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 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนัก
ปกครอง 2) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 3) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาค้นคว้าเอกสาร จากวรรณกรรมมหาภารตะ เอกสารวิชาการ รวมท้ัง
เอกสารอื่นๆ อันเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยายแล้วน าข้อมูลท่ี
ได้จาการวิเคราะห์มาน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครอง  จริยธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่
ในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติ  ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการขัดเกลาทางสังคม ผ่านกฎเกณฑ์ กฎหมาย
จารีตปะเพณี ค่านิยมของสัคม ความประพฤติท่ีถูกหล่อหลอมด้วยการศึกษาจาก หลักศีลธรรม หลัก
ปรัชญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุขของตนเองและประโยชน์สุดต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
นอกจากนี้จริยธรรมนั้น ยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเลือกประพฤติปฏิบัติ เป็นไปเพื่อความ
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 2) จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมมหาภารตะ พบว่า  วรรณกรรมมหาภา
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สองฝ่าย จนไม่สามารถยุติลงได้ จนท าให้ท้ังสองฝ่าย ได้ท าการรวบรวมพันธมิตรไพร่พล กองทัพ มา
เผชิญหน้ากันและได้ท าสงครามกันท่ีทุ่งราบกุรุเกษตร ใกล้แม่น้ ายมุนา เป็นเวลา 18 วัน และจบลง
ด้วยชัยชนะของฝ่ายปาณฑพ  
 3) จากการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะพบว่าใน
วรรณกรรมมหาภารตะนั้นมีความสมบูรณ์ท้ังเรื่องหลักการของการเป็นนักปกครอง โดยมีการกล่าวถึง 
ส่วนในเรื่องจริยธรรมในตัวของนักปกครองนั้นผู้วิจัยพบว่านักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะนั้นได้
ให้ความส าคัญต่อการท าหน้าท่ี ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญทางจริยธรรม ความ
กตัญญู ความสามารถในการจูงใจคน การรู้จักใช้บุคคลความเช่ียววชาญในการรบ และการอ่อนน้อม
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ถ่อมตน ซึ่งเป็นจริยธรรมท่ีหน้าปกครองผู้ปกครองนั้นต้องน าไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นหลักของนัก
ปกครองท่ีท่ีกล่าวมานี้สามารถใช้ในปัจจุบันได้ 
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ABSTRACT 

Thesis Topic  : Analytical Study of the Reller’s in Mahabharata  
    Literature     
Student’ s Name : Phra Rattapoom thaniyo (Pongsaeng) 
Degree  Sought : Master Political  Science 
Program  : Government 
Anno Domini  : 2019 
Advisor  : Assoc.Prof. (Emeritus) Dr. Sukit  chaimusik  

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study the concepts 
and theories of ethics of the rulers, 2) to study the background and ethics in 
Mahabharata epic, and 3) to analyze the advantage and value of ethics of rulers in 
Mahabharata epic. The data of this qualitative research were collected f rom 
Mahabharata epic, academic documents and others concerned documents. The data 
were  ana lyzed,  c lass i f ied and p resented in a  descr ip t ive method.  
The results of the research were found as follows: 

1) The concepts and theories based on ethics of the rulers were set in the 
mankind by nature and needed to be developed by behavioral conditions through 
socialization, regulations, laws, traditions, cultures, and social values by learning in 
morality and philosophy with the purpose of oneself happiness and social 
advantages. Moreover, the ethics can be used in decision to do the right things 
needed by society for the benefit by oneself, others and society. Above all, the 
ethics can be expressed by acceptance of people in society as the ways of life and 
happy life. 

 2) The Mahabharata literature is a struggle story between two groups of 
cousins, Kaurava and Pandava princes. Both sides share the same blood. The 
Pandavas have five siblings, while the Kaurava faction has 100 brothers and sisters. 
The conflict of these two families has accumulated since childhood and become 
more intense when they grew up .Their conflicts spread to their relatives and allies. 
Since the conflicts could not be solved both families gathered allies, armies and 
troops for the battle at Kurukshetra near the Yamuna River for 18 days. The battle 
destroyed countless lives of the people of both sides and the battle ended with the 
victory of the Pandavas. 
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 3) The benefits and ethical values of the rulers appeared in the Mahabharata  
consisted of the principles of being a ruler. The rulers in the Mahabharata literature 
paid attention to the duty sacrifice, honesty, ethical courage, gratitude, ability to 
motivate people, knowing the right man in the right job,  having combat skills, and 
being humble that the rulers could apply in their duty performance today. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  นักปกครองท่ีดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) ในขณะท่ีอุดมการณ์ทาง
การเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วย แต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็นรายละเอียดท่ีอยู่นอกกรอบ
อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความน่าเช่ือถือรวมท้ังศรัทธา การกระท าอัน
ใดก็ตามถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเล่ียงถ้าเกิดผลเสียตามมา จริยธรรมของจะ
เป็นเครื่องช้ีแนวทางในการปฏิบัติ ในขณะท่ีอุดมการณ์ทางการเมืองจะท าหน้าท่ีเสมือนจิตวิญญาณ
ของระบบการเมืองในภาพรวม ซึ่งความหมายของนักปกครองท่ีแท้จริง ก็คือผู้ท่ีท าหน้าท่ีจัดสรร
แบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้ได้ท่ัวถึงทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  (ลิขิต ธีรเวคิน 
(2549)  สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2560. จาก http://www.manager.co.th) 

จากความหมายท่ีกล่าวมา ท าให้ในปัจจุบันเราจะเห็นภาพได้ชัดหลายประการว่า สาเหตุท่ีนัก
ปกครองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง พบว่าเกิดจากการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีผิดพลาด มีการทุจริตคอรัปช่ันของนักการเมืองหรือผู้ท่ีมีอ านาจปกครอง ซึ่งเห็นได้
ว่า นักปกครอง นั้นขาดจริยธรรมมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง แล้วมีปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ระบบอุปถัมภ์ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน เช่นการช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติ หรือการใช้อ านาจท่ี
ตัวเองมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  ท าให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและลุกลามบานปลาย
กลายเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะประเทศไทย 

ปัญหาทางจริยธรรมในเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน และอาจน าไปสู่ความล้มเหลวใน
การพัฒนาประเทศในท่ีสุดและดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปช่ันของประเทศไทย โดยองค์กร
เพื่อความโปร่งใสสากล ใน พ.ศ. 2550 - 2555 อยู่ในระดับ 3.3 - 3.5 จากคะแนนเต็ม 10 และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (Thairath. May 16, 2012) ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ การ
ทุจริตและการคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องประจักษ์ท้ังในและต่างประเทศ ไม่เคยสอบผ่านเลย ในเรื่องนี้อยู่ใน
อันดับ 80 จาก 130 กว่าประเทศ (Thairath. May 17, 2012) และสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศเมื่อวันท่ี 3 - 7 มกราคม 2555 
พบว่าอาชีพท่ีทุจริตคอรัปช่ันมากท่ีสุดคือ นักการเมือง คิดเป็นร้อยละ 42.96 จากจ านวนกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง 1884 คน จากทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ (Dailynews. May 3, 2012) ท้ังนี้คงเป็น
เพราะนักการเมืองไทยมีปัญหาด้านจริยธรรมหรือนักการเมืองไทยขาดจริยธรรมนั่นเองเมื่อนักงาน
เมืองไทยซึ่งเป็นผู้บริหารผู้ปกครองหรือผู้ช้ีขาดจริยธรรมแล้วจึงท าให้ผู้ใต้ปกครองผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
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รวมท้ังประชาชนเพราะยึดถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามด้วย (ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ 2555 , หน้า 
268) 
 จากปัญหาผู้วิจัยเห็นว่าควรมีองค์ความรู้ท่ีจะน าพาไปสู่ทางออกของปัญหา จนในท่ีสุดผู้วิจัย
ได้ศึกษาวรรณกรรมมหาภารตะ ซึ่งพบว่าวรรณกรรมมหาภารตะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
อินเดีย   ท่ีถูกเผยแผ่ไปท่ัวโลก เป็นท่ีกล่าวถึงว่าเป็นวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของการเป็นผู้น า 
ว่าด้วยเรื่องกลยุทธทางการเมือง การจิตวิทยาในการจูงใจสร้างขวัญก าลังใจ การบริหารจัดการ
ราชการแผ่นดินท่ีดี ซึ่งยังมีองค์ความรู้มากมายหลายหลากหลายเรื่องทางรัฐศาสตร์    ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ จึงท าให้องค์ความรู้ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ควรค่ามาแก่
การน าศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง แล้วน าองค์ความรู้เหล่านี้ออกมาใช้และเผยแผ่ให้เป็นประโยชน์ 
ในทางวิชาการต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิ จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนั กปกครองท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมมหาภารตะ   มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการปกครอง ประวัติความ
เป็นมาของวรรณกรรมมหาภารตะและมีการวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของนักปกครองท่ีปรากฏ
และได้มีการเสนอแนวคิดของการเป็นนักปกครองท่ีดีโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามทฤษฎีต่าง ๆ
เพื่อเปรียบเทียบกับหลักการเป็นนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 

1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครอง 
 1.2.2 เพื่อศึกษาประวัติความเปน็มาและจริยธรรมในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 

1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครองว่าเป็นอย่างไร 
 1.3.2 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและจริยธรรมในวรรณกรรมมหาภารตะมีความเป็นมา
อย่างไร 
 1.3.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะว่าเป็น
อย่างไร 
 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภา
รตะ  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตจริยธรรมของนักปกครองโดยมุ่งศึกษาแนวคิดหลักจริยธรรมของนัก
ปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ   โดยศึกษาประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ
วรรณกรรมซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดนักปกครองท่ีจะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมไว้เพียง   5  
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คน   1)  ภีษมะ  2) พระกฤษณะ  3)  ทุรโยชน์  4) อรชุน   และ  5) ยุธิษฐิระ  โดยยึดถือวรรณกรรม
เรื่องมหาภารตะ ฉบับกรุณา - เรืองอุไร กุศลาศัย ซึ่งน ามาแปลเป็นภาษาไทย เป็นหลักในการศึกษา
วิเคราะห์ 

1.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 ในการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ในวรรณกรรมมหาภารตะ ด้วยวิธีการ คือ 

1)  รวบรวมข้อมูล จากหนังสือวรรณกรรมมหาภารตะ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รวมท้ังเอกสารอื่น ๆ อันเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ
งานวิจัย ซึ่งเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าของผู้เช่ียวชาญท่ีวิเคราะห์ไว้มาแล้ว ซึ่งเป็นท่ียอมรับของ
นักวิชาการและบุคคลท่ัวไป  

2)  น ามาสรุป วิเคราะห์ ตีความ สรุปประเด็นส าคัญ และเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีเชิงบรรยาย
ตามความเหมาะสมแก่เนื้อหาในแต่ละบทเรียงตามล าดับความส าคัญ              

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 1.8.1 ท าให้ทราบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครอง 
 1.8.2 ท าให้ทราบประวัติความเป็นมาและจริยธรรมวรรณกรรมมหาภารตะ 

  1.8.3 ท าให้ทราบประโยชน์คุณค่าจริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
มหาภารตะ 

 1.8.4 ท าให้สามาถน าหลักจริยธรรมของนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะไป
เป็นแนวทางปรับใช้ท่ีเหมาะสมได้ 

1.7 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นิธิตำ สิริพงศ์ทักษิณ (2556, หน้า 238-240) ได้ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ “คุณธรรมของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะแห่งพันธะหน้าท่ีต่อผู้ใต้ปกครองและจริยศาสตร์ครอบครัว : เปรียบเทียบ
แนวคิดกับโลกตะวันออกในมหาภารตยุทธกับคัมภี่ร์หลุนอวี่” พบว่า ในตัวบทของมหากาพย์มหาภา
รตะพบว่าจะเน้นแนวคิดครอบครัวท่ีมีเรื่องของสถานภาพทางการเมืองในการก าหนดบทบาทของ
บุคคลในบางสถานการณ์โดยอิงความคิดในทางอภิปรัชญาท่ีว่าหากส่วนใดไม่ได้ท าหน้าท่ีตาม
โครงสร้างก็ไม่อาจถือได้ว่าเข้าถึงเอกภาพแห่งการรวมกันกับปรมาตมัน ท่ีถือเป็นพื้นฐานแห่งสรรพส่ิง
ท้ังปวง พระพรหมเป็นความจริงสูงท่ีสุดท่ีรองรับระบบวรรณะแต่ใช่ว่าอุดมคติของมนุษย์จะอยู่เพื่อ
ชีวิตมนุษย์อันห่างไกลโรคดังเห็นได้จากในตัวบทมีการพิจารณาปัญหาภายในมนุษย์และปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างรุ่นเพลงท่ีเกี่ยวโยงกับสังคมและระเบียบทางสังคมนั้นกล่าวคือการท าสงครามระหว่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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พี่น้องฝ่ายเการพและฝ่ายปานฑพ ท่ีล้วนอยู่ในวรรณะกษัตริย์ตามคัมภีร์พระเวทพวกกษัตริย์จะมี
หน้าท่ีปกครองซึ่งรวมไปถึงการออกรถเพื่อป้องกันอาณาจักรเป็นการท าตามหน้าท่ีโดยมีจิตภักดี
ศรัทธาต่อพระกฤษณะโดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายในการรักษาไว้ซึ่ง
ระเบียบวรรณะทางสังคมและเป้าหมายของการกระท าท่ีได้ร่วมกับพระพรหม การตายจึงเป็นเพียง
การเปล่ียนร่างไปสู่ร่างใหม่แต่ไม่ได้ถูกท าลายโดยส้ินเชิงตามปรัชญาฮินดูจึงมองว่าการตายเป็นเรื่อง
ธรรมดาแต่การตายท่ีประเสริฐคือการตายในหน้าท่ีของตนเท่านั้นเฉพาะทางคือการท าหน้าท่ีของตน
การละท้ิงหน้าท่ีถือว่าเป็นข่าวในแง่นี้จึงเป็นปรัชญาในลักษณะอภิปรัชญาท่ีแยกไม่ออกจากปรัชญา
สังคมท่ีเป็นการปฏิบัติตามบทบาทของหน้าท่ีในวรรณะและจริยศาสตร์ท่ี พิจารณาว่าการกระท าใดถูก
หรือผิดเท่ากับเป็นการกระท าท่ีมนุษย์ต้องท าหน้าท่ีซึ่งผูกพันกับภาระในสังคมหากไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี
ของตนแล้วย่อมจะน าไปสู่ความวุ่นวายในสังคมได้ 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่า มหาภารตะยุทธเลือกท่ีจะเน้นบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองใน
วรรณะกษัตริย์โดยไม่ได้เน้นไปท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในวรรณะอื่นซึ่งท าให้มองว่าบทบาทกษัตริย์นั้นมี
ความส าคัญต่อวันนั้นอื่นอย่างไรดังท่ีสะท้อนในนวธรรมศาสตร์ท่ีว่ากษัตริย์ถูกสร้างมาเพื่อปกป้อง
ระเบียบสังคมและท าให้บุคคลในวรรณะการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหากมองในทางกลับกันการท่ีกษัตริย์
จะท าให้บุคคล ใต้ปกครองปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนได้นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของภาษาจีนด้วย
ในแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าหากกษัตริย์ไม่ปกป้องประชาชนและอาณาจักรของพระองค์แล้วประชาชนก็ไม่
สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีตนพึงกระท าได้โดยสมบูรณ์จากตัวบทมหาภารตะยุทธหน้าท่ีท่ีส าคัญ
ในท่ีนี้คือการออกฤทธิ์ของอรชุนท่ีมาหาการเสนอให้เป็นตัวชูโรงในการน าเสนอว่าการออกรบและ
พัฒนาท่ี 1 ของกษัตริย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีจะท าให้หัวข้อมูลนายสิบด ารงอยู่ได้และปฏิบัติตามตาม
กันครั้งหน้าท่ีของตนได้แม้ว่าการท าหน้าท่ีนั้นจะต้องฆ่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของตนเองก็
ตามดังนั้นการท าหน้าท่ีคล้าย ใต้สถานการณ์เฉพาะท่ีมีเงื่อนไขจากสถานภาพทางการเมืองโดยนัยนี้จึง
เป็นเครื่องบ่งบอกว่าจริยธรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นไม่ว่าจริยธรรมของมนุษย์นี้จะ
ไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นโดยมนุษย์เองแต่มีพระพรหมเป็นผู้ก าหนดซึ่งเป็นวิธีทางน าไปสู่ภาวะความเป็นหนึ่ง
เดียวกับพระพรหมแต่ทว่าก็เป็นจริยธรรมในการใช้ในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปรัชญาขงจ๊ือแล้วจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับปรัชญาฮินดูตรงท่ีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีคือก าหนดสถานภาพให้แต่ละคนได้ยึดถือและปฏิบัติในปรัชญาฮินดูมีความคิด
ท่ีว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามซึ่งปฏิบัติตนให้สมกับฐานะนั้นหากเกิดความสับสนหรือไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบาทแล้วย่อมท าให้เกิดการแปรปรวนและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในท่ี
สุดท้ายกับปรัชญาขงจ๊ือในส่วนท่ีว่าหากส่วนใดไม่ได้ท าตามหน้าท่ีนั้นแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่ามีความ
รับผิดชอบต่อนาน การท่ีบุคคลไม่ด ารงตนอยู่ในสถานภาพของหน้าท่ีนั้นจะท าให้เกิดความวุ่นวายใน
สังคมกล่าวคือหัตถานะไร้ความเท่ียงตรงต่อนามค าพูดภาษาของวิกฤตไม่มีความหมายอะไร ส่ิงท่ีตกลง
กันแล้วไม่ท าตามนั้นเมื่อเจรจาไม่ได้ผลภารกิจหน้าท่ีก็ไร้ความส าเร็จ เมื่อภารกิจไร้ความส าเร็จ
จริยธรรมได้ท่ีต่างก็ไม่อาจรุ่งเรืองได้ราชทัณฑ์การลงทุนต่างๆก็ไม่อาจแก้ไขความวุ่นวายได้เพราะ
ประชาชนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องเหตุท่ีควรซื้อให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีของตนไม่
ว่าจะเป็นหน้าท่ีในครอบครัวหรือต่อรัฐดังตัวบทท่ีขงจ้ือกราบทูลฉีจ่ิงกงว่า กษัตริย์ให้เป็นดังกษัตริย์ขุน
นางให้เป็นด่ังขุนนางบิดาให้เป็นดังบิดาบุตรให้เป็นดังบทเพราะหากสร้างให้เกิดความชอบธรรมต่อ
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นานแล้วทุกอย่างท่ีดีงามจะต้องตามมาตรฐานการแก้ไขความวุ่นวายจึงจะต้องแก้ไขท่ีเห็นขั้นต้นก่อน
โดยเฉพาะบทบาทของผู้ปกครองต้องประพฤติตนอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดีเพราะมีฐานะใน
อ านาจท่ีท่ีจะส่งผลให้ผู้ใต้ปกครองจัดการท าตามได้อย่างกว้างขวางเปรียบเทียบกับวิญญูชนลูกเป็นต้น
กรมประชาชนเป็นต้นหญ้าเมื่อต้นลมพัดไปทุกทิศทางก็จะผ่านยากตามไปด้วยเพราะมนุษย์สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เมื่อมีแบบอย่างได้ 

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงบุคคลหนึ่งอาจมีหลายบทบาทและหน้าท่ีท่ีขัดแย้งในเวลาเดียวกัน
จากการศึกษาตัวบทเรื่องสมบัติยาก็มีการค านึงถึงปัญหาข้อดีเช่นกันโดยมีประเด็นการมองเรื่องความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าท่ีในสถานการณ์เฉพาะท่ีบุคคลต้องเลือกว่าจะปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน
มากกว่ากันซึ่งจะมีความแตกต่างระหว่าง 2 ปรัชญาในมุมมองการจัดความส าคัญของต าแหน่งตาม
สถานภาพท่ีคาบเกี่ยวระหว่างบทบาทของความสัมพันธ์ในครอบครัวและบทบาทความสัมพันธ์เชิงการ 
อ านาจทางการเมืองระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองโดยปรัชญาฮินดูในมหาภารตยุทธจะมีความคิด
ว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ปฏิบัติหน้าท่ีตนให้สมกับงานในระบบ
วรรณะเป็นส าคัญ ซึ่งการแบ่งประเภทของคนเช่นนี้จะเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพทางการเมืองเขตเช่นผู้
ท่ีอยู่ในวรรณะกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการต้องมีหน้าท่ีดูแลรักษาหน้าจอให้เป็นปึกแผ่นและคุ้มครองให้
ผู้ใต้ปกครองในวันนั้นลืมปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนในสังคมดังนั้นการให้ความส าคัญกับหน้าท่ีของคนใน
โครงสร้างอย่างไรจึงเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมด้วยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ให้ความส าคัญ
กับหน่วยย่อยในสังคมอย่างครอบครัวเพียงแต่จะมองว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยจะคงอยู่ได้นั้น
จ าเป็นต้องมีรัฐท่ีเป็นปึกแผ่นมั่นคงเสียก่อนจึงท าให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าท่ีต่อรัฐเป็นสัตว์ คันซึ่ง
จะเห็นความแตกต่างระหว่างปรัชญาขงจ๊ือในแง่ท่ีว่าหากบุคคลจ าเป็นต้องเลือกในสถานการณ์ท่ี
ขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าท่ีของรัฐกับบทบาทหน้าท่ีต่อครอบครัวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้นั้นความชอบ
ธรรมในฐานะบุตรสมาชิกในครอบครัวจะถูกให้ความส าคัญอยู่เหนือสถานภาพทางการเมืองอื่นท้ังส้ิน
เพราะปรัชญาขงจ๊ือจะให้ความส าคัญอยู่ในหน้าท่ีการครอบครัวเป็นอันดับแรกบนพื้นฐานความกตัญญู
และมองว่าครอบครัวจะถือว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมแต่งานทุกครอบครัวท าให้โครงสร้างหน้าท่ีของ
สังคมมีความสมบูรณ์จะส่งผลให้สังคมหรือรัฐโดย รวมความสุขเพราะครอบครัวถือว่าเป็นรากฐานของ
สังคมการเมือง ปรัชญาขงจ้ือ ตามสภาพปกติของจิตน้ าไหลลงต่ าเหมือนน้ าท่ีไหลลงต่ าเมืองล่างคือ
การยกระดับจิตให้มันก็จะพัฒนาให้จิตสูงขึ้นเพราะว่าส่ิงท่ีมันต่างหรือความเป็นมนุษย์ เป็นปรัชญาท่ีมี
ความเล่ือมใสสูงสุดบนพื้นฐานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

พนิดำ ประยูรศิริ  (2541, หน้า 135) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนักการเมือง กับการ
ยอมรับของประชาชนและได้กล่าวถึงผู้น าหรือนักการเมืองท่ีดีควรมีคุณภาพแห่งจิตใจหรือจริยธรรม
ประจ าใจดังนี้ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องซึ่งเป็นจริยธรรมท่ี
ทุกคนในสังคม ต้องการเห็นความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมแต่เนื่องด้วยนักการเมือง
เป็นผู้ท่ีมีอ านาจในสังคมและมีส่วนในการท างานน าสังคมไปสู่ความดีขึ้นหรือเลวลงนักการเมืองจึงควร
มีจริยธรรมข้อนี้มากกว่าคนธรรมดา อริสโตเติลกล่าวว่าถ้าการปกครองนั้นไม่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมแล้วไซร้การปกครองนั้นย่อมเลวร้ายแต่สถานท่ีเท่ียว 
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กำรมีศีลธรรมประจ ำใจ นักการเมืองต้องกระท าตนให้เป็นผู้ประพฤติเหลวแหลกโดย
มาตรฐานของความประพฤติเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเช่นไม่เป็นคนโกหกพกลมหน้าไหว้หลังหลอก
และจะต้องมีความจริงใจ ท้ังในค าพูดและการกระท าของตนเอง 

กำรมีควำมรับผิดชอบ นักการเมืองต้องยอมรับความผูกพันในหน้าท่ีของตนท่ีตนส่ังหรือหาก
เกิดข้อผิดพลาดก็พร้อมท่ีจะรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขโดยเร็วหากผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหาย
นักการเมืองจะต้องพร้อมท่ีจะพิจารณาตนเองหรือหลีกทางให้ ผู้อื่นเข้ามาด ารงต าแหน่งโดย
กระบวนการตามหลักเกณฑ์ของสังคมอย่างสันติวิธี 

กำรเคำรพกติกำของสังคม ทุกส่ิงต้องมีกติกาก าหนดขอบเขตว่าคนในสังคมจะต้องท า
อะไรบ้างและท าส่ิงใดไม่ได้บ้างกติกาท่ีส าคัญท่ีสุดของทุกสังคมคือกฎหมายบ้านเมืองนักการเมืองแม้
จะมีอ านาจมากก็ไม่อาจจะอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองได้และจ าเป็นต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ประชาชน
ในการแสดงให้เห็นว่าตนมีความระมัดระวังในการกระท าหน้าท่ีของตนจะไม่ละเมิดกฎหมายและ
พร้อมท่ีจะเคารพกฎหมายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินัยทางการเมืองซึ่งเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการพัฒนาการเมืองและประเทศชาติสังคมใดระเบียบวินัยหย่อนยานอ านาจหน้าท่ีของรัฐ
จราจรและสายประสิทธิภาพในทางปฏิบัติก็จะลดทอนความชอบธรรมของรัฐบาลและนักการเมืองข้อ
เส่ือมลงด้วยในท่ีสุดความเส่ือมทรามทางการเมืองก็จะครอบง าสังคมนั้น 

นักกำรเมืองต้องมีควำมยุติธรรม ความรู้ท าโดยปกติเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบถึงการได้
เสียของหมู่ชน จากผลของการจัดสรรทรัพยากรของสังคมในฐานะท่ีนักการเมืองเป็นผู้มีอ านาจในการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีส าคัญและจ าเป็น จึงต้องใช้อ านาจด้วยความเท่ียงธรรมตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนและตามหลักเหตุผลในการส่ังการใดๆด้วยความไม่ล าเอียงหรือความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2538, หน้า 139 – 149)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักการเมือง
ท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

นักปกครองท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงนอกจากจะมีคุณวุฒิท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารประเทศชาติจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถ บริหาร จัดการ ได้อย่างดีเลิศใน 3 ด้านคือบริหารงาน
บริหารคนบริหารเศรษฐกิจคือสามารถบริหารได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพทางต้องเป็นคนท่ีชอบเรียนรู้มี
ลักษณะเป็นนักเรียนตลอดชีวิตไม่ปฏิเสธส่ิงใหม่ไม่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยเอาตนเองเป็น
ศูนย์กลางแต่เปิดใจพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกตลอดเวลารวมท้ังต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการ
บริหารแล้วเป็นอย่างดีสอดคล้องเหมาะสมกับการเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหารประเทศ 

นักการเมืองท่ีเป็นผู้มีคุณประโยชน์จะต้องท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละนักการเมือง
ต้องท าทุกส่ิงโดยเห็นส่ิงส่วนรวมเป็นหลักไม่เห็นแก่ส่วนตนพวกพ้องท าหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
และต้องไม่ประนีประนอมต่อ การกระท า ท่ีไม่ถูกต้องหรือเป็นผลร้ายของประเทศชาติ แต่ในความ
เป็นจริงนักการเมืองเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเมื่อนักการเมืองด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้วย่อม
ต้องหาโอกาสถอนทุนโดยหาผลประโยชน์ส่วนตัวขณะลงต าแหน่งเป็นเหตุให้นักการเมืองเหล่านั้นไม่
สามารถเสียสละหรืออุดมการณ์เพื่อมวลชนเป็นหลักได้ 

นักการเมืองท่ีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคนในประเทศจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าหากได้
นักการเมืองท่ีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและมีความกระตือรือร้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
นักการเมืองท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะต้องเป็นผู้น่าเช่ือถือของคนท่ีต้องตามและคนท่ีติดตามสัมพันธ์
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ด้วยผู้คนจะอยากฟังความคิดเห็นและมุมมองของเขาเพื่อจะได้ทิศทางท่ีเป็นประโยชน์และการเมือ ง
จ าเป็นต้องเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์ มองอนาคตเป็นคนท่ีมีความคิดริเริ่มไม่มองอะไรแค่ไม่เป็นคนคิดส้ันคิด
ต้ืนไม่ละเอียดรอบคอบและต้องเป็นผู้ท่ีมีใจเปิดกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเป็นคนมี
เหตุผลเป็นคนท่ีทันสมัยมีลักษณะของความเป็นสากลสามารถติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับ
นานาประเทศได้ 

นักการเมืองท่ีมีคุณลักษณะชีวิตท่ีดี ต้องมีลักษณะพื้นฐานของการด าเนินชีวิตแบบเสมอต้น
เสมอปลายก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นอย่างไรเมื่อได้รับต าแหน่งก็เป็นเช่นนั้นไม่เป็นการเสแสร้ง
คุณลักษณะชีวิตท่ีคุณได้ได้แก่ต้องมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนผู้ทุกข์ร้อนคนด้อยโอกาสในสังคม
ชนกลุ่มน้อยในประเทศ มีความมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย
ความเสมอภาคและต้องเรียนรู้ท่ีจะให้อภัยมีความมั่นคงในอารมณ์รู้จักอดทนอดกล้ันรักษาจิตส านึก
ถูกต้องและความชอบธรรมอยู่เสมอไม่มีนิสัยนักเลงหัวไม้ไม่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลข่มขู่ บังคับผู้ด้อย
กว่านอกจากนี้ยังต้องมีความสุภาพอ่อนโยนไม่ถือตัวมีความขยันขันแข็งมีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจ
และยอมรับผิดไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นต้องเป็นผู้ท่ีแสดงตนรับผิดชอบอยู่เสมอ 

นักการเมืองท่ีดีต้องมีประวัติดีมีการด าเนินชีวิตต้ังแต่อดีตท่ีโปร่งใสท้ังในชีวิตการงานและชีวิต
ส่วนตัวจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความหวังดีต่อสาธารณชนและต้องมีชีวิตครอบครัวเป็นแบบอย่างชีวิต
ครอบครัวจะเป็นภาพสะท้อนว่าหากนักการเมืองยังไม่สามารถบริหารครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันท่ีเล็ก
ท่ีสุดในสังคมได้เมื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองเขาจะสามารถบริหารประเทศได้ดีได้อย่างไร
นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ท่ีประกอบสัมมาอาชีพมาตลอดไม่มีประวัติทุจริตไม่มีประวัติในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีสังคมไม่ยอมรับไม่มีประวัติของการเป็นนักเลงเจ้าพ่อหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ การพนัน
รวมถึงธุรกิจท่ีสร้างปัญหาสังคมมาก่อนเพราะนักการเมืองไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในพื้นท่ีเท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในโลกนี้ด้วย 

นักการเมืองท่ีดีต้องมีคุณวาจา คุณกิริยา นักการเมืองจะต้องเป็นผู้มีวาทศิลป์มีค าพูดท่ีสุภาพ
มีเหตุมีผลรักษาค าพูดไว้ให้มั่นคงไม่โกหกไม่กลับกลอกไม่ปล้ินปล้อนต้องไม่เป็นคนท่ีชอบด่าว่าแต่ผู้อื่น
ต้องไม่พูดให้ร้ายโจมตีและท่ีส าคัญจะต้องสามารถพูดจาส่ือสารได้ดีกับบุคคลในทุกระดับของสังคมท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ต้องประกอบไปด้วยคุณกิริยาคือต้องเป็นผู้มีความ
สง่างามมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเป็นผู้รู้ท่ีกาลเทศะวางตัวได้เหมาะสมสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภททุก
ระดับเป็นตัวแทนของประเทศได้อย่างดีในการสู่เวทีโลก 

นักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องเป็นคนท่ีมีคุณธรรมประจ าใจจะต้องมีความยุติธรรม
ไม่เป็นคนล าเอียงเป็นคนมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นผู้ท่ีรักษา
ค าพูดและเป็นผู้ท่ีมีสติในการพินิจวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจ
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีอุดมการณ์มีหลักการในการด าเนินชีวิตส่วนตัวในการบริหารประเทศคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักการเมืองเป็นคุณลักษณะสมบัติเด่นและเป็นคุณต่อประเทศชาติมากท่ีสุดหาก
นักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การมีการศึกษาสูงก็ไม่สามารถน าพาประเทศชาติไปสู่
ความไพบูลย์ผาสุกได้ 

นักการเมืองท่ีดีมีความเข้มแข็งเด็ดเด่ียวและกล้าหาญขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อน
เบาแม้ว่าสังคมในปัจจุบันไม่ได้เป็นสังคมท่ีต้องท าศึกสงครามอย่างในอดีตแต่นักการเมืองก็ต้องมีความ
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เข้มแข็งกล้าหาญยังเป็นที่จ าเป็นและท่ีส าคัญ เพราะหน้าท่ีของความเป็นนักการเมืองคือน าทิศน าทาง
คนจ านวนมากไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีนักการเมืองจะต้องเข้มแข็งและ
เด็ดขาดซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของการกล้าตัดสินใจสามารถรับแรงกดดันรอบด้านแรงกดดันจาก
เสียงวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองจะต้องยืนหยัดต่อการตัดสินใจหากตัดสินใจนั้นถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อผลส่วนรวมและประเทศชาติในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะในความ
เข้มแข็งเด็ดขาดนั้นง่ายต่อการน าไปสู่ความเป็นเผด็จการนักการเมืองจึงต้องรู้จักใช้อ านาจอย่างเป็น
ธรรม 

นักการเมืองต้องมีทีมงานท่ีสามารถในยุคสารสนเทศ และเทคโนโลยีระดับสูงข่าวสารข้อมูล
ต่างๆเพิ่มข้ึนเรื่อยๆเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเรียนรู้
ได้ครบถ้วนได้ทันเวลาบุคคลท่ีไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นคนละ
สมัยในเวลาอันส้ันนอกจากนี้ สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นนักการเมืองจึงไม่สามารถมีความรู้
ความสามารถในทุกๆด้านอย่างครบถ้วนจ าเป็นต้องอาศัยทีมงานในการช่วยเหลือท างาน ท้ังการวิจัย
การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดเป็นนโยบายท่ีเป็นรูปประธรรมไม่ว่านักการเมือง
จะมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพประสิทธิภาพในการท างานสูงแต่การท างานเพียงคนเดียวจะท าให้
ได้งานท่ีจ ากัดเพราะมีเวลาจ ากัดจึงจ าเป็นจะต้องมีคนมาช่วยนักการเมืองไม่เพียงจะต้องมีความรู้
ความสามารถโดยส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังต้องสอนและสามารถพัฒนาผลสร้างทีมงานได้และสอนให้
ทีมงานสร้างทีมงานท่ีดีต่อไป 

นักการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยนักการเมืองต้องเป็นผู้ท่ีมีลมการทางการเมืองใน
แนวทางประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นนักการเมืองในลักษณะสังคมภูฏาน นักการเมืองท่ีมีลักษณะของความ
เป็นประชาธิปไตยจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตเป็นคุณสมบัติท่ีจะช่วยให้คนในสังคมใน
ประเทศเข้าใจระบอบประชาธิปไตยได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเห็นแบบอย่างรวมท้ังการท่ีนักการเมืองยึด
มั่นตามวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้ประชาธิปไตยได้รับการยอมรับยิ่งขึ้นในโลกอันจะส่งผลดีต่อ
ประเทศท้ังในทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการด้านการค้าการลงทุน  

1.8  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งได้น าแนวคิดหลักจริยธรรมของนักปกครองมา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งมีในวรรณกรรมมหาภารตะนั้น มีตัวละครมากมาย ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก ผู้วิจัย จึงได้ท าการพิจารณา เลือกเอาเฉพาะตัวละครท่ีมีบทบาททาง
จริยธรรมนักปกครอง ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวละครท่ีหากน ามาศึกษาวิเคราะห์แล้วจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีตัวละครแสดงออกซึ่งมีความสอดคล้องกับ
จริยธรรมนักปกครองซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความเหมาะสม ในการเป็นนักปกครองตามแบบอย่างท่ีสังคมและ
ประชาชนต้องการ ท้ังนี้มีองค์ประกอบส าคัญ คือ 
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ตัวบุคคลที่เป็นนักปกครองใน

วรรณกรรมมหำภำรตะ 
   1)  ภษีมะ 
   2) พระกฤษณะ 
   3) ทุรโยชน์ 
   4) อรชุน 
   5) ยุธิษฐิระ 

   
                           แผนภูมิที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1.9 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

จริย  หมายถึง ความประพฤติ, กิริยาท่ีควรประพฤติ 
ธรรม  หมายถึง คุณความดีค าส่ังสอนในศาสนาหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาความยุติธรรม

ความถูกต้อง  
จริยธรรม หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมส่ิงท่ีควรประพฤติและประพฤติ

เหมาะสมในส่ิงท่ีถูกต้องซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น  
ศีลธรรม หมายถึง  ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ ธรรมในระดับศีล ศีลและธรรม  

 จริยธรรมของนักปกครอง  หมายถึง  จริยธรรมท่ีนักปกครองควรประพฤติความดีระดับ
ต่างๆท่ีสังคมหรือบุคคลจ าเป็นต้องยึดถือ  

วรรณกรรม  หมายถึง หนังสือเอกสารท่ีมีลักษณะเป็นศิลปกรรมมีเนื้อหาสาระท่ีผู้เขียนส่ือ
ความหมายมายังผู้อ่านซึ่งหมายถึงงานเขตทุกชนิดวรรณกรรมจึงเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือท่ีมี
รูปแบบต่างๆมีภาษาและเนื้อหาสาระเหมาะกับวัยท่ีผู้ศึกษา จะศึกษาจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึก
ทักษะในการอ่านได้แนวคิดในการประพฤติปฏิบัติและได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน  

วรรณกรรมมหำภำรตะ   หมายถึงวรรณกรรมมหาภารตะ ฉบับ อ านวยการแปลโดย กรุณา-
เรืองอุไร กุศลาสัย 

กำรปกครอง หมายถึง กิจกรรมของบุคคลและสถาบันในอันท่ีจะขจัดปัญหาหรือความขัดแย้ง
สาธารณะการจัดสรรแบ่งปันหรือประสานประโยชน์ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าให้แก่สังคมตามโอกาส
และความส าคัญของกลุ่มและบุคคลเพื่อความคงอยู่และสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม  

จริยธรรมของนักปกครอง  หมายถึง  หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติ 
คุณสมบัตินักปกครอง คุณธรรมนักปกครอง ภาระผู้น าของนักปกครอง  ท่ีแสดงออกทางเป็น
พฤติกรรม กาย วาจา ใจ อันเป็นการปฏิบัติตนเพื่อเป็นไปและส่งผลกระทบต่อตนเอง การปกครอง ท่ี
เกิดผลเป็นความสงบเรียบของสังคมและประเทศชาติ 

จริยธรรมที่ปรำกฎในวรรณกรรมมหำภำรตะ 
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บทที่ 2  
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับจรยิธรรมของนักปกครอง 

 การศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 
ผู้วิจัยจะศึกษารวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมมหาภารตะและหนังสือเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้แก่
วิทยานิพนธ์รวมท้ังเอกสารอื่นอันเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัยซึ่งเป็นผลของ
การศึกษาค้นคว้าของท่านผู้รู้ท่ีได้วิเคราะห์มาแล้วซึ่งเป็นท่ียอมรับของนักวิชาการบุคคลท่ัวไปเพื่อเป็น
แนวทางในการวางแนวความคิดในงานวิจัยดังนี้ 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักจริยธรรม 
 2.2 ความหมายของนักปกครอง 
 2.3 บทบาทของนักปกครอง 
 2.4 รูปแบบของนักปกครอง 
 2.5 หลักจริยธรรมนักปกครอง 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักจริยธรรม 

2.1.1  ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรม  เป็นส่วนท่ีส าคัญของ วิชาปรัชญา ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีว่าด้วย เรื่องความดีงามทาง
สังคมมนุษย์ สามารถแยกแยะว่าส่วนไหนเป็นส่ิงท่ีผิด ส่วนไหนเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง สามรถอธิบายได้อย่าง
ท่ีเข้าใจได้โดยง่าย จริยธรรม หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีถูกต้องจากส่ิงผิด ดีจากเลว ซึ่งความหมาย
ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.  2554 ,  2560)  ไ ด้ให้ความหมายไว้ว่า ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบั ติ  ศีลธรรม  กฎ
ศีลธรรม จริยธรรม ในความหมายในประเทศตะวันตก เรียกจริยธรรมว่า หลักจริยธรรม 
(Moral philosophy )  
 จริยธรรม มาจากค าว่า จริย กับ ธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ 
ธรรมะหมายถึง คุณความดี ค าส่ังสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความ
ยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ กฎหมาย ส่ิงของท้ังหลาย  
 จริยธรรม  หมายถึง ความถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัด
ฐานของตนเองว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีดีงาม และอะไรคือความถูกต้อง โดยท่ัวไปมิได้มีการเขียนเป็นกฎ
ข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสังคมใน
ขณะเดียวกัน 

จริยธรรมเป็นเรื่องท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการสนใจท่ีจะศึกษา เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา
จริยธรรมในสังคมไทยและหาทางปลูกฝังให้บุคคลในสังคมมีจริยธรรมควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อให้การ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการศึกษาจริยธรรมได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
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พุทธทาสภิกขุ (2514 , หน้า12) ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมได้แก่
ระเบียบปฏิบัติซึ่งมุ่งให้เกิดความผาสุกความสงบสุขเนื่องด้วยสังคมเป็นใหญ่ซึ่งจริยธรรมคุณธรรมหรือ
ศีลธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ท าขึ้นบัญญัติขึ้นแต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เองหรือตามความต้องการ
ของมนุษย์เอง 

พระราชวรมุนี  (ป.อ.ปยุตโต) (2544, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่า หมายถึง 
การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่การยังชีวิตให้เป็นไปการครองชีวิตการใช้ชีวิตการเคล่ือนไหวของชีวิตทุก
แง่ทุกด้านทางกายวาจาใจทางด้านส่วนตัวสังคมอารมณ์จิตใจและปัญญาอย่างถูกต้อง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523, หน้า 65)  ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่าหมายถึง
ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ
ด้วยลักษณะและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมจะมีลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภทก็
คือเป็นลักษณะท่ีสังคมต้องการให้มีอยู่ในตัวสมาชิกของสังคมนั้นพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบให้การ
สนับสนุนและผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและเหมาะสมส่วนอีก
ประเภทหนึ่งคือลักษณะท่ีสังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในตัวสมาชิกในสังคมเป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษ
หรือพยายามจ ากัดและผู้กระท าประพฤตินั้น ส่วนมากรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและไม่สมควรดังนั้นผู้
ท่ีมีจริยธรรมสูงคือผู้ท่ีมีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทท่ีสองน้อย  

วศิน อินทสระ (2539, หน้า 169) กล่าวว่า จริยธรรม มีท้ังความหมายกว้างและความหมาย
แคบซึ่งกล่าวเฉพาะความหมายท่ีเห็นใกล้ชิดและท่ีจะน ามาปรับใช้จริยธรรมท่ีมีความหมายกว้างมาก 
อาจจะรวมไปถึงค่านิยมคือสภาพหรือการกระท าบางประการท่ีเราเช่ือยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะได้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของสังคมหรือของตัวเองเช่นความดีความซื่อสัตย์สุจริตฯเหล่านี้เป็น
ค่านิยมฝ่ายดีแต่อาจจะมีค่านิยมฝ่ายช่ัวเช่นการด่ืมสุรายาเมาการเป็นชู้กับเมียเขาการแต่งกายนิยมใช้
ของท่ีผลิตจากต่างประเทศการใช้ของราคาแพงแพงและอื่นๆค่านิยมท่ีจัดเป็นจริยธรรมคือค่านิยมฝ่าย
ดีส่วนจริยธรรมท่ีมีความหมายอย่างแคบหมายถึงศีลธรรมคุณธรรมอันเป็นธรรมะท่ีควรประพฤติเช่น 
เบญจศีล เบญจธรรมหิริโอตัปปะ อิทธิบาท 4 กุศลกรรมบถ 10   อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นต้น ฉะนั้น
จริยธรรมก็คือค่านิยมในระดับต่างๆซึ่งสังคมและบุคคลต้องยึดถือยึดมั่น 

วิทย์    วิศทเวศย์ (2528, หน้า 13)  กล่าวไว้ว่า จริยธรรมคือความประพฤติตามค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์   โดยใช้วิชาจริยศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณค่าสามารถวิเคราะห์ค่านิยมท่ีเป็นคู่กัน
สามารถแยกแยะได้ว่า ส่ิงไหนดีควรท า และส่ิงใดควรละเว้น 

สาโรช บัวศรี (2526, หน้า 12) กล่าวว่า  จริยธรรมคือหลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2524, หน้า 11) กล่าวไว้ว่า  จริยธรรมหมายถึงธรรมท่ีควรประพฤติ 
ได้แก่ พฤติกรรมหรือการกระท าทางกายวาจาและใจอันดีงามท่ีควรประพฤติปฏิบัติตรงข้ามกับส่ิงท่ี
ควรงดเว้น  

แสง จันทร์งาม (2550, หน้า 102) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความ
ประพฤติท่ีสังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าท่ีท่ีสมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติประพฤติต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม
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ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าส่ิง
ใดถูกส่ิงใดผิด 

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม (2556) ส่วนค าว่าจริยศาสตร์มาจากภาษาสันสกฤต 2 ค า คือ จริย 
หมายถึง ความประพฤติ กับศาสตร์หมายถึง ความรู้ ถ้าจะแปลตามตัวอักษร จริยศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติจริยศาสตร์ในภาษาอังกฤษคือ Ethics ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า Ethos มี
ความหมายว่า Custom คือขนบธรรมเนียมหรือธรรมเนียมประเพณีส่วนค าว่า Ethics มีความหมาย
ว่าศาสตร์แห่งศีลธรรม (science of morals) ท้ังนี้ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2525 ได้ให้ความหมาย จริยศาสตร์ ว่าเป็นปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติ และการของชีวิต
ว่า อะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร  

กล่าวโดยสรุป จริยธรรม คือส่ิงท่ี ปรากฏมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ ความประพฤติท่ีมนุษย์ความประพฤติ ท่ีได้รับจากหลักการทางศาสนา
คือศิลธรรมหลักปรัชญาจารีตประเพณีกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะแสวงหาประโยชน์สุขแก่ตนเอง
และสังคมนอกจากนี้จริยธรรมยังใช้เป็น บรรทัดฐานในการประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ
และการกระท าท่ีถูกต้องเหมาะสม ในสภาวะหรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นศีลธรรม ท่ีใช้ เจาะจงเฉพาะกลุ่ม  

2.1.2  องค์ประกอบของจริยธรรม 
 จริยธรรมนั้นกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อน แล้วพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะ

สะท้อนออกไปต่อผู้อื่นและสังคม  การท่ีจะพัฒนาให้คนนั้นมีจริยธรรมได้นั้นก็ต้องวางประกอบต่างๆ
เพื่อเป็นหลักในการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น โดยองค์ประกอบ
ของจริยธรรมนั้น ย่อมมีท่ีมาแตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสามารถจ าแนกท่ีมาและองค์ประกอบ
จริยธรรมได้ดังต่อไปนี้ โดยจะขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 เสริมวิทย์ ศุภเมธี (2531, หน้า 295) กล่าว่า การท่ีปัจเจกชนคนธรรมดาจะพัฒนาตนไปสู่
การมีจริยธรรม ย่อมต้องมีความพร้อมทางจิตใจก่อน จากค ากล่าวที่ว่า เมื่อไม่ได้พัฒนาท่ีจิตใจ การจะ
พัฒนาใดๆก็ไร้ผล การพัฒนาต้องเริ่มท่ีใจคน ย่อมให้ผลพัฒนาท่ีถาวร  จึงเป็นไปได้อยากหากจะ
พัฒนาจริยธรรมไม่เริ่มท่ีจิตใจ ซึ่งการพัฒนาทางจริยธรรมย่อมท าได้ และมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้  

1) ความเฉลียวฉลาด บุคคลท่ีมีความสนใจรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

 แล้วน าไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่น เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ และเรียนรู้ของสังคมได้ถูกต้อง 
2) สุขภาพจิตดี  เป็นบุคคลท่ีไม่ค่อยวิตกกังวลมากนัก รู้จักปรับตัว สามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) มีประสบการณ์ทางสังคมกว้างขวาง รู้จักและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาความ
ต้องการของบุคคลอื่น  เพื่อช่วยให้เกิดความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้อย่างถูกต้อง  

 
 



 

13 

 

  ดวงดาว พันธุมนาวิน (2524, หน้า 2-3) กล่าวว่า จริยธรรม เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์
มาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติและการกระท าในส่ิงท่ีดีงามของบุคคลในสังคมท้ังหลาย ท้ังทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ โดยถือปฏิบัติเป็นประจ า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความเข้าใจในสังคมของตนนั้น ถือว่าการกระท าชนิด
ใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใด ควรละเว้น ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่ 
เหมาะสมมากน้อยเพียงใดปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมนี้ขึ้นอยู่
กับ อายุระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง
สังคมและศาสนาเป็นส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มรู้ต้ังแต่เกิดโดยเฉพาะในช่วงอายุ 2 ถึง 10 ปีจะได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมด้านนี้เป็นพิเศษ 

2) เจตคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่างๆว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นง่าย ๆ เพียงใดซึ่งสามารถจะสอดคล้องกับค่านิยมใน
สังคมนั้นแต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีเจตคติต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ได้เจตคติเชิง
จริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายกว้างกว่าความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะเจตสตินั้นรวมท้ัง
ความรู้และความรู้สึกเรื่องนั้นๆเข้าด้วยกันฉะนั้น เจตคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติท่ีส าคัญจะใช้
ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้อย่างแม่นย ากว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของบุคคล
แต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้เจ็ดนาทีเชิงจริยธรรมของบุคคลในเวลาหนึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

3) เหตุผลทางจริยธรรม หมายถึงการท่ีบุคคลใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท่ีจะกระท า
หรือไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้น เหตุผลดังกล่าวช่วยให้ทราบเหตุจูงใจ
และแรงจูงใจท่ีอยู่เบื้องหลังของการกระท าของบุคคลการศึกษาเหตุผล เชิงจริยธรรมท าให้ทราบว่า
บุคคลมีจริยธรรมในระดับแตกต่างกันอาจมีการกระท าคล้ายคลึงกันได้เสมอและบุคคลท่ีมีการกระท า
เหมือนกันอาจมีเหตุผลเบ้ืองหลังการกระท าและท้ายสุดท าให้ทราบระดับจริยธรรมท่ีแตกต่างกันได้ 

4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบหรืองด
เว้นการแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฏเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้นตัวอย่างพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ
เช่นการให้ทานการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นพฤติกรรมท่ีสังคมไม่
ยอมรับเช่นการโกงส่ิงของเงินทองหรือคะแนนสอบการขโมยและการกล่าวเท็จพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
เป็นส่ิงท่ีสังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอื่นอื่น ท้ังนี้ เพราะการกระท าในทางดีและทางเร็วของ
บุคคลส่งผลตรงต่อความผาสุกและความสุขของสังคม  

กล่าวโดยสรุปว่า การท่ีมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง จะสามารถพัฒนา ทางจริยธรรม ให้มีความ
พร้อมได้นั้นในจุดเริ่มต้นต้องมีความพร้อมทางจิตใจเป็นเบื้องต้นก่อน มิฉะนั้นแล้วก็ไม่พร้อมท่ีจะ
พัฒนาทางจริยธรรมได้ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วยความเฉ ลียวฉลาดมี
สุขภาพจิต และการเรียนรู้จากสังคม ของคนคนนั้นอยู่อย่างรอบด้าน การมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เกิด 
การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมดีงามของคนคนนั้นในสังคม ก็ต้องมีการปฏิบัติ ปลูกฝังทางด้าน
กายวาจาและจิตใจ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และได้รับ การถ่ายทอดจากแบบอย่ างท่ีดีรวมไปถึง
ครอบครัว อันมีบุคคลรอบข้างและสังคมท่ีดีด้วยจึงจะสามารถพัฒนาทางจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตนเองได้ 
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2.1.3 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับหลักจริยธรรม 
จริยธรรมอันเป็นความประพฤติท่ีดีงามนั้น มนุษย์ได้พยายามเสาะแสวงหา มาโดยตลอดและ

พัฒนาจนเกิดหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรม ผู้วิจัยจึงได้พบ หลักการทฤษฎีทาง
จริยธรรมดังต่อไปนี้ 

แสง จันทร์งาม (2550, หน้า 102) กล่าวว่าจริยธรรมจะประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการซึ่ง
ส่วนมากมาจากค าสอนทางศาสนาดังนี้ 

 1) ความรับผิดชอบ (Accountability) คือความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความผูกพัน
ด้วยความพากเพียรและด้วยความละเอียดรอบคอบยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท้ังพยายามท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 
 2) ความซ่ือสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง
ประพฤติปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมาท้ังกายวาจาใจต่อตนเองและผู้อื่น 
 3)ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ
ตนรู้จักไตร่ตรองพิสูจน์ให้ประจักษ์ไม่หลงงมงายมีความยับยั้งช่ังใจโดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และ
ความยึดมั่นของตนเองท่ีมีอยู่เดิมซึ่งอาจผิดได้ 
 4) ความกตัญญูกตเวที (Gratitude)  คือ ความรู้ส านึกในอุปการคุณหรือบุญคุณท่ีผู้อื่นมี
ต่อเรา 
 5) ความมีระเบียบวินัย (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับจรรยามารยาทข้อบังคับข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรม 
 6) ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันแก่บุคคลท่ีควรให้ให้
ด้วยก าลังกายก าลังสติปัญญารวมทั้งการรู้จักสลัดท้ิงอารมณ์ร้ายในตนเอง 
 7) การประหยัด (Thrifty) คือ การใช้ส่ิงของพอเหมาะพอควรให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด
ไม่ให้มีส่วนเกินมากเกินไปนะรวมท้ังรู้จักระมัดระวังรู้จักยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและ
ขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 8) ความอุตสาหะ (Diligence) คือ  ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความส าเร็จใน
งาน 
 9) ความสามัคคี ( harmony) มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมีความพร้อมเพียงร่วมมือ 
กระท ากิจการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

10) ความเมตตาและกรุณา (loving Kindness and Compassion) คือความรักใคร่
ปรารถนา ท่ีจะให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาหมายถึงความสงสารคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ 
 11) ความยุติธรรม (Justice) คือการปฏิบัติด้วยความเท่ียงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริง
และเหตุผลไม่มีความล าเอียง 

พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2528, หน้า 35) ความดีทางจริยธรรมต่างกล่าวถึงความดี
คือจริยธรรม เป็นเรื่องความดีในแง่การปฏิบัติอันก่อให้เกิดความสุข ความมีระเบียบเรียบร้อยทาง
สังคม ส่วนจริยศาสตร์เป็นเรื่องของความดีในแง่ความคิดหลักทฤษฎีและปรัชญาดังนั้นจริยศาสตร์หรือ
จริยธรรมสัมพันธ์กันมาก  ตามหลักจริยศาสตร์ความดีทางจริยธรรมไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงแต่เป็นการ
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ให้คุณค่าทางจริยธรรมหรือประเมินคุณค่าความประพฤติซึ่งเป็นความดีท่ีจะน า การศึกษา ใน
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย์ควรแสวงหาในพุทธปรัชญาได้แบ่งส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย์ควร
แสวงหาไว้ 2 ระดับ คือ  

1) ระดับโลกุตรธรรม คือ การดับตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดส้ินเป็นความดีสูงสุด
โดยไม่มีส่ิง 

ใดเป็นส่ิงรอบให้กระท าแต่เกิดจากอ านาจของจิตท่ีปราศจากกิเลส 
      2)   ระดับโลกียธรรม  คือ เว้นจากการท าบาปท้ังปวงการถึงพร้อมด้วยกุศลท้ังปวงและการ
ท าจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นความดีท่ีสุดจะเห็นได้ว่าการละกิเลสการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการ
กระท าประโยชน์ต่อสังคมนั้นเป็นความดีสูงสุดโดยท่ัวไปแล้วไม่ควรต่ ากว่าโลกียะคือละความช่ัวท าแต่
ความดีมีจิตใจบริสุทธิ์ 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524, หน้า 22)  ได้กล่าวถึงเกณฑ์ตัดสินความดีและเปรียบเทียบ
ความคิดของนักปราชญ์ตะวันตก เมื่อความดีทางจริยธรรมไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นคุณค่าท่ีได้จากการ
ประเมินความประพฤติจึงมีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการตัดสินความดีต่าง  ๆ คือ คานต์ (Kant) เป็น
นักปราชญ์ชาวเยอรมันหรือว่าหลักในการตัดสินความดีความช่ัวอยู่ท่ีเจตนาในการกระท าคนท่ีท าด้วย
เจตนาดีเป็นคนดีแท้ส่วนคนท่ีออกมาเป็นเรื่องของความบังเอิญซึ่งถือเป็นหลักในการ กระท าความดี
ของผู้ท่ี แต่ท าไม่ได้ซึ่งเจตนาดี ของ คานต์ (Kant) คือการกระท าหน้าท่ี ส่วน แบทชอร์ (Bather) 
นักปราชญ์ชาวอังกฤษ หรือว่ามาตรการวัดความดีความช่ัวอยู่ท่ีการกระท าแล้วให้ความพึงพอใจแก่เรา
มากน้อยเพียงใด และ จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart mill) นักปราชญ์ชาวอังกฤษ มีความเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินความดีว่าการตัดสินความถูกความผิดอยู่ท่ีการกระท าแล้วเกิดอะไรขึ้น ให้ความสุข
แก่คนส่วนใหญ่หรือให้ความทุกข์กับคนส่วนใหญ่  

กล่าวสรุปได้ จริยธรรมทางความดีคือการปฏิบัติ ท่ีก่อให้เกิดความสุข การมีระเบียบวินัยทาง
สังคม ส่วนจริยศาสตร์เป็นเรื่องของความดีในทางความคิด ตามหลักทฤษฎีหรือปรัชญา ความดีท่ีสุด ท่ี
มนุษย์ควรแสวงหา ในแง่ของพุทธปรัชญา ก็คือโลกุตรธรรมและโลกียธรรม   

2.2 ความหมายของนักปกครอง 

     2.2.1  ความหมาย 
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2525 ,หน้า 498 ) ได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “ปกครอง” ไว้ว่า ค ากิริยา ดูแล , คุ้มครอง, และบริหาร จากความหมาย เมื่อ
ค้นคว้าศึกษาลงไปแล้วจะพบว่า ค านิยามท่ีได้กล่าวถึงการปกครองมีความกว้างขวางมากและใน
ปัจจุบันก็ได้มีการเรียนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีมีการเรียนการรู้อย่างไม่รู้จบ  เมื่อ
ศึกษาลงลึกไปจะพบว่าการปกครองนั้นเต็มไปด้วยศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเอง 
 สุกิจ ชัยมุสิก (2558 , หน้า 2-3) กล่าวว่า นักปกครอง  หมายถึง บุคคลท่ีสภาพความเป็น
ผู้น าในการเป็นนักปกครองคือบุคคลท่ีมีความต้องการในการเป็นผู้น ามีสภาพคุณงามความดีเป็น
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ลักษณะท่ีได้รับการยกย่องเป็นรากฐานของหลักการและศีลธรรมยึดมั่นในหลักความจริงท่ีเป็น
แนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติยึดมั่นในหลักเกณฑ์ความถูกต้องและด ารงอยู่ซึ่งความยุติธรรม
เพื่อให้งานท าการปกครองบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนเกิดความเช่ือถือศรัทธาให้
ความเคารพความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการท างานท าให้งานบรรลุผลเป็นอย่างดี 

พระครูโสภิตกาญจนโนภาส  (จเร รัตนรัตน์) (2556 , หน้า 53) กล่าวว่า นักปกครอง
หมายถึงบุคคลผู้ท าหน้าท่ีดูแลรักษาหรือปกป้องคุ้มครองความสุขและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
แก่สังคมซึ่งนักปกครองต้องตระหนักให้มากดังค าขวัญของกระทรวงมหาดไทยท่ีว่า  บ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขให้แก่ประชาชนนั้นเป็นอุดมการณ์ท่ีนักปกครองต้องท าให้ส าเร็จในการปกครองทุกภาคส่วนทุก
ระดับช้ัน 

เมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์นั้น  จึงมีการแต่งต้ังบุคคลผู้หนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีใน
การแก้ไขปัญหา ปรากฏอยู่ในอัคคัญญสูตร (ที.ปาฏิก. 11/130/96) ตอนหนึ่งว่า   
 “ครั้งนั้นสัตว์ท้ังหลายได้ประชุมกันปรับทุกข์กันว่า ท่านผู้เจริญบาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์
แล้วคือการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้  การกล่าวหากัน   การโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตน จน
ไปถึงการจับอาวุธเข้าท าร้ายกันเพื่อช่วงชิง  จึงมีการแต่งต้ังสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ท่ีว่ากล่าวติเตียนผู้ท่ี
คุณถูกติดเตียงขับไล่ผู้ท่ีควรขับไล่  แล้วเราท้ังหลายจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น” 

 จากถ้อยค าท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตร ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ปกครองนั้นมีความหมายคือ
เป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการปัญหาของคนในสังคมท่ีเกิดขึ้นและแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้กับคนใน
สังคม อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และจัดการลงโทษบุคคลท่ีกระท าความผิดหรือขับไล่ออกไปเพื่อท าให้
สังคมหรือหมู่ชนนั้นอยู่อย่างสงบสุข 
  แบบอย่างของนักปกครองท่ีมีจริยวัตรความเป็นนักปกครองท่ีสง่างามและสถิตอยู่ในดวงใจ
ของคนท้ังชาติ ในการบริหารราชการแผ่นดินก็ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล รัชกาลท่ี 9 
พระองค์ได้มีพระราชด ารัสเป็นปฐมบรมราชโองการ เมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” (คณะกรรมการจัดงานสมุดชุดกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี 2525 หน้า 19) พระบรมราโชวาทนี้ พระองค์มิได้ตรัสเพื่อเพื่อความสง่างามของ
พระองค์ แต่พระองค์ทรงน าหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะได้
น าเสนอในจริยธรรมนักปกครองของพระพุทธศาสนา ในล าดับต่อไป 
 กล่าวสรุปได้ว่า นักปกครอง  มีความหมายว่า  บุคคลผู้มีหน้าท่ีในการดูแลคุ้มครองบริหาร
จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ ให้ความยุติธรรมปกป้องประชาชนท้ังหลายเพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมอีกท้ังนักปกครองนั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลาย โดยผู้ปกครองนั้นจะต้อง
รู้จักใช้ความเป็นศาสตร์และศิลป์  เพื่อสร้างความยอมรับความเช่ือมั่นความเช่ือถือจากประชาชนใน
ประเทศหรือสังคม  แล้วยอมประพฤติปฏิบัติ หรือช้ีขาดในข้อพิพาทความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นเพื่อด ารงไว้
ซึ่งความสงบสุขของสังคม 
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2.3 บทบาทของนักปกครอง 

2.3.1 บทบาทหน้าที่ของนักปกครอง  
การเป็นนักปกครองท่ีดีนั้น ส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นมากท่ีสุดคือบทบาทของตัวนักปกครองท่ีแสดง

ออกมา  เพื่อสร้างการยอมรับและการเคารพนับถือจนไปถึงเช่ือฟังและปฏิบัติตามจากผู้ใต้ปกครอง
โดยผู้วิจัยนั้นจะได้กล่าวถึงเรื่องของบทบาทก่อน ในเรื่องของบทบาทของมนุษย์นั้นได้มีนักวิชาการได้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นมนุษย์ไว้ดังนี้   

อุทัย หิรัญโต (2526, หน้า 197)  ได้ให้ความหมายว่า บทบาท หรือพฤติกรรมอันพึง
คาดหมายของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มหรือสังคมหนึ่งๆ หน้าท่ีหรือพฤติกรรมดังกล่าวโดยปกติ เป็นส่ิงท่ี
กลุ่มหรือสังคม หรือวัฒนธรรมกลุ่มหรือสังคมนั้นก าหนดขึ้น ดังนั้นบทบาทจึงเป็นแบบแห่งความ
ประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ่งท่ีพึงมีแต่บุคคลหนึ่งในสถานะอีกสถานะหนึ่งในสังคมเดียวกัน 

ศุภาศิริ การิกาญจน์ (2541, หน้า 14)  ได้ให้ความหมายว่า บทบาท หมายถึงแบบแผนหรือ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีพึงกระท าตามสถานภาพหรือฐานะของตนในสังคมหรือครอบครัวด้วยแบบแผน 
หรือพฤติกรรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและความคาดหวังของ
สังคมอย่างไรก็ตามการแสดงบทบาทอย่างต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ประการอันได้แก่ 
         1) ความคาดหวังเก่ียวกับบทบาท (Role Expectation) คือบทบาทท่ีสังคมคาดหวังให้
บุคคลปฏิบัติเป็นบทบาทท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยสังคมและเป็นไปตามสถานภาพท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู่ 

 2) อัตมโนทัศน์ของบทบาท Role Conception ) คือการท่ีบุคคลมองเห็นหรือคาดว่าตน
จะควรจะมีบทบาทอย่างไรโดยเขาจะวาดภาพบทบาทของเขาตามความคิดและการรับรู้ของเขา
เกี่ยวกับการคาดหวังของสังคมซึ่งในความเป็นจริงอาจจะสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมหรือไม่
ก็ได้ 

3) การยอมรับบทบาท (Role Acceptation) คือการยอมรับบทบาทของบุคคลซึ่งจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าบทบาทนั้นเป็นของตนเองและรับรู้ว่าเป็นบทบาทท่ี
สังคมคาดหวังมีความส าคัญต่อตนเองและก่อให้เกิดความขัดแย้งทางท่ีสังคมก าหนดน้อยท่ีสุด 

4) การปฏิบัติตามบทบาท (Role Performance) คือการปฏิบัติตามบทบาทของบุคคลซึ่ง
อยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ ท่ีกล่าวมาการปฏิบัติตามบทบาท จะมีมากน้อยเพียงใด นอยู่กับระดับ
ความเข้าใจการรับรู้ และการยอมรับ จะเห็นได้ว่าการแสดงบทบาท เป็นเรื่องท่ีส าคัญบุคคลไม่ได้
ต้องการแสดงบทบาททุกบทบาทเสมอไป มีหลายบทบาท ท่ีบุคคลไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งเมื่อบุคคล
เกิดความไม่เข้าใจในบทบาท ไม่รับรู้บทบาทนั้น นั้นเป็นของตนเองหรือไม่พึงพอใจต่อบทบาท นั้นย่อม
มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาท และท าให้เกิดความล้มเหลวได้เสมือนกับเรา เปรียบครอบครัวเป็น
กลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึ่ง ท่ีเกี่ยวพันและมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆเพื่อครอบครัว ไม่สามารถแสดง
บทบาทได้ จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอื่น เป็นลูกโซ่ต่อไป ในขณะเดียว กันเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ย่อมมีบทบาทหน้าท่ีของตนในด้านต่างๆเช่นกันเมื่อเด็กสามารถแสดงบทบาทได้ถูกต้อง 
ตามความคาดหวังของ ครอบครัว และสังคมแล้ว ประเทศชาติก็จะสงบสุขแล้วมั่นคงได้เช่นกัน 
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จากหลักการในเรื่องบทบาทท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการท่ีผู้ปกครองจะแสดงบทบาทของตนเอง
ได้นั้นก็ต้องมีการออกแบบแบบแผน  ให้แต่ละคนท่ีจะท าหน้าท่ีในแต่ละหน้าท่ีได้รับรู้ถึงบทบาทของ
ตนเองก่อน  ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการวางบทบาทแล้วก็ต้องมีการคาดหวังในบทบาทหน้าท่ีของตนเองซึ่ง
นักปกครองก็เช่นกัน  จากนั้นส่ิงท่ีตามมาก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองซึ่ง
ในเรื่องของบทบาทหน้าท่ีก็จะมีข้อก าหนดต่างๆในการท าหน้าท่ีของตนอย่างนักปกครองบทบาทของ
นักปกครองก็ต้องท าให้ผู้ท่ีจะเป็นนักปกครองในอนาคตต้องได้รู้ความหมายหน้าท่ีของตนเองและ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักแบบแผนท่ีวางไว้  การวางบทบาทนั้นอาจจะมาจากครอบครัวหรือสถาบัน
ทางสังคม  ในสมัยโบราณนั้นในเรื่องของบทบาทหน้าท่ีจะถูกวางไว้  ด้วยระบบชนช้ันทางสังคม  ซึ่ง
แต่ละชนช้ันทางสังคมก็จะมีหน้าท่ีแตกต่างกันไปท่ีชัดเจนก็คือระบบวรรณะในอินเดียนั่นเอง   โดยท่ี
แบ่งแยกเป็นวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์แพศย์และศูทร  ซึ่งแต่ละวรรณะก็จะมีการ  วางบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองไว้ในการท่ีต้องท าอย่างไร  ซึ่งในบทบาทของนักปกครองนั้นจะถูกวางไว้ในวรรณะกษัตริย์
และมีการอบรมส่ังสอนว่ากษัตริย์ต้องมีหน้าท่ีอย่างไรบ้าง ผลท่ีตามมาจากการได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ี
ตัวเองและเมื่อลงมือปฏิบัติก็คือผลการยอมรับแน่นอนว่าผลของการยอมรับย่อมมีไป 2 ทางในทางท่ีดี
และไม่ดี    
 2.3.2 การขัดเกลาทางสังคม (Sociallization)  

การแสดงพฤติกรรมหรือบทบาทของนักปกครองนั้นส่วนท่ีจะช่วยให้การแสดงบทบาทของนัก
ปกครองออกมาเป็นอย่างไร  ส่ิงส าคัญท่ีสุดก็คือการขัดเกลาทางสังคม โดยกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมนั้นมีดังต่อไปนี้ 
          สุพัตรา สุภาพ (2545, หน้า 47-50) กล่าวว่า แม้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนดีหรือสมบูรณ์ด้วย
ก าเนิด จึงจ าเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาทางสังคมอยู่ตลอดชีวิต กระบวนการขัดเกลา จึงเป็นส่ิง
ส าคัญ และจ าเป็นในการอยู่ร่วมกัน และเป็นท่ียอมรับของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็น
กระบวนการท่ีท าให้มนุษย์ เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง คือรู้สึกว่าตนเป็นมนุษย์ต่างจากคนอื่น 
โดยสังคมจะหล่อหลอมมนุษย์ โดยผ่านสถาบันพื้นฐาน คือครอบครัวเป็นอันดับแรก เพื่อขัดเกลาเสริม
ต่อให้ เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โดยสังคมมีส่วนสร้างความส าเร็จความประทับใจคุณค่าทางสังคม และ
แบบแผนพฤติกรรมเพื่อให้บุคคล เป็นสมาชิกของสังคมอย่างแท้จริง นั่นคือสังคมจะต้องเปล่ียนสภาพ
บุคคลจากสถานภาพทางชีววิทยา มาเป็นบุคคลของสังคมซึ่งการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์  เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาความเป็นตัวตน และการพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งของสังคม  

การขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการท้ังทางตรงและทางอ้อม ท่ีมนุษย์ในสังคมหนึ่งได้
เรียนรู้คุณค่ากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน ท่ีกลุ่มหนึ่งก าหนดขึ้นหรือวางไว้ เพื่อเป็นแบบแผนของการ
ปฏิบัติต่อกันและให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตน โดยท่ัวไปแล้ววัยท่ีจ าเป็นต่อการขัดเกลาทาง
สังคมท่ีสุด ได้แก่ วัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมากท่ีสุด เพราะเป็น
ช่วงแรกท่ีเด็กจะได้รับการส่ังสอน ซึ่งเป็นเรื่องของพ่อแม่และผู้ปกครองโดยเฉพาะ วิธีการขัดเกลาทาง
สังคมจะออกมาในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

1) การขัดเกลาทางตรง  เป็นการขัดเกลาท่ีต้องการให้บุคคลปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนท่ีคลุมสังคมนั้นก าหนดไว้เป็นการบอกว่าส่ิงใดผิดส่ิงใดถูกนับว่ามีผลต่อการพัฒนามาเป็นการ
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ช้ีแนะและแนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลใจและเจตนาเพื่อให้บุคคลสามารถวางตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2) การขัดเกลาทางอ้อม  เป็นการอบรมท่ีไม่ได้บอกกับโดยตรง บุคคลได้รับประสบการณ์
หรือประโยชน์จากการสังเกต หรือเรียนรู้จากการกระท าของผู้อื่น เช่น สังเกตอยู่คนอื่นว่าปฏิบัติ
อย่างไรในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย  หากมนุษย์ไม่ได้มีการเรียนรู้หรือไม่ได้รับการอบรม ขัดเกลา มนุษย์
ก็ยากท่ีจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้  หากมนุษย์คนใดถูกตัดจากสังคม  ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์หรือการ
กระท าล่วง  ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างเพียงพอตั้งแต่วัยทารกหรือเด็ก  มนุษย์ผู้นั้นก็ย่อมเติบโตขึ้นมา
อย่างมีปัญหา เพราะพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เกิดจากชีวภาพบวกกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ของตน 
แต่เพียงเท่านั้น  แต่เกิดจากการมีความสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
 จากการศึกษาเด็กหลายกลุ่ม  ท้ังเด็กท่ีได้รับการดูแลอย่างดี เด็กก าพร้าและเด็กท่ีได้รับการ
ดูแลต่างกัน ได้ผลสรุปอย่างเดียวกัน คือ จะกลายเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ มีปฏิกิริยาสัมพันธ์
ต่อเนื่องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นใกล้ชิด
สนิทสนมเป็นพื้นฐาน  

มีด (maed)  อ้างใน น ้าเพชร อยู่ โต  (2539, หน้า 43 - 45) บิดาของทฤษฎีการมี
ปฏิสัมพันธ์กล่าวว่าผลกระทบจากการคัดเกลาต้ังแต่เด็กท้ังนี้เพราะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเกิด
จากประสบการณ์แต่ในวัยเด็กจนสามารถรู้จักตัวตนหรือใครเพราะความเป็นตัวตนนี้ไม่ได้มีมาต้ังแต่
เกิด แต่ต้องมาจากการสร้างโดยผ่านครอบครัวเป็นส าคัญนอกจากนั้นครอบครัวยังเป็นตัวเช่ือมหรือมี
บทบาทส าคัญในการขัดเกลาอีกด้วย 

แบนดูรา และ รอส (Bandural, Ross) อ้างใน น ้าเพรช  อยู่โต (2539, หน้า 43 - 45) ได้
เสนอแนะไว้ว่าเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ซึ่งเนื้อหาของทฤษฎีถือว่ามีความส าคัญเท่า
เท่ากับทฤษฎีท่ีว่าด้วยการให้รางวัลและการลงโทษ เช่นเด็กท่ีก าพร้ามารดาเด็กนั้นไม่มีมารดาเป็นตัว
แบบจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีตัวแบบของบทบาทท่ีเหมาะสมในระบอบขัดเกลา 

จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ (2542, หน้า 98) ได้อธิบายพฤติกรรมทางสังคมท่ีบุคคล
แสดงต่อกันว่าเป็นการแสดงบทบาทท่ีสังคมก าหนดท านองเดียวกันการแสดงตามบท บทดังกล่าวคือ
สถานภาพและบรรทัดฐานบุคคลในสังคมท่ีมีสถานภาพต่างๆมากมายและถูกคาดหมายจับบุคคลอื่น
ให้แสดงบทบาทตามสถานภาพท่ีจะด ารงอยู่ส่วนบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของสังคมมีหลายระดับ
ต้ังแต่บังคับให้กระท าหรือห้ามกระท าจนถึงการคาดหวังควรกระท าหรือไม่ควรกระท าการแสดง
บทบาทหนึ่งหนึ่งอาจไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลอื่นได้ทุกฝ่ายนอกจากสถานภาพและ
บรรทัดฐานแล้วปัจจัยอีกด้านหนึ่งท่ีมีส่วนก าหนดบทบาทของบุคคลคือตัวตนหรือการรับรู้ของบุคคล
นั้นเองบุคคลแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้หรือการเข้าใจบทบาทสถานภาพหนึ่ง ๆ แตกต่างกันดังนั้น
บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกจริงจึงเป็นผลรวมของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมกับบทบาทตาม
การรับรู้ของตนเองอย่างไรก็ตามทฤษฎีบทบาทเน้นความส าคัญของปัจจัยโครงสร้างทางสังคมมากกว่า
ปัจจัยการรับรู้ของตนเอง 

นอกจากนี้ ทฤษฎีบทบาทเสนอว่าระบบสังคมหนึ่งประกอบด้วยขอบข่ายของต าแหน่งต่างๆท่ี
สัมพันธ์กันโดยบุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งเหล่านั้นจะมีบทบาทต่างกันขอบข่ายสังคมประกอบด้วยบทบาท



 

20 

 

ต่างๆท่ีต้องกระท าขึ้นอยู่กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ละบุคคลจะต้องเผชิญกับความ
คาดหวังต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามความคาดหวังเหล่านั้นอาจก าหนดจากสถานภาพ
ทางสังคมกลุ่มบุคคลหรือชนช้ันทางสังคมดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมแต่เพียงอย่างเดียวหากยังแต่ขึ้นกับความคาดหวังของบุคคลอื่นๆท่ีอยู่ในขอบข่ายสังคม
ของตนอีกด้วย 

สรุปได้ว่าการแสดงบทบาทของนักปกครองนั้น  ท าให้ผู้วิจัยพบได้ว่าการท่ีนักปกครองจะ
แสดงบทบาทของตนออกมานั้นได้ดีหรือไม่ดีหรือเป็นท่ียอมรับหรือไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมได้   ส่ิง
ส าคัญท่ีสุดก็คือว่าผู้ปกครองนั้นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ดีแค่ไหน  ส่ิงเหล่านี้อาจมาจากเรื่อง
ของการวางรากฐานท่ีสังคมนั้นวางไว้ให้  และตัวของผู้ปกครองเองได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมคือการได้เรียนรู้จากสังคมท่ีตนอยู่ได้เรียนรู้จากผู้ท่ีให้การอบรมส่ังสอนได้เรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม
รอบข้างซึ่งเมื่อได้รับการวางบทบาทท่ีดีการขัดเกลาจากครอบครัวสังคมสถาบันการศึกษาหรือคนรอบ
ข้างได้อย่างดี  ผู้ปกครองก็จะสะท้อนบทบาทของตนเองออกมาได้อย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นว่า
สังคมท่ีเขาอยู่การศึกษาท่ีถูกปลูกฝังนั้นดีเพียงพอแค่ไหนท่ีจะสร้างบรรทัดฐานให้ผู้ปกครองนั้นแสดง
บทบาทของตนได้อย่างดีเย่ียมและเหมาะสม 

2.4 รูปแบบของนักปกครอง 

 รูปแบบของผู้น านั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับบทบาท และพฤติกรรม สถานการณ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบผู้น าในปัจจุบันถ้าใช้กฎเกณฑ์ในการใช้อ านาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.4.1 ผู้น้าแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) 
ผู้น าแบบเผด็จการเป็นผู้ปราถนาอ านาจสามารถควบคุมกลไกของรัฐได้อย่างเต็มท่ีและใช้วิธี

ทุกอย่างเพื่อท่ีจะขยายอ านาจรักษาอ านาจให้กว้างขวางและเข้มแข็งวิธีต่างๆมีความรุนแรงและมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมประชาชนอย่างได้ผลการใช้อ านาจโดยตรงจิตวิทยาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองผู้น าเจริญเล่ือนการบังคับบัญชาการออกค าส่ังเป็นเรื่องส าคัญโดยถือว่าการวินิจฉัยส่ังการใน
การแก้ไขปัญหาใดๆนั้นตนเองมีอ านาจสูงสุด 

ลักษณะผู้น าเผด็จการนี้มีลักษณะเจ้านายอย่างเด่นชัดมุ่งเน้นสมรรถภาพการท างานและการ
ขยายอ านาจของตนไปทุกด้านด้วยวิธีต่างๆเท่าท่ีจะท าได้  ลิพพิตและไวท์ (Lip pit and White) อ้าง
ใน กวี  วงศ์พุฒ (2542, หน้า 23) ได้กล่าวถึงผู้น าเผด็จการมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1) นิยมใช้อ านาจหน้าท่ีอยู่เกือบตลอดเวลา 
2) การวินิจฉัยส่ังการต่างๆมักเป็นไปตามอารมณ์มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง ท้ังนี้เพื่อ

แสดงว่าตนเป็นอ านาจอย่างเต็มท่ีในการด าเนินการทุกเรื่อง 
3) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมีการผูกขาดอยู่ท่ีผู้น าเพื่อสร้างความส าคัญ

ให้กับตนเอง 
4) นโยบายวัตถุประสงค์มาตรการในการปฏิบัติงานระบบการจัดการเรื่องท่ีส่ังลงมาจากเบ้ือง

บนทั้งส้ินไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือยอมรับฟังเพียงเป็นพิธี
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เท่านั้นการตัดสินใจมักเป็นไปในลักษณะยุติกับความคิดของตนเป็นหลักการติดต่อส่ือสารจะเป็น
ลักษณะข้างบนลงข้างล่างเป็นทางเดียว 

 5) ผู้น าใช้วิธีการเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงเพียงผู้เดียวเพื่อเป็นการควบคุมผู้บังคับบัญชา ให้จ าต้อง
เข้าพบเข้าหาผู้บังคับบัญชาเสมอ โดยความจ าเป็นเพื่อขอข้อเท็จจริงต่างๆท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
            6) วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นไม่แน่นอนหรือลายตัว หากอาจเปล่ียนแปลงได้ตามอารมณ์
ผู้น าท้ังสิน ไม่นิยมการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน  
           7) ผู้ช่วย หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้า และช่วยในงานของหัวหน้าเท่านั้น 
           8) ข้อเสนอต่างๆ ท่ีได้มาจะต้องผ่านหลายข้ันตอน กว่าจะมีการวินิจฉัย ซึ่งเป็นทางเดินของ
ข่าวสารมักจะซับซ้อน วกวนเสียเวลา งานล้าช้า ค้ังค้าง 
          9) ระบบการต้ังคณะกรรมการเป็นวิธีการกระจายความรับผิดชอบท่ีได้รับผลดี และเป็น
วิธีการท่ีจะให้เรื่องราวซึ่งไม่ต้องการให้น าออกไปปฏิบัติให้เงียบหายไป 
     จรูญ สุภาพ (2519, หน้า 71)   กล่าวว่า ผู้น าแบบเผด็จการนั้นจะต้องเข้าใจสภาพและฐานะแห่ง
อ านาจของตนทุกเวลา มีความรอบรู้ท่ีจะควบคุมสังคม เพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองไว้ ต้องการ
ก าหนดจักรกลในการปกครองท่ีสามารถแผ่ขยายการควบคุมได้อย่างเต็มท่ีและท่ัวถึง ผู้น าจะถูกขาด
การโฆษณาชวนเช่ือ การสร้างมติมหาชน การขู่เข็ญเพื่อให้เกิดความกลัว ผู้น าจะพยายามค้นหาผู้ท่ี
เป็นปรปักษ์ ศัตรู ผู้ทรยศ หรืออิทธิพลใดท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการด าเนินงานผู้น าต้องเป็นฝ่าย
ถูกต้องเสมอ โดยความเพียรพยายามท่ีจะก าจักศัตรูท้ังภายในและภายนอกการกวาดล้างวิกฤติการณ์ 
และสงคราม ล้วนเป็นส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนอ านาจของกลุ่มไว้ 
            หลักเผด็จการ 
  หันเฟยจื อ อ้างใน นิยม รัฐอมฤต (2543 หน้า 88 -102) ได้มีหลักค าสอนในด้าน
ปรัชญาการปกครองท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบเผด็จการโดยมีหลักส าคัญ  3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1) อ้านาจ (ซ่ือ) อ านาจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของผู้ปกครอง ในการท่ีจะด ารงการ
ปกครองการรักษาอ านาจ หรือการท่ีจะใช้กลอุบายในการควบคุมความประพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้การ
ปกครอง การมีอ านาจนั้นสามารถกุมชะตาชีวิตผู้คนได้ท้ังหมด รวมถึงการท่ีจะให้บ้านเมืองด าเนินไป
ตามอุดมคติของผู้ปกครอง หากปราศจากอ านาจแล้วจะไม่สามารถท าอะไรได้เลย เพราะฉะนั้น
ผู้ปกครองจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะยึดอ านาจการปกครองเอาไว้ก่อน โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อความมั่นคง 
หรือการรักษาความสงบ แต่ผู้ปกครองกับอ านาจความปกครองนั้นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ ผู้ปกครอง
จะมีความช่ัว ความดี  มากน้อยเพียงใด ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปกครองของ
ผู้ปกครอง 
 2) นิติธรรม (ฝ่า) ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความช่ัวร้านความเห็นแก่ตัวจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะท าให้การปกครอง การบริหารแผ่นดินให้
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ได้ผล โดยการบัญญัติกฎหมายข้ึนมานั้น ต้องเหมาะกับยุคละสถานการณ์ มีค าส่ังสอนท่ีง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ มีประโยชน์มากกว่าโทษ และการเปล่ียนแปลงได้ยาก เครื่องมือท่ีจะกระตุ้นให้ประชาชน
เคารพและท าตามกฎหมายนั้นคือการบ าเหน็จรางวัลกับการลงโทษทัณฑ์ กล่าวคือ ผู้ท่ีท าตาม
กฎหมายหมายสมควรท่ีจะได้รับบ าเหน็จรางวัล ในทางกลับกันผู้ท่ีไม่ท าตามก็สมควรท่ีจะได้รับโทษ
ทัณฑ์ หลักการนี้ เช่ือว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวกันทุกคน  โดยส่ิงท่ีสามารถก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์คือผลประโยชน์ (บ าเหน็จรางวัล) และความกลัวจะขาดผลประโยชน์ (โทษทัณฑ์) 
นั้นเอง 
   3)  กุศโลบาย (ซู่) เมื่อผู้ปกครองมีอ านาจ (ซื่อ)  และนิติธรรม (ฝ่า) แล้วนั้น ส่ิง
ต่อไปท่ีจ าเป็นต้องมีคือ กุศโลบาย (ซู่) นั้นเอง สืบเนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษย์ เต็มไปด้วย
ความเห็นแก่ตัว โลภในผลประโยชน์ จึงท าให้เกิดความไม่วางใจเกิดขึ้น โดยเฉพาะระหว่างผู้ปกครอง
กับบรรดาท่ีปรึกษาท้ังปวง การมีกุศโลบายเพื่อการสืบสาวว่าจะมีผู้คิดทรยศหรือหรือไม่ส าหรับหลัก
กุศโลบายของผู้ปกครอง เช่น วิธีการวางตัวของผู้น า ศิลปะการใช้คน การเสแสร้งเพื่อสร้างความย า
เกรงหมู่ท่ีปรึกษาการประเมินสภาวะจิตใจคน การป้องกันการประทุษร้ายเป็นต้น  
     สรุปได้ว่าผู้น าแบบเผด็จการนั้น เป็นผู้น าท่ีเน้นการออกค าส่ังและบังคับบัญชาเป็น
ส าคัญโดยถือว่าตนเองเป็นผู้มีอ านาจส่ังการได้ทุกอย่าง โดยไม่ฟังเหตุผลของผู้ใต้บังคับบัญชา มองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้น าอย่างเดียว ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูก
ปิดกั้นด้านความคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งอยู่ในสภาวะหวาดกลัวผู้น าเสมอ  
         2.4.2  ผู้น้าแบบเสรีนิยม (Laicizer  Faire Leader)  
         นิยม รัฐอมฤตและศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย์ (2543, หน้า 28 – 29) กล่าวว่า ผู้น าแบบเสรีนิยมนั้น 
เป็น ผู้น า ท่ีไม่ เข้มงวด ปล่อยให้ ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสรเสรีอย่างเต็ม ท่ี การใช้อ านาจควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชามีน้อย ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรีในการวินิจฉัยส่ังการ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนั้นจะถูก
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจกระท าการใด ๆ ตามใจชอบ หรือหักเหโน้มเอียงเรื่องราวต่าง ๆ
เป็นไปตามอัธยาศัย ผู้น านั้นคอยตามลงนามหรือผ่านเรื่องเท่านั้น และจะหาความรับผิดชอบจาก
ภาวะผู้น าท่ียากมากการบริหารงานของผู้น าแบบเสรีนิยมมีดังนี้  
         1) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอก าหนดนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบการจัดการตามใจ
ชอบ ไม่ต้องค านึงถึงหลักการแลละกฎเกณฑ์เท่าใดนัก 
         2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท างาน ท่ีไม่แน่นอน หากอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชาคิดเห็น  ซึ่งไม่ขัดแย้งหรือผิดจากระเบียบปฏิบัติเท่านั้น หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชาช้ันสูง
ส่ังลงมา 
         3) ไม่ได้สร้างเกณฑ์ หรือหลักการควบคุมดูแลงานขึ้นไว้ส าหรับควบคุมงานว่าใครปฏิบัติงาน
ได้ผลหรือไม่ 
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         4) หัวหน้ามักไม่ยุ่งเกี่ยว ใครท าอะไรก็ได้ ภาวะความเป็นผู้น า หรือหัวหน้ามีเพียงแต่ใช้ช่ือหรือ
สมมตินามเท่านั้น 
         5) ขาดการริเริ่มต่องานและพยายามจัดให้มีการประเมินผลงาน หรือการคิดหาผลงานเพื่อ
แก้ไขแต่อย่างใด 
 หลักเสรีนิยม 

 นิยม รัฐอมฤต และศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย์ (2543, หน้า 28-29) ได้กล่าวถึงหลักการของหลัก
เสรีนิยมโดยมีลักษณะและองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  ปัจเจกนิยม เป็นหลักการส าคัญท่ีเช่ือเรื่องความส าคัญสูงสุดของมนุษย์ มนุษย์มีศักยภาพ
ในตัวเอง มนุษย์มีความสามารถ มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีความ
ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นจึงมองเป้าหมายหนึ่งของเสรีนิยมก็คือ การสร้างสังคมท่ี
ประกอบไปด้วยปัจเจกชนท่ีสมบูรณ์พร้อม และได้รับการพัฒนาแล้วจนมีความสามารถสูงสุดเท่าท่ี
ตนเองมีได้ 

2) อิสรภาพ หมายถึง การแต่ละบุคคลสามารถท่ีจะแสดงออกในส่ิงซึ่งท่ีตนเองเลือกหรือส่ิงท่ี
ตนเองต้องการ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องมีอิสรภาพภายใต้กฎหมาย กล่าวคือ อิสรภาพหรือเสรีภาพของแต่
ละบุคคลท่ีพึงมีต้องไม่กลายเป็นส่ิงท่ีคุกคาม อิสรภาพ หรือเสรีภาพของปัจเจกชนอื่น ๆ 

3) ความเสมอภาค หมายถึงแนวคิดท่ีเช่ือว่ามนุษย์ท่ีด าเนินมาทุกคน มีความเท่าเทียมกันเช่น
ในแง่ของคุณค่าทางศีลธรรม ความเสมอภาคเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดกับเรื่องสิทธิที่กล่าวว่ามนุษย์
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดก็ได้เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นอุดมการณ์ส าคัญของเสรี
นิยม ยังเห็นความส าคัญของโอกาสท่ีบอกว่า ทุกคนจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

4) ความมีเหตุผล กล่าวคือ การมีความเช่ือว่า โลกนั้นมีโครงสร้างท่ีมีเหตุผล ยังรวมไปถึงการ
จัดระเบียบต่างๆ ด้วยมนุษย์เองก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีก้าวหน้า นอกจากนี้การเกิดปัญหา
อุปสรรคใดๆ ขึ้นในสังคม มนุษย์จะไม่ใช่ความรุนแรงเข้าแก้ไข แต่จะใช้เหตุผลเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  โดยมีกระบวนการคิด กระบวนการไตร่ตองท่ีรอบคอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

5) ความอดกลั น เสรีนิยมเช่ือว่าความอดกล้ันนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนอื่น
ได้แสดงออก โอกาสคิด การพูด การวิจารณ์ในทางท่ีตรงข้ามกับส่ิงท่ีเราไม่เห็นด้วย และความอดกล้ัน
นี้จะเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ๆ พร้อมกับจรรโลงสังคม 

6) ความยินยอม เสรีนิยมมีความเช่ือว่า อ านาจและความส าพันธ์ภายในสังคม จะว่างอยู่บน
พื้นฐานของการยินยอม ผู้ปกครองจึงต้องมีพืน้ฐานอยู่ท่ีการยินยอมของผู้ถูกปกครอง 

7) รัฐธรรมนูญนิยม แม้ว่าเสรีนิยมจะมองผู้ปกครองว่าเป็นกลไกส าคัญท่ีให้หลักประกันทาง
อ านาจและเสรีทางสังคมก็ตาม แต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองนั้นกลายเป็นทรราช และใช้อ านาจคุกคาม
ปัจเจกชน จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เสรีนิยมเช่ือว่า ในเรื่องผู้ปกครองท่ีมีอ านาจจ ากัดจึงท าให้เกิดกลไก
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แห่งการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบันการเมืองต่าง ๆ โดยการจัดต้ังสถาบันเหล่านั้น ผ่านการ
เขียนรัฐธรรมนูญ และยังรวมถึงบทบัญญัติต่างๆด้วย นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติต่าง ๆ ยัง
เป็นส่ิงท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนด้วย 
            เสถียร โพธินันทะ (2539, หน้า 126)  กล่าวว่า ปรัชญาเต๋า ได้น าเสนอปรัชญาการเมือง 
การปกครอง โดยมีอุดมคติ เสรีนิยมกับธรรมชาติ การปล่อยให้ชีวิตเรียบง่ายกับธรรมชาติ สันติสุขจะ
บังเกิดขึ้นกับสังคม หลักเสรีนิยมส าหรับผู้แกครองตามปรัชญาเต๋าดังต่อไปนี้  

             1) การปกครองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรในประชาชนมากเกินไป ให้ทุกคนมี
อิสรภาพเต็มท่ี รัฐอย่าไปก้าวก่ายเสรีภาพของประชาชน  

                  2) รัฐบาลท่ีปกครองประชาชนด้วยวิธีการสร้างความดีให้ประชาชนเห็น ประชาชน
ก็สดุดีรัฐบาลนั้นนับว่าดี 

            นอกจากนี้แล้ว ปรัชญาจวงจ้ือยังกล่าวถึงหลักเสรีนิยมว่า ทุกคนอยู่ตามธรรมชาติมี
ศีลธรรมตามธรรมชาติไม่ต้องออกกฎหมายบังคับ 
             สรุปผู้น าแบบเสรีนิยมนั้น เป็นผู้น าท่ียินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นแต่
ผู้น ามักจะไม่ตัดสินใจ ไม่ว่างแผน ไม่ก าหนดนโยบาย ปล่อยให้อ านาจการบริหารห ลักการ
ปกครองเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีเกณฑ์อะไรมากมายนัก ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหากันอง 
ผู้น าไม่ค่อยท าอะไรมากมายนักในฐานะผู้น า มักจะมีลักษณะคล้าย 
บุรุษไปรษณีย์ ท างานตามหน้าท่ีไม่เอาใจใส่ต่อการปกครองละการงาน 

   2.4.3 ผู้น้าแบบประชาธิปไตย 
               พจนี  พ รหมจิต ต์  (2536 , หน้ า  47) ก ล่าวว่ า    ผู้น าแบบประชาธิป ไตย 
(Democratic leader) นั้นเป็นผู้น าท่ีให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา และจะไม่เน้นการใช้อ านาจ
หน้าท่ี หรือก่อให้เกิดความเกรงกลัวผู้น า หากแต่จะไม่เน้นการใช้อ านาจหน้าท่ี หรือก่อให้เกิดความ
กลัวผู้น า หากแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และพูดคุย ปรึกษาได้ เปิด
โอกาสให้ผู้ทุกเข้าร่วมพิจารณา ซึ่งการกระท าโดยมีการจัดต้ังกรรมการ ผู้น าจะพยายามส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจปัญหาต่างๆ  
  สมพงษ์ เกษมสิน อ้างใน พจนี พรหมจิตต์ (2536, หน้า 47)   ได้กล่าวถึงหลักการ
บริหารท่ัวไป ของผู้น าแบบประชาธิปไตย มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  1) ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนด าเนินงานอยู่เสมอ 
  2) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี  
  3) ผู้บังคับบัญชาท าตัวเป็นผู้น า และเป็นผู้ให้ค าแนะน าสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสใช้ความคิด และวินิจฉัยเลือกวิธีจะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเอง 
  5) สร้างความยินยอมให้ ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่ามีนายอยู่เหนือตนแต่รู้สึกว่ ามี
ผู้ร่วมงานคอยแนะน าส่ังสอนอยู่ตลอดเวลา 



 

25 

 

  6) ในการปฏิบัติงานมีความไว้วางใจกัน มีความสัมพันธภาพอันดีต่อกัน รวมทั้งมีการ
ร่วมมือประสานงานกันอย่างจริงจังและเต็มใจ 
 หลักประชาธิปไตย 
 1) หลักเหตุผล  เป็นหลักท่ีเช่ือตามพื้นฐานของมนุษย์ว่า สัตว์ท่ีมีเหตุผลสามารถน าหลัก
เหตุผลมาพัฒนาปรับปรุงตามความเป็นอยู่ของตนเองพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ มนุษย์แม้จะแตกต่างกันด้าน
เช่ือชาติ ศาสนา ภูมิประเทศ การศึกษา แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกันคือ มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีเหตุผล 
เช่นเดียวกัน และสามรถใช้เหตุผลได้ท่ัวถึงทุกคน หลักประชาธิปไตยได้ยึดถือหลักเหตุผลของมนุษย์
เป็นบรรทัดฐาน มากกว่าการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ 
 2) หลักความเสมอภาค  ประชาธิปไตยนั้นได้ให้บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดย
หลักสาระส าคัญของความเสมอภาคมีดังต่อไปนี้ 
  (1) ความเท่าเทียมด้านกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยเท่าเทียมกัน 
  (2) ด้านสิทธิของพลเมืองเท่าเทียมกัน กล่าวคือ บุคคลย่อมได้รับสิทธิต่าง ๆ โดย
เท่าเทียมกัน จากหน่วยงานสาธารณสุข การรับราชการย่อมมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
  (3) ความเท่าเทียมกันทางด้านการเมือง กล่าวคือ สิทธิของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการปกครอง หรือสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  โดยถือว่าคนออกเสียงได้หนึ่งเสียง 
  (4) อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคกันนั้น จึงพึ่งสร้าง
ส่ิงแวดล้อมเสียงใหม่ ให้เป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตย 
  (5) ความเท่าเทียมกันในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  กล่าวคือ มนุษย์ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง และการให้การย่อมรับความเป็นคน เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งชนช้ันการดูถูกสีผิว เหยียดหยามดู
หมิ่น เป็นต้น 
 3)  หลักศีลธรรม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีเหตุผลและศีลธรรม เมื่ออยู่ในสังคมนั้นมีสิทธิและ
เสรีภาพ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มรการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ หลัก
ประชาธิปไตยนั้นถือว่าว่ามนุษย์มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การก้าวขึ้นสู่อ านาจของหลัก
ประชาธิปไตยต้องมีความชอบธรรมเป็นท่ีต้ัง  ตลอดจนการรักษาอ านาจก็เช่นเดียวกัน   แม้สังคมจะมี
ค่านิยม วัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ผู้นิยมหลักประชาธิปไตยมีความศรัทธาในตัวมนุษย์ว่าเป็นผู้มีความ
ส านึกในศีลธรรม และความส านึกนี้ช่วยให้มนุษย์ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ 
 4) หลักความยินยอม ตามหลักประชาธิปไตยนั้นหลักความยินย่อมถือว่าเป็นแก่นแท้ของ
มนุษย์จะยินยอมหรือเห็นต้องกันในส่ิงเดียวกันนั้นต้องมีเหตุผล เพราะการมีเหตุผลสามารถถกเถียง
แสดงความคิดเห็นและยอมรับข้อยุติท่ีมีเหตุผลได้โดยปราศจากการบีบบังคับหรือการหลอกลวงให้เช่ือ
ตาม โดยหลักการดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและด้วยการใช้เหตุผล  
  (2) ปราศจากการยั่วยุท าให้เกิดอารมณ์หรือความหลง 

 (3) เป็นข้อตกลงจากบุคคลท่ีมีความคิดเห็นของตนเองใช้เหตุผลประกอบความคิด
และมีความรับผิดชอบในข้อตกลงอันเป็นความยินยอมร่วมกัน 
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(4) การยินยอมนั้นมาจากเสียงข้างมากเป็นการยินยอมท่ีได้ผล  
(5) ต้องมีเสรีภาพในการยินยอมและไม่ถูกขัดขวาง 

               (6) หลักเสรีภาพเสรีภาพ หมายถึง ความมีเสรีพร้อมพร้อมกับความยับยั้งช่ังใจ (Rest 
rant)หรือความรับผิดชอบ  (responsibility) ซึ่งเสรีภาพ มีความหมายหลายประการคือเสรีภาพทาง
การเมืองทางแพ่งวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมเป็นต้น 
 เสรีภาพเป็นส่ิงท่ีดีงามตามหลักประชาธิปไตยถ้าสังคมใดประกอบด้วยบุคคลท่ีมีเสรีภาพนั้น
จะมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในหลายด้านเช่นความคิดจริยธรรมศีลธรรมสติปัญญาความรู้เพราะว่าแต่ละ
บุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นสังคมใดท่ีคนไม่ถูกปิดกั้นทางเสรีภาพ
แล้วย่อมพัฒนาเร็วและได้ดีกว่าสังคมท่ี เบ็ดเสร็จ สังคมท่ีมีประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีหลักประกันให้
ประชาชนทุกคนได้รับเสรีภาพอย่างท่ัวถึงทุกคน 
     6) หลักการปกครองตนเอง หลักประชาธิปไตยท่ีส าคัญยิ่งคือหลักการปกครองตนเองเพราะถือได้
ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐและสามารถท่ีจะปกครองตนเองโดยถือหลักเสียงข้างมากเมื่อผลรวมเสียง
ส่วนใหญ่ไปในทิศทางใดก็ควรจะเป็นเช่นนั้นหลักเสียงข้างมากนั้นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) คือเสียงข้างมากเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง 
(2) ต้องให้ความเคารพเสียงข้างน้อย 
(3) เมื่อเสียงข้างมากลงมติอย่างไรแล้วเสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
(4) ใช้เสียงข้างมากเป็นหลักในกระบวนการปกครองประชาธิปไตย 
(5) ถือศีลข้างมากเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงาน 
(6) ใช้เสียงข้างมากโดยยึดถือหลักความเสมอภาคหมายความว่าทุกคนมีความส าคัญและมี

คุณค่าเท่ากัน 
(7)หลักความสมัครใจ ในทุกสังคมนั้นจะต้องมีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อก าหนดว่าประชาชน

ปฏิบัติ เช่นไร แต่กฎระเบียบต่างๆท่ีบัญญัติขึ้น ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมท่ีแท้จริงของ
ประชาชน มิฉะนั้นจะด ารงอยู่ไม่ได้ ดังนั้นการวางกติกาต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมในทางเป็นจริง
ด้วยเพื่อเป็นการช้ีน าการปฏิบัติของประชาชน  

หากความสมัครใจเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของแนวคิดนี้ถือว่ารัฐก็ดีสมาคมชมรมพรรค
การเมืองเกิดจากการกระท าของบุคคลโดยสมัครใจไม่ได้เกิดจาก บังคับ รวมท้ังชุมนุมสถาบันทาง
สังคม  

ขงจื อ อ้างใน เสถียร โพธินันทะ (2539, หน้า 83) ได้ให้ทัศนะประชาธิปไตยแปลว่า
ผู้ปกครองใช้วิธีคัดเอาคนท่ีดีท่ีสุดสามารถท่ีสุด จากประชาชนมาเป็นรัฐบาลไม่ให้ปกครองด้วยหมู่คณะ
หรือพรรคใด  

บัคจื๊อ อ้างใน เสถียร โพธินันทะ (2539, หน้า 148) ได้ให้ทัศนะประชาธิปไตยแปลว่าผู้น า
ของรัฐควรมาจากประชาชนซึ่งมีคุณวุฒิและมีจิตเมตตากรุณาอย่างดีท่ีสุด  

เม่งจื๊อ อ้างใน เสถียร โพธินันทะ (2538, หน้า 158) ได้ให้ทัศนะประชาธิปไตยแปลว่าการ
ปกครองแบบธรรมานุภาพใช้คุณธรรมเมตตากรุณา การปกครองให้เกิดสันติสุข  
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โมจื๊อ อ้างใน ไกรศรี นิมมาเหมินทร์ (2528, หน้า 34) ได้ให้ทัศนะประชาธิปไตยแปลว่าผู้น า
การบริหารประเทศมาจากเจตนารมณ์ของประชาชนและมีหน้าท่ีตรวจตราและดูแลการกระท าสุข
ทุกข์ของประชาราษฎร์ 

สรุปผู้น ารูปแบบของผู้นักปกครองนั้นในปัจจุบันท่ีสังเกตได้ชัดก็จะปรากฏอยู่ 3 รูปแบบ  คือ
นักปกครองแบบเผด็จการท่ียึดอ านาจตนเองเป็นศูนย์รวมชอบท่ีจะใช้สิทธิ์ขาดตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง 
ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงท่ีมีความสับสนวุ่นวายท่ีต้องการผู้น าท่ีเด็ดขาดใน
การท่ีจะช้ีขาดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อยุติความขัดแย้ง  แต่ก็ไม่เหมาะสมในช่วงท่ีบ้านเมืองสงบสุขซึ่ง
อาจจะท าให้ประชาชนขาดเสรีภาพในการแสดงออกได้  นักปกครองแบบท่ี 2 คือนักปกครองแบบเสรี
นิยม  ข้อดีของนักปกครองแบบเสรีนิยมก็คือให้อิสระเสรีภาพกับประชาชน ให้ความเสมอภาคเช่ือใน
ความเท่าเทียมกันทุกคน ใช้หลักเหตุผลในการท่ีจะท าให้ประชาชนเช่ือฟังและไม่ใช้ความรุนแรง  ผู้น า
แบบประชาธิปไตยก็จะมีลักษณะคล้าย ๆ ของเสรีนิยมแต่ผู้น าแบบประชาธิปไตยจะเน้นเสรีภาพ 
ประชาธิปไตยจะเน้นเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักเพื่อใช้ในการบรรทัดฐานในการยุติความขัดแย้งและ
เคารพเหตุผลในเสียงส่วนน้อย หากเมื่อมาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า 

แบบประชาธิปไตยเป็นผู้น าท่ีดีท่ีสุดเพราะผู้น าแบบนี้จะเห็นคุณค่าความรู้สึกของแต่ละคนท่ี
อยู่ใต้การปกครอง ซึ่งในบรรดาผู้น าท้ังหลายด้วยการน าแบบประชาธิปไตยเป็นผู้ก าหนดนโยบายผู้น า
แบบนี้หรือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือตนเองโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาจะตีหรือชมใครการกระท าอย่างมี เหตุผลเสมอภาคคือหลักความ
ประนีประนอมหลักเสียงข้างมากหลักศีลธรรมโดยถือประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก 

2.5 จริยธรรมนักปกครอง 

       หลักปฏิบัติหรือคุณธรรมในการปกครองท่ัวๆไปซึ่งเป็นคุณธรรมของฝ่ายปกครองต้องถือปฏิบัติ
ให้แก่ฝ่ายรับการปกครองท างานได้อย่างปกติสุข 

2.5.1 จริยธรรมนักปกครอง 
จริยธรรมของนักปกครอง นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีนักวิชาการทางปกครองได้ให้

ความสนใจศึกษาและพยายามท่ีจะผลักดันให้เป็นเงื่อนไขส าคัญอันนักการปกครองพึงจะต้องถือปฏิบัติ
ส าหรับค าว่าจริยธรรมในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายจริยธรรมมาจากค าว่าจะริ
ยะกับธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กริยาท่ีควรประพฤติธรรมะหมายถึงคุณงามความดีค าส่ัง
สอนในศาสนาหลัก ประพฤติปฏิบัติในศาสนาความจริง ความยุติธรรมความถูกต้องกฎเกณฑ์กฎหมาย
ส่ิงท้ังหลายส่ิงของจริยธรรมหมายถึงธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม  
  ในเรื่องจริยธรรมนั้นแต่ละศาสนาได้มีค าส่ังสอนท่ีหลายศาสนา จึงขอยกตัวอย่างของแต่ละ
ศาสนา ท่ีกล่าวถึงจริยธรรมของนักปกครอง ดังต่อไปนี้ 

จริยธรรมนักปกครองของศาสนาอิสลาม  
กล่าวว่านักปกครองหรือนักการเมืองจะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนา คือ 

1) ผู้ปกครองต้องท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมถือเป็นหลักส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่
เพราะผู้ปกครอง ท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเพื่อทดสอบในความเท่ียง
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ธรรมของบุคคลท่ีมีแต่ของอัลเลาะห์นั้นเองให้ผู้ปกครองต้องท างานเพื่อประชาชนในการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแก่ประชาชนซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามะฮะกิ้น เล่าว่า เขาเคยได้ยินท่านนบี
กล่าวไว้ว่าบุคคลท่ีอัลเลาะห์ได้ทรงอนุญาตให้เขาปกครองผู้นั้นแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติงานให้เป็น
ประโยชน์แต่พวกเขาเขาย่อมจะไม่ได้สูดดมกล่ินหอมของสวรรค์ 

2) ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนเป็นผู้บริการประชาชนในหัสดิน (บุคหรี14-
15) กล่าวไว้ว่า ฮะอิซะ เล่าว่า เมื่อฮาบูจักร ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปกครองต่อจากท่านนบีมูฮัมหมัดนั้น
ท่านกล่าวว่าประชาชนท้ังหลายก็ย่อมรู้ว่าการประกอบอาชีพของฉันนั้น ได้จุนเจือครอบครัวเป็นอันดี
อยู่ไม่ได้มีความเดือดร้อนแต่บัดนี้ฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพื่อมุสลิมท้ังหลายดังนั้นต่อจากนี้
ไปครอบครัวของท่านอาบัติจะกินใช้เงินของท้องพระคลังและฮาบูจักรจะต้องท างานให้มุสลิมท้ังหลาย 
       3) ผู้ปกครองต้องท างานรับผิดชอบตามหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนโดยเคาะลีฟฮองค์   ได้วางแนวปฏิบัติไว้ว่าส าหรับข้าราชการทุกคนนั้นเป็นผู้บริการ
ประชาชนรับผิดชอบในหน้าท่ีและย าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าในการติดต่อกับประชาชนการสร้างไมตรีจิต
ให้เกิดข้ึนในใจต่อกันให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนไม่ว่าทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการ 

     4) ผู้ปกครองต้องปกครองตามหลักคัมภีร์อัลกุรอานโดยยึดอัลเลาะห์เป็นหลักซึ่งก็คือ
ถือความเท่ียงธรรมตามกฎหมายซึ่งมีพื้นฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอานโดยไม่ให้เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือ
ไม่ให้คอรัปช่ัน ซึ่ง อัลหดิษ (บุคอรี 94-14) กล่าวว่า อัลเลาะห์ทรงบังคับแก่บรรดาผู้ปกครองบ้านเมือง
ท้ังหลายว่าพวกเขาต้องไม่ท าตามอารมณ์ต่ าและจะต้องไม่หวั่นกลัวผู้คนและไม่ขัดขืนค าบัญชาของอัล
เลาะห์โดยแก่เห็นอามิสสินจ้าง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 698) 

จริยธรรมนักปกครองของพระพุทธศาสนา 
 จริยธรรมในการปกครองของไทยมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ ต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันกว่า 700 ปีพระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้หลักจริยธรรมของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มาใช้ปกครองประเทศพระมหากษัตริย์ของไทยแต่โบราณได้ยึดถือหลักธรรมดังต่อไปนี้ในการปกครอง
ประเทศคือ  

1) ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 (ขุ.ชา.28/240/86) 
 ทศพิธราชธรรมนับว่าเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญมาก ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน ได้ทรงยึดหลักธรรมดังกล่าวนี้เป็นแนวทางในการปกครองเสมอมา ทศพิธราชธรรม มี
หลัก10 ประการประกอบด้วย 

(1) ทาน  หมายความว่ า การให้ คือการช่วยเห ลือประชาราษฎร์และบ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

(2) ศีล หมายความว่า เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม คือ การประกอบการแต่สุจริต 
(3) ปริจจาคะ หมายความว่า เป็นผู้สละความสุขส าราญของตนเพื่อประโยชน์สุขของ

เหล่ามวลประชาราษฎร์ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(4) อาชชวะ  หมายความว่า เป็นผู้มีความซื่อตรง การปฏิบัติภารกิจด้วยความสุจริต 

จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาราษฎร์  
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(5) มัททวะ หมายความว่า เป็นผู้มีความอ่อนโยน ไม่เยอยิ่ง หยาบคาย หรือกระด้างให้มี
ความละมุนละไม ให้คนท่ัวไปมีความจงรักภักดีและย าเกรงด้วย 

(6) ตปะ หมายความว่า ความทรงได้ด้วยเดช ไม่ลุ่มหลงหรือหมกมุ่นในความสุขส าราญ 
ปรนเปรอ แต่มีความมุ่งมั่นสม่ าเสมอ ในการบ าเพ็ญกิจกรรมต่าง ๆ ในหน้าท่ีให้บริสุทธิ์ 

(7) อักโกธะ  หมายความว่า ความไม่โกรธ ไม่ลุแกอ านาจโกรธ รู้จักระงับความขุ่นเคือง
ใจด้วยเหตุท้ังปวง วินิจฉัยความและการกระท าด้วยจิตอันราบเรียบ เป็นตัวของตัวเอง 

(8) อวิหิงสา  หมายความว่า ความไม่เบียดเบียน เป็นผู้ไม่คิดร้ายใคร ไม่บีบค้ันกดขี่ข่ม
เหงผู้ใด 

(9) ขันติ หมายความว่า เป็นผู้มีความอดทนอดกล้ัน ไม่ท้อถอยต่อความยากล าบา 
(10) อวิโรธินัง หมายความว่า เป็นผู้มีความอ่อนโยน มีความต้ังมั่นในธรรม  

           ในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ทรงมีหลักธรรมปกครองประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไม่มีการ
แตกแยกในสังคม ผู้ปกครองบ้านเมืองปัจจุบันก็ควรท่ีจะน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการปกครองก็
จะเกิดความผาสุขและความเกื้อกูลในสังคมไทย 

2) จักรวรรดิวัตร 12 (ที.ปาฏิก.11/35/86) 
เป็นหลักธรรมท่ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกุศโลบาย หรือ วิเทโศบายทางการเมืองการ

ปกครอง จักรวรรดิวัตร มีหลักธรรม 12 ประการ คือ 
(1)   การอบรมผู้ใต้การปกครองอย่างใกล้ชิดให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม รวมท้ังให้การ

อนุเคราะห์และคุ้มครองตามความสมควร 
(2)   ผู้สัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ 
(3)   ให้รางวัลอันสมควรแก่ผู้ท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
(4)   เกื้อกูลผู้ทรงศีลด้วยเครื่องพรตและไทยธรรม และอนุเคราะห์ด้วยการให้ความ

ช่วยเหลือในส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับอาชีพ 
(5)  อนุเคราะห์ประชานให้เล้ียงชีพได้ตามสมควรแก่อัตภาพ 
(6)  ให้การอุปการะผู้ทรงศีลท่ีประพฤติชอบ 
(7)  ห้ามการเบียดเบียนสัตว์ 
(8)  ชักน าให้ชนท้ังหลายต้ังอยู่ในธรรม ขจัดการท าบาปกรรมและความไม่เป็นธรรม 
(9)  ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ท่ีขัดสนไม่พอจะเล้ียงชีพ 
(10) เข้าหาผู้ทรงศีลในโอกาสอันสมควร เพื่อศึกษาถึงบุญ บาป อกุศล 
(11)  ห้ามจิตใจไม่ให้เกิดอธรรม คือ ท าผิดในเรื่องท่ีไม่สมควร 
(12)  ระงับความโลภ ห้ามจิตไม่ให้ปรารถส่ิงท่ีไม่ควรได้ 

      3) ราชสังคหวัตถุ 4  (องฺ. อฏฺฐก.15/351/110)  
 ราชสังคะหะวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมท่ีใช้เป็นแนวทาง ในการวางนโยบายการปกครองบ้านเมือง 
ท้ังในด้านการปกครอง และ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ซึ่งสังคะหะวัตถุธรรม มีหลักธรรม 4 ประการ คือ 

(1) สัสเมธัง (สัสสุเมธะ) หมายถึง การท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ  เป็นความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
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(2) ปุริสะเมธี (ปุริสะเมธะ) หมายถึง การรู้จักดูคน  รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
และให้รางวัลตามความชอบของบุคคลนั้น เป็นความฉลาดในการบ ารุงขวัญก าลังใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ข้าราชการ 

(3) สัสมาปาลัง (สัมมาปาสะ) หมายถึง รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ ความรู้จักผูกน้ าใจประชาน
ด้วยการส่งเสริมอาชีพ 

(4) วาจาเปยยัง  (วาชเปยะ) หมายถึง พูดด้วยวาจาอันไพเราะตามสมควรแกฐานะ 
เหตุการณ์และมีความเป็นธรรม เป็นทางแห่งความสามัคคี 

  4) พรหมวิหารธรรม (ที.ปาฏิก.3/228/202) แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ หรือ
ธรรมของผู้ประเสริฐ คือธรรมของผู้มีอ านาจและหน้าท่ีในการปกครองนั่นเอง เพราะถ้านัก
ปกครองนั้นถึงจะมีอายุน้อยแต่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้าให้มีพรหมวิหาร
ธรรม 4 ประการ คือ  

       (1) เมตตา คือ มีความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข  
       (2) กรุณา คือ มีความสงสารคิดช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์  
     (3) มุทิตา คือ มีความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข 
       (4) อุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลางในเมื่อช่วยเหลือไม่ได้  

คนในโลกหรือในสังคมปัจจุบัน ถ้ามีความเมตตาต่อกันจะไม่มีการเบียดเบียนฆ่าฟันกนั ถ้ามี
ความกรุณาก็จะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันถ้า มีอุเบกขาจะไม่ริษยาต่อกันถ้ามี อุเบกขาจะ
ไม่มีความไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งเมื่อเป็นเช่นนี้โลกก็จะมีความสุข  
 5) สังคหวัตถุ ( ที.ปาฏิก. 3/140/141) แปลว่าธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกัน  และ
กันท าให้คนในสังคมมีจิตใจผูกพันสมัครสมานสามัคคีกันท่านเปรียบเสมือนล่ิมสลักหรือน็อตท่ีคอยขัน
ยึดแน่นส่วนของรถเอาไว้ด้วยกันคนในสังคมจะควบคุมกันอยู่อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องอาศัยสังคห
วัตถุ 4 ประการนี้คือ  

     (1) ทาน  คือ การให้หรือการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวหรือการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
     (2) ปิยวาจา คือ การพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยค าท่ีอ่อนหวานและค าพูดท่ีสัตย์จริงและจริงใจ  
    (3) อัตถจริยา คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  
      (4) สมานัตตตา  คือ การวางตัวสม่ าเสมอคือการท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย   

ถ้าในสังคมปัจจุบันนี้มีการให้รู้จักเสียสละซึ่งกันและกัน เขาจะไม่มีค าว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา 
การกักตุนสินค้าการโก่งราคา เขาจะไม่มีจะไม่มีค าว่าแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ถ้ามีปิยวาจาก็
จะไม่มีคดีหมิ่นประมาท ว่าร้ายต่อกันและกันและจะท าให้ขบวนการยุติธรรมหรือศาลท างานน้อยลง 
ถ้ามีอัตถจริยาในสังคมนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมท่ีคอยท่ีจะหยิบยื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยกันให้ สังคมนี้มีความสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้น และถ้ามีสมานัตตตาจะไม่มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งทุกคนก็จะคบหาสมาคมกันและกันได้อย่างสนิทสน
มมากยิ่งขึ้น  
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 6) อคติ 4 (ที. ปาฏิก. 3/240/215) ค าว่า อคติ แปลว่า ความล าเอียง หรือความไม่ยุติธรรม 
จะน ามาใช้ในการปกครองไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะท าให้เสียความถูกต้องและเป็นธรรมท่ีมันมีปัญหา
ยุ่งยากในการปกครองในปัจจุบันเหตุก็เพราะว่าผู้ปกครองมีการใช้อ านาจหน้าท่ี อันประกอบด้วยอคติ 
4 ประการดังต่อไปนี้  

       (1) ฉันทาคติ ล าเพียงพอรักใคร่หรือชอบพอกัน  
      (2) โทสาคติ ล าเอียงเพราะโกรธหรือไม่พอใจกัน  
       (3) โมหาคติ ล าเอียงเพราะโง่เขาไม่รู้จริง  
       (4) ภยาคติ  ล าเอียงเพราะกลัวหรือขี้ขลาด  
ถ้าไม่มีฉันทาคติค าว่าเลียแข้งเลียขาหรือลูบหน้าปะจมูกจะไม่มี  ถ้าไม่มีโทสะคติค าว่ากล่ัน

แกล้งหรือเลือกท่ีรักมักท่ีชังจะไม่มี ถ้าไม่มีโมหาคติค าว่าพิจารณาผิดพลาด ขาวเป็นด าก็จะไม่มี ถ้าไม่มี
ภยาคติค าว่าเกรงกลัวอ านาจท่ีพลก็จะไม่มี  อคติท้ัง 4 ประการนี้จะน ามาใช้ในการปกครองแม้แต่ข้อ
ใดข้อหนึ่งก็มีได้เพราะจะท าให้เกิดความอยุติธรรม ในสังคมซึ่งจะน ามาซึ่งความวุ่นวาย และเลือก
ปฏิบัติของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ซึ่งท าให้ตัวผู้ปกครองนั้นขาดจริยธรรมในการปกครองท่ีดีท าให้
ในท่ีสุดแล้วผู้ใต้ปกครองก็หมดความเช่ือมั่นในตัวหาผู้ปกครองและสามารถส่ันคลอนอ านาจของ
ผู้ปกครองได้ในท่ีสุด   
จริยธรรมนักปกครองของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

เสถียฐ หอมขจร, สุขุม นวลสกุล, รุจิรา เตชางกูร, และ ยวงรัตน์ วีเด็ล  (2540, หน้า 14-
15)  กล่าวว่า ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเน้นว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ประชาชนจะใช้
อ านาจอธิปไตยได้ก็ต่อเมื่อเพื่อให้เกิดสันติภาพและความต้องการของประชาชนเท่านั้น ผู้ปกครองเป็น
เพียงผู้ใช้อ านาจตามท่ีพระผู้เป็นเจ้าก าหนด ผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้มีอ านาจหรือเป็นเจ้าของอ านาจ
ไม่ได้เป็นผู้ออกกฎหมายแต่เป็นเพียงผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น 

ตามแนวคิดนี้องค์กรทางนิติบัญญัติ จึงไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นส าหรับรัฐ รัฐจะต้องใช้ท า เป็นเครื่อง
น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตสังคมเป็นผู้เล้ียงดูพราหมณ์ในขณะเดียวกันพราหมณ์ก็มีหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้แก่สังคมเพื่อน าไปสู่โมกขศักด์ิ ธรรมเป็นส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานให้ พราหมณ์ 
จะต้องถ่ายทอดธรรมของพระผู้เป็นเจ้าให้ราชาซึ่งมีหน้าท่ีรักษาท าหรือกฎหมายของสังคมโดย
พระราชาจะทรงมีหน้าท่ีรักษาธรรม ซึ่งเป็นหน้าท่ีตามวรรณะ และมีหน้าท่ีต้องควบคุมประชาชนให้
พ้นจากความหายนะจากภัยธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะศาสตร์ต่างๆ รวมท้ังการ 
เศรษฐกิจและสาธารณูปโภค กษัตริย์จะต้องมีอุดมคติหรือจริยธรรมอย่างน้อย 4 ประการคือมี เมตตา
มีคุณธรรม มีความกล้าหาญ และมีการศึกษา และรักษาธรรม 

ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเห็นว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการเมืองการปกครองแม้ว่า
พระราชาจะทรงศักด์ิสิทธิ์แต่กฎหมายศักด์ิสิทธิ์กว่าพระราชา ดังนั้นพระราชาจึงต้องส่งนับถือ
กฎหมายโดยพระราชาต้องตระหนักว่าไม่มีส่ิงใดสูงกว่าธรรม พระราชาจะต้องทรงไว้ซึ่งธรรม และต้อง
ทรงไว้ซึ่งตัวอย่างแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน ในการรักษาธรรม ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนของ
ประชาชนถือว่าเกิดจากพระราชาปกครองไม่ดี 
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แม้ว่าพระราชาจะเป็นสมมติเทพแต่พระราชาก็คือผู้รับใช้ประชาชนและได้ภาษีร้อยละ 16 
จากประชาชนเป็นค่าจ้าง ราชสมบัติมิใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ แต่เป็นทรัพย์สินส่วนรวม ส าหรับใช้ใน
การปกครองประเทศความสุขของพระราชา จะต้องตรวจสอบได้จากความสุขของประชาชนในแว่น
แคว้น ดังนั้นความสุขของพระราชาโดยเฉพาะซึ่งแยกจากความสุขของประชาชนนั้นจึงมีไม่ได้ 

พระราชาต้องทรง มีอุดมคติดังนี  
(1) ถ่อมตน 
(2) ควบคุมตนเอง 
(3) มีศีลธรรม 
(4) พูดดี 
(5) รับฟังความคิดเห็นของนักปราชญ์และประชาชน 
(6) บริหารบ้านเมืองเก่ง 
(7) เช่ียวชาญในการรบ 
(8) เห็นประชาชนเป็นบุตรซึ่งพระราชาจะต้องทรงมีความสุขก็ต่อเมื่อประชาชนมี

ความสุขเท่านั้น 
ส าหรับกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบศาลนั้น พระราชาจะทรงเป็นประธานและพราหมณ์

จะเป็นกลุ่มผู้พิพากษา โดยพระราชาจะทรงเป็นผู้ถืออ านาจลงโทษ ในขณะท่ีพราหมณ์เป็นผู้ท่ีมี
อ านาจในการพิจารณาและลงโทษโดยใช้หลักธรรมศาสตร์ 

จริยธรรมส าหรับผู้ปกครองท่ีศาสนาฮินดูเน้นมากเป็นพิเศษคือ อหิงสา ซึ่งหมายถึงการไม่
เบียดเบียนท าร้ายส่ิงมีชีวิต ในดิน น้ า และอากาศ ไม่ว่าทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ทุกกาลเทศะ
ท้ังนี้ก็เพื่อต้องการให้เกิดสันติสุขหรือปราศจากความรุนแรงนั้นเอง 

การท่ีชาวฮินดูต่อต้านการฆ่าเนื่องจากความเช่ือในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่คือกลัวว่าการท่ี
ท าไม่ดีต่อคนอื่นจะมีผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตนเองภายหลังถ้าไม่ใช่ในชาตินี้ก็ชาติหน้าจึงท าให้ชาวฮินดูมี
ลักษณะพิเศษท่ีเรียกว่า อหิงสา 
 นอกจากนี้แล้วนักปราชญ์ทางการเมืองการปกครองหลายท่าน ยังได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการปกครอง หรือ แนวคิดท่ีดีทางการเมืองการปกครองไว้ดังนี้ คือ  

1)  ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการปกครองมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเอง 
2) ปกครองเพื่อความสงบสุขของคนหมู่มาก มากว่าปกครองเพื่อความสุขของตนเอง 
3) ปกครองเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม มากกว่าเสรีภาพของบุคคล 
4) ปกครองโดยยึดหลักสวัสดิการ ซึ่งจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความอยู่รอดของสมาชิกในสังคม โดยให้ทุกคนมีความพึงพอในท่ีมากท่ีสุด 
มีความไม่พอใจน้อยท่ีสุด 
  (2) ความม่ันคงปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ให้ทุกคนมีความมั่นคงในอาชัพ ชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สินปลอดภัยจากภัยพิบัติท้ังปวง  มีหลักประกันสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ มีการศึกษา
มีสุขภาพ และอนามัยท่ีดี 
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  (3) ความเสมอภาคส่วนบุคคล ขจัดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างสมาชิกในสังคม 
 (4) วามเจริญรุ่งเร่ืองในสังคม ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และรวมท้ังการจัด
สวัสดิการสังคม สงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็กก าพร้า คนชรา คนว่างงาน เป็นต้น  สังคม
ทุกแห่งจะต้องมีระบบปทัสถานหรือบรรทัดฐาน ในการประพฤติปฏิบัติตนเองและมีการก าหนด
มาตรฐานพฤติกรรมของมนุษย์ ให้อยู่ในกรอบ ตัวอย่างเช่น การไม่ท าร้ายผู้อื่น การไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น การอยู่ระเบียบวินัย การไม่หยิบฉวยของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น  
ปทัสถาน คือ จริยธรรมซึ่งเมื่อพังทลายลงหรือในสังคมไม่มีปทัสถานแล้ว ความสงบเรียบร้อย
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ สภาพบ้านเมืองท่ีไร้จริยธรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล   ก็จะเป็นดัง
ส านวนท่ีกล่าวว่า “กระเบ้ืองจะเฟื่องฟูลอย น้ าเต้าน้อยจะถอยจม” คือ ระบบสังคมจะอลเวงไป
หมดคนช่ัวเปรียบเหมือนกระเบ้ืองซึ่งหนักแต่กลับได้รับการยกย่องหรือลอยขึ้นมา  ส่วนคนดีซึ่ง
เบาเปรียบเหมือนน้ าเต้าซึ่งคนโบราณถือว่า น้ าเต้าเป็นพืชท่ีใช้ในการบูชาพระกลับถูกเหยียด
หยามกดให้จมลงไป 

สรุป เรื่องจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง เป็นคุณธรรมประการหนึ่งท่ีใช้เป็น
หลักธรรมในการปกครองตนเอง ใช้ปกครองหมู่คณะและสังคม ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่หมู่คณะตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมนั้นเอง ในสังคมประกอบด้วยหมู่คนจ านวนมาก การท่ีจะ
ให้คนทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขนั้นก็ต้องมีหลักในการยึดและ ปฏิบัติร่วมกันเพื่อความสุข
ในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน 

ดังนั้นสังคมใดๆท่ีใช้จริยธรรมทางการเมืองในการปกครองร่วมกัน สังคมนั้นๆก็จะน า
ความร่วมเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนในประเทศนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมใดท่ีไม่มีจริยธรรม
ในทางการเมืองในการปกครองสังคมก็จะเดือดร้อนวุ่นวายขาดความสงบสุข ประเทศชาติเกิดจลาจล 
ประชาชนขาดเสถีนรภาพในการด าเนินชีวิต 
 2.5.2 ทฤษฎีจริยธรรมของนักปกครอง 

ขงจ้ือ อ้างใน  ประยงค์ สุวรรณบุปผา (2541 ,หน้า221-222) ได้เสนอแนวคิดด้านคุณธรรม
ทางการเมือง (Political Virtur) และจริยธรรมทางการเมือง (political morality) เอาไว้ว่า  

“นักปกครองต้องแก้ไขความบกพร่องของตนเองก่อน ประชาชนจงแก้ไขความช่ัวความ
บกพร่องของแต่ละคนก่อน นักปกครองและประชาชนต้องข่มจิตข่มใจจากการกระท าผิดการกระท า
บาปของตนเองแต่ละคนก่อน คือ การต้ังต้นต้ังแต่การควบคุมจิตใจของแต่ละคนเป็นปฐมแล้ว ค่อย
ขยายออกไปท่ีครอบครัว จากครอบครัวขยายไปสู่รัฐ จากรัฐขยายไปสู่ชาติ จากชาติขยายไปท่ัวโลก” 

ผู้จะปกครองรัฐ “ได้ต้องปกครองตนเองก่อนต้องปกครองคนในครอบครัวตนเองให้ดีเสียก่อน
เพื่อปกครองตนเองและปกครองครอบครัวได้ดีแล้ว ถึง จะต้องปกครอง และบริหารรัฐ ให้ประสบ
ความสันติสุขได้เมื่อรัฐมีความสงบเรียบร้อยผู้นั้น ก็ยังโลกให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสงบร่มเย็น
ได้” 

ขงจื อ อ้างใน ประยงค์ สุวรรณบุปผา (2541, หน้า 221-222) ยังได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมต่อไปว่า นับแต่หน้าปกครองลงมาถึงประชาชน  “ต้องอบรมตน ควบคุมตน 
ปกครองตนให้ได้ เพราะการปกครองคนอื่นเป็นการปกครองปลายเหตุย่อมไม่สัมฤทธิ์ผล  ปกครอง
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ตนเองไม่ได้ ดุจควรท าส่ิงท่ีหนาให้กับให้เป็นบาง ส่ิงท่ีควรท าให้บางแต่กลับท าให้หนา หากตนเองยัง
ปกครองตนเองไม่ได้แล้วจะไปปกครองคนอื่นได้อย่างไร”  

เม่งจื๊อ อ้างใน ประยงค์ สุวรรณบุปผา (2541, หน้า 235)  มีหลักปรัชญาปกครองโดยธรรม
ว่า ให้เริ่มปกครองจิตใจของตนเองแล้วขยายไปสู่ภายนอกโดยไม่เจอกะว่าธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์
ในส่วนลึกของจิตใจท่ีแท้จริงไม่ต้องการเบียดเบียนกันและกันอยู่แล้วฉะนั้นนักบริหารนักปกครองท่ีดี
ต้องอาศัยหลักการปกครองข้อนี้เป็นปทัสถานขยายเป็นรัฐ มาวางไว้บนฝ่ามือสุดแต่จะพริกจะหมุนไป
อย่างไรก็ย่อมได้ 

หลักในการปกครองเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม ในชุมชน ในสังคม ในรัฐมี 12 ประการ  
(ที.ปาฎิก.11/35/65) กล่าวคือเพื่อให้เกิดความคุ้มครองท่ีเป็นธรรม 

1) แกพ่ลกายคือกองทหารท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชา 
2) แกผู้่ปกครองส่ิงอื่นท่ีอยู่ใต้การปกครอง 
3) แก่ผู้ติดตามหรือบริวารผู้รับใช้ใกล้ชิด 
4) แก่พราหมณ์ (ท่ีไม่ใช่นักบวช) 
5) แก่ผู้ครองเรือน 
6) แก่ประชาชนในคามนิคมชนบทต่างจังหวัด 
7) แก่สมณะพราหมณ์ (นักบวชบรรพชิต) 
8) แกเ่นื้อ (อนุรักษ์สัตว์ป่า) 
9) แกน่ก (อนุรักษ์นกป่า) 
10) ขัดขวางผู้กระท าอันไม่เป็นธรรม 
11) เพิ่มทรัพย์ให้แก่ผู้ขาดแคลนทรัพย์ 
12) เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไปทางปัญหาสนใจในศาสนาและศีลธรรม   
 มหาตมะ คานธี (2557, หน้า 163) ผู้น าจะต้องประกอบด้วยเมตตา และมีจริยธรรมซึ่งมีผู้รู้

หลายท่านมากมายได้ให้แนวคิดไว้  มหาตมะ คานธี  รัฐบุรุษคนส าคัญของประเทศอินเดียและของโลก
จึงตาข้อนี้ไว้เป็นผลงานของท่านปรากฏขึ้นในหนังสือช่ือว่าโลกท้ังผองพี่น้องกันมีใจความว่าส าหรับ
ข้าพเจ้าแล้วการเมืองท่ีปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเป็นการเมืองท่ีโสมมท่ีควรสละท้ิงเป็นอย่างยิ่ง
การเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประเทศนั้นต้องเป็นเรื่องท่ีผู้
มีศีลธรรมประจ าใจหรือกล่าวอีกนัยก็คือต้องเป็นผู้ท่ีแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าและสัจธรรม 

เสถียฐ หอมขจร, สุขุม นวลสกุล, รุจิรา เตชางกูร, และ ยวงรัตน์ วีเด็ล (2540,  หน้า 14-15)   
นักปราชญ์ทางการเมืองการปกครองหลายท่าน ยังได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการปกครอง 
หรือ แนวคิดท่ีดีทางการเมืองการปกครองไว้ดังนี้ คือ  
 ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการปกครองมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเอง 

 1) ปกครองเพื่อความสงบสุขของคนหมู่มาก มากว่าปกครองเพื่อความสุขของตนเอง 
 2) ปกครองเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม มากกว่าเสรีภาพของบุคคล 
 3) ปกครองโดยยึดหลักสวัสดิการ ซึ่งจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) ความอยู่รอดของสมาชิกในสังคม โดยให้ทุกคนมีความพึงพอในท่ีมากท่ีสุด มี
ความไม่พอใจน้อยท่ีสุด 

 (2) ความมั่นคงปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ให้ทุกคนมีความมั่นคงในอาชัพ ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินปลอดภัยจากภัยพิบัติท้ังปวง  มีหลักประกันสวัสดิภาพด้านต่างๆ มีการศึกษามี
สุขภาพ และอนามัยท่ีดี 

(3) ความเสมอภาคส่วนบุคคล ขจัดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างสมาชิกในสังคม 
     (4) ความเจริญรุ่งเรื่องในสังคม ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และรวมท้ังการ

จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็กก าพร้า คนชรา คนว่างงาน เป็นต้น  สังคมทุก
แห่งจะต้องมีระบบปทัสถานหรือบรรทัดฐาน ในการประพฤติปฏิบัติตนเองและมีการก าหนดมาตรฐาน
พฤติกรรมของมนุษย์ ให้อยู่ในกรอบ ตัวอย่างเช่น การไม่ท าร้ายผู้อื่น การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การ
อยู่ระเบียบวินัย การไม่หยิบฉวยของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น  ปทัสถาน คือ จริยธรรมซึ่งเมื่อ
พังทลายลงหรือในสังคมไม่มีปทัสถานแล้ว ความสงบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ สภาพบ้านเมืองท่ีไร้
จริยธรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล   ก็จะเป็นดังส านวนท่ีกล่าวว่า “กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย 
น้ าเต้าน้อยจะถอยจม” คือ ระบบสังคมจะอลเวงไปหมดคนช่ัวเปรียบเหมือนกระเบื้องซึ่งหนักแต่กลับ
ได้รับการยกย่องหรือลอยขึ้นมา  ส่วนคนดีซึ่งเบาเปรียบเหมือนน้ าเต้าซึ่งคนโบราณถือว่า น้ าเต้าเป็น
พืชท่ีใช้ในการบูชาพระกลับถูกเหยียดหยามกดให้จมลงไป 

นอร์ทโฮม Northouse  อ้างใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2561 , หน้า 237) กล่าวว่า หลักปฏิบัติ
พื้นฐาน ท่ีว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของนักปกครองหรือผู้น าต้องมี 5 ประการดังต่อไปนี้ 

 1) มีความเคารพต่อผู้อื่น การแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยความเคารพหมายถึงการท่ีนักปกครอง
เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์และคุณค่าความแตกต่างของบุคคลโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความเห็นโดยแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจอดทนรับฟังมุมมองต่างๆท่ีอาจจะแตกต่างจาก
ความคิดของตนซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นนักปกครองท่ีมีความ
เคารพความเช่ือทัศนคติและค่านิยมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น นักปกครองต้องไม่มุ่งตอบสนองความต้องการของตนเองแต่ต้อง
มุ่งไปท่ีผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรผู้ปกครองต้องให้ความส าคัญต่อสวัสดิ
ภาพของบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นอันดับแรกมากกว่าเป้าหมายตามแผนการท่ีวางไว้การ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีมุ่งต่อการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นของนักปกครองสามารถสังเกตได้จาก
กิจกรรมต่างๆเช่นการมอบหมายงานการสอนงานการสร้างทีมพฤติกรรม เป็นสมาชิกท่ีดี และให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่น 

3) ความยุติธรรม นักปกครองต้องให้ความส าคัญเกี่ยวประเด็นความเท่าเทียมและความ
ยุติธรรมโดยท่ีนักปกครองไม่ให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษเนื่องจากการปฏิบัติตน เพื่อเอา
อกเอาใจผู้ปกครองแต่ต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่างไรก็ตามนักปกครอง ควรปฏิบัติ 
ต่อผู้ใต้ปกครองท่ีแตกต่างกัน นักปกครองต้องมีเหตุผลท่ีชัดเจนและเหตุผลต้องอยู่บนค่านิยมของ
ศีลธรรม 
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4) ความซ่ือสัตย์ และปกครองต้องมีความซื่อสัตย์เพราะถ้า หน้าปกครองไม่ซื่อสัตย์ก็จะ
ส่งผลให้เป็นนักปกครองท่ีขาดความน่าเช่ือถือในสายตาบุคคลอื่นนอกจากนี้แล้ว นักปกครองต้องไม่
พูดปดหรือโกหกหลอกลวงบุคคลอื่นเพราะการโกหกนั้นเป็นการท าลายความสัมพันธ์และความไว้เนื้อ
เช่ือใจระหว่างนักปกครองกับผู้ใต้ปกครอง 

5) ช่วยเหลือสังคม นักปกครองต้องน าพา ผู้ใต้ปกครองและสังคมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองผ่านบุคคลอื่นนัก
ปกครองต้องมุ่งเป้าหมายไปท่ีประโยชน์ของทุกฝ่ายทุกองค์กรชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน 

ท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า จริยธรรมทางความดีคือการปฏิบัติ ท่ีก่อให้เกิดความสุข การมีระเบียบ
วินัยทางสังคม ส่วนจริยศาสตร์เป็นเรื่องของความดีในทางความคิด ตามหลักทฤษฎีหรือปรัชญา ความ
ดีท่ีสุด ท่ีมนุษย์ควรแสวงหา ในแง่ของพุทธปรัชญา ก็คือโลกุตรธรรมและโลกียธรรม  

 หลักปฏิบัติ หรือ คุณธรรมในการปกครองท่ัว ๆ ไป ซึ่งเป็นคุณธรรมของฝ่ายปกครองท่ีต้อง
ยึดถือ ปฏิบัติ ให้แก่ฝ่ายรับการปกครองท างานอย่างปกติสุข จริยธรรม คือ ความความประพฤติท่ีเป็น
ธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตนเอง ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อสังคม รวมสรุปว่า ข้อควร
ประพฤติปฏิบัติ 

จริยธรรม (Ethice) ความเป็นผู้ท่ีมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละ หรือประพฤติดีงาม ท่ีกล่าว
มานี้ เป็นหลักแห่งความประพฤติท่ีชอบธรรมหรือหลักปฏิบัติท่ีได้รับการยกย่องจากสังคมว่าถูกต้อง
ควรแก่การศึกษาจริยธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ ได้รับประเพณีวัฒนธรรม หลักศีลธรรม เป็นต้น 

ส่วนการเมืองการปกครองนั้น เป็นเรื่องของการใช้อ านาจบังคับ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของ
รัฐ การเมืองการปกครองเป็นเรื่องของการตัดสินใจ หรือก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือ
จัดสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าต่างๆให้แก่สังคม  เช่น อ านาจหน้าท่ี เศรษฐกิจ ฐานทางสังคม  ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร 
 สรุปได้ว่าหลักการและทฤษฎี จริยธรรมนักปกครองนั้น เมื่อกล่าวตั้งแต่ถึงจุดเริ่มต้น จะพบว่า 
การเป็นนักปกครองนั้น ต้องเริ่มต้นจากจริยธรรมท่ีเป็นในเรื่องของส่วนตัวบุคคลก่อนโดยการ ได้รับ
การอบรมบ่มเพาะปลูกฝัง ต้ังแต่วัยเด็กและพัฒนาขึ้น จนสู่การมีวุฒิภาวะ ทางด้านจริยธรรมอย่าง
เพียงพอก่อนท่ีก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการเป็นนักปกครอง ในส่วนของการเป็นนักปกครองนั้น ก็ต้อง
อาศัยจริยธรรมท่ีถูกปลูกฝังในตัวก่อนจากนั้นก็จะได้กล่าวถึงตัวจริยธรรมท่ีเป็นเรื่องของบทบาทหน้าท่ี
ท่ีตัวของผู้ปกครองนั้นจะต้องเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีให้อย่างเหมาะสม เพราะการเป็น
นักปกครองท่ีดีนั้น นอกจากพื้นฐานทางด้านจริยธรรมในจิตใจแล้ว ก็ต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ 
เข้ามาประกอบด้วยศักยภาพต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญได้ช่ือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะท าให้
การเป็นนักปกครองท่ีดีได้ ก็ต้องมีการบูรณาการในหลาย ๆ เรื่องแต่เนื้ออื่นส่ิงใดแล้วในเรื่องของ
ทฤษฎีจริยธรรมของนักปกครองอาจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการท่ีนักปกครองนั้นมีหน้าท่ีท่ีจะ ควบคุม 
หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของผู้ท่ีอยู่ใต้ปกครองของตนให้ได้รับความสุข 
สงบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ใต้ปกครองและสามารถท าให้บ้านเมือง หรือหน่วยงาน
ท่ีนักปกครองดูแลอยู่นั้น เกิดความสงบเรียบร้อย ด้วยดี 
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บทที่ 3 
ประวัติความเป็นมาและจริยธรรมที่ปรากฎในวรรณกรรมมหาภารตะ 

        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหา
ภารตะ” ผู้วิจัยจะได้กล่าว ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และอิทธิพลของวรรณกรรมมหาภารตะ 
จากหนังสือวรรณกรรมมหาภารตะซึ่งเป็นหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองเพื่อเป็น
การศึกษาถึงแนวทางในการวิจัยถึงหลักจริยธรรมนักปกครอง ดังนี้ 
 3.1  ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมมหาภารตะ 
 3.2  ประวัติตัวละครในวรรณกรรมมหาภารตะ 
   3.3  จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฎในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 3.4  ประเด็นจริยธรรมนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 

3.1 ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมมหาภารตะ 

วรรณกรรมมหาภารตะ เป็นเรื่องราวของสงครามในหมู่ชาวอารยันในยุคพระเวท ซึ่งสืบเช้ือ
สายมาจากพระภรต ซึ่งเป็น พระจักรพรรดิโบราณของอินเดียผู้สืบสันตติวงศ์มาจากราชาทุษยันต์ แห่ง
นครหัสตินาปุระกับนาง ศกุนตลา พระภรตเป็นยอดวีรกษัตริย์แห่งราชวงศ์จันทรวงศ์ ครอบครอง
ดินแดนกลุ่มแม่ยมนาและแผ่ ขยายอาณาเขตไปท้ังทางตะวันตกเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ บรรดา
ลูกหลานของพระภรต ในกาลต่อมาได้ช่ือว่าเป็นพวก ภารตะ และอาณาจักรท่ีชนภารตะอาศัยอยู่ ก็
ช่ือได้ว่า ภารตวรรษ กาลต่อมา มาช้านานได้เกิดสงครามชิงอ านาจขึ้นในหมู่ชาวภารตะด้วยกันเอง 
วรรณกรรมมหาภารตะเป็นเรื่องราวระหว่างตระกูลเการพและตระกูลปาณฑพ ซึ่งสืบสายโลหิต
เดียวกัน  ฝ่ายปาณฑพ ประกอบด้วยพี่น้อง 5 คน ได้แก่ยุธิษฐิระ เป็นผู้น าฝ่ายปาณฑพ ภีมะ อรชุน 
นกุล และสหเทพ ฝ่ายเการพ ประกอบด้วยเหล่าพี่น้อง ท้ัง 100 คน โดยมีทุรโยชน์ เป็นพี่ชายคนโต 
และเป็นผู้น าฝ่ายเการพ  

ความขัดแย้งของสองตระกูลนี้ ได้ส่ังสมมาต้ังแต่ในวัยเยาว์ ต้ังแต่การทะเลาะเบาะแว้งกัน
ต้ังแต่ในวัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นความขัดแย้งก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนในท่ีสุดสองตระกูลนี้ต้อง
แบ่งอาณาจักรกันปกครอง โดยฝ่ายปาณฑพไปสร้างเมืองใหม่ช่ือว่า อินทรปรัสถ์ ส่วนเหล่าพี่น้องเกา
รพก็ได้ปกครองนครหัสตินาปุระ เมื่อแบ่งดินแดนกันปกครองแล้ว นครอิทรปรัสถ์ได้ท าพิธีราชสูยะ คือ
การเฉลิมฉลองและเชิญกษัตริย์แคว้นต่างต่าง ๆ มาร่วมพิธี หนึ่งในพระราชอาคันตุกะนั้น รวมไปถึง
นครหัสตินาปุระและฝ่ายเการพด้วย เมื่อทุรโยชน์ไปร่วมพิธีก็เกิดอาการริษยา ในความยิ่งใหญ่ของ
นครอิทรปรัสถ์ ของฝ่ายปาณฑพ ทุรโยชน์จึงคิดหาวิธีท่ีขัดขวางความยิ่งใหญ่ของนครอินทรปรัสถ์ 
หรือเป็นไปได้ก็หากยึดนครอินทรปรัสถ์ มาเป็นของตนเองได้ย่อมดี ทุรโยชน์จึงไปปรึกษากับศกุนิ ผู้
เป็นลุง  ศกุนิเลยออกอุบาย ให้ทุรโยชน์ชักชวน ยุธิษฐิระมาเล่นพนันสกา ซึ่งยุธิษฐิระก็ช่ืนชอบการเล่น
สกาอยู่แล้ว แต่ด้วยช้ันเชิงการเล่นสกานั้น ยุธิษฐิระด้อยกว่ามากจึงพ่ายแพ้ต่อศกุนิ เสียทรัพย์สินต่าง 
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ๆเป็นจ านวนมาก จึงไปถึงบ้านเมือง เหล่าพี่น้องของตนก็ตกเป็นทาส จากนั้นทุรโยชน์ก็ท้าทายให้น า
นางเทราปตี มาเป็นเดิมพันในการพนันครั้งนี้ด้วย ซึ้งยุธิษฐิระก็แพ้อีก เมื่อฝ่ายเการพเมื่อชนะก็ฮึกเฮิม 
น้องชายทุรโยชน์จึงเข้าไป ฉุดกระชากดึงศีรษะและเส้ือผ้าอาภรณ์ของนางออกมากลางสภาต่อหน้ า
ธารก านัล ท่ีเต็มไปด้วย ผู้คนมากมาย และญาติผู้ใหญ่ท้ังหลายของฝ่ายเการพและฝ่ายปาณฑพ ซึ่งนาง
เองก็เป็นชายาของเหล่าพี่น้องปาณฑพท้ัง 5 คน การกระท าของฝ่ายเการพในครั้งนี้ถือว่าเป็นการ
หยามเกียรติและศักดิ์ศรีฝ่ายปาณฑพเป็นอย่างมาก จนน าไปสู่จุดแตกหักของสองตระกูล  

หลังจากท่ีฝ่ายปาณฑพท าตามสัญญาท่ีผู้แพ้สกาต้องถูกเนรเทศตนเองไปอยู่ป่าเป็นเวลา 14 
ปี ครบตามก าหนด จากนั้นท้ังสองฝ่ายเการพและฝ่ายปาณฑพ ได้ท าการรวบรวมพันธมิตรไพร่พล 
กองทัพ  แล้วท้ังสองตระกูลนี้ท าสงครามท่ีกุรุเกษตรใกล้แม่น้ ายมุนา เป็นเวลา 18 วัน สงครามครั้งนี้
ได้ล้าง ผลาญชีวิตผู้คนของท้ังสองฝ่ายล้มตาย ลงนับไม่ถ้วนและจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายปาณฑพ
(กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย, 2533, หน้า 17) 

จากท่ีกล่าวมาแล้วมาในขั้นต้นในการศึกษาวิจัยนี้จึงจะขอหยิบยกในส่วนของวรรณกรรมมหา 
ภารตะท่ีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองโดยแยกย่อยศึกษาในรายละเอียดของจริยธรรมของนัก 
ปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมเล่มนี้เพื่อน าส่ิงท่ีข้อมูลท่ีศึกษาวิเคราะห์ออกมาซึ่งจะได้มาน าเสนอ 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปซึ่งจะได้แจกแจงเป็นรายละเอียดเจาะลึกลงในตัวละครแต่ละตัวละครใน 
วรรณกรรมเรื่องนี้เพื่อให้เป็นภาพของจริยธรรมของนักปกครองในการซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ 
ง่ายยิ่งขึ้น 

 

3.2 ประวัติของตัวละครในวรรณกรรมมหาภารตะ 

วรรณกรรมมหาภารตะนั้นมีเนื้อหาสาระมาก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถท่ีจะน า 
ข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ได้ เพราะมีตัวละครท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครองนั้น มีมากท่ีจะ 
กล่าวถึงได้หมดในงานวิจัยฉบับนี้ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างเอาประวัติของตัวละครท่ีมีความส าคัญใน 
วรรณกรรมมาภารตะเป็นท่ีกล่าวขานในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรม มาศึกษาวิเคราะห์ทางด้าน 
จริยธรรมของนักปกครองโดยจะขอล าดับความเกี่ยวข้องของตัวละครเป็นแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 3.1 แผนภูมิตระกูลปาณฑพ 
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แผนภูมิที่ 3.2 แผนภูมิตระกูลเการพ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3.3 แผนภูมิตระกูลยาทพ (ฝ่ายพระกฤษณะ) 
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แผนภูมิที่ 3.4 แผนภูมิราชวงศ์กุรุ (ต้นตระกูลฝ่ายเการพและฝ่ายปาณฑพ) 

 
 3.2.1 ประวัติความเป็นมาของภีษมะ 

  ภีษมะ หรือ เจ้าชายเทวพรต เป็นพระโอรสของพระราชาศานตนุแห่งกรุงหัสตินาปุระ แคว้น
กุรุ กับพระแม่คงคา เป็นบุคคลส าคัญในเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ เพราะถือเป็นปู่คนหนึ่งของท้ังฝ่าย
เการพและฝ่ายปาณฑพ ภายหลังจากท่ีเจ้าชายเทวพรตได้ให้สัตย์สาบานแก่ฟ้าดินว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บัลลังก์กษัตริย์และจะไม่แต่งงานมีลูกกับหญิงคนใดแล้วนั้น ก็ได้ช่ือใหม่คือ ท้าวภีษมะ พระบิดาคือ
ท้าวศานตนุก็ซาบซึ้งพระทัยมากจึงให้พรกับภีษมะว่าจะให้ภีษมะมีอายุยืนยาวเท่าไรก็ได้ ไม่มีวันตาย 
นอกเสียจากว่าภีษมะจะต้องการตายเองเท่านั้น 

ภีษมะนั้น ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะเป็นผู้เห็นเรื่องราวทุกอย่าง ความพินาศของ
ราชวงศ์กุรุ การรบพุ่งกันบนสงครามกุรุเกษตร และผลพวงของสงคราม ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะชาติก่อน
ท้าวภีษมะเคยเกิดเป็น หนึ่งในคณะเทพวสุ ก็คือคณะเทพท่ีมี 8 องค์ด้วยกัน และมีภรรยาครบทุกองค์ 
เมื่อจะไปท่ีใดก็ต้องเสด็จไปท้ัง 16 องค์ มีอยู่วันหนึ่ง ภรรยาของเทพทยุ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะเทพวสุ 
อยากได้แม่โคนันทินีของฤๅษีวสิษฐ์ซึ่งเป็นฤๅษีคนส าคัญ เทพทยุรู้ว่าผิดแต่ก็ช่วยกันกับเทพอีก 7 องค์
ในการโขมยวัวในระหว่างท่ีฤๅษีวสิษฐ์ออกไปเก็บผลไม้ในป่า แต่ฤๅษีวสิษฐ์ก็จับได้เข้า จึงสาปให้เทพท้ัง 
8 องค์ไปเกิดรับความทรมานบนโลกมนุษย์ แต่เทพ 7 องค์นั้นเป็นเพียงตัวประกอบในการช่วยกัน
โขมยวัวเท่านั้น ตัวต้ังตัวตีนั้นคือเทพทยุ จึงถูกสาปให้ไปเกิดบนโลกมนุษย์รับความทรมานแสนสาหัส
หนักกว่าใครเพื่อน ด้วยเหตุนี้พระแม่คงคาจึงรับหน้าท่ีเป็นพระมารดาของเทพ 8 องค์ นี้ และโยนเทพ
ท้ัง 7 องค์ท่ีมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ลงแม่น้ าทันทีจะได้ไม่ต้องมารับกรรมมาก ส่วนเทพทยุท่ีท าผิดหนัก
กว่าใครเพื่อนก็ได้มาเกิดนานกว่าคนอื่นก็คือ ท้าวภีษมะ นั่นเอง โดยพระแม่คงคาได้น าตัวท้าวภีษมะ
ไปร่ าเรียนวิชาพระเวทและคัมภีร์เวทานตะโดยฤๅษีวสิษฐ์ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับท่ีสาปให้ภีษมะมาเกิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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บนโลกนานกว่าใคร ,วิชารัฐศาสตร์โดยพระพฤหัสบดี และวิชายิงธนูโดยภควาจารย์หรือฤๅษีปรศุราม
(ท่ีเกลียดพวกวรรณะกษัตริย์แต่คราวนี้ยอมสอนให้) 

ท้าวภีษมะนั่นไม่ได้แต่งงานแต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้ไปชิงตัวเจ้าหญิงแห่งแคว้นกาสี 3 พระองค์ก็
คือ เจ้าหญิงอัมพา เจ้าหญิงอัมพิกา และเจ้าหญิงอัมพาลิกามาเป็นมเหสีของวิจิตรวีรยะผู้เป็นน้องต่าง
มารดา (ตอนนั้นจิตรางคทะเสียชีวิตไปแล้วและโดยปกติมีข้อตกลงกันมานานแล้วว่า หากแคว้นกาสีมี
พระธิดาจะต้องยกให้กับเจ้าชายแคว้นหัสตินาปุระก่อน แต่คราวนี้กลับท าพิธีสยุมพรแต่ไม่ได้เชิญ
เจ้าชายแคว้นหัสตินาปุระไปร่วมด้วย) แต่เมื่อชิงตัวท้ังสามมายังกรุงหัสตินาปุระเรียบร้อย  เจ้าหญิง
อัมพาเกิดบอกกับภีษมะว่าตอนท่ีภีษมะก าลังจะไปชิงตัวนางนั้น นางก าลังจะท าพิธีสยุมพรกับท้าวศัล
วะ ซึ่งเป็นคู่รักของนาง ทุกคนคือท้าวภีษมะ พระนางสัตยวดีและวิจิตรวีรยะตกใจมากกับเรื่องท่ี
เกิดขึ้น จึงส่งตัวเจ้าหญิงอัมพาให้ท้าวศัลวะ แต่ท้าวศัลวะไม่ยอมรับตัวเจ้าหญิงอีกต่อไป เจ้าหญิง
อัมพาเสียใจมาก เมื่อกลับมาหาท้าวภีษมะและขอร้องให้แต่งงานกับตน แต่ท้าวภีษมะท าไม่ได้เพราะ
เคยให้สัตย์สาบานกับฟ้าดินไว้ นางอัมพาโกรธแค้นท้าวภีษมะมากจึงขอให้ฤๅษีปรศุรามผู้เป็นอาจารย์
ของท้าวภีษมะมาขอร้องแทนแต่ก็ไม่เป็นผลและยังต้องต่อสู้กับท้าวภีษมะอีกด้วย แต่ผลก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะ
เพราะภีษมะก าลังจะตัดสินการสู้กันโดยใช้วิชาอัสตระช่ือวิชาปรัสวาปะ ซึ่งเป็นวิชาท าลายล้างโลก แต่
ก็ถูกพระนารายณ์และพระศิวะห้ามไว้ก่อน เจ้าหญิงอัมพาจึงไม่สมหวังและขอพรกับเทพบุตรสัน
มุข พระองค์จึงให้พวงมาลัยท่ีไม่มีวันเห่ียวเฉากับนาง เพื่อเอาไปคล้องคอกับผู้ท่ีจะฆ่าท้าวภีษมะให้ แต่
ไม่มีกษัตริย์คนใดยอมรับ มาถึงคนสุดท้ายคือท้าวทรุปัท พระองค์ก็ไม่ยอมเช่นกัน เจ้าหญิงจึงแขวน
พวงมาลัยในท่ีเสาในท้องพระโรงและได้พรจากพระศิวะให้นางเป็นคนฆ่าภีษมะด้วยตนเอง นางทนรอ
ชาติหน้าไม่ไหวจึงเผาตนเองในกองไฟไปเกิดใหม่เป็นพระธิดาของท้าวทรุปัทช่ือ ศิขัณทิน (แต่ภายหลัง
ได้แลกเพศกับยักษ์ตนหนึ่ง) 

ส่วนในสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตรนั้น ท้าวภีษมะต้องเข้าร่วมกับพวกเการพ และเป็นแม่ทัพให้กับ
ทุรโยธน์ ท้าวภีษมะไม่เต็มใจนักเพราะแต่ละฝ่ายต่างก็เป็นหลานของตน จึงเข้าร่วมกับฝ่ายเการพและ
บอกว่าจะไม่สังหารพี่น้องปาณฑพอย่างเด็ดขาด 

แต่ในท่ีสุดแล้ว ภีษมะก็ตายด้วยน้ ามือของอรชุนซึ่งเป็นหลาน ไม่ใช่ศิขัณทิน ในสงครามบนทุ่ง
กุรุเกษตร โดยอรชุนระดมยิงธนูใส่ภีษมะเป็นจ านวนมาก แต่ภีษมะยังไม่ตาย โดยสอนวิธีการปกครอง
ให้กับพวกปาณฑพก่อนท่ีตนเองจะต้ังใจตาย เมื่อสอนหลาน ๆ ฝ่ายปาณฑพจบภีษมะก็ได้ตายจากไป
และขึ้ น ไป อยู่ บน สวรรค์ ดั ง เดิ ม (ภี ษ มะ . สืบ ค้น เมื่ อ   2  มกราคม  2562 , จากวิ กิ พี เดี ย
http://th.wikipedia.org/wiki/ภีษมะ). 
 3.2.2 ประวัติความเป็นมาของพระกฤษณะ 

พระกฤษณะเป็นญาติฝ่ายมารดาของฝ่ายปาณฑพ พระกฤษณะ ได้ช่วยเห ลือพี่น้อง 
ปาณฑพหลายครั้งหลายหน เช่น ช่วยเป็นประธานในพิธีกรรมราชสูรยะของยุธิษฐิระ ช่วยภีมะฆ่า 
ท้าวซราสัน ช่วยเหลือพระนางเทราปตีจากการถูกทุหศาส้นเปล้ืองผ้าส่าหรี และเป็นผู้ถ่ายทอด 
ภควัทคีตาแก่อรชุน เป็นสารถีและเป็นผู้ช้ีน าของอรชุนในการปราบแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของฝ่ายเการพ 
เช่น ภีษมะ โทรณาจารย์ และ กรรณะ 

พระกฤษณะเป็นหลานตาของกษัตริย์ ณ มถุรานคร พระกษัตริยมรมพระนามว่าอุคระเสน 
พระกษัตริย์มีบุตร 2 คน พญากงส์และนางเทวกี นางเทวกีได้สมรสกับพระวสุเทพ ต่อมาพญากงส์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
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กบฏต่อพระบิดา ได้จับพระบิดาอุคระเสนและพี่สาวพี่เขยขังไว้ โหรท านายว่าบุตรคนท่ีแปดของนางเท
วกีจะฆ่าพญากงส์ พญากงส์จึงฆ่าลูกทุกคนของนางเทวกี หลังจากฆ่าหกคนแรกแล้ว คนท่ีเจ็ดคือพระ
พลรามพระแม่คงคา มาสลับเข้าครรภ์ของนางโรหิณี พระกฤษณะเป็นคนท่ีแปด พระวสุเทพสามารถ
ลักลอบเอาพระกฤษณะไปฝากให้โคบาลช่ือนันทะและนางยโศธาเล้ียงในหมู่บ้านโคกุลนอกนครมถุรา 

ด้วยความหวาดละแวงและเมื่อพญากงส์เมื่อทราบว่าพระโอรสองค์ท่ี8 ของพระวสุเทพยังไม่
ตาย พญากงส์จึงพยายามท่ีจะสังหารพระกฤษณะหลายครั้ง ในท่ีสุดพญากงส์ก็ออกอุบายเชิญให้
พระกฤษณะไปเล่นสรรพกีฬาในเมืองมถุรา พญากงส์ได้แอบวางตัวมวยปล้ าท่ีเก่งท่ีสุดเอาไว้ เพื่อหวัง
จะให้ก าจัดพระกฤษณะ แต่สุดท้าย พระกฤษณะก็สามารถเอาชนะได้ และได้ฆ่าพญากงส์จนตาย 
หลังจากนั้นเป็นต้นมา พระเจ้าอุคระเสนก็ขึ้นครองเมืองได้ดังเดิม หลังจากนั้นด้วยความท่ี
พระกฤษณธะยังเยาว์อยู่ ก็ได้เข้ารับการศึกษาและออกผจญภัยมากมาย หลังจากท่ีเจริญวัยมากแล้ว 
พระกฤษณะได้ชักชวนญาติวงศ์ยาทพของตน ย้ายไปราชธาณีใหม่ช่ือว่า กรุงทราวกา  

หลังจากมหาสงครามทุ่งครเกษตรส้ินสุดลงพระกฤษณะครองกรุงทวารกาไปอีก 36 ปีพระองค์ 
แสดงไปใช้ชีวิตในป่าหลังจากสละราชบัลลังก์ให้กับเหล่ากษัตริย์ยาฑพซึ่งก าลังแย่งชิงอ านาจกัน 
ระหว่างท่ีพระกฤษณะก าลังนั่งสมาธิ นายพรานจาราได้ยิงธนูใส่ข้อเท้าของพระองค์ถึงแก่ความตาย 
หลังจากการตายของพระกฤษณะ กรุงทวารกาและเหล่ายาซพท้ังหมดได้จมลงสู่มหาสมุทร กาลียุคได้ 
เข้ าม าแทน ท่ี ท ว าป รยุ ค  (พ ระก ฤษ ณ ะ . สื บ ค้น เมื่ อ  2  มก ราคม  2561  จาก วิ กิ พี เดี ย
http://th.wikipedia.org/wiki/พระกฤษณะ.) 
 3.2.4 ประวัติความเป็นมาของทุรโยชน์ 

ทุรโยธน์ เป็นลูกของทวรฤตราษฏร์กับพระนางคานรารี การก าเนิดของทุรโยธน์ กล่าว่า ครั้ง
หนึ่ง ฤาษีวยาส ได้เข้าเยี่ยมท้าวธฤษราษฎร์ และได้รับการต้อนรับจากนางคานธารีเป็นอย่างดียิ่ง 
ฤาษี-วยาสจึงอวยพรขอให้นางคานธารีมีราชโอรส 100 พระองค์และธิดา 1 องค์ 

หลังจากนั้นนางคานธารีได้อุ้มท้องอยู่เป็นเวลาถึง 2 ปีจึงคลอดออกมาเป็นก้อนเนื้อออกมา 
ฤาษีวยาสรีบมาแยกก้อนเนื้อนั้นออกเป็น 101 ช้ินแล้วดองช้ินเนื้อแต่ละช้ินไว้ในหม้อเนยใส 101 ใบ 
พร้อมกับส่ังนางคันธารีให้เปิดหม้อเหล่านั้นเมื่อ 2 ปีให้หลัง เสร็จแล้วฤาษีวยาสก็กลับไปยังท่ีพ านักณ
อาศรมในป่าหิมาลัย 

เมื่อครบ 2 ปีนางคานธารีก็ได้ท าตามท่ีฤาษีวยาสได้ส่ังไว้ปรากฏว่า หม้อในใส่ใบแรกมีกุมาร
ประสูติออกมาพร้อมส่งเสียงร้องเหมือนลา ทันใด น้ าท่ัวประเทศอีกท้ังสุนัขจ้ิงจอกแล้งกาต่างก็ส่งเสียง
รับอย่างเซ็งแซ่ท้องฟ้ามืดมิดไปท่ัวส่ีทิศลมแรงพัดกระโชกถี่เป็นระยะในป่าเกิดไฟลุกไหม้อย่างช่วงยัง
ความประหลาด แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งกุมารองค์นี้ ท่ีถือก าเนิดขึ้นจึงมีพระนามว่า ทุรโยธน์ เป็น
โอรสองค์ใหญ่ของท้าวธฤตราษฎร์ 

ด้วยเหตุอาเพศท่ีเกิดขึ้นนี้ ของพระโอรสองค์ใหญ่พระองค์นี้ เป็นท่ีโจษจันกันไปท่ัวถึงท าให้
บรรดาปุโรหิตต่างท าหน้าท่ีหลักในการตรวจดูดวงชะตาพระโอรสองค์ใหญ่ มหามติวิฑูรย์ซึ่งเป็นพระ
อนุชาของท้าวธฤตษราษฎร์ พร้อมด้วยเหล่าปุโลหิตได้กราบทูลว่าดวงของโอรสนั้น เป็นกาลกิณีจะน า
ภัยหายนะ มาสู่บ้านเมืองและวงศ์ตระกูลต่างทูลขอให้เท้าท่ีตลาดน ากุมารไปท้ิงเสียแต่ด้วยความรักท่ีมี
ต่อพระโอรสเท่าท่ีตลาดมิอาจสามารถจะปฏิบัติตามความเห็นของมหามติวิฑูรและเหล่าปุโรหิตได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ในวรรณกรรมมหาภารตะ ทุรโยธน์ เป็นตัวละครท่ีส าคัญ เป็นผู้น าฝ่ายเการพในการท า
สงครามทุ่งกุรุเกษตร ทุรโยธน์เป็นผู้ท่ีมีเสน่ห์ในการใช้วาจา เกล้ียกล่อมคนได้ง่าย แต่ก็เป็นผู้ท่ีมีความ
อิจฉาริษยากับปาณฑพอย่างแรงกล้า จึงก่อให้เกิดสงครามบนทุ่งกุรุเกษตรขึ้นมา แต่ตอนสุดท้ายทุร
โยธน์ก็ต้องถูกภีมะใช้กระบองฟาดต้นขาตาย ไปพร้อมกับพี่น้องตระกูลเการพท้ังหมด (กรุณา – เรือง
อุไร กุศลาสัย, 2533, หน้า 52) 
 3.2.3 ประวัติความเป็นมาของอรชุน 

อรชุน เป็นหนึ่งในตัวละครเอกในมหากาพย์มหาภารตะช่ือนี้หมายถึง สว่าง ส่องแสงขาว หรือ 
เงิน อรชุนเป็นนักยิงธนูท่ีมีฝีมือสูงส่ง ไม่มีใครเทียบได้ เป็นพี่น้องคนท่ีสามในบรรดาปาณฑพ ท้ังห้า
เป็นลูกของนางกุนตี ภรรยาคนแรกของท้าวปาณฑุ และเป็นคนเดียวในพี่น้องปาณฑพท่ีได้รับพรและ 
อาวุธวิเศษจากเทพเจ้ามากท่ีสุดด้วย 

ช่ืออรชุน แปลว่า ผู้สวมเครื่องทรงและอาภรณ์สีขาว นอกจากนี้ยังมีช่ืออื่นๆ อีกได้แก่ ผาลคุน 
แปลว่าผู้เกิดในดวงท่ีตรงกับดาว อุตตระผลคุนี ชิษณุ แปลว่าผู้ได้รับชัยชนะกิรีฏิน แปลว่า ผู้สวมมงกุฎ 
กิรฏิท่ีได้รับมาจากพระอินทร์ เศวตวาหนะ แปลว่า ผู้ทรงรถม้าสีขาวที่ได้รับมาจากพระอินทร์ พี่ภัตสุ 
แปลว่าผู้ต่อสู้อย่างเป็นธรรม วิชัย แปลว่า ผู้ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ปารถะ แปลว่าบุตรของนางปฤถา 
(ช่ือเก่าของพระนางกุนตี) สัพยสาจิน แปลว่าผู้มากด้วยรัศมี ธนัญชัยแปลว่าผู้น าความรุ่งเรือง คุฑาเกศ 
แปลว่า ผู้สามารถควบคุมการนอนหลับของตนได้ กปิธวัช แปลว่า ผู้มีธงรูป ลิง(หนุมาน) ปรันตปะ 
แปลว่า ผู้มุ่งมั่นในการสังหารศัตรู คาณชีวะธร แปลว่า ผู้ถือคันธนคาณชีวะท่ีได้รับมาจากพระอัคนี 
มัธยปาณฑพ แปลว่า ปาณฑพคนกลาง 

อรชุนเป็นลูกของพระอินทร์ท่ีประทานมาให้นางกุนตีเพราะท้าวปาณฑต้องค าสาป จึงไม่ 
สามารถมีลูกได้ มีพี่ 2 คน คือยุธิษฐิระกับภีมะ และมีน้องอีก 2 คนคือนกุลกับสหเทพ อรชุนเป็นคน 
รูปงามมีฝีมือในการรบและพรสวรค์ในการยิงธนูมากท่ีสุด ชีวิตในวัยเด็กหลังจากท้าวปาณฑุตายก็ย้าย 
เข้ามาอยู่กรุงหัสตินาปุระกลุ่มพี่น้องปาณฑพถูกกล่ันแกล้งหลายต่อหลายอย่างจากทุรโยธน์ และพี่น้อง 
เการพ เพราะไม่ต้องการให้ ยุธิษฐิระพี่คนโตของฝ่ายปาณฑพ ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากท้าวธฤตราษฎร 
อรชน และพี่น้องเข้าศึกษาในราชส านักกับกถปาจารย์ หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อกับโทรณาจารย์ 
อรชุน ไปเรียนมากโดยเฉพาะวิชาธนู เขาแอบมาฝึกกับโทรณาจารย์ และอัศวัตถามาในช่วงเวลา 
กลางวัน และยังมาฝึกยิงธนูในเวลากลางคืน จนสามารถยิงธนูในความมืดได้  (วีระ ธีรภัทร, 2555,
หน้า 99) 

ซึ่งในช่วงสงครามทุ่งกุรุเกษตรนั้น อรชุนถือได้ว่าเป็นขุนศึกคนส าคัญฝ่ายปาณฑพ ท่ีสร้าง
ความเสียหายให้กับกองทัพฝ่ายเการพ ซึ่งในช่วงก่อนการท าสงครามอรชุนเองเกิดความท้อแท้ไม่อยาก
เข้ารบพุ่งในสงครามท่ีมีแต่ ญาติพี่น้องตนเอง จนแทบจะเดินออกจากสนามรบ จึงเกิดบทสนทนา
ระหว่างอรชุนกับพระกฤษณะ จนปลุกขวัญให้อรชุนกลับเข้าสู่สงคราม ซึ่งกลายเป็นคัมภีร์ท่ีส าคัญของ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อมา ช่ือว่า ภควัตคีตา ซึ่งเป็นคัมภีร์ท่ีชาวฮินดูหรือ นักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงของ
อินเดีย เช่น มหาตมะ คานที น าไปเป็นแนวทางในการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียในเวลาต่อมา 
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 3.2.5ประวัติความเป็นมาของยุธิษฐิระ 
        ยุธิษฐิระเป็นโอรสองค์โตของท้าวปาณฑุกับนางกุนตี อันเกิดจาการท่ีพระนางกุนตีได้ขอพรให้
เทพมประทานบุตรให้ โดยขอให้พระธรรมเทพ (พระยม) มีลักษณะ โดดเด่นคือเป็นผู้มีความยุติธรรม
ต้ังอยู่บนหลักธรรมเคร่งครัดตลอดมา พี่น้องปาณฑพจึงยึดเอาการ ตัดสินใจของพี่คนโตคนนี้เป็นหลัก 

ยุธิษฐิระแปลว่า ผู้มีความมั่นคงในการสงครามและยังมีช่ืออื่นๆอีกเช่น ภารตะวงศี อชาตศัตรู 
ธรรมนันทัน ธรรมราช ยุธิษฐิระมีพระมเหสีคือพระนางเทราปตี (ซึ่งเป็นพระมเหสีของปาณฑพท้ังห้า) 
มีพระโอรสด้วยกัน 1 พระองค์คือ ประติวินธยะ (วีระ ธีรภัทร, 2555, หน้า 91) 

ยุธิษฐิระเป็นผู้น าของฝ่ายปาณฑพ ในการท าสงคราม ณ ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งยุธิษฐิระเองก็เป็น
ต้นแห่งส าคัญของการท าสงครามครั้งนี้ ด้วยการท่ีต้องเสียท่าในการแพ้พนันสกาแก่ศกุนิ ผู้เป็นลุงของ
เหล่าพี่น้องเการพ เสียทรัพย์สมบัติและบ้านเมือง จนท าให้นางเทราปตีต้องถูกฝ่ายเการพหยามเกียรติ
ด้วยการถูกจับศีรษะแล้วดังอาภรณ์ท่ีห่มกายต่อหน้ากลางสภาท่ีมีพระญาติมากมาย แถมยังต้องจน
ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ป่าบ าเพ็ญเพียรเป็นเวลา 13 ปี จนน าไปสู่การท าสงคราม 18 วัน ณ ทุ่งกุรุเกษตร 

 

3.3 จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฎในวรรณกรรมมหาภารตะ 

3.3.1จริยธรรมนักปกครองของภีษมะ 
  1) ยอมเสียสละบัลลังเพื่อความกตัญญ  

หลังจากเจ้าชายเทวพตได้รับแต่งต้ังเป็นเป็นพระยุพราช จากท้าวศานตนุผู้เป็นราชา
แห่งนคร ห้สติปุระ เทวพตก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีพระยุพราช ในการแบ่งเบาบริหารราชการแผ่นดิน เป็น
อย่างดี สร้าง ความสงบเรียบร้อย แก่นครหัสติปุระเป็นอย่างมาก เป็นท่ีพอพระทัยแก่ท้านศานตน 
และเป็นรักและ เคารพ ของราษฎรเป็นอย่างมาก ด้วยความไว้พระทัยของท้าวศานตนุ เป็นอย่างมาก 
จึงมอบหมาย ราชกิจน้อยใหญ่ท้ังปวงให้ เทวพตดูแลแทนพระองค์ และเสด็จออกประพาสป่า เพื่อ
แสวงหาความ ส าราญผ่อนคลายอิริยาบทของพระองค์ 

ขณะท่ีพระราชาศานตนุ พระองค์ได้เสด็จไปแสวงหาพระส าราญอิริยาบถ ณ บริเวณใกล้ฝ่ัง 
แม่น้ํายมุนา ขณะท่ีพระองค์ประทับอยู่ในป่านั้นพระองค์ได้กล่ินหอมตลบอบอวลไปท่ัวบริเวณ จึง 
เสด็จค้นหาท่ีมาของกล่ินหอมไปเรื่อย ๆ สักครู่หนึ่งพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นดรุณีนางหนึ่ง ซึ่งมี 
ความงามประดุจเทพธิดา พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้จึงทรงทราบว่าเป็นกล่ินหอมนั้นโชยมาจากร่างของ 
สาวงามนางนั้น พระองค์จึงได้ตรัสถามว่านางเป็นลูกของใคร บ้านอยู่ท่ีไหน ท าให้พระองค์ได้ทราบว่า 
นางช่ือสัตยวดีเป็นลูกสาวคนหาปลา จึงท าให้พระองค์เกิดจิตปฏิพัทธ์ ต่อนางเป็นอย่างมากราชาศานต 
นุหลงรักนางสัตยวดีอย่างจับพระทัย พระองค์ทรงขอร้องให้เธอแต่งงานกับพระองค์ แต่นางสัตยวดี 
บ่ายเบ่ียงว่าขอให้ไปสู่ขอจากพ่อของเธอให้ถูกต้องตามประเพณีเสียก่อน ด้วยเหตุนี้พระราชาศานตน 
จึงเสด็จไปหาบิดาของซึ่งเป็นคนจับปลา แล้วเจรจาเรื่องการสู่ขอนางจาก จากบิดาของนาง 

บิดาของนางเมื่อทราบว่าพระราชาศานตนุ จะมาสู่ขอนางสัตยวดีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีบุตร 
ของนางจะได้อภิเษกเป็นมเหสีแห่งพระราชานครัสติกุระ ชายหาปลานั้นก็ได้ห่วงอนาคตต่อไปจะอยู่ 
เช่นไรหากพระราชาศานตน ส้ินพระชนม์ไปแล้ว ชายหาปลาจึงขอประธานค ามั่นสัญญาจาก 
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พระราชาสันจะรู้ว่าโอรสอันจะเกิดจากครรภ์ของนางสัตยวดีนั้นจะต้องได้รับเป็นรัชทายาทและสืบ 
สันตติวงศ์เป็นกษัตริย์แห่งนครหัสดีปุระ ต่อไปถึงจะยอมยกลูกสาวให้ 

พระราชาศานตนุถึงแม้จะมีจิตเสน่หาตอนนางสัตยวดีเพียงใด แต่พระองค์ก็ไม่อาจลืม 
พระโอรสของพระองค์ท่ีก าเนิดจากพระนางคงคา และพระองค์ได้สถาปนาเจ้าชายเทวพต เป็นพระ 
ยุพราชแล้ว ดังนั้นก็คงไม่อาจรับปากค ามั่นสัญญาของชาวประมงผู้เป็นบิดาของนางสัตยวดีแต่ประการ 
ใดแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับราชธานีด้วยความหม่นหมองพระทัย ก็เริ่มประชวรโดยไม่ปรากฏสาเหตุ 
อันแน่ชัด 

อาการประชวรของพระราชาศานตนุ ทรุดลงอย่างรวดเร็วท าให้เจ้าชายเทวพตทรงวิตกกังวล 
เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงถวายคนท่ีบาดเจ็บพระราชบิดาอย่างใกล้ชิดและได้ทูลถามถึงเหตุการณ์ 
ปัจจุบันแต่พระราชาสฉุกก็ไม่ยอมปิดปากบอกความจริงให้ประวัติศาสตร์ในท่ีสุดเจ้าชายศาสตรานก 
กดอดทนไม่ไหวจึงเชิญอ ามาตย์ผู้ใหญ่เข้าปรึกษาจึงได้ทราบความจริงทุกประการพระองค์จึงรีบเสด็จ 
ไปยังกระท่อมน้อยของนางสัตยวดี รับส่ังกับชายชาวประมงผู้เป็นบิดาขอให้ยกบุตรสาวให้อภิเษกกับ 
พระบิดาของพระองค์เธอ 
 ชายหาปลาก็ยืนยันปฏิเสธจะไม่ยกนางสัตยวดีเพื่ออภิเษกกับพระราชาศานตนุ ด้วยเหตุท่ีว่า 
ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้า ราชโอรสท่ีเกิดจากนางสัตยวดี ซึ่งก็เป็นพระโอรสเช่นเดียวกับ 
พระองค์และมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เมื่อพระองค์เช่นกันแต่บุตรนาง แต่ย่อมไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ 
แน่นอน และอาจมีการแย่งชิงราชบัลลังก์แห่งนครหัสติปุระในอนาคต ราชโอรสท่ีเกิดแต่นางสัตยวดี 
ย่อมไม่สามารถต่อกรอะไรกับพระองค์ได้ ถึงพระองค์จะรับปากว่าไม่รับราชบัลลังล์ แต่หากพระองค์ 
ทรงอภิเษกสมรส แล้วมีราชโอรส ราชโอสรแห่งพระองค์ก็ต้องอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แห่งนครหัสตินา 
ปุระเช่นกัน เมื่อมองไปในการณ์ภายภาคหน้าในอนาคตแล้ว ย่อมไม่เกิดผลดีแก่นางและราชโอรสท่ีจะ 
เกิดแต่นางเลย จึงเป็นเหตุผลท่ีชายหาปลาปฏิเสธที่จะยกลูกสาวให้อภิเษกกับพระราชาศานตนุ 

เมื่อเจ้าชายเทวพตได้รับค าตอบจากชายหาปลาแล้ว ก็เข้าพระทัยถึงเหตุผลท่ี ชายหาปลาไม่ 
อาจจะยกบุตรีของตน ให้ชายาของราชาศานตนุได้ ด้วยความรักความกตัญญูท่ีเจ้าชายเทวพต มีให้ 
ต่อพระบิดา คือ พระราชาศานตนุ เจ้าชายได้ตัดสินท่ีจะสละส่ิงควรจะเป็นของพระองค์ในอนาคต 
ด้วยการ ให้ค ามั่นสัญญากับชายหาปลาว่า นางสัตยวดีจะได้อภิเษกเป็นชายาของพระราชาศานตนุ 
อย่างแน่นอน เจ้าชายเทวพตให้สัญญาว่าในชีวิตนี้จะถือพรหมจรรย์ ไม่แต่งงานกับหญิงใดไปตลอด 
ชีวิต และจะไม่แย่งชิงราชสมบัติจากราชโอรสท่ีจะเกิดต่อนางสัตยวดีอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ชายหาปลาจึงยินดีท่ีจะยกนางสัตยวดีให้เป็นชายาของพระราชาศานตนุ ด้วยความเต็มใจ 

เจ้าชายเทวพตจึงได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดี และได้รับพระนามสมญาว่า ภีษมะ ซึ่งเปล่า 
ว่า “ฉกาจฉกรรจ์” นับแต่นั้น เจ้าชายเทวพตจะมีพระนามว่า ภีษมะ จากนั้นจึงได้เชิญนางสัตยวดี 
กลับสู่นครหัสตินาปุระ และท าพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร ยังความปล้ืมปิติให้แก่เหล่า 
ข้าราชการเสนาอ ามาตย์ และพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง 

พระราชาศานตนุทรงพอพระทัยในน้ําพระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลของเจ้าชายภีษมะเป็นอย่าง 
มาก จึงได้ประทานพรไว้ว่า ตราบใดท่ีภีษมะไม่ปลงใจท่ีจะส้ินชีวิต จะไม่มีใครท่ีไหนจะประหัตประหาร 
ท าลายล้างชีวิตของภีษมะได้ (กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย, 2533, หน้า 46)  
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 2) รักษาสัจจะ 
หลังจากท่ีพระราชาวิจิตรวีรยะ ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงท้ัง 2 แห่งนครกาสี เจ้า

หญิงอัมพิกาและเจ้าหญิงอัมพาลิกา พระราชวิจิตรวีรยะ ก็ไม่ได้ท าหน้าท่ีบริหารราชกิจตามหน้าท่ี 
กษัตริพึงกระท า เพราะภีษมะผู้เป็น พระเชษฐา ก็รับหน้าท่ีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน จึงท าให้ราชา 
วิจิตรวีรยะเอาแต่หมกมุ่นในกามคุณจนเกินขอบเขต เพราะฉะนั้นหลังจากได้เสวยสุขกับเจ้าหญิงท้ัง 
สองในช่วงเวลาไม่นานก็ประชวรและสวรรคตในเวลาต่อมาโดยท่ีไม่มีโอรสหรือธิดาแม้แต่พระองค์ 
เดียว 

นางสัตยวดีผู้เป็นพระชนนีของวิจิตรวีรยะรู้สึกร้อนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ 
มีผู้สืบสกุล นางสัตยวดีได้พยายามช้ีแจง ให้ภีษมะทราบถึงความจ าเป็นท่ีต้องการมีให้ราชวงศ์กุรุสูญ 
ส้ิน จากการส้ินพระชนม์ของวิจิตรวิริยะจึงได้ขอร้องให้ภีษมะรับหน้าท่ีในการโยกไปปฏิบัติท้ังนี้เพื่อ 
เห็นแก่อนาคตของวงศ์ตระกูล แต่ภีษมะกับทนางสัตยวดีว่า ตัวเองนั้นไม่สามารถรับหน้าท่ีในการนิยม 
ได้ เพราะได้ล่ันวาจาไว้แต่ทวยเทพแปลว่าชาตินี้ท้ังชาติจะไม่ขอแต่งงาน 

แต่นางสัตยวดีก็ไม่ลดละความพยายามในการแก้กรรมภีษมะ ให้ท าตามในเรื่องนี้ด้วยการตัด 
ว่าภีษมะลูกรักในเลยค่าจะจ าเรื่องค าสาบานของเจ้าไม่ได้และจ าได้ดีถึงสถานการณ์ท่ีท าให้เจ้าต้องมีค า 
สาบานอันร้ายกาจเช่นนั้นถ้ารู้ด้วยว่าการท่ีเจ้าท าเช่นนั้นจะเป็นไปเพื่อพระบิดาของเจ้าและตัวค่าแต่ว่า 
บัดนี้สถานการณ์ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง ภีษมะลูกรักเรื่องท่ีลูกของข้าจะต้องขึ้น 
ครองราชย์เป็นพระราชาเจ้าได้ให้ค าสัตย์สาบานเอาไว้นั้นเป็นเรื่องท่ีรู้กันท่ัวไปแต่บัดนี้ลูกของข้าตาย 
หมดแล้วค าสาบานของเจ้าไม่มีผลอีกต่อไปและบัดนี้ราชวงศ์กรุก าลังจะสูญส้ินเพราะฉะนั้นในฐานะท่ี 
ศศภัตรท า อันเป็นกสถ ท่ีจะรักษาความส้ินหวังท่ีเหลือแต่เพียงตัวเดียวในฐานะแม่ขอให้เจ้าปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามค าส่ัง และเจ้าอย่าลืมว่าเจ้ามีหน้าท่ีท่ีจะต้องปกป้อง ราชวงศ์กุรุและท าตามประสงค์ของข้า 
เจ้าจะต้องเช่ือฟังข้านี่ เป็นหลักธรรมท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่เหนือค าให้สาบานของเจ้าเจ้าจะเอา 
ความสัมพันธ์ของเจ้ามาหักล้างหลักธรรมเช่นนี้เป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง  

ตลอดเวลาท่ีสนทนาระหว่างพระ นางสัตยวดี แม่เล้ียงกับภีษมะ นั้นพยายามสะกดอารมณ์
โดยตลอดเวลาแต่มาถึงบัดนี้ดูเหมือนว่าภีษมะ ไม่สามารถพูดกันอีกต่อไปบางท่ีอาจเป็นเพราะส่ิงท่ีนาง
สัตยวดีกล่าวขึ้นในตอนนี้มันไปกับ เพื่อความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในอดีตให้รู้เพิ่มขึ้นมาราวกับว่าเหตุการณ์นั้น
เป็นเงาสะท้อนของหยดนน้ าค้าง บนใบไม้ภีษมะระลึกถึงเจ้าแม่คงคาผู้เป็นบิดา มารดาของตนนึกถึง
วัยเยาว์อันแสนสุขบนสวรรค์ท่ีได้อยู่ กับพระแม่คงคานึกถึงตอนท่ีตนเองได้รับการฝึกฝนศิลปะ
วิทยาการเริ่มจากการเรียนรู้หลักการ ปกครองอันลึกซึ้งและนึกถึงตอนท่ีเรียนคัมภีร์พระเวท กับฤาษี
ว่าส่ิงท่ีเต็มไปด้วยความยากล าบาก ความคิดของภีษมะยังระลึกถึงไปตอนท่ีตนได้ร่ าเรียนวิชายิงธนูกับ
พระคณาจารย์การท่ีเจ้าแม่คงคาส่ง ผิดสามารถไปร่ าเรียนวิชากับอาจารย์ช้ันเย่ียมนั้นก็เพราะว่านาง
ต้องการให้ภีษมะเป็นทายาทแห่ง ราชวงศ์คุรุท่ีเพียบพร้อมในทุกด้านแน่นอนพระนางต้องการให้ภีษ
มะเติบโตเป็นพระราชาในอุดมคติ ภายในจิตใจของผู้ชนะในตอนนี้ยังร าลึกถึงช่วงเวลา 4 ปีแห่ง
ความสุขท่ีได้ใกล้ชิดพระบิดาคือท้าวศานตนุ  

หลังจากพระแม่คงคาน าตัวมาถวายให้กับพระบิดาเมื่ออายุได้ 16 ปีเต็มช่วงเวลาแห่งการได้
อยู่ ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสองพ่อลูกเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสัมพันธ์ด าเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ หลังจากท้าวศานตนได้หมดรักความผูกพันกับพระโอรสของ ทนไปลุ่มหลงในตัวนางสัตยวดีเสียจน 
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หมดส้ิน ถึงช่วงเวลาท่ีควรได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งพระยุพราชแต่แล้วนางสัตยวดีก็ปรากฏตัว 
ท่ามกลางส่ิงท่ีดี ๆ ก าลังเข้ามาในชีวิต ภีษมะก็สูญส้ินทุกอย่างเพื่อเอาใจพระบิดาและตอบสนอง
ตัณหา ในรักของพระบิดาภีษมะต้องยอมเสียสละทุกส่ิงท่ีสวยงามบนโลกนี้ไป ภีษมะมองตนเองแล้ว
รู้สึกว่า ด้วยวัย 20 ปีในตอนนั้นแต่ความรู้สึกท่ีแท้จริงดูเหมือนจะกลายเป็นคนชราในบัดดลมีร่างกาย
เป็น คนชราในร่างชายหนุ่ม นับต้ังแต่วันท่ีให้ค าสัตย์สาบานว่าจะไม่เป็นรัชทายาทและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สตรีใด จนกว่าชีวิตจะหาไม่ส าหรับพี่เสมอแล้วหลังจากชีวิตนั้น ของตนเองก็ไม่มีคุณค่าอะไรหลงเหลือ
ภีษมะ ใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดนั้นมาตัดโดยตลอดชีวิตของภีษมะ  (วีระ ธีรภัทร,  2555, หน้า 57- 61) 

จนในท่ีสุดพระนางสัตยวดี ไม่สามมารถโน้มน้าวให้ภีษมะนั้น สามารถเข้าพิธีนิ โยค กับพระ 
ชายท้ังสองของ วิจิตรวิรยะ ได้ จนในท่ีสุดนางต้องไปขอร้องให้ ฤาษีวยาส อันเป็นบุตรของนาง กับ 
ฤาษีปราศร มาท าหน้าท่ีในการนิโยคแทน เพื่อมิให้ราชวงศ์กุรุ ต้องส้ินราชวงศ์ 
 3) ยืนหยัดในหน้าที่ 
 ในการเริ่มสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร ภีษมะได้รับการแต่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงว่า ภีษมะเอง
จะไม่เต็มใจนักก็ตาม โดยภามะนั้นได้วางเงื่อนไขวา่ 
 “ปู่ยอมท าตามค าขอร้องของหลาน แต่จะไม่ขอสังหารกลุ่มพี่น้องปาณฑพ เพราะท้ังเการพ
และปาณฑพต่างก็เป็นหลานของปูด้วยกันท้ังสอง ฝ่ายอันท่ีจริงกูไม่เห็นด้วยกับการท าสงครามครั้งนี้
ต้ังแต่ต้น แต่เมื่อได้ล่ันวาจาและว่าจะช่วยหลานปู่ก็จะปฏิบัติตามค าพูดท่ีให้ไว้ ส่วนต าแหน่งผู้
บัญชาการทหารสูงสุดนั้นปู่คิดว่าน่าจะให้กรรณะ   เพราะกรรณะไม่ชอบน่าปู่ และคงจะไม่ยินดีท่ีจะ
อยู่ใต้บังคับบัญชาของปู่ขอให้หลานได้ถามกรรณะก่อนเถิด” (กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย, 2533, 
หน้า 160)  

การรบได้ด าเนินไปจนถึงวันท่ี 10 โดยต่างฝ่ายต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดเวลาเท้าภีษมะ
นักรบเฒ่าซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายเการพได้แสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าในการ
ใช้อาวุธอย่างน่ามหัศจรรย์จนนักรบฝ่ายปาณฑพแสดงอาการย่อท้อไปท าตามกัน พระกฤษณะซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นสารถีให้อรชุน ทรงทราบเคล็ดลับท่ีจะสังหารภีษมะตราดให้   ศิขัณทินผู้เป็นน้องชายของ
นางเทราปทีและเป็นกระเทย น าหน้ารถศึกอรชุนออกรบ นักรบอินเดียโบราณมีคติประจ าใจท่ีจะไม่ท า
ร้ายคู่ต่อสู้ท่ีเป็นหญิงหรือเป็นกระเทย เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นศิขัณทินออกรบกับตน โดยน าหน้าอรชุน
มาเท้าภีษมะจึงไม่ยอมใช้อาวุธจึงเปิดโอกาสให้กับอรชุนใช้อาวุธอย่างง่ายดาย ผลคือถ้าภีษมะถูกศร
ของอรชุนยิงเข้าเสียบจนเต็มร่างต้ังแต่ศีรษะจดปลายเท้า จะหาท่ีว่างสัก 2-3 นิ้วก็ไม่ได้ บรรดาแม่ทัพ
นายกองท้ังสองฝ่ายตกใจรีบวางอาวุธแล้ววิ่งไปร้องแสดงความเคารพและอาลัยต่อภีษมะ ในบรรดาท่ี
เข้าไปรุมล้อม นั้นมีอรชุนอยู่ด้วยภีษมะซึ่งขณะนั้น ล้มลงแต่ร่างไม่ได้แตะพื้นดิน เพราะศรท่ีเสียบเต็ม
ร่างนั้น ท าไว้ได้ขอร้องให้นักรบรุ่นหลานท้ังหลายให้หาส่ิงของมาหนุนรองศีรษะ ให้พวกนักรบ
ลูกหลานจึงพากันหาหมอนอย่างสมเกียรติมาให้ แต่ก็ไม่ถูกใจ นักรบเฒ่าจึงกวักเรียกให้อรชุนเข้ามา
ใกล้ๆพร้อมพูดว่าอรชุนหลานรักปู่ก าลังจะจากหลานไปแล้วปู่มีความภาคภูมิใจในฝีมือถักยิงธนู ท้ัง
ด้วยแขนขวาและแขนซ้ายของหลานเป็นยิ่งนักหลานเท่านั้นทราบดีว่าศีรษะของคนอย่างปู่นั้นน่าจะใช้
อะไรเป็นเครื่องหนุนในยามท่ีปู่ก าลังจะจากโลกนี้ไป อรุชุนจึงน าศรสามดอกมาหนุนศีรษะของภีษมะไว้  
       ถึงแม้ว่าภีษมะจะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสมีลูกศรตรึงร่างจนเต็มตัวไปหมด แต่ภีษมะก็ยืนหยัด
ในหน้าท่ีของการเป็นนักรบและการเป็นผู้อภิบาล ของเราเคารพและผ่านดกโดยการให้อนุศาสน์
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หลักการเป็นนักปกครองราชาท่ีดี แต่เราพี่น้องเคารพและปาณฑพต่อไปเป็นเวลาอีก 85 วันจากนั้น
ภีษมะถึงได้ส้ินลมหายใจไป 
 3.3.2 จริยธรรมนักปกครองของพระกฤษณะ 

 1) รบเถิดอรชุน 
 ในช่วงแรกของสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตรนั้น เมื่ออรชุนได้เห็นเหล่าข้าศึกในสนามรบท่ี

อยู่ ตรงหน้า ก็รู้สึกทอดถอนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะฝ่ายตรงข้ามนั้น ประกอบไปด้วย ญาติผู้ใหญ่ท่ี
เคารพ อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และยังมีพี่น้องท่ีโตมาด้วยกัน จนหมดก าลังใจท่ีจะจับ
อาวุธเข้า สนนามรบ จึงกล่าวกับพระกฤษณะว่า “ใจของข้าพเจ้าท้อถอยจากการหวังฆ่าฟันกันโลหิต
นองไหล อยู่ต่อหน้าบัดนี้ ข้าพเจ้าไม่แสวงหาชัย ไม่กระหายอ านาจ ไม่ปรารถนาหาความดีในโลก ผู้ท่ี
เขาโลภ เพื่อประโยชน์ของเขาสิ เขาก็ มาเข้าขบวนคอยรบเราอยู่ ประโยชน์อะไรท่ีเราจะพึงได้ท่ีใน
โลกนี้ หรือ สุขอะไร ในโลกนี้จะมีถ้าเราฆ่าตีญาติพี่น้องของเขา”พระกฤษณะกล่าวเตือนด้วยค าตอบว่า  

  “ท่ีนักรบสู้รบกันก็ไม่ใช่ส าหรับความหวังดีหรือเกียรติ ไม่ใช่ส าหรับโลกธรรม ไม่ใช่ส าหรับผู้ใกล้ชิดหรือ
ห่างไกลกัน เขารบหรือเว้นจากการรบเพื่อปฏิบัติตาม หน้าท่ีโดยมิได้นึกถึงผลในท่ีสุดแต่ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ท่านเป็นกษัตริย์ และเป็นหน้าท่ีของท่านจะต้อง รบแทน พระราชาของท่าน ผลจะเป็นอย่างไร
ต้องไม่เอาเป็นอารมณ์ส่วนตัวก็ดีหรือส่วน ผู้อื่นก็ดีอย่า จึงถือเอาค าของข้าพเจ้าเป็นถ้อยค าส าทับให้
กลัว ถ้าท่านพูดถึงกีรติ ไซร้ กีรติศัพท์ของนักรบคือการ รบ และถ้าท่านพูดถึงมรณะ ก็ไม่มีมรณะอันใด 
จะเป็นท่ีเชิดชูศักด์ิของนักรบยิ่งกว่าตายในสมรภูมิ ข้าพเจ้าสารภาพว่าสหายและ คณาญาติของท่าน
กุมอาวุธเข้าต่อสู้ท่าน แต่จะพาโลท่านคนเดียวไม่ได้ ในเรื่องนี้ หรือท่านจะแก้ไขแต่อย่างใดก็ไม่ได้ จง
ระลึกถึงพระธรรมค าส่ังสอนท่ีศักดิ์สิทธิ์ของท่านและ ด าเนินตามนั้น ท าเป็นคนใจอ่อนเกินไปในสนาม
รบก็จะเอาเถอะข้าพเจ้าจะยับยั้งท่ีจะใช้ถ้อยค านั้นๆ แก่ท่าน ความรักใคร่ย่อมเสียความโลเลเสียการ
หมด” อรชุนเงี่ยโสตฟังค าเตือนแห่งกฤษณะแล้วก็ค่อย เกิดก าลังใจเตรียมรบ (บวรบรรณรักษ์ (นิยม 
รักไทย), ร.อ. หลวง., หน้า 113) 
 3.3.3 จริยธรรมนักปกครองของทุรโยธน์ 

 1) ต้ังกรรณะกษัตริย์แห่งอังคะ 
 ภีษมะหลังจากท่ีได้แนะน าอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามรถ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

พี่น้องปาณฑพและพี่น้องเการพ โดยอาจารย์ท่ีมีความรู้ 2 ท่าน คือ กฤปจารย์ และโทรณาจารย์ จน
จ าเนียรกาลผ่านมา การฝึกสอนอาวุธให้แก่ราชโอรสตระกูลเการพและ ปาณฑพก็เสร็จส้ินสมบูรณ์ทุก 
ประการ พราหมณ์โทรณะผู้อาจารย์จึงจัดให้มีการ ประลองฝีมือระหว่างศิษย์ท้ังหมดบรรดาท่ีเรียนอยู่ 
ด้วยกัน ในการนี้ ได้จัดและ ตกแต่งสถานท่ีขึ้นเป็นพิเศษ และได้ทูลเชิญท้าวธฤตราษฎร์ ท้าวภีษมะ 
มหามติ วิทูร ตลอดจนเจ้านายฝ่ายใน คือพระนางกุนตี ชนนีของภราดาปาณฑพท้ัง 5 และพระนาง 
คานธารีมเหสีของท้าวธฤตราษฎร์ และชนนีของภราดาเการพท้ัง 100 องค์ ให้ไปชมเป็นสักขีพยาน 
ด้วย อาจารย์โทรณะเองก็ได้พาบุตรชาย ของตนคือ อัศวัตถามาเข้าชมการประลองฝีมือครั้งใหญ่นี้ด้วย 
เช่นเดียวกัน 

 การประลองฝีมือได้เป็นไปอย่างน่าต่ืนเต้นและน่าดู ทรโยธน์ได้คู่กับภีมะ ในการซ้อม
อาวุธ ตะบองหรือท่ีเรียกกันในภาษาสันสกฤตว่า คทา ท้ังคู่ได้ขับเค่ียว ผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างน่า 
หวาดเสียว เนื่องจากพี่น้องสองตระกูลนี้มีความ กินแหนงแคลงใจกันเป็นไฟสุมขอนอยู่ก่อนแล้ว 
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ดังนั้น ระหว่างท่ีประลองฝีมือ กันอยู่ พอมีเสียงให้ก าลังใจจากคนดูดังกึกก้องมากขึ้น ๆ หนุ่มนักรบท้ัง 
สองจึง มีท่ีท่าคล้ายกับว่าจะสู้รบกันอย่างจริงจัง ท าให้โทรณาจารย์ต้องส่ังให้หยุดซ้อมกลางคัน 
  อรชุนผู้ได้ช่ือว่ามีฝีมือเยี่ยมในการยิงธนูนั้น ได้รับค าส่ังจากอาจารย์โทรณะ ให้แสดง
การยิงธนู และการใช้อาวุธนานาชนิดให้ฝูงชนชมเป็นขวัญตา ในบรรดา ธนูและอาวุธ ซึ่งมีฤทธิ์เดชต่าง 
ๆ กันนั้น มีอัคนิพาณซึ่งได้แก่ศรไฟ วรุณาสุตร อาวุธฝน วายุ สุตร อาวุธลม เมฆาสุตร อาวุธเมฆเภามา
สุตรตะ อาวุธดิน บรรพตสุตร อาวุธภูเขา และอันตรธาน อัสุตร ซึ่งได้แก่อาวุธหายตัว อรชุนได้ สาธิต
การ ใช้อัสตรหรืออาวุธดังกล่าวแล้วให้ฝูงชนชมและได้รับการปรบมือสดุดี ดังกึกก้องไปท่ัวท้องสนาม 
หลังจากท่ีศิษย์คนส าคัญ ๆ ต่างได้แสดงฝีมือให้ดูกันเรียบร้อยและงาน ท าท่าว่าจะส้ินสุดลง ทุกคนท่ี 
อยู่ในสนามก็ต้องพากันงงงวยในเมื่อได้ยินเสียง ชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างก าย าล่าสันวิ่งมาจากด้านหลัง 
ของปะร าพิธีพลางตะโกนก้องว่า  “บัดนี้ ท่านจะได้ชมฝีมือของข้าพเจ้าบ้าง” 

  เมื่อทุกคนหันหน้าไปมองทางท่ีมาของเสียงก็ได้พบว่าชายหนุ่มผู้นั้นคือ กรรณะ 
นั่นเอง โดยท่ัวไปแล้ว คนเข้าใจกันว่า กรรณะเป็นบุตรของนายสารถีอธิรถะ แต่ความจริงแล้ว กรรณะ
เกิดจาก นางกุนตีผู้มารดาของพี่น้องปาณฑพท้ัง 5 ก่อนท่ีนางจะตกเป็นมเหสีของท้าวปาณฑุ บิดาของ
กรรณะ คือสูรยเทพเจ้า ดังกล่าว มาแล้วในตอนต้น กรรณะเองก็หาทราบไม่ว่าตนเป็นลูกของนางกุนตี
และเป็น พี่ ของ 5 พี่น้องปาณฑพ 

ได้กล่าวมาแล้วว่า กรรณะนั้นไม่ถูกกับอรชุน หากเป็นฝ่ายพี่น้องเการพมา ต้ังแต่ต้น กรรณะ 
ต้องการให้ผู้ชมเห็นว่าฝ่ายเการพก็มีตนเองผู้มีฝีมือเยี่ยมใน การรบเป็นก าลังอยู่ จึงได้แสดงการใช้ธนู 
และอาวุธนานาชนิดให้ฝูงชนชมและ ได้รับการปรบมือช่ืนชมไม่น้อยกว่าอรชุนเท่าใดนัก ท้ังนี้เพราะอัน 
ท่ีจริงแล้ว กรรณะนั้นมีฝีมือรบคู่กับอรชุนมาก 

 เมื่อได้แสดงฝีมือรบให้เป็นท่ีประจักษ์แจ้งแก่สาธารณชนแล้ว กรรณะก็ท้าทายอรชุน
ให้ ออกมาประลองฝีมือกับตนเพื่อให้ประชาชนชม แต่ถูกกฤปาจารย์ ทัดทานไว้โดยอ้างว่า การ
ประลอง ฝีมือรบครั้งนั้นกระท ากันในระหว่างราชบุตร หรือผู้ท่ีเป็นกษัตริย์เท่านั้น คนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะ
เข้าไป ประลองฝีมือด้วยได้ทันใดนั้น ทรโยธน์ซึ่งยืนอยู่ใกล้ ๆ ก็ได้พูดขึ้นว่า “ถ้าอาจารย์เห็นว่า ต้อง
เป็นกษัตริย์เสียก่อนจึงจะเข้าร่วมการประลองฝีมือ ได้ ข้าพเจ้าก็ขอ ประกาศต้ังกรรณะให้เป็นกษัตริย์
แห่งแคว้นอังคะ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป” 

 ครั้นแล้ว ทุรโยชน์ก็ประกาศต้ังกรรณะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นอังคะ ท้ังในสนาม
ประลอง ฝีมือต่อหน้าประชาชนอันเนืองแน่นนั้นเอง ภีมะให้รู้สึกโกรธทุรโยธน์และกรรณะเป็นก าลัง 
จึงตะโกน ขึ้นว่า ท่าน อาจารย์ ตามหลักการท่ีเรายึดถือมาแต่โบราณ เราถือกันว่ากษัตริย์หรือ ผู้ท่ี
ก าเนิดใน วรรณะกษัตริย์มีอยู่สามชนิดด้วยกัน นั่นคือ หนึ่งเกิดมาใน วรรณะกษัตริย์ เป็นกษัตริย์
เพราะความ กล้าหาญ หรือเป็นกษัตริย์เพราะ เอาชนะพระราชาท่ีปกครองแว่นแคว้นเดิมท่ีมีอยู่ได้ 
ท่านอาจารย์ ความ กล้าหาญต่างหากท่ีบ่งบอกถึงความเป็นคนในวรรณะกษัตริย์ มิใช่การถือ ก าเนิด
มาในวรรณะ กษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียว ท่านอาจารย์ ท่านสามารถ ก่อไฟขึ้นจากการตีหินเหล็กไฟ 
เช่นเดียวกับ สามารถก่อไฟจากหญ้า ข้าคิด ว่าความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติสากลของคนท่ีอยู่ใน
วรรณะกษัตริย์  

แต่เอาเถอะถ้าหากท่านอาจารย์ยืนยันในหลักการท่ีว่า การต่อสู้แบบตัวต่อตัว จะต้องเป็นการ
ต่อสู้ของคน ท่ีมีฐานะเท่าเทียมกัน และเจ้าอรชุนจะยึดมั่น ในหลักการนี้ถึงจะต่อสู้ จะต้องเป็นการ
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ต่อสู้ระหว่างคน ในวรรณะกษัตริย์ ด้วยกัน ข้าก็จะไม่ท าให้อรชุนต้องผิดหวังและรักษาหลักการเดิม
เอาไว้ได้ ด้วย ข้าขอประกาศแต่งต้ังให้เจ้าหนุ่มคนนี้เป็นพระราชาแห่งแควันอังคะ ซึ่ง บัดนี้ปราศจาก
พระราชาปกครอง และเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ก็คง มีสถานภาพท่ีเท่าเทียมกับอรชุนและ
พร้อมต่อสู้กันแบบตัว ต่อตัวตามกฎเกณฑ์ท่ีได้ประกาศไว้ได้ (กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย, 2533, หน้า 
64) 
 3.3.4 จริยธรรมนักปกครองของอรชุน 
  1) คุรุทักษิณา 
  การศึกษาในอินเดียสมัยโบราณมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือ เมื่อส าเร็จการ ศึกษาแล้ว 
นักศึกษาจะต้องประกอบพิธี “คุรุทักษิณา” อันได้แก่การถวายทาน ให้แก่อาจารย์ ดังนั้น เมื่อถึงเวลา
อันสมควร ราชโอรสแห่งตระกูลเการพและ ปาณฑพจึงได้จัดให้มีพิธีนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พราหมณ์
โทรณะผู้อาจารย์ ใน โอกาสนั้น โทรณาจารย์ก็ได้กล่าวแก่ศิษย์ท้ังหมดท่ีมาชุมนุมกันพร้อมหน้าว่า 
“ทักษิณาท่ีอาจารย์ต้องประสงค์ก็คือ ขอให้ศิษย์ท้ังหลายจงไปจับตัวท้าว ทรุปัทราชาแห่งแคว้นปัญจา
ละมาให้อาจารย์โดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะเร็วได้” 

 เมื่อได้ฟังค าบัญชาของอาจารย์ดังนี้ ราชโอรสท้ังหลายต่างก็จัดก าลังทหาร รีบรุดไป
ยังแคว้นปัญจาละเพื่อจับองค์ท้าวทรุปัทมาถวายเป็น “ทักษิณา” ให้ แต่อาจารย์ของตน ราชโอรสใน
ตระกูลเการพซึ่งมีทุรโยธน์ กรรณะ และทุหศาลัน เป็นต้น ต้องการจะช่วงชิงเกียรติแห่งการรับใช้
อาจารย์เสียก่อนฝ่ายปาณฑพ จึงรีบกรีธาทัพไปก่อน และได้ลงมือต่อสู้กับกองทหารของท้าวทรุปัท
อย่างหนักหน่วง 

 แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายท้าวทรุปัทได้ ตรงกันข้าม ดูเหมือนจะเพล่ียงพล้ า แก่
ฝ่ายท้าวทรุปัทเสียด้วยซ้ า จึงท าให้กองทหารของท้าวทรุปัทส่งเสียงไชโย โห่ร้องกึกก้องไปท่ัวสมรภูมิ
ฝ่ายกองทหารของราชโอรสในตระกูลปาณฑพซึ่งมีภีมะและอรชุนเป็นผู้น า ได้ไปถึงสมรภูมิแห่ง
แคว้นปัญจาละ ในเวลาท่ีกองทหารของฝ่ายเการพก าลัง เพล่ียงพล้ าอยู่พอดี จึงตรงเข้าช่วยฝ่ายเการพ
ได้ทันท่วงที  ภีมะและอรชุนน าทหารของตนบุกตะลุยเข้าไปในแนวหน้าของฝ่ายข้าศึก อย่างอาจหาญ 
ภีมะนั้นใช้คทาหรือตะบองเข้าฟาดฟันท้ังคนและสัตว์ซึ่งขวางหน้า ตนจนไม่มีผู้ใดรอต่อรบอยู่ได้ อรชุน
ก็เช่นเดียวกัน ได้ใช้ความแม่นธนูของตนเข้า ยิงจนแนวรบของศัตรูแตกพ่ายกระเจิดกระเจิงไปเป็น
แถบ ๆ ท้าวทรุปัทเห็นทหาร ของตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ให้รู้สึกท้อแท้พระทัยเป็นก าลัง 

 ในท่ีสุด ทหารของฝ่ายท้าวทรุปัทก็พ่ายแพ้แก่ฝ่ายภีมะและอรชุนอย่าง ส้ินเชิง รถรบ
ของท้าวทรุปทพังพินาศ สารถีถูกลูกศรของอรชุนยิงตายคารถ และธงรบก็ถูกยิงขาดกระจุย องค์ท้าวท
รุปัทเองถึงกับพลัดตกลงมายืนอยู่ข้างรถ  อรชุนรีบวางคันธนูและลูกศรลง ชักดาบออกจากฝักซึ่งแขวน
ติดกับสะเอว แล้ววิ่งตรงไปยังท้าวทรุปัท พอถึง อรชุนก็ผลักท้าวทรุปัทล้มลงบนพื้นดิน พลาง ใช้เชือก
มัดมือไพล่หลังแล้วคุมตัวมายังโทรณาจารย์ พอประจันหน้าท้าวทรุปัท พราหมณ์โทรณาจารย์ก็พูดขึ้น
ว่า “เป็นอย่างไรทรุปัทเพื่อนรัก! บัดนี้เพื่อนเป็นฝ่ายแพ้สงครามแก่ศิษย์ของเรา แล้ว เพื่อนไม่มีอะไร
เหลือหลออยู่เลย แต่ก็เอาเถอะ! ไหน ๆ เราก็เคยคบหากันมา แต่เล็กแต่น้อย เราจะเปิดโอกาสให้ 
เพื่อนจะขออะไรก็จงเอ่ยปากขอมาเถิด” ทรุปัทก้มหน้านิ่งด้วยความละอาย ไม่ยอมเอ่ยวาจาว่ากระไร 
โทรณาจารย์จึงพูดต่อไปว่า “เพื่อนไม่ต้องกลัวเราหรอก เราเป็นพราหมณ์โดยก าเนิด วิสัยของ
พราหมณ์ ย่อมไม่เอาชีวิตผู้ใด และการให้อภัยก็คืออาภรณ์ของพราหมณ์ โดยเฉพาะแล้ว เรายังร าลึก
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อยู่เสมอว่าเพื่อนกับเราเคยเล่นหัวกันมาแต่เด็ก เราขอเสนออย่างนี้ เพื่อนจะเห็นด้วยหรือไม่ คือ
อาณาจักรของเพื่อนท่ีฝ่ายเรายึดได้นั้น เราจะคืนให้เพื่อนครึ่งหนึ่ง ส่วนท่ีอยู่ใต้แม่น้ าคงคาลงไปเป็น
ของเพื่อน ส่วนท่ีเหลืออีกครึ่ง หนึ่งคือท่ีอยู่เหนือแม่น้ าคงคาขึ้นมาเป็นของเรา ท่ีต้องแบ่งสันปันส่วน
กันเช่นนี้ ก็เพื่อต่อไปเพื่อนจะได้ไม่พูดว่า “พราหมณ์ผู้ยังชีพด้วยการบริจาคของผู้อื่น กับ กษัตริย์ผู้
เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินศฤงคารนั้น จะเป็นเพื่อนกันได้อย่างไร”ขอทราบว่าเพื่อนจะตกลงตามท่ีเรา
เสนอมานี้หรือไม่” 

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น ท้าวทรุปัทจะตอบเป็นประการอื่นกระไร ได้ นอกเสียจากจะ
ยอมรับตามข้อเสนอของพราหมณ์โทรณาจารย์ เพราะ หากท าเช่นนั้น อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
อาณาจักรจะยังคงอยู่ในมือของพระองค์ ต่อไป เมื่อคิดได้เช่นนั้น ท้าวทรุปัทจึงแสร้งแสดงความขอบใจ
ต่อพราหมณ์โทรณะ พร้อมกับยอมปฏิบัติตามข้อเสนอ ต่อจากนั้นท้าวทรุปัทก็เดินทางสู่นครกามปิลย 
ทางภาคใต้ของแม่น้ าคงคา อันเป็นส่วนแบ่งท่ีตนได้รับ แต่ในใจนั้นพระองค์ ครุ่นคิดมาตลอดทางถึงวิธี
ท่ีจะแก้แค้นพราหมณ์โทรณะกับพวกให้จงได้ 

หลังจากเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งปี ท้าวธฤตราษฎร์ก็ทรง แต่งต้ังเจ้าชายยุธิษฐิระ
ขึ้นเป็นองค์ยุพราช ท้ังนี้เป็นไปตามขัตติยราชประเพณี และข้อเสนอแนะของหมู่เสวกามาตย์ข้าราช
บริพาร อาศัยคุณงามความดีท่ีมีอยู่ นานัปการ ปรากฏว่า เจ้าชายยุธิษฐิระทรงเป็นท่ีรักใคร่ของบรรดา
หมู่เสวกามาตย์ ข้าราชบริพาร ตลอดจนไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เป็นอย่างยิ่ง ส่วนภราดาปาณฑพอีก 4
พระองค์ อันได้แก่ ภีมะ อรชุน นกุล และสหเทพนั้นเล่า ต่างก็ช่วยกันรักษา ความสงบเรียบร้อย
ภายใน อีกท้ังป้องกันอริราชศัตรูจากภายนอก มิให้มาย่ ายีบีฑา ราชอาณาจักรได้ (กรุณา – เรืองอุไร 
กุศลาศัย, 2533, หน้า 69 -71) 
 2) เนรเทศตนเองเพื่อรักษาสัญญา 

อยู่มาวันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาขอพบและขอให้อรชุนช่วยเรื่องก็มีอยู่ว่าโคของพราหมณ์ 
คนท่ีว่าถูกขโมยไป พราหมณ์มีท่าทางโศก เศร้ากับการสญเสียโคอันเป็นของรักของหวงของตนเป็นอัน 
มาก พราหมณ์ มาขอให้อรชุนช่วยตามโคของตัวเองท่ีถูกขโมยไปกลับคืน เรื่องแบบนี้ง่าย มากส าหรับ 
จะจัดการให้เรียบร้อย อรชุนก็เลยรับปากว่าจะจัดการ ให้ในทันที พอตัดสินใจเช่นนั้นอรชุน ท าท่า
ท าทางจะรุดเข้าไปในห้องท่ีเก็บ อาวุธซึ่งอรชนรู้ว่าเก็บรักษาเอาไว้ในบ้านของยุธิษฐิระ แต่ จังหวะท่ี
อรชุน ก าลังรุดเข้าไปหาอาวุธเพื่อจะน าออกไปช่วยพราหมณ์ตามหาโคท่ีถูกขโมยไปนั้นอรชุน รู้ว่าไม่
เหมาะสม เพราะในเวลานั้นเป็นเวลาท่ีท้าวยุธิษฐิระกับ พระนางเทราปท่ีอยู่กันตามล าพังไม่ สามารถ
หุนหันเข้าไปได้ อรชนเอง ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดี แต่ก็ยังมีพอสติไม่ต้องการให้เกิด ข้อ 
ผิดพลาดจึงบอกกับพราหมณ์ว่าในเวลานี้ตนไม่สามารถจะไปหยิบคันธนูได้ 

อรชุนบอกกับพราหมณ์ว่า ท่านไม่ต้องห่วงกับเรื่องท่ีข้ารับปากกับท่านท่ีจะไปจัดการกับโจร 
ท่ีขโมยโคของท่านไป ข้าจะตามโคกลับคืนมาให้ท่านให้ได้ ท่านวางใจเรื่องนี้ได้เลย แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ 
เพราะขาต้องรอให้ท่าน พี่ยุธิษฐิระอนุญาตให้ข้าเข้าไปเอาคันธนูและลูกศรเสียก่อน ถึงจะเข้าไปได้ แต่ 
ดูเหมือนว่าพราหมณ์ท่ีก าลังทุกข์ใจอย่างหนักไม่ฟังค าของอรชุนเลย อรชุนเองก็พยายามท่ีจะปลอบอก 
ปลอบใจให้ใจเย็น ๆ เด๋ียวจะจัดการให้ แต่ ก็ไม่ส าเร็จเนื่องจากพราหมณ์รบเร้ามากเพราะกลัวคนท่ี 
ขโมยวัวของตนจะ ไปไกลจนไม่สามารถตามกลับมาได้ พราหมณ์ก็ด่าทออรชุนว่าไม่รักษาค า พูดว่าจะ 
ช่วยตน จนในท่ีสุดอรชุนต้องท าตามท่ีพรามหณ์ร้องขอให้ไปช่วย ตามโคในทันที อรชุนตัดสินใจเข้าไป 
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หยิบคันธนูคู่ใจของตนโดยเข้าไปห้อง ท่ียุธิษฐิระอยู่กับพระนางเทราปที ก่อนจะติดตามโจรขโมยโค 
ของพราหมณ์ไปในทันที ด้วยเหตุท่ีโจรเพิ่งจะขโมยโคไปแบบสด ๆ ร้อน ๆ เพราะฉะนั้น จึงยังไปได้ไม่ 
ไกล อรชุนสามารถติดตามร่องรอยท่ียังสด ๆ อยู่ได้ง่าย และ สามารถช่วยเหลือตามโคกลับมาได้อย่าง 
ง่ายดายและเมื่อได้โคมาก็น าไป มอบให้พราหมณ์ตามท่ีรับปากไว้ ส่วนพราหมณ์เมื่อได้โคกลับคืนมาก 
ดีใจ ให้ศีลให้พรสรรเสริญเยินยออรชุนเป็นการใหญ่ว่าเป็นคนมีความกล้าหาญท าตามค าพูดของตน 
อย่างเคร่งครัด 

แต่การบุกรุกเข้าไปในท่ีรโหฐานของท้าวยุธิษฐิระและพระนางเทราปท่ี ซึ่งแม้ว่าอรชุนจะคิด 
หน้าคิดหลัง แต่ก็ยังฝืนท า จึงท าให้อรชุนเกิดปัญหาข้ึน มา เมื่อจัดการเรื่องโคให้พราหมณ์เสร็จอรชุนก็ 
ไปพบกับท้าวยุธิษฐิระและ สารภาพเรื่องท่ีตัวเองท าไม่เหมาะควรไปละเมิดกฏกติกามารยาทในการอยู่ 
ร่วมกันไม่ให้มีปัญหาเข้า อรชุนไปขออนุญาตท้าวยุธิษฐิระล้ีภัยปลีกวิเวก ตามข้อตกลงโดยต้ังใจว่าจะ 
ปลีกวิเวกไปอยู่ริมแม่ข้าศักดิ์สิทธิ์ เรื่องนี้ท าให้ ยุธิษฐิระไม่สบายใจและเป็นทุกข์มาก ยุธิษฐิระบอกกับ 
น้องชายว่าอรชุนท่ีคิดว่าเจ้าไม่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น เรื่องท่ีเจ้าบุกรุกเข้ามาในท่ีของพี่นั้น พี่รู้ว่าเป็น 
เรื่องจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าไม่ได้บุกรุกเข้ามาโดยพละการหรือมา รบกวนอะไรเราสองคน เจ้าจ าเป็นต้อง
เข้ามาเอาอาวุธ เรื่องนี้ข้าคิดว่าเจ้า ไม่ควรถูกลงโทษ ท่ีไม่ถือโทษโกรธเจ้าแล้วไม่รู้สึกว่าเจ้ามารุกจ้า 
อะไรเจ้า ไม่ได้ท าอะไรผิดนะอรชุน แต่อรชุนก็ยืนกรานจะปลีกวิเวกด้วยการย้ าว่า ท่านท่ีข้าคิดว่าไม่ 
เป็นการถูกต้องท่ีท่านจะหาข้อแก้ตัวให้กับข้าเพื่อมิให้ต้อง ปลีกวิเวก พวกเราได้วางเงื่อนไขในเรื่องการ 
อยู่ร่วมกันเอาไว้ ข้าต้องไป เพราะข้าไปละเมิดเงื่อนไขท่ีเราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ การจะเป็นคนท่ีได้ 
จะต้องเป็นคนท่ีซื่อสัตย์ด้วย ท่านพี่ท่านต้องไม่ปล่อยให้ความเห็นอกเห็นใจท่ีท่านมีต่อข้าไปท าให้การ 
ตัดสินใจของท่านแปรปรวนคลาดเคล่ือนจากส่ิง ท่ีถูกต้องชอบธรรมเป็นอันขาด ท่านต้องอนุญาตให้ข้า 
ไปปลีกวิเวก เมื่อ อรชุนยืนกรานเช่นเดิมท้าวยุธิษฐิระก็ไม่มีหนทางตัดสินใจเป็นอย่างอื่นนอก จากยอม 
ให้อรชุนปลีกวิเวกออกจากพวกเจ้าปาณฑพเป็นเวลาหนึ่งปี แม้จะไม่ยินยอมพร้อมใจก็ตามที  
(วีระ ธีร-ภัทร 2555, หน้า 381-383 )  
 3) เปิดเผยฐานะเพื่อช่วยผู้มีพระคุณ 
 ในตอนปลายของปีท่ี 13 แห่งการปลอมแปลงตนไปรับใช้อยู่ในราชส านัก ของท้าววิราฏนั้น 
ได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น กล่าวคือ กิจกะ ผู้เป็นแม่ทัพของแคว้น วิราฏและเป็นน้องชายของรานีสุเทศนา ได้
ประพฤติตนในท านองลวนลามนาง เทราปที ภีมะเห็นเข้าและสุดท่ีจะระงับโทสะไว้ได้ จึงเข้าไปห้าม
ปรามและตัก เตือน แต่กิจกะกลับใช้ก าลังเข้าตอบโต้จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น ยังผลให้กิจกะเสีย ชีวิต
ด้วยน้ ามือของภีมะ 

ข่าวการเสียชีวิตของกิจกะผู้เป็นแม่ทัพแห่งวิราฏได้แพร่สะพัดไปยังแคว้น ใกล้เคียงอย่าง
รวดเร็ว มีอยู่แคว้นหนึ่งช่ือว่า ตริครรตะ อยู่ในความปกครอง ของท้าวสุศรมา แคว้นตริครรตะเคยถูก
กองทหารของกิจกะเข้าไปปล้นสะดม ทรัพย์สินและสัตว์เล้ียงอยู่เนือง ๆ และโดยเหตุท่ีมีก าลังน้อย
กว่า จึงไม่ สามารถจะต่อสู้ได้ บัดนี้เมื่อมีข่าวว่ากิจกะได้ส้ินชีวิตลง ท้าวสุศรุมาจึงดีพระทัย รีบยก
กองทัพไปล้อมนครหลวงของแคว้นมัตสยะเพื่อล้างแค้นทันที ท้าววิราฎ ได้น ากองทหารออกสู้รบกับ
ฝ่ายตริครรตะเอง แต่ได้เพล่ียงพลํ้าถูกท้าวสุศรมาจับ เป็นเซลยไปขังไว้ในแคว้นตริครรตะ 

ยุธิษฐิระกับน้อง ๆ ซึ่งระหว่างนั้นยังคงปลอมกายอาศัยอยู่ในราชส านัก ของท้าววิราฏ เมื่อได้
เห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่ท้าววิราฏเช่นนั้น ก็สุดท่ีจะทนดูได้ จึงตัดสินใจเข้าช่วยท้าววิราฏ ยุธิษฐิระกับ
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น้องอีก 3 คน คือ ภีมะ นกุล และ สหเทพ ได้คุมทหารออกติดตามท้าวสุศรุมาไปจนถึงแคว้นตริครรตะ 
ส่วนอรชุน ซึ่งระหว่างนั้นปลอมตัวเป็นสาวใช้ของรานีสุเทศนามิได้ไปด้วย หากได้รับค าส่ัง จากยุธิษฐิ
ระให้คอยคุมสถานการณ์ และดูแลความปลอดภัยอยู่เบ้ืองหลัง 

ระหว่างท่ีแคว้นมัตสยะดูจะไม่มีทหารเหลืออยู่เลย เพราะได้ติดตามไปช่วย ท้าววิราฎจนถึง
แดนของศัตรู คือแคว้นตริครรตะแห่งท้าวสุศรมาดังกล่าวแล้ว ในช่วงนี้เอง กองสอดแนมของฝ่ายทุร
โยธน์ได้จับตาดูความเคล่ือนไหวของทุก ฝ่ายอยู่ตลอดเวลา และได้รายงานให้ทุรโยธน์ทราบ ด้วย
เจตนาท่ีจะช่วยท้าว สุศรุมาผู้เป็นมิตร ทุรโยธน์จึงตัดสินใจยกกองทัพไปตีแคว้นมัตสยะ กองทัพของ 
ทุรโยธน์ซึ่งยกไปครั้งนี้มีภีษมะผู้เป็นปู่ของท้ังฝ่ายเการพและปาณฑพร่วมไปด้วย นอกจากนี้ก็มีกรรณะ 
อาจารย์กฤปะ อาจารย์โทรณะ และอัศวัตถามาช่วยคุมทัพไปอย่างใกล้ชิด 

กองทัพของทุรโยธน์ยังมิทันจะถึงเมืองหลวงของแคว้นมัตสยะ ทหารของ ฝ่ายมัตสยะก็รีบน า
ความไปทูลให้เจ้าชายภูมิญชัย โอรสของท้าววิราฏ ซึ่งขณะ นั้นรักษาราชการแทนพระบิดาได้ทราบ 
ภูมิญชัยรีบจัดก าลังรบออกไปเผชิญหน้า กับฝ่ายทุรโยธน์ แต่พอได้เห็นก าลังอันมหาศาลของฝ่ายทุร
โยธน์ ภูมิญชัยก็หมดก าลังใจท่ีจะสู้ รีบขับรถรบหนีกลับเข้านคร อรชุนซึ่งระหว่างนั้นปลอมตนเป็น 
สาวใช้ของรานีสุเทศนาอยู่เห็นเหตุการณ์เข้าขั้นคับขัน ประกอบกับขณะนั้นท้าววิราฏกับพี่น้องของตน
ก็ยกก าลังไปรบกับแคว้นตริครรตะหมด อรชุนจึงตัดสินใจ แสดงตน โดยขอให้ภูมิญชัยเป็นสารถีขับรถ
รบให้ แล้วตนเองก็น าหน้ากองทหาร ฝ่ายมัตสยะเข้าโรมรันกับฝ่ายทุรโยธน์ก่อนท่ีจะออกสู่สมรภูมิ 
อรชุนไม่ลืมท่ีจะ แวะเอาอาวุธซึ่งซ่อนไว้บนต้นศมีใหญ่ติดตัวไปด้วย 

ทหารของฝ่ายมัตสยะกับทหารของฝ่ายเการพสู้รบกันอยู่เป็นเวลานาน ระหว่างการต่อสู้ 
อรชุนได้เห็นเสด็จปู่ภีษมะ อาจารย์โทรณะ และอาจารย์กฤปะ ยืนอยู่ข้างฝ่ายศัตรู ดังนั้น เพื่อแสดง
ความคารวะต่อพระญาติผู้ใหญ่และอาจารย์ อรชุนจึงใช้ธนูคาณทีวะคู่ชีพยิงลูกศรไปตก ณ แทบเท้า
ของบุคคลท้ังสามคนละ สองดอก พร้อมกันนั้นก็เป่าสังข์ซึ่งมีช่ือว่า เทวทัตตะ ด้วยท าให้ฝ่ายตรงข้าม 
รู้สึกงงงวยเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นอรชุน ณ ท่ีนั้น โดยเฉพาะ ภีษมะนั้นทราบ ทันทีว่า บัดนี้ครบ 13 
ปีแห่งการเนรเทศตนเองไปอยู่ในป่าของกลุ่มภราดาปาณทัพไปอย่างใกล้ชิด ตามเงื่อนไขแห่งการแพ้
พนันสกาแล้ว เพราะถ้าไม่เช่นนั้น อรชุนซึ่งเป็น หนึ่งในห้าปาณฑพ จะไม่ไปปรากฏตนด้วยการเป่า
สังข์และยิงธนูให้เห็นเป็น อันขาด 

ด้วยสายตาท่ีมองเห็นเหตุการณ์ไกลและด้วยความหวังดีต่อท้ังฝ่ายเการพ และปาณฑพ ภีษ
มะรัฐบุรุษผู้เฒ่าจึงกล่าวขึ้นกับทุรโยธน์ว่า “ทุรโยธน์หลานรัก ! ปู่เกรงว่าเหตุการณ์จะไปกันใหญ่ 
เพราะเป็นท่ีเห็น ๆ กันอยู่แล้วว่า ศัตรูท่ีเราก าลังจะเปิดฉากรบอยู่นี้ หาใช่ฝ่ายมัตสยะแต่เพียงฝ่าย
เดียวไม่ หากมีพี่น้องปาณฑพท้ังห้าเป็นก าลังช่วยรบอยู่ด้วย เพียงอรชุนคนเดียว พวกเราก็แทบจะเสีย
ท่ีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น มีความเห็นว่าพวกเราควรจะยกทัพกลับยังนครหัสตินาปุระของเราเสียจะ
ดีกว่า” แต่โดยอหังการและอติมานะ ทุรโยธน์หาได้ฟังค าเตือนของภีษมะไม่ ตรงกันข้าม กลับส่ังให้
ทหารของตนโถมเข้าโรมรันกับทหารของฝ่ายมัตสยะและ อรชุนทันที 

การรบได้ด าเนินไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ในท่ีสุด กองทหารของทุรโยธน์ ก็แตกกระเจิงด้วยอาวุธ
วิเศษช่ือ สัมโมหัน ซึ่งอรชุนได้รับจากพระอินทร์เมื่อ ครั้งบ าเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมาลัย ฝ่ายทุรโยธน์
ต้องถอยทัพกลับนครหัสตินาปุระ ด้วยความเสียหายอย่างยับเยิน 
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ข้างยุธิษฐิระกับน้องอีก 3 คนคือ ภีมะ นกุล และสหเทพ ซึ่งยกทัพไปยัง แคว้นตริครรตะ เพื่อ
ช่วยท้าววิราฏให้เป็นอิสระนั้น ก็ได้รบชนะฝ่ายท้าวสุศรฺมาและสามารถชิงตัวท้าววิราฏกลับคืนสู่แคว้น
มัตสยะได้ด้วยความปลอดภัย 

ท้ังสองฝ่ายเมื่อได้กลับมาพบกันพร้อมหน้า ก็ให้เกิดความยินดีปรีดาเป็น อย่างยิ่ง ท้าววิราฏ
ได้ตรงเข้าสวมกอดภูมิญชัย และชมความเก่งกล้าท่ีสามารถ รบชนะกองทัพของทุรโยธน์ได้ แต่ภูมิญชัย
ได้ทูลให้พระบิดาทราบตามความ เป็นจริงว่า ท่ีรบชนะนั้นเป็นเพราะความช่วยเหลือของอรชุน ซึ่ง
ตลอดเวลาได้ ปลอมแปลงตนเป็นพฤหันนลา สาวใช้ของพระมารดาอยู่ภายในราชส านัก 

เมื่อเหตุการณ์ได้คล่ีคลายมาถึงขั้นนั้น ประกอบกับเวลา 13 ปีแห่งวนวาส หรือการอยู่ป่าของ
ฝ่ายตนก็ได้ส้ินสุดลงแล้ว อรชุนจึงตัดสินใจทูลเปิดเผยความ จริงให้ท้าววิราฎทราบ เมื่อได้ทราบความ
จริงเช่นนั้น ท้าววิราฏก็บังเกิดความ ปีติเป็นอย่างยิ่ง เพราะอันท่ีจริงแล้วพระองค์ก็ทรงสงสัยอยู่แล้วว่า 
เหตุไฉน ยุธิษฐิระและน้องอีก 1 คน จึงเก่งกล้าสามารถในการรบนัก ดีร้ายชายหนุ่ม กลุ่มนี้คงจะเป็น
กษัตริย์หรือผู้ดีตกยากมาจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นแน่แท้  (กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย, 2533, 
หน้า 145-146) 
 3.3.5 จริยธรรมนักปกครองของยุธิษฐิระ 

 1) อ่อนน้อมถ่อมตน 
  ในระหว่างท่ีพ านักอยู่ ณ อาศรมแห่งนี้ วันหนึ่งภีมะออกไปหา ผลไม้รากไม้ในป่า ภี
มะซึ่งเป็นคนชอบท่องเท่ียวไปตามใจปรารถนาของ ตัวก็ตระเวนจากท่ีโน่นไปท่ีนี่ แต่ในวันนี้มี
เหตุการณ์ท่ีแตกต่างไปจากปกติ ในระหว่างการท่องป่าภีมะได้ประสบกับงูขนาดยักษ์ตัวหนึ่ง ขนาด
ของ พญางตัวนี้ใหญ่โตมโหฬารในแบบท่ีภีมะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต แม้จะ เดินทางท่องไปจนท่ัว
แดนภารตะวรรษะก็ตามที และก่อนท่ีภีมะจะรู้ตัวว่า ตกอยู่ในอันตราย พญางูก็โอบรัดตัวภีมะไว้
เรียบร้อยแล้ว ภีมะยังต้อง ประหลาดใจมากไปกว่านั้นอีกเมื่อพบว่าในจังหวะท่ีพญางูแตะกับร่างของ 
ภีมะนั้น เรี่ยวแรงอันมหาศาลท่ีตนมีกลับมลายหายไปจนหมดส้ิน พญางู รัดรอบล าตัวของภีมะอย่าง
รวดเร็ว จนกระท่ังภีมะไม่สามารถขยับตัวได้และ ท าท่าว่าจะถูกบีบรัดจนตายในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า 
แม้ว่าภีมะพยายามจะขัดขืนด้ินรนอย่างสุดชีวิต แต่ก็ดูเหมือนว่าพละก าลังท่ีแข็งแกร่งของ ภีมะท่ีมีนั้น
ไม่สามารถช่วยตัวเองจากการบีบรัดของพญางูตัวนี้ได้ ภีมะตกใจ กับสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้น
เป็นอันมากจนอดถามเจ้างยักษ์ไม่ได้ว่า เจ้าเป็นใครกันแน่ เจ้าคิดจะท าอะไรกับข้า ข้าคือภีมะหนึ่งในพี่
น้องปาณฑพ ข้าเป็นน้องชายของท้าวยุธิษฐิระ ข้าเคยจัดการกับสิงโต เสือแล้วก็ช้างมา กับมือ ข้าเคย
สังหารสัตว์ที่มีพละก าลังขนาดนั้นจนตายโดยไม่ต้องออกแรง อะไรมาแล้ว แต่ว่าเจ้าท าให้ข้าแปลกใจ
มาก เจ้าท ายังไงถึงได้แข็งแกร่ง ขนาดนี้และสามารถเอาชนะได้แม้แต่ข้าท่ีได้ช่ือว่าแข็งแรงท่ีสุดในหมู่
มวลมนุษย์ พญางไม่ได้สนใจกับส่ิงท่ีภีมะพูดแม้แต่น้อย แต่กลับรัดแน่นมากขึ้น ไปอีกก่อนจะพูดว่า ข้า
ก าลังหิวจัด แล้วเจ้าก็มาในเวลาท่ีเหมาะสม ส่วน เรื่องว่าข้าเป็นใครนั้น เรื่องมันยาว บอกได้อย่างหนึ่ง
ว่าข้าเคยเป็น พระราชาท่ียิ่งใหญ่ในอดีต แต่ด้วยค าสาปข้าเลยต้องมาอยู่ในโลกมนุษย์ แบบนี้ ข้าก าลัง
รอให้พันค าสาปอยู่ 

 แม้จะยังรัดตัวภีมะจนขยับไม่ได้แต่พญางูก็เล่าเรื่องให้ฟังต่อว่า ข้าเคยเป็นพระราชา 
มีนามว่า ท้าวนหุษะ (Nahusha) คิดว่าช่ือนี้เจ้าอาจ จะเคยได้ยินมาบ้าง ข้าช่ือนหุษะแล้วก็เป็นคนหลง
มัวเมาในอ านาจ ด้วย ความยโสโอหังท าให้ข้าไปล่วงเกินฤาษีอคัสยะ (Agastya) ท าให้ฤาษีสาป ข้าให้
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ต้องมาเป็นงในโลกมนุษย์ ข้าถูกถีบตกลงมาจากสวรรรค์แล้วมาอยู่ ในโลกมนุษย์นานขนาดไหนข้าก็จ า
ไม่ได้แล้ว ข้าต้องชดใช้กรรมและบัดนี้ ข้าส านึกในบาปท่ีข้าเคยก่อเอาไว้แล้ว ฤาษีอคัสยะเคยบอกกับ
ข้าว่า ข้าจะ ต้องอยู่ใช้กรรมบนโลกมนุษย์อีกนาน ข้าจะต้องอยู่จนกว่าจะมีพระราชาช่ือ ยุธิษฐิระแห่ง
จันทรวงศ์มาช่วยข้า ข้าถึงจะพ้นค าสาป ข้าจ าได้แค่นี้แหละ ส่วนเรื่องท่ีเหลือข้าลืมไปหมดแล้ว ฤาษี
บอกข้าแต่เพียงว่าพระราชาองค์นี้ จะเป็นคนตอบค าถามท่ีข้าถามเรื่องจริยธรรม และพระราชาองค์
นั้นจะ ปรากฏตัวเมื่อข้ารัดตัวบุรุษท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในโลกมนุษย์ บางท่ีเจ้าอาจจะเป็นคนท่ีว่าก็ได้และ
ยิ่งเจ้าเป็นน้องชายของท้าวยุธิษฐิระข้าก็คิดว่าน่าจะ ใช่ บางทีวันเวลาแห่งการพ้นค าสาปของข้าคงจะ
มาถึงแล้ว เจ้าดูเคราะห์ กรรมท่ีข้าต้องเจอสิ ข้าเองก็ชอบพอเจ้าแต่ก็ต้องฆ่าเจ้า แม้ว่าข้าจะไม่อยาก 
ท าก็ตามที แต่ข้าต้องท าเพราะท้ังหมดเป็นเรื่องของค าสาปท่ีข้าต้องรับเอาไว้  

ภีมะได้ฟังเรื่องของพญางูท่ีเดิมเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ช่ือท้าวนหุษะก็เห็นใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการท่ีต้องถูกค าสาปเช่นนั้น ภีมะพูดกับพญางูว่า เรื่องท่ีเกิดขึ้นข้าไม่ถือโทษโกรธท่านหรอก แต่ท่ีข้า
เสียใจ ก็คือข้าไม่อยากตายแบบนี้ ข้าหวังว่าข้าจะตายแบบคนในวรรณะกษัตริย์  ข้าไม่เสียดายชีวิตถ้า
หากจะต้องตายไป ไม่ใช่ตายแบบอนาถาเช่นนี้ ข้าเพียงแต่เสียใจท่ีต้องพลัดพรากจากพี่น้องของข้าใน
ยามท่ีพวกนั้นต่างก็ ต้องการข้าเป็นอย่างยิ่ง พี่น้องของข้าเหมือนกับตัวประกันของข้า ทุกคน ต้อง
อาศัยข้าในการเอาชนะสงครามซึ่งใกล้จะเกิดขึ้นเต็มท่ี แน่นอนพวกเรา มีอรชุนซึ่งเป็นน้องคนถัดไป
ของข้า  

บัดนี้อรชุนได้รับการอบรมศิลปะในการท าสงครามจากอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วและยังได้รับ
อาวุธวิเศษ บรรดาอัสตระจากเทพเทวดา จริงอยู่ข้าตายไปก็คงไม่เป็นอะไร ถึงบ้าตาย พี่ชายของข้าก็
ยังได้เป็นจักรพรรดิปกครองโลกอย่างแน่นอน แต่คนท่ีข้า ไม่อยากจากไปก็คือน้องหญิงเทราปทีและ
พระมารดากุนตีของข้า พี่น้อง ของข้าคงจะร่วมไว้อาลัยในการจากไปของข้า ข้าเสียใจท่ีต้องจากพวก 
เขาไปและตายในลักษณะนี้ ข้าบอกกับท่านว่าข้าไม่เกรงกลัวความตาย แม้แต่น้อย แต่ข้าไม่ต้องการ
ตายก่อนท่ีจะท าตามสัญญาท่ีให้ไว้กับน้องหญิงเทราปที ข้าให้สาบานเอาไว้ว่าจะทุบหน้าขาของเจ้าทุร
โยธน์ ให้หักสะบั้นแล้วก็มีเรื่องต้องด่ืมเลือดจากอกของเจ้าทุหศาส้นเพื่อล้างอาย ให้กับน้องหญิง
เทราปท่ี แต่ไม่เป็นไร มนุษย์ไม่สามารถฝืนชะตาฟ้าลิขิต ได้ จะเป็นเช่นไรก็สุดแท้แต่ ในระหว่างท่ีภีมะ
ตอบโต้กับพญางูนหุษะอยู่ นั้นการโอบรัดของพญางูก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่ประการใด ภีมะยังคง ไม่
สามารถขยับตัวได้ พญางูนหุษะเองแม้ไม่ต้องการฆ่าภีมะแต่ก็ต้องท า ในระหว่างนี้พญางูก าลังทบทวน
ไตร่ตรองคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาอย่างไรดีกับ ภีมะจะฆ่าหรือไม่ฆ่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อย 

ในระหว่างท่ีภีมะก าลังตกอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากันนั้น ทางด้าน ยุธิษฐิระซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง
ก็เกิดความรู้สึกไม่ค่อยดี เพราะมองเห็นลางร้ายปรากฏไปท่ัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร ยุธิษฐิระถาม
ทุกคนว่ามีใครเห็น ภีมะมั้ย พระนางเทราปท่ีก็บอกว่าภีมะออกไปหาผลไม้รากไม้  แต่ ยธิษฐิระบอก
ว่าภีมะไปนานเกินไปและตนเริ่มรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยธิษฐิระตกลงไปตามหาภีมะโดยเดิน
แกะรอยท่ีปรากฏอยู่ในป่าและอาศัย ร่องรอยท่ีอยู่บนพื้นป่าและกิ่งไม้ท่ีหักเป็นทาง ท าให้ยุธิษฐิระรู้
ว่าภีมะมุ่ง ไปทางไหน ยุธิษฐิระเดินตามหาภีมะมาไกลพอสมควร ในท่ีสุดยุธิษฐิระ ก็ตกตะลึงกับภาพท่ี
เห็นเบ้ืองหน้า เพราะเป็นภาพพญางูก าลังโอบรัด ตัวภีมะอยู่ ภาพท่ีเห็นท าให้หัวใจของยุธิษฐิระแทบ
จะหยุดเต้นด้วยความ สะพรึงกลัวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ยุธิษฐิระรวบรวมความกล้าท้ังหมดท่ีมีแล้ว ค่อยๆ 
เดินไปยังจุดท่ีภีมะกับพญางูก าลังกอดรัดกันอยู่ ยุธิษฐิระถาม ภีมะว่า น้องชายเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า 
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ท าไมเจ้าถูกงรัดตัวเช่นนี้ ท าไมเจ้า ไม่สามารถสลัดให้หลุด ภีมะก็เล่าทุกอย่างให้ฟังจนหมดส้ิน และท่ี
ส าคัญ ก็คือเล่าให้ฟังด้วยว่าท าไมเรี่ยวแรงของตนถึงหายไปหมด พอยุธิษฐิระ ทราบเรื่องก็พูดกับ
พญางซึ่งคือท้าวนหุษะว่า ข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครข้าเห็น แต่ความแข็งแกร่งของท่าน ท่านคงไม่ใช่
ธรรมดาแน่ เพราะไม่มีใครสามารถ สู้กับพละก าลังอันมหาศาลของน้องชายคนนี้ของข้าได้ ข้าช่ือยุธิษฐิ
ระเป็น พี่ชายของภีมะคนท่ีท่านจับตัวเอาไว้ ท่านโปรดบอกมาเถิดว่าท่านต้องการ อาหารอะไร ข้าจะ
ได้จัดหามาให้ท่านหรือว่าท่านต้องการส่ิงอื่นใดข้าก็จะจัด หามาให้ท่าน แต่ขอได้โปรดปล่อยตัวน้อง
ของข้า ข้ารักน้องของข้าคนนี้มาก 

พญางูตอบยุธิษฐิระว่า ข้าคือนหุษะ พอได้ยินพญางูกล่าวเช่น นั้น ยุธิษฐิระก็รีบก้มกราบลง
กับพื้นแสดงความเคารพในทันที เพราะช่ือ นหุษะนั้นยุธิษฐิระรู้ว่าเป็นช่ือของบรรพบุรุษซึ่งมีช่ือเสียง
โด่งดังมาก ดังขนาดว่าเคยเสวยพระชาติเป็นพระอินทร์ด้วยซ้ าไป ส าหรับช่ือนหุษะนั้น เป็นช่ือท่ีเรียก
ขานกันในโลกมนุษย์ บัดนี้พระราชานหุษะกลายเป็นพญางู ยุธิษฐิระแทบไม่เช่ือกับหของตัวเองว่ามี
เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อ ตอบข้อสงสัยของยุธิษฐิระ ท าวนหุษะก็เล่าเรื่องค าสาปของฤาษีอคัส
ยะ ให้ฟัง รวมท้ังค าสัญญาของฤาษีท่ีว่ายุธิษฐิระจะมาเป็นคนถอนค าสาป ให้ พญางูบอกกับยุธิษฐิระ
ว่า บัดนี้ข้ามีโอกาสจะพ้นค าสาปแล้ว เพราะ ข้ามีน้องชายของท่านอยู่ในมือ ถ้าหากท่านสามารถตอบ
ค าถามเรื่อง จริยธรรมท้ังหมดท่ีข้าถามได้ ข้าก็จะปล่อยน้องชายของท่านคนนี้และ ท่านก็จะท าให้ข้า
พ้นค าสาปไปพร้อมๆ กัน 

ต้องบอกว่านี่เป็นสถานการณ์อันแปลกประหลาด เพราะยุธิษฐิระ ต้องตอบค าถามเรื่อง
จริยธรรมโดยมีเดิมพันคือชีวิตของภีมะน้องชายของ ตน แต่ยุธิษฐิระก็ตอบตกลงตามนั้น ยุธิษฐิระบอก
กับพญางูว่า แล้วแต่ ท่าน ข้าจะพยายามตอบค าถามของท่านทุกค าถามเท่าท่ีข้าจะมีความ สามารถ 
ก่อนท่ีจะสวดมนต์อ้อนวอนธรรมเทพผู้เป็นพระบิดาเพื่อช่วยให้ มั่นใจในการตอบค าถามท่ีมีเดิมพัน
เป็นความเป็นความตายเช่นนี้และบอก กับพญางนหุษะว่า ข้าพร้อมตอบค าถามของท่านแล้ว 
ปริศนาจริยธรรมระหว่างท้าวยุธิษฐิระกับพระราชานหุษะท่ีถูกสาปให้เป็นพญางูก็เริ่มขึ้น 

พญางูนหุษะเริ่มต้นค าถามแรกที่น่าสนใจว่า อะไรคือ ค าจ ากัดความของพราหมณ์ 
ยุธิษฐิระตอบว่า พราหมณ์คือผู้ท่ีมีคุณสมบัติ 3 ประการนี้ นั่นคือ มีสัจจะ เมตตา กรุณา 

รังเกียจการกระท าอันทารุณโหดเหี้ยม และมีความสามารถท่ีจะบ าเพ็ญตบะ ผู้มีคุณสมบัติท่ีว่าคือ
พราหมณ์อย่างแน่นอนไม่มี เป็นอื่น พญางูนหุษะถามต่อไปว่า แล้วอะไรคือปรมัตถ์ปัญญา  

ยุธิษฐิระตอบว่า พระพรหม ซึ่งไม่มีความทุกข์และความสุข เพราะสุขและทุกข์เป็นเรื่อง
เดียวกันส าหรับผู้รู้ ด้วยเหตุนี้เมื่อใครสามารถบรรลุถึง ปรมัตถ์ปัญญาแล้ว จะไม่มีวันไม่มีความสุข 

พญางูนหุษะถามยุธิษฐิระอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ ในสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ 
เรื่องของวรรณาศรม (Varnasarama) เรื่องการแบ่งชนออกเป็นส่วรรณะ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีส าคัญ
เกี่ยวกับ หลักในการด าเนินชีวิต ค าตอบของยุธิษฐิระท่ีตอบกลับมาก็แหลมคม และถูกต้องท้ังหมด แต่
ถ้าหากใครได้ยินการปุจฉาวิสัชนาระหว่างท้าว ยุธิษฐิระกับท้าวนหุษะก็จะรู้สึกได้ว่าตลอดเวลาท่ีตอบ
ค าถามท้าวยุธิษฐิระ จะมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยแสดงอาการยินดี กับการ
ตอบค าถามดังกล่าว ยุธิษฐิระไม่เคยพูดว่า นี่คือค าตอบต่อค าถาม ของท่าน แต่มักจะใช้ค าพูดท านอง
ว่า ในความเห็นของข้าพเจ้าแล้ว ข้าคิด ว่านี่น่าจะเป็นค าตอบท่ีน่าพอใจท่ีสุด ดูเหมือนว่าท่วงท านอง
ของยุธิษฐิระ น่าจะเป็นแบบอย่างในการแสดงความเห็นท่ีสุภาพ ฉลาดรอบคอบ และไม่ท าให้ผู้ถาม
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เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีไปพร้อม ๆ กันด้วย นี่เป็นศิลปะ ท่ียุธิษฐิระมีความถนัดและใช้ได้อย่างวิเศษ ยุธิษฐิ
ระเป็นคนไม่ท าให้ใครต้องช้ าใจ แม้แต่ค าพูดท่ีพูดออกมาก็พยายามไม่ไปท าให้คนอื่นต้องเจ็บปวดด้วย 
ท้าวนหุษะพอใจกับค าตอบของยุธิษฐิระ ท้ังในแง่ผู้มีความรู้และท่วง ท านองท่ีถ่อมเนื้อถ่อมตัว จึงพูด
ว่า ท่านเป็นบุคคลท่ียิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่า บรรดาผู้รู้ท่ีข้าเคยเจอมาท้ังหมด ข้าพอใจกับค าตอบของเจ้า 
และยินดีท่ี จะปล่อยตัวน้องชายของเจ้า บัดนี้ภีมะเป็นอิสระจากการบีบรัดของข้าแล้ว ข้าได้รู้จักและมี
โอกาสได้สนทนากับเจ้าอย่างนี้แล้ว ข้าจะตัดใจฆ่าน้องชาย ท่ีรักของเจ้าได้อย่างไร เมื่อพญางูนหุษะ
กล่าวขึ้นเช่นนี้สร้างความยินดี ให้กับยุธิษฐิระเป็นอันมาก และเมื่อภีมะเป็นอิสระยุธิษฐิระก็รู้สึกโล่งใจ
เป็น อันมาก เพราะในระหว่างท่ีท้าวนหุษะถามและยุธิษฐิระต้ังใจตอบค าถามนั้น ยุธิษฐิระลืมไปแล้ว
ว่าชีวิตของภีมะในเวลานั้นแขวนอยู่บนเส้นด้ายอัน บอบบาง และค าถามท่ีพญางนหุษะถามมาแต่ละ
ค าถามก็น่าสนใจและชวน ให้ขบคิด จนท าให้ยุธิษฐิระเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงเรื่องอื่นๆ ไปช่ัวขณะ 
มาถึงตอนนี้คนท่ีเป็นฝ่ายถามกลับเป็นยุธิษฐิระและก็ได้รับค าตอบท่ีตัวเอง ข้องใจจากพญางูนหุษะ ซึ่ง
ก็เป็นผู้รู้เช่นกัน ต่างฝ่ายต่างเพลินจนรู้สึกว่า เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน 

ในท่ีสุดก่อนท่ีเรื่องจะด าเนินต่อไปก็ปรากฏว่าบนท้องฟ้ามีรถ ม้าศึกพุ่งลงมา รถม้าศึกคันท่ีว่า
เหาะมาแตะลงกับพื้นดิน ก่อนจะค่อย ๆ เคล่ือนตัวมายังจุดท่ีท้าวนหุษะและยุธิษฐิระสนทนากันอยู่ 
ทันใดนั้นเอง พญางูนหษะก็ท้ิงร่างงูใหญ่และแปรสภาพเป็นรูปทิพย์ซึ่งเคยเป็นก่อนท่ีจะ ถูกค าสาป 
บัดนี้ท้าวนหุษะพ้นค าสาปแล้ว ท้าวนหุษะก้าวขึ้นไปบนรถ ม้าศึกท่ีจอดสงบนิ่งอยู่ก่อนจะแสดงท่าทาง
ร่ําลาท้าวยุธิษฐิระและภีมะ หลัง จากนั้นเพียงช่ัวครู่เดียวรถม้าศึกก็ลอยข้ึนสู่ท้องฟ้าและหายวับไปกับ
ตาของ สองคนเพียงแค่เส้ียววินาที เมื่อท้าวนหุษะจากไป ยุธิษฐิระกับภีมะต่างก็โอบกอดแสดง
ความรู้สึกท่ีมีต่อกัน ก่อนท่ีท้ังคู่จะเดินทางกลับไปยังอาศรม หลังจากท่ีผ่านประสบการณ์อันน่าแปลก
ประหลาดร่วมกัน (วีระ ธีรภัทร, 2555,  หน้า 127-128) 
 
3.4 ประเด็นจริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 

จากเรื่องราวต่างๆในวรรณกรรมมหาภารตะซึ่งผู้วิจัยได้หยิบยกมานั้นเป็นการพัฒนาเพื่อให้
เข้าใจถึงความเป็นไปของตัวละครว่า มีอุปนิสัยและพฤติกรรมต่างๆท่ีตัวละครได้แสดงออกไว้ใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าประเด็นท่ีเป็นสาระในเรื่องของจริยธรรมและปกครองซึ่งผู้วิจัยจะ
ได้น า มาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์จริยธรรมปกครองโดยจะยกลักษณะเด่นของตัวละครท่ี
สอดคล้องกับจริยธรรมนักปกครอง ซึ่งแต่ละตัวละครนั้น สามารถเเบ่งประเด็นจริยธรรมนักปกครอง
ได้ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 จริยธรรมนักปกครองภีษมะ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดท่ีผ่านผู้วิจัยพบว่า ภีษมะนั้นมีคุณลักษณะทาง

จริยธรรม ท่ีสามาชรถน ามาวิเคราะห์ ในราบละเอียดเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ในการน าเสนอ แง่มุมทาง
จริยธรรมของนักปกครอง ออกมาได้ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 1) ความซื่อสัตย์ 
 2) กตัญญูกตเวที  
 3) ความเสียสละ 
3.4.2 จริยธรรมนักปกครองของพระกฤษณะ 
 พระกฤษณะเป็นตัวละครท่ีโดดเด่นในการด าเนินเรื่องในวรรณกรรมเรื่องนี้ ซึ่งมรบท

ส าคัญในมุมมองทางจริยธรรมของนักปกครองท่ีส าคัญ ท่ีน าพาให้ตัวละครเอกอย่างอรชุน ในการแสดง
บทบาทในการท าหน้าท่ีของตนเองในสนามรบก็คือประเด็นนี้ 

 1) ความสามารถในการจูงใจ 
3.4.3 จริยธรรมนักปกครองของอรชุน 
 อรชุนเป็นผู้ท่ีถูกกล่าวขวัญในวรรณกรรมเรื่องมหาภารตะเป็นอย่างมากและยัง

สะท้อนบทบาทของตัวเองในฐานะผู้น าในการรบท่ีส าคัญ โดยมีประเด็นทางจริยธรรมท่ีแสดงออกดัง
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 2) ความเช่ียวชาญในการรบ 
3.4.4 จริยธรรมนักปกครองของทุรโยธน์ 
 ในวรรณกรรมมหาภารตะนั้น นอกจากตัวละครฝ่ายธรรมะท่ีได้สะท้อนบทบาท

ทางด้านจริยธรรมนักปกครอง ยังมีตัวละครท่ีบทบาทส าคัญในการแสดงบทบาททางด้านจริยธรรมท่ี
ส าคัญอีกตัวละครหนึ่ง คือ ทุรโยธน์ ท่ีแสดงออกในเรื่องจริยธรรมนักปกครองในปะเด็นดังนี้ 

 1)  ความสามารถในบริหารงานบุคคล 
3.4.5  จริยธรรมนักปกครองของยุธิษฐิระ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตัวละครท่ีส าคัญอีกตัวละครหนึ่ง ท่ีได้แสดงจริยธรรมนัก

ปกครงอออกมาอน่างเด่นชัด ท าให้ผู้ผู้วิจัยมีความสนใจในการน าพฤติกรรมท่ีตัวแสดงนี้มาวิเคราะห์
ลักษณะทางจริยธรรมนักปกครอง โดยประเด็นท่ีน่าสนใจคือ 

 1) ความอ่อนน้อมถ่อมตัว 
 จากประเด็นด้านจริยธรรมท่ีผู้วิจัยได้ยกมานี้ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละครท้ัง 5 ในวรรณกรรมเรื่องนี้  โดยจะน าประเด็นด้านจริยธรรมนักปกครองท่ีได้ 
มาท าการวิเคราะห์สาระส าคัญของจริยธรรมนักปกครองในล าดับต่อไป 

 
 

 
 



บทที่ 4 
วิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองทีป่รากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ประโยชน์และจริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหา
ภารตะ ซึ่งเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องการบริหารบ้านเมือง การปกครอง ว่าด้วยจริยธรรมของนัก
ปกครอง พร้อมด้วยงานเขียนและเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะได้
น ามาวิเคราะห์ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 วิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 4.1.1 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของภีษมะ 
 4.1.2 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของพระกฤษณะ 
 4.1.3 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของอรชุน 
 4.1.4 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของทุรโยธน ์
 4.1.5 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของยุธิษฐิระ 

4.1 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 

4.1.1 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของภีษมะ 
 1) ความกตัญญู 
 ความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับผู้อื่นหรือส่ิงอื่นชีวิตด้านกายภาพด ารงอยู่ได้เพราะได้การอุปการะเล้ียงดูจากบุคคลต่าง ๆ บิดา
มารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเป็นต้นนอกจากนั้นต้องพึ่งพิงอาศัยส่ิงเหล่าอื่นอีกเช่นอาศัยปัจจัย 4 
เป็นเครื่องเล้ียงชีพจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการปลูกฝังอบรมลักษณะคุณค่าทาง
จิตใจจากบุคคลอื่นมีบิดามารดาเป็นต้นให้มีทัศนคติค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของมนุษย์คือความกตัญญูนี้ เป็น
คุณธรรมท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่ให้มีกับสัตว์และพืชท้ังหลายด้วย 

 2) ความหมายของความกตัญญู 

 ความกตัญญู มาจากค าว่า กะตัน เป็นค านาม (ผู้) รู้อุปการะท่ีท่านท าให้ (ผู้) รู้คุณ
ท่าน เป็นค าคู่กัน กับ กตเวที. (ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ท่ีท่านท าแล้ว และ ญ ว่า ผู้รู้ (พจนานุกรมแปล 
ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน) เป็นการรู้สึกส านึกในคุณ เป็นผู้รู้คุณท่ีคนอื่นท าให้แก่ตน ซึ่งความ
กตัญญูจะเป็นความดีท่ี เป็นพื้นฐานของคนดี เมื่อคนดีมีความกตัญญเป็นพื้นฐานแล้ว ความดีท้ังหลาย
ก็ไหลไปอยู่กับคนดี เปรียบ เสมือนล าธารทุกสายไหลลงสู่แม่น้ าใหญ่ และสร้างความมีประโยชน์ให้แก่
คน  สัตว์  ส่ิ งของและแม้ แ ต่  ส่ิ งแวด ล้อม ซึ่ งการเป็น คน ดี ท่ี คิดท าดี ต่อและสนองดีตอบ 
(Cheewarattaphat S, 1997) มีอยู่ 2 จ าพวก คือ 

  (1) คนดีแบบมีเง่ือนไข ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเป็นคนดีไม่บริสุทธิ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
  (2) คนดีแบบไม่มีเง่ือนไข ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเป็นคนดีบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน 
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พื้นฐานท่ีดีของมนุษย์ คือความกตัญญู อันเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจาก 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและส่ิงอื่นอยู่อย่างเป็นพลวัต นับต้ังแต่เกิดก็มีบุพพการี
เล้ียงดู เข้าโรงเรียนท่ีมีครูบาอาจารย์ส่ังสอน เข้าปฏิบัติงานก็มีผู้บริหารอบรมการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
มีเพื่อนร่วมงาน ช่วยกันท างานเป็นทีมเพื่อส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ รวมทั้งอาศัยปัจจัย 4 เพื่อ
การด ารงชีวิต มนุษย์จึง จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของกตัญญูซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีดังกล่าวมา
ข้างต้น 

 3) ลักษณะของความกตัญญู 

 พระอุดมสิทธินายก พระมหาภานุวัฒน์ แสนค า และบุษกร วัฒนบุตร (2560, 
หน้า 80) กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัด ส่ิงยั่วยุตามกระแสโลก
ท่ีมีความพลวัต ต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดความพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็กเยาวชน ตลอดจนการ
สร้างการพัฒนาความ เจริญทางวัตถุมากกว่าค านึงถึงการพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจน
ความต้องการทางด้านวัตถุเพื่อ มาสนองความต้องการทางกาย ทางใจในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
สมาชิกในสังคมท าให้เกิดการแย่งชิง โอกาส เพื่อการประกอบการเล้ียงชีพ โดยบกพร่องในการค านึง
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ขาดการ ค านึงถึงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของคนไทยท่ีมีความกตัญญู 
รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งความกตัญญเป็นคุณธรรมท่ี ส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยรักษาและประ คับคอง
สังคมไทย ผู้ท่ีมีความกตัญญมีจิตส านึกในคุณท่านและคิด ตอบแทน ส่วนผู้ท่ีไม่มีความกตัญญคือคน
อกตัญญ ไม่รู้คุณ ย่อมถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหา ความ กตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ 
ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและส่ิงอื่น ชีวิตด้าน กายภาพด ารงอยู่ได้เพราะได้รับการ
อุปการะเล้ียงดูจากบุคคลต่าง ๆ มีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้น ความกตัญญูนี้เป็นคุณธรรม
ท่ีมนุษย์ควรปฏิบัติไม่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมไปถึงต่อสัตว์และพืช ด้วย ผู้ท่ีมีความ
กตัญญย่อมจะท าตนเองให้มีความสุขและท าผู้อื่นให้มีความสุขด้วย ลักษณะของคนมีความ กตัญญู
ตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 (1) กตัญญูชั้นสามัญ เป็นกตัญญูอย่างสามัญท่ัวไปเป็นการรู้อุปการะคุณท่ีบุคคลอื่น
ท าให้เรา ซึ่งเป็น เหตุให้เกิดกตเวที เป็นการตอบแทนคุณ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะยอมรับว่าใครมีคุณก็
ต่อเมื่อเขาท าอะไรให้กับ ตนเท่านั้น เช่น การยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณเพราะได้เล้ียงดูมา ยอมรับว่า
ครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมส่ัง สอน ยอมรับว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ เพราะเคยให้ข้าวให้ขนม 

 (2) กตัญญชูั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง ได้แก่การรู้จักคุณธรรมความดีท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคลอื่น ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะท าอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเอง
เป็นเครื่องวัดความดีของ คนอื่น เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระท่ังว่าธรรมท้ังหลายมี
คุณค่าอย่างไร และพยายาม ถ่ายทอดคุณลักษณะท่ีดีนั้นมาใส่ตัวเรา  เพื่อจะได้ท าความดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีเหมือนเขา 
โดยท่ีลักษณะความกตัญญูท่ีจะต้องแสดงออกให้ปรากฏนั้นมีอยู่ 3 ประเด็น คือ 

  (3) กตัญญูต่อบุคคล เช่น ลูกกตัญญู ศิษย์กตัญญูพลเมืองกตัญญู และศาสนิกชนมี
ความกตัญญู 

  (4) กตัญญูต่อสัตว์ สัตว์ท่ีมีคุณต่อมนุษย์นั้นมี ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ท่ีใช้เป็น
พาหนะ ลากซุง เทียมเกวียนและไถนา เป็นต้น คนกตัญญู ย่อมรู้คุณของสัตว์เหล่านี้ 
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  (5) กตัญญูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ บรรดาส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่ตน 
หรือส่ิงท่ีป้องกัน ภัยอันตรายได้ในเวลาอับจนมาแล้ว คนกตัญญูย่อมรู้สึกรักใคร่ไม่อยากให้ใครเอาไป
ได้หรือเอาไปท าลายเสีย บางทีถึงต้องเปล่งวาจาว่าส่ิงนี้คู่ชีวิตทีเดียว ตัวอย่างเช่น ไม้คานท่ีใช้หาบของ
ขาย เมื่อเจ้าต้ังตัวได้เป็นคนมั่งมี ศรีสุขขึ้น คิดถึงคุณของไม้คานได้ เล่ียมทองเก็บไว้เป็นท่ีระลึก เป็น
ต้น (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2000) 

ลักษณะของคนที่กตัญญูรู้คุณ ควรมีลักษณะดังนี้  
(1) มีความซื่อสัตย์  
(2) จงรักและภักดี  
(3) อ่อนน้อมถ่อมตน  
(4) มีสติระลึกได้อยู่เสมอ  
(5) ไม่ประทุษภัยต่อคน สัตว์ และส่ิงของ 
(6) ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้มีคุณ  
(7) มีเมตตาจิตคิดเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  
(8) รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตน 
(9) เป็นท่ีรักของคนท่ัวไป  
(10) ชีวิตมีแต่ความสุข และสมหวัง 

 เมื่อได้ท าความเข้าใจในเรื่องของความหมายและลักษณะของความกตัญญูกตเวทีแล้ว ต่อไป
ผู้วิจัยจะได้ เนื้อหาของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวรรณกรรมมหาภารตะของัวละครท่ีช่ือว่า ภีษมะท่ี
เกี่ยวข้องกับความกตัญญู ท่ีพอสรุปได้พอสังเขปจากการศึกษาในบทท่ีผ่านโดยสรุปสาระของ
เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความกตัญญูไว้ดังนี้  

ท้าวศานตนุผู้เป็นบิดาของภีษมะ ต้องการทรงพระส าราญด้วยการออกประพาสป่า จึง
มอบหมายพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ให้กับภีษมะ ดูแลบริหารบ้านเมืองแทนก็ออกเสด็จประพาสไป
ในป่า จนไปพบกับนางสัตยวดี พระองค์พึงพอพระทัยในนางสัตยวดีเป็นอย่างมาก จึงตามไปท่ีบ้าน
ของนางซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง แล้วสู่ขอนางจากบิดาของนาง แต่บิดาของนางก็ปฏิเสธ เพราะด้วย
เหตุท่ีว่า ท้าวศานตนุนั้น มีพระโอรสอยู่แล้ว สืบไปในภายภาคหน้า โอรสท่ีเกิดจากนางจะไม่ปลอดภัย 
หากมีการแยกชิงราชสมบัติกัน ด้วยเหตุนี้ ท้าวศาตนุจึงตรอมพระทัยกินไม่ได้นอนไม่หลับจนประชวร 
ภีษมะนั้นเมื่อเห็นบิดาของตนเป็นเช่นนั้น ภีษมะจึงไต่ถามท้าวศานตนุ จึงได้ความด้วยท่ีท่ีกล่าวยมา 
ภีษมะจึงเดินทางไปท่ีหมู่บ้านชาวประมง เพื่อเจราจาสู่ขอ จากบิดาของนางสัตยวดี โดยภีษมะได้ให้
ค ามั่นว่าจะไม่แย่งชิงราชสมบัติจากทายาท อันเกิดจากนางสัตวดีเป็นอันขาด  แต่บิดาของนางสัตยวดี
ก็ไม่ยินยอม ให้เหตุผลว่า ต่อให้ภีษมะไม่ชิงราชสมบัติ ต่ในภายหน้า ราชโอรสอันเกิดจากภีษมะนั้น ก็มี
ศักด์ิและสิทธิ์ในราชสมบัติ เช่นเดียวกับราชโอรสอันเกิดจากนางสัตยวดีเช่นกัน ในอนาคตต้องเกิด
ความขัดแย้งอย่างแน่นอน ภีษมะจึงยอมให้ค าสัตย์สาบานว่า ต่อแต่นั้นไปตนเองจะถือครอง
พรหมจรรย์ ไม่แต่งงานกับหญิงใดและจะรักษาค้ าชูดูแลปกป้อง รัชทายาททุกพระองค์อันสืบเช้ือสาย
จากนางสัตยวดี ซึ่งความกตัญญูของภีษมะในครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ท่ียอมสละ
อ านาจราชศักดิ์ของตนท่ีมีในอนาคตเพื่อความสุขของพระบิดาตนเอง ซึ่งในสังคมปัจจุบัน จะหาใครท า
เช่นนี้ คงหาได้ยาก จากเหตุการณ์นี้ จึงเป็นท่ีมาของช่ือว่า ภีษมะ ซึ่งแปลว่า ฉกาจฉกรรจ์  
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ซึ่งสามารถวิเคราะหค์วามกตัญญูของภีษมะดังต่อไปนี้  
พื้นฐานการรับการดูแลอบรม 

          หากพิจารณาจากประวัติของภีษมะ ซึ่งก่อนหน้าท่ีภีษมะจะได้มาอยู่กับท้าวศานตนุ
นั้น พระแม่คงคา ซึ่งเป็นพระมารดาของภีษมะได้ จัดหาครูบาอาจารย์ท่ีดีท่ีสุดมาให้การศึกษาแก่ภีษ
มะ ซึ่งแน่นอนว่าโดยข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยเช่ือได้ว่า ในการศึกษาในทุก ๆ ด้านท่ีภีษมะได้ร่ าเรียนมา
นั้น ก็ต้องมีเรื่องของศีลธรรมด้วย เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ของภีษมะนั้นได้ช่ือว่า เป็นผู้ทรงศีล ย่อมท่ี
จะปลูกฝังเรื่องศีลธรรมของความกตัญญูมาด้วย 

 การปฏิบัติตามลักษณะความกตัญญู 
  เมื่อภีษมะได้มาการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ท่ีดีแล้วก็ย่อมมีคุณลักษณะตาม

ความกตัญญูเมื่อได้มาอยู่กับท้าวศานตนุ ก็ได้แบ่งเบาช่วยเหลือราชกิจท้ังหลายในการดูแลบ้านเมือง 
จนเป็นท่ีพอพระทัยและไว้วางใจ ซึ่งเข้าหลักของความกตัญญู เพราะท้าวศานตนุนั้นได้ช่ือว่าเป็นบิดา
ผู้ให้ก าเนิดให้ชีวิต และยังให้การดูแลภีษมะฐานะบุตรเป็นอย่างดี ภีษมะจึงท าการตอบแทนบุญคุญ 
ด้วยการดูแลช่วยเหลือราชกิจ ซึ่งเข้าในหลักของการช่วยเหลือกิจธุระท่าน ในฐานะท่ีตนเองเป็นลูก 
ด ารงตนได้สมเป็นทายาท จนเป็นท่ีไว้วางพระทัยจากท้าวศานตนุผู้เป็นบิดา และยังยอมเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของบิดาด้วย อันนี้ได้ช่ือว่าเป็นการดูแลบิดามารดาให้เป็นสุขจากการ
เสียสละความสุขของตน จนเป็นท่ีสรรเสริญของราษฎร์ทั้งหลายจนท าให้ประชาชนท้ังยกย่องช่ือชมจน
ขยายนามเป็นช่ือของภีษมะ ซึ่งแปลว่า ฉกาจฉกรรจ์ แปลว่าผู้ท่ีมีความกล้าหาญในท่ีนี้คือความกล้า
หาญในการแสดงความเสียสละเพื่อความกตัญญูต่อบิดาของตน 

 สรุปได้ว่า ในเรื่องของความกตัญญูนั้น ภีษมะนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าหลักเกณฑ์
ตามลักษณะของผู้ท่ีมีความกตัญญูทุกประการ เช่น ในเรื่องของหน้าท่ีของบุตรท่ีพึงกระท าต่อบิดา เช่น 
ดูแลบิดาให้มีความสุข แบ่งเบาช่วยเหลือกิจธุระของบิดา ด ารงวงศ์สกุล ประพฤติตนสมเป็นทายาท 
แล้วยังคุณลักณะนิสัยท่ีส าคัญของคนท่ีมีความกตัญญูกตเวที  มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี มีสติ
อยู่เสมอ เป็นท่ีรักของคนท่ัว จนได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้ปกครอง เมื่อนัก
ปกครองมีความกตัญญูต่อบิดามารดาตน กตัญญูต่อราษฏร์ในการดูแลราษฏร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ก็จะม า
ให้ราษฏร์เอาเป็นแบบอย่างของความกตัญญู จงรักภักดีท่ีผู้ปกครอง สร้างความเป็นปึกแผ่นของแว่น
แคว้นได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ความซ่ือสัตย์ 
    ลักษณะของความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ท่ีมีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรง ท้ังต่อ
หน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 
  ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งในวรรณกรรมมหาภารตะนั้น มี
หลายตัวละครท่ีให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก ซึ่งตัวละครนั้น ก็คือภีษมะท่ียึดมึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์จนตัวตาย  คนท่ีมีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ท่ียึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการ
ด าเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังทางกาย วาจา ใจ มีความละอาย
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และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ท่ีสามารถเรียกได้ว่า เป็นอารยชน จะ
มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 3 ประการ ดังนี้คือ 

กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ท าส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละ
เว้นการบีบค้ัน เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอา
รัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวง
ของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 

วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ท าส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละ
เว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าท่ีส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการ
พูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหล
เพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

           มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่
ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผ่ือแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่ง
เบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะท าลาย แต่ต้ังความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าช่ัวมีผลช่ัว รู้เท่าทันความ
จริงท่ีเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

มนุษย์เราเป็นส่ิงแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราก็เป็นส่ิงแวดล้อมของผู้อื่น เราจึงควรมีจิตใจ
เกื้อกูลต่อผู้อื่น มีเมตตาไมตรีต่อกัน ในฐานะท่ีเราเป็น ส่ิงแวดล้อมของเพื่อนมนุษย์ เราจึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม นับต้ังแต่การอยู่ร่วม กันในครอบครัว เราทุกคนควรเป็นผู้ท่ีมี
วินัยในการด ารงชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ 

ลักษณะของความซ่ือสัตย์ 
การท่ีเป็นคนซื่อสัตย์ พูดจริง ท าจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคนตรง จะท าให้เขาเป็นท่ีเช่ือถือ 

เคารพนับถือของคนอื่น และเป็นผู้ท่ีเคารพนับถือตัวเองได้ การรักความจริง การท าทุกส่ิงทุกอย่างให้
ตรงกับความจริง จะท าให้เขาปลอดภัยจากกิเลส 

สัจจะ คือ การพูดจริง ท าจริง จริงใจ เป็นความเข้มแข็งของจิตใจ การเสียสัจจะเป็นเรื่อง
ส าคัญ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การพูดเท็จนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่นในเด็ก เด็ก
อาจจะโกหก เพราะกลัวครู กลัวผู้ใหญ่จะลงโทษ หรือว่ากลัวคนอื่นจะดูถูก เป็นนิสัยท่ีมักจะเกิดขึ้นใน
เด็กท่ียังไม่เป็นท่ีพึ่งของตน ยังอ่อนแอ ยังต้องอาศัยคนอื่น จึงจะมีชีวิตได้ ต้องพึ่งพ่อ พึ่งแม่ พึ่งครู 
กรณีนั้นก็เป็นธรรมดาส าหรับผู้ท่ียังไม่เป็นอิสระ จึงต้องระแวงว่าส่ิงท่ีตนพึ่งอาศัยนั้นจะทอดท้ิงหรือจะ
หายไป นั่นจะเป็นเหตุอย่างหนึ่งท่ีน าไปสู่การพูดเท็จของเด็ก 

การจะรักษาความซื่อสัตย์ไว้ได้ ก็ต้องรักษาสัจจะ ซึ่งสัจจะนั้นเป็นฆราวาสธรรม ซึ่งเป็น
หลักธรรมส าหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ และเป็นบารมีข้อหนึ่ง คือ เมื่อเราต้ังใจจะท าอะไรแล้ว ก็
อยู่กับส่ิงนั้นจนส าเร็จ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน ในการท างานอย่างแน่นอน ฆราวาสธรรม 
4 ประการ ประกอบด้วย 
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สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท าอะไรก็ให้
เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจได้ 

ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงาม
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าท่ีการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน ไม่
หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อ ถอย 

จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล บ าเพ็ญประโยชน์ สละโลภ ละทิฐิ
มานะได้ ร่วมงานกับคนอื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน 

ประโยชน์ของการซื่อสัตย์สามารถสรุปได้ 5 ประการ 
1) ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 
2) เป็นคนเปิดเผย จริงใจต่อตนเองและผู้อื่น 
3) เสริมสร้างให้ตัวเองเป็นคนกล้าหาญ กล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
4) เป็นท่ีเช่ือถือ และไว้ใจของคนอื่น  
5) ชีวิตมีความสุข 

ในเรื่องของความซื่อสัตย์นั้น ได้ช่ือว่าเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญของนักปกครอง ในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ก็มีหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมของนักปกครอง ท่ีส าคัญอยู่หลักธรรมหนึ่ง ช่ือ
ว่า ทศพิธราชธรรม ซึ่งว่าด้วยคุณธรรมของนักปกครองท่ีพึงมีประกอบด้วย 10 ประการดังต่อไปนี้  
(ขุ.ชา.28/240/86) 

1) ทาน ให้ปันช่วยประชาคือบ าเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่อให้เขาได้มี
ใช่เพื่อท่ีจะเอาจากเขาเอาใจใส่อ านวยบริการจัดสรรความสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ประชาชน
ได้รับประโยชน์สุขความสะดวกปลอดภัยโดยตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบ
ทุกข์และให้ความสนับสนุนแก่คนท่ีท าความดี  

2) ศีล รักษาความสุจริตคือความประพฤติงามส ารวมกาย วาจาใจประกอบแต่การสุจริต
รักษากิตติคุณประพฤติให้เป็นตัวอย่างและเป็นท่ีนับถือของประชาชนมีให้มีข้อใดท่ีผู้ใดจะดูแคลนได้ 

3) ปริจจาคะ บ าเพ็ญจิตด้วยเสียสละคือสามารถเสียสละความสุขส าราญเป็นต้นตลอดจน
ชีวิตของตนได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรงคือซื่อตรง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติภารกิจด้วยความสุจริตมี 
ความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชน  

5) มัททวะ มีความอ่อนโยนถึงคนคืออัธยาศัยไม่เยอะยิงหยาบกระด้าง ถือตัว มีความสง่างาม
เกิดแต่ท่วงท่ากิริยาสุภาพอ่อนนุ่มละมุนละไม  ควรได้รับความภักดี มีผู้คนย าเกรง 

6) ตปะ ผลจากการมัวเมา ในกิเลส คือไม่ให้ตัณหาเข้ามาครอบง าจิตใจรู้จักยับยั้ งช่ังใจไม่
หลงใหลในความหมกมุ่นสุขส าราญหรือการปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอคือมีความเรียบง่ายและ
ท าหน้าท่ีของตนให้บริบูรณ์  
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7) อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกธาคือไม่โกรธเกรี้ยวไม่วินิจฉัยความหรือกระท าด้วยความโกรธมี
ความเมตตาประจ าใจระงับความขุ่นเคืองวินิจฉัยความและการกระท าด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบเป็นไป
ตามความถูกต้อง 

8) อวิหิงสา มีอหิงสาน าร่มเย็นคือไม่หลงระเริงอ านาจไม่ดี กดขี่มีความกรุณาไม่หาเหตุ
เบียดเบียนลงโทษอาชญากรประชาชนผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียด 

9) ขันติ  คืออดทนต่องานท่ีตรากตร าอดทนต่อความเหนื่อยยากถึงจะล าบากกายหน้าเหนื่อย 
หน่ายเพียงใด ก็ไม่ย่อท้อถึงจะโดนดูถูกเย้ยหยันด้วยถ้อยค าเสียดสีทาทางอย่างไรก็ไม่หมดก าลังใจและ
ไม่ยอม ละท้ิง กิจการงานท้ังหลายท่ีบ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

10) อวิโรธนะ ไม่ปฏิบัติเคล่ือนจากธรรมคือประพฤติไม่ให้ผิดจาก หลักธรรมท้ังหลาย ยึดถือ
ประโยชน์สุขและความดีงามของส่วนรวมเป็นท่ีต้ังไม่ท าอันใดท่ีไม่เป็นท่ีต้องการของประชาชน ไม่
ขัดขวางส่ิงท่ีประชาชนปรารถนา นึกถึงประโยชน์สุขของประชาชนวางสุวรรณหนักแน่นในท าไม่เอน
เอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้ายหรือลาภสักการะอิฏฐารมณ์ใดๆต้ังมั่นอยู่ในธรรมท้ังส่วนยุติธรรมคือ
ความเท่ียงธรรมก็ดีนิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ซึ่งคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ของนักปกครองนั้น ได้ถูกระบุไว้ในข้อท่ี 4 อาชชวะ 
ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรงคือซื่อตรง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติภารกิจด้วยความสุจริตมี  ความจริงใจไม่หลอกลวง
ประชาชน  ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างมากท่ีจะท าให้ผู้ใต้ปกครองนั้นมีความเช่ือมั่นในการม
ท าหน้าท่ีของนักปกครอง  
 จากความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของความซื่อสัตย์ ท่ีผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัย
จะได้สรุปเหตุการณ์ในวรรณกรรมมหาภารตะ ท่ีผู้วิจัยได้พรรณนาไว้ในบทท่ีผ่านมา แล้วน ามา
วิเคราะห์ตามลักษณะ ความหมายและลักษณะ ดังต่อไปนี้  

 เหตุการณ์ท่ี 1 การท่ีภีษมะได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะไม่แต่งงานกับหญิงใด ตลอดชีวิต ถ้าแม้ว่า
ภีษมะเองจะมีโอกาส และอยู่ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นของบ้านเมืองท่ีขาดผู้สืบทอดราชบัลลังค์ ภีษมะ
เองนั้นสามารถท่ีจะไม่ต้องรักษาค าสัญญานั้นก็ได้ แล้วเข้าพิธีนิโยค กับอดีตชายาของน้องชายต่าง
มารดาของตนเองเพื่อมีรัชทายาท เพื่อรักษาประโยชน์ของบ้านเมือง แต่ภีษมะก็เลือกท่ีจะรักษาความ
ซื่อสัตย์นั้นไว้  

เหตุการณ์ท่ี 2 ในสมัยท่ีรัชทายาทของนครหัสตินาปุระ ยังทรงเยาว์วัยอยู่นั้นเอง  ภีษมะก็
สามารถท่ีจะ ยึดอ านาจราชบัลลังล์ มาเป็นของตนเองก็ได้ ด้วยการอ้างเหตุความอ่อนวัยของกษัตริย์ 
สร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง แต่ภีษมะเลือกท่ีจะไม่ท า เพราะยึดมั่นค าสัญญาท่ีมีต่อบิดาของ
นางสัตยวดี ผู้เป็นชายาของพระบิดาของตน ในการท่ีไม่ชิงราชบัลลังล์ของราชบุตรหรือลูกหลานอันมี
ก าเนิดจากนางสัตยวดี   

เหตุการณ์ท่ี 3 ในการท าสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร หลังจากรวบพลกองทัพท้ังหมดของฝ่ายเกา
รพ จ านวนท้ังหมด 11 อักเษาหินี  ได้มีความเห็นให้ภีษมะเป็นผู้น ากองทัพ ในการรบครั้งนี้ ในช่วงท า
การรบนั้น จะเห็นได้ว่า ภีษมะนั้นก็ท าการรบอย่างเต็มท่ี สร้างคสามเสียหายมากมายให้กับฝ่ายปาณฑ
พเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีพอใจของทุรโยธน์  และยังตัดพ้อต่อว่าภีษมะไม่รบเต็มท่ี แต่ภีษมะก็
ไม่สนใจรบต่อไปจน ในท่ีสุดก็ส้ินชีพในสนามรบ 
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จากท้ัง 3 เหตุการณ์ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ภีษมะได้กระท าลงไป หากน ามาวิเคราะห์ตามหลัก
สัจจะ สุจริต 3 สามารถจะวิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ได้ดังต่อไปนี้  

ภีษมะนั้นโดยอุปนิสัยนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นคนพูดจริงท าจริง รักษาค าพูดท่ีตนเองพูดไว้เสมอ 
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ สอดคล้องกับ หลักธรรมท่ีช่ือว่า สัจจะ ในฆราวาสธรรม 4 ท่ีว่าด้วย ด ารงมั่นใน
สัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท าอะไรก็ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจได้ 

  กายสุจริต  
   ภษีมะนั้นเป็นคนท่ีตลอดชีวิต กระท าแต่ส่ิงท่ีดีงาม กระท าทุกอย่างเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม เพื่อบ้านเมืองมาตลอดถึงแม้ว่าบางส่ิงอาจดูไม่เป็นธรรม  ในกรณีสงครามทุ่งกุรุเกษตร 
ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอกว่า สงความครั้งนี้ ฝ่ายปารฑพนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ภีษมะเองก็ได้ให้
ค าสัตย์สัญญาไว้ ว่าจะปกป้องดูแลรัชทายาทและราชบัลลังล์แห่งนครหัสตินาปุระ เลือกท่ีจะกระท า
ต่อส่ิงท่ีตนได้ล่ันวาจาไว้กับบิดาของนางสัตยวดี ด้วยชีวิต  

 วจีสุจริต 
 ในวรรณกรรมมหาภารตะนั้น พบว่า ภีษมะนั้น เมื่อได้ล่ันวาจาอะไรไว้แล้ว ภีษมะก็

จะรักษาค าพูดและกระท าตาท่ีตนเองได้พูดเอาไว้ ภีษมะไม่เคยใช้ค าพูดในลักษณะท่ีท าร้ายจิตใจใคร 
ถึงแม้ว่า ภีษมะจะโดยลบหลู่ดูหมิ่นสบประมาท เช่นไร ภีษมะก็ไม่เคยใช้วาจาเพื่อไปตอบโ ต้ ให้
บาดหมางกัน เช่นในกรณี ท่ีภีษมะเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเการพ ทรุโยชน์นั้นได้ใช้ค าพูดเสียดสี ภีษมะว่า 
ไม่ท าการรบอย่างเต็มท่ี อาจจะเป็นเพราะว่า ฝ่ายปาณฑพ เป็นหลานรักของภีษมะ ภีษมะก็เลยไม่ท า
การรบกับฝ่ายปาณฑพอย่างเต็มก าลัง ซึ่งภีษมะนั้นก็ไม่ตอบโต้ด้วยถ้อยค ารุนแรง แต่พูดอย่างสุภาพ 
กลับไปว่า ถ้าหลานไม่พอใจในการท าหน้าท่ีของปู่ ก็ให้กรรณะมาท าหน้าท่ีแทนก็ได้ หากจะท าให้
หลานพอใจ  

มโนสุจริต  
 จากพฤติกรรมท่ีภีษมะได้แสดงออกนั้น จะเห็นได้ว่า ภายใจจิตใจของภีษมะนั้น 

แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเลย ว่า ภีษมะนั้นไม่ความโลภอยู่ภายในจิต ภีษมะนั้นตลอดชีวิต อยู่
ใกล้ชิดกับอ านาจ ซึ่งในบางเวลาอ านาจก็อยู่ในมือด้วยซ้ า เช่นในช่วงท่ีราชโอรสท้ังสองของนางสัตยวดี
พระเยาว์จนส้ินพระชนน์ หรือ ในช่วงท่ีท้าวธฤษราฎร์ผู้ตาบอดขึ้นครองราชย์สมบัติ ภีษมะไม่เคยให้
เหตุเหล่านี้เพื่อยึดอ านาจมาเป็นของตน จิตใจคิดแต่จะท าในส่ิงท่ี ตนเองให้ค ามั่นสัญญาไว้  

 ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ตัวละครท่ีช่ือว่าภีษมะคือแบบอย่างของความซื่อสสัตย์ท่ี
ชัดเจนท่ีสุด เมื่อภีษมะเลือกข้างท่ีจะปกป้องฝ่ายเการพท่ีมีอ านาจเหนือราชบัลลังค์ ตามสัจจะวาจาท่ี
ตนได้เคยให้เอาไว้ ว่าจะปกป้องรักษาไม่แย่งชิงบัลลังค์ บุตรและทายาทอัดเกิดจากพระนางสัตยวดี 
และเมื่อเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ซื่อสัตย์ภักดีท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีไม่มีค าว่าญาติค าว่าพี่น้องเมื่อ
ต้องรบกันในสนารบ ภีษมะเองเมื่อพูดอย่างไรท าอย่างนั้น (พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, สัมภาษณ์  27
กันยายน 2561) 

 ภีษมะเป็นตัวละครท่ียึดมั่นในสัจจะวาจาท่ีตนเองได้พูดเอาไว้  ซึ่งเป็นแบบอย่างของ
ผู้น าท่ีพึงปฏิบัติในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  ถึงแม้ว่าภีษมะอาจจะถูกมองว่าขาดความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติมากไป แต่ถ้าหากมองว่าส่ิงท่ีภีษมะได้ล่ันวาจาไว้  เป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่  เปรียบกับการท่ีเรายึดมั่น
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ในรัฐธรรมนูญ  แต่หากภายหลังมีกฎหมายท่ีรองลงมาเกิดขัดกัน  แน่นอนว่าเราก็ต้องยึดมั่นในหลักซึ่ง
ยึดหลักการนี้  

 ภีษมะได้ให้ค าสัตย์สาบานว่าจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ถึงแม้ฝ่ายปาณฑพ เป็นหลาน
ของตนเองและเป็นฝ่ายถูกกระท าแต่ฝ่ายปาณฑพ  มิได้เป็นผู้ครองบัลลังก์ภีษมะเห็นต้องเข้าข้างฝ่าย
เการพท่ีมีอ านาจในราชบัลลังก์  เพื่อเป็นการภักดีต่อค าสัตย์สาบานท่ีให้ไว้ว่าจะปกป้องราชบัลลังก์
ด้วยชีวิต  ซึ่งภีษมะเข้ายึดค ามั่นสัญญานั้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต (ส าเนียง เล่ือมใส สัมภาษณ์, 3 
ตุลาคม 2561) 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะนิสัยพฤติกรรมของภีษมะนั้น อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมท่ีส าคัญ
คือความซื่อสัตย์ จึงท าให้ ภีษมะนั้น ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวง ไม่โลเลตัดสินใจได้เด็ดขาด ไม่คดโกง 
ใม่เป็นคนตลบตะเลง เป็นบุคคลท่ีหน้าเช่ือถือ และเป็นยกย่องเช่ือมั่นและเคารพนับถือของกษัตริย์
ท้ังหลายในวรรณกรรมมหาภารตะ เพราะด้วยความเป็นคนท่ีซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ถึงแม้ว่าด้วยฐานะ
จะไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ตาม ผู้ปกครองท่ีดีจึงความมีความซื่อสัตย์ เพราะความซิ่สัตย์เป็นจริยธรรมท่ี
ส าคัญท่ีจะท าให้นักปกครองเป็นผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ท าให้ผู้ใต้บังคัญบัญชา มีความเช่ือมั่นในตัว
ผู้ปกครอง ไม่เป็นท่ีหวาดระแรง สงสัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และได้ความไว้เนื้อเช่ือใจจากทุกๆฝ่ายท่ี
อยู่รวมกัน 

 ความเสียสละ 
   ความเสียสละ เป็นการให้ด้วยความเต็มใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยยอมเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีคนในสังคมควรยืดถือ
เพราะจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเอื้ออาทรต่อกัน 

   ลักษณะของผู้ที่มีความเสียสละ 

                ผู้ท่ีถือได้ว่ามีความเสียสละมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีความละโมบโลภมาก รู้จักแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี
ตกทุกข์ได้ยากโดยเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ หรือองค์ความรู้ 
   2) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การกระท าส่ิงต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่
ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง ไม่น าผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

   3) ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจิตใจกว้างขวาง เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 

     4) ยอมเสียสละความสุขของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ย่อท้อต่อความ
ล าบากหรืออุปสรรคต่าง ๆ โดยค านึงถึงความสุขของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก 

     5) เป็นผูใ้ห้อย่างแท้จริง รู้จักให้ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ 

             6) การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเสียสละ  
      (1) เสียสละและทรัพย์สิน 
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  (2) บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
  (3) บริจาคอาหาร ขนม เครื่องด่ืม แก่เด็กก าพร้า 
  (4) บริจาคเงินท าบุญเพื่อบุรณะวัด 
  (5) บริจาคเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว 

        (6) การเสียสละและแรงกาย 
  (7) ซอ่มแซมสาธารณสมบัติภายในชุมชน 
  (8) ปลูกต้นไม่เพื่อให้ร่มเงาแก่สถานท่ีสาธารณะ 
  (9) ช่วยขนย้ายส่ิงของเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟ

ไหม้ แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัยต่าง ๆ 
  (10) เก็บขยะ ท าความสะอาดถนน และปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชน 

        (11) การเสียสละความรู้ สติปัญญา และจิตใจ 
  (12) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ 
  (13) ให้ก าลังผู้ท่ีก าลังประสบภาวะเดือดร้อน 
  (14) แนะน าข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตให้ผู้อื่น 
  (15) เตือนสติให้ข้อคิดผู้ท่ีก าลังกระท าในส่ิงท่ีผิด 
  (16) ถ่ายทอดความรู้  ความถนัดของตนเองให้ ผู้อื่นน าไปใช้

ประโยชน์  
การท าหน้าท่ีของนักปกครองท่ีรับภาระในการดูแลความสงบสุข ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีอัน

ยิ่งใหญ่ท่ีนักปกครองต้องรับภาระในการปฏิบัติตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ การท า
หน้าท่ีนั้น ต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องเสียสละบ้างส่ิงอย่างในชีวิตของตนอง ไม่ว่าจะเป็น
ความสุขส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนตน ในหลักทศพิธราชธรม ก็ได้กล่าวถึง เรื่องความเสียสละ ช่ือว่า
ปริจจาคะ คือ การบ าเพ็ญจิตด้วยเสียสละคือสามารถเสียสละความสุขส าราญเป็นต้นตลอดจนชีวิต
ของตนได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ศรีวรรณ ปานสง่า, 
2560) 
 ตัวอย่างของการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัว เพื่อประเทศชาติและส่วนรวมของนัก
ปกครองหรือผู้น านั้น ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน ในประเทศไทย ก็คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9)  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ขึ้นครองราชย์ ซึ่งมีปฐมบรมราชโอการ คือ 
  “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
 จากปฐมบรมราชโอการของพระองค์นั้น ผู้วิจัยพบว่า พระองค์ได้ค านึงถึง  ค าว่า เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่ิงส าคัญเป็นเป็นท่ีสุด จะเห็นได้จาก พระราชกรณียกิจท่ีพระองค์ได้
ทรงงาน ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของการครองราชย์สมบัติ ได้ ทรงพระราชด าเนินไปในท่ีห่างไกล 
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ทุรกันดาร เพื่อทางไปพบราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน และ ทรงหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
ความทุกข์ยาก และความยากจนต่าง ๆ ให้ประชาชน มีความสุข โดยผลงานท่ีปะจักษ์แก่ราษฎร 
ท้ังหลาย คือ โครงการพระราชด าริ ท่ีมีขึ้นนับร้อยนับพันโครงการ ท่ีพระองค์มีพระราชด าริให้จัดต้ัง
ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน  แม้แต่พระราชวังของพระองค์ ในประเทศอื่น 
พระราชวังหรือท่ีพ านักของผู้น าหรือประมุขของประเทศนั้น มีความหรูหรา สวยงาม แต่พระราชวัง
ของพระองค์นั้น แตกต่างออกไป เป็นพระราชวังท่ี มี ไร่นา โรงงานทดลอง ห้องทรงงาน ก็เต็มไปด้วย 
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระองค์ทรงประดิษฐ์คิดค้น เพราะช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน ให้ได้รับ
การแก้ไข ซึ่งเป็นความเสียสละของพระองค์ท่ีทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม ในเรื่องของความ
เสียสละ 
 ในหลักการและตัวอย่างในเรื่องของการเสียสละท่ีได้กล่ามาแล้วนั้น ผู้วิจัยสามารถน า
หลักเกณฑ์ และลักษณะของการเป็นผู้เสียสละ ในฐานะของนักปกครองมาวิ เคราะห์ พฤติกรรมของ 
ภีษมะ จะพบว่า  ภีษมะ เป็นตัวละครท่ีมีความเสียสละอย่างสูงมากตัวละครหนึ่งในวรรณกรรมมหาภา
รตะเลยก็ว่าได้ จากการท่ีภีษมะนั้น ได้พยายามหาทางช่วยเหลือบิดาของตนท่ีอยู่ในการประชวร จะ
ความผิดหวังท่ีไม่ได้นางสัตยวดีมาเป็นชายา ด้วยเหตุผลเงื่อนไขท่ีตนเองให้มิได้ คือต้องให้ลูกท่ีเกิดจาก
นางสัตยวดีได้ครองราชสมบัติ เพราะในตอนนั้น ภีษมะอยู่ฐานะองค์รัชทายาท ท่ีจะสืบทอดราชสมบัติ
ในอนาคต จึงท าให้พระบิดาของภีษมะนั้น ต้องตรอมพระทัย เพราะไม่อยากท าร้ายจิตใจของลูก หาก
ต้องเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาแลกกับประเทศชาติ เมื่อภีษมะได้ทราบความเป็นจริง ในข้อนี้ ภีษมะรู้ดีว่า 
หากตนเอง ยังห่วงราชสมบัติท่ีตนเองจะได้ครองครองในอนาคตแล้วละก็ จะท าให้ชีวิตของพระบิดา
ต้องอยู่ในอันตรายจากการประชวร ภีษมะเองก็ยอมเสียสละประโยชน์และความเป็นใหญ่ท่ีตนจะพึงได้ 
ในอนาคต เพื่อความสุขของพระบิดา ซึ่งเป็นเรื่องยากท่ีผู้ท่ีได้กุมอ านาจในมือ ไกชว้จะยอมเสียอ านาจ
และผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อผู้อื่น  
 ซึ่งหลังจากท่ีท้าวศานตนุพระบิดาของภีษมะ ราชโอรสพระนามว่า วิจิตรวิริยะ นั้นเป็น
กษัตริย์ท่ีอ่อนแอ และยังไร้ชายาและรัชทายาทในการสืบราชสมบัติ  ภีษมะเองก็ไม่ได้ฉวยโอรสเอา
ข้ออ้างเรื่องความอ่อนแอของพระราชาวิจิตรวิริยะ ใช้อ านาจราชศักด์ิท่ีตนมี ในการยึดเอาราชสมบัติ
มาเป็นของตน ในทางตรงกันข้าม ภีษมะเองก็ยังใช้ความสามารถสติปัญญาในการหาชายามาให้ ราชา
วิจิตรวิริยะอีกด้วย และหลังเหตุการณ์จากนั้น พระราชาวิจิตรวิริยะส้ินพระชนน์ ก็ยังท าหน้าท่ีในการ
ดูแลพระราชโอรส อันเกิดจากประเพณีนิโยค (ประเพณีท่ีญาติผู้ชายของสามีต้องมีเพศสัมพันธ์ของ 
ภรรยา ของญาติของตนท่ีเสียชีวิต ให้มีทายาทสืบสกุลต่อไป ) ให้มีความรู้ความพร้อมเป็นกษัตริย์
ต่อไป พร้อมกับดูแลปกป้องนครหัสตินปุระ ให้มั่นคงเข้มแข็ง แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ภีษมะ
ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่วัยชรามากแล้ว ก็ยังท าหน้าท่ีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเการพ และรบจนตัวตาย  
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 สรุปได้ว่า ในเรื่องความเสียสละของภีษมะนั้น เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความละโมบโลภมาก 
แม้ว่าราชสมบัตินั้นจะอยู่ในมือของตนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยคิดจะเอามาเป็นของตน ภีษมะนั้นเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมจะท าอะไรไม่เคยเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง ภีษมะยอมเสียสละความสุขของ
ตนเอง เพื่อความกตัญญูต่อบิดาของตนเพื่อราชบัลลังก์และเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองของตนเอง 
ถึงแม้ภีษมะต้องสละชีวิตในสนามรบ ภีษมะก็พึงกระท า เพื่อปกป้อง ราชบัลลังก์ ท่ีตนเองได้ให้สัจจะ
วาจาจะปกป้องไว้   

4.1.2 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของพระกฤษณะ 
 ความสามารถในการจูงใจ 

  การจูงใจก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ หากได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจ
แล้วจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของคนในองค์การ และจะสามารถ สร้างแนวท างเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การไปในทิศทางท่ีต้องการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจูงใจให้
บุคคลช่วยกันพาองค์การไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

 ความหมายของการจูงใจ 
          การจูงใจ หมายถึง การน าเอาปัจจัยต่างๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีต้องการ ด้ังนั้นผู้ท่ีท าหน้าท่ีจูง
ใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลท่ีเขาต้องการจูงใจ มีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มี
ประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติในเรื่องนั้นๆอย่างไรแล้วพยายามดึงเอาส่ิงเหล่านั้นมาเป็น แรงจูงใจ 
(Motive) ในการแสดงพฤติกรรม หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ 
                  การจูงใจ เป็นกระบวนกานชักจูง เร้าใจท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล และท าให้อยากท า
พฤติกรรมต่างๆออกมาโดยท่ีตัวเองอยากท าตามท่ีตัวเองปรารถนา หรือท าพฤติกรรมตามท่ีผู้จูงใจคน
อื่นอยากให้ท าก็ได้ 
                  แรงจูงใจ คือ พลังหรือแรงภายในของบุคคล (หรือสัตว์) ท่ีท าให้คนเรา (หรือสัตว์) 
เกิดพฤติกรรมและควบ คุมแนวทางของพฤติกรรมให้บรรลุจุดหมาย 
               ลักษณะส าคัญของแรงจูงใจ 
               1) เป็นตัวการท่ีก่อให้เกิดพลังงานในการแสดงพฤติกรรม 
              2) เป็นส่ิงเร้า ส่ิงกระตุ้นให้อินทรีย์ไม่หยุดนิ่ง 
              3) เป็นส่ิงซึ่งต้องการได้รับการเสริมแรง เช่น เมื่อคนเกิดแรงจูงใจ คนต้อง
ได้รับการตอบสนอง อาจเป็นราง วันส่ิงของเป็นการเสริมแรงภายนอก      
   อ านาจหรืออิทธิพลของแรงจูงใจ 
              1) ท าให้สภาพร่างกายเปล่ียนแปลงไป 
              2) ท าให้สภาพอารมณ์เปล่ียน 
              3) ก่อให้เกิดนิสัยความเคยชิน 
              4) ช่วยสร้างความรู้สึก 
              5)  ท าให้ เกิดความมุ่ งหวัง อยากได้ ส่ิงต่าง  ๆ และจัดการปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมเสียใหม ่
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   ความส าคัญของการจูงใจ 
          พฤติกรรมส่วนใหญ่มักจะมีแนวทางมุ่งไปยังเป้าหมายท่ีสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการ
สนองความต้องการพื้นฐานทางกายให้สมดังความต้องการนั้นๆ เช่น มนุษย์มีความต้องการทาง
ร่างกาย ท าให้ต้อง กินนอน ขับถ่าย ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา และคนเราจะมีวิธีการในการท่ีหาวิธีสนอง
ความต้องการเหล่านั้นการศึกษาเรื่องของการจูงใจ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้เราได้เข้าใจถึง
พฤติกรรม และวิธีการในการสร้างหนทางเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการ (ชัยเสฏฐ์ 
พรหมศรี, 2561 , หน้า 267-272)  

 จริยธรรมท่ีส าคัญของผู้ปกครอง คือ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีอยู่รอบตัวของผู้น านั้นท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของตนเองหรือองค์กรให้
ประสบความส าเร็จ การโน้มน้าวนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในการท างานและการส่ือสาร 
เพื่อให้ทุกๆคนได้รับทราบโดยการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามก าลังความสามารถของตน 
อาจกล่าวได้ว่าการโน้มน้าวจิตใจนั้น เป็นเรื่องของการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน เพราะถึงแม้ว่า
ผู้น าหรือนักปกครองจะก าหนดโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่ ผู้ ใต้บั งคับบัญชา  แต่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่ปฏิบัติตามอย่างเต็มก าลังความสามารถของตน ด้วยเหตุนี้นักปกครองหรือผู้น า
จึงควรใช้ศิลปะ ในการน าเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจ ให้ผู้คนได้เห็นประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับควบคู่ไปกับส่ิง
ท่ีเขาท า โดยผู้น าต้องช้ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นคุณค่าความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองด้วย
การทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามท่ีต้องการซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะได้รับส่ิงตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ 

 บุคคลท่ีมีความสามารถในการจูงใจ ท่ีพอจะเป็นแบบอย่างได้ ผู้วิจัยนั้นจะขอหยิบยก
เอาพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลตนแบบของผู้น าท่ีมีความสามารถในการจูงใจคน เพราะพระองค์นั้น มี
ทักษะในการท่ีจะจูงใจชักชวนให้คนประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนได้ซึ่งลักษณะ การพูดการสอนใน
การจูงใจของพระพุทธเจ้านั้น มีความเรียบง่ายมากกว่าทฤษฎีความจูงใจท่ีผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วโดย 
วิธีการพูดจูงใจของพระพุทธเจ้า มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 
 สันทัสนา    อธิบายให้เห็นชัดแจ้งเหมือนจูงมือไปดูด้วยตา 
 สมาทปนา  จูงใจ ให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและ

น าไปปฏิบัติ 
 สัมตเชชนา เร้าใจให้แก้วกล้ามันเกิดก าลังใจปลุกให้มีอุตสาหะเข็มแข็ง

มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จไม่หวาดหวั่น ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
 สัมปหังสนา ชโลมใจไห้แช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบ่ือและเป่ียมไปด้วย

ความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
2540, หน้า 46) 

 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติหรือจริยธรรม ในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจในเรื่องนี้ เมื่อ
น ามาพิจารณาถึงคุณลักษณะของพระกฤษณะท่ีได้แสดงออกในวรรณกรรมมหาภารตะ ซึ่งผู้วิจัยได้ท า
การพรรณนา ถึงคุณลักษณะของพระกฤษณะในเรื่องของความสามารถในการจูงใจจากบทท่ีผ่านมา 
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ผู้วิจัยพบว่าพระกฤษณะนั้นมีคุณสมบัติท่ีเข้าข่าย ในคุณลักษณะในเรื่องความสามารถในการโน้มน้าว
จิตใจ 

 ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจของพระกฤษณะนั้นผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในวรรณกรรมเรื่องนี้ในเหตุการณ์ในช่วงท่ี การสู้รบในสงครามทุ่งกุรุเกษตรท่ี
เกิดขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม นั้นผู้วิจัยพบว่าพระกฤษณะนั้นได้ท าหน้าท่ีในการเป็นคนขับรถศึก
ให้กับอรชุน ซึ่งเป็นขุนพลส าคัญของฝ่ายปาณฑพ แต่ก่อนท่ีอรชุนจะเข้าท าการรบในสงครามครั้งนี้ 
อรชุนรู้สึก ถอดถอนใจ เมื่อต้องท าหน้าท่ีเป็นนักรบในสงครามท่ีตนต้องสังหาร ข้าศึกท่ีอยู่ตรงหน้าซึ่ง
เป็นเครือญาติ พี่น้องหรือมิตรสหายท่ีรู้จักกันมาก่อน จนท้อแท้หมดก าลังใจท่ีจะท าการรบ เมื่อส่ิง
เหล่านี้เกิดขึ้น พระกฤษณะ ซึ่งมีหน้าท่ีในการขับรถ พิจารณาแล้วว่า หากอรชุนซึ่งเป็นขุนศึกคนส าคัญ
ของฝ่ายปาณฑพ ท้อแท้ใจไม่ท าการรบย่อมสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายปาณฑพเป็นอย่างมาก 
เพราะจะมีทหารมากมายต้องมาล้มตายจากการท่ีฝ่ายปาณฑพ ไม่ยอมท าการรบกับฝ่ายเการพ 

 ซึ่งแน่นอนว่า ฝ่ายเการพคงจะไม่ใจอ่อนเหมือนกับอรชุน พระกฤษณะจึงใช้ทักษะใน
การจูงใจ พูดเพื่อให้ขวัญก าลังใจและปลุกใจให้อรชุน ท าการรบอีกครั้ง เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการจูง
ใจ ก็จะพบว่า พระกฤษณธนั้น มีวิธีการพูด ในลักษณะท่ีเป็นการปลุกเร้ากระตุ้นให้บุคคล คือ อรชุน
นั้นมีขวัญก าลังใจให้กับมารบ ดังปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ 

 “ท่ีนักรบสู้รบกันก็ไม่ใช่ส าหรับความหวังดีหรือเกียรติ ไม่ใช่ส าหรับโลกธรรม ไม่ใช่
ส าหรับผู้ใกล้ชิดหรือห่างไกลกัน เขารบหรือเว้นจากการรบเพื่อปฏิบัติตามหน้าท่ี โดยมิได้นึกถึงผลในท่ี
สุดแต่ อย่างใดอย่างหนึ่ง” 

  “ท่านเป็นกษัตริย์ และเป็นหน้าท่ีของท่านจะต้องรบแทน พระราชาของท่าน ผลจะ
เป็นอย่างไร ต้องไม่เอาเป็นอารมณ์ส่วนตัวก็ดีหรือส่วนผู้อื่นก็ดีอย่าง จึงถือเอาค าของข้าพเจ้าเป็น
ถ้อยค าส าทับให้กลัว” 

 “ ถ้าท่านพูดถึงกีรติ ไซร้ กีรติศัพท์ของนักรบคือการรบ และถ้าท่านพูดถึงมรณะ ก็
ไม่มีมรณะอันใด จะเป็นท่ีเชิดชูศักด์ิของนักรบยิ่งกว่าตายในสมรภูมิ ข้าพเจ้าสารภาพว่าสหายและ 
คณาญาติของท่านกุมอาวุธเข้าต่อสู้ท่าน แต่จะพาโลท่านคนเดียวไม่ได้ในเรื่องนี้ หรือท่านจะแก้ไขแต่
อย่างใดก็ไม่ได้ จงระลึกถึงพระธรรมค าส่ังสอนท่ีศักดิ์สิทธิ์ของท่านและด าเนินตามนั้น” 

 “รบเถิด อรชุน หากท่านตายในสนามรบ สวรรค์ยังรอท่านอยู่ ยังเปิดประตูรอผู้
ปราชัย แม้นหากว่าท่านชนะความเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ ทุกพงพื้นปฐพีรอให้ท่านเข้ามาครอบครอง” 

 ประโยคแรกของ พระกฤษณะได้พูดโน้มน้าวให้อรชุนเห็นความส าคัญของเหตุผลใน
การท่ีต้องรบกันให้ครั้งนี้ เป็นการอธิบายให้อรุชนเกิดความเข้าใจก่อนว่า สงครามครั้งนี้เป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ด าเนินความขัดแย้งมาสู่ทางเลือกสุดท้ายคือการใช้
ก าลังเข้ารบพุ่งเพื่อท่ียุติปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน  เพื่อให้อรชุนคลายความเข้าใจ
ผิด ความสงสัยลังเลใจท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสร้างความขัดแย้งในจิตใจของอรชุน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสันทัศนา 
ท่ีว่าด้วยเรื่องการอธิบายให้เข้าใจเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งก่อนเพื่อขจัดความลังเล 

 ประโยคที่สอง พระกฤษณะนั้นได้พูดย้ าถึงหน้าท่ีท่ีอรชุนในฐานะท่ีเกิดในตระกูล
กษัตริย์ มีหน้าท่ีในการรบท าสงครามเพื่อกษัตริย์หรือนายเหนือหัวของตน ซึ่งเป็นหน้าท่ีอันชอบธรรม
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ถูกต้อง ท่ีผู้เกิดเป็นชายชาติทหารต้องพึงกระท า จะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนแล้วละท้ิงหน้าท่ีนั้นมิได้ 
ด้วยเนื้อหานี้ เป็นการพูดเพื่อจูงใจให้อรชุนได้ส านึกในหน้าท่ีแล้วน้อมน าไปปฏิบัติ 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ (2556, หน้า 238 - 240) กล่าว
ว่า ในมหาภารตะยุทธเลือกท่ีจะเน้นบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองในวรรณะกษัตริย์โดยไม่ได้เน้นไปท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ในวรรณะอื่นซึ่งท าให้มองว่าบทบาทกษัตริย์นั้นมีความส าคัญต่อวรรณะอื่น อย่างไร
ดังท่ีสะท้อนในนวธรรมศาสตร์ท่ีว่ากษัตริย์ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องระเบียบสังคมและท าให้บุคคลใน
วรรณะการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหากมองในทางกลับกันการท่ีกษัตริย์จะท าให้บุคคล ใต้ปกครองปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีของตนได้นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของววรณะด้วย ด้วยในแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าหาก
กษัตริย์ไม่ปกป้องประชาชนและอาณาจักรของพระองค์แล้วประชาชนก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีตนพึงกระท าได้โดยสมบูรณ์ กษัตริย์จะต้องท าหน้าท่ีกษัตริย์ในการออกรบเพื่อปกป้องแผ่นและ
ประชาชนจะละท้ิงหน้าท่ีไม่ดี 

 ประโยคท่ีสาม พระกฤษณะได้พูดเพื่อล่อใจให้อรชุนค านึงถึงเกียรติและศักด์ิศรีใน
การท าหน้าท่ีนักรบของตน เป็นปลุกขวัญก าลังใจของอรชุนให้เกิดความเข้มแข็ง มีมานะอุตสาหะใน
การท าหน้าท่ีในการรบ ไม่ย่อท้อต้องการท าหน้าท่ี ถึงแม้ว่า โอกาสในการชนะจะมีน้อย หรือหากไม่
ชนะสงคราม ต้องทอดกายตอนในสนามรบ ก็ถือว่าเป็นการตายท่ีมีเกียรติ  

 ประโยคท่ีส่ี ในประโยคนี้จะพบว่าพระกฤษณะได้เน้นย้ าให้เห็นประโยชน์ท่ีจะพึ่ง
ได้รับในการท าหน้าท่ีในการรบครั้งนี้ เหมือนกับการพูดให้เห็นส่ิงล่อใจว่าหากรับชนะ ก็จะได้เป็นผู้
ยิ่งใหญ่ปกครองใต้หล้า หากพ่ายแพ้ตายไปก็ย่อมไปสู่สรรค์และถูกสรรเสริญในฐานะนักรบท่ีกล้าหาญ  

 หากเมื่อวิเคราะห์ตามหลักกระบวนการจูงใจ ผู้วิจัยพบว่า พระกฤษณะนั้น ได้ใช้
กระบวนจูงใจ ได้อย่างครบท่ัว คือ พระกฤษณะได้รู้ว่าอรชุนนั้น มีความต้องการคือขวัญก าลังใจในการ
รบ จากนั้นพระกฤษณะได้ให้แรงขับเคล่ือนให้กับอรชุนด้วยการพูดจูงใจถึงเป้าหมายในการท าสงคราม
และสุดท้ายพระกฤษณะยังกล่าวถึงส่ิงล่อใจคือ อ านาจและเกียรติยศท่ีอรชุนจะได้รับ 
                  ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (สัมภาษณ์,  27 
กันยายน 2561)  กล่าวว่า กฤษณะเองมีบทบาทอย่างหนึ่งท่ีความสามารถในการจูงใจปลุกเร้ากระตุ้น
เตือนให้คนท่ีใกล้จะหมดส้ินหวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเหมือนอนุสาวนจารย์ประจ ากองทัพให้นักรบ
ให้ทหารของตนมีขวัญก าลังใจท่ีจะจับอาวุธในการต่อสู้ต่อไปอย่างท่ีปรากฏในวรรณกรรมท่ีเป็นเรื่อง
แยกย่อยคือโดยปรากฏว่ารบเถิดอรชุนหากเจ้าชนะปฐพีนี้จะอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าหากเจ้าแพ้
จะไม่เสียท่ีเกิดมาเป็นกษัตริย์ผู้ตายในสนามรบจริงแล้วไม่มีใครตายจริง ด้วยถ้อยค าเหล่านี้ได้ถูกปั่นให้
อรชุนเกิดก าลังใจเหิมมากพอท่ีจะท าให้อรชุนลุกขึ้นจับอาวุธเข้าสู่สนามรบต่อไปเหมือนกับลักษณะค า
สอนของพุทธเจ้าท่ีท าให้เกิดความแจ่มแจ้ง อธิบายส่ิงท่ีต้องท าอยู่ตรงหน้าให้เข้าใจจงใจพูดแล้วจงใจ
ให้ปฏิบัติตามได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกล้าหาญท าให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญมีความมั่นใจท่ีจะ
ปฏิบัติตามในวรรณกรรมเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าอรชุนเป็นคนส าคัญของฝ่ายฟันธงก าลังท้อแท้ท้ิงอาวุธออก
จากสนามรบชนะก็พูดโน้มน้าวให้เกิดความกล้าหาญกับมาท าการรบต่อไปได้มีความร่าเริงผู้ฟังไม่เกิด
ความน่าเบื่อพวกเร้าอารมณ์มีก าลังใจกลับมารักอีกครั้งซึ่งภาวะของพระกฤษณะสามารถเทียบเคียง
กับทฤษฎีจูงใจทฤษฎีการจูงใจ  
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  ซึ่งหากศึกษาย้อนไปก็จะพบว่าในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระองค์เองน่าจะเคยศึกษาวรรณกรรม
เรื่องนี้และน าแนวคิดในวรรณกรรมเรื่องนี้มาใช้ในกองทัพโดยการต้ังต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ขึ้นท า
หน้าท่ีปลุกขวัญอ่อนทับให้มีความกล้าหาญและท าการลบโดยผ่านหนังสือและบทความต่าง ๆ ท่ีเป็น
พระราชนิพนธ์โดยท่ีพระองค์พยายามจะท าตัวเป็นพระกฤษณะ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทย
นั้นอยู่ในช่วงสงครามโลก ประกอบกับพระองค์ทรงได้ไปศึกษาท่ีประเทศอังกฤษในช่วงท่ีพระองค์
ศึกษานั้นก็มีการแพร่หลายของวรรณกรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมจากอินเดียจึงได้น าแนวคิดและความ
เป็นพระกฤษณะออกมาใช้ด้วย (พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, สัมภาษณ์,  27 กันยายน 2561) 
 ซึ่งตรงกับความเห็น ส าเนียง เล่ือมใส (สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2561) กล่าวว่า พระกฤษณะมี
สามารถในการพูดจูงใจสร้างขวัญก าลังใจให้มีความฮึกเหิม ตัวอย่างเช่นท่ีปรากฏในคัมภีร์ภควัทคีตา  
ท่ีกล่าวว่ารบเถิดอรชุน ค านี้มีความน่าสนใจตรงท่ีค าสอนในภควคีตาเน้นในเรื่องจริยธรรมคือโยคะ 3  
หรือทางแห่งการบรรลุความเป็นเอกภาพของพรหมัน   กรรมโยคะ  คือการปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้
ถูกต้องและยึดมั่นในการกระท านั้น  ชญาณโยคะ  คือการศึกษาพระเวทย์ชนสามารถเข้าใจธรรมชาติ
ท่ีแท้จริงของชีวิตว่าวิญญาณเกิดจากพระพรหมและจะกลับไปสู่พระพรหมมีใช่ยึดติดกับร่างกายซึ่งมี
กิเลส  ภักติโยคะ  คือการภักดีและอุทิศตนหรือมอบตนด้วยศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า   ด้วยถ้อยค าท่ี
พระกฤษณะได้สนทนากับอรชุนมุ่งเน้นถึงการท าหน้าท่ีท่ีบุคคลควรพึงกระท าโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนตนเป็นท่ีต้ังหรือไม่มุ่งประโยชน์ใด ๆ ต้องท าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถเข้าใจหลักการง่าย ๆ
ท่ีว่ามุ่งเน้นให้นักรบหรือผู้น าหรือคนธรรมดาทุกคนท าหน้าท่ีของตนโดยไม่ต้องลังเลสงสัยใด ๆ เพื่อ
อุทิศต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรื่องของถูกผิดพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนก าหนดมาแล้วถึงแม้จะมีการเข่นฆ่า
ญาติพี่น้องก็ตามเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครต้องไปจริง ๆ  เพราะวิญญาณ (อาตมัน) นั้นไม่ได้ถูกท าลาย
ลงด้วยมีความเป็นอมตะมีเพียงร่างกายท่ีแตกสลายไปเท่านั้นซึ่งเป็นหลักจริยธรรมในการท าหน้าท่ีท่ี
พระกฤษณะได้แสดงแก่อรชุนให้เกิดความรู้สึกในการท าหน้าท่ีการรบ  

สรุปได้ว่า พระกฤษณะ มีคุณลักษณะเด่น คือ ความสามารถในการจูงใจคน การจูงใจคนนั้น
เป็นทักษะส าคัญท่ีผู้น าท้ังหลายหรือนักปกครองควรจะมีในตน ถ้าหากผู้น าต้องการท่ีจะ ท าให้ภารกิจ 
ท้ังหลายท่ีผู้น าต้องการบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จ ในภารกิจต่างๆนั้น ในบางครั้งเป็นเรื่องท่ี
ยากท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ ในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เช่นกัน เมื่อเป้าหมายของอรชุนนั้นคือการท าสงคราม
และต้องชนะในสนามรบเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่ปัญหาคือ ข้าศึกของอรชุนคือเหล่าญาติผู้ใหญ่พี่น้อง 
และมิตาสหาย ในการท่ีจะบอกให้อรชุนรบนั้นไม่ใช่เรื่องท่ีจะท าง่าย ๆ การท่ีให้คน ๆ หนึ่งจับอาวุธไป
ฟาดฟันเหล่าญาติพี่น้องตนเอง ทักษะในการจูงใจ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ และจะท าให้อรชุนเข้าใจเหตุผลท่ี
ต้องท า ท าไปเพื่ออะไร ปลุกใจให้กล้าพอท่ีจะท าได้อย่างไร และผลท่ีตอบมาจะได้อะไรหลักการ
เหล่านี้ ก็ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมปฏิบัติตามค าส่ังท่ีผู้น าหรือนักปกครองต้องการได้อย่างเต็ม
ความสามารถสุดก าลังความสามารถ ซึ่งเป็นทักษะท่ีผู้น าหรือนักปกครองจะขาดมิได้ 

4.1.3 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของอรชุน  
 1) เชี่ยวชาญในการรบ 
 ความเช่ียวชาญในการรบ เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งท่ีส าคัญของผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการเป็น

นักปกครอง ในหลักจริยธรรมของนักปกครองและนักการเมือง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้วางหลัก
จริยธรรมว่า นักปกครองหรือพระราชาต้องทรง ซึ่งต้องมีจริยธรรมดังนี้ 
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(1) ถ่อมตน 
(2) ควบคุมตนเอง 
(3) มีศีลธรรม 
(4) พูดดี 
(5) รับฟังความคิดเห็นของนักปราชญ์และประชาชน 
(6) บริหารบ้านเมืองเก่ง 
(7) เช่ียวชาญในการรบ 
(8) เห็นประชาชนเป็นบุตรซึ่งพระราชาจะต้องทรงมีความสุขก็ต่อเมื่อประชาชนมี

ความสุขเท่านั้น 
  เรื่องของจริยธรรมเรื่องความเช่ียวชาญหรือฝีมือในการรบ อรชุนนับว่าเป็นตัวละคร
เด่นในเรื่อง ฝีมือและความช านาญในการรบเป็นอย่างยิ่ง โดยพิจารณาได้จาก เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น
ในวรรณกรรมมหาภารตะ ท่ีอรชุนได้แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในการรบได้ดังนี้  

เหตุการณ์แรก หลังจากท่ีอรชุนพร้อมเหล่าพี่น้องปาณฑพและพี่น้องเการพได้ร่ าเรียนวิชาจาก
โทรณาจารย์จนส าเร็จการศึกษาแล้ว ในสมัยอินเดียโบราณนั้นเมื่อจบการศึกษาจะไม่มีพิธีมอบ
ปริญญาบัตรเหมือนกับปัจจุบันในสมัยนี้แต่จะท าส่ิงท่ีเรียกว่า คุรุทักษิณา เพื่อเป็นการตอบแทนครูบา
อาจารย์โดยอาจารย์นั้นจะมอบหมายให้ลูกศิษย์ท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความ
กตัญญูและความรู้ความสามารถของลูกศิษย์หลังจากร่ าเรียนมาจนส าเร็จ 

  โทรณาจารย์นั้นมีความแค้นอยู่กับท้าวทุรปัทซึ่งอดีตเคยเป็นเคยเป็นเพื่อนกันในสมัย
เรียน  ท้าวทุรปัทนั้นได้เคยสัญญาว่าเมื่อครองแผ่นดินแล้วจะรับเอาโทรณาจารย์ไปรับราชการในราช
ส านัก  กาลเวลาผ่านไปโทรณาจารย์นั้นได้ระลึกถึงค าสัญญาของท้าวทุรปัทให้จึงเดินทางไปพบท้าว
ทุรปัท เพื่อทวงสัญญาท่ีให้ไว้   ท้าวทุรปัทกลับปฏิเสธและบอกกับโทรณาจารย์ว่าไม่รู้จักโทรณาจารย์ 
และไม่เคยสัญญาอะไรกันไว้ จากนั้นก็ขับไล่โทรณาจารย์ไป  

 โทรณาจารย์ท้ังเจ็บใจท่ีถูกปฏิเสธและอับอายท่ีถูกขับไล่ จึงได้ส่ังสมความแค้นเคืองไว้ใน
ใจ  เมื่อโทรณาจารย์ได้มารับเป็นอาจารย์สอนเหล่าโอรสให้กับนครหัสตินาปุระ เมื่อเหล่าโอรสเจริญ
วัยและจบการศึกษา  ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเก่งกาจมาก เมื่อเหล่าโอรสท้ัง 105 คน ได้เข้า พิธี
คุรุทักษิณา   โดยโทรณาจารย์ได้ให้เหล่าศิษย์ท าพิธีคุรุทักษิณา ด้วยการการยกทัพไปโจมตีแคว้นปัญ
จาละท่ีท้าวทุรปัทปกครอง  ระหว่างท่ีเข้าโจมตีเหล่าลูกศิษย์ของโทรณาจารย์ก็ได้เริ่มเข้าโจมตีกองทัพ
ของแคว้นปัญจาละ แต่ไม่มีใครสามารถท่ีจะเอาชนะกองทัพอันเข้มแข็งของท้าวทุรปัทได้  จนในท่ีสุด
หนึ่งในลูกศิษย์ของโทรณาอาจารย์ท่ีมีความเก่งกาจ คืออรชุนซึ่งมีฝีมือในการรบพุ่งโดยเฉพาะการยิง
ธนู  สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพของท้าวทุรปัทเป็นอย่างมาก จนในท่ีสุดสามารถท่ีจะยึด
แคว้นปัญจาละและจับท้าวทุรปัทมาให้กับโทรณาจารย์ได้   

เหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์หลังจาก 13 ปีท่ีเหล่าพี่น้องปาณฑพถูกเนรเทศเหตุเพราะพ่าย
แพ้การพนันสกา ให้กับฝ่ายเการพ ท าให้เหล่าพี่น้องปาณฑพได้มาอาศัยพึงพิงรับใช้ท้าววิราฏ  ต่อ
มากีจกะแม่ทัพใหญ่ของท้าววิราฏ แห่งแคว้นมัตสยะ เสียชีวิตลง ท้าวสุศรมา แห่งแคว้นตฺริครรตะ ซึ่ง
มีความแค้นกับกีจกะ เพราะสมัยท่ีกีจกะมีชีวิตอยู่ได้น ากองทัพเข้าปล้นเมืองของตนเองอยู่บ่อยครั้ง 
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ด้วยเหตุนี้ท้าวสุศรมาได้ยกทัพเข้าสู่แคว้นมัตสยะของท้าววิราฏเพื่อล้างแค้น  เมื่อกองทัพของท้าวสุศรฺ
มา ยกทัพมาประชิตท้าววิราฏก็ยกกองทัพเข้าต่อกร กับกองทัพของท้าวสุศรมา ผลคือท้าววิราฏ
เพล่ียงพล่ าต่อท้วสุศรฺมา แถมยังโดยจับตัวไปขังยังแคว้นตฺริครรตะอีกด้วย 

 เหล่าพี่น้องปาณฑพเมื่อทราบว่าผู้มีพระคุณท่ีได้ให้ชุบเล้ียงได้รับอันตราย เหล่าพี่น้อง
ปาณฑพ จึงได้รวบรวมไพร่พล โดยยุธิษฐิระ และพี่น้องอีก 3 คน  ได้จัดกองทัพตามไปช่วยท้าววิราฏท่ี
แคว้นตฺริครรตะ โดยให้อรชุน คอยอยู่ท่ีเมืองมัตสยะ เพื่อรอดูสถานการณ์หากกองทัพของตนเอง
เพล่ียงหล่ าจะได้ส่งกองทัพไปช่วยเหลือได้  ทุรโยธน์ซึ่งเป็นสหายกับท้าวสุศรฺมา เมื่อทราบข่าวว่ามี
กองทัพติดตามจะเข้าไปช่วยเหลือท้าววิราฏ   จึงได้จัดกองทัพเพื่อเข้าตีและจะยึดแคว้นมัตสยะ 
เจ้าชายภูมิญชัย ซึ่งเป็นโอรสของท้าววิราฏได้จัดทัพเข้าป้องกันแคว้นมัตสยะ แต่เมื่อเห็นกองทัพอัน
มหาศาลของทุรโยชน์ เจ้าชายภูมิญชัย จึงตกใจขับรถศึกหนี อรชุนเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจแสดงตัว 
และให้เจ้าชายภูมิญชัย สลับมาขับรถศึกให้ แล้วเข้าปะทะกับกองทัพของทุรโยชน์ อรชุนนั้นสามารถ
ท าการรบเข้าโจมตีกองทัพของทุรโยชน์แตกพ่ายกลับนครหัสตินาปุระไป ส่วนยุธิษฐิระ ก็ช่วยท้าววิ
ราฏจากแคว้นตฺริครรตะได้ส าเร็จ    

จากท้ัง 2 เหตุการณ์ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอรชุนนั้นมีจริยธรรมของกษัตริย์หรือนัก
ปกครอง ในข้อท่ีว่าด้วยความเช่ียวชาญในการรบ ความเช่ียวชาญในการรบของอรชุนนั้น เป็น
ประโยชน์อย่างมาก สามารถช่วยปกป้องแว่นแคว้นของตนเอง ให้อยู่รอดปลอดภัย จากการรุกราน 
จากแคว้นต่างๆ ยังสามารถช่วยเหลือปกป้องพันธมิตรของตนเองให้รอดพ้นจาการโจมตีและการยึด
ครองจากฝ่ายตรงข้ามได้ด้วย 

สอดคล้องกับความเห็นของ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (สัมภาษณ์,  27 กันยายน 2561) ว่า 
เรื่องคุณสมบัติของการเป็นกษัตริย์หรือนักรบอรชุนนั้น ในเรื่องความกล้าหาญในการรบและการ
เสียสละของอรชุนเป็นแม่ทัพส าคัญของฝ่ายปาณฑพ ในการท าสงครามฝีมือในการรบของอรุชนเป็นท่ี
กล่าวถึงว่าเป็นผู้ท่ีมีความเชียวชาญในการรบสูงมาก  

นาวิน  โบษกรณัฏ (สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2561)  มีความเห็นว่า บทบาทของอรชุนจะเด่นชัด
ในเรื่องการท าการรบการท าสงครามความสามารถ ในการช่วยเหลือยุธิษฐิระผู้เป็นพี่ชายในการท า
สงคราม  ซึ่งในเรื่องความสมารถความช านาญในการรบ อรชุนได้แสดงออกถึงความสามารถในการไว้
ในวรรณกรรมเรื่องนี้อยู่หลายเหตุกาณ์ เช่น การรบเพื่อท าคุรุทักษณา ท่ีแคล้นปัญจาละกับท้าวทุรปัท 
ท่ีสามารถเอาชนะจับตัวกษัตริย์ท่ีเป็นนักรบเข้มแข็งอย่างท้าวทุรปัทได้ อีกเหตุการณ์ในการรบชนะ
กองทัพของทุรโยธน์ในศึกท่ีช่วยเหลือท้าววิราฏ   

สรุปได้ว่าจริยธรรมท่ีว่าด้วยเรื่องความเช่ียวชาญในการรบนั้นเป็นจริยธรรมท่ีส าคัญท่ีนัก
ปกครอง ต้องมี เพราะนักปกครองมีผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลปกป้อง ประชาชนผู้ภายใต้การปกครอง 
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศ
มหาอ านาจ หรือประเทศเล็ก ๆ นั้น ต่างก็มีความขัดแย้งไม่ว่าจะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ
ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด แต่ประชากรแต่ละประเทศกลับสวนทางกัน คือมีประชากรหนาแน่นขึ้น จึงมี
ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด การรบหรือการท าสงครามก็เป็นเครื่องมือในการ
แย่งชิงและปกป้องทรัพยากรของตนเอง ถ้าหากนักปกครองหรือผู้น ามีความสามารถในความ
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เช่ียวชาญในการรบ มีกองทัพท่ีเข้มแข็ง มียุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย ก็สามารถใช้ส่ิงเหล่านี้ ในการเป็น
เครื่องมือในการด าเนินนโยบาย ถ่วงดุล เจรจาต่อรอง ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของ
ตนเอง แต่ถ้าหากนักปกครองนั้นไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
รบหรือการท าสงคราม ก็ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศท่ีผู้น ามีความรู้ความสามารถในการรบ
ท่ีมากกว่า และในท่ีสุดก็จะถูกแย้งชิงทรัพยากรไป ย่อมท าให้ประชาชนภายใต้การปกครองได้รับความ
เดือดร้อน จากทรัพยากรท่ีมีใช้ไม่เพียงพอ เพราะถูกประเทศท่ีมีก าลังรบท่ีเหนือกว่าแย่งชิงไป สุดท้าย
อ านาจและความเป็นนักปกครองก็ต้องส้ินสุด 

2) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 ความกล้าหาญจริยธรรมคือความกล้าท่ีจะประพฤติตนและแนะน าผู้อื่นปฏิบัติตามในทางท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสังคมต้องการโดยใช้เหตุผลเป็นหลักและมุ่งปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งลักษณะของผู้ท่ีมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ได้แก่ 

(1) มีความกล้าหาญในการท าดี 

(2) มีคุณธรรมจริยธรรมในใจ 

(3) ไม่เกรงกลัวอ านาจท่ีไม่ถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 1) มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

(1) เสียสละเพื่อส่วนรวม 

(2) รู้จักแบ่งปันส่ิงของ 

2) มีความรับผิดชอบ 

     (1) ยอมรับเมื่อท าผิด 

     (2) รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

3) มีจิตสาธารณะ 

            (1) บ าเพ็ญประโยชน ์

           (2) ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 

4) เคารพในสิทธิมนุษยชน 

             (1) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 1) ท าให้เราเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

 2) สังคมเกิดความสงบสุข 

 3) ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 4) ลดปัญหาขัดแย้งในสังคม 

 5) ท าให้เป็นที่รักใคร่ 
 6) คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 7) ช่วยส่งเสริมคุณค่าในตนเอง 

 8) สังคมพัฒนาในด้านต่างๆ 

 9) กระตุ้นให้เราเป็นพลเมืองดีเสมอ 
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 10) สังคมมีความเจริญทางด้านวัตถุด้านจิตใจ  (ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562 สืบค้นจาก https://sites.google.com) 

 จากหลักเกณฑ์ในเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรมท่ีกล่าวมานั้นสามารถน ามา
วิเคราะห์พฤติกรรมของอรชุน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีกระท าลงไป  โดยพิจารณาจากเหตุการณ์
ตอนหนึ่งในวรรณกรรมมหาภารตะ  

ในครั้งหนึ่งได้มีพราหมณ์ อยู่ในอาการเศร้าโศก ขอร้องไห้อรชุนช่วยติดตามข้อท่ีถูกโจรขโมย
ไป เมื่อได้รับรู้ถึงความโศกเศร้าของพราหมณ์ท่ีถูกขโมยโคไปจึงได้รับปากจะติดตามโคคืนมาให้  อรชุน
นั้นรีบๆเข้าไปอย่างท่ีพ านักเพื่อจะน าอาวุธคู่กายคือธนูออกไปเพื่อติดตามกูมาคืนให้กับพราหมณ์ ใน
ระหว่างท่ีอรชุนก าลังเข้าไปสู่ท่ีพ านักของตนเพื่อหยิบอาวุธ ก็พบว่า ยุธิษฐิระกับนางเทราปที ได้อยู่
ตามล าพังสองต่อสองภายในท่ีพ านักนั้น  ซึ่งก่อนหน้านี้เราพี่น้องปาณฑพได้ท าข้อตกลงไว้ว่า  หากนาง
เทราปที อยู่กับใครสองต่อสองภายในท่ีพัก ห้ามพี่น้องปาณฑพคนอื่นล่วงเข้าไปในท่ีรโหฐานนั้น
เด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนจะต้องเนรเทศตนเองไปท่ีอื่นเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเราพี่น้องปาณฑพก็น้อมรับ
ข้อตกลงนี้และปฏิบัติเรื่อยมา  

เมื่อเป็นเช่นนั้นอรชุนจึงได้กลับไปบอกกับพราหมณ์ว่า  ให้พราหมณ์อดทนรออีกสักพัก 
เพราะอาวุธท่ีตนเองจะใช้เพื่อไปติดตามกูมาคืนให้กับทางนั้น  อยู่ในท่ีพักซึ่งตอนนี้ยุธิษฐิระ พี่ชายของ
ตน อยู่กับนางเทราปที ซึ่งตนเองจะล่วงล้ าเข้าไปไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตก่อน  รามเสียใจจึงตอบว่า
อรชุนอย่างรุนแรง และอ้างเหตุผลว่าถ้าหากไม่รีบติดตามโคในตอนนี้โจรก็จะรักเธอจนไปไกลจนไม่
สามารถติดตามคืนได้ 

อรชุนจึงตัดสินใจล่วงละเมิดเข้าไปในท่ีรโหฐานระหว่างท่ียุธิษฐิระกับนางเทราปทีอยู่ ด้วยกัน 
แล้วหยิบอาวุธคู่กายของตน จากนั้นอรชุนจึงรีบรุดไปติดตามโคของพราหมณ์ท่ีถูกขโมยไปจนในท่ีสุดก็
สามารถน าโค มาคืนให้กับพราหมณ์ได้  จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้อรชุนคุณคิดว่าบัดนี้ตนเองได้
ล่วงละเมิดข้อตกลงระหว่างพี่น้อง และต้องเนรเทศตนเองเป็นเวลา 1 ปีตามสัญญาท่ีได้ให้ไว้ แม้ว่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย และเราพี่น้องปาณฑพก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีน่าให้อภัยได้ไม่ควรท่ี
จะต้องลงโทษด้วยการเนรเทศตัวเอง แต่อรชุนนั้นก็ยังยึดมั่นในกฎกติกาท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยอรชุนได้
ให้ค าตอบว่าหากล่วงละเมิดกติกาท่ีต้ังไว้อีกหน่อยก็จะเป็นบรรทัดฐานท่ีไม่ดีให้ผู้อื่นอ้างใช้เป็นเหตุใน
การไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงได้ จากนั้นอรชุนก็เนรเทศตนเองไปจากพี่น้องปาณฑพเป็นเวลา 1 ปี 
 จากพฤติกรรมดังกล่าวท่ีอรชุนได้ประพฤติปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความกล้า
หาญทางจริยธรรม ท่ีอรชุนท าลงไปนั้น หากวิเคราะห์ออกมาแล้วมันมีนัยส าคัญซ่อนอยู่คือ  

ประการแรก อาจเป็นเหตุท่ีมาจากการท่ีเหล่าพี่น้องปาณฑพได้มีภรรยาร่วมกันคือนางเท
ราปที ซึ่งข้อตกลงเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว คือ การจัดสรรเวลาท่ีอยู่รวมกันฉันสามี
ภรรยา คนละ 1ปี โดยมีข้อตกลงว่า หากใครล่วงละเมิดข้อตกลง ต้องเนรเทศตนเองเป็นเวลา 1 ปี 
หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตได้ว่า หากอรชุนเมื่อล่วงละเมิดแล้วไม่เนรเทศ
ตนเองตามข้อตกลง ก็อาจสร้างบรรทัดฐาน ท่ีไม่ถูกต้องแล้ว แล้วพี่น้องคนอื่นท าตามซึ่งแน่นอนว่า ใน
อนาคตหากนางเทราปทีอยู่กับอรชุน แล้วมีพี่น้องคนอื่นล่วงเมิดแบบนี้บ้าง อรชุนเองคงจะไม่พอใจ
เช่นกันและคงจะสร้างความขัดแย้งระหว่างพี่น้องได้เช่นกัน อรชุนเองก็คงมองเห็นถึงส่ิงเหล่านี้จน
ตัดสินใจในการเนรเทศตนเอง 

https://sites.google.com/
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ประการที่สอง อรชุนนั้นเป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของเหล่ากษัตริย์ท้ังหลาย และรวม
ไปถึง ประชาชนในแว่นแคว้นของตนเอง ในเรื่องของการละเมิดข้อตกลงของเหล่าพี่น้องนั้น หาก
อรชุนเพิกเฉยและยอมท าการค าให้อภัยของพี่ชายคือยุธิษฐิระ ก็อาจจะท าให้มีข้อครหา เรื่องของ
ความไม่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้อง ท่ีละเมิดเข้าหาภรรยาของพี่ชายได้ ซึ่งอาจจะท าให้ภาพลักษณ์ ในการเป็น
กษัตริย์ชาตินักรบของอรชุนเสียหายได้  

ประการที่สาม ในสังคมของผู้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ ผู้ท่ีอยู่ในวรรณะกษัตริย์ จะถูกอบรมส่ัง
สอนมาว่าต้องยึดมั่นในในศีลธรรมอันดีงามของกษัตริย์ เพราะกษัตริย์นั้น ได้ช่ือว่า เป็นผู้สืบเช้ือสาย 
มาจากเทพเจ้า การท่ีกษัตริย์นั้นจะประพฤติละเมิดศีลธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องไม่ดีงาม และอาจจะ
ท าให้เส่ือมเสียเกียรติของผู้ท่ีเกิดในวรรณะกษัตริย์ได้ แต่หากผู้เป็นกษัตริย์นั้น ยึดมั่นปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม ก็ย่อมเป็นท่ีเคารพสรรเสริญ ของประชาชน และเป็นท่ีย าเกรง ของเหล่ากษัตริย์
ท้ังหลายด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา ประยูรศิริ  (2541, หน้า 135) กล่าวว่า การมีศีลธรรม
ประจ าใจ นักการเมืองต้องกระท าตนให้เป็นผู้ประพฤติเหลวแหลกโดยมาตรฐานของความประพฤติ
เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเช่นไม่เป็นคนโกหกพกลมหน้าไหว้หลังหลอกและจะต้องมีความจริงใจ ท้ัง
ในค าพูดและการกระท าของตนเอง  การมีความรับผิดชอบนักการเมืองต้องยอมรับความผูกพันใน
หน้าท่ีของตนท่ีตนส่ังหรือหากเกิดข้อผิดพลาดก็พร้อมท่ีจะรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขโดยเร็วหาก
ผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายนักการเมืองจะต้องพร้อมท่ีจะพิจารณาตนเองหรือหลีกทางให้ผู้อื่น
เข้ามาด ารงต าแหน่งโดยกระบวนการตามหลักเกณฑ์ของสังคมอย่างสันติวิธี 

สรุปได้ว่า การท่ีอรชุนนั้นแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมด้วยการยอมเนรเทศตัวเองเพื่อ
รักษา ข้อตกลงท่ีตนเองได้ให้ไว้กับพี่น้องจึงเป็นส่ิงท่ีอรชุนตัดสินใจได้ถูกต้อง เพราะถ้าหากอรชุนเลือก
ท่ีจะนิ่งเฉย และยอมรับการให้อภัยจากพี่ชายและไม่เนรเทศตัวเองก็อาจจะสร้างบรรทัดฐานท่ีไม่ดี
ให้กับหมู่พี่น้องซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต การท่ีเป็นผู้น าหรือนักปกครอง ท่ีดีนั้น ส่ิงท่ี
แสดงออกถึงภาวะทางจริยธรรมได้ดีท่ีสุด ก็คือความกล้าหาญทางจริยธรรมเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิด ใช่
ว่าเมื่อท าผิดแล้วมีคนให้อภัย ไม่มีใครรู้เห็นหรือท าความผิดแล้วไม่ยอมรับ หรือตัวเองมีอ านาจท่ีจะท า
ให้ความผิดเหล่านั้นไม่เป็นความผิดได้ ก็ย่อมอาจเป็นท่ีครหาของสังคมและท าให้ความน่าเช่ือถือใน
ฐานะนักปกครองผู้น าหรือผู้บริหารต้องถูกบ่ันทอนลงได้ 

4.1.4 วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของทุรโยธน์ 
 1)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล เป็นจริยธรรมส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับ

นักปกครองเพราะนักปกครองนั้นจะท าทุกอย่างล าพังโดยตนเองไม่ได้ การท่ีรู้จัก ในการใช้คนจึงเป็น
การแบ่งเบาภาระ และช่วยท าให้ภาระหน้าท่ีในการดูแลประชาชนของนักปกครองนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในจริยธรรมของการเลือกใช้คนนั้นได้มีระบุอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเรียกว่าราช
สังคหวัตถุ 4 คือวัตถุของผู้ครองแผ่นดิน หลักราชสังคหวัตถุนั้น เป็นหลักธรรมท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
วางนโยบายปกครองบ้านเมือง ซึ่งหลักจริยธรรม ข้อท่ีว่า ปุริสะเมธี  หมายถึงการรู้จักดูคนรู้จักใช้คน
ให้เหมาะสมกับงานและให้รางวัลความชอบของบุคคลนั้นเป็นความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ 



 

81 

จากหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมานี้พบว่าทุรโยธน์นั้นก็มีคุณลักษณะเข้าข่ายในจริยธรรมข้อนี้เช่นกัน
โดยปรากฏ อยู่ใน เหตุการณ์ท่ีปารากฎในวรรณกรรมมหาภารตะ  โดยในช่วงหลังจากท่ี เหล่าราช
โอรสท้ัง 105 คน แห่งนครหัสตินาปุระ ได้ผ่านการฝึกฝน ร่ าเรียน จนส าเร็จแล้ว  ได้มีการจัดการ
ประลองฝีมือ เพื่อให้ประชาชนท้ังหลายได้ช่ืนชมในบารมีของเหล่ายุวกษัตริย์ ท่ีจะปกครองแว่นแคว้น
นี้ในอนาคต ในระหว่างท่ีการประลองฝีมือด าเนินไปนั้น ก็ได้มีชายหนุ่มรูปร่างก าย าคนหนึ่ง ช่ือว่ากัน
นะ ซึ่งเป็นบุตรของคนขับรถศึก ได้ตะโกนขึ้นในท่ามกลางท่ีประลองว่า ขอให้ท่านท้ังหลายได้ชมฝีมือ
ข้าพเจ้าบ้าง โดยคณะนั้นได้ท้าทายให้เจ้าชายอรชุนมาประลองฝีมือกับตนแต่ก็ถูกเหล่าเสนาอ ามาตย์
ผู้ใหญ่รวมถึงอาจารย์ของเหล่ายุวกษัตริย์ท้ังหลายคัดค้านเพราะว่ากรรณะนั้นไม่ได้เกิดในตระกูล
กษัตริย์จึงไม่มีสิทธิ์และศักด์ิศรีท่ีจะมาประลองเหล่าราชโอรสท่ีเกิดในวรรณะกษัตริย์  ทุรโยธน์ จึง
กล่าวขึ้นมาว่า ความเป็นกษัตริย์นั้นวัดจากท่ีใด วัดจากชาติก าเนิดหรือ วัดจากความกล้าหาญแต่ใน
ความเห็นของทุรโยธน์นั้นมองว่าความกล้าหาญนั้นได้ช่ือว่าเป็นคุณสมบัติของกษัตริย์ และกรรณะนั้น
ก็มีความกล้าหาญพอท่ีจะเป็นกษัตริย์ ทุรโยธน์จึงได้แต่งต้ังให้กรรณะนั้นเป็นกษัตริย์แห่งอังคะ เพื่อจะ
ได้มีสิทธิ์ท่ีได้เข้าประลองต่อไป แต่ก็ได้ถูกคัดค้าน และมีข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงจนท าให้การประลอง
นั้นล้มเลิกไป ทุรโยธน์นั้นเห็นถึงความสามารถ ของกรรณะเป็นท่ีประจักษ์ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กรรณะตลอดเรื่อยมา และกรรณะเองนั้นก็ได้แสดงฝีมือความสามารถ เป็นก าลังให้กับฝ่ายเการพ และ
ช่วยเหลือราชกิจต่างๆในระหว่างท่ีทุรโยธน์นั้นได้ปกครองนครหัสตินาปุระ กรรณะได้แสดง
ความสามารถความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มท่ี จนท าให้ทุกคนประจักษ์ในความรู้ความสามารถของ
กรรณะ ซึ่งกรรณะ ได้รับความไว้วางใจจากทุรโยธน์เป็นอย่างมาก 

จากเนื้อหาในวรรณกรรมมหาภารตะท่ีผู้วิจัยได้พรรณามานั้นผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ ถึง
คุณสมบัติด้านจริยธรรมในเรื่องของการรู้จักใช้คนของประโยชน์ได้ดังนี้ 

 (1) ทุรโยธน์นั้น เป็นคนท่ีให้ความส าคัญกับความสามารถ ของบุคคลมากกว่าชาติ
ก าเนิด 

 (2) ทุรโยธน์รู้จักใช้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเลือกรรณะมาเป็นพวก เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบให้กับตนเองและผลจากการ เลือกกรรณะมาเป็นผู้ในครั้งนั้น ท าให้ สร้างคุณูปการมากมาย 
ต่อทุรโยธน์และฝ่ายเการพ 

 (3) ทุรโยธน์นั้น รู้ถึงความรู้ความสามารถของกรรณะ และ บ ารุงเล้ียงดูสร้างบุญคุณ
ให้กับกันนะจนเกิดความจงรักภักดีจนในท่ีสุดกันนะก็ยอมรับใช้ทุรโยธน์ ถึงแม้ว่าชาติก าเนิดของคณะ
นั้นจะเป็นพี่น้องกับฝ่ายปาณฑพก็ตาม แต่กันนะก็จงรักภักดีต่อทุรโยธน์ด้วยเหตุจากบุญคุณท่ีทุรโยธน์
ส่งเสริมให้ซึ่งเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจ ท่ีทุรโยธน์มีต่อกันนะ 

สอดคล้องความเห็นของ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (สัมภาษณ์, 27กันยายน 2561) กล่าวว่า
กับทุรโยธน์จะเป็นผู้น าท่ีมุ่งผลส าเร็จเป็นส าคัญ ในความเป็นผู้น าของทุรโยธน์มีความละม้ายคล้าย
กับโจโฉในวรรณกรรมสามก๊กคือเลือกใช้คนให้มาท างานให้ส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงความหลังว่าจะเป็นมา
อย่างไรให้ความส าคัญ ศักยภาพของคนท่ีจะท างานให้มากกว่าชาติตระกูลซึ่งเป็นลักษณะเด่นของทุร
โยธน์  
 ส าเนียง เล่ือมใส (สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2561) กล่าวว่า ทุรโยธน์เป็นคนท่ีให้ความส าคัญของ
ความสามารถในตัวบุคคลมากกว่าชาติก าเนิดดูได้จากการท่ีทุรโยธน์สนับสนุนกรรณะผู้มีชาติก าเนิด



 

82 

จากวรรณะศูทรให้เป็นกษัตริย์แห่งอังคะ เพราะยอมรับในความสามารถของกรรณะ เปรียบได้กับค า
กล่าวที่ว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรแต่จับหนูได้ก็เป็นพอ  
 คุณธรรมท่ีส าคัญของทุรโยธน์ ก็คือการให้ความส าคัญของความสามารถศักยภาพของคุณ
มากกว่าชาติก าเนิด  ยกตัวอย่างเช่นตอนท่ีมีการต่อรองของเหล่ายุวกษัตริย์แห่งกรุงหัสตินาปุระ ระวัง
ในการประลองนั้น กรรณะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในท่ีของเราและขอท้าประลองกับอรชุน  แต่ต่อมาก็ถูก
คัดค้านจากเหล่าครูบาอาจารย์และศิษย์และข้าราชการท้ังหลาย  ด้วยเหตุท่ีว่ากันนะนั้นก าเนิดจาก
วรรณะศูทร  ซึ่งไม่คู่ควรท่ีจะทะเลาะกับอรชุนท่ีมีก าเนิดเกิดจากวรรณะกษัตริย์  แต่ทุรโยธน์ไม่ได้มอง
เช่นนั้น ทุรโยธน์กลับมองว่ากษัตริย์นั้นจะเป็นได้ด้วยเหตุผลว่าการจะเป็นกษัตริย์ได้นั้นก็เพราะความรู้
ความสามารถมิใช่เพียงชาติก าเนิดเท่านั้น  จากนั้นทุรโยธน์ได้ต้ังกรรณะให้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นอังคะ
และส่งเสริมให้กันนะมีความเจริญก้าวหน้าต่อ (นาวิน  โบษกรณัฏ สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2561) 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะทางจริยธรรมท่ีทุรโยธน์มีนั้นในเรื่องของการรู้จักใช้คน และส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าส่ิงเหล่านี้จึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างกรรณะนั้นรู้สึก
ถึงคุณค่าในตัวเองและทุ่มเทศักยภาพ ความรู้ความสามารถท่ีมีรับใช้ทุรโยธน์อย่างสุดก าลังจนถึงท่ีสุด
กรรณะจะรู้ชาติก าเนิดของตนเองภายหลังว่าเป็นตนเองมีชาติก าเนิดว่าเป็นพี่น้องกับฝ่ายปาณฑพแต่
กรรณะนั้นก็ยังจงรักภักดีต่อทุรโยธน์ในฐานะบุคคลท่ีมีบุญคุณให้โอกาสตนเอง   

หากนักปกครองท้ังหลายยึดเอาแบบอย่างของการประพฤติปฏิบั ติข้อไปใช้ในการบริหาร
ปกครองก็ย่อมจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถศักยภาพท างานให้เราอย่างเต็มท่ี และมี
ความจงรักภักดีในการท างานต่อเราเป็นอย่างมาก 

4.1.5  วิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองของยุธิษฐิระ 
 1) ความอ่อนน้อมถ่อมตัว 

  ความอ่อนน้อม  คือ วางตัวให้ เหมาะสม   ลดความเย่อหยิ่ง   ลดความหยาบ
กระด้าง  และไม่ให้หลงยึดติดอยู่ในลาภ  ยศ  อ านาจ  และต าแหน่ง   ความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงกับ
ภาษาบาลีว่า  นิวาตะ  แปลว่า  ไม่มีลม  ไม่พองลม  แต่ควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพปกติท่ีเป็น
จริง  เหมือนลูกโป่งท่ียังไม่อัดลมเข้าไป  แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตน  (นิวาตธรรม)  นั้นเป็นการ
ตระหนักในตัวเองแล้วสามารถวางตนได้ถูกต้องเหมาะสม  ไม่หยิ่งยโสโอหัง  ไม่โอ้อวดเกินความจริง  
ไม่ยกตนสูงและกดคนอื่นให้ต่ า  มีความสุภาพ  ให้เกียรติผู้อื่น  รู้กาลควรไม่ควร  โดยเน้นเรื่องของ
ภายในจิตใจเป็นหลัก  ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีลักษณะตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่ง  ซึ่งหมายถึงการ
ทะนงตนว่า  สูง  ดี  เด่น  เกินกว่าผู้อื่น  แล้วแสดงอาการจองหองเกินฐานะและยโสโอ้อวดเกินจริง  
ความเย่อหยิ่งนั้นเกิดจากการท่ีคนยึดถือเอาส่ิงท่ีเป็นภาพลวง   ไม่ใช่ส่ิงจริงแท้มาเป็นเครื่องมือยึด
เหนี่ยว  และประเมินค่าตนเองว่าสูง  ดี  เด่นกว่าผู้อื่น  จากความหมายนี้  เราสามารถจัดจ าแนกคน
เย่อหยิ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ  ได้ดังนี้ 

     (1) คนท่ีเย่อหยิ่งเพราะทะนงตนว่ามีชาติก าเนิดสูง 
(2) คนท่ีเย่อหยิ่งเพราะทะนงตนว่ามีทรัพย์สินมากมาย 
(3) คนท่ีเย่อหยิ่งเพราะทะนงตนว่ามีวงศ์สกุลดีเป็นท่ีนับถือของคนอื่น 
(4) คนท่ีเย่อหยิ่งเพราะทะนงตนว่ามีการศึกษาสูง 



 

83 

                   คนเย่อหยิ่งดังกล่าวนี้มักมีความประมาท  และความประมาทเช่นนี้ท าให้คนท่ีเย่อหยิ่ง
นั้นลืมตัว  มีมานะจัด  และแสดงกิริยาวาจาหยาบกระด้าง   ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นท่ีมีชาติ
ก าเนิด  วงศ์สกุล  ทรัพย์สิน  การศึกษาต่ ากว่า 
                   จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่า   ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีความหมายและ
ลักษณะท่ีตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่งอย่างเห็นได้ชัด   ลักษณะของคนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน   
คนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นไม่ใช่คนอ่อนแอดังท่ีกลายคนเข้าใจกัน  แต่เป็นคนท่ีอ่อนโยน  
เข้มแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักยอมรับนับถือผู้อื่น  คือ  ผู้ท่ีไม่มีปมด้อยและไม่มีปมเด่น  เป็น
คนท่ีกล้าเผชิญกับความจริง   สามารถวิเคราะห์ตนเองได้  และมีความมั่นใจในตนเอง  กล่าวโดยสรุป
คนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีลักษณะเด่น  3  ประการ  ดังนี้ 

(1) มีกิริยาอ่อนน้อม 
(2) มีวาจาอ่อนหวาน 
(3) มีจิตใจอ่อนโยน 

                   วิธีแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน 
                   ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นแสดงออกได้  3  ทาง  เช่นเดียวกับความเคารพ  ดังนี้ 
                     (1) การแสดงออกทางกาย  ได้แก่  การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ  นุ่มนวล  ไม่หยาบ
กระด้าง  ไม่ท าท่าหยิ่งยโส  ไม่มองคนด้วยสายตาเหยียด ๆ   รู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าท้ังด้านชาติวุฒิ  วัยวุฒิ  
และคุณวุฒิ  รู้จักให้เกียรติแก่สตรี  และพร้อมท่ีจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนทางกาย
ต้องเป็นไปด้วยความจริงใจ  ไม่ใช่แสแสร้งหรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกว่าเหตุ  จนกลายเป็นการประจบสอพลอ 
                     (2) การแสดงทางวาจา  ได้แก่  การพูดจริงด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ  อ่อนหวาน  ไพเราะ  
น่าฟัง  ไม่หยาบคาย  นุ่มนวล  ชวนให้สบายใจ  รู้จักใช้ค าพูดท่ีเหมาะสม  ถูกกาละเทศะ  และถูกกับบุคคล 
   (3) การแสดงทางใจ  ได้แก่  การมีจิตใจอ่อนโยน   การมองโลกในแง่
ดี  เนื่องจากใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้วว่าคนเรานั้นจะให้ดีพร้อมบริบูรณ์ไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้  แม้ตัว
เราเองก็เช่นกัน  การมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้   จะท าให้การพูดและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกมาเป็นไป
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน (มงคล 38 ประการ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ค้นเมื่อ 13 มกราคม 2562 
ค้นจาก http://www.dhammathai.org ) 

ความอ่อนน้อมถ่อตน นั้นถือว่าเป็นจริยธรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของนักปกครอง ท่ีต้องถือ
ปฏิบัติ ซึ่งเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน  นั้น ได้ถูกวางเป็นหลักจริยธรรมของนักปกครอง อาทิ เช่น 
ในหลักทศพิธราชธรรม ก็ได้กล่าวไว้ ในช่ือว่า มัททวะ หมายความว่า เป็นผู้มีความอ่อนโยน ไม่เยอยิ่ง 
หยาบคาย หรือกระด้างให้มีความละมุนละไม ให้คนท่ัวไปมีความจงรักภักดีและย าเกรงด้วย 

แม้แต่ในวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงว่าเป็นคัมภีร์ของนักปกครองในยุคปัจจุบัน อย่างวรรณกรรม
สามก๊ก ก็กล่าวถึงจริยธรรมธรรมของการอ่อนน้อมถ่อมตนท่ี เล่าปี่ใช้เรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตน 
จนน ามาซึ่งมีผู้คนมากมายท่ีมีความสามารถย่อมเข้าสวาวิภักดิ์ หนึ่งในนั้นคือท่ีปรึกษาทางการเมืองท่ี
ส าคัญ คือ ขงเบ้ง นั้นเอง จะเห็นได้ว่าจริยธรรมท่ีส าคัญคือความอ่อนน้อมถ่อตนเป็นส่ิงท าให้ผู้คน
มากมายยอมสยบแทบเท้ารับใช้โดยสดุดี  จากคุณสมบัติในข้อนี้ผู้วิจัยได้พบจริยธรรมข้อใน ในตัว
ยุธฺษฐิระเช่นกัน โดยผู้วิจัยจะได้พรรณนาจากเรื่องราวของยุธิษฐิระท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ
ดังต่อไปนี้    

http://www.dhammathai.org/
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 ในระหว่างท่ีเราพี่น้องปาณฑพได้ส านักอยู่ในป่าและได้ออกเท่ียวหาอาหาร เพื่อมาเล้ียงชีพใน
ป่า ในระหว่างท่ีออกท่องไปในป่านั้นเราพี่น้องปาณฑพ ได้ไปประสบกับงูยั กษ์ท่ีมีร่างกายใหญ่โต
มโหฬาร ได้เขาท าร้ายด้วยการรัดตัว ภีมะ จนส้ินสติ เมื่อเวลาล่วงเลยไปนานมาก ยุทธิธีระเห็นว่า
น้องชายของตนเอง หายไปนานผิดปกติจึงออกตามหา ยุธิษฐิระได้มาพบภีมะซึ่งอยู่ในสภาพโดนงูใหญ่
รัดอยู่ 

เมื่อเห็นเช่นนั้น ยุธิษฐิระได้แนะน าตัวและพูดจาด้วยความอ่อนน้อมว่าหากท่านต้องการอะไร 
เราจะหามาให้แต่ปลดปล่อยน้องชายของข้าเถิด พญางูนั้นได้แนะน าตัวว่าตัวเองช่ือนหุษ จากนั้นยุธิษฐิ
ระก็ก้มลงกราบแสดงความเคารพทันที งูใหญ่นั้นได้เล่าให้ยุธิษฐิระฟังว่าตนเองนั้นเคยเป็นราชาท่ี
ยิ่งใหญ่แต่ไป ลบหลู่ฤาษี ฤาษีจึงสาปให้เป็นงู การท่ีจะรอดพ้นค าสาปได้นั้น จะต้องมีคนมาตอบ
ค าถาม และเมื่อมีคนตอบค าถามได้แล้ว ตนเองจะพ้นค าสาปนั้น 

ยุธิษฐิระแสดงความอ่อนน้อม และตอบค าถามเหล่านั้นด้วยความถ่อมตน ด้วยสติปัญญาท่ีมี
อยู่ พญางู รู้สึกพอใจกับค าตอบ และท่าทางท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นบุคคลท่ียิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาท่ีข้าเจอมาท้ังหมดข้าพอใจค าตอบของท่านและจะปล่อยน้องชายของท่าน จนใน
ท่ีสุด พญางูนั้น ได้พ้นจากค าสาปและกลายร่างเป็นมนุษย์และจากยุธิษฐิระและภีมะไป 

จากเนื้อหาในวรรณกรรมมหาภารตะท่ีผู้วิจัยได้พรรณามานั้นผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ ถึ ง
คุณสมบัติด้านจริยธรรมในเรื่องของการรู้จักใช้คนของประโยชน์ได้ดังนี้ 

(1)  การแสดงออกทางใจ ยุธิษฐิระนั้น เริ่มต้นจากการควบคุมสติของตนเองก็เมื่อได้พบเหตุ
กาณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างพบว่า ภีมะน้องชายของตนอยู่ในอันตราย โดยไม่หุนหันพลันแล่นแล้วใช้ก าลัง
ในการช่วยเหลือ โดยไตร่ตรองก่อนว่า น้องชายของตนนั้นเป็นคนท่ีมีภาระก าลังมหาศาลแต่โดนงูใหญ่
รัดได้ งูตัวนี้ต้องไม่ใช่งูธรรมดา จากนั้นเพราะถ้าหากว่า ใช้ก าลังในการช่วยเหลือ ก็อาจจะท าให้
น้องชายตนเองได้รับอันตรายได้  

(2) การแสดงออกทางกาย ยุธิษฐิระนั้นก็แสดงออกด้วยการกราบด้วยความเคารพด้วย 
ความอ่อนน้อมโดยท่าทีท่ีให้เกียรติต่องูยักษ์นั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวยุธิษฐิระนั้นรับฟังถึงส่ิงท่ีงูยักษ์
นั้ต้องการและไม่มีท่าทีในการคุกคามเพื่อให้งูยักษ์นั้นบรรเทาความหวาดระแวง ไม่ท าอันตรายภีมะ
มากไปกว่านี้   

(3) การแสดงออกทางวาจา ยุธิษฐิระ เลือกท่ีจะใช้ค าพูดท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ให้เกียรติได้ 
และรับฟัง จนในท่ีสุดงูยักษ์นั้น ก็ยอมที่จะแนะน าตนเอง และบอกถึงสาเหตุความต้องการของตนเอง 
จากนั้น ยุธิษฐิระก็ยินยอมตามข้อตกลงท่ีงูยักษ์ต้องการ จากนั้นยุธิษฐิระได้ ตอบข้อสักถามด้วยอาการ
ท่ีอ่อนน้อม ด้วยค าพูดท่ีนุ่มนวล เหมาะสม จนเป็นท่ีพอใจของงูยักษ์นั้น จนในท่ีสุดก็แก้ไขสถานการณ์
ในครั้งนี้และช่วยเหลือให้ภีมะปลอดภัยในท่ีสุด โดยไม่การกระทบกระท่ังความสูญเสียอะไรเลย 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เกียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2539, หน้า 139-149) นักการเมืองท่ีดี
ต้องมีคุณวาจา คุณกิริยา นักการเมืองจะต้องเป็นผู้มีวาทศิลป์มีค าพูดท่ีสุภาพมีเหตุมีผลรักษาค าพูดไว้
ให้มั่นคงไม่โกหกไม่กลับกลอกไม่ปล้ินปล้อนต้องไม่เป็นคนท่ีชอบด่าว่าแต่ผู้อื่นต้องไม่พูดให้ร้ายโจมตี
และท่ีส าคัญจะต้องสามารถพูดจาส่ือสารได้ดีกับบุคคลในทุกระดับของสังคมท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ต้องประกอบไปด้วยคุณกิริยาคือต้องเป็นผู้มีความสง่างามมีมนุษย
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สัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้รู้ท่ีกาลเทศะวางตัวได้เหมาะสมสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภททุกระดับเป็นตัวแทน
ของประเทศได้อย่างดีในการสู่เวทีโลก 

สรุปได้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนของยุธิษฐิระ ท าให้เห็นได้ว่าจริยธรรมของยุธิษฐิระท่ีมีในเรื่อง
ของความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นส่ิงท่ีผู้น าท้ังหลายควรท่ีจะประพฤติปฏิบัติการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น
ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่อนแอไปด้วยในทางตรงกันข้ามการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจริยธรรม ท่ีช่วย
ให้บรรเทาปัญหาท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งความตึงเครียดได้เบาบางลงและท าให้ไปสู่ หนทางใน
การแก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าจริยธรรมของนักปกครองท่ีพบในวรรณกรรมมหา
ภารตะได้ดังนี ้

 
ตัวละคร จริยธรรมของนักปกครอง 
1.ภีษมะ ความกตัญญู 

        ภีษมะมีความกตัญญูต่อบิดาด้วยการช่วยเหลือเป็นความผิดของบิดาจะ
เป็นท่ีพอพระทัยและไว้วางใจของบิดาเป็นอย่างมาก  และปฏิบัติต่อนางสัตยวดี
ผู้เป็นชายาของบิดาของตนเปรียบประหนึ่งเป็นมารดาของตนด้วย 
ความเสียสละ 
       ภีษมะยอมสละความสุขของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเช่นการ
ไม่ยอมแต่งงานกับหญงิใดเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมีราชพฤกษ์อันจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในอนาคต ภีษมะยังท าหน้าท่ีในการดูแลปกป้องคุ้มครองราชบัลลังก์ด้วย
ชีวิตของตัวเอง 
ความซ่ือสัตย์ 
      ภีษมะมีความซื่อสัตย์ต่อสัจจะวาจาท่ีตนได้ให้ไว้และปฏิบัติตามส่ิงท่ีได้ล่ัน
วาจาไว้อย่างเคร่งครัด 

2.พระกฤษณะ ความสามารถในการจูงใจ 
       วิธีการจูงใจของพระกฤษณะคือ การพูดจูงใจด้วยเหตุผล  แนะน าตาม
ความเป็นจริงซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้  ถูกใจให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญท่ีจะ
ปฏิบัติ  แนะน าประโยชน์ท่ีจะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 

3.อรชุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชีย่วชาญในการรบ 
 อรชุนใช้ความเช่ียวชาญในการรบของตนเองในการปกป้องเราพี่น้อง
แว่นแคว้นของตนรวมถงึพันธมิตรของตนด้วย  
 
ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 อรชุนนั้นมีความรับผิดชอบ กล้าท ากล้ารับเมื่อรู้ว่าตนนั้นได้กระท า
ความผิดโดยการล่วงละเมิดข้อตกลงระหว่างพี่น้องท่ีได้ตกลงกันไว้อรชุนไม่ต้อง
รอให้ใครมาช้ีโทษต าหนิว่าเป็นความผิดยอมรับความผิดและลงโทษตัวเองตาม
ข้อตกลงท่ีได้ท ากันไว้ 
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ตัวละคร 

 
จริยธรรมของนักปกครอง 

 
4.ทุรโยธน์ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 

       ทุรโยธน์ให้ความส าคัญต่อความสามารถศักยภาพของคนมากกว่าชาติ
ก าเนิดของคนเหล่านั้น  และส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคคลเหล่านั้น
เจริญก้าวหน้าจนในท่ีสุดบุคคลเหล่านั้นมีความจงรักภักดี 
 

5.ยุธิษฐิระ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
       การแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนทางกาย วาจา ใจไม่แสดง
อาการเย่อหยิ่ง ความอหังการ จนจิตใจสงบนิ่ง จึงท าให้สามารถใช้ความอ่อน
น้อมถ่อมตนแก้ไขสถานการณ์ต่างจนผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้ใจคนสร้างความ
จงรักภักดีให้กับเราพี่น้องและมิตรสหาย 
 
      

 



     บทที่ 5  
   บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์จริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภา
รตะ” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครอง 2) เพื่อ
ศึกษา ประวัติความเป็นมา และจริยธรรมท่ีปรากฎในวรรณกรรมมหาภารตะ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ประโยชน์และคุณค่าจริยธรรมของนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมสามก๊ก ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตของการวิจัย โดยมุ่งศึกษาหลักจริยธรรมคุณธรรมของนักปกครองตามท่ีปรากฏในวรรณกรรม
มหาภารตะ ในการศึกษา วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมี
ขั้นตอนในการศึกษา คือ (1) รวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ วรรณกรรมมหาภา
รตะ (2) รวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ หนังสือและเอกสารวิชาการอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รวมท้ัง เอกสารอื่น ๆ อันเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ
งานวิจัย ซึ่งเป็นผลของการศึกษาค้นคว้า ของท่านผู้รู้ ท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ว ซึ่งเป็นท่ียอมรั บของ
นักวิชาการและบุคคลท่ัวไป (3 ) นํามาสรุป วิเคราะห์ ตีความ สรุปประเด็นสําคัญ และเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยายตามความเหมาะสม แก่เนื้อหาในแต่ละบท แล้วนําข้อมูลท่ีได้จาก
การวิเคราะห์มานําเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องของนักปกครอง 
 จริยธรรม คือ ความประพฤติท่ีมนุษย์ทุกคนนั้นมีอยู่ในตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งจริยธรรม
เป็นส่ิงท่ีทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกท้ังหลาย เพราะสัตว์โลกท้ังหลายใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณท่ี
ต้องต่อสู้ เพื่อแย่งชิงอาณาเขต อาหาร และการดํารงเผ่าพันธุ์ แต่มนุษย์นั้นได้พัฒนาการขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่ง เมื่อมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยไม่ขัดแย้งกันซึ่ง
ทางออกของการอยู่ร่วมอย่างไม่ขัดแย้ง คือการมีข้อตกลงในการประพฤติปฏิบัติในแบบเดียวกันและ
ยอมรับในการปฏิบัตินั้น หลักการเหล่านั้นถูกพัฒนาต่อมาเป็นความเช่ือ ในศาสนา และอบรมส่ังสอน
กันมาจนถึงปัจจุบัน จะพบได้ว่าหลักจริยธรรม ท่ีใช้ในการปัจจุบันนั้น มีพื้นฐานมาจากศาสนาต่างๆ 
ซึ่งอาจจะเรียกว่าหลักธรรม ศีลธรรม หรือคุณธรรม ซึ่งจริยธรรมนั้นอาจมีข้อแตกต่างกันบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่
กับ บุคคลในสังคม ท่ีผ่านพบประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน  จริยธรรมนั้นจะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์นั้นใช้
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจประพฤติปฎิบัติตน 
 จริยธรรมนั้น กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อน แล้วพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะ
สะท้อนออกไปต่อผู้อื่นและสังคม  การท่ีจะพัฒนาให้คนนั้นมีจริยธรรมได้นั้นก็ต้องวางประกอบต่างๆ
เพื่อเป็นหลักในการสร้างจริยธรรมให้เกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 การท่ีมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง จะสามารถพัฒนาทางจริยธรรม ให้มีความพร้อมได้นั้นใน
จุดเริ่มต้นต้องมีความพร้อมทางจิตใจเป็นเบื้องต้นก่อน มิฉะนั้นแล้วก็ไม่พร้อมท่ีจะพัฒนาทาง
จริยธรรมได้ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วยความเฉลียวฉลาด การมีสุขภาพจิต
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และการเรียนรู้จากสังคม ของคนคนนั้นอยู่อย่างรอบด้าน การมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เกิด การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมดีงามของคนคนนั้นในสังคม ก็ต้องมีการปฏิบัติ ปลูกฝังทางด้านกาย
วาจาและจิตใจ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และได้รับการถ่ายทอดจากแบบอย่างท่ีดีรวมไปถึงครอบครัว 
อันมีบุคคลรอบข้างและสังคมท่ีดีด้วยจึงจะสามารถพัฒนาทางจริยธรรม ให้เกิดข้ึนในตนเองได้  

จริยธรรม คือ ความประพฤติท่ีดีงาม เกิดขึ้นจากการท่ีมนุษย์ได้พยายามแสวงหาคําตอบใน
การปฎิบัติตนเพื่อความดีงาม จึงนําไปสู่การค้นพบ หลักการทฤษฎีทางด้านจริยธรรม แล้วใช้เป็นเป็น
หลัการตัดสินความถูกผิดชอบช่ัวดี สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในทางพุทธปรัชญา 
แบ่งเป็นโลกกุตรธรรมการหาทางดับความทุกข์อันเป็นส่ิงไม่ดีงามท้ังปวงเป็นความดีสูงสุด โลกียธรรม
เว้นจาการทําบาปเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันเป็นการทําความดีในระดับท่ัวไป  
 นักปกครอง  มีความหมายว่า  บุคคลผู้มีหน้าท่ีในการดูแลคุ้มครองบริหารจัดสรรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ให้ความยุติธรรมปกป้องประชาชนท้ังหลายเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม อีกท้ังนัก
ปกครองนั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลาย โดยผู้ปกครองนั้นจะต้องรู้จักใช้ความ
เป็นศาสตร์และศิลป์  เพื่อสร้างความยอมรับความเช่ือมั่นความเช่ือถือจากประชาชนในประเทศหรือ
สังคม  แล้วยอมประพฤติปฏิบัติ หรือช้ีขาดในข้อพิพาทความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสงบ
สุขของสังคม 

 หลักการและทฤษฎี จริยธรรมนักปกครองนั้น เมื่อกล่าวตั้งแต่ถึงจุดเริ่มต้น จะพบว่า การเป็น
นักปกครองนั้น ต้องเริ่มต้นจากจริยธรรมท่ีเป็นในเรื่องของส่วนตัวบุคคลก่อนโดยการ ได้รับการอบรม
บ่มเพาะปลูกฝัง ต้ังแต่วัยเด็กและพัฒนาขึ้น จนสู่การมีวุฒิภาวะ ทางด้านจริยธรรมอย่างเพียงพอ
ก่อนท่ีก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการเป็นนักปกครอง ในส่วนของการเป็นนักปกครองนั้น ก็ต้องอาศัย
จริยธรรมท่ีถูกปลูกฝังในตัวก่อนจากนั้นก็จะได้กล่าวถึงตัวจริยธรรมท่ีเป็นเรื่องของบทบาทหน้าท่ีท่ีตัว
ของผู้ปกครองนั้นจะต้องเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีให้อย่างเหมาะสม เพราะการเป็นนัก
ปกครองท่ีดีนั้น นอกจากพื้นฐานทางด้านจริยธรรมในจิตใจแล้ว ก็ต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ 
เข้ามาประกอบด้วยศักยภาพต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีสําคัญได้ช่ือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะทําให้
การเป็นนักปกครองท่ีดีได้ ก็ต้องมีการบูรณาการในหลาย ๆ เรื่องแต่เนื้ออื่นส่ิงใดแล้วในเรื่องของ
ทฤษฎีจริยธรรมของนักปกครองอาจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการท่ีนักปกครองนั้นมีหน้าท่ีท่ีจะ ควบคุม 
หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของผู้ท่ีอยู่ใต้ปกครองของตนให้ได้รับความสุข 
สงบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ใต้ปกครองและสามารถทําให้บ้านเมือง หรือหน่วยงาน
ท่ีนักปกครองดูแลอยู่นั้น เกิดความสงบเรียบร้อย ด้วยดี 

5.1.2 ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมมหาภารตะ 
วรรณกรรมมหาภารตะเป็นเรื่องราวระหว่างตระกูลเการพและตระกูลปาณฑพ ซึ่งสืบ

สายโลหิตเดียวกัน ฝ่ายปาณฑพ ประกอบด้วยพี่น้อง 5 คน ได้แก่ยุธิษฐิระ เป็นผู้นําฝ่ายปาณฑพ ภีมะ 
อรชุน นกุล และสหเทพ ฝ่ายเการพ ประกอบด้วยเหล่าพี่น้อง ท้ัง 100 คน โดยมีทุรโยธน์ เป็นพี่ชาย
คนโต และเป็นผู้นําฝ่ายเการพ ความขัดแย้งของสองตระกูลนี้ เป็นเรื่องราวการแย่งชิงราชสมบัติ จน
นําไปสู่จุดแตกหักของสองตระกูล จนไม่สามารถเจรจายุติลงได้ และมีความขัดแย้งซ้อนความขัดแย้ง
ในหมู่เครือญาติและมิตรสหายของท้ังสองตระกูล จากนั้นท้ังสอง ได้ทําการรวบรวมพันธมิตรไพร่พล 
กองทัพ แล้วท้ังสองตระกูลนี้เคล่ือนกองทัพเข้าทําสงครามท่ีทุ่งราบกุรุเกษตรใกล้แม่น้ํายมุนา เป็น
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เวลา 18 วัน สงครามครั้งนี้ได้ล้าง ผลาญชีวิตผู้คนของท้ังสองฝ่ายล้มตาย อย่างมากมายมหาศาลและ
จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายปาณฑพ 

5.1.3 จริยธรรมนักปกครองที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 1) จริยธรรมนักปกครองภีษมะ 

  (1) ความกตัญญ ูเป็นจริยธรรมท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ใต้ปกครอง เมื่อนักปกครองมีความกตัญญูต่อบิดามารดาตน ความสํานึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ 
กตัญญูต่อราษฏร์ในการดูแลราษฏร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ก็จะมําให้ราษฏร์เอาเป็นแบบอย่างของความ
กตัญญู จงรักภักดีท่ีผู้ปกครอง สร้างความเป็นปึกแผ่นของแว่นแคว้นได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

(2) ความเสียสละ ในเรื่องความเสียสละของภีษมะนั้น เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัวไม่มี
ความละโมบโลภมาก แม้ว่าราชสมบัตินั้นจะอยู่ในมือของตนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยคิดจะเอามาเป็นของ
ตน ภีษมะนั้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะทําอะไรไม่เคยเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง ภีษมะยอม
เสียสละความสุขของตนเอง เพื่อความกตัญญูต่อบิดาของตนเพื่อราชบัลลังก์และเพื่อความมั่นคงของ
บ้านเมืองของตนเอง ถึงแม้ภีษมะต้องสละชีวิตในสนามรบ ภีษมะก็พึงกระทํา เพื่อปกป้อง ราชบัลลังก์ 
ท่ีตนเองได้ให้สัจจะวาจาจะปกป้องไว้       

(3) ความซ่ือสัตย์ คุณลักษณะนิสัยพฤติกรรมของภีษมะนั้น อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม
ท่ีสําคัญคือความซื่อสัตย์ จึงทําให้ ภีษมะนั้น ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวง ไม่โลเลตัดสินใจได้เด็ดขาด ไม่
คดโกง ใม่เป็นคนตลบตะเลง เป็นบุคคลท่ีหน้าเช่ือถือ และเป็นยกย่องเช่ือมั่นและเคารพนับถือของ
กษัตริย์ท้ังหลายในวรรณกรรมมหาภารตะ เพราะด้วยความเป็นคนท่ีซื่อสัตย์ รักษาคําพูด ถึงแม้ว่า
ด้วยฐานะจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ตาม ผู้ปกครองท่ีดีจึงความมีความซื่อสัตย์ เพราะความซิ่สัตย์เป็น
จริยธรรมท่ีสําคัญท่ีจะทําให้นักปกครองเป็นผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทําให้ผู้ใต้บังคัญบัญชา มีความ
เช่ือมั่นในตัวผู้ปกครอง ไม่เป็นท่ีหวาดระแรง สงสัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และได้ความไว้เนื้อเช่ือใจจาก
ทุกๆฝ่ายท่ีอยู่รวมกัน 

 2) จริยธรรมนักปกครองของพระกฤษณะ 
 (1) ความสามารถในการจูงใจ   เป็น คุณ ลักษณะเด่นของพระกฤษณ ะ  

ความสามารถในการจูงใจคน การจูงใจคนนั้นเป็นทักษะสําคัญท่ีผู้นําท้ังหลายหรือนักปกครองควรจะมี
ในตน ถ้าหากผู้นําต้องการท่ีจะ ทําให้ภารกิจ ท้ังหลายท่ีผู้นําต้องการบรรลุเป้าหมายประสบ
ความสําเร็จ ในภารกิจต่างๆนั้น ในบางครั้งเป็นเรื่องท่ียากท่ีจะทําให้สําเร็จได้ ในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็
เช่นกัน เมื่อเป้าหมายของอรชุนนั้นคือการทําสงครามและต้องชนะในสนามรบเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่
ปัญหาคือ ข้าศึกของอรชุนคือเหล่าญาติผู้ใหญ่พี่น้อง และมิตรสหาย ในการท่ีจะบอกให้อรชุนรบนั้น
ไม่ใช่เรื่องท่ีจะทําง่ายๆ การท่ีให้คนๆหนึ่งจับอาวุธไปฟาดฟันเหล่าญาติพี่น้องตนเอง ทักษะในการจูงใจ 
จึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญ และจะทําให้อรชุนเข้าใจเหตุผลท่ีต้องทํา ทําไปเพื่ออะไร ปลุกใจให้กล้าพอท่ีจะทํา
ได้อย่างไร และผลท่ีตอบมาจะได้อะไรหลักการเหล่านี้ ก็ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใหย้อมปฏิบัติตามคําส่ัง
ท่ีผู้นําหรือนักปกครองต้องการได้อย่างเต็มความสามารถสุดกําลังความสามารถ ซึ่งเป็นทักษะท่ีผู้นํา
หรือนักปกครองจะขาดมิได้ 
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 3) จริยธรรมนักปกครองของอรชุน 
         (1) ความเชี่ยวชาญในการรบ เป็นจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีนักปกครอง ต้องมี อรชุนได้

ใช้คุณลักษณะนี้ในการปกป้องบ้านเมืองของตนและมิตรสหายให้รอดพ้นจากการรุกรานอรราชศัตรู  
เพราะนักปกครองมี ผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการดูแลปกป้อง ประชาชนผู้ภายใต้การปกครอง ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในโลกปัจจุบัน ประเทศต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอํานาจ หรือ
ประเทศเล็กๆ นั้น ต่างก็มีความขัดแย้งไม่ว่าจะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรท่ีมีจํากัด แต่
ประชากรแต่ละประเทศกลับสวนทางกัน คือมีประชากรหนาแน่นขึ้น จึงมีความขัดแย้งในการแย่งชิง
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัด การรบหรือการทําสงครามก็เป็นเครื่องมือในการแย่งชิงและปกป้อง
ทรัพยากรของตนเอง ถ้าหากนักปกครองหรือผู้นํามีความสามารถในความเช่ียวชาญในการรบ มี
กองทัพท่ีเข้มแข็ง มียุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย ก็สามารถใช้ส่ิงเหล่านี้ ในการเป็นเครื่องมือในการดําเนิน
นโยบาย ถ่วงดุล เจรจาต่อรอง ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของตนเอง แต่ถ้าหากนัก
ปกครองนั้นไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการรบหรือการทําสงคราม 
ก็ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศท่ีผู้นํามีความรู้ความสามารถในการรบท่ีมากกว่า และในท่ีสุดก็
จะถูกแย่งชิงทรัพยากรไป ย่อมทําให้ประชาชนภายใต้การปกครองได้รับความเดือดร้อน จาก
ทรัพยากรท่ีมีใช้ไม่เพียงพอ เพราะถูกประเทศท่ีมีกําลังรบท่ีเหนือกว่าแย่งชิงไป  สุดท้ายอํานาจและ
ความเป็นนักปกครองก็ต้องส้ินสุด 

 (2) ความกล้าหาญทางจริยธรรม  การท่ีอรชุนนั้นแสดงความกล้าหาญทาง
จริยธรรมด้วยการยอมเนรเทศตัวเองเพื่อรักษา ข้อตกลงท่ีตนเองได้ให้ไว้กับพี่น้องจึงเป็นส่ิงท่ีอรชุน
ตัดสินใจได้ถูกต้อง เพราะถ้าหากอรชุนเลือกท่ีจะนิ่งเฉย และยอมรับการให้อภัยจากพี่ชายและไม่
เนรเทศตัวเองก็อาจจะสร้างบรรทัดฐานท่ีไม่ดีให้กับหมู่พี่น้องซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต การ
ท่ีเป็นผู้นําหรือนักปกครองท่ีดีนั้น ส่ิงท่ีแสดงออกถึงภาวะทางจริยธรรมได้ดีท่ีสุด ก็คือความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิด ใช่ว่าเมื่อทําผิดแล้วมีคนให้อภัย ไม่มีใครรู้เห็นหรือทําความผิด
แล้วไม่ยอมรับ หรือตัวเองมีอํานาจท่ีจะทําให้ความผิดเหล่านั้นไม่เป็นความผิดได้ ก็ย่อมอาจเป็นท่ี
ครหาของสังคมและทําให้ความน่าเช่ือถือในฐานะนักปกครองผู้นําหรือผู้บริหารต้องถูกบ่ันทอนลงได้ 

 4) จริยธรรมนักปกครองของทุรโยธน์ 
 (1) ความสามารถในการบ ริหารงานบุ คคล  ทุรโยธน์มีนั้ น ในเรื่องของก

ความสามารถในการบริหารงานบุคคล และส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าส่ิง
เหล่านี้จึงทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างกรรณะนั้นรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและทุ่มเทศักยภาพ ความรู้
ความสามารถท่ีมีรับใช้ทุรโยธน์อย่างสุดกําลังจนถึงท่ีสุดกรรณะจะรู้ชาติกําเนิดของตนเองภายหลังว่า
เป็นตนเองมีชาติกําเนิดว่าเป็นพี่น้องกับฝ่ายปาณฑพ แต่กรรณะนั้นก็ยังจงรักภักดีต่อทุรโยธน์ในฐานะ
บุคคลท่ีมีบุญคุณให้โอกาสตนเอง   

หากนักปกครองท้ังหลายยึดเอาแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติข้อไปใช้ในการบริหาร
ปกครองก็ย่อมจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถศักยภาพทํางานให้เราอย่างเต็มท่ี และมี
ความจงรักภักดีในการทํางานต่อเราเป็นอย่างมาก 
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 5) จริยธรรมนักปกครองของยุธิษฐิระ 
 (1) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นส่ิงท่ีผู้นํา

ท้ังหลายควรท่ีจะประพฤติปฏิบัติการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่อนแอ ไปด้วย
ในทางตรงกันข้ามการอ่อนน้อมถ่อม ด้วยกิริยาอ่อนน้อม การแสดงออกด้วยความเคารพให้เกียรติ  
วาจาอ่อนหวาน การพูดจาด้วยถ้อยคําสุภาพเรียบร้อย จิตใจอ่อนโยน คือการมีสติมองโลกในแง่บวก 
ไม่มีขุ่นเคืองใจ  เป็นจริยธรรมท่ีช่วยให้บรรเทาปัญหาทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งความตึงเครียดได้
เบาบางลงและทําให้ไปสู่หนทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสุด ประโยชน์ของช่วยในการรักษาน้ําใจผูก
มิตรไมตรีได้ด้วย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย 
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่องจริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ ผู้วิจัย
พบว่า มีหลักจริยธรรมนักปกครองท่ีสอดคล้องกับจริยธรรมของนักปกครองท่ีใช้ได้ ในปัจจุบัน
ดังต่อไปนี้ 
  1) จริยธรรมที่เก่ียวกับนักปกครอง 
   (1) นักปกครองต้องมีความซื่อสัตย์ 

 (2) นักปกครองต้องมีความกตัญญู 
 (3) นักปกครองต้องมีความเสียสละ 
 (4) นักปกครองต้องมีความสามารถในการจูงใจคน 
 (5) นักปกครองต้องมีความสามารถในการรบ 
 (6) นักปกครองต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 (7) นักปกครองต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
2) จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 (1) ทศพิธราชธรรม 
 (2)  จักรวรรดิวัตร  
 (3)  ราชสังคหวัตถุ  
 (4)  พรหมวิหารธรรม 
 (5)  อคติ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องนี้ทําให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีกับหลักจริยธรรมของนักปกครอง

ประวัติความเป็นมาจริยธรรมของนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะและหากจะมีการวิจัย
เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมของนักปกครองในครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอหัวข้อในการทําวิจัยดังต่อไปนี้   

 1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมของนักปกครองหญิงในวรรณกรรมมหาภารตะ 
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 2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะ 
  3) ศึกษาวิจัยคุณลักษณะและหน้าท่ีของนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะ 
  4) ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักการเมืองใน

ประเทศไทยกับวรรณกรรมมหาภารตะ  
  5) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยธรรมในวรรณกรรมมหาภารตะกับการต่อสู้

ทางการเมือง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  เพื่อประกอบงานวิจัยของ พระรัตภูมิ ฐานิโย (ผ่องแสง) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร สาขาการปกครอง ( GOVERNMENT ) หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองท่ีปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ ( Analytical 
Study of The Reller’s  Virtue in Mahabharata Literature ) เพื่อเป็นข้อมูลเขียนงานวิจัย
ต่อไป 
ตอนที่  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้เช่ียวชาญ....................................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
............................................................................ 
วันท่ีสัมภาษณ์..........................................เดือน........................พ.ศ............................................. 
เริ่มสัมภาษณ์...............................น. เลิกสัมภาษณ์..................น. รวมเวลา ........ช่ัวโมง.......นาที 
ตอนที่  2.  ข้อก าหนดในการสัมภาษณ์ 

   1.แนะน าตัว แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 

   2.ต้องขออนุญาตท าการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์  เพราะจดบันทึกไม่ทัน 
แต่การบันทึกในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะไม่น าไปเผยแผ่ท่ีไหน นอกจากผู้วิจัยจ าน าไปเปิดเพื่อประโยชน์
ด้านการวิจัยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น 

ตอนที่ 3 . ประเด็นค าถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ประเด็นที่ 1 จริยธรรมของนักปกครองตัวละครในวรรณกรรมมหาภารตะ 
 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับจริยธรรมของตัวละครในวรรณกรรม ทั้ง  5  คน ประกอบ   
1)  ภษีมะ  2) พระกฤษณะ  3)  ทุรโยชน ์ 4) อรชุน    5) ยุธิษฐิระ 
 โดยแบ่ง เป็น 3 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
 
1) ภีษมะ   

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................ 
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2) พระกฤษณะ   

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................ 
 

3) ทุรโยชน์   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) อรชุน  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   

 
 
  5) ยุธิษฐิระ 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ขอพระขอบพระคุณและขอเจริญทุกรูป/ท่าน ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์และให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจัยเพื่อน าไปพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป 

 

 

    พระรัตภูมิ  านิโย (ผ่องแสง) 
   นักศึกษาปริญญโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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  ภาพการสัมภาษณ์  
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาพการสัมภาษณ์  
                                รศ.ดร. ส าเนียง  เลื่อมใส 

อาจารย์ประจ าศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพการสมัสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

ผศ.ดร. นาวิน  โบษกรณัฏ   
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 
บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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บทสัมภาษณ์ 
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ในการท่ีจะท าความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมในตัวละครในวรรณกรรมมหาภารตะ นั้น ต้องท า
ความเข้าใจในสาระส าคัญ วรรณกรรมเรื่องนี้เสียก่อน วรรณกรรมมหาภารตะ เป็นเรื่องราวความ
ขัดแย้งของ เหล่าพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ฝาย คือฝ่าย เการพ ท่ีน าโดยทุรโยธน์
กับอีกฝ่าย คือ ฝ่ายปาณฑพท่ีมียุธิษฐิระ เป็นผู้น า ซึ่งน าไปสู่การท าสงครามครั้งใหญ่ ท่ีทุ่งกุรุเกษตรมี
การรบพุ่งและมีการนองเลือดบาดเจ็บล้มตายกันอย่างมากมาย 
 ภีษมะ 
       ภีษมะเป็นตัวละครท่ีมีความส าคัญอย่างมาก เป็นผู้อุปถัมถ์ค้ าชู ราชบัลลังค์ของนครหัสตินาปุ
ระ  โดยท่ี ภีษมะเลือกท่ีจะปกป้อง ฝ่ายเการพท่ีมีอ านาจเหนือราชบัลลังค์ ตามสัจจะวาจาท่ีตนได้เคย
ให้เอาไว้ ว่าจะปกป้องรักษาไม่แย่งชิงบัลลังค์ บุตรและทายาทอัดเกิดจากพระนางสัตยวดี  

ภาวะผู้น า 
ภีษมะนั้นอยู่ใน ภาวะ 2 ภาวะคือภาวะความเป็นเครือญาติ ภีษมะอยู่ในฐานะปู่ ของท้ังสอง

ฝ่ายท้ังเการพและปาณฑพและยังอยู่ในภาวะของหน้าท่ีการเป็นนักรบ การเป็นผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์ 
ภาวะของความเป็นญาติ ภีษมะก็ท าหน้าท่ีได้ดีคือส่ังสอนอบรมให้ความรู้จัดหาอาจารย์มา

สอนให้กับพี่น้องท้ังสองฝ่าย มีให้มีความพร้อม ความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นกษัตริย์ใน
อนาคตได้ 

ภาวะของความเป็นนักรบ ในการท าสงครามท่ีสมาเองก็ได้ท าหน้าท่ีในการเป็นแม่ทัพใหญ่ใน
การรบและท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีจนสามารถสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายปาณฑพอย่างมากโดยไม่
ค านึงถึงความเป็นญาติท่ีต้องมานั่งเกรงใจกันมีความกตัญญูองอาจแสดงออกชัดเจน ในภาวะความเป็น
ผู้น าท่ีต้องมีความชัดเจนตัวอย่างเมื่อท่ีเลือกจะสวมเส้ือหรือเลือกข้างใดแล้วก็ต้องแสดงออกในการ
กระท าภาวะอย่างเต็มท่ี ซึ่งจะท าให้พูดตามปฏิบัติหน้าท่ี ยังไม่ลังเล 

คุณธรรมของผู้น า 
ภีษมะได้ช่ือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความ เป็นคนน่าเอาเยี่ยงอย่างยกย่องเป็นคนท่ีมีชีวิตเพื่อผู้อื่น

เพื่อประเทศชาติซึ่งในวรรณกรรมเราจะไม่เห็นว่าพฤติกรรมใดเลยท่ีภีษมะท าเพื่อตนเองจะท าอะไรยึด
เอาประโยชน์ของผู้อื่นและบ้านเมืองเป็นส าคัญ 

คุณสมบัติของผู้น า 
ในการท าหน้าท่ีผู้น า หรือความเป็นขัตติยะวรรณะกษัตริย์ มีความกล้าหาญในการรบการ

ตัดสินใจมีความเด็ดขาดชัดเจนมีความยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความรู้รอบด้านถือว่าเป็นนักรบใน
อุดมคติท่ีควรจะเป็น 
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 กฤษณะ 
 ในมุมมองเป็นตัวละครท่ีแทรกเข้ามาเพื่อให้เห็นภาพของตัวละครหลักการท าหน้าท่ีและ
ด าเนินเรื่องของตัวละคร  กฤษณะเองก็มีบทบาทในการท่ีช่วยเหลือฝ่ายปาณฑพ เมื่อเวลาท่ีได้รับกับ
ความยุติธรรมหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากส่ิงท่ีไม่ดีเกิดขึ้น 

ภาวะผู้น า 
 กฤษณะเองมีบทบาทอย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเป็นผู้น าคือความสามารถในการจูงใจ
ปลุกเร้ากระตุ้นเตือนให้คนท่ีใกล้จะหมดส้ินหวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเหมือนอนุสาวนจารย์ประจ า
กองทัพให้นักรบให้ทหารของตนมีขวัญก าลังใจท่ีจะจับอาวุธในการต่อสู้ต่อไปอย่างท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมท่ีเป็นเรื่องแยกย่อยคือโดยปรากฏว่ารบเถิดอรชุนหากเจ้าชนะปฐพีนี้จะอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเจ้าหากเจ้าแพ้จะไม่เสียท่ีเกิดมาเป็นกษัตริย์ผู้ตายในสนามรบจริงแล้วไม่มีใครตายจริง 
ด้วยถ้อยค าเหล่านี้ได้ถูกป่นนให้อรชุนเกิดก าลังใจเหิมมากพอท่ีจะท าให้อรชุนลุกขึ้นจับอาวุธเข้าสู่สนาม
รบต่อไปเหมือนกับลักษณะค าสอนของพุทธเจ้าท่ีท าให้เกิดความแจ่มแจ้งอธิบายส่ิงท่ีต้องท าอยู่
ตรงหน้าให้เข้าใจจงใจพูดแล้วจงใจให้ปฏิบัติตามได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกล้าหาญท าให้ผู้ฟ่ง
เกิดความกล้าหาญมีความมั่นใจท่ีจะปฏิบัติตามในวรรณกรรมเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าอรชุนเป็นคนส าคัญ
ของฝ่ายฟ่นธงก าลังท้อแท้ท้ิงอาวุธออกจากสนามรบชนะก็พูดโน้มน้าวให้เกิดความกล้าหาญกับมาท า
การรบต่อไปได้มีความร่าเริงผู้ฟ่งไม่เกิดความน่าเบื่อพวกเร้าอารมณ์มีก าลังใจกลับมารักอีกครั้งซึ่ง
ภาวะของพระกฤษณะสามารถเทียบเคียงกับทฤษฎีจูงใจทฤษฎีจิตวิทยาทางทหาร ซึ่งหากศึกษาย้อน
ไปก็จะพบว่าในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระองค์เองน่าจะเคยศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้และน าแนวคิดใน
วรรณกรรมเรื่องนี้มาใช้ในกองทัพโดยการต้ังต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ข้ึนท าหน้าท่ีปลุกขวัญอ่อนทับให้
มีความกล้าหาญและท าการลบโดยผ่านหนังสือและบทความต่างๆท่ีเป็นพระราชนิพนธ์โดยท่ีพระองค์
พยายามจะท าตัวเป็นพระกฤษณะซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลก 
ประกอบกับพระองค์ทรงได้ไปศึกษาท่ีประเทศอังกฤษในช่วงท่ีพระองค์ศึกษานั้นก็มีการแพร่หลายของ
วรรณกรรมต่างๆและวัฒนธรรมจากอินเดียจึงได้น าแนวคิดและความเป็นพระกฤษณะออกมาใช้ด้วย 

คุณสมบัติผู้น า 
 ในคุณสมบัติของปริศนาเองก็เห็นได้ว่ามีความสามารถในการจูงใจคนแล้วอีกอย่างหนึ่งท่ีกิ
สนะท าได้ดีขึ้นปกครองบ้านเมืองสงบเรียบร้อยและยังสามารถสร้างกองทัพท่ีเข้มแข็งซึ่งกองทหารของ
พระกิสนะนั้นมีช่ือเสียงเป็นท่ีเกรงกลัวก็คือกองทัพนารายณีเสนา เมื่อจุดแตกหักของพี่น้องท้ังสอง
ตระกูลเกิดข้ึนเพราะกิสนะเองก็ถูกมองเป็นตัวเลือกจากท้ังสองฝ่ายท่ีจะดึงมาเป็นกองก าลังท่ีจะเข้าท า
การรบกัน 

คุณธรรมของผู้น า 
 หากมองไปในเรื่องของคุณธรรมความดีงามในวรรณกรรมเราจะทราบกันดีว่าพระกฤษณะ
เป็นคนท่ีคอยกระตุ้นแนะน าในการสู้รบให้กับอรชุนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการช่วยฝ่ายธรรมะท่ีมี
ก าลังน้อยกว่าให้ชนะฝ่ายอธรรมท่ีมีก าลังกว่าแต่มองในฐานะมนุษย์ธรรมดาหรือนักรบก็จะเห็นได้ว่าท่ี
จะนะเองประกอบไปด้วยเล่ห์กลอุบายท่ีจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างแรกก็คือไม่มีความเป็น
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สุภาพบุรุษของการเป็นนักรบเอาเสียเลยท่ีน ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าศิขัณทินมาลงหลอกล่อให้อรชุน
สังหารภีษมะ  
 อรชุน  
 อรชุนนับว่าเป็นตัวละครท่ีมีบทบาทอย่างมากตัวละครในวรรณกรรมมีภาพลักษณ์เป็นนักรบ
ชายชาติทหารท่ีสง่างามมีความโดดเด่นในฝีมือการกเป็นอย่างมากโดยการใช้ธนูเป็นอาวุธท่ีเล่ืองลือ 
 ภาวะผู้น า 
  ในเรื่องของภาวะผู้น าตัวอรชุนเองนั้นหากเทียบกับตัวละครอื่นนั้นจะเห็นได้ว่าภาวะ
ผู้น าของอรชุนเทียบไม่ได้กับตัวละครอื่นเลยในด้านความสามารถในการตัดสินใจอรชุนนั้น ไม่เด็ดขาด
ในการตัดสินใจและการแยกแยะระหว่างหน้าท่ีกับญาติพี่น้องซึ่งสังเกตได้จากการท่ีเกิดจากการถอดใจ
จะไม่ออกรบเพราะรู้สึกของตนโดยท่ีมีกี่คณะคอยกระตุ้นเตือนปลุกเร้าให้กล้าหาญตลอดเวลาซึ่งเป็น
คนท่ีไม่ได้ส าคัญท่ีท าให้ภาวะผู้น า 

คุณสมบัติผู้น า 
 เรื่องคุณสมบัติของผู้น าการเป็นกษัตริย์หรือนักรบอรชุนนั้นในเรื่องความกล้าหาญในการรบ
และการเสียสละของอรชุนพบในวรรณกรรมท่ีอรชุนเลือกท่ีจะรักษาสัญญาท่ีมีไว้ให้กับมารดาในการ
แบ่งส่ิงต่างๆท่ีได้มาโดยการยอมสละชายาของตนเพื่อให้พี่น้องร่วมกันความสามารถในการช่วยเหลือยุ
ทธิธีระในการบริหารรัฐกิจของนครรัฐได้อย่างดีแม้จะท าหน้าท่ีต่างๆท่ีมอบหมายให้ก็ส าเร็จเรียบร้อย 
 คุณธรรมของผู้น า 
 คุณธรรมของอรชุนจะว่าไปแล้วอาจจะเป็นดาบสองคมท่ีท าให้คุณนั้นในเวลาเดียวกันเป็นคน
จิตใจอ่อนโยนมีความเมตตาจิตใจท่ีงดงามซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีอรชุนช่วยเหลือจากการเผาป่าในการ
สร้างเมืองอินทป่ตและการให้การช่วยเหลือชาวเมืองท่ีถูกขโมยโคนันเองต้องเดือดร้อนตัวเองส่ิงเหล่านี้
เป็นคุณธรรมท่ีดีท่ีอยู่ในตัวละคร 
 ทุรโยธน์ 
 ตัวละครท่ีช่ือว่าทรุโยธน์โดยภาพรวมหรือส่ิงท่ีวรรณกรรมพยายามไว้คือการน าเสนอในด้านท่ี
ช่ัวร้ายเป็นตัวแทนความไม่ดีแต่ภาพลักษณ์ท่ีไม่สวยงามแต่ยอดยังแอบซ่อนในด้านท่ีดีของรถอยู่
เช่นกัน 

ภาวะผู้น า 
 ลักษณะท่ีแสดงถึงภาวะผู้น าของโลกจะเป็นผู้น าท่ีมุ่งผลส าเร็จเป็นส าคัญ ในความเป็นผู้น า
ของทุรโยธน์มีความละม้ายคล้ายกับโจโฉในวรรณกรรมสามก๊กคือเลือกใช้คนให้มาท างานให้ส าเร็จโดย
ไม่ค านึงถึงความหลังว่าจะเป็นมาอย่างไรให้ความส าคัญ ศักยภาพของคนท่ีจะท างานให้มากกว่าชาติ
ตระกูลซึ่งเป็นลักษณะเด่นภาวะผู้น าท่ีมีพึ่งมี 

คุณสมบัติผู้น า 
 เรื่องคุณสมบัติการเป็นผู้น าของทรุโยธน์ท่ีเด่นชัด คือความสามารถในการเจรจาในช่วงท่ีฝ่าย
เการพและปาณฑพมีความขัดแย้งไม่สามารถท่ีจะเจรจาสงบศึกต่อไปได้ ก็เริ่มมีการออกแสวงหา
พันธมิตรในการร่วมท าสงคราม  ทรุโยธน์นั้นสามารถท่ีจะน าพันธมิตรร่วมได้ถึง 11 กองทัพหนึ่งใน
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กองทัพท่ีเข้ามาร่วมนั้น ทรุโยธน์สามารถท่ีจะเจรจาโน้มน้าวจนน ามาร่วมกองทัพเป็นญาติของฝ่าย
ปาณฑพได้ด้วย 
 คุณธรรมผู้ของผู้น า 

ทุรโยธน์ เองโดยพื้นฐานจากการใช้ชีวิตต้ังแต่เยาว์วัยจนโตมาจะเห็นได้ว่ามีปมท่ีเกิดจาก
ความขัดแย้งต้ังแต่วัยเยาว์กับพี่น้องปาณฑพและความเนื้อต่ าใจในฐานะของโอรสกษัตริย์แห่งนครหัสติ
นาปุระ แต่กลับถูกมองข้ามตลอดเวลา  ประกอบกับการถูกยุยงส่งเสริมจากศกุนิผู้เป็นลุง ให้เครียด
แค้นเหล่าพี่น้องปาณฑพตลอดเวลา จึงเป็นตัวบ่มเพาะให้ทุรโยธน์กลายเป็นคนท่ีช่ัวร้ายมีความอิจฉา
ริษยา ไปซึ่งคุณธรรมของผู้น าจะประกอบไปด้วยความอิจฉาริษยาไม่ได้ 
 ยุธิฐิระ 
 ยุธิฐะระเป็นตัวละครท่ีส าคัญตัวละครหนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากในวรรณกรรมเรื่องนี้มีบทบาท
ในฐานะผู้น าของฝ่ายซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวแทนของความดีงามความเป็นผู้น าความถูกต้อง 
 ภาวะผู้น า 
 ตัวยุธิษฐิระอยู่ในฐานะของพี่ใหญ่ในฝ่ายปาณฑพ ในวรรณกรรมประเภทอิติหาส  จะต้องเล่า
เรื่องท่ีผสมกับความเป็นเทพปรัมปราสักหน่อย โดยกล่าวไว้ว่ายุธิษฐิระนั้นเป็นลูกของพระยมซึ่งเป็น
เทพแห่งความยุติธรรมการแสดงออกของยุธิษฐิระต้องแสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมซึ่ง
ปรากฏในหลายเหตุการณ์ในวรรณกรรมเรื่องนี้และเป็นผู้ท่ีปกป้องดูแลพี่น้องปาณฑพด้วยซึ่งตัวยึดมั่น 
ในความเป็นขัตติยะมานะกษัตริย์และมีใครมาดูหมิ่นได้ 
 คุณสมบัติของผู้น า 
 ยุธิษฐิระนับได้ว่ามีคุณสมบัติของผู้น าอย่างสมบูรณ์พร้อมความสามารถในการบริหารรัฐกิจซึ่ง
เป็นผลมาจากการได้รับการอบรมปลูกฝ่งดีท่ี ยกตัวอย่างในสภาบรรพ ตอนท่ีฤาษัมุนีนาทต้ังค าถามถึง
คุณสมบัติในการดูแลบ้านเมืองของกษัตริย์ก็ตอบได้อย่างครบถ้วนแสดงถึงสติป่ญญาความสามารถ
ความเป็นกษัตริย์ปกครองได้อย่างดีท่ีมีอยู่ในตัว 

คุณธรรมของผู้น า 
 ลักษณะนิสัยเป็นคนท่ีมีคุณธรรมเป็นตัวละครท่ีหนักแน่นต้ัง  ถ้าหากอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ก็
อาจต้ังข้อสังเกตในเรื่องท่ียุธิษฐิระระนั้นในการพนันจนต้องเสียบ้านเสียเมืองเพราะอาจเป็นเพราะรัก
นั้นยึดมั่นความเป็นกษัตริย์ไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นและไม่ยอมพ่ายแพ้ซึ่งการเล่นสกาเป็นการละเล่นของ
กษัตริย์ท าให้วิธีรักยึดมั่นหน้าท่ีของกษัตริย์ถึงแม้จะรู้ตัวว่าพ่ายแพ้แต่ก็มิอาจหลีกเล่ียงได้   

กล่าวโดยสรุปในเนื้อหาสาระของวรรณกรรมมหาภารตะท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนัก
ปกครอง เท่าท่ีจะเห็นเด่นชัดท่ีสุด คือ ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การยึดมั่นในหน้าท่ีของตน
อย่างมั่นคง ซึ่งการไม่เห็นแก่ตัวนั้น เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ในการเป็นผู้น าเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อใดท่ีผู้
น าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง แล้วละเลยภาระหน้าท่ีของตน ย่อมน าความวิบัติมาสู่ตัวผู้น าในท่ีสุด 
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บทสัมภาษณ์ 
รศ.ดร. ส าเนียง  เลื่อมใส   

อาจารย์ประจ าศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วรรณกรรมมหาภารตะเป็นวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมากและนับว่ายาวที่สุดในโลกเรื่อง
หนึ่ง วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่วรรณกรรมท่ีแต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวท่ี
ถูกอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของชนชาติอินเดีย โดยเป็นเรื่องราวการรบพุ่งของชาวอารยันท่ีทุ่งกุรุ
เกษตรและมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมาก โดยมีการเล่าเรื่องสืบต่อกันมา และมีการเล่าเรื่อง
แทรก และมีการเรียบเรียงเรื่องความรู้สรรพวิทยาการต่างเข้ามาด้วย จนมีค ากล่าวว่า ไม่มีเรื่องใดใน
โลกนี้ท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในมหากาพย์มหาภารตะนี้  
 ในส่วนเรื่องจริยธรรมของนักปกครองนั้น ถ้าจะให้ไล่เรื่องในเรื่องจริยธรรมความสามารถและ
จริยธรรมนอกจาก 5 ตังละครนี้แล้ว ยังมีตัวละครทีน่าศึกษาอีกมากมายเลยท่ี เดียว โดยเฉพาะตัว
ละครฝ่ายหญิงก็มีความน่าสนใจ ในมุมมองการตัดสินป่ญหาทางจริยธรรม  การแก้ป่ญญา คุณธรรม
จริยธรรมท่ีน่ายกย่องและเป็นแบบอย่าง ซึ่งน่าจะน ามาใช้ได้ในป่จจุบันได้ 
 ภีษมะ 
 ภีษมะ เป็นตัวละครเด่นมากในวรรณกรรมเรื่องนี้ ท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะถ้าไม่มีภีษมะก็ไม่มีพี่
น้องปาณฑพและเการพท่ีเป็นคู่ขัดแย้งจนน าไปสู่สงคราม ภีษมะนั้นอยู่ในฐานะของผู้อภิบาลผู้ปกป้อง
ท่ีเคร่งครัดต่อหน้าท่ีเป็นอย่างมาก 

ภาวะผู้น า 
 ภีษมะมีวุฒิภาวะความเป็นกษัตริย์ท่ีสมบูรณ์แบบ แม้ตนเองจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ตาม ในเรื่อง
ความสามารถภาวะผ้น าท่ี  เพราะภีษมะได้ช่ือว่าเป็นกษัตริย์ท่ีสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านการเป็นผู้น า
และการเป็นนักรบท่ียิ่งใหญ่เพราะได้การศึกษาอบรมศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆการอบรมปลูกฝ่งมา
อย่างดีจากอาจารย์ท่ีดีท่ีสุดจึงไม่ต้องแปลกใจ  ท่ีภีษมะมีความสามารถในการรบการบริหารบ้านเมือง
เป็นอย่างดี ในฐานะพระยุพราช ถึงแม้ในวันท่ีตนเองต้องส้ินชีพก็ยังท าหน้าท่ีในการอบรมส่ังสอน 
เหล่าพี่น้องปาณฑพและเการพ ท้ังสองฝ่ายให้ท าหน้าท่ีของกษัตริย์ด้วยความถูกต้องดีงาม 
คุณธรรมของผู้น า 
 ความกตัญญู 
 ภีษมะเป็นตัวละครท่ีฉายภาพความดีงาม ท่ีมนุษย์ท่ัวไปไม่สามารถจะท าได้ คุณงามความดีท่ี
ภีษมะแสดงให้เห็นได้ชัด ในเรื่องแรก คือ การแสดงออกถึงความกตัญญู ท่ีเห็นความสุขของพระราช
บิดา มาก่อน ผลประโยชน์ของตนเอง หากเป็นปุถุชน คนธรรมดาคงไม่มีใครยอมเสียสละราชบัลลังค์
อ านาจของตนในอนาคต เพื่อให้พระราชบิดามีความสุขด้วยการแต่งงานแน่ๆ เพราะส่ิงท่ีตนเองเสียไป 
นอกจากจะยอมเสียอ านาจตนไปแล้วยังต้องดูแล พระราชโอรสท่ีพี่น้องต่างมารดา แล้วช่วยปกครองดู
ราชกิจให้ด้วย มันยากมากหาก คนท่ีอยู่ไกล้กับอ านาจแล้วไม่ถูกอ านาจครอบครองจิตใจให้คิดยึดเอา
อ านาจมาเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นความซึ่งของภีษมะเป็นอย่างมาก 
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ความซ่ือสัตย์ 
ภีษมะเป็นตัวละครท่ียึดมั่นในสัจจะวาจาท่ีตนเองได้พูดเอาไว้  ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้น าท่ีพึง

ปฏิบัติในป่จจุบันเป็นอย่างยิ่ง  ถึงแม้ว่าภีษมะอาจจะถูกมองว่าขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติมากไป 
แต่ถ้าหากมองว่าส่ิงท่ีภีษมะได้ล่ันวาจาไว้  เป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่  เปรียบกับการท่ีเรายึดมั่นในรัฐธรรมนูญ  
แต่หากภายหลังมีกฎหมายท่ีรองลงมาเกิดขัดกัน  แน่นอนว่าเราก็ต้องยึดมั่นในหลักซึ่งยึดหลักการนี้  

ความจงรักภักดี 
 ภีษมะได้ให้ค าสัตย์สาบานว่าจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ถึงแม้ฝ่ายปาณฑพ เป็นหลานของ
ตนเองและเป็นฝ่ายถูกกระท าแต่ฝ่ายปาณฑพ  มิได้เป็นผู้ครองบัลลังก์ภีษมะเห็นต้องเข้าข้างฝ่ายเกา
รพท่ีมีอ านาจในราชบัลลังก์  เพื่อเป็นการภักดีต่อค าสัตย์สาบานท่ีให้ไว้ว่าจะปกป้องราชบัลลังก์ด้วย
ชีวิต  ซึ่งภีษมะเข้ายึดค ามั่นสัญญานั้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

คุณสมบัติของผู้น า 
ภีษมะได้ช่ือว่าบุรุษเคราขาว  มีความองอาจสง่างามตามคุณสมบัติสุภาพบุรุษนักรบมีความรู้

ความสามารถในการรบและการปกครองเป็นอย่างดีการตัดสินใจท่ีเด็ดขาดมีความกล้าหาญเป็นท่ี
ยอมรับของเหล่านักรบท้ังปวง 
 อรชุน 
 อรชุนเป็นตัวละครท่ีมีความโดดเด่นในการรบเป็นขุนพลส าคัญของฝ่ายปาณฑพในการท า
สงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตรในวรรณกรรมนี้เป็นตัวละครท่ีภาพลักษณะงานอาหารผลงานตามแบบฉบับชาย
ชาตินักรบซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเอกท่ีส าคัญในวรรณกรรมเรื่องนี้และเป็นลักษณะเด่นท่ีเราจะพบเห็นใน
ตัวเอกของวรรณกรรมท่ีมีลักษณะแบบนี้ 

ภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าท่ีปรากฏในตัวละครในตัวนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดมากนักเพราะบทบาทของอรชุน
คือผลศึกฝ่ายปาณฑพ จะเป็นบทบาทของผู้ตามมากกว่าและเป็นผู้ตามท่ีดีเสียด้วยไม่ว่าจะการปฏิบัติ
ตามค าส่ังท่ียุธิษฐิระ ซึ่งเป็นผู้น าของฝ่ายปาณฑพ เป็นผู้ส่ังการมอบหมายให้ไปท าหรือปฏิบัติตามค า
สอนท่ีพระกฤษณะกล่าวลักษณะของอรชุนเป็นลักษณะของขุนศึกผู้ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้บัญชาการใน
การรบ 

คุณสมบัติผู้น า 
 อรชุนเองก็มีเช่นกันความรู้ความสามารถของอรชุนนั้นแน่นอนว่าต้องมีอย่างแน่นอนเพราะ
ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีความกล้าหาญในการรบตามลักษณะของกษัตริย์นั้นมีเด่นชัดในเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์อรชุนเองมากดูได้จากการท่ีอรชุนต้องเนรเทศตนเองก็ไปผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆจน
สามารถหาพันธมิตรมาร่วมรบในสงครามได้ความภักดีอรชุนมีความจงรักภักดีต่อพี่น้องเป็นอย่างมาก
ส่ิงเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นในตัวละครท่ีช่ือว่าอรชุน 

คุณธรรมของผู้น า 
 เรื่องคุณธรรมอรชุนมีคุณธรรมใดๆได้เช่นความกตัญญูจะเห็นได้จากการท่ีอรชุนนั้นรักษา
ค ามั่นสัญญาท่ีมีต่อมารดาความเมตตาท่ีเห็นได้จากการไม่สังหารถือมายาจนในท่ีสุดอสูรมายายอมท่ี
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จะสร้างนครแห่งใหม่ให้เหล่าพี่น้องฟ่นโยก ความเมตตาต่อราษฎรความเสียสละของอรชุนเป็น
คุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวอรชุน 
 ทุรโยธน์ 
 พยศเป็นตัวละครฝ่ายอธรรมในวรรณกรรมเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นด้วยการคอยบ่อนท าลายพี่
น้องฝ่ายปาณฑพท่ีเป็นฝ่ายธรรมะและบทบาทการเป็นผู้น าของโลกนั้นเป็นผู้น าท่ีน่าสนใจคนหนึ่งท่ี
ควรศึกษา 

ภาวะผู้น า 
 ทุรโยธน์เป็นคนท่ีให้ความส าคัญของความสามารถในตัวบุคคลมากกว่าชาติก าเนิดดูได้จาก
การท่ีทรยศสนับสนุนการนะผู้มีชาติก าเนิดจากวรรณะสุขให้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นต่างๆเพราะยอมรับ
ในความสามารถของกันนะ เปรียบได้กับค ากล่าวที่ว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรแต่จับหนูได้ก็เป็นพอ  
 คุณสมบัติของผู้น า 
 เป็นคนท่ีความเป็นนักเจรจาท่ีดีในเรื่องการผูกมิตรการเจรจากับผู้ใดมักจะประสบความส าเร็จ
เป็นผู้น าท่ีปกครองบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็งและเด็ดขาดและมีความความสามารถในการบริหาร
บ้านเมืองปกครองให้สงบเรียบร้อย 

คุณธรรมของผู้น า 
 คุณธรรมของสุดยอดก็คือการไม่ดูหมิ่นและแบ่งช้ันวรรณะซึ่งเป็นเรื่องท่ีเข้มงวดในสังคมฮินดู
วิธีการแบ่งช้ันวรรณะเป็นเรื่องส าคัญ  แต่ส่ิงท่ีทุรโยธน์มีในตัว  แต่ส่ิงท่ีเป็นข้อเสียของคือความอิจฉา
ริษยาท่ีส่ังสมมาต้ังแต่ในวัยเด็กต่อพี่น้องปาณฑพจึงพยายามท่ีจะจองล้างจองผลาญไปส่ิงเหล่านี้เองก็
ได้รับการปลูกฝ่งมาจากสกุลนี้ผู้เป็นลุงให้มีความเครียดแค้นต่อส่ิงเหล่านี้จึงน ามาสู่ตัวและเราพี่น้องกัน 
 ยุธิษฐิระ 
 ตัวละครท่ีช่ือว่ายุธิษฐิระเป็นตัวละครตัวแทนความดีงามความท่ีท ามีลักษณะความเป็นผู้น าท่ี
โดดเด่นด้วยการเป็นผู้น าในฝ่ายปาณฑพในสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร 

ภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้น าของตัวละครตัวนี้  ท่ีแสดงออกในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็มี
อยู่หลายเหตุการณ์แต่ท่ีเป็นหลักส าคัญส าคัญท่ีเห็นถึงภาวะความเป็นผู้น าของตัวละครตัวนี้แบ่งเป็น 2 
ประการ 

การไม่เป็นปฏิเสธค าพูดของผู้ใหญ่ 
 ในตอนท่ีมีความขัดแย้งระหว่างพี่น้องปาณฑพและฝ่ายเการพ  ท้าวธฤตราษฎ์ได้หาทางออก
ด้วยการแบ่งแผ่นดินให้สองฝ่าย โดยดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ของนครหัสตินาปุระให้กับฝ่ายพี่น้องเการพ
ซึ่งเป็นราชบุตรของพระองค์  และได้ยกดินแดนท่ีแห้งแล้งเป็นป่าให้กับเหล่าพี่น้องปาณฑพ แม้ว่าจะ
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ แต่ยุทธิษฐิระได้น้อมรับเอาดินแดนเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
และเคารพในการตัดสินใจของผู้เป็นผู้ใหญ่ 

ความยุติธรรม 
 ในระหว่างท่ีเราพี่น้องปาณฑพถูกเนรเทศให้ไปอยู่ในป่าก็มีเทวดาแปลงกายมาทดสอบความ
เป็นธรรมในตัวของยุธิษฐิระด้วยการต้ังค าถามว่าวันนั้นสูงสามารถเปล่ียนเป็นวรรณะพราหมณ์ได้ไหม
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ก็ตอบไปว่า  การท่ีคนเราเป็นพราหมณ์หรือเป็นศูรทไม่ใช่อยู่ท่ีชาติก าเนิดแต่อยู่ท่ีความประพฤติและ
คุณสมบัติประจ าตัวของนั้นผู้ท่ีเกิดวรรณะต่ าหากมีคุณธรรมประจ าใจประเสริฐยิ่งกว่าคนในวรรณะอีก 

คุณสมบัติของผู้น า 
 คุณสมบัติของผู้น าในตัวละครนี้มีความโดดเด่นหลายเรื่องซึ่งท่ีเป็นท่ีโดดเด่นกว่าผู้อื่นก็คือการ
ตัดสินใจในวรรณกรรมมหาภารตะเรื่องท่ีเป็นการตัดสินใจท่ีส าคัญท่ีจะน าพาไปสู่ความเปล่ียนแปลงๆ
จะมาจากยุทธิธีระเป็นส่วนใหญ่เช่นการประกาศสงครามฝ่ายเคารพการยอมรับเล่นการพนันสกาการ
หาพันธมิตรมาร่วมสงครามส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการตัดสินใจของยุธิษฐิระท้ังส้ิน 
 คุณสมบัติการปกครองนั้นมีอย่างครบถ้วนต้ังข้อสังเกตได้จากการท่ีตอบค าถามของฤาษีนาท
มุนี ถึงความสามารถความรู้ในการปฏิบัติตน ก็สามารถตอบค าถามท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ
เป็นกษัตริย์ต่ออย่างไม่มีข้อสงสัย  
พระกฤษณะ 
 บทบาทของพระกฤษณะในวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นการเข้ามาช่วยให้ด าเนินเรื่องไปเป็นอวตาร
ของพระนารายณ์ปางท่ี 8 เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า บทบาทของพระกฤษณะจะเป็นไปใน
ลักษณะมาช่วยฝ่ายธรรมะเสียเปรียบ คือฝ่ายปาณฑพ เอาชนะฝ่ายอธรรมคือฝ่ายเการพ  

ภาวะผู้น า 
 พระกฤษณะหากดูจากประวัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ของความเป็ นผู้น า
พอสมควรมีการคิดแบบด้วยเหตุด้วยผล ยกตัวอย่าง ในช่วงท่ีพระกฤษณะยังเยาว์วัย  ในหมู่บ้านของ
พระกฤษณะท่ีพักอาศัยมีการบูชายัญภูเขา พระกฤษณะได้ต้ังค าถามว่าเหตุใดพวกเราจะต้องบูชาภูเขา
ด้วยส่ิงท่ีเราควรท าก็คือการดูแลป่าไม้ภูเขาต้นน้ าให้อุดมสมบูรณ์  ไม่ใช่การบูชาภูเขาเทวดา ซึ่งไม่ได้
ท าประโยชน์อะไรให้กับคนในหมู่บ้านเลย  ตัวอย่างอีกประการหนึ่งการท่ีพระกฤษณะแบ่งรับแบ่งสู้
ด้วยการให้ทุรโยธน์และอรชุนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกองทัพกับตัวพระกฤษณะในการท า
สงคราม และอีกประการหนึ่งพระกฤษณะเองก็เป็นผู้น ากษัตริย์ท่ีมีกองทัพท่ีเข้มแข็งและเป็นท่ีย าเกรง
ของแว่นแคว้นต่าง ๆ 

คุณสมบัติผู้น า 
 ภาพลักษณ์ภายนอกของพระกฤษณะ แน่นอนว่าพระกฤษณะนั้นเป็นอวตารปางหนึ่งของพระ
นารายณ์เรื่องความรู้ความสามารถของพระกฤษณะย่อมมีสติป่ญญาความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่
คุณลักษณะพิเศษของพระกิสนะท่ีแตกต่างจากตัวละครอื่นๆ  ๆ สามารถในการพูดจูงใจสร้างขวัญ
ก าลังใจให้มีความฮึกเหิม ตัวอย่างเช่นท่ีปรากฏในคัมภีร์ภควัทคีตา  ท่ีกล่าวว่ารบเถิดอรชุน ค านี้มี
ความน่าสนใจตรงท่ีค าสอนในภควคีตาเน้นในเรื่องจริยธรรมคือโยคะ 3  หรือทางแห่งการบรรลุความ
เป็นเอกภาพของพรหมัน  กรรมโยคะ  คือการปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ถูกต้องและยึดมั่นในการกระท า
นั้น  ชญาณโยคะ  คือการศึกษาพระเวทย์ชนสามารถเข้าใจธรรมชาติท่ีแท้จริงของชีวิตว่าวิญญาณเกิด
จากพระพรหมและจะกลับไปสู่พระพรหมมีใช่ยึดติดกับร่างกายซึ่งมีกิเลส  ภักติโยคะ  คือการภักดี
และอุทิศตนหรือมอบตนด้วยศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า   ด้วยถ้อยค าท่ีพระกฤษณะได้สนทนากับอรชุน
มุ่งเน้นถึงการท าหน้าท่ีท่ีบุคคลควรพึงกระท าโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังหรือไม่มุ่ง
ประโยชน์ใดๆต้องท าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถเข้าใจหลักการง่ายๆท่ีว่ามุ่งเน้นให้นักรบหรือผู้น า
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หรือคนธรรมดาทุกคนท าหน้าท่ีของตนโดยไม่ต้องลังเลสงสัยใดๆเพื่ออุทิศต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรื่อง
ของถูกผิดพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนก าหนดมาแล้วถึงแม้จะมีการขึ้นค่าญาติพี่น้องก็ตามเพราะจริงๆแล้วไม่
มีใครต้องไปจริง ๆ  เพราะวิญญาณ (อาตมัน) นั้นไม่ได้ถูกท าลายลงด้วยมีความเป็นอมตะมีเพียง
ร่างกายท่ีแตกสลายไปเท่านั้นซึ่งเป็นหลักจริยธรรมในการท าหน้าท่ีท่ีพระกฤษณะได้แสดงแก่อรชุนให้
เกิดความรู้สึกในการท าหน้าท่ีการรบ   

คุณธรรมของผู้น า 
 หากมองในมุมของคุณธรรมพระกฤษณะเองอาจถูกมองได้ว่าเป็นผู้น าท่ีมุ่งผลความส าเร็จ
มากกว่าท่ีชนะอย่างขาวสะอาดในการท าสงครามจะเห็นได้ว่าพระกฤษณะเองก็ไม่รักษาสัจจะว่าจะท า
หน้าท่ีเป็นเพียงคนขับรถมาให้อรชุนเท่านั้นเพราะมีการใช้กลอุบายต่างๆเพื่อให้ฝ่ายปาณฑพ มีชัยชนะ 
เหนือฝ่ายเการพ  เช่นการให้ศิขัณทิน เป็นเหยื่อล่อภีษมะให้อรชุนสังหาร  กลอุบายในการสังหาร
โทรณาจารย์  ด้วยการหลอกว่า อัศวถามา  ผู้เป็นบุตรตายแล้ว  เพื่อให้โทรณาจารย์ การสูญเสีย
ก าลังใจการบอกจุดอ่อนของทุรโยธน์ให้ภีมะ สังหาร   
 พระกฤษณะถึงจะเป็นตัวละครในฝ่ายธรรมะแต่จริง ๆ แล้วก็มีการแสดงออกท่ีเป็นด้านมืด
ทางด้านคุณธรรมท่ีผู้น าไม่ควรเอาเป็นเย่ียงอย่างเช่นกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้น านั้นบางทีก็
ไม่ได้มีข้อดีสมบูรณ์แบบ และในทางกลับกันผู้น านั้นก็ย่อมมีข้อเสียเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 

 

  

บทสัมภาษณ์ 
ผศ.ดร. นาวิน  โบษกรณัฏ   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วรรณกรรมเรื่องมหาภารตะเป็นวรรณกรรมท่ีมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากวรรณกรรมเรื่อง
อื่นเป็นวรรณกรรมประเภทเดียวกัน  เป็นวรรณกรรมลักษณะอิตหาส ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเล่าต่อๆกันมา เช่น
เรื่องมหากาพย์รามายณะเป็นต้น  ความโดดเด่นในตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ จะเห็นได้ชัดว่าตัวละคร
เรื่องนี้ไม่มีใครดีเสียหมดและไม่มีใครเลวเสียท้ังหมด  ตัวละครทุกตัวมีความเป็นมนุษย์ท่ีมีเรื่องรักโลภ
โกรธหลงอยู่  ถ้าในแง่ของจริยธรรมและความประพฤติของตัวละครท่ีแสดงออกมา   เรื่องของ
จริยธรรมความเป็นผู้น าในเรื่องนี้ อาจจะจัดเป็นลักษณะชัดเจนของจริยธรรมไม่ได้  ถ้าจะพูดถึงเรื่อง
หลักจริยธรรมค าสอนของการเป็นนักปกครองท่ี ดี  อาจมีปรากฏอยู่บ้าง  ในความเห็นส่วนตัว
วรรณกรรมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริยธรรมส่วนบุคคลเสียมากกว่าโดยหากจะได้เรียนพฤติกรรมของแต่ละ
ตัวละครเด่นๆท้ัง 5 ก็จะพบกับพฤติกรรมด้านจริยธรรมดังต่อไปนี้ 
 ยุธิษฐิระ 

เป็นตัวละครในเรื่องท่ีมีบทบาทในการรบพุ่งซึ่งไม่ได้โดดเด่นนัก  แต่ส่ิงท่ีวรรณกรรมเรื่องนี้
พยายามจะแสดงให้เห็นลักษณะเด่นของตัวละครตัวนี้คือ การท่ีตัวละครตัวนี้ต้ังตนอยู่บนความเท่ียง
ธรรมเป็นผู้น าฝ่ายธรรมะท่ียึดมั่นในความถูกต้อง  แต่ในความเป็นจริงเมื่อต้องเสียเปรียบในการรบก็มี
การใช้กลโกง  ยกตัวอย่างเช่นในช่วงท่ีต้องการเอาชนะฝ่ายอธรรม หรือฝ่ายเการพ ก็ใช้กลอุบายใน
การท าลายขวัญก าลังใจของแม่ทัพฝ่ายตรงข้าม คือ โทรณาจารย์ โดยป่าวประกาศว่าอัศวถามาตาย
แล้ว  จนในท่ีสุดโทรณาจารย์ ถามยุธิษฐิระว่าจริงหรือเปล่า  อยู่ท่ีธีระก็ตอบว่าอัศวถามาตายจริง  แต่
ก็แอบพูดกับตัวเองเบาๆว่าช้างนะ  ซึ่งท าให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าคนท่ีคิดว่าแสนดีท่ีสุดในสุดท้ายเมื่อ
ถึงเวลาท่ีต้องห่ าหั่นเพื่อเอาชนะกัน ก็ยอมทิ้งความผิดชอบช่ัวดีเพื่อเอาชนะกันได้เสมอ 
 ภีษมะ  

ตัวละครตัวนี้  มีความสามารถในการเป็นผู้น าอย่างรอบด้านซึ่งความสามารถในการรบ
ความสามารถในการปกครองบ้านเมืองความซื่อสัตย์และความยึดมั่นต่อสัจจะวาจาท่ีตัวเองได้ล่ัน
ไว้   แต่ภีษมะก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน     ตัวอย่าเช่น ครั้งหนึ่งภีษมะ ได้ไปสู่ขอเจ้าหญิงท้ัง 3 พระองค์  
ประกอบด้วย  เจ้าหญิงอัมพา เจ้าหญิงอัมพิกา และเจ้าหญิงอัมพาลิกา ให้มาอภิเษกกับเจ้าชายวิจิตรวี
ระยะ น้องชายต่างมารดาของตนซึ่ง เป็นลูกของนางสัตยวดี เจ้าหญิงอัมพิกา และเจ้าหญิงอัมพาลิกา 
ได้อภิเษกกับเจ้าชายวิจิตรวีระยะ ส่วนเจ้าหญิงอัมพา ขอกลับไปหาคนรักเดิมซึ่งภีษมะก็ยอมปล่อย
ไป  เมื่อนางได้กลับไปหาคนรักเดิม  กลับถูกปฏิเสธ เหตุเพราะว่าพี่สมาร์ทได้เป็นช่วงชิงนางมา ซึ่ง
กติกาในการสู่ขอ เมื่อภีษมะได้ตัวนางมา ก็ถือว่านางเป็นหญิงของภีษมะแล้ว  จึงเป็นเหตุให้คนรักเดิม
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ของเราปฏิเสธ  เมื่อเจ้าหญิงอัมพา กลับมาหาภีษมะ ก็ถูกภีษมะอีก เพราะภีษมะเองได้ประกาศจะไม่
แต่งงานกลับหญิงใด ซึ่งเป็นการดูหมิ่นเกียรติแห่งสตรี และท าให้นางอับอายเป็นอย่างมาก  

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในช่วงสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร ศิขัณทิณ ได้ออกมาท้าทายภีษมะให้ออกมารบ
กับตน แต่ภีษมะเองเมื่อรู้ว่าศิขัณทิณ เคยเป็นสตรีมาก่อน จึงปฏิเสธท่ีจะท าการรบด้วย   จนในท่ีสุด
พระกฤษณะจึงใช้อุบายให้ศิขัณทิณ เป็นเหยื่อหลอกล่อในการท าการรบ จนในท่ีสุดภีษมะก็ต้องพ่าย
กลอุบายของพระกฤษณะและถูกลูกศรของอรชุนเสียชีวิตในการรบในท่ีสุด 
จะเห็นได้ว่าภีษมะนั้นถึงแม้จะมีคุณสมบัติในการเป็นนักรบท่ีจริงค่ะขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ต้องจบชีวิต
ของตนด้วยการดูหมิ่นและเหยียดเพศในท่ีสุด 
พระกฤษณะ 
 พระกฤษณะเป็นตัวละครท่ีมีลักษณะเด่นในเรื่องของการให้ค าปรึกษาให้การช่วยเหลือและ
ปลุกขวัญก าลังใจ  จะเห็นได้จาก การท่ีพระกฤษณะนั้นจะคอยให้ความช่วยเหลือฝ่ายปาณฑพ ซึ่งเป็น
ฝ่ายท่ีเสียเปรียบและมีก าลังรบท่ีด้อยกว่า  แต่ตัวพระกฤษณะเองก็มีจุดบกพร่องท่ีท าให้พระกฤษณะ
ต้องรับผลของการกระท าของตน   ซึ่งปรากฏอยู่เหตุการณ์หนึ่งในวรรณกรรมมหาภารตะ หลังจากท่ี
การท าสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตรส้ินสุด  ฝ่ายเการพนั้นได้พ่ายแพ้ในสนามรบอย่างราบคาบแก่ฝ่าย
ปาณฑพ  นางคันธารี ผู้เป็นมารดาของฝ่ายเการพ  ซึ่งได้สูญเสียพระโอรสท้ังหมดในการท าสงคราม
ครั้งนี้  ได้โกรธแค้นพระกฤษณะเป็นอย่างยิ่ง  เหตุเพราะว่าพระกฤษณะนั้นเป็นผู้ใหญ่  ท่ีพี่น้องท้ังสอง
ฝ่ายให้ความเคารพนับถือ  แต่เหตุใดไม่ห้ามปราม หรือพยายามท่ีจะป้องกันให้มากกว่านี้เพื่อจะไม่ให้
สงครามเกิดขึ้น  จนในท่ีสุดท าให้พระโอรสท้ังหมดของผนังต้องเสียชีวิตท้ังหมด  ด้วยความโกรธแค้น
ผนังคันธารีจึงสาปแช่งให้อาณาจักรทราวกาและตระกูลยาฑพของพระกฤษณะท้ังหมดต้องล่มสลายไป   
 อรชุน 
 ถ้าจะกล่าวถึงตัวละครตัวนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมนักปกครอง ก็คงไม่น่าจะมีให้กล่าวถึง
มากนัก  เพราะในบทบาทของอรชุนนั้นไม่ได้เป็นผู้น าในการบริหารบ้านเมืองแต่เป็นบทบาทของขุน
ศึกท่ีเก่งกาจของฝ่ายปาณฑพมากกว่า  เพราะในเรื่องของการท่ีจะการบริหารบ้านเมืองนั้นจะเป็น
บทบาทของยุธิษฐิระ ผู้เป็นพี่ชายของอรชุนเสียมากกว่า บทบาทของอรชุนจะเด่นชัดในเรื่องการท า
การรบการท าสงครามความสามารถ ในการช่วยเหลือยุติธีระผู้เป็นพี่ชายในการท าสงคราม ถ้าจะให้
อธิบายง่ายๆอรชุนนั้นมีคุณสมบัติการเป็นผู้ตามท่ีดีเสียมากกว่า  เพราะในแง่ของจริยธรรมของนัก
ปกครองนั้นอรชุนเองยังขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจท่ีต้องเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
หน้าท่ีของการเป็นนักรบ กับการท่ีต้องประหัตประหารกับญาติพี่น้องของตนเองซึ่ง เป็นเรื่องท่ีแม้แต่
คนท่ัวไปก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ยังเด็ดขาด  จึงเป็นเหตุให้พระกฤษณะต้องให้อนุศาสน์ค าสอนเพื่อ
ผูกขวัญก าลังใจอรชุนให้ก าลังใจในการรบซึ่งต่อมาได้เป็นคัมภีร์แยก   เป็น คัมภีร์ท่ีส าคัญในศาสนา
พราหมณ์ฮินดู คือคัมภีร์ภควัทคีตา  และในระหว่างการรบเองอรชุนนั้นก็ต้องถูกกระตุ้นเตือนจาก
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พระกฤษณะให้มีก าลังใจในการลดตลอดเวลา จนในท่ีสุดเหตุแรงจูงใจท่ีท าให้อรชุนสามารถท่ีจะท า
สงครามและอย่างเต็มท่ี ก็หลังจากเหตุการณ์ท่ีอภิมันยุซึ่งเป็นบุตรชายอรชุนได้เสียชีวิตในสนามรบ 
ด้วยความสูญเสียนั้นจึงเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญให้อรชุนมีก าลังในการรบในท่ีสุด  
 ทุรโยธน์ 

ทุรโยธน์ เป็นตัวละครท่ีเป็นตัวแทนของฝ่ายอธรรม ในวรรณกรรมเรื่องนี้ในการเป็นตัวร้าย
หรือฝ่ายอธรรมของทุรโยธน์ มันมีเหตุผลท่ีมาท่ีไปซึ่งทุรโยธน์เองก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกเรื่อง เราเองก็
มีความสามารถมีความเป็นธรรมอยู่บ้าง  ซึ่งคุณธรรมท่ีส าคัญของธุรกิจก็คือการให้ความส าคัญของ
ความสามารถศักยภาพของคุณมากกว่าชาติก าเนิด  ยกตัวอย่างเช่นตอนท่ีมีการต่อรองของเหล่ายุ
วกษัตริย์แห่งกรุงหัสตินาปุระ ระวังในการประลองนั้นกันนะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในท่ีของเราและขอท้า
ประลองกับอรชุน  แต่ต่อมาก็ถูกคัดค้านจากเหล่าครูบาอาจารย์และศิษย์และข้าราชการท้ังหลาย  
ด้วยเหตุท่ีว่ากันนะนั้นก าเนิดจากสูตร  ซึ่งไม่คู่ควรท่ีจะทะเลาะกับอรชุนท่ีมีก าเนิดเกิดจากวรรณะ
กษัตริย์  แต่ธุระอยู่ไม่ได้มองเช่นนั้น ทุรโยธน์กลับมองว่ากษัตริย์นั้นจะเป็นได้ด้วยเหตุเหตุผลว่าการจะ
เป็นกษัตริย์ได้นั้นก็เพราะความรู้ความสามารถมิใช่เพียงชาติก าเนิดเท่านั้น  จากนั้นทุรโยธน์ได้ต้ังกัน
นะให้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นอังคะและส่งเสริมให้กันนะมีความเจริญก้าวหน้าต่อมา 

ในส่วนเรื่องของข้อบกพร่องทรยศนั้นเองก็มีเช่นกัน  เช่นความอิจฉาริษยา  ในเรื่องนี้ความ
อิจฉาริษยาท่ีเกิดขึ้น เกิดจากการสะสมความบาดหมางระหว่างฝ่ายปาณฑพและเคารพมาต้ังแต่วัย
เยาว์  และยังถูกยุยงส่งเสริมจากสกุลผู้เป็นลุง  ส่วนความด้ือรั้นของทุรโยธน์นั้นเกิดจากความมั่นใจใน
ตนเองและความทะนงตนการถือตนว่าเป็นผู้ท่ีมีความสามารถจึงท าให้ไม่ยอมรับฟ่งค าถามใดๆของผู้ท่ี
มีอาวุโสมากกว่า  จนในท่ีสุดก็น าพาทุรโยธน์ไปสู่ความวิบัติในท่ีสุด 

ในเรื่องคุณค่าทางจริยธรรมนักปกครองในวรรณกรรมมหาภารตะส่ิงท่ีผู้ศึกษาจะได้ก็คือใน
เรื่องของธรรมะย่อมชนะอธรรมและส่ิงท่ีวรรณกรรมมหาภารตะมีความโดดเด่นท่ีสุดก็คือเรื่องวิธีการ
ตัดสินป่ญหาทางจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้  คือการท่ีเราเมื่อเลือกตัดสินใจท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง แน่นอนว่าเราก็ต้องรับผลแห่งการกระท านั้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และส่ิงท่ีวรรณกรรมเรื่อง
นี้มีลักษณะโดดเด่นท่ีสุดก็คือตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้มีภาพความเป็นมนุษย์มีความรักโลภโกรธหลง ซึ่ง
มีมุมท่ีเป็นความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวละคร ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเราย่อม
มีข้อดีและข้อบกพร่องอยู่ในตัวเองในเวลาเดียวกัน  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  : พระรัตภูมิ านิโย (ผ่องแสง) 
วันเดือนปเีกิด  : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
   : Email. Rattapoom084@gmail.com 
   : Tel. Mobile 0928255292  
การศึกษา  : นักธรรมช้ันเอก วัดสาลวัน ส านักเรียนจังหวัดนครปฐม 

: ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หน้าที่การท างาน : ครูปริยัติธรรม แผนกธรรม 
: พระวิทยากรประจ าแหล่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พุทธมณฑล 
: พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครปฐม 
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