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บทคัดยSอ
โควิด-19 ถือเป/นปรากฏการณ6ที่ทำให=เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเป/นการระบาดใหญHทั่วโลก
สHงผลให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยHางรุนแรงในระยะสั้น และหลายพฤติกรรมจะอยูHถาวรกลายเป/น New
Normal ซึ่งเป/นสิ่งที่หลายองค6กรกำลังศึกษาอยูH สHงผลตHอวิถีชีวิต การทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การ
เกิดขึ้นและการดำเนินโควิด-19 ครั้งนี้ ทุกภาคสHวนตHางๆ ไมHวHาจะเป/นภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือสHวนบุคคล ล=วน
ต=องปรับตัว
ทHามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสHวน ผู=นำเป/นผู=ที่สามารถสHงผลกระทบตHอความเป/นไปของ
องค6กรในทุกๆ ด=าน ไมHวHาจะเป/นด=านการกำหนดนโยบาย การจัดการ การคิดริเริ่มสร=างสรรค6 การวางแผน
การบริหารกำกับการและดำเนินการปรับปรุงแก=ไขปdญหาตHาง ๆ ให=สัมฤทธิ์ผลตามเปfาหมายขององค6กร ผู=นำ
จึงเป/นผู=มีอิทธิพลที่สามารถสHงผลกระทบความเป/นไปขององค6กรในทุกๆ ด=าน ไมHวHาจะเป/นด=านที่เกี่ยวกับการ
บริหารและงานบุคคล ดังนั้นในทุกองค6กรจึงจำเป/นต=องมีผู=นำที่ดี
การพัฒนาภาวะผู=นำในปdจจุบันจึงหันมาใช=วิธีการตามแนวพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ด=วยเหตุนี้
พระพุทธศาสนาจึงเข=ามามีบทบาทในการพัฒนาภาวะผู=นำที่เรียกวHา “ผู=นำเชิงพุทธ” ด=วยเหตุวHาผู=นำนั้นเมื่อ
ประกอบการบูรณาการด=วยพระพุทธศาสนาเข=าไปแล=ว ยHอมได=ชื่อวHา มีความเกHง (วิชชา) และความดี (จรณะ)
ตรงตามแบบที่เรียกวHา เป/นทั้งคนเกHงและคนดี (วิชชาจรณะสัมปdนโน) ในคนเดียวกัน กลHาวคือ การเป/นผู=นำ
ที่ดีนั้นจะต=องปกครองและบริหารโดยธรรม ยึดธรรมคือความถูกต=องเป/นหลัก เพราะจะสร=างความยุติธรรม
และความถูกต=องให=แกHผู=นำ และผู=ใต=บังคับบัญชาหรือผู=รHวมงาน อันจะกHอให=เกิดความสุขในการทำงาน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป/นองค6กรที่มาแหHงความสุข (Happiness Organization) เพราะหลักธรรม
มุHงเน=นให=ผู=นำสามารถประสานความสัมพันธ6กับหมูHคน เอื้อเฟvwอเผื่อแผHสิ่งที่เป/นประโยชน6ให=กับบุคคลอื่นๆ
ตลอดจนถึงสังคมในวงกว=าง
คำสำคัญ : ภาวะผู=นำ, พระพุทธศาสนา, ชีวิตวิถีใหมH

410
9
The 3rd National and International
Buddhist Conference
1

BUPAIS

Abstract
Covid-1 9 is a phenomenon that causes enormous changes. Because it is a worldwide
pandemic. This results in severe short-term behavioral modifications. And many behaviors will
be permanent, becoming the New Normal, which is what many organizations are studying by
affected the way of life, work, and daily life. The emergence and operation of this COVID-1 9 ,
all sectors be it business, government or private sectors which all have to adapt.
Among changes in all sectors, leaders are the ones who can affect the organization's
progress in every aspect, whether it is policy formulation, management, creativity, planning,
governance and implementation of improvements to solve problems and to achieve goals of
the organization. Leaders are influential who can affect the organization's performance in every
aspect, whether it is related to management and personnel. Therefore, every organization
needs a good leader.
The development of leadership in the present has thus turned to Buddhist methods
more and more. For this reason, Buddhism has played a role in the development of leadership
called "Buddhist leadership" because the leader, when integrated with Buddhism into it. would
be known as having talent (vitjja) and goodness (charana) according to the so-called : he is
both a talented person and a good person (Vijjacarana Sampanno) in the same person, that
is, being a good leader must govern and manage with righteousness. Following to Dharma is
the principle of truthfulness. Because it will create justice and righteousness for leaders and
subordinates or associates which will cause happiness at work efficient, effective, is an
organization that comes of happiness (Happiness Organization) because the principles focus
on leaders to be able to harmonize relationships with people and be generous with what is
useful to others as well as the wider society
Keywords : Leadership, Buddhism, New Normal
บทนำ

ในชHวงต=นป‘ 2563 เกิดวิกฤติโลกจากการแพรHระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (COVID19)
โดยเริ่มแพรHระบาดจากเมืองอูHฮั่น มณฑลหูเป˜ย ประเทศจีนซึ่งได=รับการยืนยันในเดือนธันวาคม 2562 และได=
แพรHกระจายไปทั่วโลก โดยองค6การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประกาศให=โควิด-19
เป/นโรคติดตHออันตรายในวันที่ 11 กุมภาพันธ6 พ.ศ. 2563 และตHอมาประกาศเป/นโรคติดตHอที่มีการระบาดใหญH
ไปทั่วโลก (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
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ทางด=านสาธารณสุขทั่วโลก ประกอบด=วย การจำกัดการทHองเที่ยว การกักดHาน การห=ามออกจาก
เคหะสถานเวลาค่ำคืน การยกเลิกการจัดงาน และการป›ดสถานศึกษา และมีการใช=มาตรการการห=ามออกจาก
เคหสถานเวลาค่ำคืนอยHางหลากหลาย มีการคัดกรองตามทHาอากาศยานและสถานีรถไฟ และมีการออก
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคที่มีการแพรHเชื้อในระดับประชาคม มีการป›ดสถานศึกษาทั่วประเทศ
หรือสHวนท=องถิ่นในอยHางน=อย 115 ประเทศ สHงผลกระทบกับนักเรียนนักศึกษามากกวHา 1.2 พันล=านคน
(UNESCO, 2020)
จากสถานการณ6การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจนทำให=การทHองเที่ยวโลกหยุดชะงักลง ด=วยการ
เติบโตของจำนวนนักทHองเที่ยวระหวHางประเทศที่ติดลบร=อยละ 22.7 จากชHวงเวลาเดียวกันของป‘ 2562 และ
หยุดนิ่งตHอเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ด=วยการลดลงของจำนวนนักทHองเที่ยวสูงถึงร=อยละ 97 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันในป‘ 2562 ถือเป/นชHวงตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ป‘ที่ผHานมาหลังจากวิกฤติการเงินของโลกในป‘
2552 ซึ่งแนHนอนวHายHอมสHงผลกระทบตHอจำนวนนักทHองเที่ยวตHางชาติที่เดินทางเข=ามาในประเทศไทยในไตรมาส
1/2563 ลดลงร=อยละ 38.01 เชHนเดียวกับการทHองเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลง
ร=อยละ 30.77 (กระทรวงการทHองเที่ยวและกีฬา, 2563)
หลังวิกฤตการณ6ตHาง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ การแพรHระบาดโควิด-19
สHงผลตHอรูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับชุดพฤติกรรมของมนุษย6 และการปรับตัวทางด=านธุรกิจและบริการให=
ทันตHอสถานการณ6ปdจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการทHองเที่ยวก็ต=องเปลี่ยนแปลงเชHนกัน
จากผลกระทบของการแพรHระบาด Covid-19 ทำให=ประเทศตHาง ๆ ทั่วโลกจำเป/นต=องใช=มาตรการ
รุนแรง เด็ดขาด ด=วยการป›ดประเทศ (Lock down) สHงผลทำให=ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคHอนข=างมาก โลกจะไมHเหมือนเดิมอีกตHอไป การเคลื่อนย=ายของประชากรหยุดชะงัก กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผลัก(บังคับ)มนุษยชาติให=ต=องเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธี
คิด เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ เปลี่ยนวิธีการบริหารองค6กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู=ใด สังคมใด ไมH
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนไมHเป/น เปลี่ยนไมHทัน ก็จะถูกธรรมชาติ Disruptไปในที่สุด โลกหลังการแพรHระบาดของไวรัส
(Post covid-19) สภาพแวดล=อมของโลกและองค6กรจะเพิ่มลักษณะความเป/น VUCA (ผันผวน ไมHแนHนอน
สลับซับซ=อน คลุมเครือไมHชัดเจน) สูงมากขึ้นไปอีก จะเกิดปรากฏการณ6ที่เรียกวHา “วิถีปกติถัดไป (Next
normal)” ที่หมายถึงการปรับโครงสร=างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ต=องมองไปข=างหน=า องค6กรที่ต=องการ
อยูHรอด และประสบความสำเร็จอยHางยั่งยืน ต=องเตรียมแผนฟvwนฟูองค6กร ด=วยการสร=างฉากทัศน6อนาคต
(Future scenario) วHาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น หลังการแพรHระบาด (Post covid-19) แล=วพยายาม
ปรับแนวคิด ปรับตัว ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เรHงฟvwนฟูองค6กร ให=สอดรับกับฉากทัศน6นั้น ๆ ซึ่งประเด็น
สำคัญๆที่องค6กรควรใสHใจ มุHงความสนใจในการฟvwนฟูองค6กร ผู=นำเป/นปdจจัยสำคัญในรับมือกับการแก=ไขปdญหา
ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค6กร ผู=นำที่มีคุณลักษณะในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและ
เอกสารหรือคัมภีร6ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบวHาพระพุทธศาสนาถือได=วHาให=ความสำคัญ
กับแนวความคิดเรื่องภาวะผู=นำเอาไว=โดยเห็นวHาในสังคมทุกสังคมนั้นจะต=องมีบุคคลที่เกิดมาเพื่อทำประโยชน6
แกHผู=อื่นหรือมาเป/นผู=นำผู=อื่นอยูHเสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผู=นำและเป/นผู=เข=ามาแก=ไขปdญหาความขัดแย=งในทาง
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พระพุทธศาสนานั้นหากพิจารณาจากหลักฐานเชิงคัมภีร6เราจะพบวHาในอัคคัญญสูตรซึ่งเป/นพระสูตรที่วHาด=วย
กำเนิดและพัฒนาการของโลกและสังคมมนุษย6ได=ระบุวHาเมื่อโลกมนุษย6และสังคมมนุษย6เกิดขึ้นมาแล=วใน
ระยะแรกมนุษย6มีกิเลสและไมHมีศีลธรรมอันเป/นกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็ทำให=เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
กันตHอมามนุษย6ก็ได=เริ่มพิจารณาหาบุคคลผู=ที่มีความเหมาะสมเข=ามาเป/นผู=นำเพื่อการแก=ไขปdญหาความขัดแย=ง
ดังกลHาว ซึ่งก็ถือวHาเป/นกรณีที่ชี้ให=เราเห็นวHาภาวะผู=นำนั้นเป/นสิ่งที่มีปรากฏอยูHในเนื้อหาพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ผู=วิจัยจะได=ดำเนินการศึกษารายละเอียดของแนวคิดดังกลHาว
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู^นำเชิงพุทธ
ความหมายภาวะผู^นำเชิงพุทธ
ความหมายของผู=นำเชิงพุทธ ผู=เขียนจะนำเสนอความหมาย ทั้งตามรูปศัพท6 และความหมายตาม
อรรถะ ดังตHอไปนี้
ความหมายของผู=นำตามรูปศัพท6นั้น คำวHา “ผู=นำ” มาจากภาษาบาลีวHา นายก แยกศัพท6 ดังนี้ นี ธาตุ
ในความนำไป ณวุ ปdจจัย รัสสะ อี เป/น อิ วิการ อิ เป/น เอ แปลง เอ เป/น อย ทีฆะ อ ที่ อย เป/น อา เนื่องจาก
เป/นปdจจัยที่เนื่องด=วย ณ แปลง ณวถ เป/น อก สำเร็จรูปเป/น นายก มีรูปวิเคราะห6วHา เนคีติ นายโก บุคคลใด
ยHอมนำไป เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวHา ผู=นำไป
ในคัมภีร6อภิธานวรรณนา ให=ความหมายตามรูปศัพท6คำวHา ผู=นำวHา นายก (นี นเย + ณฺวุ) พระพุทธเจ=า,
ผู=นำ สตฺเต สํสารณณวโต นิพฺพานปารํ เนตีตี นายโก ผู=นำสัตว6ออกจากห=วงสมุทรคือสงสารไปฝd¬งแหHงพระ
นิพพานจึงทรงพระนามวHา นายกะ (แปลง ณฺวุ เป/น อก, พฤทธิ์ อี เป/น เอ, อาเทศ เอ เป/น อาย, วิปสฺสี นาม
นายโก พระพุทธเจ=าพระนามวHาวิปdสสี) (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547: 103)
ผู=นำในพระพุทธศาสนา มีพื้นฐานมาจากกลุHมศัพท6หลายคำ กลHาวคือ “กษัตริย6” “ขัตติยะ” และ
“ราชา” ดังจะเห็นได=จากหลักการของผู=นำที่ปรากฏในคัมภีร6อัคคัญญสูตร ที่ได=กลHาวถึงความสำเร็จของผู=นำไว=
วHา “ครั้นแล=ว สัตว6เหลHานั้นจึงเข=าไปหาทHานที่มีรูปงดงามกวHา นHาดูกวHา นHาเลื่อมใสกวHา นHาเกรงขามกวHา แล=วจึง
ได=กลHาวดังนี้วHา “มาเถิด ทHานผู=เจริญ ขอทHานจงวHากลHาวผู=ที่ควรวHากลHาว จงติเตียนผู=ที่ควรติเตียน จงขับไลHผู=ที่
ควรขับไลHโดยชอบ และสัตว6เหลHานั้นก็ได=แบHงปdนข=าวสาลีให=แกHสัตว6ผู=นั้น” (ที.ปา. (ไทย) 11/130/96.)
จากข=อความดังกลHาว เป/นที่มาของคำวHา “มหาสมมติ” “กษัตริย6 “ และ “ราชา” ในกาลตHอมา
ภายหลัง ซึ่งทั้งสามคำนั้นมีความหมายที่มุHงเน=นไปที่การทำหน=าที่ ในการแบHงปdนทรัพยากรธรรมชาติ และ
วินิจฉัยคดีตHางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลจากการทำหน=าที่ดังกลHาว “กษัตริย6”จะได=ข=าวสาลีเป/นการตอบแทน เพื่อจะได=
มีหน=าทีปกครอง ควบคุมดูแลหมูHคณะ องค6กร และสังคมที่ตนทำหน=าที่เป/นผู=นำ ได=อยHางเต็มที่
จากนัยที่กลHาวข=างต=น ผู=นำจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป/นกษัตริย6 ราชา ผู=บริหารรัฐ ผู=ดูแลความสงบ
และสร=างความสันติให=เกิดแกHราษฎรเป/นหลัก ทั้งนี้ก็เพราะวHา บ=านเมืองจะอยูHเย็นเป/นสุขมีระเบียบวินัยก็เพราะ
มีผู=นำเป/นศูนย6รวมจิตใจ มีผู=บริหารบ=านเมืองคอยเอาใจใสHดูแล ดังหลักที่วHา “พระราชาเป/นเครื่องปรากฏของ
แวHนแคว=น (สํ.ส. (ไทย) 15/72/80.) พระราชาเป/นประมุข ของมนุษย6ทั้งหลาย” (ม.ม. (ไทย) 13/400/499.)
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พระธรรมป›ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2546: 2 -4 ) กลHาววHา ผู=นำ คือ บุคคลที่จะมาประสานชHวยให=คน
ทั้งหลายรวมกันโดยที่วHาจะเป/นการอยูHรวมกันก็ตามหรือทำการรHวมกันก็ตามให=พากันไปด=วยดี สูHจุดหมายที่ดี
งามสHวนภาวะผู=นำ คือคุณสมบัติ เชHน สติ ปdญญาความดีงาม ความรู= ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให=คน
ทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสูความสำคัญของผู=นำจุดหมายที่ดีงาม
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) (2547 : 52) ภาวะผู=นำ หมายถึง คุณธรรมความดีของบุคคล
ในทางสร=างสรรค6สิ่งที่ดีงามแกHสังคมและมนุษยชาติ เชHน ความมีสติปdญญา ความรู=ความสามารถ ความบากบั่น
เอาจริง กล=าหาญ เสียสละ ความหนักแนHน ความอดทนและรอคอยได= ความเมตตากรุณา ปรารถนาดีตHอมนุษย6
และสรรพสัตว6ทุกรูปทุกนาม รวมทั้งสามารถในการประสานงาน การชี้แจงแนะนำ ชักชวนให=บุคคลหรือกลุHม
คนที่มีคิดเห็นแตกตHางกันออกไปให=เห็นรHวมกัน เห็นไปในแนวทางเดียวกัน จนรวมเป/นกลุHมเกี่ยวกันมีใจ
เดียวกันมุHงมั่นทุHมเทดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเปfาหมายที่ดีงามรHวมกัน คนที่มีคุณธรรมอยHางนี้เราเรียกวHา
“ผู=นำ” หรือ “มีภาวะผู=นำ”
สรุป ภาวะผู=นำเชิงพุทธ หมายถึง ผู=ที่มีคุณธรรมซึ่งเป/นคุณสมบัติที่สำคัญ สามารถเป/นตัวอยHางที่ดี
ของคนในสังคม มีความคิดริเริ่มสร=างสรรค6สิ่งใหมHๆ ในทางที่ดี ถูกต=องตามหลักคุณธรรม เป/นที่ยอมรับของคน
สังคม รวมเอาใจของมวลชนหรือประสารร=อยรวมเอาคนจำนวนมากให=เห็นดีเห็นชอบแล=วดำเนินไปสูHเปfาหมาย
ที่ดีงาม เป/นผู=คิดริเริ่มหรือยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่ผHานมาแล=ววHาเป/นสิ่งที่ถูกต=องดีงาม พร=อมทั้งมีความเป/นผู=
เสียสละ กล=าคิด กล=าพูด กล=าทำในสิ่งที่ถูกต=องชอบธรรมกHอนบุคคลอื่นๆ
การกำเนิดผู^นำในพระพุทธศาสนา
ตามที่ปรากฏในพระสุตตันตป›ฎก อัคคัญญสูตร กลHาวถึง กำเนิดของผู=นำไว=วHา ผู=นำมีวิวัฒนาการมา
ตามลำดับ โดยเริ่มจากสมัยที่โลกพินาศก็ได=มีสัตว6เป/นจำนวนมากไปเกิดในชั้นอาภัสสระพรหม พวกเขาเป/นผู=
มีป›ติเป/นอาหาร มีรัศมีอยูHในวิมาน ดังข=อความที่พระพุทธองค6ตรัสแกHสามเณรวาเสฎฐะ และสามเณรภารทวา
ชะ วHา ‘’วาเสฎฐะและภารทวาชะ สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลHวงเลยมาช=านาน โลกนี้เสื่อม เมื่อโลกกำลังเสื่อม เหลHา
สัตว6สHวนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภัสสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได=ตามปรารถนามีป›ติเป/นภักษา มีรัศมีซHาน
ออกจากรHางกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยูHในวิมานอันงดงาม สถิตอยูHนานแสนนาน” (ที. ปา. (ไทย)
11/119/88.)
จากนั้นจึงกลHาวถึงปรากฏง=วนดิน เริ่มตั้งแตHเมื่อโลกเกิดขึ้นใหมHๆ จักวาลนี้มีน้ำปกคลุมไปทั่ว ไมHมีดวง
จันทร6 ดวงอาทิตย6 ดวงดาว ทั้งไมHมีกลางวันและกลางคืน หญิงชายก็ยังไมHปรากฏ ปรากฏก็เพียงชื่อวHา ‘สัตว6’
เทHานั้น ตHอจากเกิดง=วนดิน และเมื่อกินง=วนดินจึงทำให=กายหยาบหมดรัศมี จากนั้น ดวงจันทร6 ดวงอาทิตย6
ดวงดาว กลางวันกลางคืนจึงเกิดขึ้น ดังข=อความที่พระพุทธองค6ตรัสแกHสามเณรวาสฎฐะ และสามเณรภารทวา
ชะวHา”วาเสฎฐะและภารทวาชะ สมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาลนี้แหละเป/นน้ำทั้งนั้น มืดมนอนธการ ดวงจันทร6 ดวง
อาทิตย6 ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย ยังไมHปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไมHปรากฏ เดือนหนึ่ง ครึ่งเดือน ฤดูและป‘ก็
ยังไมHปรากฏ หญิงชายก็ยังไมHปรากฏ สัตว6ทั้งหลายปรากฏชื่อแตHเพียงวHา “สัตว6”เทHานั้น ครั้นเวลาลHวงเลยมาช=า
นาน เกิดง=วนดินลอยอยูHบนน้ำ ปรากฏแกHสัตว6เหลHานั้น ดุจน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให=แห=งแล=วทำให=เย็นสนิท จับ
เป/นฝfาอยูHข=างบน ง=วนดินนั้นสมบูรณ6ด=วยสี สมบูรณ6ด=วยกลิ่น สมบูรณ6ด=วยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข=น
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อยHางดี และมีรสอรHอยเหมือนน้ำผึ้งมิ้น ซึ่งปราศจากโทษ ตHอมาสัตว6ผู=หนึ่งมีนิสัยโลภกลHาววHา “ทHานผู=เจริญสิ่งนี้
จะเป/นเชHนไร”แล=วใช=นิ้วช=อนง=วนดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อเขาใช=นิ้วช=อนง=วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยูH รสง=วนดินได=แผHซHานไป
เขาจึงเกิดความอยากในรส แม=สัตว6เหลHาอื่นก็พากันถือแบบอยHางสัตว6นั้น จึงใช=นิ้วช=อนง=วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อ
สัตว6เหลHานั้นใช=นิ้วช=อนง=วนดินขึ้นมาลิ้มดูรสง=วนดินก็แผHซHานไป และสัตว6เหลHานั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้น
เชHนเดียวกัน
วาเสฎฐะและภารทวาชะ ตHอมา สัตว6เหลHานั้นพากันใช=มือปdwนง=วนดินเป/นคำ ๆ เพื่อจะบริโภค เมื่อใด
สัตว6เหลHานั้นพากันใช=มือปdwนง=วนดินให=เป/นคำ ๆ เพื่อบริโภค เมื่อนั้น รัศมีที่ซHานออกจากรHางกายของสัตว6
เหลHานั้นก็หายไป ดวงจันทร6 ดวงอาทิตย6 ก็ปรากฏ กลางคืน กลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืน กลางวันปรากฏ
เดือนหนึ่ง ครึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่ง ครึ่งเดือนปรากฏ ฤดูและป‘ก็ปรากฏ ด=วยเหตุเพียงเทHานี้ โลกนี้ จึง
ได=กลับฟvwนขึ้นอีก” (ที.ปา (ไทย) 11/120-121/89-90.)
เมื่อพวกเขากินง=วนดินเป/นอาหารนานเข=ารHางกายจึงหยาบมากขึ้น ผิวพรรณก็เริ่มตHางกัน พวกที่มี
ผิวพรรณงามก็ดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไมHงาม เป/นเหตุให=ง=วนดินหายไป เมื่อง=วนดินหายไป สะเก็ดดินมีลักษณะ
เหมือนดอกเห็ดมีรสอรHอยเหมือนน้ำผึ้งก็ปรากฏขึ้น เมื่อพวกเขาบริโภคสะเก็ดดินนานวันเข=าผิวพรรณก็ยิ่ง
หยาบมากขึ้นอีก จนทำให=เกิดการดูหมิ่นขึ้นมาอีกจนเป/นสาเหตุให=สะเก็ดดินหายไป เมื่อสะเก็ดดินหายไป เครือ
ดินคล=ายเถาผักบุ=ง มีรสอรHอยก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาพากันกินเครือดินนั้นรHางกายก็หยาบยิ่งขึ้นกวHาเดิม ทำให=
เกิดการดูหมิ่นกันขึ้นอีกจนเป/นสาเหตุให=เครือดินนั้นหายไป เมื่อเครือดินหายไป ข=าวสาลีที่ไมHมีรำ ไมHมีแกลบ
บริสุทธิ์มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป/นข=าวสารได=เกิดขึ้นในที่ที่ไมHได=ไถ ข=าวนี้มีลักษณะพิเศษคือ เก็บเย็นเช=าก็แกHขึ้นมา
แทนอีก ไมHปรากฏความพรHองเลย ดังข=อความที่พระพุทธองค6ตรัสแกH สามเณรวาเสฎฐะ และสามเณรภารทวา
ชะวHา “วาเสฎฐะและภารทวาชะ เมื่อเครือดินของสัตว6เหลHานั้นหายไปแล=ว ข=าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไมHต=องไถ
ไมHมีรำ ไมHมีแกลบ บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป/นข=าวสารก็ปรากฏ ที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข=าวสาลีไปเพื่อเป/น
อาหารเย็นในตอนเย็น ก็กลับมีข=าวสาลีงอกสุกขึ้นได=ในตอนเช=า ที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข=าวสาลีไปเพื่อเป/นอาหาร
เช=าในตอนเช=า ก็กลับมีข=าวสาลีงอกสุกขึ้นในตอนเย็น ความพรHองไมHปรากฏครั้งนั้นสัตว6ทั้งหลายพากันบริโภค
ข=าวสาลี่ซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ ไมHต=องมีข=าวสาลีนั้นเป/นภักษา มีข=าวสาลีนั้นเป/นอาหาร ได=ดำรงอยูHนานแสนนาน”
(ที.ปา (ไทย) 11/125/92.)
เมื่อพวกเขากินข=าวสาลีนานวันเข=ารHางกายก็หยาบขึ้นอีก ผิวพรรณก็แตกตHางกันมากขึ้นปรากฏ
อวัยวะเพศชายและหญิงทำให=เกิดการเพHงดูกัน เมื่อเพHงดูกันนานเข=าจึงเกิดการกำหนัด จนในที่สุดพวกเขาจึงได=
เสพเมถุนกันตามสัญชาตญาณ ตHอมาพวกที่เห็นพวกที่เสพเมถุนกันจึงขว=างปาด=วยสิ่งของตHางๆ จนเป/นสาเหตุ
ให=พวกเขาต=องสร=างเรือนขึ้นเพื่อปกป›ดสัทธรรม ตHอมามีบางคนเกิดความเกียจคร=านทำการสะสมกักตุนข=าว
สาลีเพื่อบริโภคทั้งมื้อเช=าและมื้อเย็น ตHอมาขยายเวลาในการกักตุนอาหารเป/นวันหนึ่ง สองวัน จนกระทั่งกักตุน
ไว=ถึง 8 วัน เป/นเหตุให=ข=าวสาลีมีจำนวนลดลงอยHางมาก จนทำให=เกิดการขาดแคลนอาหาร พวกเขาจึงปรึกษา
กันถึงปdญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก=ไขปdญหานั้นจนนำไปสูHการแบHงปdนเขตแดนกัน ดังปรากฏข=อความที่พระพุทธ
องค6ตรัสแกH สามเณรวาเสฎฐะและสามเณรภารทวาชะวHา “วาเสฎฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว6เหลHานั้นจึง
ประชุมกัน ครั้นแล=ว ตHางพากันปรับทุกข6วHา “ทHานผู=เจริญ บาปธรรมก็ปรากฏในสัตว6ทั้งหลายแล=วด=วยวHา ใน
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กาลกHอนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได=ตามปรารถนา มีป‘ติเป/นภักษา มีรัศมีซHานออกจากรHางกาย เที่ยวสัญจร
ไปในอากาศ อยูHในวิมานงดงาม สถิตอยูHนานแสนนาน สมัยหนึ่ง เมื่อลHวงไปนานๆ เกิดง=วนดินลอยขึ้นบนน้ำ
ปรากฏแกHพวกเรา ง=วนดินนั้นสมบูรณ6ด=วยสี สมบูรณ6ด=วยกลิ่น สมบูรณ6ด=วยรส พวกเรานั้นได=พากันใช=มือปdwน
ง=วนดินให=เป/นคำ ๆ เพื่อบริโภค เมื่อพวกเราพากันใช=มือปdwนง=วนดินให=เป/นคำๆ เพื่อบริโภคอยูH รัศมีที่ซHานออก
จากรHางกายก็หายไป เมื่อรัศมีที่ซHานออกจากรHางกายหายไป ดวงจันทร6 ดวงอาทิตย6ก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทร6
ดวงอาทิตย6ปรากฏแล=ว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรทั้งหลายปรากฏ กลางคืน
กลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืน กลางวันปรากฏแล=ว เดือนหนึ่ง ครึ่งเดือนก็ปรากฏ ฤดูและป‘ก็ปรากฏ พวกเรา
นั้นบริโภคง=วนดิน มีง=วนดินเป/นภักษา มีง=วนดินเป/นภักษา มีง=วนดินเป/นอาหาร ได=ดำรงอยูHนานแสนนาน
เพราะบาปอกุศล-ธรรมปรากฏ ง=วนดินของพวกเราจึงหายไป เมื่อง=วนดินหายไป สะเก็ดดินก็ปรากฏ สะเก็ดดิน
นั้นสมบูรณ6ด=วยสี สมบูรณ6ด=วยกลิ่น สมบูรณ6ด=วยรส พวกเรานั้นได=พากันบริโภค เครือดินก็ปรากฏ เครือดินนั้น
สมบูรณ6ด=วยสี สมบูรณ6กลิ่น สมบูรณ6ด=วยรส พวกเรานั้นได=พากันบริโภค เครือดิน พวกเรานั้นบริโภคเครือดิน
นั้น มีเครือนั้นเป/นภักษา มีเครือดินนั้นเป/นอาหาร ได=ดำรงอยูHนานแสนนาน เพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏ
เครือดินของพวกเราจึงหายไป เมื่อเครือดินหายไป ข=าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไมHต=องไถ ไมHมีรำ ไมHมีแกลบ บริสุทธิ์
มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป/นข=าวสารก็ปรากฏ ที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข=าวสาลีไปเพื่อเป/นอาหารเย็นในตอนเย็น ก็กลับ
มีข=าวสาลีงอกสุกขึ้นได=ในตอนเช=า ที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข=าวสาลีไปเพื่อเป/นอาหารเช=าในตอนเช=า ก็กลับมีข=าว
สาลีงอกสุกขึ้นได=ในตอนเย็น ความพรHองไมHปรากฏเลย พวกเรานั้นเมื่อพากันบริโภคข=าวสาลีซึ่งเกิดในที่ที่ไมH
ต=องไถ มีข=าวสาลีเป/นภักษา มีข=าวสาลีเป/นอาหาร ได=ดำรง อยูHนานแสนนาน เพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏ
ข=าวสาลีของพวกเราจึงมีรำหHอเมล็ดบ=าง มีแกลบหุ=มเมล็ดบ=าง ต=นที่ถูกเกี่ยวแล=วก็ไมHกลับงอกขึ้นอีก ความพรHอง
ได=ปรากฏ ให=เห็นจึงได=มีข=าวสาลีเป/นหยHอมๆ ทางที่ดีเราควรแบHงข=าวสาลีและปdกปdนเขตแดนกันเถิด” ครั้งนั้น
สัตว6ทั้งหลายจึงพากันแบHงข=าวสาลีและปdกปdนเขตแดนกัน” (ที.ปา. (ไทย) 11/128/94.)
ตHอจากนั้นเมื่อมีกาม มีความเกียจคร=าน มีความเห็นแกHได=เกินควรจนเกิดการขาดแคลนปdจจัยในด=าน
ตHางๆ จนถึงการแบHงปdนสิทธิในทรัพย6สินของกันและกัน จนลุกลามถึงขั้นที่พวกที่ทนตHอพฤติกรรมนั้นไมHไหวจึงมี
การทำร=ายกันด=วยก=อนดินและทHอนไม= เมื่อเกิดเหตุการณ6เชHนนี้ขึ้นพวกเขาจึงปรึกษาหารือกันวHาควรแตHงตั้งคนผู=
หนึ่งให=เป/นผู=นำทำหน=าที่วHากลHาวติเตียนและขับไลHคนที่ทำความผิด และยังทำหน=าที่คุ=มครองปfองกันชีวิตและ
ทรัพย6สินให=พวกเขาด=วย ดังปรากฏข=อความที่พระพุทธองค6ตรัสแกHสามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะ
วHา”วาเสฎฐะและภารทวาชะครั้งนั้น สัตว6ทั้งหลายจึงได=ประชุมกันปรับทุกข6กันวHา”ทHานผู=เจริญ บาปธรรมได=
ปรากฏในหมูHสัตว6แล=ว คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ=าของเขาไมHได=ให=จักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจัก
ปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักรปรากฏ ทางที่ดี พวกเราควรสมมต (แตHงตั้ง) สัตว6ผู=หนึ่ง ซึ่งจะวHากลHาวผู=ที่ควรวHา
กลHาวติเตียนผู=ที่ควรติเตียน ขับไลHผู=ที่ควรขับไลHโดยชอบ พวกเราจักแบHงปdนข=าวสาลีให=แกHสัตว6ผู=นั้น
ครั้นแล=ว สัตว6เหลHานั้นจึงเข=าไปหาทHานที่มีรูปงามกวHา นHาดูกวHา นHาเลื่อมใสกวHา นHาเกรงขามกวHา แล=ว
จึงได=กลHาวดังนี้วHา “มาเถิดทHานผู=เจริญ ขอทHานจงวHากลHาวผู=ที่ควรวHากลHาว จงติเตียนผู=ที่ควรติเตียน จงขับไลHผู=ที่
ควรขับไลH โดยชอบเถิด และพวกเราจักแบHงปdนข=าวสาลีให=แกHทHาน”
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สัตว6ผู=นั้นรับคำแล=ว ได=วHากลHาวผู=ที่ควรวHากลHาว ติเตียนผู=ที่ควรติเตียน ขับไลHผู=ที่ควรขับไลH โดยชอบ
และสัตว6เหลHานั้นก็ได=แบHงปdนข=าวสาลีให=แกHสัตว6ผู=นั้น” (ที.ปา. (ไทย) 11/130/96.)
จากการแตHงตั้งผู=นำหมูH หรือผู=นำกลุHมเพื่อทำหน=าที่ติเตียนคนที่ควรติเตียนเป/นต=นนั้นทำให=เป/น
มูลเหตุของการวิวัฒนาการมาเป/นพระราชาในที่สุด ดังปรากฏข=อความที่พระพุทธองค6ตรัสแกHสามเณรวาเสฎฐะ
และสามเณรกาทวาชะวHา “วาเสฎฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่สัตว6นั้น อันมหาขนสมมต (แตHงตั้ง) ฉะนั้น
คำแรกวHา “มหาสมมต มหาสมมต” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว6นั้นเป/นใหญHแหHงที่นาทั้งหลาย ฉะนั้น คำที่ 2
วHา “กษัตริย6 กษัตริย6” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุ ที่สัตว6นั้นให=ชนเหลHาอื่นยินดีได=โดยชอบ ฉะนั้น คำที่ 3 วHา” ราชา
ราชา” จึงเกิดขึ้นด=วยเหตุดังกลHาวมานี้ จึงได=เกิดมีแวดวง กษัตริย6นั้นขึ้นแกHสัตว6เหลHานั้นเทHานั้น ไมHมีแกHสัตว6
เหลHาอื่น มีแกHสัตว6พวกเดียวกันเทHานั้น ไมHมีแกHสัตว6ที่มิใชHพวกเดียวกัน มีโดยธรรมเทHานั้น ไมHใชHโดยอธรรม ตาม
คำโบราณที่เกี่ยวข=องกับทฤษฎีวHาด=วยต=นกำเนิดของโลก ก็ธรรมเทHานั้นประเสริฐที่สุดในหมูHชนทั้งในโลกนี้และ
โลกหน=า” (ที.ปา. (ไทย) 11/131/96-97.)
จากข=อความดังกลHาว ทำให=ทราบได=วHา พระพุทธองค6ได=ตรัสถึงคำที่มีความหมายเกี่ยวกับผู=นำวHา การ
ที่เรียกผู=นำวHา มหาสมมติ เพราะเป/นผู=ที่มหาชนสมมติแตHงตั้งเป/นผู=นำ เรียกวHา กษัตริย6 เพราะเป/นใหญHแหHงที่นา
ทั้งหลาย เรียกวHา ราชา เพราะเป/นผู=ที่ชนเหลHาอื่นยินดีได=โดยชอบธรรมด=วยเหตุตามที่กลHาวมานี้ จึงกลHาวได=วHา
อัคคัญญสูตร เป/นพระสูตรที่กลHาวถึงการกำเนิดผู=นำในทางพระพุทธศาสนาโดยแท=
ลักษณะของผู^นำตามหลักพระพุทธศาสนา
ลักษณะของผู=นำตามหลักพระพุทธศาสนา หรือหลักพุทธธรรมได=อาศัยธรรมเป/นหลักการสำคัญใน
การปกครองดูแลและบริหารจัดการกิจการงานทุกอยHางให=บรรลุผลสำเร็จตามเปfาหมาย โดยมุHงให=เกิดประโยชน6
สุขแกHหมูHคณะ มวลชน สังคมและประเทศชาติอยHางมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป ผู=นำนั้นมีความสำคัญตHอความเป/นอยูH
ของสมาชิกในกลุHม หากผู=นำเป/นผู=รู=เหตุรู=ผล หรือรู=จุดมุHงหมาย จะทำอะไรต=องมีแผนการ หรือเปfาหมาย
ยHอมจะทำให=หมูHคณะดำเนินไปได=โดย สวัสดิภาพ การวางแผนงานได=กHอนแล=วเดินตามลำดับของงาน ผลก็คือ
จะไมHมีข=อผิดพลาด ไมHติดขัดในการทำงาน หรือในการทำงานเป/นคณะ ทุกคนรHวมมือกันอยHางพร=อมเพรียง งาน
ก็จะประสบกับความสำเร็จได=ผลดีมีประสิทธิภาพ ผู=นำเกิดความสบายใจที่มีสHวนชHวยให=งานสHวนรวมประสบ
ผลสำเร็จ
พระพุทธศาสนา ให=ความสำคัญเกี่ยวกับลักษณะของผู=นำไมHน=อย โดยมีคำสอนที่พูดถึงลักษณะคือ
เครื่องหมาย หรือสิ่งที่ชี้ให=เห็นถึงลักษณะความเป/นผู=นำในทางพระพุทธศาสนา ตามที่ปรากฏในสังฆโสภณสูตร
จตุกนิบาตพระพุทธองค6ได=ตรัสแสดงถึงลักษณะของผู=นำไว=ดังมีข=อความวHา
“ในธรรมวินัยนี้ 1. ภิกษุผู=เฉียบแหลม ได=รับคำแนะนำดีแกลHวกล=า เป/นพหูสูต ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกH
ธรรม ยHอมทำหมูHให=งาม 2. ภิกษุณีฯลฯ 3. อุบาสกฯลฯ 4. อุบาสิกา ผู=เฉียบแหลม ได=รับคำแนะนำดีแกล=วกล=า
เป/นพหูสตู ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกHธรรม ยHอมทำหมูHให=งาม ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จำพวกนี้แลผู=
เฉียบแหลม ได=รับคำแนะนำดีแกล=วกล=า เป/นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกHธรรม ยHอมทำหมูHให=งาม”
(องฺ. จตุกฺก (ไทย) 21/7/12.)
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ในพระสูตรนี้พระพุทธองค6ทรงแสดงลักษณะของผู=นำในทางพระพุทธศาสนาวHา ผู=นำต=องเป/นผู=ที่ มี
ลักษณะ 5 ประการคือ 1) เป/นผู=มีปdญญาเฉียบแหลม 2) เป/นผู=ที่ได=รับคำแนะนำดีรวมถึงเป/นผู=มีระเบียบวินัยดี
ด=วย 3) เป/นผู=แกล=วกล=า 4) เป/นพหูสูตร 5) ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสำควรแกHธรรม รักษาความถูกต=องในสิ่งที่ถูก
ที่ควรอยHางเหมาะสม
ในทุติยปาปณิกสูตรพระพุทธองค6ทรงแสดงลักษณะของผู=นำโดยนำเอาลักษณะของพHอค=า
เปรียบเทียบกับพระภิกษุเพื่อประสบความสำเร็จของทั้ง 2 ฝ˜ายดังความที่ปรากฏในพระสูตรวHา
“ภิกษุทั้งหลาย พHอค=าประกอบด=วยองค6 3 ประการ ไมHนานนักก็ถึงความเป/นผู=ยิ่งใหญHไพบูลย6ในโภค
ทรัพย6องค6 3 ประการอะไรบ=างคือ พHอค=าในโลกนี้ 1. มีตาดี 2. มีธุรกิจดี 3.เพียบพร=อมด=วยที่พักพิงอาศัย พHอค=า
ชื่อวHามีตาดีเป/นอยHางไร คือ พHอค=าในโลกนี้รู=จักสินค=าวHา “สินค=านี้ซื้อมาเทHานี้ขายไปอยHางนี้จักมีมูลคHาประมาณ
เทHานี้มีกำไรเทHานี้” พHอค=าชื่อวHามีตาดีเป/นอยHางนี้แล พHอค=าชื่อวHามีธุรกิจดีเป/นอยHางไร คือ พHอค=าเป/นคนฉลาด
ซื้อและขายสินค=าได=พHอค=าชื่อวHามีธุรกิจดีเป/นอยHางนี้แล พHอค=าชื่อวHาเพียบพร=อมด=วยที่พักพิงอาศัย เป/นอยHางไร
คือ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู=มั่งคั่ง มีทรัพย6มาก มีโภคทรัพย6มาก ยHอมรู=จักพHอค=าในโลกนี้อยHางนี้วHา “พHอค=าผู=นี้แล
มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได=ทั้งใช=คืนให=แกHพวกเราได=ตามกำหนดเวลา” คหบดีหรือ
บุตรคหบดีเหลHานั้น ยHอมเชื้อเชิญพHอค=านั้นด=วยโภคทรัพย6วHา “นับแตHนี้ไป ทHานจงนำโภคทรัพย6ไปเลี้ยงดูบุตร
ภรรยา และใช=คืนให=พวกเราตามกำหนดเวลา” พHอค=าชื่อวHาเพียบพร=อมด=วยที่พักพิงอาศัย เป/นอยHางนี้แลพHอค=า
ประกอบด=วยองค6 3 ประการนี้แล ไมHนานนักก็ถึงความเป/นผู=ยิ่งใหญH ไพบูลย6ในโภคทรัพย6ฉันใด ภิกษุ
ประกอบด=วยธรรม 3 ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมHนานนักก็บรรลุความเป/นผู=ยิ่งใหญHไพบูลย6ในกุศลธรรม”
(องฺ.ติก. (ไทย) 20/20/164.)
จากพระสูตรนี้แสดงให=เห็นลักษณะของผู=นำวHา จะต=องเป/นผู=ประกอบด=วยปdญญาคือมี หูตาไว
กว=างไกลสามารถจำแนกบุคคลและเหตุการณ6ออกวHาเป/นอยHางไรซึ่งจะทำให=ผู=นำมีประสบการณ6มีความชำนาญ
ในการปกครองเข=าใจบุคคลหรือผู=ใต=บังคับบัญชาได=เป/นอยHางดี แตHคุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้มีระดับ
ความสำคัญมากน=อยตHางกันไปตามระดับตำแหนHงหน=าที่ขององค6กรหรือหนHวยงานวHาเล็กหรือใหญHขนาดไหน
หรือมีความสำคัญเพียงใดโดยเฉพาะอยHางยิ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการแพรSระบาดโควิด-19
ความหมายของโควิด-19
ศิรศักย เทพจิต (2563) ได=ให=ความหมาย COVID-19 ไว=วHา เป/นโรคอุบัติใหมH (Emerging disease) ที่
มีอาการทางคลินิกเฉพาะตัว มีระยะฟdกตัวเชื้อในรHางกายมนุษย6 และการแสดงอาการคHอนข=างยาวนานกวHา
ไวรัสในตระกูลเดียวกัน โดยมีระยะฟdกตัวโดยเฉลี่ย 5.1 วัน และระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดตHอผHาน ทาง
ลมหายใจ สารคัดหลั่ง และการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง
รพีพรรณ รัตนวงศ6นรา (2563) ได=ให=นิยามคำวHา ไวรัสโคโรนา วHาเป/นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในป‘ 1960
แตHยังไมHทราบแหลHงที่มาอยHางชัดเจนวHามาจากที่ใด ปdจจุบันมีการค=นพบไวรัสสายพันธุ6นี้แล=วทั้งหมด 6 สาย
พันธุ6 สHวนสายพันธุ6ที่กำลังแพรHระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป/นสายพันธุ6ที่ยังไมHเคยพบมากHอน คือ สายพันธุ6 ที่ 7
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จึงถูกเรียกวHาเป/น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ6ใหมH” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออยHางเป/นทางการวHา “โควิด19”
(COVID-19) นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ6ใหมH และไวรัสโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน
ความหมายของคำ New Normal
สำนักงานพัฒนาการทHองเที่ยว (2546) ได=ให=ความหมายของการทHองเที่ยวไว=วHา การเดินทางเพื่อผHอน
คลายความเครี ยด แสวงหาประสบการณ6 แปลกใหมH โดยมี เ งื ่ อนไขวH าการเดิ นทางนั ้ น เป/ นการเดิ นทาง
เพียงชั่วคราว ผู=เดินทางจะต=องไมHถูกบังคับให=เดินทาง
กระทรวงการทHองเที่ยวและกีฬา (2550) ได=ให=ความหมายของการทHองเที่ยว ตามความหมายของ
องค6การสหประชาชาติในคราวประชุมวHาด=วยการเดินทางและทHองเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อป‘ พ.ศ. 2506 วHาด=วย
การทHองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข=องอยูH 3 ประการ ได=แกH 1. ต=องมีการเดินทาง 2. ต=องมี
สถานที่ปลายทางที่ประสงค6จะไปเยี่ยมเยือน และ 3. ต=องมีจุดหมายของการเดินทาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร6 วิจัยและนวัตกรรม (2563) ก็ได=อธิบายความหมายของชีวิตวิถี
ใหมH (New Normal) ไว=วHา เป/นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต=องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ทำให=ต=องปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิถีชีวิตไปพร=อมกันทั่วโลก เกิดเป/นวิถีใหมHในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต=อง ปฏิบัติกันเป/นปกติ
ตHอเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป/นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได=กลายเป/น New Normal ในสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัว
Bernard (2503, อ=างถึงใน จุมจินต6 สลัดทุกข6, 2546) ได=กลHาวถึง การปรับตัว วHา การที่บุคคลสามารถ
ปรับตัวให=เข=ากับตนเองและโลกภายนอกได=อยHางมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความแจHมใสอยHางสูงสุด มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ สังคม มีความสามารถที่จะเผชิญ และยอมรับความจริงของชีวิต
วราภรณ6 ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ก็ได=ให=ความหมายของ การปรับตัว ไว=วHา กระบวนการที่บุคคลใช=
ความพยายามในการปรับตนเอง เมื่อเผชิญกับสภาพปdญหาความอึดอัด ความเครียด ความคับข=องใจ ความ
ทุกข6ใจ ความวิตกกังวลตHาง ๆ จนเป/นสภาพการณ6ที่บุคคลนั้น ๆ สามารถอยูHสภาพแวดล=อมหรือในสภาพปdญหา
นั้น ๆ ได= ถ=าบุคคลปรับตัวแล=วสามารถอยูHในสภาพแวดล=อมได=อยHางมีความสุขได=นั้นแสดงวHาบุคคลนั้นมี
สุขภาพจิตดี แตHหากวHาบุคคลปรับตัวแล=วยังมีความทุกข6ใจ ว=าวุHนใจ ไมHสบายใจอยูH ความรู=สึกดังกลHาวยHอมจะทำ
ให=บุคคลนั้นกลายเป/นบุคคลที่มีสุขภาพจิตไมHดี และหากเรื้อรังรุนแรงมากขึ้น อาจจะเจ็บป˜วยเป/นโรคประสาท
หรือโรคจิตได=
New Normal ชีวิตวิถีใหมS
พวกเราทั้งหลายก็ได=ก=าวมาถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งสHวนพฤติกรรมสHวนบุคคล ครอบครัว สังคม
รวมไปถึงสภาพแวดล=อม อยHางฉับพลัน อันเนื่องมาจากโรคอุบัติใหมH หลายคนคงจะเริ่มคุ=นเคยกับศัพท6คำวHา
New Normal กันแล=ว หลายทHานอาจจะยังไมHรู=วHา คำนี้ได=เกิดขึ้นมานานแล=ว วันนี้เราลองมาหาคำตอบดูวHา
ความหมายของ New Normal ในอดีตกับปdจจุบัน และการเรียนรู=วิถีชีวิตใหมHเพื่อปfองกันตนเองและผู=อื่น ที่
สำคัญเพื่อการปรับตัวดำเนินชีวิตเป/นปกติบนพื้นฐาน New normal
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ประวัติความเป/นมาของคำวHา New Normal ถูกนำมาใช=ครั้งแรกโดยบิลล6 กรอส (Bill Gross) ผู=กHอตั้ง
บริษัทบริหารสินทรัพย6ชาวอเมริกัน โดยตอนนั้นเขาใช=อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจแฮมเบอร6เกอร6 ในสหรัฐฯ ชHวงระหวHางป‘ 2007-2009
สาเหตุที่ต=องใช=คำวHา “New Normal" เพราะเดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบคHอนข=างตายตัวและ
เป/นวงจรเดิม คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได=ชHวงระยะหนึ่ง จะมีปdจจัยที่ทำให=เกิดเป/นวิกฤติทางเศรษฐกิจ และ
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไมHนานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟvwนตัว แล=วก็กลับมาเติบโตได=ดีอีกครั้ง สิ่งเหลHานี้คือสิ่งที่
เกิดขึ้นเป/นปกติ จนเรียกได=วHาเป/น ‘เรือ่ งปกติ’ (Normal) ก็ได=
แตHหลังจากการเกิดวิกฤติแฮมเบอร6เกอร6 หลายคนมองวHาเศรษฐกิจโลกจะไมHสามารถกลับไปเติบโตได=
ดีเหมือนเดิม ด=วยปdจจัยตHางๆ เชHน การพยายามกระตุ=นเศรษฐกิจมากเกินไป ทั้งที่หลายประเทศมีหนี้สาธารณะ
สูงมาก การยืมเงินจากอนาคต เพื่อแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในวันนี้ จะสHงผลให=เติบโตได=ลดลงใน
อนาคต ดังนั้นคำวHา “New Normal" จึงถูกนำมาใช=เพื่อพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงและคาดวHา
จะไมHกลับมาเติบโตในระดับเดิมได=อีกตHอไป
โควิด-19 กับ New Normal
กHอนสถานการณ6โควิด-19 ในแงHการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ประเทศไทยได=เผชิญวิกฤติมาหลาย
ครั้ง แตHโควิด-19 ถือปรากฏการณ6ที่ทำให=เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเป/นการระบาดใหญHทั่วโลก
สHงผลให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยHางรุนแรงในระยะสั้น และหลายพฤติกรรมจะอยูHถาวรกลายเป/น New
Normal ซึง่ เป/นสิ่งที่หลายองค6กรกำลังศึกษาอยูH
เนื่องจากโควิด-19 เป/นโรคอุบัติใหมHที่เรายังไมHรู=จักมากHอน สHงผลตHอวิถีชีวิต การทำงาน การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเกิดขึ้นและการดำเนินโควิด-19 ครั้งนี้ จึงเป/นสถานการณ6ที่หลายคนคาดวHาคงจะยาวนาน
พอสมควร จนทำให=เกิดการเปลีย่ นแปลงอยHางถาวรในหลายพฤติกรรมของผู=คน ความไมHแนHนอนและการคาด
เดาสถานการณ6ไมHได= ประกอบกับการได=รับข=อมูลขHาวสารถึงผลกระทบตHางๆ อาจกHอให=เกิดความเครียด ความ
กลัว ในจิตใจของคนไทยได=ทุกเพศทุกวัยเทรนด6พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหมHของคนไทยมี
ข=อมูลจากเวปป²ไซท6ธรรมนิติ ได=เผยแพรHข=อมูลการสำรวจของซุปเปอร6โพและนำเสนอแนวทางชีวิตวิถีใหมHของ
คนไทยไว= มีดังนี้คือ
1. การใช=เทคโนโลยี และอินเทอร6เน็ต เทคโนโลยีควบคูHกับอินเทอร6เน็ตจะเข=ามามีบทบาทกับการใช=
ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยูHแล=ว แตHในสังคมยุค New Normal สิ่งเหลHานี้จะเข=าไปอยูHในแทบทุกจังหวะชีวิต
ไมHวHาจะเป/น การเรียนออนไลน6 การทำงานที่บ=าน การประชุมออนไลน6 การซื้อสินค=าออนไลน6 การทำธุรกรรม
และการเอ็นเตอร6เทนชีวิตรูปแบบตHางๆ อยHางดูหนัง ฟdงเพลง
2. การเว=นระยะหHางทางสังคม ผู=คนในสังคมจะเห็นความสำคัญของการเว=นระยะหHางที่เป/นแนว
ทางการใช=ชีวิตชHวงวิกฤติโควิด-19 และจะดำเนินชีวิตแบบนั้นตHอไป โดยรักษาระยะหHางทางกายภาพเพิ่มขึ้น
และใช=เทคโนโลยีเข=ามามีสHวนชHวยในการสื่อสารและการใช=ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ6 การไปในสถานที่สาธารณะ
และเน=นการทำกิจกรรมที่บ=านมากขึ้น
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3. การดูแลใสHใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข=าง โดยเกิดความคุ=นชินจากชHวงวิกฤติโควิด-19 ที่ต=อง
ดูแลด=านสุขภาพและความสะอาดเพื่อปfองกันการแพรHเชื้อ ดังนั้นพฤติกรรมการใช=หน=ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล6 และการล=างมืออยHางถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อไมHสบายจะยังคงมีตHอไป รวมถึงการหันมาใสH
ใจสุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำประกันสุขภาพจะมีแนวโน=มมากขึ้น
4. การสร=างสมดุลชีวิต การมีโอกาสได=ทำงานที่บ=าน ลดจำนวนวันการเข=าออฟฟ›ศ หรือการลดการพะ
ปะผู=คนในสังคม แล=วหันมาใช=ชีวิต และทำงานที่บ=าน ทำให=ผู=คนมองเห็นแนวทางที่จะสร=างสมดุลชีวิตระหวHาง
อยูHบ=านมากขึ้น และจะเป/นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหวHางเวลาสHวนตัว การงาน และสังคมให=สมดุลมาก
ยิ่งขึ้น
จากแนวคิดที่เสนอดังกลHาว ผู=นำจะต=องปรับตัวและบริหารองค6กรให=เติบโตได=อยHางไร ในโลกยุค Next
NormalเพียงแคHเริ่มป‘ 2021 สังคมโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็วและคาดการณ6ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไมHวHา
จะเป/นปdจจัยด=านเทคโนโลยี นวัตกรรมตHางๆที่เกิดขึ้นใหมHจนตามแทบไมHทัน ความไมHแนHนอนที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม วิกฤตไวรัสโควิด ซึ่งเราทุกคนกำลังเผชิญอยูH ปdจจัยทั้งหมดนี้สHงผลกระทบตHอองค6กร
และวิถีชีวิตของทุกคนอยHางหลีกเลี่ยงไมHได= เรียกวHานี่คือยุค ‘Next Normal’ ซึ่งความไมHแนHนอนและการ
เปลี่ยนแปลงอยHางฉับพลัน กลายเป/นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล=ว ในฐานะผู=นำหรือผู=บริหารในองค6กร การ
บริหารธุรกิจให=ไปตHอและเติบโตทHามกลางความไมHแนHนอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล=อมแบบนี้ไมHใชH
เรื่องที่จะทำได=งHายๆ เพราะเมื่อหลายปdญหาถาโถมรวมกันก็อาจทำให=เราจับต=นชนปลายไมHถูกวHาจะตัดสินใจ
แก=ปdญหาอยHางไร แม=แตHวิธีที่เคยได=ผลดีในอดีตก็ไมHอาจการันตีความสำเร็จในอนาคตได=อีกตHอไป (การแพรH
ระบาดโควิด-19,2564, ออนไลน6)
ผู=นำหรือผู=บริหารองค6กรในยุคนี้จึงต=องพัฒนาตัวเองให=เป/นแบบอยHาง เพราะการพัฒนาที่ถูกต=องและ
สมบูรณ6ที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย6 เริ่มต=นที่ตัวบุคคล และในฐานะที่เป/นผู=นำ ผู=บริหาร ต=องแสดงตนและ
ประพฤติให=เป/นแบบอยHางแกHคนทั่วไป โดยการนำหลักการของการบริหารเชิงพุทธเข=ามาบูรณาการให=
เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป
สรุป

สภาพแวดล=อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะโลกได=ก=าวเข=าสูHยุคของชีวิตวิถีใหมH New
Normal และกำลังพร=อมจะก=าวไปสูHชีวิตวิถีถัดไป Next Normal ซึ่งทำให=การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยHางรวดเร็ว
และการคาดการณ6เพื่อเตรียมวางแผนไว=ลHวงหน=าทำได=ยากขึ้น ทHามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา
การบริหารงานขององค6กรไมHวHาจะเป/นองค6กรภาครัฐหรือเอกชน การจะนำพาองค6กรและมหาชนผHานพ=น
วิกฤตการณ6อันเลวร=ายไปได=อยHางสงบสุข กลไกสำคัญที่จะทำให=ดำเนินการไปสูHจุดหมายที่สำเร็จได= ก็คือ
“ผู=นำ” มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดการรวมถึงความคิดริเริ่มในการวางแผน การ
บริหารกำกับการและดำเนินการปรับปรุงแก=ไขปdญหาตHาง ๆ ให=สัมฤทธิ์ผลตามเปfาหมายขององค6กร พระธรรม
ป›ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (2546: 4) กลHาววHา “ผู=นำหรือผู=บริหาร คือ ผู=ที่มีคุณสมบัติ เชHน สติปdญญา ความดีงาม
ความรู= ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให=คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสูHจุดหมายที่ดีงาม พุทธองค6
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ตรัสไว=ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจHาฝูงเกี่ยวกับผู=นำและผู=บริหาร ตลอดผู=ตามไว=วHา
เหมือนหัวหน=าฝูงวHายน้ำไปสูHฝd¬งตรงกันข=าม หากโคหัวหน=าฝูงวHายไปตรง ฝูงโคทั้งหลายก็ตรงตามกัน และ
ประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน=าฝูงพาวHายไปคด โคทั้งฝูงที่ติดตามยHอมจะดำเนินไปคด และประสบกับ
ความลำบากฉันใด ในหมูHมนุษย6ก็ฉันนั้น บุคคลผู=ได=รับการแตHงตั้งให=เป/นใหญH หรือเป/นผู=นำหากมีคุณธรรมใน
การดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล=วผู=ตามยHอมจะเดินตามแบบของผู=นำด=วยดี และประสบกับความ
ปลอดภัย หากวHาผู=นำหรือหัวหน=าไมHประกอบด=วยคุณธรรมในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล=ว ผู=ตาม
ยH อ มจะดำเนิ น ไปตาม และประสบกั บ ความลำบาก ฉั น นั ้ น” ดั ง นั ้ น ผู = น ำต= อ งปฏิ บ ั ต ิ ต นให= ถ ู ก ต= อ งกH อ น
พระพุ ท ธศาสนาได= ส อนวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ต นที ่ เ หมาะสมสำหรั บ ผู = น ำและสามั ญ ชนหรื อ คนทั ่ ว ไปในการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน ตามหลักการที่เรียกวHา อปdณณกปฏิบัติ (ทางดำเนินที่ไมHผิด) ซึ่งมี 3 ข=อดังนี้ 1. ความสำรวม
ระมัดระวังในอินทรีย6 (อินทรียสังวร) ซึ่งก็คือการมีสัมมาสติ ควบคุมอินทรีย6ทั้งหก (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) 2.
ความเป/ น ผู = ร ู = จ ั ก ประมาณในการบริ โ ภค (โภชเนมั ต ตั ญ ³ุ ต า) 3. การรู = จ ั ก ตื ่ น ตั ว ไมH ป ระมาทหวั ่ น ไหว
(ชาคริยานุโยค) ซึ่งก็คือความขยันรู=จัก ทำงานอยHางจริงจัง ไมHเกียจคร=าน ไมHเห็นแกHนอน ผู=นำที่ดีจะต=องมี
ความสามารถในการนำตนเองให=รอดพ=นจากการเป/นผู=นำแบบพญามาร ซึ่งอาจเรียกวHาแบบทรราชย6ก็ได= และ
จะต=องนำตนเองให=พ=นจากกำลังภายนอกที่เหนือกวHาตนเอง รวมทั้งจากอำนาจกิเลสภายในของตนเองด=วย นำ
ตนเองให=พ=นจากการถูกกระทำจากกำลังทุกประเภทอาจจะครอบงำจนไมHมีอิสรภาพในการทำสิ่งที่ดีงาม
(จำนงค6 อดิวัฒนสิทธ6, 2558 : ออนไลน6)
ดังนั้น ผู=นำจึงต=องกำหนดกลยุทธ6การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค6กร (Strategic change
management in the organization) ซึ่งในยุคปdจจุบันมีความสำคัญมาก เป/นเรื่องที่ท=าทายเป/นอยHางยิ่ง
เพราะการเปลี่ยนแปลงยHอมกHอให=องค6กรมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค6 โครงสร=าง กระบวนการทำงาน การ
ออกแบบงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมในการทำงาน ทำให=องค6กรต=องให=ความสำคัญกับคนมากขึ้นโดย
จะต=องมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จำเป/นกHอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จึงจะทำให=การเปลี่ยนแปลง
บรรลุผล เพราะทุกสิ่งเป/นเรื่องไมHแนHนอนในสังคมมนุษย6ตามหลักพุทธธรรม สรรพสิ่งทั้งหลาย คือ ความไมH
เที่ยง ทุกอยHางเป/น อนิจจัง หลีกเลี่ยงไมHได= ดังนั้นองค6กรจะดำรงอยูHได=ตHอไปอยHางยั่งยืน จำต=องมีการกำหนด
กลยุทธ6การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค6กรที่เหมาะสม โดยกลยุทธ6จะเป/นตัวขับเคลื่อนกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานเพื่อให=บรรลุวิสัยทัศน6 และพันธกิจขององค6กร ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร6 โดยจะต=อง
อาศัยความรHวมมือจากบุคคลในองค6การทุกคน และผู=บริหารต=องมีทักษะ ความรอบครอบในการจัดการ ความ
ยื ด หยุ H น และการตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ6 (Strategies) กลวิ ธ ี (Tactics) ที ่ เ หมาะสมในการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค6กร โดยการหลักพุทธธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากหลักธรรมคำสอนขององค6สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ=ามากกวHา 2,600 ป‘มาแล=ว ฉะนั้นผู=นำในยุคแหHงการเปลี่ยนแปลง (New Normal) ต=องนำ
หลักพุทธศาสนาที่ถูกต=องตรงตามคำสอนขององค6พระสัมมาสัมพุทธเจ=ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการ
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