คุณลักษณะ ๑๐ ประการสําหรับผูนําประเทศ
โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ1

ผูนําประเทศเปนผูที่ไดรับโอกาสในการขึน
้ มาบริหารประเทศ จึงควรมีคุณลักษณะสําคัญหลาย
ประการที่ตอ
 งมีมากกวาประชาชนทัว
่ ไป กลาวคือ เปนผูม
 ีปรัชญา มีวส
ิ ัยทัศน เทิดทูนระบบไทย
มีความรู มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ มีวุฒิภาวะผูนา
ํ เสียสละ มีใจกวาง และ
 ยลงไป
ความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม หากขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ความเปนผูนา
ํ ก็ดอ
และมีผลตอความเชือ
่ ถือของประชาชน ขาดความสงางามทีจ
่ ะบริหารประเทศ

กอนอื่น ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกตําแหนงตองเขาใจเสียกอนวา ไมมีใครเกณฑหรือเชื้อ
เชิญทานเขามาทํางานโดยที่ทา นไมไดสมัครใจ ทุกคนก็ลว นอาสาเขามาทํางานบริหารราชการแผนดิน
เปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงไมมีสท
ิ ธิ์หรือไมควรที่จะแสดงอารมณ กาวราว เหยียด
หยามดูหมิ่น ดูแคลนผูท
 ี่มีทศ
ั นะแตกตางจากตนเอง หรือไมควรพร่ําบน วา ตนเหน็ดเหนื่อย ไมไดพักผอน
หรือไมมีโอกาสสวนตัว เปนตัวของตัวเอง
ประการแรก ผูนําประเทศพึงถือปรัชญาการบริหารบานเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ทีม
่ ุงเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และปฏิบัติหนาที่เต็มความรู
ความสามารถทีจ
่ ะยังความเจริญรุงเรืองใหประเทศชาติ มิใชเพื่อความเจริญรุงเรืองของตนเอง ครอบครัว
และญาติมต
ิ ร
ประการที่สอง ผูนําประเทศพึงมีวิสัยทัศนเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมองภาพอนาคตอยางชัดเจน
ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ในขณะที่สังคมเมืองมีตึกอาคาร
ใหญโต มีตึกระฟาและแสงสีแหงวัฒนธรรมตะวันตก ก็ไมควรใหสังคมบานตองกลายเปนอยางเมืองฝรั่ง
สังคมบานก็ควรรักษาความเปนไทยทีสอด คลองกับประเพณีไทย เปนวิสย
ั ทัศนที่ไมทําใหประชาชนมี
ความเรารอนใจ เพราะตองแขงขันการสรางความมั่งมี แตควรมุงใหประชาชน อยูเย็นเปนสุข มีความ
เปนอยูอยางพอเพียง ก็ลองเทียบดู รถยนตที่วิ่งดวยความเร็วสูงตองสิ้นเปลืองพลังงานมากฉันใด การ
พัฒนาบานเมืองใหเจริญเติบโตเร็วเกินไปก็เผาผลาญทรัพยากรของชาติอยางสิ้นเปลือง หมดหายไป
อยางรวดเร็วฉันนั้น แลวจะเหลืออะไรใหชนรุน
 หลัง จะไมเปนการเบียดบังลูกหลานเกินไปหรือ?

ประการที่สาม ผูนําประเทศ พึงเห็นคุณคาและเทิดทูนระบบไทย วิถีไทย และภูมิปญญาไทย
บรรพบุรุษสรางบานแปงเมือง ตอสู หลั่งเลือดเพื่อแผนดินไทยมาหลายพันป ดินแดนไทยเปนอูอารยธรรม
ของโลกและแผซานไปทุกสาระทิศ แตพวกเรากลับดูหมิ่นดูแคลน ระบบไทย วิถีไทย และภูมิปญญาไทย
ผูนําประเทศตองเปนแบบอยางที่ดใี นการเคารพเทิดทูนระบบไทย มิใชนําเอาระบบ วิถีชีวต
ิ และภูมิปญญา
ตางชาติเขามาครอบงํา ที่รายแรงมากก็คือ เชื่อฝรั่งมากจนยอมใหสิ่งที่เปนของไทย ไปเปนของอินเดีย
เชน ศาสนาพราหมณ พระพุทธศาสนา รามเกียรติ ภาษาบาลี ฯลฯ ก็ยกใหเปนของอินเดียจนหมดสิ้น
ประการที่สี่ ผูน
 ําประเทศพึงมีความรูร อบในศาสตรและวิทยาการตางๆ อยางสมดุลทั้งองคความ
ไทยและองคความรูส
 ากล มิใชพึ่งพาองคความรูจากตางประเทศ ผูนําบางคน “กางตําราฝรั่ง” บริหาร
บานเมือง ใชบา นเมืองเปนสถานฝกงานวิชาบริหารธุรกิจ โดยไมคํานึงถึงความจริงที่วา ศาสตรวาดวยการ
บริหารของไทยก็นําพาประเทศชาติใหรอดพนปากเหยี่ยวปากกาของบรรดา “แรง” ที่แสวงหาอาณานิคม
มาแลว แตตนเองก็พยายามชวนชวน “แรง” เหลานั้นมาทึ้งเลือดเนื้อของชาวไทยกันเอง
ประการทีห
่ า ผูนําประเทศตองมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ ตองแยกใหออก
ระหวางแนวคิดการจัดการ และแนวคิดการบริหาร การบริหารเปนเรื่องการกําหนดนโยบาย การกํากับ
ควบคุม สวนการจัดการเปนเรื่องการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนั้น ตองทําความกระจางเกี่ยวกับแนวคิดในการ
บริการราชการแผนดิน ที่มท
ี ั้งการบริหารราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารราชกิจ คือ
ปฏิบัติหนาที่ “ตางพระเนตรพระกรรณ” ไดแก ราชทูต และผูวาราชการ มิใชนําสองแนวคิดมาผสม ปะปน
กัน และอางวา เปนการบริหารแบบธุรกิจ โดยการใช แนวคิดซีอีโอ จนสับสนวุนวายอยางทีเ่ ปนอยูใน
ขณะนี้
1

ศาสตราจารย ระดับ ๑๑ หนึ่งในผูกอตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตผูอํานวยการสํานักฝกอบรม เผยแพร
และประชาสัมพันธ สถาบันพระปกเกลา

ความจริงประการหนึ่งที่ตองรับทราบไว คือ สมัยนี้ หมดยุคที่จะมีผน
ู ําเดี่ยวอีกแลว ผูนําในปจจุบัน
และอนาคต จึงตอง เปนคณะผูน
 ําที่มีหลายหัวชวยเหลือและแสดงความคิดเห็น มิใชคนเดียวพูดกลายเปน
มติและกลายเปนกฎหมาย คนอื่นก็ “หงอ” เออ ออตามไมกลาโตแยง เพราะเกรงจะอดจะขาดโภคทรัพยที่
ี่ ิ้นสุด ผูนําเดีย
่ วมักจะพบเห็นในยุค
ผูนําคนนั้นเจียดให หากเปนเชนนี้ ก็จะทําใหบานเมืองเดือดรอนไมมีทส
เผด็จการเทานัน
้
ประการทีห
่ ก ผูนําประเทศตองมีวุฒิภาวะ ทั้งวุฒิภาวะความเปนมนุษย และวุฒิภาวะทาง
การเมือง วุฒิภาวะความเปนมนุษยหรือผูมีใจสูง คือ การใชสามัญสํานึกรูผ
 ิดถูก รูชั่วดี ตองระวังสํารวมจะ
คิด จะพูด จะทําอะไร ก็ใหถูกกาละเทศ ไมนาํ สิ่งที่พูดในครอบครัวมาพูดใหภายนอกไดฟง เพียงเพื่อจะ
แสดงวา ตนเปนคนของครอบครัว สวนวุฒิภาวะทางการเมือง คือ ความรูเทาทันวา เราอาสามารับใชชาติ
บานเมือง ไมไดมาเปนเจานาย หรือมาเปนเจาของประเทศ เมื่อมีการตอตานก็ตองไมยึดมัน
่ ถือมั่น รับฟง
ไมหวงแหนเกาอี้หรือตําแหนง ไมแสดงอารมณ โกรธกริ้ว มีโทสะเมื่อมีผแ
ู สดงความคิดเห็นตาง
ประการที่เจ็ด ผูนําประเทศเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ผูนํามักจะรอให
บริวารอิ่มกอนที่ตนเองจะบริโภค จะรูส
 ึกอายที่จะรับ แตรส
ู ึกองอาจเมื่อเปนผูให และมักจะใหโดยไมหวัง
ผลตอบแทน การเสียสละทีย
่ ิ่งใหญ คือ การเสียสละความสุขสวนตนและครอบครัวเพื่อความสุขของ
สวนรวมและประเทศชาติ ผูนําประเทศจะเสียสละไดก็เมื่อขจัดกิเลสคือ ความโลภใหเหลือนอยทีส
่ ุด
ประการที่แปด ผูนาํ ประเทศตองเปนคนใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมชาติ โดยไม
คิดวา คนเหลานั้นจะมา “ขัดลาภ” “เลื่อยเกาอี้” หรือหาเรื่อง กลั่นแกลง อิจฉาริษยาตนเอง รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนนการเมืองภาคประชาชน คือ ตองใหประชาชนมีสวนรวม จึงตองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน โดยเฉพาะอยาง ผูนําควรฟงทัศนะ คําวิพากย วิจารณของ ผูร ู นักวิชาการ และนักปราชญ
ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณ มิใชมัวตอบโต ดูหมิ่นดูแคลนนักวิชาการ ไมดูหมิ่นดูแคลนขาราชการ
คิดวา สติปญ
 ญาดอยกวานักธุรกิจ ปจจุบันอาจจะเปนความจริงที่คนมีสติปญ
 ญาทีส
่ ําเร็จการศึกษาใหมๆ
อาจไมอยากรับราชการ แตอดีตไมใช เพราะในอดีตนั้นคนมีปริญญามีสติปญญามีจะเลือกเขารับราชการ
มากกวา เขาสูวงการธุรกิจ ดังนั้น ผูนําจะตองไมคิดวา นักวิขาการที่เปนขาราชการก็ดี เปนอาจารย
มหาวิทยาลัยก็ดี สติปญญาดอยกวาตน
ประการที่เกา ผูนําประเทศตองสามารถควบคุมอารมณ จริงใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมหลง
ตน วา เปนผูเสียสละ ทําประโยชนใหแกประเทศชาติ จึงเห็นคนอื่นต่ํากวาตนเอง เมื่อมีคนวิพากษวิจารณ
ก็ควบคุม อารมณไมได ในการบริหารองคกร สิ่งทีถ
่ ือวา เปนลักษณะเลวรายทีส
่ ุดของหัวหนาหนวยงาน
คือ การแสดงอาการโกรธใหผอ
ู ยูใตบังคับบัญชาเห็น โดยแสดงอาการโกรธเกรี้ยว พูดจากกระโชก ตระ
หวาด ฯลฯ เพราะเปนพฤติกรรมที่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตราที่วา ดวยศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ประการที่สิบ ผูนาํ ประเทศตองเปนผูม
 ีคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรม คือ สภาวะแหงความดี
จริยธรรม คือ บรรทัดฐานของการประพฤติปฎิบัติตามคุณธรรม คือ ซื่อสัตย สุจริต คิด พูด และกระทําในที่
แจง ไมหลบหลีก ซอกแซก เรนรับ ตองมีพรหมวิหาร 4 คือปรารถนาใหประชาชนมีความสุข ตองการให
เขาพนทุกข ชืน
่ ชมยินดีเมื่อประชาชนไดดีมค
ี วามสําเร็จ และเปนกลาง ไมคิดวา ประชาชนเปนฝายตรงกัน
ขาม แมแตฝายคาน ตองแยกบทบาทใหเด็ดขาดระหวางความเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งตองเปน
กลางอยางมั่นคง กับ บทบาทการเปนหัวหนาพรรคหรือผูบริหารพรรค ซึ่งมีฝายคานฝายไมเห็นดวย ผูนาํ
ตองมีเทวธรรม คือ ละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป คือ เชือ
่ วา ทําดีไดดี ทําชัว่ ไดชวั่ ควรเชื่อวา นรก
สวรรคมจ
ี ริง และควร “เชื่อตอนเปน ดีกวาเห็นตอนตาย” ผูนําประเทศตองเคารพรัฐธรรมนูญ ไมหาทาง
หรือชองโหวทจ
ี่ ะตีความกฎหมายเพื่อเขาขางตนเอง หากพิจารณาตามความเปนจริง แลว รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมมีอะไรที่ตอ
 งปรับปรุงแกไข หากผูนําประเทศมีคุณธรรมจริยธรรม ไม
เขาไปกาวกายครอบงําองคกรอิสระหรือกระบวนการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนตัว
คุณลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ใชไดทุกองคกร ทุกประเทศ ไมเฉพาะประเทศไทย
สวนเมือง เมืองไทยละ ชาตินี้หรือชาติหนาจะไดผูนําอยางนี้หรือไม.
ปทุมวัน
๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ๑๒.๕๐ น.

