสิขุของชวีติ

ตอนท่ี ๕
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๒) อปายโกศล ฉลาดในความเส่ือม คอื รจูกัเหตุปจจยั และ/หรอื
ความประพฤตอินันำไปสคูวามเสือ่ม เปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน

๓) อปุายโกศล ฉลาดในอบุาย ทีจ่ะหลีกเลีย่งเหตุปจจยัในความ
เสื่อม และฉลาดในการดำเนินไปในทางท่ีใหถึงความสำเร็จ ถึงความ
เจริญ และสนัติสขุในชวีติ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ผทูรงคณุประเสริฐของเรา   ไดทรงประพฤติ
ปฏบิตัพิระองค ตามหลักธรรมอันเปนจารีตประเพณ ีคอื ทศพิธราชธรรมนี้ อกี
ทัง้ราชสังคหวัตถุ ๔ และจกัรวรรดวิตัร ๑๒ อยางสมบรูณ       สมดงัที ่ฯพณฯ
ม.ล.ทวีสนัต  ลดาวลัย องคมนตร ีในสมัยท่ีดำรงตำแหนงราชเลขาธิการ ไดแสดง
ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวักบัปวงชนชาวไทย” ณ ศนูย
สารนเิทศ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  เมือ่วนัองัคารท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ มี
เนือ้ความตอนหน่ึง (จากหนังสอื “ทศพิธราชธรรม” โดยคณะกรรมการอำนวย
การจดังาน เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั, ๕ ธนัวาคม ๒๕๓๐
หนา ๔๒๑-๔๒๒) วา

“พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงประพฤติปฏิบตัพิระองค  อยู
ภายใตกรอบแหงรฐัธรรมนญู จารตีประเพณ ี  คอื ทศพธิราชธรรม
ราชสังคหวัตถุ ๔ จกัรวรรดิวตัร ๑๒  และทรงยึดม่ันอยใูนราชธรรม
เหลานีอ้ยางแนนแฟน ครบั    ขอหนึง่ ทีผ่มอยากจะเรยีนใหทราบ
กค็อืวา  ทรงสนพระทยั และศึกษาธรรมะคำสัง่สอน ของพระองค
พระสมัมาสมัพุทธเจา อยางลึกซ้ึง และทรงถือปฏิบตัธิรรมะเหลาน้ัน
ดวยพระองคเอง     ทรงยดึม่ันในธรรมะเหลาน้ัน   และก็ใชธรรมะ
เหลานัน้   ในการดำเนินพระบรมราโชบาย หรอืพระราชดำริตางๆ
ไดอยางแนบเนยีน   บางครัง้ ในเมือ่ทรงมเีวลา  กพ็ระราชทานพระ
มหากรณุาสอนธรรมะใหแกราชเลขาธิการดวยซ้ำไป  ซึง่กน็บัวาเปน
พระมหากรณุาแกผมเปนอยางยิง่  และเปนประโยชน แกผมในการ
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ทีจ่ะนำไปปฏิบตั ิใหเปนประโยชนตอตนเอง โดยเฉพาะเมือ่คนเรา
มอีายมุากขึน้แลว จำเปนตองมอีะไรหลายอยาง ทีจ่ะมาชวยใหเรา
สามารถทำจติใหสงบ และสามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน ดวยจติใจทีเ่ปน
ธรรมได   ผมจะเรยีนย้ำวา เทาทีป่ฏบิตัริาชการอยใูนใตเบือ้งพระ
ยคุลบาทประมาณ ๑๗ ป ทรงยึดมัน่อยใูนหลกัทศพธิราชธรรม  โดย
เฉพาะทรงพยายามเสริมสราง  ความสามคัคใีหเกดิในชาต ิ จงึทรง
เปนจดุศนูยรวมจติใจของชนในชาต ิ  หรอืทีจ่ะเรยีกวา  ความเปน
อนัหน่ึงอันเดียวกัน ของชาติ    ดวยคุณธรรมทีก่ลาวมาน้ี  พระองค
ทานจึงเปนที่เคารพของคนไทยท้ังปวง”

อนึง่ “หลักธรรมาภบิาล” (Good Governance) ทีใ่ชเปนแนวทางการบริหาร
งาน แบบบูรณาการ (Integration)      ของหวัหนาฝายบริหาร  (CEO-Chief
Executive Officer)  ใหไดผลด ี มีประสทิธภิาพสงู  (High Efficiency) นัน้ รฐั
บาลในสมัยของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดกำหนดเปน
“ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตร ี วาดวยการสรางระบบบรหิารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๒” ขึน้ (ประกาศในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศท่ัวไป เลม ๑๑๖    ตอนที ่๖๓ ง วนัท่ี ๑๐ สงิหาคม ๒๕๔๒)  วา   ในการ
บรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมทีด่ ีควรจดัหรอืสงเสรมิใหสงัคมไทยอยบูนพืน้
ฐานของหลักสำคัญอยางนอย ๖ ประการ ดงันี้

๑) หลักนิตธิรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆให
ทนัสมัย และเปนธรรม  เปนท่ียอมรับของสงัคม และสังคมยินยอมพรอม
ใจ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ขอบงัคบัเหลานัน้ โดยถอืวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมาย มใิชตามอำเภอใจ หรอือำนาจของตวับคุคล

๒) หลักคุณธรรม   ไดแก การยดึมัน่ในความถูกตองดงีาม โดย
รณรงคใหเจาหนาท่ีของรฐั  ยดึถือหลักน้ี ในการปฏิบตัหินาท่ีใหเปน
ตวัอยางแกสงัคม  และสงเสริม สนบัสนนุ ใหประชาชนพฒันาตนเอง

ตอนท่ี ๕
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ไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความส่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มรีะเบียบ
วนิยั ประกอบอาชพีสจุรติ จนเปนนสิยัประจำชาติ

๓) หลกัความโปรงใส  ไดแก การสรางความไววางใจ ซึง่กันและ
กนัของคนในชาต ิ โดยปรบัปรงุกลไกการทำงาน ขององคกรทกุวงการ
ใหมคีวามโปรงใส มกีารเปดเผยขอมูลขาวสาร ทีเ่ปนประโยชนอยางตรง
ไปตรงมา ดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย  ประชาชนเขาถงึขอมลูขาวสารได
สะดวก  และมกีระบวนการ  ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน
ได

๔) หลักความมีสวนรวม  ไดแก การเปดโอกาส ใหประชาชนมี
สวนรวมรับร ูและเสนอความเหน็ ในการตัดสนิใจปญหาสำคญัของชาติ
ไมวา  ดวยการแจงความเหน็  การไตสวนสาธารณะ  การประชาพจิารณ
การแสดงประชามต ิหรอือืน่ๆ

๕) หลักความรบัผิดชอบ  ไดแก การตระหนักในสทิธิหนาท่ีความ
สำนกึในความรับผดิชอบตอสงัคม การใสใจปญหาสาธารณะของบาน
เมอืง และกระตือรอืรนในการแกปญหา   ตลอดจนการเคารพในความ
คดิเหน็ท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรบัผลจากการกระทำของตน

๖) หลกัความคมุคา  ไดแก การบรหิารจดัการและใชทรพัยากร
ทีม่จีำกดั เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดแกสวนรวม  โดยรณรงคใหคนไทย
มคีวามประหยัด   ใชของอยางคมุคา สรางสรรคสนิคา และบริการท่ีมี
คณุภาพ    สามารถแขงขันไดในเวทโีลก และรกัษาพฒันาทรพัยากร
ธรรมชาต ิใหสมบูรณยัง่ยนื

คร้ันตอมา   กไ็ดมพีระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชกฤษฎกีา “วาดวย
หลักเกณฑและวธิีการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖”   ขึน้    ในสมยั
รฐับาลของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร  มเีนือ้ความใน หมวดที ่๑ การ
บรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี มาตรา ๖ วา  การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ีไดแก
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การบริหารราชการ เพือ่บรรลุเปาหมาย ดงัตอไปน้ี
๑) เกิดประโยชนสขุของประชาชน
๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั
๓) เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคมุคาในเชิงภารกิจของรัฐ
๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน
๕) มกีารปรบัปรุงภารกจิของสวนราชการใหทนัตอเหตกุารณ
๖) ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบ

สนองความตองการ
๗) มกีารประเมนิผล การปฏบิตัริาชการอยางสม่ำเสมอ

และไดกำหนดรายละเอยีด เปาหมาย วธิดีำเนนิการ วตัถปุระสงค การศกึษา
วเิคราะหและการติดตามประเมินผลการปฏิบตังิาน ฯลฯ  เพ่ือบรรลุเปาหมายการ
บรหิารตางๆ เปนหมวดๆ ไว รวม ๗ หมวด (หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘) ไวเปนแนว
ทางการบรหิารการปกครอง อยางมปีระสิทธภิาพอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
หมวดที ่๔   วาดวยการบรหิารราชการ   อยางมีประสิทธิภาพและเกดิความ
คมุคาในเชงิภารกจิของรฐั นัน้   บทบญัญตัใินสวนนี ้ ไดกำหนดใหสวนราชการ
ตองปฏิบตัติามหลักการ ๓ ประการ คอื

๑. หลักความโปรงใส หมายถงึ สวนราชการตองประกาศกำหนด
เปาหมาย และแผนการทำงาน ระยะเวลาแลวเสรจ็ และงบประมาณ
ทีต่องใช  เพ่ือใหขาราชการและประชาชนทราบ  ซึง่จะทำใหการทำงาน
มคีวามโปรงใส  สามารถตรวจสอบแผนการทำงานได ฯลฯ

๒. หลักความคมุคา  หมายถงึ  สวนราชการ ตองจัดทำบญัชี
ตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และรายจาย ตอหนวย
ของบรกิารสาธารณะ เพ่ือเปรยีบเทยีบ ความคมุคาระหวางปจจัยนำเขา
กบัผลลัพธทีเ่กิดข้ึน ซึง่หากรายจายตอหนวยของงานบรกิารสาธารณะ
ของสวนราชการใด  สงูกวารายจายตอหนวยของงานบรกิารสาธารณะ

ตอนท่ี ๕
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ประเภทเดยีวกัน ของสวนราชการอืน่  สวนราชการนัน้  ตองจัดทำแผน
การลดรายจายตอหนวย เพือ่ดำเนนิการปรบัปรุงการทำงานตอไปฯ...
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ จะเปน
ผตูรวจสอบความคมุคา ในการปฏิบตัภิารกจิแหงรฐั    เพือ่รายงานตอ
คณะรัฐมนตรี  ประเมนิวา  ภารกจิใด สมควรทำตอไปหรือยบุเลกิ โดย
คำนึงถึงประโยชน  ทีร่ฐัและประชาชน จะพงึไดจากภารกิจน้ันฯ... การ
จัดซื้อจัดจาง ตองกระทำโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะตองชั่ง
น้ำหนกั ถงึประโยชนและผลไดผลเสยีตอสังคม ภาระตอประชาชน คณุ
ภาพ วตัถุประสงคนีจ้ะใชราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ
ซึง่มใิชราคาต่ำสดุเปนเกณฑอยางเดียว แตคำนงึถงึ การใชทรพัยากร
อยางคมุคาในระยะยาวท่ีจะทำใหตนทุนการบรกิารสาธารณะต่ำลงได

๓. หลักความชดัเจนในการปฏบิตัริาชการ (หลกัความรับผดิชอบ)
(๑) ในการปฏบิตัริาชการ  ระหวางสวนราชการดวยกัน ถา

การปฏิบัติงาน ของสวนราชการหน่ึงตองไดรับความเห็นชอบ หรือ
อนญุาต  จากอกีสวนราชการหน่ึง สวนราชการผเูหน็ชอบหรอือนญุาต
ตองดำเนนิการภายใน ๑๕ วนั    เพราะตองปฏบิตัติามขัน้ตอน  ของ
กฎหมาย ถามีการเห็นชอบ หรืออนมุตัเิกินเวลา ขาราชการท่ีเกีย่วของ
ตองรบัผดิชอบ

(๒) การวินจิฉัยช้ีขาดปญหาใดๆ    สวนราชการ ตองเปนผู
พจิารณาวนิจิฉยัโดยเรว็ และหลีกเล่ียง การแตงตัง้คณะกรรมการขึน้
พจิารณา    ทัง้น้ี เพ่ือใหเกิดหลักท่ีชดัเจน  ในการรับผิดชอบของสวน
ราชการ และมใิหใชเวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ

(๓) ในกรณทีีเ่ปนการพจิารณา  ในรปูแบบคณะกรรมการให
มผีลผกูพนัผแูทนสวนราชการ  แมจะมไิดเขารวมประชุม และจะตองมี
การบันทึกฝายขางนอยไวดวย   ทัง้น้ี  เพ่ือใหเกิดหลกัท่ีชดัเจนในความ
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รบัผดิชอบ ของผปูฏบิตัหินาทีแ่ทนสวนราชการในคณะกรรมการ อนั
จะกอใหเกิด ผลสรุปของงานท่ีแนนอน  ไมเปลีย่นแปลงโดยสวนราชการ
นั้นในภายหลัง

(๔) การสัง่ราชการ ตองเปนลายลกัษณอกัษร ถามกีารสัง่การดวย
วาจาตองบนัทกึคำสัง่นัน้ไว  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความชัดเจนในการส่ัง  เพ่ือ
ปฏิบตัริาชการ ทีต่องมหีลักฐานยนืยันคำส่ังท่ีแนนอน มคีวามรบัผิดชอบ
ทัง้ผสูัง่และผปูฏบิตังิาน

ตอนท่ี ๕
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บทสรุปหลักธรรมาภิบาล
กลาวโดยสรุป การปกครองการบริหารแบบบูรณาการ (Integration) ของ

หวัหนาฝายบรหิาร (CEO-Chief Executive Officer) ขององคกรตางๆ ไมวา
จะเปนองคกรของทางราชการ ในสวนกลาง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ดี
องคกรรฐัวสิาหกจิ และองคกรธรุกจิเอกชนกด็ ีองคกรทางการศาสนา และองคกร
สาธารณะอ่ืนๆก็ด ี ทีจ่ะใหบงัเกิดผลสำเร็จดวยดี  มปีระสิทธิภาพสูง  ชือ่วา การ
บริหารการปกครองทีด่ ี(Good Governance) นัน้ ประมวลรวมยอลงใน “หลกั
ธรรมาภิบาล” ๔ ประการ เหลาน้ี คอื

๑. หลักความถูกตอง (accuracy/valid)
การบริหารการปกครองที่ดีตองเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายของ

บานเมือง ๑  ถกูตองตามหลกัวิชาการ ๑   ถกูตองตามความตองการ และ/หรือ
ไดรบัความพงึพอใจของประชาชนทีเ่ก่ียวของทกุฝาย ๑  และถกูตองตามหลักศีล
ธรรม ๑

- ถกูตองตามกฎหมายของบานเมอืง รวมความถึงระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ขององคกรทีอ่อกตามกฎหมายของบานเมืองดวย

- ถกูตองตามหลกัวชิาการ  หมายถงึ หลกัวิชาการทีไ่ดศกึษา
วเิคราะหขอมลูอนัจำเปนทีเ่ชือ่ถอืได (reliable) ทีถ่กูตอง (accurate/
valid) ทีต่รงประเด็น (relevant) และสมบรูณพอ (perfect / sufficient)
ประมวลวางเปนหลกัปฏบิตั ิ หรอืเปนทฤษฎขีึน้   ตามวธิกีารทางวทิยา
ศาสตร (Scientific Method) ไวดแีลว

- ถกูตองตามนโยบาย และสมัฤทธิผ์ลตามวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายขององคกร

- ถกูตองตามความตองการ หรือความพงึพอใจ (Satisfaction)
ของผบูงัคบับญัชา ของผปูฏบิตังิานทกุระดบั และ ถกูตองตามความ
ตองการ หรอืความพึงพอใจ ของประชาชนโดยสวนรวม
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- ถกูตองตามหลกัศลีธรรม  ในฐานะทีป่ระเทศไทย เปนเมือง
พทุธ ประชากรสวนใหญ (๙๕ %)   เปนพุทธศาสนกิชน และพระธรรม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจา ยอมบงัเกดิผลด ีแกผปูฏิบตัติามในกาลทุก
เมือ่    การบรหิารงานทีด่ ีคอื ทีถ่กูตองตามหลกัศลีธรรม จงึชวยให
การบริหารทกุองคกรไดผลด ีมปีระสทิธภิาพสงู

ศลี  เปนขอหาม ผบูรหิาร และผปูฏบิตังิานทุกระดับพงึมศีลี อยาง
นอยศีล ๕ (เบญจศลี)   ไดแก  ไมเจตนาฆาสตัว ๑    ไมเจตนาลกัฉอ
คดโกง หรอืคอรัปชัน่ ๑  ไมเจตนาประพฤตผิดิในกาม ๑   ไมเจตนา
โกหกหลอกลวง ๑   และไมเสพสิง่เสพตดิมนึเมาใหโทษ  เปนทีต่ัง้แหง
ความประมาท ๑

ธรรม  เปนขอปฏบิตั ิ อยางนอยเบญจธรรม   คอื คณุธรรมของ
คนด ี๕ ประการ    ไดแก  ความมีเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจกนั ไม
คดิประหัตประหารกัน ๑  การใหปน การเสียสละกำลังกาย  สติปญญา
เวลา และกำลงัทรัพย  เพ่ืออนุเคราะหสงเคราะหผอูืน่ ๑   มคีวาม
สนัโดษในคคูรองของตน มคีวามสำรวมในกาม ๑   มคีวามซ่ือสัตย
ความจริงใจ ๑  และมสีติสมัปชญัญะ   รผูดิชอบ  ชัว่-ด ี รบูาป-บญุ
คณุ-โทษ  รทูางเจรญิ-ทางเสือ่มแหงชวีติตามท่ีเปนจริง ๑ เปนตน

- ถกูตองตามหลกัธรรม   ทีเ่ปนอปุการะสำคญั ตอการบริหาร
การปกครอง  พระราชอาณาจกัรของพระมหากษตัรยิาธริาชเจา  แต
ปางกอน ทีใ่ชไดผลด ี มปีระสิทธิภาพ ตลอดมาแตโบราณกาล จนถงึ
ปจจบุนันี ้ อนัพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ผทูรงคณุประเสรฐิของ
ไทยเรา  กไ็ดทรงถอืเปนหลักปฏิบตัพิระองคตลอดมา คอื หลกัทศพธิ-
ราชธรรม ๑๐  ไดแก ทานํ คอื การให ๑    สลีํ คอื ความสำรวมระวงั
กาย  วาจา  ใหเรยีบรอยดไีมมโีทษ ๑    ปริจจฺาคํ  คอื การเสยีสละ ๑
อาชฺชวํ คอื ความซือ่ตรง ๑   มททฺวํ คอื ความสภุาพออนโยน ๑   ตปํ
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คอื ความเพียรเผากิเลส ๑   อกโฺกธํ คอื ความไมโกรธ ๑   อวหิสึจฺ
คอื ความไมเบยีดเบยีน ๑  ขนฺติจฺ คอื ความอดทน ๑  และอวิโรธนํ
คอื ความไมคลาดจากธรรม ๑  ตลอดถึงหลักธรรมอืน่ๆ  ไดแก ราช-
สงัคหวตัถุ  จกัรวรรดิวตัร  พละ และพรหมวหิารธรรม   คอื เมตตา
กรณุา มทุติา และอเุบกขาพรหมวิหาร เปนตน

๒. หลกัความเหมาะสม (Appropriate / Proper)
หมายถงึ    ความรจูกับรหิารจัดการองคกร หรือหนวยงาน และปกครอง

ดแูล ผอูยใูตบงัคับบัญชา ดวยความเหมาะสมกบัเหตผุล  เหมาะสมกบับุคคล
กบัชุมชน  กบักาลเวลา   สถานท่ี  และใหเหมาะสมกบัสถานการณแวดลอม
เม่ือยามจำเปนก็ใหรจูกัยืดหยนุ (Flexible) หรอืประนปีระนอม (Compromise)
โดยไมเสยีหลักการ  ใหการปฏิบตังิานสำเรจ็อยางไดผลดีทีส่ดุ  ใหมสีวนเสีย
หายนอยท่ีสดุ หรือใหไมเสียหายเลย  ความแขง็กราว หรือแขง็กระดาง ดวย
มานะ ทฏิฐิ ชนิด “ยอมหกัไมยอมงอ” มใิชอบุายท่ีด ี  ทีจ่ะใหประสบผลสำเรจ็
ไดตลอดไป

ทัง้นี ้พงึอาศัยหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ประการ ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา
ไดตรัสไวดแีลว  คอื

ธมฺมฺุตา รจูกัหลกัวิชา หรือรจูกัเหตุ ๑
อตฺถฺุตา รจูกัความหมาย หรอืรจูกัผล ๑
อตฺตฺุตา รูจักตน ๑
มตฺตฺุตา รจูกัประมาณในการบริโภคใชสอยทรพัย ๑
กาลฺตุา รจูกักาลเวลาอนัควรท่ีจะปฏบิตั ิหรอืดำเนนิการใหไดผลด ี๑
ปรสิฺตุา รูจักชุมชน ๑
ปุคฺคลฺุตา รจูกับคุคล ๑  เปนตน
เปนหลกั ในการวางตัวในวงงาน ในวงสงัคม ทกุระดบั    และในการปกครอง

บงัคบั บญัชา ผอูยใูตบงัคบับญัชาไดอยางเหมาะสม
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๓. หลกัความบรสิทุธิ/์โปรงใส (Purity/Transparancy)
หมายถงึ การบริหารการปกครอง การตดัสินใจหรือการวินจิฉัยส่ังการใดๆ

กเ็ปนไปดวยความบริสทุธิใ์จ  คอื ดวยเจตนาบริสทุธิ ์มงุตรงตอความสำเรจ็
อยางไดผลด ี   มปีระสทิธภิาพสงูขององคกร และมงุตรงตอประโยชน และ
ความสันตสิขุ โดยสวนรวม  ของประชาชนเปนสำคญั  จงึเปนการบริหารที่
สจุรติ มคีวามโปรงใส (Transparant) ตรวจสอบได

๔. หลกัความยตุธิรรม (Justice)
หมายถงึ   การบรหิารการจัดการกจิกรรม และ/หรือ โครงการตางๆของ

องคกร อยางมปีระสทิธิภาพ (High Efficiency)   กลาวคอื ใหบรรลผุลสำเรจ็
ดวยด ีมปีระสทิธผิล (Effectiveness)  และใหไดรบัความพงึพอใจ (Satisfac-
tion) โดยธรรมจากชนผเูกีย่วของทกุฝาย อยางสงู ตอคาลงทุน (Investment
Costs)   ไดแก กำลงังบประมาณ  กำลงับคุลากรและทรพัยากร  และระยะเวลา
ทีใ่ชในการบริหารจัดการ ทีต่่ำ  คอื อยางประหยดั และคมุคา  และหมายถงึ
การปกครองบงัคับบัญชา ดแูล ปฏิบตัติอผอูยใูตบงัคับบัญชา ดวยความเปน
ธรรม  คอื

ไมอคต ิ ดวยความรัก (ฉนฺทาคติ)   หรอื เหน็แกตวั เหน็แกพวกพอง หมู
   เหลาจัด ๑

ไมอคติ ดวยความโกรธ หรอืเกลยีดชัง (โทสาคต)ิ ๑
ไมอคติ ดวยความเกรงกลัว (ภยาคติ) ๑  และ
ไมอคต ิดวยความหลง (โมหาคต)ิ เพราะหเูบา หรอืไมรขูอมลู ทีถ่กูตอง

   เปนจรงิ ทีเ่ชือ่ถอืได ทีต่รงประเด็น และทีส่มบรูณดพีอ อกี ๑
หลักธรรมาภบิาล ๔ ประการ นี ้ ยอมเปนหลักสำคัญ สำหรับผปูกครอง ผู

บรหิารทุกระดับ สามารถใชเปนแนวทางในการปกครองบังคับบัญชา ดแูล ผอูยู
ใตบงัคบับญัชา และใชในการบรหิารจดัการ โครงการตางๆขององคกรใหประสบ
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ความสำเรจ็ และใหบรรลผุลด ี มปีระสทิธภิาพสงู ไดอยางแนนอน
อาตมภาพ  ขอจบปาฐกถาธรรม  เรือ่ง “หลกัธรรมาภบิาล” ไวเพยีงเทานี้

ขอความสขุสวัสดี จงมีแดผฟูงทกุทาน เจรญิพร ฯ
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ประมุขศิลป
คณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่ ี(Good Leadership)

การแสดงปาฐกถาธรรม เรือ่ง “หลักธรรมาภบิาล” คอื หลักธรรมปฏิบตัชิวย
ใหการปกครองการบรหิาร แบบบรูณาการของหัวหนาฝายบรหิาร (CEO – Chief
Executive Officer) ตลอดถงึหัวหนางานทุกระดบั ใหสามารถปกครองและบรหิาร
ทีด่ ี(Good Governance) คงจะไมสมบูรณ หากจะมิไดกลาวถึง “ประมขุศลิป”
คอื คณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่ ี(Good Leadership) อนัเปนคุณสมบัตทิีด่ี
ทีส่ำคญัของหวัหนาฝายบริหาร ตลอดลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถ
ปกครอง และบรหิารองคกรท่ีตนรับผดิชอบ ใหดำเนินไปถึงความสำเรจ็อยาง
ไดผลดี มปีระสิทธภิาพสูง และใหถงึความเจรญิและสันตสิขุอยางม่ันคง ใน
กาลทุกเม่ือ ไมกลับกลายเปนความทุกขเดือดรอนอีกไดในภายหลงั  เปนเสมือน
นายสารถผีขูบัรถเทยีมมา หรอืเปนเสมอืนนายวงดนตรี   ผคูวบคมุวงดนตรี
ทีม่คีวามสามารถฉนัใด ฉนันัน้

นายสารถีทีด่ ีคอื ผทูีส่ามารถขับรถเทยีมมาใหสามารถบรรทกุส่ิงของไดมาก
ไปถงึจุดหมายปลายทาง  ไดรวดเร็วและปลอดภยั เพราะมคีณุสมบตัขิองนายสารถี
ทีด่ ีทีส่ามารถ หรือนายวงดนตรทีีด่ ี  คอื ทีส่ามารถควบคมุวงดนตร ี ซึง่มีผเูลน
ดนตรหีลายชิน้หลายคน เปนวงใหญ ใหบรรเลงเพลงไดไพเราะเพราะพร้ิง สะกด
ใจผฟูงใหเคล้ิมเคล้ิม เปนสุข หรือใหบรรเลงเพลงไดเราใจ ถกูใจผฟูง ใหสนุกสนาน
เพราะเปนนายวงดนตรีทีม่คีวามสามารถ   กลาวคอื มสีภาวะความเปนผนูำสงู
ฉนัใด  หวัหนาฝายบริหาร ตลอดลงมาถงึหัวหนางานทุกระดับขององคกร  ที่
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จะสามารถปกครองบังคับบัญชา ผอูยใูตบงัคับบัญชา และสามารถบริหารจดัการ
กจิกรรม และ/หรอื โครงการตางๆ ขององคกรใหบรรลุผลดี มปีระสิทธภิาพสูง
กจ็ะตองเปนผมูคีณุลักษณะความเปนผนูำท่ีด ีคอื มปีระมุขศิลปสงู ฉนัน้ัน
ประมุขศิลป (Leadership) คอื คณุลักษณะความเปนผนูำทีด่นีัน้ เปนท้ังศาสตร
(Science) และศิลป (Arts) กลาวคอื สามารถศึกษาวิเคราะหวจิยัขอมูลอยาง
มรีะบบ (Systematic Study) จากพฤตกิรรมและวธิกีารปกครองการบริหาร
องคกรใหสำเรจ็ดวยดี มปีระสทิธภิาพสงูมาแลว ประมวลข้ึนเปนหลักหรือ
ทฤษฎี (Theory) ตามวิธกีารทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) สำหรบั
ใชเปนแนวทางการปฏิบตังิานของหวัหนาฝายบริหาร (CEO) ใหเกิดประโยชน
แกการปกครองการบริหารท่ีดี (Good Governance) กลาวคือ ใหบรรลุ
ผลสำเร็จดวยดมีปีระสิทธิภาพสูงได เพราะเหตุนัน้ ประมุขศลิป คอื คณุลกัษณะ
ความเปนผนูำท่ีด ีจงึช่ือวา เปนศาสตร (Science)

นอกจากนี ้คณุลักษณะความเปนผนูำทีด่นีัน้ ยงัเกดิจากการทีบ่คุคลไดเคย
ศกึษาหาความร ู ฝกฝนอบรมบมนสิยั และเคยปฏบิตัพิฒันาสภาวะความเปน
ผนูำทีด่ ีมาแตปางกอน คอื แตอดตีกาล จนหลอหลอม บคุลกิภาพและสภาวะ
ความเปนผนูำทีด่ ีปลกูฝง เพิม่พนู อยใูนจติสนัดานยิง่ขึน้ตอๆ มาจนถงึปจจบุนั
ประมขุศลิป คอื คณุลักษณะของความเปนผนูำทีด่เีชนน้ี ชือ่วา เปนศลิป (Arts)
ซึง่ก็คอื “บญุบารมี” นัน้เอง

ตอไปนี ้อาตมภาพจะไดกลาว ประมุขศลิป คอื คณุลกัษณะความเปนผนูำ
ทีด่ ีซึง่เปนท้ังศาสตร และศลิปไปดวยกัน  จากความรทูีไ่ดเคยศกึษาหลักสูตรการ
บริหารธุรกิจ (Business Administration) ในชัน้ปรญิญาตรี และหลักสูตรการ
บรหิารสาธารณะ หรอืการบรหิารราชการแผนดนิ (Public Administration) ใน
ชัน้ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประการ ๑    จากการเรียนรดูวย
ประสบการณ   ทีไ่ดเคยปฏบิตังิาน ในฐานะผปูกครองผบูรหิาร และในฐานะของ
นักวิจัยและประเมินผลงานหนวยงาน ขององคกรทางราชการของรัฐบาลตาง

ประมุขศิลป
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ประเทศ (มสีำนักงานอยใูนประเทศไทย)  นีป้ระการ ๑   และจากการทีไ่ดศกึษา
สมัมาปฏบิตัพิระพุทธศาสนา ไดอปุสมบทเปนพระภกิษเุมือ่อายุ ๕๗ ปเตม็ ตอ
มา  ไดรบัการแตงตัง้ เปนเจาอาวาสผปูกครองพระภิกษสุามเณร และผบูรหิาร
จดัการวดั ซึง่ปจจบุนัมพีระภกิษสุามเณรประมาณ ๑๕๐ รปู รวมระยะเวลาทีค่รอง
เพศบรรพชิตมาถึงบดัน้ี (พ.ศ.๒๕๔๗) รวม ๒๐ ป    จงึทำใหไดประสบการณ  ใน
การปกครองการบรหิารเพิม่ข้ึน อกีประการ ๑    ประมวลขึน้เปน  ประมขุศิลป
คอื หลักความเปนผนูำท่ีด ี (Good Leadership) พอเปนแนวทางการศกึษา
สมัมาปฏบิตัแิกสาธุชนผสูนใจตอไป

คณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่นีัน้ ประกอบดวยคณุสมบัตดิงัตอไปน้ี
๑. เปนผมูบีคุลกิภาพท่ีดี (Good Personality)   คอื เปนผมูสีขุภาพกาย และ

สขุภาพจติทีด่ี
๑.๑ มสีขุภาพกายท่ีด ีคอื เปนผมูสีขุภาพอนามยัทีด่ ีมทีวงทากริยิา รวม

ทัง้การแตงกาย ทีส่ภุาพ เรยีบรอยดงีาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ
๑.๒ มสีขุภาพจติทีด่ ี  คอื เปนผมูอีธัยาศยัใจคอทีง่าม  เปนคนด ีมี

ศลีธรรม ไดแก ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ วริยิะ สต ิสมาธิ และปญญา กบั
ทัง้มีกลัยาณมติตธรรม คอืมีคณุธรรมของคนดี

ผมูศีรัทธา   หมายถึง เปนผรูจูกัศรทัธาบคุคล และขอปฏบิตัทิีค่วร
ศรทัธา ไมลมุหลงงมงายในทีต่ัง้แหงความลมุหลง คอืรจูักศรัทธาใน
บคุคลด ีผทูรงศลี ทรงธรรม  เปนสมัมาทฏิฐ ิ คอื ความเห็นชอบใน
ความจริงแท ๔ ประการ คอื
ความจรงิแทในเรือ่งของทกุข ๑
เหตุแหงทุกข ๑
สภาวะท่ีทกุขดบัเพราะเหตุดบั คอื มรรคผลนิพพาน ทีส่ิน้สุดแหงทุกข

และทีเ่ปนบรมสุขอยางถาวร ๑  และ
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ความจรงิแท ในทางปฏิบตัเิพือ่ความพนทกุข ๑  และ
รจูกัศรัทธา ในขอปฏิบตัทิีค่วรศรัทธา คอื ขอปฏบิตัทิีด่ ีทีช่อบ ไดแก

เบญจศีล (ศลี ๕)  และเบญจกัลยาณธรรม  คอืคุณธรรม ๕ ประการ  ที่
ตรงกันขามกับความประพฤตผิดิศีล เปนตน กลาวอยางสูง  คอื  รจูกัศรทัธา
ในคุณพระพทุธ คณุพระธรรมและคณุพระสงฆ และผทูรงศลี ทรงธรรม
เปนสมัมาทิฏฐ ิ เปนผไูมหลงงมงาย ในท่ีตัง้แหงความหลง
ผมูศีลี  คอื  ผทูีร่จูกัสำรวมระวงั ความประพฤตปิฏบิตั ิทางกาย และ

ทางวาจา ใหเรยีบรอยดีงาม ไมประพฤตเิบยีดเบียนตนเองและผอูืน่
ผมูสีตุะ คอื ผไูดเรยีนรทูางวชิาการ และไดศกึษาคนควาในวชิาชพีนัน้

เปนผมูคีวามรใูนวิชาชีพนัน้ดี มสีติปญญาสามารถ และวสิยัทัศนในการ
ปกครอง การบริหารทีด่ี
ผมูจีาคะ   คอื เปนผมูจีติใจกวางขวาง ไมคบัแคบ รจูกัเสยีสละกำลงั

กาย สตปิญญา ความสามารถ กำลงัทรัพย และแมเสยีสละความสขุสวน
ตน  เพือ่ชวยอนุเคราะห สงเคราะหผอูืน่ ตามสมควรแกฐานะ และโอกาส
อยางสูง คอื ผเูสียสละความสุขสวนตนแมชวีติ เพ่ือรักษาสถาบันชาติ
สถาบนัพระพทุธศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ดงัทีม่คีำโบราณ
กลาวไววา

“คนทีจ่ะเปนใหญ เปนผนูำคนตองใจใหญ คอืใจกวาง ไมคบัแคบ
และเปนนักเสียสละ”

ผมูวีริยิะ    คอื ผขูยันหม่ันเพียร ในการประกอบกิจการงานในอาชีพ
และ/หรือ ในหนาทีร่บัผดิชอบ เปนคนทำกจิการงานเขมแขง็ จรงิจงั กระฉบั
กระเฉง (Active) ไมเปนคนเฉ่ือยชา (Passive) ไมเปนคนหยิบโหยง-
สำรวย-กรีดกราย-ชอบผดัวันประกนัพรงุ ไมทอดทิง้ธุระเสยีกลางคนั
ผมูสีต ิ คอื ผรูจูกั ยบัยัง้ ชัง่ใจ รจูกัคดิไตรตรองใหรอบคอบ กอนคิด-

พดู-ทำ วา ทีก่ำลงัจะคดิ-พดู-ทำนัน้ ถกูตองตามหลกัวชิาการ ถกูตองตาม
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กฎหมาย ถกูตองตามขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีาม ถกูตองตามหลกั
ศีลธรรม หรือวา ผิด เปนทางเจริญ หรือทางเส่ือม ถาพิจารณาโดย
รอบคอบแลว  เห็นวาถูก  กป็ฏิบตัหิรือดำเนินไป ดวยความเอาใจใสระมดั
ระวัง     ถาเหน็วาไมถกู ไมควร กไ็มคดิ-พดู-ทำเชนน้ันอีกตอไป แตบาง
ครัง้อาจเผลอสติหลงประพฤติ หรอืดำเนนิไปผดิทาง กใ็หรบีมสีมัปชญัญะ
คอื ความรสูกึตัว รเูทาทันขอผิดพลาดน้ัน กร็บีแกตวั คอื กลบัตวักลับ
ใจเสียใหมทนัที อยาดำเนนิการ หรือปลอยใหดำเนนิการตอไปอยางผิดๆ
จนสายเกินแกไข
ผมูสีมาธิ คอื ผมูจีติใจตัง้ม่ัน ขมกิเลสนวิรณ คอื ขมธรรมชาตเิครือ่ง

เศราหมองแหงจิตใจ เปนอุปสรรคของปญญาได ใหจิตใจ สงบต้ังม่ัน
บริสทุธิผ์องใส ควรแกงาน ก็จะสามารถพิจารณาเห็นปญหา รวมท้ัง
เห็นขอแกไข/ปองกันปญหา และ/หรือ ขอวนิจิฉยัตางๆ ไดอยางถูก
ตอง ใหสามารถตดัสินใจแกปญหา และสัง่การไดอยางเฉยีบคม
ผมูปีญญา คอื ผทูีร่อบรกูองสังขาร ผรูอบรสูภาวธรรมท่ีประกอบดวย

ปจจัยปรุงแตง (สงัขาร)   และท่ีไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (วสิงัขาร
คอืพระนพิพาน) ผรูแูจงพระอรยิสจั ๔ รวมเปน ผมูปีญญาอันเห็นชอบ
รอบรทูางเจรญิ-ทางเสือ่มแหงชวีติ ตามท่ีเปนจริง เปนประทบีสองทาง
ดำเนนิชีวติตน และสามารถนำหมคูณะ ไปสคูวามสำเร็จ ไดถงึความ
เจรญิและสนัติสขุไดดวยความสวสัดี คอื ดวยความปลอดภยั อยาง
มัน่คง  คอื ไมกลบัเปนความลมเหลว เปนความทกุขเดอืดรอนไดใน
ภายหลัง
ผมูกีลัยาณมิตรธรรม คอื ผมูคีณุธรรมของมิตรทีด่ ี๗ ประการ (พระ

สตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อทุาน เลมท่ี ๔๔    มหามกฏุราช-
วทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๓๘๘-๓๘๙)
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๑) เปนผนูารัก (ปโย)  คอื เปนผมูจีติใจกอปรดวยเมตตากรณุา
พรหมวิหาร ไมผกูพยาบาท ไมผกูใจเจบ็ หรอืเจาเคยีด เจาแคน
ไมเกรีย้วกราด รจูกัใหอภัย เปนท่ีสบายใจ แกผเูขาไปพบหา หรอื
ผอูยใูนปกครอง
๒) เปนผนูาเคารพบูชา (คร)ุ  คอื เปนผทูีส่ามารถเอาเปนทีพ่ึง่
อาศยั เปนทีพ่ึง่ทางใจ   อบอนุใจ   แกผอูยใูนปกครอง  และ/หรือ
ศษิยานุศษิย จงึเปนผนูาเทิดทนู และนาเคารพบูชา
๓) เปนผนูานับถือ นาเจริญใจ (ภาวนโีย) ดวยวา เปนผไูดฝกฝน
อบรมตนมาดีแลว ควรแกการยอมรบัและยกยองนบัถือ เอาเปน
เยี่ยงอยางได เปนผูอันใครๆ เอยอางถึงไดอยางสนิทใจ และ
ภาคภูมใิจ วา    ทานผนูี ้  เปนผบูงัคบับญัชา หรอืเปนครูอาจารย
ของเรา
๔) เปนผรูจูกัพดูจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วตัตา) รจูกั ชีแ้จง
แนะนำใหผอูืน่เขาใจด ีแจมแจง  เปนทีป่รกึษาทีด่ ีเปนคร ูผสูอน
ที่ดี แกศิษยานุศิษย แกผูอยูใตบังคับบัญชา หรือผูไดมาคบคา
สมาคมดวย ตามฐานะ
๕) เปนผอูดทน ตอถอยคำท่ีลวงเกิน วพิากษ วจิารณ ซกัถาม
หรอืขอปรึกษาหารือ ขอใหคำแนะนำตางๆ ได (วจนกัขโม)
๖) สามารถแถลงชีแ้จง เร่ืองทีล่กึซ้ึง หรือเร่ืองท่ียงุยากซับซอน
ใหเขาใจอยางถกูตอง และตรงประเด็นได สามารถแนะนำสัง่
สอนพระธรรมวินยั ทัง้ท่ีตืน้และท่ีลกึซ้ึง ใหเขาใจและใหสามารถ
นำไปปฏิบตัใิหเห็นผลดจีริงได (คมัภีรญัจะ กถัง กตัตา)
๗) ไมชกันำในอฐานะ (โน จฏัฐาเน นโิยชเย) คอืไมชกัจงูไปใน
ทางเสือ่ม  หรอืไปในทางท่ีเหลวไหล ไรสาระ  หรอืทีเ่ปนโทษ
เปนความทกุข เดอืดรอน
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คณุธรรม    คอื ความเปนผมูศีลี มธีรรม ดงักลาวนีแ้หละ  ทีห่ลอหลอม
บคุลกิภาพของผนูำทีด่ ีคอื ใหเปนผมูสีขุภาพกาย และสขุภาพจติทีด่ ีรวมท้ัง
สติปญญา  ความสามารถ  และวิสยัทัศนทีด่ ีทีก่วางไกล  ใหสามารถปกครอง
และบรหิารจดัการองคกร ทีร่บัผดิชอบใหถงึความสำเรจ็ ใหสามารถไดบรรลุ
ผลดี  มปีระสิทธิภาพสูง ใหถงึความเจริญ และสนัตสิขุไดโดยสวสัด ีคอื ดวย
ความปลอดภัย อยางม่ันคง   ไมกลบักลายเปนความเส่ือม  เปนความทุกข
เดือดรอนตอไปในอนาคต   ทัง้ในภพชาติปจจุบนัทันตาเหน็ และตอๆไป    ใน
สมัปรายภพ คอื ในภพชาติตอๆ ไปไดอกี

ผนูำทีด่สีงูสดุ ในพระพทุธศาสนา (พระธมัมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๖ เร่ือง
นางจญิจมาณวกิา หนา ๗๔-๗๘) คอื สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา ทีไ่ดเคย
ถกูพวกเดียรถยี คนพาล ปญญาโฉดเขลา ใหรายปายสอียางรนุแรง เพ่ือทำลาย
พระพุทธเจา เพราะอจิฉาริษยาพระพุทธองค ถงึกบัออกอบุาย ใหนางจิญจมาณวกิา
ไปแกลงแตงตวัเหมอืนคนต้ังทอง ไปกนดาวาพระพทุธเจา ทำนองวา พระพทุธเจา
ทำอะไรทีไ่มดไีมงามไวกบัเธอ แลวไมรบัผดิชอบ ซึง่ไมเปนความจรงิ พระพุทธองค
กท็รงอดทน ตอถอยคำทีล่วงเกิน วพิากษ วจิารณนัน้  ดวยขนัติธรรม   จนกระท่ัง
ความจรงิปรากฏ วา ทีน่างจญิจมาณวกิา กลาวรายนัน้ เปนเทจ็ ทีพ่วกเดยีรถยี
ผมูคีวามอิจฉาริษยา พระพุทธเจาเปนกำลัง      ไดออกอุบาย ใหนางจิญจมาณวกิา
แกลงทำเปนคนทอง แลวกลาววาจาลวงเกินพระองค ดวยคำหยาบคาย และไม
เปนจรงิ  คร้ันความจรงิปรากฏ นางจญิจมาณวิกา กไ็ดรบักรรมอยางรนุแรง ถงึ
ถกูธรณสีบูตาย แลวกไ็ปเกดิในอบายภูม ิคอื ในอเวจมีหานรก เปนสตัวนรกทีต่อง
ไดรบัความทุกขทรมาน อยางแสนสาหสัชัว่กาลนาน

ตวัอยางอกีเร่ืองหน่ึง (พระธมัมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ เรือ่งของพระองค :
พระศาสดาถกูพวกมจิฉาทฏิฐิดา หนา ๒๑๑-๒๑๖) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสดจ็ไปประทบัอยใูกลกรุงโกสมัพี ซึง่เปนนครหลวงแหงแควนวังสะ ไดมพีวกมจิฉา
ทฏิฐ ิผไูมเลือ่มใสในพระรัตนตรยั ไดตดิตามบริภาษ คอื ดาวาพระพุทธเจาตางๆ
นานา ดวยถอยคำดา ๑๐ อยาง เปนตนวา



110

...เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนอฐู เจา
เปนโค  เจาเปนลา  เจาเปนสัตวนรก  เจาเปนสัตวเดรจัฉาน   สคุติ
ไมมสีำหรบัเจา ทคุคตเิทานัน้ เจาพงึหวัง

จนพระอานนทเถรเจา พระพทุธอปุฏฐากทนไมไหว จงึกราบทลูขอใหเสดจ็
ไปสเูมอืงอ่ืน พระพุทธองค กไ็ดตรสัถามทานพระอานนท วา ถาไปเมอืงน้ัน แลว
มคีนเขาดาอกีละ เธอจะไปไหน  พระอานนทกก็ราบทลูพระองค  วา ไปเมอืงอืน่
ตอๆ ไปอกี พระองคกต็รัสอยางเดิมอีก จนสดุทายพระองคตรัสวา

“อานนท  การทำอยางน้ัน ไมควร อธิกรณเกิดข้ึนท่ีใด เม่ือมัน
สงบแลว ในท่ีนัน้แหละ การไปสทูีอ่ืน่จึงควร ; อานนท กพ็วกใดละ
ทีด่า”

พระอานนทกราบทูลวา
“ขาแตพระองคผเูจริญ  ชนท้ังหมด ตลอดจนกระท่ังพวกทาส

และกรรมกร ทีพ่ากนัดาพระเจาขา”
พระพุทธองค จงึไดตรัสกะพระอานนท วา

“อานนท   เราเปนเชนกบัชาง ทีเ่ขาสสูงคราม,   การอดทนตอ
ลกูศรทีแ่ลนมาจาก ๔ ทศิ   เปนภาระของชางท่ีเขาสสูงคราม ฉนัใด,
ชือ่วา การอดทนถอยคำทีช่นทศุลีแมมาก  กลาวแลว เปนภาระของ
เรา ฉนัน้ัน เหมอืนกนั”

เมือ่ทรงปรารภพระองคแสดงธรรม  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ี  ในนาค-
วรรค วา

“เราจักอดกลัน้คำลวงเกิน  เหมือนชางอดทนลกูศร ทีต่กจากแลง
ในสงคราม ฉะน้ัน,   เพราะชนเปนอันมากเปนผทูศุลี.  ชนท้ังหลาย
ยอมนำสตัวพาหนะ ทีฝ่กแลว ไปสทูีป่ระชุม, พระราชายอมทรงสัตว
พาหนะทีฝ่กแลว,  บคุคล ผอูดกล้ันคำลวงเกินได ฝก(ตน)แลว เปน
ผปูระเสรฐิ ในมนุษยทัง้หลาย,  มาอสัดร ๑  มาสนิธพผอูาชาไนย ๑
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ชางใหญชนิดกุญชร ๑  ทีฝ่กแลว  ยอมเปนสัตวประเสรฐิ, แตบคุคล
ทีม่ตีนฝกแลว ยอมประเสรฐิกวา (สตัวพเิศษน้ัน)”

นีค่อืตวัอยาง ผนูำสงูสดุในพระพุทธศาสนา คอื สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา
ผมูพีระทยัหลดุพนแลว จากสรรพกิเลสทัง้ปวง  ทรงไมหว่ันไหวตอถอยคำลวงเกนิ
ดวยขนัตธิรรม และดวยพระสตปิญญาอนัเหน็ชอบ

ขอยกตวัอยาง  ผนูำผทูรงคณุประเสรฐิ  ในพระพทุธศาสนาอกีองคหนึง่
ในยคุปจจุบนัน้ี  คอื เจาประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อปุเสณมหาเถร)
วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร   ซึง่เปนสมเด็จพระกรรมวาจาจารย ของอาตมภาพ
เอง  จากประสบการณของอาตมภาพทีไ่ดพบเห็น  ไดสมัผัสกับเจาประคณุสมเดจ็
ผเูปนพระกรรมวาจาจารยของอาตมภาพ  ไดเหน็คณุธรรมอนัประเสริฐ หลาย
ประการของทาน โดยเฉพาะอยางยิง่  คอื ความอดกล้ัน  ตออนิฏฐารมณทีม่า
กระทบ  คอื แมจะถกูบรภิาษ ลวงเกิน วพิากษ วจิารณ ดวยถอยคำท่ีเลวราย
และไมเปนจริง   จากบคุคลผหูลงผิด รษิยา ดวยความโฉดเขลา เบาปญญา
กส็ามารถอดกลัน้ได ดวยขนัตธิรรม ดวยพรหมวหิารธรรม และดวยสตปิญญา
อนัเหน็ชอบเสมอ แมจะไดเคยมบีรรดาศิษยานศุษิยบางคน ทนฟงคำลวงเกนิ
เหลาน้ันไมไหว อยากจะยกเปนคดขีึน้ฟองรอง ทานกห็ามปรามและกลาววา

“อยาเลย ชางเขาเถอะ เดีย๋วเหนือ่ย กห็ยดุเอง...”
แลวทานก็ยิม้ดวยอารมณด ีดวยใบหนาเปนสชีมพูเปนปกติ
ดวยความท่ีทรงคณุธรรม คอื ขนัตธิรรมเปนปกต ิในวันทีร่ฐับาล โดย ฯพณฯ

พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี    ไดนิมนตพระมหาเถระ และพระ
เถรานเุถระรวม ๔๐๙ รปู  ไปเจริญพระพทุธมนต และฉนัภตัตาหารเพล ทีท่ำเนยีบ
รฐับาล เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ศกนี ้(พ.ศ.๒๕๔๗)   อาตมภาพ  กไ็ดรบันิมนต
ใหไป ณ โอกาส อนัเปนมงคลน้ันดวย เจาประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย ประธาน
คณะผปูฏิบตัหินาท่ีสมเด็จพระสงัฆราช ผเูปนประธานสงฆ ณ ทีน่ัน้ จงึไดแสดง
สมัโมทนียกถา มคีวามตอนหน่ึงวา
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“การจดังานทำบญุ ทีท่ำเนยีบฯ    ถอืวา  เปนขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและเปนความปรารถนาดี ของนายกรัฐมนตร ีทีจ่ะใหเกดิ
ความสุขสวสัดีแกประชาชน   ถอืเปนเรือ่งทีด่งีาม  ยอมเปนท่ียนิดี
ของชาวพทุธ และการทีใ่หพระสงฆ  ทีร่บัผิดชอบมารวมกนั  ถอืวา
ไดมาเหน็การทำงานของรัฐบาล  การจัดงานในวนันี ้เปนสาเหตุที่
กลาวถงึ  คอื รฐับาลน้ี เปนรฐับาลแรก ทีบ่รหิารประเทศครบ ๔ ป
ตัง้แตมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง  มเิพียงเปนประวตัศิาสตรของ
รฐับาลเทานัน้ แตยงัเปนความดขีองประเทศไทยดวย ทีไ่ดชวยกัน
ประคับประคอง และทำใหประเทศอืน่    รสูกึวา ประเทศไทยเปน
ประเทศประชาธปิไตย”

และไดยกคำสอนของพระพทุธเจา ทีท่รงเปรยีบพระองคเอง เหมอืนชางศกึ
ทีถ่กูลกูศรจากทัง้ ๔ ทศิ พงุมาหาพระองค และพระองคทรงอดทน เหมอืนทีร่ฐับาล
บริหารประเทศ กถ็กูลูกศรท่ิมแทง  การทีร่ฐับาลตองแกปญหา กเ็หมือนกับท่ีพระ
พทุธเจาไดตรัสร ูและทำการเผยแพรพทุธศาสนาแกชาวโลก ถอืเปนการสรางส่ิง
ทีด่งีามแกชาวโลก กข็อใหนายกฯ นกึถึงคำสอนทีพ่ระพุทธเจาไดตรัสกับพระสงฆ
คอื ขนัติธรรม ความอดกล้ัน เปนพลังอนัสงูสง และนพิพานคือความดบัทกุข ถอื
เปนจุดมงุหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา    กข็อใหเปนแนวทาง ในการนำมา
ปฏบิตัทิัง้นายกรฐัมนตร ีและครม. ถาอดทนไดและยดึหลกัขนัตธิรรม ไมวาจะไป
แหงหนใด กจ็ะตอสกูบัสถานการณทีร่นุแรงได

“อยาทำงาน  เพือ่ความเปนอรหนัตของตนเอง แตตองทำงาน
เพือ่ประชาชน  ไมใชทำเพือ่ทกัษณิ หรอืคนใดคนหน่ึง และจุด
มงุหมายสูงสดุ  คอื การดบัทกุขโดยไมมเีหตมุารบกวนจิตใจ  นัน่
คอืหนาท่ีในการดบัทกุขของประชาชน คอื การแกปญหาความ
ยากจน และการทีน่ายกรัฐมนตรใีหพระสงฆชวยกัน ยกจิตใจของ
คนไทยใหสงูขึน้   ถอืเปนหนาที ่ชวยใหคนไทยมคีณุธรรม และ
จริยธรรม”
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เจาประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย กลาว และวา การท่ีเรามีสถาบันพระมหา
กษตัรยิ มพีระเจาแผนดนิทีส่งูสง  ไดทรงแนะนำวา อะไรควรหรือไมควร รวมทัง้
ทีส่มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ มพีระราชเสาวนีย ถอืเปนเรือ่งนาช่ืนใจ
ทีท่รงหวงใย ใหทหาร ตำรวจ ทำงานเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั รวมถงึพระสงฆ
กต็องชวยกนัประคับประคอง

๒. เปนผปูระกอบดวย  “หลักธรรมาภิบาล”  คอื คณุธรรมของนักปกครอง
นกับรหิาร ทีด่ ี(Good Governance) คอื
๒.๑ หลักความถกูตอง    คอื มกีารพิจารณาวนิจิฉัยปญหา การทำการ

ตดัสนิใจ (Decision Making) และสัง่การ (Command) ดวยความถกูตอง
ตามกฎหมายบานเมอืง และกฎระเบยีบขอบงัคบัขององคกร  ทีอ่อกตาม
กฎหมาย    ถกูตองดวยพระธรรมวนิยั   กลาวคอื ถกูตองตามหลกัศีลธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทีด่ขีองสงัคม ถกูตองตามนโยบายของผบูงัคบับญัชา
หนวยเหนอื และถกูตองตรงประเด็นตามหลกัวชิา   และไดรบัความพงึพอใจ
จากชนทีเ่ก่ียวของทกุฝาย
๒.๒ หลกัความเหมาะสม  คอื รจูกัคิด พดู ทำกจิการงาน และปฏิบตัติน

ไดเหมาะสม ถกูกาละ เทศะ บคุคล สงัคม และสถานการณ
๒.๓ หลกัความบรสิทุธิ ์ คอื มกีารวินจิฉัย สัง่การ กระทำกจิการงาน

ดวยความบริสทุธิใ์จ คอื ดวยเจตนา ความคิดอาน ทีบ่รสิทุธิ์
๒.๔ หลักความยตุธิรรม  คอื มกีารวนิจิฉยั สัง่การ และปฏิบตัติอผอูยู

ใตปกครอง และบุคคลทีเ่กีย่วของ ดวยความชอบธรรม บนพ้ืนฐานแหงหลัก
ธรรม หลักการ เหตผุล และขอมูลท่ีถกูตอง เชือ่ถือได และตรงประเดน็ และ
ดวยความเทีย่งธรรม คอื ไมอคติ หรือลำเอยีงดวยความหลงรกั หลงชัง
ดวยความกลวัเกรง และดวยความหลง ไมรจูรงิ   คอื ขาดขอมลูทีถ่กูตอง
เชือ่ถอืได และสมบูรณ   เปนเครือ่งประกอบการวนิจิฉยั ตดัสนิใจ ใหความ
เที่ยงธรรม
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๓. เปนผปูระกอบดวย สปัปรุสิธรรม   คอื คณุธรรมของสตับรุษุ คอืคนดมีี
ศลีธรรม  ใหรจูกัเหตุ รจูกัผล ใหรเูขา-รเูรา แลวใหรจูกัวางตวัใหเหมาะสม
กบักาละ เทศะ บคุคล สงัคม และสถานการณ
สปัปรุสิธรรม คอื คณุธรรมของสตับุรษุ ๗ ประการ (ท.ี ปาฏิ. ๑๑/๓๓๑/

๒๖๔) มดีงัตอไปนี ้ คอื
๑. ธมัมญัตุา รจูกัเหตุ ไดแก ปญญารเูหตแุหงทางเจรญิ และทาง

เสือ่ม เปนตน
๒. อตัถญัตุา รจูกัผล    ไดแก  ปญญารผูล ทีเ่ปนมาแตเหตุ หรอื

ปจจยัใหเกดิผลตางๆ ตามทีเ่ปนจริง
๓. อตัตญัตุา รจูกัตน  คอื รภูมูธิรรม ภมูปิญญา และฐานะของ

ตนตามทีเ่ปนจรงิ แลววางตนใหเหมาะสมแกฐานะ
๔. มตัตญัตุา รจูกัประมาณตน   ปฏบิตัติน วางตน ใหเหมาะสม

แกฐานะ และรจูกัประมาณ ในการบริโภคใชสอยทรัพยทีม่อีย ูและ
ตามมตีามได

๕. กาลัญตุา รจูกักาล คอื รจูกัเวลา หรอืโอกาสท่ีควร และไมควร
พดู หรือกระทำการตางๆ

๖. ปริสญัุตา รจูกัชุมชน วา มอีธัยาศัยใจคอ ฐานะความเปนอยู
และขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมชูนตางๆ เพือ่ใหรจูกัวางตวั
ใหเหมาะสม

๗. ปคุคลัญตุา รจูกับคุคล วา มอีธัยาศัยใจคอ มภีมูธิรรม ภมูปิญญา
และมีฐานะอยางไร   เพ่ือปฏบิตัติน หรือวางตนใหเหมาะสมตาม
ฐานะของเราและของเขา

๔. รจูกัหลกัปฏบิตัติอกันดวยด ี ระหวางผบูงัคับบัญชากบัลูกนอง หรอืผอูยู
ใตบงัคับบัญชา ตามหลักธรรมของพระพทุธเจา ชือ่ “เหฏฐิมทิศ” ๑ ในทิศ ๖
(ท.ี ปาฏ.ิ ๑๑/๒๐๓/๒๐๕) มเีนือ้ความวา
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“เหฏฐมิทิศ”  คอื ทศิเบือ้งต่ำ เจานาย หรอืผบูงัคบับญัชา พงึบำรงุบาว
คอื ผอูยใูตบงัคบับญัชา ดวยสถาน ๕ คอื

๔.๑ ดวยการจัดงานใหตามกำลัง กลาวคอื มอบหมายหนาทีก่ารงาน
ใหตามกำลังความร ู สติปญญา  ความสามารถ  (Put the right
man on the right job – รจูักใชคนใหถกูกับงาน)

๔.๒ ดวยการใหอาหารและบำเหนจ็รางวลั  กลาวคอื เม่ือทำด ีกร็จูกั
ยกยองชมเชย และ/หรอื สนบัสนุน อดุหนุน ใหไดรบับำเหนจ็รางวัล
เลือ่นยศ เลือ่นตำแหนง ตามสมควรแกฐานะ เมือ่ทำไมด ีกใ็หคำตกั
เตือน แนะนำ สัง่สอน ใหพฒันาสมรรถภาพใหดขีึน้ ถาไมยอมแกไข
พฒันาตนใหดขีึน้ กต็องตำหน ิและมโีทษตามกฎเกณฑ โดยชอบธรรม

๔.๓ ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข   กลาวคือ  ตองรจูกัดูแล
สารทุกข สกุดบิ ของผอูยใูตบงัคบับญัชา  ไมเปนผแูลงน้ำใจ คอื
ไมปฏบิตักิบัลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา  อยางทำนอง “ยามดี
กเ็รียกใช ยามไขกลับไมรกัษา”

๔.๔ ดวยแจกของมรีสดแีปลกๆ ใหกนิ หมายความวา  ใหรจูกัมนี้ำใจ
แบงปนของกินของใชดีๆ  ใหลกูนอง เพือ่เปนกำลงัใจแกลกูนอง
ทีร่บัใชรบัสนองงานแกตนบาง  ไมเอาแตรบัจากลูกนอง แตตนเอง
กลบัมจีติใจคบัแคบเหน็แกตวั ไมรจูกัใหเปนสนิน้ำใจแกลกูนอง

๔.๕ ดวยปลอยในสมยั  คอื รจูกัใหลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา
ไดลาพกัผอนบาง ไมใชคอยแตจะใชใหทำงานโดยไมเหน็ใจ ใหได
รบัการพักผอนบาง

สวนบาว หรือลกูนองผอูยใูตบงัคับบัญชา เม่ือเจานาย หรือผบูงัคับบัญชา
ทำนบุำรงุอยางน้ีแลว กพ็งึปฏิบตัอินุเคราะหเจานาย ผบูงัคับบัญชาดวยสถาน
๕ ตอบแทนดวยเชนกนั คอื
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(๑) ลกุข้ึนทำงานกอนนาย   คอื ใหรบัสนองงานผบูงัคบับญัชาดวย
ความขยนัขนัแขง็ ควรมาทำงานกอนนาย หรอืผบูงัคบับญัชา อยาง
นอย กม็าใหทนัเวลาทำงาน  ไมมาสายกวานาย หรอืสายกวาเวลา
ทำงานตามปกติ

(๒) เลิกการงานทีหลังนาย คอื ทำงานดวยความขยันขันแข็ง แมเลิก
กค็วรเลกิทีหลังนาย หรือผบูงัคับบัญชา อยางนอยก็อยทูำงานให
เตม็เวลา ไมหนกีลบักอนเวลาเลกิงาน

(๓) ถอืเอาแตของท่ีนายให   คอื มคีวามซือ่สัตย จงรักภักดี ไมคดโกง
นาย หรือผบูงัคับบัญชา  ไมคอรรปัช่ัน  ไมเรยีกรองตองการโดยไม
เปนธรรม หรือเกินเหตุ

(๔) ทำงานใหดขีึน้  คอื ตองรจูกัพฒันาคณุวฒุ ิความร ู ความสามารถ
และวิสยัทัศนในการทำงาน ใหไดผลดี มปีระสิทธิภาพสูง

(๕) นำคณุของนายไปสรรเสริญ  คอื รจูกันำคุณความดขีองเจานาย
ผบูงัคบับญัชาไป ยกยอง สรรเสริญ ตามความเปนจรงิ ในทีแ่ละ
โอกาสอนัสมควร

กลาวโดยยอ   ผบูงัคับบัญชา กบั ผอูยใูตบงัคับบัญชา พงึปฏิบตัติอกัน ดงัคำ
นกัปกครองนักบริหารแตโบราณ กลาววา

“อยสูงู ใหนอนคว่ำ  อยตู่ำ ใหนอนหงาย”
“อยสูงูใหนอนคว่ำ” หมายความวา เปนผปูกครอง ผบูงัคับบัญชา หรือเปน

ผนูำคน  พงึดแูลเอาใจใส ทำนบุำรงุ ผอูยใูตบงัคบับญัชา หรอืลกูนองดวยด ีคอื
ดวยความเปนธรรม  ตามหลกัธรรมของพระพุทธเจา ตามทีก่ลาวขางตนนี ้ เพือ่ให
ลกูนอง หรือผอูยใูตบงัคับบัญชา  มขีวัญและกำลังใจในการสนองงานไดเต็มท่ี อยา
ใหลกูนอง หรือผอูยใูตบงัคบับญัชาเกดิความรสูกึทอถอย   วา  ทำดสีกัเทาใด
ผใูหญกไ็มเหลยีวแล ดงัคำโบราณทานวา
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มปีาก  กม็เีปลา  เหมอืนเตาหอย
เปนผนูอย  แมทำด ี ไมมขีลงั

หรืออยาใหลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา เกดิความรสูกึนอยเน้ือต่ำใจ
วา ผใูหญไมยตุธิรรม มกัเลอืกปฏิบตัไิมเสมอกัน ดงัคำที ่วา

(เรา) ทำงานทัง้วัน ไดพนัหา
(สวนคนอืน่) เดนิไปเดนิมา ไดหาพนั

“อยตู่ำใหนอนหงาย”    หมายความวา ลกูนอง หรือผอูยใูตบงัคับบัญชา
กพ็งึปฏิบตัติน ตอเจานายหรอืผบูงัคบับญัชาดวยดี รบัสนองงานทานดวยความ
ยนิด ีดวยใจจรงิ และทำงานดวยความเขมแขง็ ตามหลกัธรรม คอื “เหฏฐมิทิศ”
ดงัท่ีกลาวมาแลว

๕. เปนผมูมีนษุยสมัพนัธ (Human Relation) ทีด่ ีดวยคุณธรรม  คอื พรหม-
วหิารธรรม และสงัคหวตัถุ เปนตน
พรหมวหิารธรรม คณุธรรมเครือ่งอยขูองผใูหญ ๔ ประการ (อภิ. วภิงฺค.

๓๕/๗๔๑/๗๔๑)  คอื
๕.๑ เมตตา คอื ความรกั ปรารถนาท่ีจะใหผอูืน่อยดูมีสีขุ
๕.๒ กรุณา คอื ความสงสาร ปรารถนาใหผมูทีกุข เดอืดรอน ใหพน

ทกุข
๕.๓ มทุติา คอื ความพลอยยินด ีทีผ่อูืน่ไดด ีไมคดิอจิฉาริษยากัน
๕.๔ อเุบกขา  คอื ความวางเฉย ไมยนิดยีนิราย เมือ่ผอูืน่ถงึซึง่ความ

วบิตั ิโดยทีเ่ราเองกช็วยอะไรไมได กต็องปลอยวางใจของเราเอง
ดวยปญญา ตามพระพทุธพจนวา “สตัวโลก เปนไปตามกรรม”

พรหมวหิาร ๔ ประการนี ้ เปนคณุธรรมเคร่ืองอยขูองผใูหญ โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ผเูปนหัวหนา ผนูำคน ใหเปนคนเท่ียงธรรม  รจูกัเห็นอกเห็นใจ
ผอูืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ ใหรจูกัเหน็ใจ รจูกัเขาใจ เอ็นดผูนูอย หรอืผอูยู
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ใตบงัคับบัญชา   ให “รจูกัเอาใจเขามาใสใจเรา”  กจ็ะยังความนาเคารพ
นบัถอื เลือ่มใส ศรทัธา ใหเกดิแกหมชูนทุกฝายได
สงัคหวัตถธุรรม ๔ ประการ (อง.ฺ จตกุกฺ. ๒๑/๑๒/๔๒) คอื

(๑) ทาน รจูกัใหปน สิง่ของ ของตน แกผอูืน่ท่ีควรใหปน
(๒) ปยวาจา    รจูกัเจรจาออนหวาน      คอื กลาวแตวาจา ทีส่ภุาพ

ออนโยน
(๓) อตัถจริยา รจูกัประพฤติสิง่ท่ีเปนประโยชนแกผอูืน่
(๔) สมานตัตตา เปนผมูตีนเสมอ   คอื ไมถอืตวัเยอหย่ิง จองหอง

อวดดี
คณุธรรม ๔ ประการนี ้ เปนเคร่ืองยึดเหนีย่วจิตใจของผอูืน่ไวได และ

ยงัความสมคัรสมานสามคัค ีใหเกิดขึน้ระหวางกนัและกนัดวย หรอืจะเรียก
วา เปน “หลักมหาเสนห” ก็ได
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิของเรานัน้ ได

ทรงเจรญิคณุธรรม คอื พรหมวหิารธรรม และราชสงัคหวตัถุ ๔ ประการ เปน
พระราชจรรยานุวตัร ของพระองคอยเูปนนิตย ดงัทีส่มเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดทรงอรรถาธิบายราชสังคหวัตถุ (หนงัสอืทศพิธ
ราชธรรม หนา ๑๓-๑๔) มเีน้ือความตอนหนึง่ วา

สงัคหวตัถุ   อนัเนือ่งในพระราชจรรยานวุัตร นัน้   ๔ ประการ
โบราณบัณฑติ ไดบญัญตัติัง้ไวเปนแบบอยาง  ดงันี ้วา  สสฺสเมธํ
ความทีท่รงพระปรชีา ในการบำรงุธญัญาหาร ใหบรบิรูณในพระราช
อาณาเขต ๑   ปรุสิเมธํ ความทีท่รงพระปรชีา ในการทรงสงเคราะห
บรุษุ ๑    สมมฺาปาส ํ อบุายเครือ่งผูก คลองน้ำใจมนษุย  ใหนยิม
ยนิด ี๑   วาจาเปยฺย ํตรัสวาจาออนหวาน ควรดืม่ไวในใจ ทำความ
เปนทีร่กัใหเกดิ ๑  สีส่งัคหวตัถนุี ้เปนอบุายใหเกดิรฐัสมบตั ิซึง่ได
นามบญัญัติ วา นริคคฺล ํ สถานทีร่าบคาบปราศจากโรคภัย  จนถงึ
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มทีวารเรอืน ไมตองลงกลอน เปนคำรบ ๕
พรรณนาความ โดยอนรุปูนัย วา ขอท่ีพระมหากษตัริยาธริาชเจา

เอาพระราชหฤทยัใส อดุหนนุบำรงุกสกิรรม คอื การทำนาใหเจรญิ
โดยอุบายน้ันๆ เชน ขดุคลองในภูมภิาค อนัจะใหผลดีแกการทำนา
แตหากวา  เปนทีร่กรางเพราะหางจากน้ำ  เพ่ือราษฎรจะไดจบัจอง
แลวขวนขวาย โกนสรางสถานทีร่กรางนัน้ ใหควรแกกสิกรรม ยกเวน
คานา แกผเูริม่ลงมอืทำในทีเ่ชนนัน้กวาจะไดผลด ีคานาทีเ่กบ็อยเูลา
กล็ดหยอนผอนเบา เพ่ือผทูำไดรบัประโยชน  ออกโฉนดเปนสำคญั
กนัพิพาท ปองกนัสตัวพาหนะ  ใหปราศจากภยัอนัตราย สอดสอง
แสวงหาอบุายอนัจะใหทนุแรงทำ และบำรงุใหเจรญิ ผลผอนปรน
ทดน้ำเขา ไขน้ำออก ตามเวลา ดงันี ้ นบัวา สสสฺเมธํ เปนสงัคห--
วตัถุทีต่น  แมบำรุงการทำสวน ใหไดผลไพบูลย ดวยอุบายน้ันๆ ก็
สงเคราะหเขาในขอน้ี

ขอท่ี  พระมหากษัตริยาธิราชเจา    ทรงสงเคราะหพระราช-
วงศานุวงศ และขาทลูละอองธลุพีระบาท ผปูระกอบราชกิจฉลอง
พระเดชพระคุณ ยดึหนวงน้ำใจ ใหนยิมยินดดีวยวิธนีัน้ๆ เปนตนวา
พระราชทานยศฐานันดร โดยสมควรแกกลุวงศวทิยาและความชอบ
ในราชการ พระราชทานพระราชทรพัย ใหเปนเครือ่งเลีย้งชีวติ ยกยอง
ใหมอีำนาจในราชกจิสมแกหนาท่ี ดงัน้ี  นบัวา ปรุสิเมธ ํเปนสังคห-
วตัถุ ที ่๒.

ขอที ่พระมหากษตัรยิาธิราชเจา ทรงผูกคลองน้ำใจ มนษุยนกิร
ใหนยิมยนิด ีดวยวธินีัน้ๆ  คอื ทรงอดุหนนุสรรพณชิกรรม อนัจะนำ
ใหเกิดผลอนัดีแกแผนดิน  เปดสินคาภายใน ภายนอก ใหเขาออก
ไดตามถนัด ตัง้พกิดัเกบ็ภาษี เปนสวนหลวงแตพอสมควร  ผคูาจะได
กำไร  ผใูด คดิจะประกอบกจิอยางใดอยางหน่ึง ทีเ่จรญิผลแกแผน
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ดนิ  แตไมมทีรพัยพอจะทำกจินัน้ได  กพ็ระราชทานพระราชทรพัย
อดุหนนุใหเปนกำลัง    ตัง้พระราชบัญญตัจิดัมาตรา  กำหนดเครือ่ง
สอบประมาณสนิคาวางลงเปนหลักแหงการซือ้ขาย   ออกกฎหมาย
ลกัษณะกยูมื   ใหเจาหน้ี และลูกหน้ี  มสีจุริตตอกันในเร่ืองทรัพย
ดงัน้ี  นบัวา สมมฺาปาสํ เปนสงัคหวัตถ ุที ่๓.

ขอที ่ พระมหากษัตรยิาธริาชเจา ตรสัพระวาจาออนหวาน  ควร
ดืม่ไวในใจ ทกัทายปราศรยั  ประปรายไปแกบคุคลทุกชัน้  ทัง้พระ
ราชวงศานวุงศ  ขาทลูละอองธลุพีระบาท ตลอดลงมาถงึราษฎรสามัญ
ทัง้ผใูหญ ผนูอย โดยควรแกชาติสกุลและวยั ยงัความรกัของชนน้ันๆ
ใหเกิดในพระองค ทัว่หนา ดงัน้ี   นับ้วา วาจาเปยยฺ ํเปนสังคหวัตถุ
ทีค่รบ ๔.

นริคคฺล ํ บทที ่๕ นัน้  แสดงรฐัสมบตั ิ ของพระมหากษตัริยา-
ธริาชเจา  ซึง่ทรงสงเคราะหยดึหนวงน้ำใจประชาชน  ดวยสังคหวตัถุ
๔ ประการนี ้  ใหมคีวามยินดีเบิกบาน ตัง้ใจรับราชการ ดวยความ
สวามภิกัดิ ์ซือ่สตัย กตญักูตเวท ีเปนเบือ้งหนา ประกอบการคาขาย
แสวงหาเลีย้งชีพโดยทางธรรม    ไมตองทำโจรกรรม แยงชงิทรัพย
สิง่ของๆ ผอูืน่มาเล้ียงชวีติตน ซึง่จะกอจลาจล ใหเกดิในรฐัชนบท
เรียบรอยราบคาบทัง้หมด ทัว่ทุกสถาน  จนทวารเรอืนไมตองลงล่ิม
กลอน เพือ่จะระวงัโจรภยั สงัคหวตัถนุยั ดงัรบัพระราชทาน ถวาย
วสิชันา มาดวยประการฉะนี้
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๖. รจูกัปกครอง ดแูล  ผอูยใูตบงัคับบญัชาดวยหลัก “ออนนอก แขง็ใน”
คอื  หลัก ๙ ป. ดงัตอไปนีค้อื

ป. ที ่๑ ปลกุ คอื รจูกัปลุกใจ ผอูยใูตบงัคับบัญชา  ใหมใีจเบิกบาน
แจมใส กระปรีก้ระเปรา ยนิดีในการทำกิจการงาน
ดวยความเขมแข็งจริงจงั และอดทน

ป. ที ่๒ ปลอบ คอื รจูกัปลอบขวัญ ปลอบใจ  ใหกำลังใจ เวลาที่
ลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา ตองประสบกบัความ
ผดิหวัง เศราโศก หรือมีใจหดห ูทอถอย ใหกลบัมใีจ
เขมแข็ง  ในการทำงาน และดำเนนิชวีติไปดวยดี
มีความสันติสุข

ป. ที ่๓ ปน คอื ใหมคีณุภาพ คณุวุฒ ิและคณุธรรม  ทีด่ ี ทีส่งู
ยิง่ๆ ขึน้ไป และประการสำคัญ คอื มอบหมายอำนาจ
หนาที ่ความรับผดิชอบ ใหตามความเหมาะสม แก
สมรรถภาพ คณุภาพ คณุวฒุ ิและคณุธรรม

ป. ที ่๔ ปก คอื รจูกัปกปองลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา โดย
วธิกีารทีเ่ปนธรรม มใิหถกูกระทบกระเทือน เสียหาย
โดยไมเปนธรรม

ป. ที ่๕ ปอง คอื รจูกัปองกันลกูนอง หรอืผใูตบงัคบับญัชา มใิห
ประพฤตผิดิกฎหมาย หรือประพฤตผิดิ ทำนองคลอง
ธรรม

ป ที ่๖ ปรบั คอื ชวยใหเขาพฒันาตนเองใหดขีึน้ รวมทัง้ การปรบั
หนาที ่ ความรับผดิชอบ  ใหเหมาะสมกับความรู
ความชำนาญ สติ ปญญา ความสามารถและวสิยั-
ทศันของเขาดวย
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ป. ที ่๗ ปรงุ คอื แนะนำสัง่สอน และ/หรือ สนับสนุนใหลกูนอง
ผอูยใูตบงัคบับญัชา  ใหศกึษาหาความร ู ความ
ชำนาญ  ดวยการใหศกึษาอบรมวิชาชีพ  ทัง้กอน
ทีจ่ะมอบตำแหนงหนาท่ี    กจิการงานใหทำ  (Pre-
service Training) และภายหลงั ทีไ่ดปฏบิตัหินาที่
รบัผดิชอบแลว (In-service Training) และใหเจรญิ
คณุธรรม โดยสนบัสนุน สงเสรมิใหการศกึษา อบรม
ธรรมปฏบิตั ิโดยการปฏิบตัศิลี-สมาธิ-ปญญา อนัมี
รายละเอยีด อยใูนอริยมรรคมีองค ๘ เปนตน ใหเขา
เจริญ ดวยความรคูคูณุธรรม

ป. ที ่๘ ปราม คอื ถาทำงานบกพรอง หรือผิดพลาด หรอืประพฤติ
ผดิกฎหมาย ผดิระเบยีบ ขอบังคบั ขององคกร และ/
หรอื ประพฤตผิดิศลี  ผดิธรรม  กว็ากลาว ตกัเตอืน
หามปราม  แนะนำส่ังสอน ใหปรบัปรงุตวั ใหรจูกั
กลับตัวกลบัใจ มาประพฤติปฏิบตัดิ ีปฏิบตัชิอบ

ป. ที ่๙ ปราบ คอื ถาหามปราม และวากลาวตกัเตอืนหลายครัง้แลว
ยงัไมดขีึน้ กต็องปราบ   คอื พจิารณาลงโทษทัณฑ
ตามกฎเกณฑขององคกร    ตามกฎหมายบานเมอืง
และ/หรอื ตามหลักศลีธรรม คอืพระธรรมวินยั (กรณี
เปนนักบวช)

กลาวโดยสรปุ ผนูำทีด่ ี ตองปฏบิตัติอลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา  ดวย
จติใจ เมตตา ปรานี     มคีวามเหน็อกเห็นใจกัน และมีแตความปรารถนาดี  ตอ
ลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา  ตอหนวยงานทีต่นรบัผดิชอบบรหิารจดัการอยู
และตอประชาชนประเทศชาติ  โดยสวนรวมดวย
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เพราะเหตนุัน้  การปกครองการบริหาร ทีด่นีัน้ จะตองมลีกัษณะ “ออนนอก
แขง็ใน” คอื ปฏบิตัติอลกูนองหรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา  ดวยใจเปนธรรม และ
เมตตาปราน ีดวยกริยิาวาจาทีส่ภุาพออนโยน แตไมออนแอ ปวกเปยก เหมอืน
มะเขือเผา  ตองมทีัง้ไมออนและไมแข็ง  คอื หลกัการและหลกัธรรมทีเ่ขมแขง็
อยใูนใจ ทีต่องใชเพ่ือรักษาหลักการปกครอง การบริหารทีด่ ี(Good Governance)
คอื หลักความถูกตอง  เหมาะสม  บรสิทุธ์ิ และยตุธิรรมไว เพือ่ใหการปกครอง
และ การบรหิารหนวยงาน ทีต่นรับผดิชอบ  ไดถงึความสำเร็จตามนโยบาย และ
วตัถปุระสงคขององคกร อยางไดผลดี มปีระสทิธภิาพสงู

๗. เปนผรูจูกัวิธกีารพฒันาบุคลากร โดยการแนะ นำ สัง่ สอน อบ รม บมนิสยั
ผอูยใูตบงัคับบัญชา ใหเปนคนดี มคีณุภาพ มคีณุธรรมอยเูสมอ คอื

๗.๑ แนะ ใหทำด ี ใหถกูตองตามหลกัวชิา ตามหลกักฎหมาย
และศลีธรรม

๗.๒ นำ โดยทำดีใหด ูเปนแบบอยางทีด่ี
๗.๓ สัง่ ใหปฏิบตัหินาท่ีความรบัผิดชอบ  ดวยวธิกีารทีถ่กูตอง

เหมาะสม และเปนธรรม
๗.๔ สอน ใหเรยีนร ูและปฏิบตังิานใหไดผลด ีมปีระสทิธิภาพ
๗.๕ อบ ใหหอม คอื ใหเพิม่พนูวชิาความร ูคคูณุธรรม
๗.๖ รม ใหแหง คอื ใหยาง หรือเผากเิลส โดยใหศกึษาอบรม

กาย วาจา และใจ โดยการปฏิบตัธิรรม  ไดแก ทาน
กศุล ศลีกุศล ภาวนากศุล  และ/หรือ ศลี  สมาธิ
ปญญา อนัมรีายละเอยีดอยใูนอรยิมรรคมอีงค ๘
เพ่ือใหลดมานะ ละทิฏฐิ และเพือ่กำจดักเิลส ตณัหา
อปุาทาน ใหเบาบางลง ใหเจริญอยแูตคณุความดี
มศีลี มธีรรม
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๗.๗ บมนิสยั ใหตัง้อยแูตในคุณความดี หลีกหนีความชัว่ คอื ไม
ใหมจีติสนัดานโนมเอียงไปขางความชัว่  ทีม่กัชอบ
ประพฤตผิดิศลี ผดิธรรม และตดิอยใูนอบายมุข
๖ อยาง ไดแก

๑) เสพและติดสิง่เสพตดิ มนึเมา เปนทีต่ัง้แหงความประมาท
๒) หมกมนุในกาม สำสอนในกาม ไมสำรวมในกาม
๓) ตดิเทีย่วกลางคนื ตดิดกูารละเลน
๔) เลนและตดิการพนัน
๕) คบคนช่ัว คอื คนไมดทีีม่กัประพฤตผิดิศลี ผดิธรรม และ/หรอื

คนทีต่ดิอยใูนอบายมขุ
๖) เกียจครานในการงาน

๘. เปนผมูคีวามคิดรเิริม่ (Initiatives) ดวยความคดิสรางสรรค (Creative)
โครงการใหมๆ   ทีเ่ปนประโยชนสขุแกหมคูณะ สงัคม และประเทศชาติ และ
วธิกีารทำงานใหมๆ    ใหการปกครองการบริหาร กจิการงานไดบงัเกิดผลดี
มีประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน

๙. มคีวามคิดพัฒนา (Development) คอื เปนนกัพฒันา ปรบัปรงุแกไขสิง่
ทีล่าหลัง หรอืขอบกพรองในการทำงานใหดขีึน้อยเูสมอ

๑๐. เปนผมูสีำนกึในภาระหนาทีค่วามรับผดิชอบ (Sense of Responsibilities)
สงู คอื มสีำนกึในความรับผิดชอบตอตนเอง โดยการศกึษาหาความร ูเพ่ิม
พนูศักยภาพ และสำนกึในการสรางฐานะของตน  และมสีำนึกในหนาท่ี
ความรับผดิชอบตอสวนรวม  คอื ตอครอบครัว ตอองคกรและหมคูณะ
ทีต่นรบัผดิชอบอย ูและตอสงัคมประเทศชาต ิ ใหเจรญิสนัตสิขุและมัน่คง

ประมุขศิลป
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โดยเฉพาะอยางย่ิง  สำนกึในหนาทีร่บัผดิขอบตอสถาบันหลกัทัง้ ๓ ของ
ประเทศชาตไิทยเรา คอื สถาบันชาติ ๑  สถาบันพระพุทธศาสนา ๑  และ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ๑    เพราะสถาบันหลักท้ัง ๓ นี ้  หากสถาบันใด
คลอนแคลน ไมมัน่คง ไมวาจะเปนเพราะถกูศัตรูภายใน และ/หรือ ศตัรูจาก
ภายนอกรกุราน ยอมกระทบกระเทือนถงึสถาบันหลักอ่ืนๆ ของชาติไทยเรา
ใหพลอยคลอนแคลนออนแอไปดวย

ผนูำท่ีด ี จงึยอมตองสำเหนยีก และจกัตองมคีวามสำนกึ ในหนาท่ี
ความรบัผดิขอบ ตอสถาบนัหลกัทัง้ ๓ นี ้อยางจรงิใจ และจะตองรบีชวยกนั
ดำเนนิการ ใหความคมุครอง ปองกัน แกไข บำรงุรกัษา อยางเขมแข็งจริงจงั
และตอเน่ือง ใหเกดิความเจริญ และความสันตสิขุอยางม่ันคง ใหได

๑๑. เปนนักเสียสละ ความสุขสวนตน   อกีทัง้กำลงักาย สตปิญญา ความสามารถ
ใหแกงาน  เพือ่บรรลุความสำเรจ็ และใหไดผลดมีปีระสิทธภิาพสูง เสยีสละ
กำลงัทรพัย  เพ่ือชวยเหลอื อนุเคราะห สงเคราะห ผอูืน่ ทีม่ทีกุขใหพนทกุข
ทีม่สีขุ กใ็หเจริญย่ิงๆ ขึน้ไปและมสีำนกึในความเสยีสละอยางสูง เม่ือยาม
จำเปน แมจะตองเสียสละชีวติเลือดเน้ือ  เพือ่ธำรงรักษาไวซึง่พระธรรม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจา และเพ่ือรักษาสถาบนัหลกัท้ัง ๓ ของไทยเรา
คอื   สถาบนัชาต ิสถาบนัพระพทุธศาสนา  และสถาบนัพระมหากษตัรยิ
กจ็ะตองทำ

๑๒. มคีวามมัน่ใจตนเอง (Self Confidence) สงู   นีห้มายถึง  มคีวามม่ันใจ
โดยธรรม คอื มคีวามมัน่ใจในความร ูความสามารถ สติปญญาและวสิยัทัศน
และทัง้คุณธรรม  คอื ความเปนผมูศีลี มธีรรม อนัตนไดศกึษาอบรมมาดแีลว
มใิชมคีวามม่ันใจอยางผดิๆ ลอยๆ อยางหลงตัวหลงตน ทัง้ๆ ที ่แทจริง
ตนเองหาไดมคีณุสมบตัแิละคณุธรรมดสีมจรงิไม และจกัตองรจูกัแสดง
ความม่ันใจ ในเวลาคิด พดู ทำ ใหเหมาะสมกับกาละ เทศะ บคุคล สถานท่ี
และประชมุชนดวย
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กลาวโดยสรปุ    คณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่ ี ทีน่กัปกครองนักบริหาร
พงึมี และ/หรือ ควรปลกูฝงใหมใีนตน และในระดับรองๆ ลงไป คอื

ความเปนผมูบีคุลกิภาพทีด่ ี ๑
ผปูระกอบดวยคุณธรรมของนกัปกครอง นกับริหารทีด่ ีดวย
หลกัธรรมาภบิาล  ๑
เปนผปูระกอบดวยสปัปรุสิธรรม ๑
รจูกัปฏบิตัติอกันดวยด ี ระหวางผบูงัคับบัญชา และผอูยู
ใตบงัคบับญัชา (เหฏฐิมทศิ) ๑
มมีนุษยสมัพันธทีด่ ี ประกอบดวย  พรหมวหิารธรรม และ
สงัคหวัตถุ ๔ อีก ๑
รจูกัปกครองบังคับบญัชา  ดวยหลัก “ออนนอก แข็งใน”
ดวยหลกั ๙ ป. อกี ๑
รจูกัวธิกีารพัฒนาบุคลากร  โดยการแนะ นำ สัง่ สอน อบ
รม บมนสิยั ใหเปนคนดีมคีณุภาพ และคณุธรรม ๑

ประมุขศิลป คอื คณุลกัษณะของความเปนผนูำทีด่ ี(Good Leadership)
นัน้   มอียใูนผปูกครอง ผบูริหาร หรือผเูปนหัวหนา  ผนูำคน ไดมากเพียงไร
ผปูกครองผบูริหาร หรือหวัหนาผนูำคนนัน้   ยอมสามารถนำตนและหมคูณะ
ไปถงึความสำเรจ็ไดตามเปาหมาย หรือเกินเปา   กลาวคือ ยอมถงึความสำเร็จ
อยางไดผลดี มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ เพยีงนัน้

ประมุขศิลป




