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     บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มี 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 2. เพ่ือศึกษา                
การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ และ 3. เพ่ือเสนอระบอบการ
ปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพ่ือการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามจากการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมผู้เชี่ยวชาญ
(Expertise Meeting) มีผู้ เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองประกอบด้วย ผู้ เชี่ ยวชาญ 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา พระสงฆ์ และสื่อมวลชน จ านวน 120 รูป/คน จัดหมวดหมู่ข้อมูล             
และการตรวจสอบข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Context 
Content Analyses)  
 ผลการวิจัยพบว่าการก าเนิดรัฐและผู้ปกครองทางพระพุทธศาสนาปรากฏในอัคคัญญสูตร  
และมหาโควินทสูตร ได้น าเสนอวิวัฒนาการของรัฐ การก่อเกิดของรัฐและผู้ปกครองในแนวคิด               
ทางพระพุทธศาสนา รัฐที่ดีคือธรรมรัฐ การปกครองที่จะต้องปกครองด้วยหลักสามัคคีธร รม                    
อันประกอบขึ้นจากหลักอปริหานิยธรรมและผู้ปกครองจะต้องประกอบด้วยธรรมที่เรียกว่า ธรรมราชา  
การบริหารอ านาจตามแนวคิดในระบอบการปกครองแบบธรรมรัฐ ยึดหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา  
3 ประการ คือ ไม่ท าชั่ว ท าดี  ท าจิตให้ผ่องใส  หลักการใช้อ านาจในการปกครองรัฐปรากฏ                        
ในจักกวัตติสูตรก็ คือ “ธรรมวิชัย”การชนะข้าศึกโดยมิต้องใช้อ านาจมิต้องใช้ศัตรา แต่ใช้ธรรมจะต้อง
เปลี่ยนเสียงกลองศึกให้เป็นเสียงกลองแห่งธรรม (ธัมมเภรี) ด าเนินนโยบายบริหารบ้านเมือง โดยใช้
ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่  ธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองตามหลักพุทธรัฐศาสตร์             
ทีป่กครองโดยชนชั้นน าที่มาจากมติมหาชน เพ่ือมาท าหน้าที่บริหารองค์กรหลักแห่งรัฐอันประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ   ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบราชการ ทหาร และองค์กรอิสระท้ังหลาย โดยชนชั้น
น าต้องปกครองพลเมืองบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุนทางวัฒนธรรมและพุทธธรรม
เพ่ือสร้างรัฐให้เป็นพ้ืนที่ของพลเมืองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
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Abstract 

  

 Buddhist Political Science is the state government study under  the 
framework of Buddhism Doctrine. In this study, the concept of state and rulers 
origination in Buddhist was described in Aggannasuta and Mahagovinda Suta in which 
the evolution of state and rulers origination was presented. According to Buddhism, 
the good governance is Dhammaratha (Righteous state), ruled by the Principle of 
Unity (Samaggidhamma), in other words, Aparihaniyadhamma. For the rulers, their 
good characteristics consisted of Dhammaraja (Doctrine for the King). In Buddhism, 
the administrative power applied Dhammaratha system. The Three gist of Buddhist 
Doctrine: no evil deeds, doing good deeds, and purifying mind was performed. The 
administrative power called “Dhammavijaya” (Rightnessvictory) appeared in 
Cakkavattisuta means to overcome enemies without any weapons used, but applied 
dhamma in changing war drums to be drums of dhamma (Dhmmabheri). For the 
policy in ruling the country, Dhammadhipataya (Righteous Sovereign) was used for 
political science functioning, that is, the rulers are from public consensus. There 
sovereignties: administration, justice, legality are under the rulers who undertake 
responsibility to look after all the related unit and sectors. Good rulers are 
recommended to apply the philosophy of Sufficiency Economy, cultural capital, and 
Buddhist Principle in creating peacefully happy state for the people. 

 
Key words: Buddhist Political Science, Buddhadhamma, state government.  
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 

การเมือง (politics)  เป็นกระบวนการและวิธีการที่น าไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน          
ซึ่งถูกน าไปประยุกต์ใช้กับรัฐบาล โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม     
เป็นคณะ เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนหมู่มากจ าเป็นต้องมีการก าหนดกติกาขึ้นมา เพ่ือก ากับ               
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งหากไม่มีกติกาของการอยู่ร่วมกันมนุษย์ด้วยกันเองอาจ ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ขึ้นในสังคม เนื่องจากมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วไม่เป็นระเบียบ ดังที่โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)               
นักปรัชญาการเมืองโบราณในช่วงปี ค.ศ. 1588 -1679 ได้เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อมนุษย์จ าต้องอาศัย            
อยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้กติกาแล้วก็จ าเป็นจะต้องก าหนดตัวผู้น ามาท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้สังคม                 
หรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย เช่นที่กล่าวมาเราคงพอจะทราบบ้างแล้วว่า
เหตุใดจึงเกิดมีระบบการปกครองขึ้น เมื่อมนุษย์จ าต้องปกครองกันนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างมนุษย์
ด้วยกันหรือการจะท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป หลีกเลี่ยงมิได้ เสียที่จะต้อ งเกี่ยวข้อง                       
กับการใช้อ านาจทางการเมือง อันมีความหมายและบริบทที่สะท้อนออกมาในเรื่องของการใช้อ านาจ                     
เพ่ือการปกครองประชาชน การเมืองการปกครองซึ่งเป็นสภาพการณ์และผลที่เกิดจากการกระท า                
ของมนุษย์  จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างมิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่เอง               
ที่ผู้ใดก็ตาม จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองการปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากสิ่งใด                   
ที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการตรากฎหมายต่าง ๆ                
เพ่ื อบั งคับ ใช้  มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายสาธารณะ (Public Policies) โครงการพัฒนา 
(Developmental Program) และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือด าเนินไปโดยภาคราชการรวมไป                 
ถึงการตัดสินคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับรัฐ เหล่านี้ล้วน                  
แต่เป็นเรื่องท่ีการเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ 
 อริสโตเติล (Aristotle) ปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งวิชา
รัฐศาสตร์” ผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ไม่สามารถแยกอยู่ เป็นหน่วยย่อยตามล าพัง                  
เพราะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้นมนุษย์จึงรวมตัวกันตั้งรัฐขึ้น ภาษาท าให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์                  
มีการใช้ภาษามนุษย์สร้างครอบครัวแสวงหาปัจจัยในการด ารงชีพ ครอบครัวมีจ านวนมากรวมกัน                    
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เป็นหมู่บ้าน1  ดังนั้น หากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้น เราจะมอง
การเมืองนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อสังคมมีความสงบสุข 
 ส าหรับการจ ากัดความของการเมืองที่ชัดเจนและรัดกุมมากที่สุดโดยนัยที่ได้ กล่าวไปนี้ พิจารณา
ได้จากทัศนะของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปของรัฐและการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีรัฐบาล คนเราจึงต้องแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่  ๆ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ2                     
และความหมายของค าว่าการเมืองนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ 
 กลุ่มแรก การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ โดยเป็นการต่อสู้กันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจและอิทธิพล               
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยค านิยามของการเมืองในเชิงอ านาจที่น่าสนใจอันหนึ่งที่ได้ให้ค าอธิบาย
ที่ ชัด เจนมากได้แก่นิยามของ เพนนอคและสมิธ (Pennock and Smith) ที่ กล่ าวว่า การเมือง                   
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอ านาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่ งได้รับการยอมรับว่ามีอ านาจ
เด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ในการสถาปนาและท านุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม                     
มีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บั งเกิดผลขึ้นมาและมีอ านาจ                           
ในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม3   
 อีกหนึ่งค านิยามการเมืองที่ถือได้ว่าครอบคลุมและช่วยให้เห็นภาพความเกี่ยวพันของการเมือง              
กับบุคคลในสังคม ได้แก่ ณรงค์ สินสวัสดิ์ ที่กล่าวว่าการเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษาไว้และการใช้
อ านาจทางการเมือง โดยที่อ านาจทางการเมือง หมายถึง อ านาจในการที่จะวางนโยบายในการบริหาร
ประเทศหรือสังคมอ านาจที่ จะแต่งตั้ งบุคคล เพ่ือช่วยในการน านโยบายไปปฏิบัติและอ านาจ                           
ที่จะใช้ข้าราชการ งบประมาณหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติแนวการมองการเมือง                 
เป็นเรื่องของอ านาจ (Power Approach) ดังที่ ได้ยกตัวอย่างไปนี้ เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมชมชอบในหมู่นักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ทั่วไป ที่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องหรือมีบริบท
เกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือการปกครองประชาชนก็มักให้ค านิยามของการเมืองว่าเป็นปฏิสัมพันธ์                
ในเชิงการใช้อ านาจของรัฏฐาธิปัตย์ ต่อผู้อยู่ใต้อ านาจซึ่งก็คือประชาชนนั่นเอง โดยค านิยามเช่นนี้                     
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการตรากฎหมาย
ต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายสาธารณะ (Public Policies) โครงการพัฒนา 

                                                           
1 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญำกรีกระยะก่อตัว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2545), หน้า 81. 
2 ชัยอนันต์  สมุทวณิช, ควำมคิดอิสระ  : รวมบทควำมทำงกำรเมืองระหว่ำงปี  2511-2516. 

(กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ, 2517). 
3 Pennock, Roland J., and Smith, David G, Political Science, (New York: McMillan,1964), 

P. 9. 
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(development program) และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือด าเนินไปโดยภาคราชการ รวมไปถึง                 
การตัดสินคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคลและบุคคลกับรัฐจึงล้วนแต่เป็นเรื่องที่
การเมืองส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยบริบทดังกล่าวการศึกษา  เรื่อง การเมือง                     
และการปกครองของประเทศจึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแทบทุกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษาให้นักศึกษา
ได้ร่ าเรียน ท าความรู้ความเข้าใจในฐานะที่อย่างน้อย ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมและเป็นความรู้หนึ่ง               
ที่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสมควรสั่งสมให้แก่พลเมืองของรัฐ เพ่ือประโยชน์                        
เป็นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย4 
 กลุ่มที่สอง มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม 
ดังเช่น มุมมองของอีสตัน (David Easton) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การเมือง เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ใน                 
การจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมอย่างชอบธรรม (The authoritative allocation of 
values to society) ความหมาย ของการเมืองดังที่ ยกตัวอย่าง มานี้เป็นนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง
จากส านักพหุนิยม (Pluralism) ชัยอนันต์ สมุทวณิช อธิบายว่า เราจะใช้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้
ก็ต่อเมื่อในสังคมนั้น ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางอ้อม   
มีความเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในกติกาที่ก าหนดการใช้อ านาจเพ่ือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้น ส่วนใน
สังคมที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกา การก าหนดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม ชัยอนันต์ อธิบายว่า 
การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้ประโยชน์แก่
ฝ่ายตนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ หรือ “The competition for the authority to determine the 
authoritative allocation of values to society” โดยนัยเช่นนี้ การเมืองจึงมีสองระดับระดับแรก 
การเมืองอยู่ภายใต้การแข่งขันขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองที่ทุก ๆ                   
ฝ่ายยอมรับได้ ในขณะที่การเมืองในความหมายอย่างแรกดังทัศนะของนักคิดกลุ่มพหุนิยมที่ได้  กล่าวไป
แล้วดูจะยอมรับในจุดเน้นว่ารัฐเป็นการรวมกันหรือประกอบกันของกลุ่มหลากหลายในสังคมและรัฐมิได้
เป็นเครื่องมือทางการบริหาร โดยที่มิได้เป็นตัวกระท าทางการเมือง (actors) ที่จะชี้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาล (State as government) ที่ท าหน้าที่เพียงเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการแข่งขันกันของกลุ่มหลากหลายเท่านั้น5 
 นอกจากนี้ ค านิยามการเมืองในกลุ่มที่สอง ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างสูงยัง  ได้แก่ ทัศนะ         
ของลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) ที่กล่าวว่า การเมืองเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผู้มี

                                                           
4 ณรงค์  สินสวัสดิ์ , กำรเมืองไทย: กำรวิเครำะห์ เชิงจิตวิทยำ , (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์                 

การพิมพ)์, หน้า 3. 
 
5 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รัฐ. พิมพ์ครั้งท่ี 3. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535), หน้า 6. 
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อิทธิพล และการเมืองเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับว่า ใคร ท าอะไร เมื่อไร และอย่างไร (Politics is, who gets 
“What”, “When” and “How”) 
 กลุ่มที่สำม มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้งทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรของชาติที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ขณะที่ผู้คนซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจ ากัด การเมือง               
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ดี                 
การมองการเมืองในลักษณะนี้มีข้อโต้แย้งอยู่มากว่า หากไม่อาจยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ บ้านเมืองย่อม    
ตกอยู่ในสภาวะยุ่งยากวุ่นวาย ต่อมาจึงมีผู้ให้มุมมองการเมืองใหม่ว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอม                  
ความขัดแย้งมากว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 
 กลุ่มที่สี่ มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้                   
เกิดความขัดแย้งจากการด าเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก 

 กลุ่มที่ห้ำ ถือว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก 3 ด้าน   
คือ งานที่เกี่ยวกับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและการอ านวยการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งหากพิจารณาให้ละเอียดแล้วการเมือง
โดยนัยยะความหมายประการนี้เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการเมืองในความหมายเชิงอ านาจ ซึ่งก็เป็นเพราะ
อ านาจทางการเมืองนั้น ได้ถูกน าไปใช้ผ่านกระบวนการนโยบายและการแต่งตั้งคัดสรรผู้น านโยบาย                  
ไปปฏิบัติ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในรูปของอ านาจและการปฏิบัติงานทางการปกครอง                  
และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหารหรือการปกครองที่ยากจะแยกออก                
จากกันได ้
 กลุ่มที่หก การเมืองเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายของรัฐ กล่าวคือ การเมืองคือกิจกรรมใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย หน่วยงานและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย โดยนัยหนึ่ง 
การเมืองก็คือ กระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ6 
 กระบวนการทางการเมืองนับว่าเป็นบทบาทส าคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการใช้อ านาจทางการเมือง  
ในการก าหนดกฎเกณฑ์ของข้อบังคับและกฎหมายเพ่ือใช้ในสังคม ฉะนั้นกระบวนการทางการเมือง                    
จึงเป็นกิจกรรมที่ สลับซับซ้อน เพราะมีหน่วยงานที่ มีส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วย แต่ละหน่วย                      
มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ7 ซึ่งผู้มีอ านาจหรือผู้น าองค์กรทางการเมืองในการปกครองสังคมนั้น ๆ                
มีรูปแบบการปกครองที่หลากหลายในประวัติศาสตร์รูปแบบการปกครองของผู้ก าหนดอ านาจ                        
ทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ พระมหากษัตริย์และข้าราชการ8 

                                                           
6 “กำรเมือง,” ในวิกิพีเดีย สารานกุรมเสร;ี (มูลนิธิวิกิมีเดยี, อัปเดต 19 กันยายน 2558, 7.24 UTC) 

[สารานุกรมออนไลน์]; เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/การเมือง; เข้าถึงเมื่อ 30 ต.ค. 2558. 
7 ณรงค์ เส็งประชา, มนษุย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร,์2541), หน้า 24. 
8 พลศักดิ์ จิรไกรศริิ,การเมืองเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อักษรเจรญิทัศน์, 2524), หน้า 47. 
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 ส าหรับแนวคิดทางการเมืองมีพ้ืนของบุคคลซึ่งมาจากจิตวิทยาการเมือง ซึ่งเชื่อมโยงกับจิตวิทยา
สังคม โดยจิตวิทยาการเมืองมุ่งศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเป็นส าคัญ9 กระบวนการ
กล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ที่ก่อให้เกิดแนวคิดทางการเมืองมาจากแหล่งส าคัญ 
ดังนี้   1) วัฒนธรรม (culture) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่แต่ละคนยอมรับตามขนบธรรมเนียมประเพณี                     
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ย่อมหล่อหลอมแนวคิดของบุคคลให้แตกต่างกัน 2) ครอบครัว (Family) เป็นแหล่ง
แรกสุด ในการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) พ่อแม่มีอิทธิพลสูงสุดในการถ่ายทอดแนวคิดหรือทัศนคติ
ทางวัฒนธรรม การที่บุคคลเมื่อโตขึ้นมีบุคลิกภาพเข็มงวดและนิยมความรุนแรงมักจะผ่านการเลียนแบบ
จากพ่อแม่ที่เกรี้ยวกราดรุนแรงหรือชอบลงโทษ ในบางครอบครัวอาจท าให้เด็กมีทัศนคติตรงข้ามกับพ่อแม่ 
เช่น พ่อแม่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยม แต่เด็กอาจจะมีแนวคิดเชิงก้าวหน้าหรือเสรีนิยมก็ได้ 3) กลุ่มเพ่ือน 
(peers) ตั้งแต่กลุ่มเพ่ือนเล่นตอนเด็ก กลุ่มเพ่ือนในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงกลุ่มท างานต่าง ๆ เมื่อโต
ขึ้นกลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลมากขึ้น กลายเป็นกลุ่มส าคัญในด้านความคิดเห็นและการกระท าในวัยท างาน
กลุ่มที่มีอิทธิพลคือ กลุ่มคนที่ท างานด้วยกัน หรือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องที่คล้ายกัน เช่น ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจ านวนมากต่างเปลี่ยนแนวคิดเป็นเสรีนิยม (conservative) เมื่อเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจ านวนมากต่างเปลี่ยนแนวคิดเป็นเสรีนิยม (liberal) เป็นต้น 4) สื่อมวลชน (mass media) 
ประกอบด้วย วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง  ๆ ซึ่งบุคคลย่อม                   
ต้องบริโภคสื่อมวลชนเหล่านี้  และเป้าหมายของสื่อสารมวลชนก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้                    
และโฆษณา เพ่ือพยายามแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศน์คติ  หรือเรื่องราวต่าง ๆ สื่อมวลชนเป็นแหล่ง                  
ที่มีอิทธิพลมากเพราะการน าเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนท าให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารอย่างกว้างขวาง                  
5) ประสบการณ์ส่วนตัว (specific experience) มีความส าคัญต่อแนวคิด หากพบเห็นบ่อยครั้งแม้จะเป็น
คนต่างถิ่นหรือต่างชาติก็จะมีแนวคิดคล้ายกันได้ นอกจากนี้การมีประสบการณ์หลากหลาย ย่อมสามารถ
เปรียบเทียบและเลือกสรรแนวคิดหรือแนวปฏิบัติมาใช้ประโยชน์ เช่น การมีประสบการณ์ทางการเมือง  
มาเป็น เวลานานย่อมได้รับข้อมูลและปัญหาต่าง  ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ ในทางการเมือง                           
หรือในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จได้ดีกว่าคนที่ขาดประสบการณ์ เฉพาะอย่างยิ่งทางการเมือง  
ผู้ที่มีประสบการณ์ย่อมได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากสังคม ท าให้แนวคิดที่แสดงออกได้รับ               
ความเชื่อถือและเกิดศรัทธาจากสังคม10 
 ในอดีตการเมืองคลาสสิคที่โสเครติสเป็นผู้ริเริ่มและมีนักปรัชญาเมธีที่ส าคัญในยุคนี้ได้แก่ เพลโต 
และอริสโตเติล ในยุคนี้เริ่มต้นอยู่ที่การแสวงหาค าตอบว่าระเบียบทางการเมืองที่ดีที่สุดเป็นสากลนั้น                  

                                                           
9 ณรงค์ สินสวัสดิ,์ จิตวิทยำกำรเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การพิมพ์,2539), หน้า 3 – 11. 
10 จ าลอง เงินดี, จิตวิทยำสังคม (Social Psychology), (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ , 

2552), หน้า 82 – 85. 
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เป็นอย่างไร11  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งนั้นปรัชญาการเมืองคลาสสิคพิจารณาประเด็นทางการเมือง                        
และทางศีลธรรมจากแง่ของความสมบูรณ์ของมนุษย์เป็นหลัก กล่าวคือปรัชญาเมธีอย่างโสเครติส เพลโต 
และอริสโตเติลถือว่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมืองคือคุณธรรมด้วยเหตุนี้เอง ปรัชญาการเมือง
คลาสสิคจึงมิได้ยกย่องสรรเสริญความเสมอภาคหรือการปกครองในระบบประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งสูงสุด 
ปรัชญาเมธี  เหล่านี้ ไม่ใช่ผู้นิยมความเสมอภาค แต่พวกเขานั้นมนุษย์ทุกคนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา                       
โดยธรรมชาติให้มีเข้าใจและเข้าถึงคุณธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบางคนมีความสามารถโดยธรรมชาติ                
อยู่แล้วบางคนก็ไม่มีเลย และบางคนก็อาจมีได้ถ้าได้รับการแนะน าที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เองการก าหนดให้
สิทธิแก่มนุษย์ทุ กคนอย่างเท่ าเทียมกัน ในขณะที่ คนบางคนเป็นผู้ ส่ งกว่าผู้ อ่ืน โดยธรรมชาติ                             
ควรเป็นผู้ปกครองผู้อ่ืนโดยสิทธิตามธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมไป และเพราะฉะนั้นจากทัศนะ               
ของปรัชญาเมธีคลาสสิค รัฐที่ดีที่สุดจึงได้แก่รัฐที่มีการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (aristocracy)                  
หรือรัฐผสม (mixed regime)12 

การตระหนักในโอกาสแห่งความเป็นไปได้ของรัฐในอุดมคติที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ปรัชญา
การเมืองคลาสสิคเป็นบทวิจารณ์อันส าคัญส าหรับความใฝ่ฝันในทางการเมือง หรืออย่างที่เรียกกัน                   
ในปัจจุบันว่ายูโทเปียทางการเมืองไป เพราะพร้อม ๆ กับที่มุ่งให้ถึงความเข้าใจในรูปของรัฐที่ดีที่สุด 
ปรัชญาการเมืองคลาสสิคก็เน้นถึงอันตรายของการยึดถืออุดมคติทางการเมืองเป็นสรณะสูงสุดไปด้วย 
ลักษณะสองแง่สองมุมของปรัชญาการเมืองคลาสสิคนี้อาจพิจารณาได้ว่ามีรากฐานอยู่บนลักษณะเฉพาะที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของปรัชญาการเมืองคลาสสิคเอง คือ ความเข้าใจในความจ าเป็นที่จะต้องแยกแยะ
ระหว่างความรักในสิ่งที่เป็นของตนเอง และความรักในสิ่งที่ดีออกจากกัน ปรัชญาการเมืองคลาสสิค                  
ซึ่งเริ่มต้นโดยโสเกรตีส ตระหนักดีถึงความส าคัญของสิ่งที่เป็นของตนเอง แต่โสเกรตีสอย่างที่ปรากฏ                 
ในอโพโลจีก็ไม่เคยยอมรับว่าสิ่งที่เป็นของตนเองจะต้องอยู่เหนือสิ่งที่ดี และแม้ความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ 
มีแนวโน้มที่จะนิยมเฉพาะสิ่ งที่ เป็นของตนมากกว่าอย่างอ่ืนนั้นจะท าให้การแยกแยะดังกล่าว                             
ของปรัชญาเมธีอย่างโสเกรตีสกลายเป็นเรื่องที่มีอันตรายในทางการเมือง แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้13  
การเกิดของนครจึงเป็นการกระท าหรือเป็นผลทางศาสนา และนครที่เกิดขึ้นก็มีแบบปฏิบัติอย่างเดียวกัน
กับการที่แต่ละครอบครัวเคยมี “ศาสนา” ของตนเอง กล่าวคือแต่ละนครมีเทพเจ้าของตนเอง มีแท่นบูชา
ไฟของตนเองและมีพิธีในการบวงสรวงบูชาของตนเอง ซึ่งจะต้องปิดบังหรือซ่อนเร้นจากคนแปลกหน้า 
เหล่าเทพเจ้าก็เช่นเดียวกันกับหลุมฝังศพบรรพบุรุษทั้งปวงที่จะต้องผูกพันอยู่กับนครตลอดไปและด้วยเหตุ
นี้เองประชาชนก็ย่อมผูกพันอยู่กับนคร นอกจากนี้แล้วแต่ละนครก็จะมีพระหรือนักบวชของตนเอง ผู้ซึ่งมี
พิธีรีตองและค าสวดอันเป็นความลับต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ก าเนิดนคร ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่               

                                                           
11 สมบัติ   จันทรวงศ์ , ป รัชญ ำกำรเมื องเบื้ อ งต้น  บทวิ เครำะห์ โส เครติส , พิมพ์ ครั้ งที่  4 , 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์, 2553), หน้า 23-9. 
12 บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญำ, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2541), หน้า  36. 
13 Burnet J. Early Greek Philosophy, (New York : Meridian Book, 1975),  p. 119-121. 
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ของศาสนาก็คือตัวกษัตริย์ เพราะฉะนั้นบรรดาหัวหน้าและกษัตริย์ซึ่งมีอ านาจในการบริหาร ตลอดจน                    
ผู้พิพากษาและหัวหน้าทางทหารทั้งปวงล้วนแล้วแต่มีที่มาจากศาสนาทั้งสิ้น การเป็นพระหรือนักบวช                   
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสืบต่ออ านาจของกษัตริย์ คือเป็นการสืบทอดจากบิดาไปยังบุตรและเฉพาะ
พวกพระเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ปกครองได้ เฉพาะพวกพระนั้นที่รู้ว่ากฎหมายคืออะไร เพราะกฎหมาย              
มาจากเหล่าเทพเจ้า และด้วยเหตุเดียวกันนี้เองที่เฉพาะพวกพระเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้พิพากษาได้14 

ส าหรับพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้ระบบการปกครองโดยใช้อ านาจแบบพุทธอาณา               
ที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์เอง ในการด าเนินกิจกรรมาของสงฆ์ทุกอย่างทั้งในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ 
หรือการบวชก็ทรงใช้วิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาว่า “ เอหิภิกขุ” เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด15                    
ซึ่งหมายความว่า การกล่าวเช่นนี้วุฒิภาวะความเป็นภิกษุก็เกิดขึ้นด้วยอ านาจของพระองค์นั้น แต่ในระยะ
ต่อมาก็ได้ทรงผ่อนปรนการให้อ านาจการปกครอง โดยทรงมอบอ านาจการบรรพชาอุปสมบทให้                     
กับพระสาวกบางรูปที่มีความรู้ความสามารถ ต่อมาเมื่อมีคณะสงฆ์มากขึ้น พระองค์มอบอ านาจให้กับสงฆ์
ท าหน้าที่แทน 16 นอกจากนั้นยังพบว่า ในด้านแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้ให้กรอบแนวคิด                    
ทางด้านการเมืองการปกครองไว้หลาย ๆ ประการ เช่น แนวคิดเรื่องอธิไตยหรือรูปแบบการปกครอง                
ที่สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทคือ รูปแบบการปกครองแบบอัตตาธิปไตย แบบโลกาธิปไตย                        
และแบบธรรมาธิไตย17  ในแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองนั้น พระพุทธศาสนาถือได้ว่าสามารถประยุกต์แนวคิด
ให้เข้ากับการบริหารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีโดยใช้รูปแบบธรรมาธิปไตยในลักษณะ                                    
การยึดอ านาจหลักธรรมเป็นเกณฑ์ในการปกครอง หากรัฐใดใช้รูปแบบนี้บ้านเมืองก็จะเป็นสุด แต่หากรัฐ
ใดไร้ผู้น าที่ขาดคุณธรรมแล้ว บ้านเมืองนั้นก็จะไม่เป็นสุข ดังปรากฏในพุทธพจน์ว่า เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป                   
ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งหลายก็คดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน                 
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรม
ตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไป
ตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติ                 
ชอบธรรมประชาชนชาวเมือง นั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม 
ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข18 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดทางการเมืองในทางพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นความเป็นผู้น า                    
หรือผู้บริหารบ้านเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการน าหลักแนวความคิดเกี่ยวกับ
                                                           

14 สมัคร บุราวาศ, วิชำปรัชญำ, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ : สยาม, 2544), หน้า 70. 
15  วิ.ม.(ไทย) 4/28/26. 
16  จ านง ทองประเสริฐ, พระพุทธศำสนำกับสังคมกำรเมือง, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา,2520), 

หน้า 122. 
17 พิทุร มลิวัลย์, หลักธรรมส ำหรับกำรปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,2528),                   

หน้า 25. 
18  องฺ. จตุกฺก.(ไทย) 21/70/71. 
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การเมืองทางพระพุทธศาสนามาบูรณากับแนวคิดทางการเมืองตะวันตก โดยศึกษากระทัศน์และพลวัต   
ของแนวคิดทางการเมืองซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐหรือพุทธรัฐศาสตร์ 
 
1.2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 
1.2.3 เพ่ือเสนอระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื่อการสร้าง

ความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
 

1.3 ปัญหำกำรวิจัย 
 

1.3.1 แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎกที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
1.3.2 การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐเป็นอย่างไร 
1.3.3 ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุล

แห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ของเขตด้านเนื้อหาของงานวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความ
สมบูรณ์แห่งรัฐ” ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าเอกสารข้อมูล แนวคิด เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
ตลอดจนงานวิจัย ที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎกที่ส าคัญ 
2) การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 
3) ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย  
 

1.4.2 ขอบเขตประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษานี้ เก็บข้อมูลจากการสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์                   

และพระพุทธศาสนา จ านวน 6 รูป/คน อีกทั้งในเวทีวิชาการดังกล่ าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม                   
จ านวน  120 รูป/คน  ได้เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นทางด้านพุทธรัฐศาสตร์  
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ/ด้ำนพื้นที่ 
  ระยะเวลาการวิจัย เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  
1.5 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

พุ ทธรัฐศำสตร์  หมายถึ ง แนวคิดทางการเมืองที่ ตั้ งอยู่ บน พ้ื นฐานของหลั กการ                               
ทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมเป็นแกนในการใช้อ านาจทางการเมือง เพ่ือการสร้างความสมดุลระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ธรรมำธิปไตย หมายถึง การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ                    
ในการปกครอง และการใช้อ านาจรัฐ อันประกอบด้วย 

1. ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา) ในกิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดิน                   
ควรประพฤต,ิ คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง   

2. จักรวรรดิวัตร 12 หลักประพฤติปฏิบัติของจักรวรรดิวัตร (วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ) ,                  
พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ ,ธรรมเนียมการบ าเพ็ญพระราชกรณีย์ของพระเจ้า
จักรพรรดิ, หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่  

3. กาลามสูตรกังขานิยมฐาน 10 วิธีการปฏิบัติในเรื่องที่สงสัยหรือหลักความเชื่อด้วยปัญญา  
คือ การพิจารณาศึกษาอย่างทั่วถึง โดยใช้หลักของโยนิโสมนสิการ พระพุทธเจ้าตรัสแก่  ชาวกาลามะ 
หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล  

4. อปริหานิยธรรม 7 ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง                  
แห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง  

5. มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค การน าหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งความส าเร็จ  
ธรรมแห่งทางสายกลางของมวลมนุษย์ในจักรวาลที่เป็นแกนกลางของการน าธรรมาธิปไตยไปสู่การบริหาร
ในภาพรวมของระบบการเมือง การบริหารการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์                        
ในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ 

6. หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน       
ไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์  

7. พรหมวิหาร 4  ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ , ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ, หลักการ                 
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าด าเนิน
ชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ  

8. สารณียธรรม 6 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง , ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน ,    
หลักการอยู่ร่วมกัน  
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1.6. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

1.6.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 
1.6.2 เพ่ือศึกษาการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 
1.6.3 เพ่ือเสนอระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติ เพื่อการสร้าง

ความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมพื้นฐานว่าด้วยแนวคิดพุทธรัฐศาสตร ์

 
  ในบทที่ 2 ผู้วิจัยน ำเสนอวรรณกรรมพ้ืนฐำนว่ำด้วยแนวคิดพุทธรัฐศำสตร์ เพ่ือเป็นกรอบ
ควำมคิดในกำรวิเครำะห์พุทธรัฐศำสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมี รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตย 
 

แนวคิดแรกที่น ำเสนอ คือ สำระส ำคัญเกี่ยวกับ “ธรรมำธิปไตย” หลักธรรมำธิปไตยไม่ใช่
ระบอบกำรปกครองแต่เป็นรูปแบบวิธีกำรปกครองตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำที่ยึดหลักของควำม
ถูกต้องตำมคลองธรรมในกำรปกครอง ค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย” นั้น มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยไว้ใน
แง่มุมต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 ได้ให้ค ำจ ำกัดควำม ค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย”                   
ไว้ว่ำ “กำรถือธรรมเป็นใหญ่, กำรถือควำมถูกต้องเป็นหลัก”1 

พุทธทำสภิกขุ ได้กล่ำวถึงธรรมำธิปไตยไว้  โดยมุ่ งถึงควำมถูกต้องของธรรมชำติ ว่ำ 
“ธรรมำธิปไตย เอำควำมถูกต้องของธรรมชำติ  เป็นใหญ่” หรือมุ่งถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชำติว่ำ 
“ธรรมำธิปไตยตำมหลักของพุทธศำสนำซึ่งเอำธรรม หรือพระธรรมเป็นหลักเอำควำมจริงควำมถูกต้อง
ตำมธรรมคือตำมกฎเกณฑ์ อันลึกซ้ึงของธรรมชำติ เป็นหลักซึ่งเรำเรียกได้อย่ำงหนึ่งว่ำพระเจ้ำ” หรือมุ่งถึง
ควำมดีว่ำ “ส ำหรับ ค ำว่ำ ธรรมำธิปไตย นี้มันเล็งถึงควำมดีควำมงำมควำมจริง ควำมยุติธรรม เรียกสั้น ๆ 
ว่ำควำมดีก็แล้วกัน”2 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้นิยำมควำมหมำย ค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย” ไว้ในพจนำนุกรม
พุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรมว่ำ “ควำมมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท ำกำรด้วยปรำรภควำม
ถูกต้อง เป็นจริงสมควรตำมธรรมเป็นประมำณ”3 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหำนคร : นำนมีบุ๊คส์

พับลิเคชันส์, 2546), หน้ำ 555. 
2 พุทธทำสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหำนคร:  ส ำนักพิมพ์อรุณวิทยำ, 2531), 

หน้ำ 177. 
3 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่  9, 

(กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2543), หน้ำ 128. 
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พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้นิยำมควำมหมำย ค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย” ไว้ใน
หนังสือค ำวัด: พจนำนุกรมเพ่ือกำรศึกษำพุทธศำสน์ว่ำ “ธรรมำธิปไตย หมำยถึง กำรยึด ถือหลักกำรหลัก
เหตุผล หลักควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมเป็นประมำณ ในกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ คือจะท ำ
อะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลักละเว้นกำรยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม”4 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญำโณ) ได้นิยำมควำมหมำยค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย” ไว้หนังสือ
พระพุทธศำสนำกับรัฐธรรมนูญว่ำ “กำรถือธรรมเป็นใหญ่ ให้ควำมส ำคัญแก่ธรรม หำกเป็นกำรบริหำร                
ก็เป็นกำรบริหำรโดยกำรใช้ธรรมเป็นมำตรวัด ควำมถูกควำมผิดของใครอะไรก็ตำมน ำเอำธรรมะ                    
มำเป็นมำตรวัดต้องยุติด้วยธรรมเป็นธรรมเที่ยงธรรม ผู้ปกครอง ผู้บริหำรจะต้องทรงธรรม มีธรรม”5 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ได้นิยำมควำมหมำย ค ำว่ำ “ธรรมำธิปไตย” ไว้ใน
หนังสือพุทธศำสตร์ร่วมสมัย 1 ว่ำ “กำรยึดธรรมหรือควำมถูกต้องชอบธรรม ควำมยุติธรรม ควำมเหมำะ                 
ควำมควรเป็นใหญ่ก็จัดเป็น “ธัมมำธิปไตย” ซ่ึงก็อำจ เรียกว่ำ “หลักกำร” ก็คงพอได้6 

พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี ยังได้อธิบำยควำมหมำยของธรรมำธิปไตยไว้ว่ำ “ธรรมำธิปไตย                   
คือ ระบบกำรตัดสินใจที่ยึดเอำธรรมะ คือ ควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมดีงำม และประโยชน์สุข                        
ของประชำชนเป็นใหญ่ ถ้ำเรำเอำหลักธรรมำธิปไตยนี้มำเป็นหลักในกำรตัดสินใจในกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยก็จะกลำยเป็น “ธัมมิกประชำธิปไตย” หรือประชำธิปไตยในครรลองของธรรมะ” 

นอกจำกนี้ยังมีผู้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับธรรมำธิปไตยว่ำ ในหลักอธิปไตย 3 พระพุทธเจ้ำ                
ทรงยกย่องธรรมำธิปไตยว่ำประเสริฐที่สุด โลกำธิปไตยก็ยังดีกว่ำอัตตำธิปไตย ถึงอย่ำงไรก็ตำม 
พระพุทธเจ้ำก็ไม่ได้ต ำหนิระบบ เผด็จกำรที่ ใช้ อัตตำธิปไตย ถ้ำหำกเผด็จกำรนั้นยึดมั่นในธรรม                            
ในควำมถูกต้อง เป็นธรรมชอบธรรม มีควำมรักควำมเมตตำ ควำมปรำรถนำดีต่อผู้อยู่ ใต้ปกครอง                        
ต่อประชำชนเหมือนพ่อปกครองลูก (Paternalism) และมิ ได้ยกย่องว่ำระบอบประชำธิป ไตย                        
หรือโลกำธิปไตยนั้นประเสริฐที่สุด แม้นักปรัชญำเมธีทำงกำรปกครองยุคปัจจุบันก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้ำ
โดยกล่ำวว่ำ ประชำธิปไตยเป็นระบอบกำรปกครองที่เลวน้อยที่สุด7ประชำธิปไตยจึงถือว่ำเป็นรูปแบบ              
กำรปกครองที่เหมำะสมที่สุดในโลกปัจจุบัน ประชำธิปไตยจะมีเนื้อหำที่สมบูรณ์ได้ต้องครอบคลุม                     
ถึงเรื่องเสรีภำพ สิทธิควำมเสมอภำค ควำมยุติธรรม เนื้อหำเหล่ำนี้มีปรำกฏชัดเจนในหลักค ำสอน                                                          
ของพระพุทธศำสนำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ประชำธิปไตยที่อำศัยเสียงข้ำงมำกเพียงอย่ำงเดียว บำงครั้งอำจ
                                                           

4 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), คําวัด: พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหำนคร: 
ส ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2548), หน้ำ 376. 

5 พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญำโณ), พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนญ, (กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศำสนำแห่งประเทศไทย, 2550), หน้ำ 58. 

6 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสตร์ร่วมสมัย 1 , พิมพ์ครั้งที่  2, จ ำนวน 2 เล่ม , 
(กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2 547), หน้ำ 44. 

7 วิรัช ถิรพันธุ์เมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท สหธรรมิก จ ำกัด , 2546),                 
หน้ำ 25. 
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น ำไปสู่ควำมล้มเหลวถ้ำด ำเนินกำรอย่ำงไร้มโนธรรมส ำนึกและอำจจะกลำยเป็นเครื่องมือของกลุ่ม                      
ที่มีอ ำนำจหรือน ำไปสู่รูปแบบเผด็จกำรทำงรัฐสภำตำมหลักพระพุทธศำสนำ ประชำธิปไตยที่สมบูรณ์                   
ก็คือต้องมีหลักธรรมำธิปไตยเป็นฐำน หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือประชำธิปไตย ที่เป็นธรรมำธิปไตยนั่นเอง8 

จำกควำมหมำยของธรรมำธิปไตยข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ ว่ำ ธรรมำธิปไตย คือ ระบบ               
กำรตัดสินใจที่สนับสนุนกำรปกครองในระบบต่ำง ๆ โดยยึดเอำควำมถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ยึดเอำ
หลักกำรเหตุผลควำมจริงควำมถูกต้องควำมดีงำมควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ อำจหมำยถึง
เจตคติของผู้บริหำรที่มุ่งบริหำรงำนด้วยควำมดีงำมชอบธรรม 

หลักของธรรมำธิปไตยนั้น ควำมจริงแล้วมำจำกหลักอธิปไตย 3 ประกำร ที่เป็นแนวทำงใน
กำรประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและกำรปกครอง ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปกครองทุกระบอบ                 
โดยเป้ำหมำยสูงสุดแล้วก็เพ่ือให้กำรบริหำรในระบอบนั้น ๆ เป็นประโยชน์สุขต่อประชำชนส่วนใหญ่                 
ซึ่งในปัจจุบันเรำจะคุ้นกับค ำว่ำธรรมำธิปไตยอยู่แล้วเพรำะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในแวดวงของพระพุทธศำสนำก็มักจะใช้ค ำว่ำธรรมำธิปไตยอยู่เป็นประจ ำ หลักธรรมำธิปไตยตำมที่กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้นนั้น เป็นหนึ่งใน 3 ข้อ ของหลักอธิปไตย 3 ซึ่งปรำกฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถำ                   
ดังควำมต่อไปนี้ 

อัตตำธิปไตยเป็นอย่ำงไร คือ ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ อยู่ ในป่ำบ้ำง อยู่ตำมโคนไม้บ้ำง                   
อยู่ในเรือนว่ำงบ้ำง ย่อมเห็นประจักษ์ว่ำ “เรำออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งจีวร 
บิณฑบำต เสนำสนะ เรำออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งควำมมีหรือควำมไม่มีเช่นนั้น 
อนึ่ง เรำถูกชำติชรำ มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสครอบง ำ ชื่อว่ำถูกทุกข์ครอบง ำ                 
มีทุกข์อยู่ตรงหน้ำท ำอย่ำงไร กำรท ำที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรำกฏกำรที่เรำละกำมเช่นใดแล้วจึงออก
จำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต เรำพึงแสวงหำกำมเช่นนั้นหรือกำมที่เลวกว่ำนั้นนั่นไม่สมควรแก่เรำเลย”    
ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่ำ “ควำมเพียรที่เรำเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติตั้งมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือน 
กำยที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่ำย จิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอำรมณ์แน่วแน่” เธอท ำตนเท่ำนั้นให้เป็นใหญ่    
ละอกุศล บ ำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บ ำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษำตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลำยนี้
เรียกว่ำ อัตตำธิปไตย9 

โลกำธิปไตยเป็นอย่ำงไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่ำบ้ำงอยู่ตำมโคนไม้บ้ำงอยู่ในเรือน
ว่ำงบ้ำง ย่อมเห็นประจักษ์ว่ำ เรำออกจำกเรือนบวบเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งจีวรบิณฑบำต                
เสนำนสะ เรำออกจำเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งควำมมีหรือควำมมี่มีเช่นนั้น เรำถูกชำติ 
ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสครอบง ำ ชื่อว่ำถูกทุกข์ครอบง ำ มีทุกข์อยู่ตรงหน้ำ 
ท ำอย่ำงไร กำรท ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรำกฏก็เรำบวชแล้วอย่ำงนี้พึงคิดเรื่อง เรื่องปองร้ำย 

                                                           
8 พระมหำณรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค ำ), จุดเด่นของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหำนคร:ทรีโอ

แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์ มีเดียจ ำกัด, 2548), หน้ำ 43. 
  9 องฺ.ติก. (ไทย) 20/40/201-202. 
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เรื่องเบียดเบียน โลกสันนิวำส (กำรอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก) นี้ใหญ่ ก็ในโลกสันนิวำสใหญ่มีสมณพรำหมณ์
ผู้มีฤทธิ์ มีตำทิพย์ รู้จิตของบุคคลอ่ืน สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นมองเห็นได้แม้จำกที่ไกล แม้ อยู่ใกล้                     
ก็ไม่ปรำกฏรู้จิต (ของบุคคลอ่ืน) แม้ด้วยจิต (ของตน) สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นพึงรู้จั กเรำอย่ำงนี้ว่ำ                   
ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำยโปรกดูกุลบุตรนี้ เพรำะมีศรัทธำเขำจึงออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตเต็มไปด้วยบำป
อกุศลธรรมอยู่แม้เทวดำผู้มีฤทธิ์ มีตำทิพย์รู้จักจิตของบุคคลอ่ืนก็มีอยู่ เทวดำเหล่ำนั้นย่อมปรำกฏ                      
จำกที่ไกลบ้ำง เข้ำมำใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้ำง ย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้ำง เทวดำแม้เหล่ำนั้นพึงรู้จักเรำ                  
อย่ำงนี้ว่ำ ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำยโปรดดูกุลบุตรนี้ เพรำะมีศรัทธำเขำจึงออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต   
เต็มไปด้วยบำปอกุศลธรรมอยู่ ภิกษุนั้นย่อมเป็นประจักษ์ว่ำ ควำมเพียรที่ เรำเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อนสติ
ที่ตั้งมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือนกำยที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่ำยจิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอำรมณ์แน่วแน่”                 
เธอท ำโลกเท่ำนั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ ำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บ ำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษำตน             
ให้บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลำยนี้ เรียกว่ำ โลกำธิปไตย10 

ธรรมำธิปไตย เป็นอย่ำงไร คือ ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้อยู่ ในป่ำบ้ำงอยู่ตำมขนไม้บ้ำง                 
อยู่ในเรือนว่ำงบ้ำง ยอมเห็นประจักษ์ว่ำ เรำออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งจีวร
บิณฑบำตเสนำสนะ เรำออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพรำะเหตุแห่งควำมมีหรือควำมไม่มีเช่นนั้น 
อนึ่งเรำถูกชำติชรำมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสะ ครอบง ำ ชื่อว่ำถูกครอบง ำ มีทุกข์
อยู่ตรงหน้ำ ท ำอย่ำงไร กำรท ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรำกฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภำค              
ตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยกำล ควรเรียกให้มำดู ควรน้อมเข้ำมำใส่ตน 
วิญญูชนพึงรู้เฉพำะตน ก็เพ่ือนพรหมจำรีผู้รู้เห็นอยู่ มีอยู่กำรที่เรำบวชในพระธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภำค
เจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว อย่ำงนี้พึงเกียจคร้ำนประมำทอยู่นั้นไม่สมควรแก่เรำเลย ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์               
ว่ำควำมเพียรที่ เรำเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือน กำยที่สงบแล้วจำก                     
ไม่กระสับกระส่ำยจิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอำรมณ์แน่ เธอยกธรรมเท่ำนั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศลบ ำเพ็ญกุศล  
ละกรรมที่มีโทษ บ ำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษำตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลำยนี้ เรียกว่ำ ธรรมำธิปไตย11 

ดังนั้นค ำว่ำ “ธรรม” ที่ปรำกฏในอำทิปเตยยสูตรตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้จึง หมำยถึง พระ
ธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกำล                   
ควรเรียกให้มำดู ควรน้อมเข้ำมำใส่ตน อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพำะตน ในเชิงปฏิบัติได้แก่กำรที่ภิกษุยึด                   
ถือธรรมเป็นใหญ่ปฏิบัติตน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของกำรออกบวช แต่ในอรรถกถำได้กล่ำวหมำย
เอำโลกุตรธรรม 9 ประกำร ได้แก่ มรรค 4 ประกอบด้วย โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค 
และอรหัตตมรรค, ผล 4 ประกอบด้วย โสดำปัตติผล สกิทำคำมิผล อนำคำมิผล และอรหัตตผล,                   
และนิพพำนอีก 1 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยของผู้ออกบวชจำกเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน  

                                                           

 10 องฺ.ติก. (ไทย) 20/40/202-203. 
 11 องฺ.ติก. (ไทย) 20/40/203. 
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จำกควำมข้ำงต้น ค ำว่ำ อธิปไตย” ตำมควำมในอำธิปเตยยสูตรนั้น บุคคลบำงคน                      
เมื่อประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เพรำะเห็นประจักษ์ว่ำทุกคนที่มีพ้ืนฐำนเดียวกัน คือ ถูกชำติ ชรำ 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสะครอบง ำ จึงเริ่มปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยปรำรภ
ตนเป็นใหญ่ ดังนี้ชื่อว่ำ ยึดหลัก อัตตำธิปไตย บุคคลบำงคนเมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ตั้งสติ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตำมครองธรรมไม่ปฏิบัติตนผิดศีลผิดธรรม เพรำะเกรงว่ำสังคมจะติเตียนโลก                     
จะโพนทะนำ เช่นนี้ชื่อว่ำ ยึดหลักโลกำธิปไตย และบุคคลบำงคนเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เพรำะ
เล็งเห็นว่ำธรรมะของพระพุทธองค์มีค่ำ เป็นอริยทรัพย์ที่ควรน้อมเข้ำมำใส่ตัว เป็นแนวทำงที่ถูกต้อง               
เป็นสัมมำทิฏฐิเป็นแนวทำงที่น ำไปสู่กำรพ้นทุกข์ จึงปฏิบัติด้วยควำมเพียรที่ไม่ย่อหย่อน เช่นนี้  ชื่อว่ำ                 
ยึดหลักธรรมำธิปไตย 

นอกจำกนั้น หลักอธิปไตยยังสำมำรถปรับประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองได้ ดังที่ 
พ ระ พุ ท ธองค์ ได้ ต รั ส ถึ งธ รร ม ำธิป ไตย ใน แง่ข องห ลั ก ธรรมที่ ส ำคั ญ ซึ่ งพ ระ เจ้ ำจั ก รพ รรดิ                           
เมื่อกี้เห็นแอดมำและพระพุทธเจ้ำทรงถือปฏิบัติดังควำมต่อไปนี้ 

พระเจ้ำจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมรำชำในโลกนี้ ทรงอำศัยธรรมเท่ำนั้นสักกำระธรรม 
เคำรพธรรมนอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดกำรรักษำป้องกันและคุ้มครอง
ชนภำยในโดยธรรม12 

พระตถำคต อรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้ทรงธรรมเป็นธรรมรำชำทรงอำศัยธรรมเท่ำนั้น 
เคำรพธรรม นอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดกำรรักษำป้องกันและคุ้มครอง
กำยกรรม โดยธรรม13 

จำกควำมในจักกวัตติสูตรและธัมมรำชำสูตร ธรรมำธิปไตยก็คือ หลักธรรมประกำรหนึ่ง               
ที่พระพุทธเจ้ำและพระเจ้ำจักรพรรดิ  ทรงถือปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำจักรพรรดิหรือแม้แต่
พระพุทธเจ้ำเป็นบุคคลชั้นเอกของโลกแล้วก็ยังถือธรรมเป็นใหญ่ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจและการปกครองรัฐ 
 

กฎหมำยมหำชนเป็นกฎหมำยซึ่งก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รัฐกับประชำชนรัฐ                  
จึงเป็นองค์กรส ำคัญในฐำนะเป็นที่มำของกฎหมำยทั้งหลำยที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนั้น14 

 ค ำว่ำ “รัฐ” (State) หมำยถึง สถำบัน15 หรือองค์กำรที่ประกอบขึ้นจำกประชำชน                 
ที่อยู่กันอย่ำงมีระบบระเบียบภำยในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง โดยมีอ ำนำจในกำรปกครองตนเองหรืออ ำนำจ
                                                           

12 องฺ.ติก. (ไทย) 20/14/154. และ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/133/214. 
13 องฺ.ติก. (ไทย) 20/14/154. และ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/133/215. 
14 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1, พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพ : นิติธรรม, 2544), หน้ำ 41. 
15 อ้างแล้ว. หน้ำ 40. 
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อธิปไตย อ ำนำจดังกล่ำวจะมีลักษณะเป็นสถำบันที่แยกออกมำจำกตัวบุคคล ซึ่ งคนจะเป็นเพียงผู้ถือ            
และใช้อ ำนำจแทนสถำบันเท่ำนั้น ควำมเป็นรัฐนี้จะมีลักษณะพิเศษ กล่ำวคือ รัฐจะมีควำมเด็ดขำด                   
มีอ ำนำจสูงสุด มีอิสระ มีควำมเป็นตัวของตัวเอง รัฐสำมำรถที่จะใช้อ ำนำจปกครองเหนือประชำชนของตน
ได้อย่ำงเต็มที่ ในขณะที่องค์กำรอ่ืน ๆ หำมีลักษณะเช่นว่ำนี้ไม่  

องค์ประกอบของความเป็นรัฐ 
จำกควำมหมำยของค ำว่ำ “รัฐ” ดังกล่ำวมำแล้วพอสรุปได้ว่ำ รัฐจะต้องมีองค์ประกอบ                   

ที่ส ำคัญดังนี1้6 
 1. ประชำกร (Population) รัฐเป็นสถำบันกำรเมืองของมนุษย์ ดังนั้น รัฐจึงจ ำเป็น  

ต้องมีมนุษย์หรือประชำกรจ ำนวนหนึ่ง หำกไม่มีประชำกรแล้วรัฐจะเกิดมีขึ้นไม่ได้ แต่จ ำนวนประชำกร
ของแต่ละรัฐย่อมมีจ ำนวนแตกต่ำงกันไป และไม่จ ำเป็นต้องมีเชื้อชำติภำษำเดียวกันแต่ต้องมีเจตนำร่วมกัน
ในควำมปรำรถนำที่จะอยู่ร่วมกันภำยใต้กำรปกครองหรือกฎเกณฑ์เดียวกัน 

 2. ดินแดน (Territory) รัฐต้องมีดินแดน รัฐจะด ำรงอยู่ไม่ได้ถ้ำไม่มีดินแดนเป็นของ
ตนเอง ดินแดนจึงเป็นเงื่อนไขอันจะขำดเสียมิได้ของรัฐ  ดินแดนของรัฐจะต้องมีอำณำเขตที่แน่นอน                
เพ่ือควำมเป็นเอกภำพแห่งอ ำนำจในรัฐและมีควำมเป็นอิสระ บุคคลทุกคนที่อยู่บนดินแดนของรัฐใด               
ย่อมอยู่ใต้บังคับแห่งกฎเกณฑ์และภำยใต้ผู้ปกครองของดินแดนของรัฐนั้น  

 ดินแดนของรัฐหมำยรวมถึงเขตแดนทำงพ้ืนดิน พ้ืนน้ ำ และอำกำศดังนี้ 
 ก. พ้ืนดิน  หมำยถึง พ้ืนแผนดิน  ซึ่งอำจเป็นผืนแผ่นดินใหญ่หรือเป็นแผ่นดินบนเกำะ

แล้วแต่กรณี  เขตพ้ืนดินของรัฐหนึ่งอำจไม่ติดต่อกันทั้งหมดก็ได้ เช่น หมู่เกำะฮำวำย ซึ่งเป็นมลรัฐหนึ่ง 
ของสหรัฐอเมริกำ ไม่ได้อยู่บนทวีปอเมริกำเช่นเดียวกับมลรัฐอื่นๆ เป็นต้น 

 ข. พ้ืนน้ ำ นอกจำกพ้ืนน้ ำที่อยู่ในพ้ืนแผ่นดินภำยในของรัฐแล้ว รัฐที่มีพ้ืนดินติดต่อกับฝั่ง
ทะเล ย่อมขยำยเขตแดนของตนออกไปในทะเลได้  ซึ่งเรียกเขตแดนดังกล่ำวว่ำ “ทะเลอำณำเขต” 
(Territorial Sea) ซึ่งมีควำมกว้ำง 12 ไมล์ทะเล  

 ค. อำกำศ  อ ำนำจของรัฐครอบคลุมไปถึงพ้ืนอำกำศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ ำที่เป็นทะเล
อำณำเขตด้วย  เนื่องจำกน่ำนฟ้ำมีควำมส ำคัญต่อกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐเป็นอย่ำงยิ่ง กำรบินผ่ำน
น่ำนฟ้ำโดยมิได้รับอนุญำตล่วงหน้ำถือว่ำเป็นกำรละเมิดดินแดน ซึ่งอำจถูกยิงหรือถูกสกัดกั้นได้ รัฐต่ ำง ๆ 
จึงจัดท ำข้อตกลงเกี่ยวกับกำรบินผ่ำนน่ำนฟ้ำของแต่ละรัฐ โดยกำรสัญจรทำงอำกำศให้เป็นไปตำม
ข้อตกลงชิคำโก ลงวันที่ 7 ธันวำคม ค.ศ. 1944 ซึ่งอนุญำตให้เครื่องบินพลเรือนต่ำงชำติบินเหนือและผ่ำน
ดินแดนของรัฐอ่ืนได้ในยำมสงบ 

 3. อ ำนำจอธิปไตย (Sovereignty)  หมำยถึง อ ำนำจสูงสุดในกำรปกครองเป็นอ ำนำจ            
ที่แสดงควำมเป็นใหญ่เหนือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นแก่ใครหรือไม่ต้องเชื่อฟังค ำสั่ง               

                                                           
16 โภคิน พลกุล และชำญชัย แสวงศักดิ์, หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1, พิมพ์ครั้งแรก, (กรุงเทพ :                   

นิติธรรม, 2541). 
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ค ำบัญชำของผู้ใดที่เหนือตนโดยปรำศจำกควำมยินยอมของตน 17 รัฐมีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรทั้งในส่วน                
ที่เกี่ยวกับกำรปกครองหรือจัดกำรภำยในและภำยนอกรัฐ เช่น กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์กับรัฐอ่ืน                
หรือตัดสัมพันธไมตรี  กำรประกำศสงครำม หรือประกำศสันติภำพกับรัฐอื่น  

4. รั ฐบ ำล  (Government)  รั ฐบ ำล เป็ น อ งค์ ก รขอ งรั ฐซึ่ งท ำห น้ ำที่ ด ำ เนิ น ก ำร                            
ทำงกำรเมืองและกำรปกครองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ รัฐต้องกำรรัฐบำล เป็นองค์กร                        
ซึ่งท ำหน้ำที่พิทักษ์ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชำชนในรัฐ เป็นองค์กรที่เสนอนโยบำยและด ำเนิน
นโยบำยที่จ ำเป็นเพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรและรักษำผลประโยชน์ของประชำชนในรัฐ สถำปนำ                 
ควำมยุติธรรมและป้องกันกำรรุกรำนจำกรัฐ อ่ืน รัฐบำลเป็นองค์กรเพ่ือควำมมุ่ งหมำยรวมกัน                           
ของประชำชนและเป็นองค์กรของส่วนรวมไม่ใช่ของบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือชนชั้นหนึ่ง18 

 ในทำงกฎหมำยปกครอง ค ำว่ ำ “รัฐบำล” อำจหมำยถึ งเฉพำะฝ่ ำยบริห ำร                    
และฝ่ำยปกครอง ซึ่งได้แก่ นำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และบรรดำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองทั้งหลำย                
อันเป็นควำมหมำยที่แคบและเข้ำใจกันเฉพำะในวิชำกำรแขนงนั้น แต่ในควำมหมำยกว้ำง ค ำว่ำ “รัฐบำล” 
หมำยถึง สถำบัน องค์กร หรือบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในทำงกำรเมืองหรือกำรปกครองเหนือ
ดินแดนและประชำกรในดินแดนตลอดจนเป็นผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตย  ดังนั้น  รัฐบำลจึงมีควำมหมำย
ครอบคลุมหลำยสถำบันหรือองค์กร เช่น ประมุขของรัฐฝ่ำยบริหำร (นำยกรัฐมนตรีและคณะ รัฐมนตรี) 
ฝ่ำยนิติบัญญัติ (วุฒิสภำ และสภำผู้แทนรำษฎร) ฝ่ำยตุลำกำร (ศำล) และหน่วยงำนอื่นที่ท ำหน้ำที่ปกครอง 
ซึ่งสำมำรถแยกออกจำกกลุ่มประชำชนผู้ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นว่ำนี้  ซึ่งถูกเรียกว่ำ  “ผู้ถูกปกครอง” 

 2) รัฐและสังคมการเมืองอ่ืน 
 ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำรัฐเป็นสังคมกำรเมืองที่ใหญ่ที่สุด อย่ำงไรก็ตำม มีสังคมกำรเมือง               

ในระดับอ่ืนหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับรัฐ ได้แก่19  
 1. “มลรัฐ” หมำยถึงรัฐย่อย ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐใหญ่ มลรัฐเป็นสังคมกำรเมือง  

ที่ส ำคัญ มีกำรจัดกำรปกครองหรือกำรจัดระเบียบภำยในของตนเองใกล้เคียงกับรัฐหรือประ เทศ                   
เช่น มีเมืองหลวงของตนเอง มีสภำนิติบัญญัติของตนเองเพ่ือออกกฎหมำยใช้ภำยในมลรัฐของตน                
โดยสมำชิกอำจมำจำกกำรเลือกตั้ งหรือแต่งตั้งมีศำลของตนเอง มีรัฐบำลหรือผู้ปกครองของตนเอง 
ตลอดจนมีกำรแบ่งส่วนงำนต่ำง ๆ เป็นกระทรวง ทบวง กรม เช่น อุตสำหกรรม คมนำคม มหำดไทย 
ศึกษำธิกำร พำณิชย์ เว้นแต่กิจกำรต่ำงประเทศและกลำโหมที่ให้เป็นเรื่องของรัฐบำลกลำงของประเทศ
โดยเฉพำะมีเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของตนเอง มีระบบภำษีของตนเอง มีกฎหมำยใช้ภำยในมลรัฐเอง   
และอำจมีธรรมนูญกำรปกครองของมลรัฐเองด้วยโดยนัยนี้ มลรัฐจึงต่ำงจำกจังหวัดหรือเมืองจะใช้                   

                                                           
17 วิษณุ  เครืองำม,  กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพ : นิติบรรณำกำร, 2530), หน้ำ 8. 
18 เดชชำติ วงศ์โกมลเชษฐ์, หลักรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, 2538),                    

หน้ำ 57-58. 
19 วิษณุ  เครืองำม, อ้างแล้ว, หน้ำ 11-16. 
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ค ำว่ำ มลรัฐ ต่อเมื่อกล่ำวถึงประเทศหรือรัฐที่เป็นรัฐรวมประชำชนในมลรัฐจึงอยู่ภำยใต้กฎหมำย                    
และระเบียบกำรปกครองแบบคู่ขนำน กล่ำวคือ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบกำรปกครองภำยในมลรัฐ
ของตนและขณะเดียวกันก็อยู่ภำยใต้กฎหมำยตลอดจนระเบียบกำรปกครองของประเทศทั้งประเทศด้วย 
ตัวอย่ำง เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐเนวำดำ มลรัฐฟลอริดำ ที่รวมกับมลรัฐอ่ืน  ๆ เป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกำ มลรัฐยะโฮร์  มลรัฐกลันตัน มลรัฐเปรัคที่ รวมกับมลรัฐ อ่ืน  ๆ เข้ ำเป็นประเทศ                       
สหพันธรัฐมำเลเซีย มลรัฐควี เบค มลรัฐอัลเบอร์ตำ มลรัฐบริติชโคลัมเบียที่ รวมกับมลรัฐ อ่ืน                           
เข้ำเป็นประเทศแคนำดำ เป็นต้น 

 2. “ประเทศ” ค ำว่ำรัฐเป็นศัพท์กฎหมำย แต่ค ำสำมัญทั่วไปใช้ค ำว่ำ “ประเทศ” 
(Country) ซึ่งหมำยถึงอำณำเขตดินแดน (Territory) ที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำลเดียวกัน                   
เมื่อกล่ำวถึง รัฐจึงเป็นกำรมุ่งองค์ประกอบที่รวมข้ึนเป็นรัฐมำกกว่ำกรณีของประเทศ  

 3. “ชำติ”(Nation) หมำยถึง กำรที่ประชำชนตั้งถิ่นฐำนอยู่ ในอำณำเขตเดียวกัน                  
และอยู่ภำยใต้กำรปกครองแห่งรัฐบำลเอกรำชเดียวกัน ชำติจะมุ่งหมำยใช้กับบุคคลมำกกว่ำที่จะใช้                   
กับดินแดนดังกรณีค ำว่ำประเทศ  อย่ำงไรก็ดี ไม่เพียงแต่บุคคลหรือประชำชนในรัฐเท่ำนั้นที่จะเป็นชำติได้ 
กลุ่มชนซึ่งมีควำมผูกพันกันในทำงประวัติศำสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกันจนถือได้
ว่ำเป็นสังคมกลุ่มเดียวกันก็ เป็นชำติ ได้ เช่นกัน ชำติจึงหมำยถึง สังคมส่วนสมำชิกในสังคมชำติ                       
เรียกว่ำ ชนชำติหรือชนในชำติ (national) กล่ำวคือ ผู้มีสัญชำติของรัฐเดียวกัน 

3) การกําเนิดรัฐ 
กำรก ำเนิดขึ้นของรัฐ  ได้มีแนวคิดหรือทฤษฎีอธิบำยไว้ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) 
 ในยุคแรกเมื่อควำมเชื่อเรื่องพระเจ้ำยังมี อิทธิพลอยู่มำก นักปรำชญ์ เชื่อกันว่ำ                 

พระเจ้ำเป็นผู้สร้ำงมนุษย์ประทำนดินแดนแก่มนุษย์ประทำนอ ำนำจและตั้งรัฐบำลปกครองดินแดน 
บำงครั้งก็ส่งตัวแทนมำใช้อ ำนำจปกครองแทนพระเจ้ำ ทฤษฎีนี้เรียกว่ำ “ทฤษฎีเทวสิทธิ์” (Divine Right 
Theory) หรือบำงครั้งเรียกว่ำ “ทฤษฎีเทวรำชย์” (Divine King Theory) ซึ่งมีสำระส ำคัญว่ำ 

 ก. รัฐเกิดจำกควำมประสงค์ของพระเจ้ำ 
 ข. มนุษย์มิใช่ผู้มีส่วนในกำรสร้ำงรัฐ 
 ค. ผู้ปกครองรัฐได้อ ำนำจปกครองรัฐมำจำกพระเจ้ำ ผู้ใดฝ่ำฝืนอ ำนำจรัฐหรือขัดขืน

อ ำนำจของผู้ปกครองรัฐ ผู้นั้นฝ่ำฝืนโองกำรของพระเจ้ำ ถือว่ำมีบำปและมีควำมผิด 
 ง. ประชำชนในรัฐต้องเชื่อฟังผู้มีอ ำนำจในรัฐโดยเคร่งครัด 
 ต่อมำทฤษฎีกฎหมำยธรรมชำติ (Natural Law Theory) ก็เริ่มพัฒนำเคียงคู่กันมำกับ

ทฤษฎีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ำมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐและมีส่วนในกำรก่อตั้งรัฐ อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำ
อิทธิพลทำงคริสต์ศำสนำเข้ำมำแทรกแซงทฤษฎีนี้มำกขึ้นจนค ำว่ำ “ธรรมชำติ” ถูกบิดเบือนกลำยเป็น
เรื่องของพระเจ้ำไป 
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 2. ทฤษฎีพละก ำลัง (Theory of Force)  
 ทฤษฎีพละก ำลังอธิบำยว่ำ  รัฐเกิดจำกกำรยึดครองและกำรใช้ก ำลังบังคับทฤษฎีนี้

น ำไปสู่ควำมเชื่อในเรื่องชำตินิยมและแนวคิดที่ว่ำรัฐคืออ ำนำจ อ ำนำจรัฐคือควำมชอบธรรมในตัวเอง             
และอยู่ เหนือศีลธรรมทั้งปวง แนวคิดดังกล่ำวนี้มีผู้น ำไปแปรเป็นผลในทำงปฏิบัติ เป็นหลักกำร                     
ของลัทธิฟำสซิสต์ของประเทศอิตำลีและลัทธินำซีของประเทศเยอรมนี 

 3. ทฤษฎีสัญญำประชำคม (Theory of the Social Contract)  
 ทฤษฎีสัญญำประชำคม เกิดจำกกำรน ำแนวควำมคิดเกี่ยวกับรัฐและควำมผูกพัน   

ระหว่ำงรำษฎรกับรัฐของนักปรำชญ์ต่ำง ๆ ได้แก่ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ลอค (John 
Locke) มองเตสกิเออ (Montesquieu) และฌอง ชำคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) มำอธิบำย
รวมกัน ทฤษฎีนี้อธิบำยว่ำ รัฐเกิดจำกกำรที่มนุษย์มำอยู่รวมกันและต่ำงมอบอ ำนำจควำมเป็นใหญ่ที่ตนมี
อยู่ให้ผู้ปกครองหรือคณะผู้ปกครองเป็นกำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงที่ประชำชนผู้อยู่ใต้อ ำนำจบังคับบัญชำ
ยอมรับรู้อ ำนำจของกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำกษัตริย์จะทรงใช้อ ำนำจนั้น เพ่ือประโยชน์
และควำมสุขของประชำชน ทฤษฎีนี้แพร่หลำยมำกในสมัยศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพล                
อย่ำงมำกในสมัยนั้น คือ รุสโซ เขำเขียนหนังสือชื่อ “สัญญำประชำคม” (Social Contract หรือ Contrat 
Social) และอธิบำยว่ำ เมื่อรัฐเกิดจำกมนุษย์และรัฐบำลก็เกิดจำกควำมยินยอมพร้อมใจของประชำชน 
เจตนำรมณ์ของประชำชนในรัฐซึ่งรุสโซเรียกว่ำ “เจตน์จ ำนงทั่วไป” (General Will) จึงต้องอยู่เหนืออ่ืนใด 
แม้ผู้ปกครองเองก็ถูกผูกมัดว่ำต้องปฏิบัติตำม 

 4. ทฤษฎีวิวัฒนำกำร (Theory of Evolution) 
 ในบรรดำทฤษฎีทั้งหลำยเกี่ยวด้วยกำรก ำเนิดของรัฐ ทฤษฎีที่ส ำคัญที่สุดคือทฤษฎี

วิวัฒนำกำร (Theory of Evolution) ทฤษฎีนี้มีสำระส ำคัญว่ำรัฐเกิดขึ้นจำกวิวัฒนำกำรในทำงกำรเมือง
ของมนุษย์ เมื่อเริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีควำมผูกพันทำงสำยโลหิต มีควำมสัมพันธ์               
ทำงเครือญำติซึ่งเรียกว่ำวงศำคณำญำติ ต่อมำก็ขยำยตัวรวมเอำกลุ่มชนซึ่งอยู่ในสถำนที่ เดียวกัน                    
หรือใกล้เคียงกันเข้ำมำด้วย มีหัวหน้ำร่วมกัน มีศำสนำหรือลัทธิควำมเชื่อถือเดียวกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดียวกัน สังคมประเภทนี้เรียกว่ำสังคมร่วมเผ่ำพันธุ์หรือชำติพันธุ์ (ethnic group) ซ่ึงกว้ำงขวำง
กว่ำสังคมประเภทวงศำคณำญำติ (family group) ต่อมำสังคมเผ่ำพันธุ์ขยำยตัวขึ้นกลำยเป็นนครใหญ่ 
เช่น นครรัฐในกรีกสมัยโบรำณ หลำยๆ นครรัฐรวมเข้ำเป็นจักรวรรดิ จัดกำรปกครองที่ส่วนกลำง                   
และส่วนภูมิภำค20 

 
 

                                                           
20 โปรดดูเพิ่มเติมที่ สมยศ  เช้ือไทย,  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ :              

วิญญูชน 2536), หน้ำ 81-85. 



 

20 

 

 ทฤษฎีวิวัฒนำกำรนี้ได้รับอิทธิพลจำกแนวคิดของอริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งถือว่ำกำรตั้ง
รัฐเป็นเรื่องของกำรเมือง กำรที่มนุษย์เข้ำไปมีส่วนร่วมในวิวัฒนำกำรของรัฐจึงเท่ำกับว่ำมนุษย์ได้เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในวิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองด้วยอย่ำงไม่อำจแยกจำกกันได้ ทฤษฎีนี้จึงถือว่ำรัฐเป็นสังคมกำรเมือง
โดยมีมนุษย์เปน็สัตว์กำรเมืองและเป็นสัตว์สังคม  

4) รูปแบบของรัฐ 
กำรจัดรูปแบบของรัฐสำมำรถพิจำรณำจำกโครงสร้ำงภำย ในของอ ำนำจของรัฐ                        

เป็นหลัก กล่ำวคือ หำกรัฐนั้นมีผู้ใช้อ ำนำจเด็ดขำดแต่เพียงผู้เดียวหรือองค์กรเดียว จะเป็นรูปแบบของรัฐ  
ที่เรียกว่ำ “รัฐเดี่ยว” แต่หำกรัฐนั้นมีผู้ใช้หลำกหลำยกันไปจะเป็นรูปแบบ “รัฐรวม” 21  

4.1)  รัฐเดี่ยว 
รัฐเดี่ยว หมำยถึงประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐที่รวมศูนย์และมีควำมเป็นเอกภำพแห่งอ ำนำจ

ทั้ งหลำยของรัฐ  กล่ ำวคื อ  อ ำน ำจอธิป ไตยทั้ งภำยในและภำยนอกเป็ นของรัฐ โดยสมบู รณ์  
รัฐเป็นนิติบุคคลสูงสุดและจะมีรัฐบำลเดียวและรัฐสภำเดียว ท ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพของระบบ
กฎหมำย  อ ำนำจรัฐจะไม่ได้ถูกแบ่งด้วยประกำรใดๆ ในระหว่ำงอ ำนำจแห่งกำรตัดสินใจทั้งหลำย                   
ทำงกำรเมือง เพรำะถ้ำมีกำรแบ่งอ ำนำจตัดสินใจทำงกำรเมืองออกไป รัฐนั้นก็จะไม่เป็นรัฐเดี่ยว                    
แต่จะกลำยเป็นรัฐรวมแบบสหพันธรัฐ 

 อย่ำงไรก็ตำม รัฐเดี่ยวอำจมีลักษณะรวมอ ำนำจ (centralized) หรือกระจำยอ ำนำจ 
(decentralized) ก็ได้ แต่รัฐจะเป็นผู้ถืออ ำนำจรัฐทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลำ กำรกระจำยอ ำนำจ
ท ำให้รัฐเดี่ยวมีนิติบุคคลที่ย่อยกว่ำตนลงไป เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่นต่ำง ๆ และมีอิสระ (autonomy) 
ในระดับหนึ่งอย่ำงไรก็ดี รัฐสำมำรถยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม 
จำกนิติบุคคลเหล่ำนั้น 

 ประเทศที่จัดเป็นรัฐเดี่ยว ได้แก่ ประเทศไทย สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตำลี 
โรมำเนีย โปแลนด์ ฮังกำรี บัลแกเรีย กลุ่มประเทศที่ เคยเป็นอำณำนิ คมของสเปนในอเมริกำใต้                   
ยกเว้น บรำซิล  

4.2)  รัฐรวม 
รัฐรวมอำจจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ สมำพันธรัฐและสหพันธรัฐ 
 1. สมำพันธรัฐ (Confederation) 
 สมำพันธรัฐเป็นรูปแบบของสหพันธรัฐที่ยังไม่สมบูรณ์ในทำงกฎหมำย โดยกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศถือว่ำสมำพันธรัฐเป็นสมำคมระหว่ำงรัฐ ทั้งนี้เพรำะควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยของรัฐ
สมำชิกจะถูกก ำหนดโดยสนธิสัญญำระหว่ำงรัฐนั้น ๆ บนพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียมกันและรัฐสมำชิก
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขแห่งสนธิสัญญำอย่ำงเป็นเอกฉันท์  นอกจำกนี้ องค์กรของสมำพันธ์ก็พัฒนำ               
                                                           

21 ชำญชัย  แสวงศักดิ์,  คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544),   
หน้ำ 76-84. 
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น้อยมำก โดยมักจะมีองค์กรเพียงองค์กรเดียวที่กระท ำในนำมของสมำพันธ์ กล่ำวคือ สภำแห่งผู้แทน                 
ของรัฐบำลของรัฐสมำชิก สภำนี้จะพิจำรณำปัญหำต่ำง ๆ บนพ้ืนฐำนแห่งควำมเสมอภำคและจะอำศัย               
มติเอกฉันท์ในกำรด ำเนินกำร 

 กล่าวโดยสรุป  สมำพันธรัฐไม่ได้มีขึ้นเพ่ือที่จะสร้ำงรัฐใหม่ที่อยู่เหนือกว่ำรัฐสมำชิก
ดังเช่นสหพันธรัฐ รัฐสมำชิกยังสำมำรถออกจำกสมำพันธ์ได้โดยอิสระ ซึ่งต่ำงกับสหพันธ์ ดังนั้น                    
รัฐของสมำพันธรัฐอำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่ งขององค์กรของสมำพันธ์ก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้                
อ ำนำจของสมำพันธรัฐจึงไม่กว้ำงขวำงครอบคลุมไปทุกเรื่องดังเช่นกรณีของสหพันธรัฐ โดยมำก                   
มักจะเป็นไปในรูปกำรป้องกันภยันตรำยจำกภำยนอกร่วมกันและด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

 2. สหพันธรัฐ (Federation) 
 สหพันธรัฐ คือ กำรรวมรัฐต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันในลักษณะที่มีกำรสร้ำงรัฐใหม่ขึ้นให้อยู่

เหนือและซ้อนอยู่กับรัฐต่ำง ๆ ที่มำรวมกัน กล่ำวคือ สหพันธรัฐเป็นรูปแบบที่รัฐเอกรำชหลำยๆ                      
รัฐยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันภำยใต้กฎเกณฑ์อันเดียวกันโดยยอมสละอ ำนำจอธิปไตยบำงส่วนของตน 

 โดยทั่วไปควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยของสหพันธรัฐมิได้เกิดขึ้นจำกสนธิสัญญำระหว่ำง
ประเทศดังเช่นในกรณีของสมำพันธรัฐ แต่เกิดจำกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยภำยในที่ได้รับกำรร่ำง               
โดยสภำร่ำงรัฐธรรมนูญและได้รับกำรให้สัตยำบันโดยรัฐสมำชิกเสียงข้ำงมำก (majority) ดังนั้น                    
เมื่อสมำพันธรัฐถือก ำเนิดจำกสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศอันเป็นเรื่องของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ                
จึงใช้หลักควำมเห็นชอบเอกฉันท์  ส่วนสหพันธรัฐถือก ำเนิดจำกกฎหมำยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำย
ภำยในจึงใช้หลักเสียงข้ำงมำก  

 ตัวอย่ำงของสหพันธรัฐในทวีปอเมริกำ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ เม็กซิโก บรำซิ ล 
อำร์เจนตินำ ในทวีปยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์  ในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย 
มำเลเซีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในทวีปแอฟริกำ ได้แก่ สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ ไนจีเรีย โคโมโรส  เป็นต้น 

 กำรแบ่งเขตอ ำนำจระหว่ำงสหพันธรัฐและรัฐสมำชิก อำจแบ่งได้ดังนี้ 
 1) อ ำนำจภำยนอก เมื่อรัฐทั้งหลำยเข้ำร่วมกันเป็นสหพันธรัฐ รัฐสมำชิกจะต้องสละ

อ ำนำจภำยนอกหรืออ ำนำจในกำรติดต่อสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศให้แก่สหพันธรัฐ ดังนั้น ควำมเป็น  
นิติบุคคลตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศของรัฐสมำชิกจะสิ้นสุด และสหพันธรัฐจะเป็นนิติบุคคลผู้ใช้อ ำนำจ
นี้แต่ เพียงผู้ เดียว นอกจำกนี้  อ ำนำจในกำรป้องกันประเทศก็จะตกแก่สหพันธรัฐด้วยเช่นกัน                  
รัฐสมำชิกไม่อำจมีกองทัพของตนหรือท ำสงครำมกับประเทศอ่ืนโดยล ำพังตนเองได้ สหพันธรัฐมีอ ำนำจ               
ในกำรผลิตเงินตรำเพ่ือใช้ร่วมกันส ำหรับรัฐทุกรัฐ แม้แต่ละรัฐจะมีอ ำนำจด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
ของตนก็ตำม ทั้งนี้เพรำะกำรมีเงินตรำสกุลเดียวกันเป็นสิ่งจ ำเป็นในด้ำนเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเป็น
เอกภำพให้แก่สหพันธรัฐ ในด้ำนศุลกำกร  รัฐสมำชิกจะจัดตั้งด่ำนเก็บภำษีระหว่ำงไม่ได้  

 2) อ ำนำจภำยใน สหพันธรัฐจะให้กำรค้ ำประกันแก่สิทธิ เสรีภำพ ขั้นมูลฐำน                     
ของประชำชนทุกคนไม่ว่ำจะอยู่ในรัฐใด ดังนั้น รัฐสมำชิกจะต้องไม่ออกกฎหมำยมำขัดกับสิทธิเสรีภำพ
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ของประชำชนที่รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐให้กำรรับรอง สหพันธรัฐมีอ ำนำจจัดระบบกำรคลัง กำรภำษี
อำกรและกำรงบประมำณของสหพันธ์ แต่กำรจัดเก็บภำษีทำงตรงเป็นอ ำนำจของรัฐสมำชิก  

5) รัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญ เป็น กฎหมำยสูงสุดของประเทศ ซึ่งก ำหนดควำมสัมพันธ์ของกำรใช้อ ำนำจ

อธิปไตยของรัฐและองค์กรผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตยในรัฐ ตลอดจนก ำหนดรับรองสิทธิเสรีภำพของรำษฎร                 
ของรัฐไว้ ในรัฐเสรีประชำธิปไตย รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง 
เพรำะรัฐธรรมนูญเป็นที่มำของกฎหมำยต่ำง ๆ ของรัฐ ส่งผลให้บทบัญญัติใดของกฎหมำย กฎ                     
หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นไม่อำจน ำมำใช้บังคับได้ 

 ประเทศไทยได้น ำระบอบประชำธิปไตยมำใช้ในกำรปกครอง โดยมีพระมหำกษัตริย์              
ทรงเป็นประมุขภำยใต้รัฐธรรมนูญ อันเป็นผลจำกกำรที่คณะรำษฎรได้ขอร้องให้พระบำทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหำประชำธิปกพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงอยู่ใต้ธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดิน และพระองค์
ทรงยอมรับตำมค ำขอและได้พระรำชทำนรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้เป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2475 เรียกชื่อว่ำ “พระรำชบัญญัติธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดิน
สยำมชั่วครำว พุทธศักรำช 2475” ถือเป็นรัฐธรรมนูญภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยฉบับแรก
ของไทย และจำกกำรพระรำชทำนรัฐธรรมนูญท ำให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครอง               
จำกเดิมซึ่งเป็นระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง              
เป็นประมุขภำยใต้รัฐธรรมนูญและยังผลให้อ ำนำจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของปวงชนชำวไทย 

 กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ วไปว่ำ                  
ระบอบประชำธิปไตยนั้นอยู่บนรำกฐำนหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 

 หลักอ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชน ภำยใต้หลักกำรนี้เป็นกำรยอมรับว่ำประชำชน
เป็นเจ้ำของอ ำนำจสูงสุดในกำรปกครองรัฐ ประชำชนจะแสดงออกซ่ึงกำรเป็นเจ้ำของอ ำนำจโดยใช้อ ำนำจ
เลือกตัวแทนของตนไปท ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจปกครองโดยผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้ง กำรก ำหนดตัวผู้ปกครอง
จึงเป็นอ ำนำจอธิปไตยของประชำชนไม่ใช่อ ำนำจอธิปไตยของผู้ปกครอง ดังนั้นกำรใช้อ ำนำจขององค์กร
ของรัฐฝ่ำยปกครองจึงถูกก ำหนดไว้โดยกฎหมำยอย่ำงชัดแจ้งและส่งผลให้กฎหมำยเป็นเครื่องก ำหนด              
กำรใช้อ ำนำจของผู้ปกครอง 

 หลักเสรีภำพ หลักกำรนี้มีควำมส ำคัญในรัฐเสรีประชำธิปไตยเป็นอย่ำงยิ่งจนมีค ำกล่ำวไว้
ว่ำ “ประเทศใดไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภำพของประชำชนประเทศนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ” ภำยใต้หลักกำร
นี้รัฐเสรีประชำธิปไตยต่ำงยอมรับหลักควำมอิสระของปัจเจกบุคคลในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของตน                   
ได้ตำมที่ใจปรำรถนำ ดังนั้นประชำชนทุกคนย่อมสำมำรถกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งตำมที่ตนต้องกำรได้ตรำบเท่ำที่กำรกระท ำนั้นไม่ละเมิดต่ อเสรีภำพของบุคคลอ่ืนหรือกระทบ                   
ต่อประโยชน์สำธำรณะที่รัฐมุ่งประสงค์คุ้มครอง  
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 หลักควำมเสมอภำค เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนของรัฐเสรีประชำธิปไตยที่ยอมรับว่ำมนุษย์               
ทุกคนเมื่อเกิดมำย่อมมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์เท่ำเทียมกันในฐำนะที่เป็นมนุษย์  กำรยอมรับในสิทธิ
เสรีภำพของมนุษย์ที่ ติดตัวมนุษย์มำตั้ งแต่ เกิดและไม่อำจพรำกไปจำกควำมเป็นมนุษย์ ได้นั้ น                          
เช่น สิทธิในชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ สิทธิเสรีภำพ
ประเภทนี้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนจำกควำมเป็นมนุษย์ได้ ในรัฐเสรีประชำธิปไตยจึงถือว่ำบุคคล                    
มีควำมเสมอภำคท่ีจะได้รับกำรรับรองและคุ้มครองตำมกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

หลักกำรปกครองโดยกฎหมำย หรือหลักนิติรัฐ ซึ่ งเป็นหลักกำรที่มีวัตถุประสงค์                     
เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของรำษฎรเป็นส ำคัญ ภำยใต้หลักกำรนี้หน่วยงำนของรัฐฝ่ำยปกครอง
จะใช้อ ำนำจของตนจ ำกัดสิทธิเสรีภำพของรำษฎรได้ต่อเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้อ ำนำจจ ำกัดสิทธิเสรีภำพ
ของรำษฎรไว้อย่ำงชัดแจ้งเท่ำนั้น หำกไม่มีกฎหมำยบัญญัติให้อ ำนำจใดไว้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำยปกครอง
ย่อมไม่มีอ ำนำจที่จะกระท ำกำรได้ หลักกำรปกครองโดยกฎหมำยจึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภำพ                    
ขั้นพ้ืนฐำนของรำษฎรให้ได้รับควำมคุ้มครอง เพรำะหำกรัฐประสงค์จะจ ำกัดสิทธิเสรีภำพใดของรำษฎร             
รัฐจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีกฎหมำยออกมำจ ำกัดสิทธิเสรีภำพเช่นว่ำนั้นเท่ำนั้น  

หลักเสียงข้ำงมำก ภำยในรัฐเสรีประชำธิปไตยควำมคิดเห็น เพ่ือตัดสินใจเรื่องใด                   
เรื่องหนึ่งอำจมีควำมเห็นที่หลำกหลำยถือเป็นเรื่องปกติ อีกท้ังแนวคิดเกี่ยวกับอ ำนำจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนนั้นถือว่ำอ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชนทุกคนไม่สำมำรถแยกออกมำเป็นของคนบำงส่วนได้               
ดังนั้นเพ่ือให้กำรใช้อ ำนำจปกครองในระบอบประชำธิปไตยสะท้อนต่อผลประโยชน์ของประชำชน                  
มำกที่สุด กำรตัดสินใจของรัฐจึงต้องถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์เพ่ือสะท้อนถึงควำมต้องกำร                     
ของประชำชนส่วนใหญ่  

อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เสียงข้ำงมำกไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่
ถูกต้องหำกแต่เป็นเพียงแสดงถึงกำรตัดสินใจโดยคนส่วนใหญ่ตำมระบอบประชำธิปไตยเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้
กำรถือเอำแต่เสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์เพียงล ำพังโดยไม่ค ำนึงถึงเสียงข้ำงน้อยในสังคมจึงอำจน ำไปสู่                 
กำรปกครองในระบอบเผด็จกำรเสียงข้ำงมำกได้ ผู้ใช้อ ำนำจปกครองรัฐจึงต้องระมัดระวังกำรใช้อ ำนำจ
ของตนด้วยกำรพยำยำมประนีประนอมผลประโยชน์ของประชำชนที่มีควำมแตกต่ำงกันให้ประสำนกันได้
มำกที่สุด เพรำะปัญหำในสังคมไม่อำจตัดสินได้ด้วยเสียงข้ำงมำกของประชำชนเพียงอย่ำงเดียวหำกแต่ต้อง
มีหลักประกันสิทธิของฝ่ำยข้ำงน้อยด้วย 

สังคมเสรีประชำธิปไตยจึงเป็นสังคมที่ยอมรับควำมแตกต่ำงและควำมขัดแย้งบนพ้ืนฐำน     
ของสันติวิธี โดยถือหลักกำรรับฟังเสียงข้ำงมำกแต่ก็จะต้องให้ควำมเคำรพและคุ้มครองเสียงข้ำงน้อยด้ วย 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำฝ่ำยเสียงข้ำงมำกจะด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ของประชำชนทั้งหมดอย่ำงแท้จริง
เพ่ือให้สังคมสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข โดยที่ฝ่ำยเสียงข้ำงน้อยต้องยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่                       
ของสังคมด้วยเพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้น 
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6) นิติรัฐ 
ค ำว่ำ “นิติรัฐ”  นี้ไม่ได้หมำยถึง “รัฐตำมกฎหมำย” หรือแสดงถึง “สถำนะทำงกฎหมำย

ของรัฐ” แต่ “นิติรัฐ” เป็นกำรกล่ำวถึงลักษณะของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับประชำชน โดยมี
ควำมหมำยว่ำ รัฐที่นับถือกฎหมำยหรือยกย่องกฎหมำยเป็นใหญ่  เป็นรัฐที่ยอมตนอยู่ ใต้บังคับ                      
แห่งกฎหมำยซึ่งรัฐนั้นเองเป็นผู้ตรำขึ้น และรัฐยอมรับรองและให้ควำมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพขั้นมูล
ฐำนของรำษฎรไว้ในกฎหมำยสูงสุดของรัฐ นั่นคือ “รัฐธรรมนูญ” เพ่ือให้รำษฎรได้ใช้สิทธิและเสรีภำพเช่น
ว่ำนั้นพัฒนำบุคลิกภำพของตนได้ตำมท่ีรำษฎรแต่ละคนเห็นสมควร  

อย่ำงไรก็ดี กำรที่รัฐยอมรับรองและให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของรำษฎรไว้ใน
รัฐธรรมนูญไม่ได้หมำยควำมว่ำ  รัฐจะยอมให้รำษฎรใช้สิทธิเสรีภำพของตนกระท ำกำรต่ำง  ๆ ได้                    
โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงใด จำกองค์กรเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ  รัฐมีผลประโยชน์ของส่ วน รวม                        
หรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest) ที่จะต้องธ ำรงรักษำไว้ ซึ่งในบำงกรณีรัฐจ ำต้องบังคับ                  
ให้รำษฎรกระท ำกำรหรือละเว้นไม่กระท ำกำรบำงอย่ำง ดังนั้น  องค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจึงสำมำรถล่วงล้ ำ
เข้ำไปใน “แดน” แห่งสิทธิเสรีภำพของรำษฎรได้บ้ำง  แต่รัฐจะต้องให้ค ำมั่นต่อรำษฎรว่ำองค์กรเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐจะกล้ ำกรำยสิทธิเสรีภำพของรำษฎรได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงชัดแจ้งและเป็นกำรทั่วไป
ว่ำ  องค์กรเจ้ำหน้ำที่รัฐจะกล้ ำกรำยสิทธิเสรีภำพของรำษฎรได้ในกรณีใดและภำยในขอบเขตอย่ำงไร    
และต้องเป็นเพียงเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์สำธำรณะ ดังนั้นบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจแก่องค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกินเลยกว่ำควำมจ ำเป็นแก่กำรธ ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์
สำธำรณะ ย่อมขัดต่อเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ด้วยเหตุนี้  ในนิติรัฐไม่เฉพำะแต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำษฎรกับรำษฎรเท่ำนั้นที่จะต้อง        
เป็นควำมสัมพันธ์ซึ่งกฎหมำยก ำหนด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับรำษฎรก็จะต้อง  
เป็นควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำยด้วย ผู้ปกครองที่แท้จริงในนิติรัฐคือ กฎหมำยที่รัฐตรำขึ้นและประกำศใช้
โดยชอบด้วยกฎหมำย องค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำจะอยู่ในล ำดับใด ไม่อำจกล้ ำกรำยสิทธิเสรีภำพ                   
ของรำษฎรได้  เพ่ือให้กำรปกครองโดยกฎหมำยด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำษฎรผู้ซึ่งเห็นว่ำ  ตนถูก
องค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐล่วงละเมิดสิทธิเสรีภำพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยจะต้องมีสิทธิโต้แย้งคัดค้ำนกำร
กระท ำขององค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ตนเห็นว่ำขัดต่อกฎหมำย และจะต้องมีกำรตรวจสอบควำมชอบด้วย
กฎหมำยของกำรกระท ำขององค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้น หำกผลกำรตรวจสอบ  พบว่ำ กำรกระท ำ                  
ขององค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐขัดต่อกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในบ้ำนเมือง รัฐต้องเพิกถอนกำรกระท ำนั้น
เสียและท ำให้รำษฎรผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำนั้นกลับคืนสู่ฐำนะเดิม โดยกำรชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนให้ 

อย่ำงไรก็ดี  หลักกำรส ำคัญของนิติรัฐดังกล่ำวจะปรำกฏเป็นจริงไม่ได้ หำกอ ำนำจหน้ำที่                 
ในกำรตรำกฎหมำย (อ ำนำจนิติบัญญัติ ) อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง                      
ตำมกฎหมำยของกำรกระท ำขององค์กรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ ำนำจตุลำกำร) รวมศูนย์
อยู่ในบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกัน แม้บุคคลหรือคณะบุคคลนั้นจะได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกรำษฎร                   
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ตำมวิถีทำงประชำธิปไตยก็ตำมประวัติศำสตร์แห่งกำรเมืองกำรปกครองของมนุษยชำติให้บทเรียนแก่เรำ
ว่ำ “บุคคลทุกคนเมื่อมีอ ำนำจ มีแนวโน้มที่จะมัวเมำในอ ำนำจและใช้อ ำนำจเกินเลยอยู่ เสมอๆ ”                   
กำรใช้อ ำนำจอย่ำงพอเหมำะพอควร (Moderate) จะเป็นไปได้ก็แต่โดยกำรจัดองค์กรของรัฐในลักษณะ              
ที่ให้ “อ ำนำจหนึ่งหยุดยั้งอ ำนำจหนึ่ง” กำรแบ่งแยกอ ำนำจ (Separation of Powers) ในควำมหมำย  
ของกำรจัดให้อ ำนำจนิติบัญญัติ  อ ำนำจบริหำรและอ ำนำจตุล ำกำรมีองค์กรผู้ ใช้ต่ำงองค์กรกัน                      
และเป็นอิสระจำกกัน จึงเป็นกลไกที่ส ำคัญยิ่งในกำรสถำปนำนิติรัฐ22 

นิ ติ รั ฐ จึ ง เป็ น รั ฐที่ ต รงกั น ข้ ำมกับ รั ฐต ำรวจ  (Police State) ซึ่ งยั ดหลั กกำรที่ ว่ ำ                  
“ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ องค์กรของรัฐมี
อ ำนำจอย่ำงกว้ำงขวำงในอันที่จะสั่งให้รำษฎรกระท ำกำรหรือละเว้นไม่กระท ำกำรต่ำง ๆ ได”้ 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ สำระส ำคัญของนิติรัฐอยู่ที่กำรประกันสิทธิเสรีภำพของ
รำษฎรจำกกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ ดังนี้23 

1. ในรัฐนั้นกฎหมำยจะต้องอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมด 
กำรกระท ำต่ำง ๆ ในทำงปกครองต้องเป็นไปตำมกฎหมำย เนื่องจำกหลักประกันสิทธิ               

และเสรีภำพของรำษฎรอยู่ที่กฎหมำย ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรของรัฐกับรำษฎรนั้น กำรสั่งกำรให้
รำษฎรกระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด จะกระท ำได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
ให้อ ำนำจไว้อย่ำงชัดแจ้ง และจะต้องใช้อ ำนำจนั้นภำยในกรอบที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

2. ขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยจะต้องก ำหนดไว้แน่นอน 
บรรดำกฎหมำยที่ให้อ ำนำจแก่องค์กรของรัฐในอันที่จะล่วงล้ ำสิทธิและเสรีภำพของรำษฎร

นั้นจะต้องมีข้อควำมที่ระบุให้อ ำนำจนั้นไว้อย่ำงชัดเจนว่ำให้องค์กรของรัฐองค์กรใดมีอ ำนำจล่วงล้ ำสิทธิ
และเสรีภำพของรำษฎรได้ในกรณีใด ภำยในขอบเขตอย่ำงใด  และไม่เกินขอบเขตแห่งควำมจ ำเป็น                   
เพ่ือธ ำรงรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์สำธำรณะ 

3. กำรควบคุมมิให้กำรกระท ำขององค์กรของรัฐขัดต่อกฎหมำย 
ตุลำกำรผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมจะต้องมีอิสระในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีจำกองค์กรฝ่ำยบริหำร

และองค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ  กล่ำวคือ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมตรวจสอบกำรกระท ำทำงปกครองนั้น 
องค์กรตุลำกำรไม่จ ำต้องฟังค ำสั่งค ำบัญชำจำกองค์กรอ่ืนใด ทั้งนี้ เพ่ือสิทธิและเสรีภำพของประชำชน
ได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงแท้จริง 

 
 

                                                           
22 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ,  ข้อความคิดและหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งแรก, 

(กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540), หน้ำ 1-5. 
23  หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกต้ังทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหำนคร :     

โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2513). 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธรัฐศาสตร์ 
พระมหาทวิช ธีรชาโต (ศรีพรหม) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง“กำรศึกษำวิเครำะห์ปรัชญำ

กำรเมืองในคัมภีร์ทีฆนิกำย"  จำกกำรศึกษำพบว่ำ แนวควำมคิดทำงกำรเมืองและกำรปกครองนั้นมุ่งที่จะ
สรำงระบอบกำรเมืองกำรปกครองที่ดีที่สุดขึ้นมำโดยมีจุดมุ่งหมำยอยู่ที่ควำมเจริญรุ่งเรืองของรัฐควำม
มั่นคงของรัฐ ควำมเป็นเอกรำชของชำติ และกำรอยูร่วมกันอย่ำงสันติสุขของคนภำยในรัฐ  อย่ำงไรก็ตำม
กำรเมืองกำรปกครองทุกระบอบล้วนมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งสิ้นไมว่ำจะเป็นกำรปกครองในระบอบเผด็จ
กำรหรือระบอบประชำธิปไตยก็ตำม ทั้งนี้ เพรำะระบอบกำรเมืองนั้น ๆ มุ่งที่จะสร้ำงระบอบกำรเมืองที่ดี
โดยยึดถือกฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นส ำคัญ แตยังขำดหลักกำรที่จะท ำให้ผู้ปกครองและผู้ใต้กำรปกครอง
นั้นเป็นคนดี ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ผูปกครองในระบอบนั้น ๆ มักถูกโค่นล้ม เพรำะเนื่องมำจำกกำรใช้อ ำนำจ
ไปในทำงที่ไมถูกต้องมุ่งแต่ประโยชนตนและพวกพองมำกกว่ำประโยชนสุขของประชำชนซึ่งก็เป็นเพรำะ
ผู้ปกครองในระบอบนั้น ๆ ขำดคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปกครองและไมยึดหลักธรรมำธิปไตย                
ในกำรปกครองนั่นเอง ฉะนั้นธรรมำภิบำลจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับทุกสังคม สวนแนวควำมคิดทำงกำรเมือง
กำรปกครองตำมทรรศนะของพระพุทธศำสนำนั้น มุ่งที่จะสรำงบุคคลให้เป็นผู้น ำที่ดี ไมวำบุคคลนั้นจะอยู่
ในสถำนะใด ๆ ก็ตำมทุกคนลวนสำมำรถที่จะพัฒนำตนใหมีศักยภำพที่สูงขึ้นไปได หำกไดนอม                   
น ำหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำไปใช้ในกำรปกครองตนเองและผู้อ่ืน แนวควำมคิดทำงกำรเมือง                
ของพระพุทธศำสนำจึงมีจุดมุ่งหมำยอยู่ที่กำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สูงขึ้นไป คือ                   
ถึงควำมเป็นอริยะไดในที่สุดและพรอมกันนั้น ยังต้องมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยในรัฐควบคูกันไปดวย 
ดังนั้น กำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐและกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนภำยในรัฐจึ งต้องท ำควบคูกัน
ไปดวยจะขำดอยำงใด อย่ำงหนึ่งไมได ดังนั้น หลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำจึงสำมำรถที่จะน ำไปใช้ได
กับกำรเมืองทุกระบอบอย่ำงไรปญหำและย่อมมีคุณค่ำต่อกำรน ำมำใช้กลอมเกลำท่ำทีในกำรปฏิบัติต่อกัน
ตำมอุดมกำรณทำงกำรเมือง มีสวนในกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมปรองดองของคนภำยในรัฐใหยืนหยัด             
อยูบนหลักกำรเหตุผลที่ถูกต้องร่วมกันมีส่วนในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปกครองทุกระบอบ                             
ให้มีควำมสมบูรณมำกยิ่งขึ้น เพรำะเมื่อบุคคลยึดหลักธรรมในกำรปกครองแลวไมวำจะอยูภำยใต
กำรปกครองในระบอบใด ๆ ก็ตำมล้วนก่อใหเกิดผลดีแกระบอบนั้น ๆ อย่ำงแน่นอน เพรำะกำรปกครอง   
ไมว่ำจะเป็นระบอบใด ๆ ก็ตำมสำมำรถที่จะเป็นระบอบกำรเมืองกำรปกครองที่ดีได หำกกำรปกครอง              
ในระบอบนั้น ๆ ไดน ำหลักธรรมำธิปไตยไปใช้ร่วมกับกำรปกครอง  ดังนั้นผู้ปกครองและผู ใตปกครอง                 
จึงควรรูจักฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดหลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติตนใหอยู่               
ในกฎระเบียบกติกำของสังคมสวนในสังคมไทยนั้น มีกำรปกครองแบบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข แต่รัฐบำลทุกยุคทุกสมัยมักถูกโค่นล้มอ ำนำจไดง่ำย เพรำะกำรขำดคุณธรรมและจริยธรรม               
ในกำรปกครองนั่นเอง หำกผู้ปกครองของไทยและผู้ใต้กำรปกครองยึดหลักธรรมำธิปไตยในกำรปกครอง
แลวประเทศชำติก็จะมีแต่ควำมสงบสุขมีควำมมั่นคงและมีประชำธิปไตยท่ีสมบูรณได 



 

27 

 

ไกรฤกษ ศิลาคม ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผู้น ำสังคมในอุดมคติตำมหลัก
ค ำสอนของพระพุทธศำสนำ”มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวคิดเรื่อง“ผู้น ำสังคมในอุดมคติ” ในค ำสอน                
เชิงปรัชญำของพระพุทธศำสนำ โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพข้อมูลที่ใชในกำรศึกษำ คือ เอกสำรค ำสอน
ของพุทธปรัชญำในคัมภีร์พระไตรปิฎก รวมถึงอรรถำธิบำยและทัศนะของนักคิดนักวิชำกำรยุคหลัง                   
ที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูน ำสังคมในอุดมคติเชิงพุทธที่จะสำมำรถแกปัญหำวิกฤติสังคมไดนั้น                  
ตองมีคุณลักษณะของควำมเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยปัญญำและคุณธรรมอย่ำงสูงสำมำรถแสวงหำ
ทีมงำนที่ดีมีประสิทธิภำพได เมื่อผู้น ำระดับสูงมีควำมเข้มแข็งในควำมซื่อสัตย์สุจริตแลว ผู้น ำระดับกลำง
และผู้น ำระดับล่ำงก็จะเข้มแข็งตำมไป เมื่อผูน ำเข้มแข็ง ชุมชนก็เข้มแข็ง และควำมเข้มแข็งใน                
ทำงคุณธรรม จริยธรรมนี้ก็จะกลำยเป็นกระแสหลักของสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว                  
ระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับประเทศชำติ อันจะเป็นกำรแกปัญหำและพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน  

ทินพันธุ์  นาคะตะ  ได้ศึกษำวิจัยเรื่องคุณค่ำของพุทธศำสนำในกำรบริหำรรำชกำร                    
ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ พุทธปรัชญำมีคุณค่ำต่อกำรน ำมำใช้เป็นหลักบริหำรรำชกำรอยู่หลำยประกำร        
เช่น  กำรถือหลักเหตุผลตำมหลักปฎิจจสมุปบำทกับอริ ยสัจ 4 และในด้ำนจริยธรรม ได้ แก่                        
หลักสัปปุริสธรรม 7 นอกจำกนี้ยังใช้พุทธปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตและเป็นค่ำนิยมของทำงรำชกำร                  
เช่น หลักอธิปไตย 3 และพรหมวิหำร 4 เป็นต้น กำรปกครองโดยธรรมเป็นอุดมกำรณ์สูงสุดในกำรเมือง
กำรปกครองกำรมีมำตรฐำนทำงจริยธรรมหรือกฎหมำยจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรประพฤติปฏิบัติในทำงที่ดี
ต่อกันส่งเสริมให้ฝ่ำยปกครองมีจิตใจสูง รู้จักปกครองตนเองด้วยหลักทศพิธรำชธรรมจักรวรรดิวัตร                     
สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหำร 4  

นอกจำกนี้พุทธศำสนำยังมีส่วนเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำที่ดีในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อ่ืนและต่อผลงำน ส่วนปรัชญำของกำรใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ คือ กำรยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของคน               
กำรสร้ำงแรงจูงใจที่กระตุ้นให้คนท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยหลักธรรมพรหมวิหำร 4  

สังคหวัตถุ 4 และทิศ 6 เป็นต้น ด้ำนจริยธรรมในกำรปกครองและกำรบริหำรพุทธศำสนำ      
มีหลักธรรมหลำยประกำรให้รับผิดชอบต่อกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตอันก่อให้เกิดควำมมั่นคง                   
ทำงเศรษฐกิจและสังคมด้วยหลักพรหมวิหำร 4 สังคหวัตถุ 4ทิศ 6 และสัปปุริสธรรม 7 ล้วนเป็นคุณธรรม
ที่ผู้ใหญ่หรือผู้มีหน้ำที่ปกครองพึงยึดถือปฏิบัติเมื่อฝ่ำยปกครองมีคุณธรรมหรือมีหลักธรรมเป็นพ้ืนฐำน               
กำรปกครองย่อมเกิดควำมผำสุกและควำมเจริญในสังคม  กุศโลบำยในกำรปกครองและกำรบริหำร
บ้ำนเมืองที่ดีที่ควรยึดถืออีกประกำรหนึ่ ง คือ อปริหำนียธรรม 7 และหลักสำมัคคีธรรมซึ่ งเข้ำ                         
กับอุดมกำรณ์ในกำรพัฒนำประเทศตำมระบอบประชำธิปไตย แม้ในพิธีกำรของกำรบริหำรรำชกำรไทย
ส่วนมำกน ำพิธีกรรมของพุทธศำสนำมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมเป็นมงคลเป็นกำรบ ำรุงขวัญและกำลังใจ                     
ในกำรทำงำนกำรก ำหนดให้วันส ำคัญทำงศำสนำเป็นวันหยุดรำชกำรกำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำบวช
แสดงให้เห็นว่ำทำงรำชกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพุทธศำสนำหรือคุณค่ำของพุทธศำสนำ                
ในกำรบริหำรรำชกำร  
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 ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ศึกษำวิเครำะห์กำรเมืองกำรปกครองในคัมภีร์พุทธศำสนำ
ผลกำรวิจัย พบว่ำ หลักธรรมที่ใช้ในกำรปกครองที่ใช้อยู่ในสมัยพุทธกำล ได้แก่ หลักทศพิธรำชธรรม 10
ประกำร จักรวรรดิวัตร 12 ประกำร สังคหวัตถุ 4 ประกำรและอคติ 4 ประกำร  

 รูปแบบกำรบริหำรรัฐกิจในคัมภีร์พุทธศำสนำแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรำชำธิปไตย
และแบบสำมัคคีธรรม โดยกำรปกครองแบบรำชำธิปไตยเป็นระบอบกำรเมืองกำรปกครองของไทย                  
ในอดีต เรียกว่ำ สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ซึ่งพระมหำกษัตริย์มีพระรำชอ ำนำจสิทธิ์ขำดในกำรบริหำร
ประเทศ ส่วนกำรปกครองแบบสำมัคคีธรรมปัจจุบันเรียกว่ำกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

 กำรบริหำรรัฐกิจแบบสำมัคคีธรรม หมำยถึง กำรปกครองที่พร้อมเพรียงอย่ำงชอบธรรม 
เป็นกำรปกครองโดยกำรรวมหลำยรัฐแล้วเลือกผู้น ำขึ้นมำคณะหนึ่ง เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรประเทศ                
มีกำรสับเปลี่ยนกันตำมแต่ประชำชนจะเลือกเข้ำมำหรือเรียกว่ำประชำธิปไตย พระรำชำมิได้มีพระรำช
อ ำนำจสิทธิ์ขำดอย่ำงแบบรำชำธิปไตย พระรำชำมีพระรำชอ ำนำจในแบบโลกำธิปไตยและธรรมำธิปไตย
โดย มีหลักกำรปกครอง 3ประกำร คือ มีสิทธิเสรีภำพจะกระท ำกำรใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อสิทธิของผู้ อ่ืน                 
หรือไม่ขัดต่อศีลธรรม มีควำมเสมอภำคตำมกฎของไตรลักษณ์และทำงสังคมและมีภรำดรภำพ                        
คือ ควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 

 กำรประยุกต์กำรเมืองกำรปกครองในคัมภีร์พุทธศำสนำมำใช้ในสังคมไทยแบ่งเป็น                     
2 รูปแบบ คือ กำรปกครองแบบรำชำธิปไตยที่มีมำตั้ งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์                           
เป็นกำรปกครองโดยพระรำชำมีพระรำชอ ำนำจอย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งมีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรปกครอง                
ระบบรำชำธิปไตยท่ีคัมภีร์พุทธศำสนำแปลว่ำกำรปกครองโดยมีพระรำชำเป็นใหญ่ 

 กำรปกครองแบบสำมัคคีธรรมคือกำรปกครองแบบ (ระบอบ) ประชำธิปไตยที่รับอิทธิพล
จำกโลกตะวันตกโดยประชำธิปไตยในสั งคมไทยปัจจุบัน เป็นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย                    
ที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค ำว่ำ ประชำธิปไตยแปลว่ำกำรปกครองที่ยิ่งใหญ่โดยยึดถือเสียง              
ของประชำชน  ส่วนมำกเป็นเกณฑ์เป็นค ำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองแบบสำมัคคีธรรม                   
ซึ่งมีควำมหมำยเป็น 2 แนวทำง คือควำมหมำยอย่ำงแคบหมำยถึงประชำชนมีอ ำนำจปกครองตนเอง                  
มอบอ ำนำจผ่ำนคณะผู้บริหำร เช่น คณะรัฐบำลและควำมหมำยอย่ำงกว้ำงหมำยถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิต               
ของมนุษย์ที่ยอมรับสิทธิเสรีภำพควำมเสมอภำคควำมส ำคัญและประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 อย่ ำงไรก็ดีพระพุทธเจ้ ำได้ตรัส เรื่องอธิป ไตยไว้  3 ประกำร คือ อัตตำธิป ไตย                          
ถือตนเป็นใหญ่  โลกำธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ และธรรมำธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ ซึ่ งผู้ปกครอง                      
ต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้ทรงธรรมมีควำมยุติธรรมมีควำมรอบรู้และมีควำมเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยมีหน้ำที่หลัก 
คือบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขให้แก่ผู้ใต้ปกครองอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมด้วยหลักกำรปกครอง 2 ประกำร                
คือ หลักกฎหมำยและศีลธรรม ได้แก่ ศีล 5 ที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรไม่เบียดเบียนกัน  
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 กาญจนา วิสุทธิ วัฒน์   ได้ศึกษำวิจั ยเรื่อง แนวคิดและบทบำททำงกำรเมือง                       
ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มีต่อกำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ      
แนวคิดและบทบำททำงกำรเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผลมำจำกกระบวนกำรกล่อมเกลำ                
ท ำ งก ำ ร เมื อ ง (political socialization) ห รื อ จ ำก ป ระ ส บ ก ำ รณ์ สั ง ค ม  (social experience) 
ภำยในประเทศท ำให้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสถำบันทหำรรวมถึงกำรมีอ ำนำจ
อย่ำงแท้จริงเท่ำนั้นที่จะท ำให้มีอ ำนำจอยู่ได้และอ ำนำจนั้นต้องมั่นคงเด็ดขำดปรำศจำกกำรท้ำทำย                  
จำกกลุ่มอ ำนำจอ่ืน ๆ 

เนื่ องจำกเป็ นผู้ น ำคณะปฏิ วัติ เมื่ อควบคุมอ ำนำจทำงกำรเมืองไว้ เรียบร้อยแล้ ว                    
ได้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรประเทศด้วยตนเอง และน ำข้ำรำชกำรประจ ำเข้ำมำมีบทบำท                    
ทำงกำรเมืองโดยตรง รวมถึงธรรมนูญกำรปกครองรำชอำณำจักรได้ให้อ ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำร                        
อย่ ำงกว้ ำงขวำงท ำ ให้  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรั ชต์  บ ริห ำรป ระ เทศและพัฒ นำประชำชน ใน                                  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีควำมผำสุกมำกยิ่งข้ึน 

 กำรพัฒนำที่โดดเด่นอีกประกำรหนึ่ง คือกำรพัฒนำเศรษฐกิจซึ่งยึดปรัชญำกำรบริหำร
ของไทยสมัยก่อนที่ยึดอ ำนำจกำรเมืองอยู่ภำยใต้ระบอบเผด็จกำร อ ำนำจนิยมพัฒนำประเทศด้วย                    
กำรรักษำกฎหมำยขจัดควำมชั่ วและน ำควำมสุขมำสู่ ป ระชำชนโดยมุ่ งพัฒ นำเศรษฐกิจ ใน                                
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษ ด้ำนภำคใต้เน้นกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ของต่ำงชำติ และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรลงทุนกำรตั้งองค์กร
ใหม่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อำทิ กำรตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติกระทรวงพัฒนำ
แห่งชำติสภำวิจัยแห่งชำติสภำกำรศึกษำแห่งชำติและมหำวิทยำลัยขอนแก่นส่วนวิชำกำรที่ได้รับ                    
กำรสนับสนุนมำกที่สุด คือ วิชำเศรษฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์มุ่งเป้ำหมำยไปสู่กำรพัฒนำ                   
ด้ำนชลประทำนด้วยกำรสร้ำงเขื่อนและฝำยกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกำรสำธำรณสุขกำรเกษตรและจัดตั้ง
โรงเรียนครอบคลุมพ้ืนที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เมื่อพิจำรณำจำกหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีควำมกล้ำหำญ  
ในกำรปกครองมีลักษณะผู้น ำตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 และเน้นกำรกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ                
ในสู่ชนบทหรือชำวไร่ชำวนำซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทำนและปริจำคะในทศพิธรำชธรรม สัสสเมธะ                  
ปุริสเมธะและนิรัคคฬะในสังคหวัตถุ รวมถึงกำรอนุเครำะห์ประชำชนในชนบท (เนคมขำนปเกสุ)                     
ตำมหลักธรรมข้อหนึ่งในจักรวรรดิวัตร 
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2.4 กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พุทธรัฐศำสตร์ เครื่องมือ
ใหม่เพ่ือกำรปกครองรัฐ 

กระบวนทัศน์และแนวคิด
ทำงกำรเมือง 

กำรเมืองภำคพลเมืองและ
ประชำสังคม 

อ ำนำจทำงกำรเมืองและ
กำรบริหำรอ ำนำจ 

รัฐสวัสดิกำรเพ่ือสร้ำง
ควำมสุขในพลเมือง 

ฐำนคิดเชิงพุทธ : ระบอบ
กำรปกครองแบบ

ธรรมำธิปไตย 

แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวควำมคิดของแผนงำนวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีวิทยาในการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ                     

มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 2. เพ่ือศึกษาการบริหารอ านาจ
ตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  และ 3. เพ่ือเสนอระบอบการปกครอง                         
แบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ ผู้วิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) โด ย เก็ บ รวบ รวม และวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล จ าก เอกส าร  (Document)                            
และเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม (Field Study) เพ่ื อวิ เคราะห์ แน วค ิดท างก าร เม ือ ง                          
ในพระไตรปิฎก และการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ และน าไป                
สู่การเสนอระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุล               
แห่งอ านาจในการปกครองรัฐ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ” 
ผู้วิจัยก าหนดข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน ามาจาก  2  แหล่ง  ดังนี้   

3.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมมนาทางวิชาการ ดังนั้นข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ                
ผู้เป็นปราชญ์ทางรัฐศาสตร์และทางพระพุทธศาสนา  

3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยค้นคว้าจากการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้รวมรวมข้อมูลจากรายงานวิจัย ต าราทางวิชาการ วารสาร
และหนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  

ส าหรับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หลังจากค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจัย
ด าเนินการจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภท
ของข้อมูลให้ตรงตามสารบัญที่ก าหนดไว้ หลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ถ้ามีส่วนใดที่ยัง           
ไม่สมบูรณ์จะตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและเข้าไปสัมภาษณ์                 
เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งอีกครั้งหนึ่ ง เพ่ือยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้ น                       
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูลอาจจะด าเนินการไปพร้อมกัน 

จากนั้นผู้ วิจัยท าการวิ เคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตั้ งแต่การจัดหมวดหมู่ข้อมูล                     
และการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
(Context Content Analyses)   
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3.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ”                 
มีการใช้เครื่องมือวิจัยเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ(Expertise Meeting) ในลักษณะการจัดประชุมเชิงวิชาการ โดยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ                         
และ เสนอแนะระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุล
แห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ” 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expertise 
Meeting) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบ                    
การปกครองแบบธรรมรัฐ และ เสนอแนะระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติ
เพื ่อการสร้างความสมดุลแห ่งอ านาจในการปกครองร ัฐ  โดยม ีผู ้เข ้าร ่วมในการส ัมมนา                     
ทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบ              
การเมืองไทย 

2. เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุ 
ความสมบูรณ์แห่งรัฐ” โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

1) ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
2) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 
3) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 
4) ศ.ดร.สมภาร พรมทา  ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
5) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 
โดยคณะผู้วิจัยได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการ               

เพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.256๐ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ B 
อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ได้เปิดโอกาส               
ให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพ่ือน าข้อเสนอต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นผลการวิจัย มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
120 รูป/คน ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนกัน 2 ประเด็นหลักคือ 1) การบริหารอ านาจตามแนวพุทธ                
ในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐท าอย่างไร และ ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิป ไตย                    
ควรออกแบบอย่างไร  

 
 



 
33 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ”
ก าหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการน าไปวิเคราะห์ข้อมูลนั้น เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ข้อมูล  

มีความถูกต้องมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ท าการตรวจสอบข้อมูล โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบความตรง ผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนากรอบความคิดการวิจัยในครั้งนี้อย่าง 

เป็นขั้นตอน และก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้ชัดเจน เช่น การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่ศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการขจัดความอคติในการท าการวิจัยของผู้วิจัย 
จึงเป็นการตรวจสอบความตรงไปแล้วขั้นหนึ่ง 

นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยยั งได้ ใช้ การตรวจสอบข้อมู ลแบบสาม เส้ า  (Triangulation)                  
โดยอาศัยวิธีการของ Denzin ได้เสนอไว้ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้อมูล  (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูล                     
จากแหล่งข้อมูล เวลา สถานที่ และบุคคล ที่ต่างกันต้องได้ข้อมูลที่ตรงกัน 

(2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยไม่เปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกัน
สังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ควรเปลี่ยนตัวผู้วิจัย                   
ให้มีหลายคน 

(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ               
ว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

(4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ในเรื่องเดียวกันด้วย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ 

3 วิธี ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือวิธีตีความสร้างข้อสรุปข้อมูล  

จากรูปธรรมโดยการน าข้อมูลที่ได้มาตีความสรุปเบื้องต้นเพ่ือตรวจสอบต่อไป 
2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ าแนก

ข้อมูลเป็นชนิดตามลักษณะของแนวคิด ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้

วิธีการเปรียบเทียบโดยการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุป 
ทั้งนี้มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
1) การจัดกระท ากับข้อมูล (Data Making) ประกอบด้วยการจัดท าหน่วยวิเคราะห์

(Utilization) การก าหนดตัวอย่าง (Sampling) การบันทึก(Recording) 
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2) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือการเลือก การจับสาระส าคัญของข้อมูล
และการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ 

3) การสกัด (Inference) คือการอ้างอิงสรุปสาระ 
4) การวิ เค ราะห์ (Analysis) เพ่ื อน า ไปสู่ ก ระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความตรง                     

(Direct Validation) การตรวจสอบ (Testing) และความสอดคล้องของการวิเคราะห์สาระ  
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 บทท่ี 4  
ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ                             

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 2. เพ่ือศึกษาการบริหารอ านาจตามแนวพุทธ               
ในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 3. เพ่ือเสนอระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยในฐานะ       
อุดมคติ เพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ โดยมีผลการวิจัยที ่สามารถ
น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก 
 

แนวความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนาไม่มีการจัดเป็นระเบียบทางการเมือง                    
และการปกครองอย่างชัดเจน แต่แนวความคิดนี้ปรากฏอยู่ในลักษณะการสนทนาที่พระพุทธเจ้า              
ได้ตรัสเรื่อง การเมืองกับพระสงฆ์ในบางโอกาสเท่านั้น ดังเช่น ตรัสกับพระอานนท์ เกี่ยวกับ                      
การล่มสลายของเมืองปาฏลีบุตร การก าเนิดรัฐในอัคคัญญสูตรและตรัสข้อสงสัยเรื่องการเมือง                 
การปกครองที่เหล่าพระสาวกทูลถามในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งทรงกล่าวถึง เรื่องการเมืองแก่พราหมณ์
และกษัตริย์ที่มาทูลถามถึงวิธีการบริหารบ้านเมืองและทรงให้ค าแนะน า  ตลอดจนกลยุทธ์                         
ในแนวทางแก้ไข ดังนั้น  แนวความคิดทางการเมื องการปกครองที่ปรากฏในพระไตรปิฎก                         
จึงเป็นการวิเคราะห์พุทธด ารัสของพระพุทธเจ้าในโอกาสต่าง  ๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงแนวความคิด       
ดังกล่าว ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางการเมืองต่อไป 

การก าเนิดรัฐ 
ในอัคคัญญสูตร ได้กล่าวถึง การก าเนิดของรัฐและวิวัฒนาการมาเป็นขั้น ๆ จากสมัย               

ที่โลกพินาศมีสัตว์ผู้มีบุญได้ไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมมีปิติเป็นอาหารไม่มีเพศ มีรัศมีอยู่ในวิมาน 
เมื่อโลกอุบัติขึ้นใหม่ ๆ ยังมีน้ าปกคลุมทั่วไป จักรวาลมืดมนไม่มีดวงอาทิตย์ ดวงดาวไม่มีกลางคืน
กลางวัน ต่อมาเกิดพ้ืนดินลอยขึ้นอยู่บนผิวน้ า (ง้วนดิน) มีสีกลิ่นและรสดีจึงชิมดูพวกอ่ืน ๆ                  
จึงชิมตามเกิดติดใจในรส ความอยาก (ตัณหา) จึงเกิดขึ้นท าให้ร่างกายหยาบรัศมีหมดไป เกิดมี            
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ขึ้นมาแทนเกิดดวงดาวต่าง ๆ เต็มท้องฟ้า กลางคืนกลางวันจึงมีขึ้นตามกัน 
เมื่อสัตว์เหล่านั้น กินง้วนดินเป็นอาหารร่างกายก็เปลี่ยนเป็นแข็งกล้าขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏ
แตกต่างกันไป บางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกไม่งามท าให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นง้วนดิน
หายไปต่างก็พากันบ่นเสียดาย แล้วก็เกิดสะเก็ดดินที่สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรสขึ้นแทนใช้กิน              
เป็นอาหารได้ แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายก็หยาบกระด้างยิ่งขึ้น ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏ
ชัดขึ้น เกิดการดูหมิ่นถือตัวเพราะเหตุผิวพรรณนั้นมากขึ้น สะเก็ดดินก็หายไปเกิดเครือดิน                    
ซึ่งมีลักษณะคล้ายเถาผักบุ้งสมบูรณ์ด้วย สี กลิ่น และรสขึ้นแทนใช้กินเป็นอาหารได้ ความหยาบ
กระด้างของกายและความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏมากขึ้น เกิดการดูหมิ่นถือตัวเพราะเหตุ
ผิวพรรณนั้นมากขึ้น เครือดินก็หายไป ข้าวสาลีไม่มีเปลือก มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสารก็เกิดขึ้น
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แทนข้าวนี้เก็บเย็นเช้าก็แก่แทนที่ขึ้นมาอีก เก็บเช้าเย็นก็แก่แทนที่ข้ึนมาอีก ไม่ปรากฏความพร่องเลย
ความหยาบกระด้างของกาย ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏมากขึ้น ท าให้สัตว์โลกตกต่ า                      
ในด้านความคิดและจิตใจเกิดความยึดมั่นถือมั่น ความแตกต่างซึ่งแต่เดิมไม่ปรากฏชัดเจน เพราะ
ปราศจากรูปร่างก็เริ่มเกิดขึ้น ลักษณะที่แตกต่างทางผิวพรรณนี้ เริ่มจะเป็นมูลเหตุให้มีการแบ่งแยก
ก าหนดความสูงต่ าเกิดทิฐิในวรรณะและร่างกายมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนเริ่มปรากฏเป็นเพศชาย
เพศหญิงมีการเพ่งเล็งกันเองในกลุ่มขึ้นมีการเสพเมถุนตามสัญชาตญาณ เมื่อสัตว์อ่ืนเห็นจึงขว้างปา
ด้วยสิ่งของต่าง ๆ จึงเริ่มมีการสร้างบ้านเรือนขึ้น เพ่ือปิดบังอสัทธรรมมีข้อความปรากฏในอัคคัญญ
สูตรว่า “สมัยนั้นเหล่าสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรมไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอด 1 เดือนบ้าง                  
2 เดือนบ้าง เนื่องจากสัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอสัทธรรมเกินเวลาต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้น                
เพ่ือปกปิด อสัทธรรมนั้น”   

เมื่อมีกามความเกียจคร้านจึงเกิดขึ้นและมีบุคคลผู้หนึ่งคิดหาวิธีแห่งความสะดวก                  
สบายให้กับชีวิตโดยการน าอาหารมากักตุนไว้ มีข้อความปรากฏในพระสูตรต่อไป ว่าครั้งนั้น                   
สัตว์บางคน เกิดความเกียจคร้านขึ้นจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ เรานี้ช่างล าบาก             
เสียจริงที่ต้องไปเก็บข้าวสาลีมา เพ่ือเป็นอาหารทั้งในเวลาเย็นส าหรับอาหารเย็นทั้งในเวลาเช้า
ส าหรับอาหารเช้าทางที่ดีเราควรน าข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพ่ือเป็นอาหารเช้าและอาหารเย็น” 
เมื่อมีการน าอาหารมาเก็บกักตุนเอาไว้ท าให้เกิดการเลียนแบบ ดังนั้น เมื่อมีการเก็บกักตุนไว้มาก ๆ 
จึงเกิดการขาดแคลน สัตว์เหล่านั้นจึงปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนและหาวิธี                    
การแก้ไขจนน าไปสู่การแบ่งปันเขตแดนกันว่าท่านผู้เจริญบาปธรรม ปรากฏชัดแล้วในกาลก่อน              
พวกเรานึกคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนามีข้าวสาลีเป็นอาหารด ารงอยู่ได้นานแสนนาน เพราะบาป
อกุศลธรรมอันเลว ปรากฏขึ้นแก่พวกเราข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีร าห่อหุ้มเมล็ดบ้างมีแกลบ 
หุ้มเมล็ดบ้างทางที่ดีพวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลี และปักปันเขตแดนกันเสียเถิด ครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลาย
จึงแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกัน   

เมื่อมีกามมีความเกียจคร้านมีความเห็นแก่ได้เกินควรจนเกิด การขาดแคลนปัจจัย              
ด้านต่าง ๆ เรื่อยมา จนถึงการแบ่งปันสิทธิและทรัพย์สินในการยึดครองอธรรมที่ท าลายความปกติ
สุขดั้งเดิมของชีวิตและสังคมจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการประพฤติตัวของสัตว์นั้นและเมื่อมี              
การยึดครองจึงเกิดมีการละเมิดสิทธิกันขึ้น และได้พากันตักเตือนห้ามกระท าอีกสัตว์บางพวกทน               
ไม่ไหวจึงมีการท าร้ายกันด้วยก้อนดิน ด้วยท่อนไม้เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น สัตว์ที่มีความคิด               
กลุ่มหนึ่งได้ปรึกษากัน โดยกล่าวถึงปัญหาว่าบาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่ง              
ของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏการติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธ                  
จักปรากฏ ทางที่ดีพวกเราควรสมมติ (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้กล่าวผู้ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียน
บุคคลที่ควรติเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลี
ให้แก่ผู้นั้น  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ที่ได้รับ    
การเลือกจากมหาชนได้รับการขนานนามว่า “มหาชนสมมติ” มีหน้าที่จะต้องปกป้องคุ้มครองอาณา
เขตกว้างใหญ่  ได้รับขนานนามว่า “กษัตริย์” เพราะเป็นใหญ่ ในนาและโดยที่หัวหน้านั้น                         
เป็นผู้มีคุณธรรมยังความพอใจให้เกิดคนเป็นอันมากจึงเรียกว่า “ราชา”การก าเนิดรัฐและผู้ปกครอง
ทางพระพุทธศาสนายั งปรากฏ ในมหาโควินทสูตร แม้จะไม่ ได้กล่ าวการเกิดขึ้นของรัฐ                          
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โดยตรงเพียงแต่แสดงการเกิดรัฐหรือการขยายตัวของรัฐ อีกลักษณะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติ   
การเกิดขึ้นของรัฐหลาย ๆ รัฐในประเทศอินเดียโบราณ การก าเนิดรัฐนั้นอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการและประการหนึ่งในเหตุเหล่านั้น คือ การแบ่งเขตให้ผู้อ่ืนปกครองซึ่งค าว่า “ผู้อ่ืน”      
ในที่ นี้ อ าจ  หมายถึ ง  มิ ตรสห ายหรือ โอรสหลายพระองค์ ของพระมหากษั ต ริย์ สุ ด แท้                                
แต่ทรงพอพระทัยจะแบ่งให้ผู้ใดก็ได้ 

นอกจากนี้การเกิดรัฐตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุปัจจัย
ภายในตามธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม               
เป็นรัฐได้ เพราะเป็นการมองจากสภาพภายในธรรมชาติ  จิตใจของมนุษย์ว่าเป็นเหตุก่อให้                      
เกิดการมีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ยังผลให้เกิดปัญหาต่างๆ มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกลาย                  
มาเป็นสถาบันการเมืองและรัฐเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสถาบันรัฐ  มีผลมา              
จากความต้องการภายในมนุษย์นั่นเอง 

หน้าที่ของรัฐ 
เมื่อจะกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐก็คือหน้าที่ของผู้ปกครองรัฐนั้นเอง ตามที่ปรากฏ                    

ในอัคคัญสูตร มีเนื้อหาอยู่เพียง 3 ประการ คือ (1) ให้เป็นผู้ว่าที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ (2) ให้เป็น 
ผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ (3) ให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ (ลงโทษ) จะเห็นได้                 
ว่าหน้าที่ของผู้ปกครองในแต่ละข้อนั้น ล้วนมีค าสั่งโดยชอบอยู่ข้างหลังหมดทุกข้อเพราะนั่น                 
เป็นข้อตกลงของผู้ใต้การปกครองกับผู้ปกครอง ค าว่าโดยชอบในที่นี้หมายถึงความยุติธรรม                    
ที่ผู้ปกครองจ าเป็นต้องยึดหลักความชอบธรรมเป็นเกณฑ์เป็นขอบเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
อ านาจในหน้าที่และขอบเขตแห่งการใช้อ านาจของผู้ปกครองรัฐ ถือเป็นตัวก าหนดถึงความเจริญ
หรือความเสื่อมของสังคมได้ ซึ่งการใช้อ านาจของผู้ปกครองรัฐเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย                
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและราชการแผ่นดินนี้ มีปรากฏอยู่ในกูฏทันตสูตรตอนหนึ่งว่า 

บ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกัน โจรยังปล้นบ้าน                   
ปล้นนิคม ปล้นเมืองหลวง ดักจี้ในหนทางเปลี่ยวก็ดี พระองค์จะโปรดให้ฟ้ืนฟูพลีกรรมจะพึงชื่อว่า
ทรงกระท าการมิบังควร พระองค์มีพระราชด าริอย่างนี้ว่า “เราจักปราบเสี้ยนหนาม คือ โจร                 
ด้ วยการประหาร ด้วยการจองจ า ด้ วยการปรับ ไหม ด้วยการต าหนิ โทษหรือเนรเทศ ”                        
อันการปราบปรามด้วยวิธีการเช่นนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการปราบปรามโดยชอบ เพราะว่าโจรบางพวก                  
ที่ เหลือจากการถูกก าจัด ยังมีอยู่ภายหลังมันก็จักเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ แต่ว่า                       
การปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรนั้นจะเชื่อว่าเป็นการปราบปรามโดยชอบต้องอาศัยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ขอให้พระองค์พระราชทานพันธุ์ พืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้น                      
ในกสิกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ ในบ้านเมืองของพระองค์ในโอกาสอันควร 

2. ขอให้พระองค์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม                
ในบ้านเมืองของพระองค์ในโอกาสอันควร 

3. ขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็ง                             
ในบ้านเมืองของพระองค์ในโอกาสอันควรพลเมืองเหล่านั้น จักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตน ๆ 
จักไม่เบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ อนึ่งกองพระราชทรัพย์จ านวนมากจักเกิดแก่พระองค์
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บ้านเมืองก็จะอยู่อย่างร่มเย็นหาเสี้ยนหนามไม่ได้ จักไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยินดี
ต่อกันยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก (มีความสุขกับครอบครัว) จักอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูเรือน  

จากพระสูตรนี้จะกล่าวถึงปัญหาเกี่ ยวกับโจรผู้ ร้ายมาคุกคาม หากผู้ปกครอง                      
มีการจัดการและส่งเสริมเศรษฐกิจภายในรัฐดีแล้ว ปัญหาก็จะหมดไป ส่วนแนวทางแก้ไข                            
โดยการใช้อ านาจลงโทษนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่อาจจะท าให้โจรผู้ร้ายหมดสิ้นลงไป
ได้ และปัญหาโจรผู้ร้ายยิ่งมีความสลับซับซ้อนในการกระท าความผิดเพ่ิมขึ้นอีก เพราะกลัว                        
แต่การลงโทษดังที่ปรากฏในอัคคัญสูตรตอนว่าด้วยการก าเนิดรัฐแล้ว ในพระสูตรนี้ได้แนะน า                     
ให้ผู้ปกครองเอาใจใส่สอดส่องดูแลข้าราชบริพารหรือหน่วยงานที่ สนองงานของตนด้วย                          
การเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขยันขันแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ส าคัญ 

อีกป ระการหนึ่ ง  การที่ พ ระพุทธศาสนาได้ กล่ าวถึ งอ าน าจของผู้ ป กครอง                         
ระบบธรรมาธิปไตยหรือธรรมราชาดู เหมือนจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ อ่อนแอนั้น ปัญหาข้อนี้                       
ต้องพิจารณาหลายด้าน เพราะแท้ที่จริงการเป็นธรรมราชาของผู้ปกครองเท่านั้น ผู้ปกครองยัง                 
คงมีอ านาจ รวมทั้ งมีข้าราชการผู้บริหารงานหรือทหารในความควบคุมดูแลอาณาเขต                       
เหมือนผู้ปกครองทั่วไป แม้แต่การใช้อ านาจต่างๆ ย่อมเหมือนกับผู้น ารัฐทั่วไป และน่าจะมีกองทัพ              
ที่ทรงอ านาจมากกว่าและยิ่งใหญ่กว่า โดยเฉพาะพระราชอ านาจของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เช่นนั้น
กษัตริย์น้อยใหญ่คงไม่เกรงกลัวพระบารมี ด้วยเหตุที่พระองค์ใช้ธรรมเป็นทัพหน้าและเกียรติศัพท์
ของพระองค์ในฐานะผู้ทรงธรรมขจรไปทั่ว จึงท าให้กษัตริย์ยอมสวามิภักดิ์ เพราะตระหนักดีกว่า   
พระเจ้าจักรพรรดิมีข้อปฏิบัติเช่นไรกับเหล่ากษัตริย์หรือแคว้นที่อยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ 
ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิว่าพระองค์ไม่ ได้ ใช้อ านาจ                  
ไปในทางแสวงหาประโยชน์ส่วนพระองค์ พระองค์ทรงใช้ธรรมเป็นอ านาจในการเข้าไปยึดครองหัวใจ                
ของเจ้ากษัตริย์ทั้งหลายแทนการยึดครองอาณาเขตด้วยก าลังอาวุธหรือการสงคราม 

สรุปได้ว่า หน้าที่ของรัฐหรือผู้ปกครอง จะต้องท าหน้าที่หรือปฏิบัติตามอ านาจ                
ในการสั่งการควบคู่กัน และทั้งอ านาจหน้าที่ล้วนย่อมมีขอบเขตก ากับ เหตุนี้อ านาจ หน้าที่                    
และขอบเขตของผู้ปกครองหรือผู้น าตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาจึงตกอยู่ภายใต้กรอบแห่ ง
หลักการของความถูกต้องและชอบธรรมทั้งสิ้น กล่าวคือ การใช้ธรรมเป็นอ านาจ 

ความเจริญและความเสื่อมของรัฐ 
ความเจริญและความเสื่อมของรัฐในสมัยพุทธกาลนั้น มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน 

ในแต่ละรัฐมีผู้ปกครองอิสระไม่ขึ้นต่อกัน มีอาณาเขตที่แน่นอน ท าให้ เศรษฐกิจบ้านเมือง
เจริญ รุ่ งเรือง มีความมั่ นคงและมั่ งคั่ ง แต่ด้ วยเหตุผลและสภาพของสั งคมย่อมจะต้อง                         
มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง จนก่อให้เกิดเป็นกรณีพิพาทถึงกับเกิดสงครามแย่งชิงบุกรุกยึดครอง
อาณาเขตอยู่เสมอ ๆ ในพุทธกาลนั้นมี 16 รัฐ หรือเรียกรวมกันว่า “โสฬสมหาชนบท” แต่ละ   
แคว้นมีอิสระ ซึ่งการเกิดขึ้นของแคว้นเหล่านี้  เกิดจากการรวมตัวกันเข้าของชนเผ่าพ้ืนเมือง                      
หรืออาณาเขตใกล้ ๆ กันรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านกลายมาเป็นเมืองและรวมเมืองเล็ก ๆ กลายมา              
เป็นแคว้นหรือรัฐ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่นับถือของกลุ่มหนึ่ง               
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หรือกลุ่มชนอ่ืน ๆ ในแถบนั้น อาจจะใช้ก าลังและอ านาจในการเข้าไปยึดครองก็ได้ ดังข้อ                        
ความตอนหนึ่งว่า 

แคว้นต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ (16 รัฐ) เป็นรัฐอิสระ ซึ่งจัดเป็นวิวัฒนาการของการปกครองใน
ระยะแรก ๆ รัฐหรือแคว้นใดนั้น อาจเป็นหัวหน้าชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่นับถือของชนกลุ่มอื่น ๆ 
หรืออาจด้วยการใช้ก าลังเข้ายึดครอง ดังนั้นเราจึงพบแคว้นที่เป็นราชาธิปไตย เช่น แคว้นกาสีและ
แคว้นโกศล กับแคว้นที่เป็นสมาพันธรัฐ แคว้นวัชชีเป็นตัวอย่างของ (การปกครอง) แคว้นนี้                
แคว้นมัลละซึ่งเคยเป็นแคว้นที่ปกครองแบบราชาธิปไตย ภายหลัง ก็เป็นแคว้นแบบสมาพันธรัฐ  
แสดงให้เห็นได้ว่า การเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้น ถ้าแคว้นไหนมีอิสระในการปกครอง   
ต่างแย่งชิงอ านาจกัน รัฐไหนแพ้ก็ถูกรวมเข้ากับรัฐที่ชนะและกลายเป็นเมืองลูกหลวงหรืออยู่ภายใต้
การปกครองรัฐที่ชนะ ท าให้จ านวนรัฐเล็กลดลงแล้วเกิดเป็นอาณาจักรใหญ่  ๆ ที่มีอ านาจมากกว่า                  
มีอยู่ 4 อาณาจักร คือ โกสัมพีหรือวังสะ อวันตี โกศลและมคธ หากจะแบ่งการเมืองการปกครอง               
ในสมัยพุทธกาลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังจะได้แสดงรายละเอียด ต่อไปนี้ 

1. ระบบราชาธิปไตย คือพระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดในการปกครองมีต าแหน่ง  
การบริหารที่ลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ปุโรหิต เสนาบดี เป็นต้น ยังแบ่งการปกครองแยกย่อยออก                
เป็นระดับการปกครองท้องถิ่นอีก เช่น คาม นิคม ชนบท ซึ่งมีหัวหน้าเผ่าท าหน้าที่ปกครอง              
แบบประเทศราช มีอิสระในการปกครองรัฐแบบราชาธิปไตย โดยพระราชาจะมีอ านาจสมบูรณ์                  
ไม่ต้องมีสภา ในยุคนี้รัฐที่มีอาณาเขตกว้างขวางไม่อาจที่จะน าความคิดเห็นของเผ่าต่าง ๆ มาใช้                
กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีอ านาจ มีความเชื่อถือในสิ่งเดียวกันได้ เหตุนี้รัฐในสมัยพุทธกาลจึงล้วนแต่
เป็นรัฐที่ได้รวบรวมเอาเผ่าเล็กต่างๆ ที่ใกล้เคียงมาผนวกเป็นรัฐเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้มาโดยยินยอม
หรือโดยก าลังก็ได้ อ านาจเบ็ดเสร็จจึงตกอยู่ที่พระราชาหรือกษัตริย์แต่ เพียงผู้ เดียว รัฐที่มี                      
การปกครองตามระบบนี้  ได้ แก่ รั ฐมคธอันมีพ ระเจ้ าพิม พิ สารเป็ นผู้ ป กครองรัฐ โกศล                                   
มีพระเจ้าปเสนทิโกศลเ ป็นผู้ปกครองรัฐวังสะ มีพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ปกครองและรัฐอวันตี                         
มีพระเจ้าจัณฑปัชโชติเป็นผู้ปกครอง 

2. ระบบสาธารณรัฐ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ สาธารณรัฐเฉพาะรัฐเป็นการปกครอง                
แบบสภาของตระกูล โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริย์กับแบบสมาพันธรัฐที่มีรัฐอิสระรวมเข้าด้วยกัน 
มีการสับเปลี่ยนกันเป็นผู้น า มีการก าหนดระยะเวลาการปกครองของพระราชาแต่ละพระองค์                 
เป็นคราว ๆ ไป ซึ่งสาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรมนี้เป็นการปกครองแบบไม่มีกษัตริย์เป็นประมุข                    
มีแต่การคัดเลือกผู้มาท าหน้าที่เป็นประมุขรัฐ บริหารงานโดยการปรึกษาหารือกับสภามีสมาชิก               
แห่งเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การท าสงคราม แม้แต่การบริหารงานภายใน                   
ซึ่งสถานที่นั้นคล้ายรัฐสภาในปัจจุบัน เรียกว่า “สัณฐาคาร” รัฐที่มีการปกครองแบบนี้ มีรัฐวัชชี                 
รัฐมัลละ รัฐโกลิยะ และรัฐสักกะ ค าว่า สมาพันธรัฐและสาธารณรัฐ หรือสามัคคีธรรม ทั้งสามค านี้
เป็นค าใช้เรียกระบบการปกครองของรัฐเล็ก  ๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย แคว้นที่ เรียกว่า
สมาพันธรัฐ มีรามะศังกร ตริปถิ เรียกตามลักษณะของรัฐซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันอย่างหลวม  ๆ 
ของรัฐ แคว้นที่เรียกว่าสาธารณรัฐมีอัลเตการ์ ตามลักษณะการปกครอง ซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือก
ผู้ปกครอง การปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้จึงมีลักษณะคล้ายกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย
ในยุคปัจจุบันมากที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่ท าให้รัฐเหล่านี้เข้มแข็ง โดยตรัสอปริหานิยธรรม 
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ซึ่งเป็นธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคีในรัฐ ดังนั้น หัวใจของการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้จึงอยู่ที่
ความสามัคคีของบุคคลภายในรัฐนั้นเอง รัฐจะไม่ล่มสลายตราบเท่าที่ความสามัคคียังมีอยู่  ดังนั้น                  
ค าทั้งสามข้างต้นที่กล่าวมา จึงมีความหมายเหมือนกัน แต่จะสังเกตได้ว่าภายหลังรัฐที่ปกครอง                 
แบบสามัคคีธรรมส่วนใหญ่ไม่อาจจะด ารงอยู่ได้นาน เพราะขาดความสามัคคีกันในที่สุดถูกรัฐ                     
ที่ปกครองแบบราชาธิปไตยท าลายแล้วรวบอ านาจไว้ได้แม้แต่รัฐวัชชีที่ถือได้ว่ามีความเข้มแข็ง                  
และมีเอกภาพมาก ภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธองค์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐมคธ 
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการปกครองแบบสามัคคีธรรม คือระเบียบวินัยที่เป็นเครื่องด ารงไว้ซึ่ง                 
ความสามัคคี เมื่อใดไม่มีระเบียบวินัยความสามัคคีก็หมดไป ระบบสามัคคีธรรม หรือประชาธิปไตย 
นี้ก็สูญสลายไปในที่สุดความเจริญและความเสื่อมของรัฐในสมัยนั้นก็อยู่ที่บทบาทของกษัตริย์ซึ่ง
พัฒนามาจากการเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วขยายอิทธิพลทางการเมืองเป็นวงกว้างมากขึ้น มีการเก็บภาษี                 
มีกองก าลังทหารที่ใหญ่โตเพราะต้องเตรียมไว้รักษาอาณาเขตและขยายอาณาเขตของตนกับรัฐอ่ืน ๆ 
ซึ่งการเป็นผู้น าลักษณะนี้ครั้งแรกจะเป็นผู้ที่ประชาชนสรรหาคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้น าและได้ผ่าน
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนกลายมาเป็นกษัตริย์ที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์                    
ระบบการคัดเลือกผู้น าแบบเก่าในระดับชนเผ่าจึงหมดไปในที่สุดเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบ                    
สืบสันติวงศ์แทนซึ่งจะเห็นระบบการคัดเลือกผู้น าทั้งสองแบบนี้เสมือนในสมัยพุทธกาล ส่วนในเรื่อง
สังคมชนชั้น (วรรณะ) ในสมัยนั้นก็คงมีอยู่ ชนวรรณะกษัตริย์ถือว่าเป็นชนชั้นส าคัญทางการเมือง
และการสงคราม ดังมีพุทธวจนะตอนหนึ่งเรื่องการนับโคตรว่า “ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่ 
กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด               
ในหมู่ เทวดาและมนุษย์” แต่ถึงอย่างไรชนชั้นพราหมณ์ยังยกย่องวรรณะตนว่าเป็นชนชั้นสูง                  
ถือว่าวรรณะตนเกิดจากปากพระพรหม แต่เนื่องจากชนชั้นพราหมณ์ในยุคหลังนี้ ไม่ได้ยึดถือข้อวัตร
ปฏิบัติดังพราหมณ์รุ่นก่อน ดังลักษณะของพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในอัมพัฎฐสูตร                   
ว่า การปฏิบัติตนไม่แตกต่างไปจากปุถุชนผู้บริโภคกามคุณ จะพบค าว่า “พราหมณ์มหาศาล”                
อยู่ในปกรณ์บาลีเสมอ ๆ ซึ่งหมายเอาเหล่าเศรษฐีคหบดีในสมัยนั้น เพราะชนชั้นพราหมณ์มีทิฐิมานะ
ส าคัญตนเองในประเพณีเก่าท่ีผิด ส่วนแพทย์เป็นกลุ่มชนที่ถือว่าอยู่ในขั้นกลุ่มผู้ผลิต และวรรณะศูทร
ที่เชื่อว่าเกิดจากพระบาทของพระพรหมยังคงถูกกดขี่มีสถานภาพที่ต่ าต้อย ไม่มีสิทธิทางการเมือง
การปกครองความเจริญและความเสื่อมของรัฐตามทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้น ในจักกวัตติสูตร  
ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากยุคที่เจริญที่สุดก่อนไปสู่ความเสื่อมโทรมและหันวัฏฏะกลับเข้า
สู่ยุคแห่งความรุ่งเรื่องอีกครั้ง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในแง่ของความเจริญและความเสื่อมแห่งรัฐ 
ตามนัยแห่งจักกวัตติสูตรจึงมี 8 ยุค ดังนี้  

1. ธรรมราชสมัย คือสมัยที่ ผู้ปกครองและประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข                    
เพราะทุกคนล้วนตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

2. อทินนาทานสมัย คือสมัยที่ผู้ปกครองไม่ประพฤติธรรมบ้านเมืองจึงไม่มีความผาสุก
เหมือนเก่าก่อน มีการลักขโมยกันเกิดข้ึน 

3. ปานาติบาตสมัย คือสมัยที่มีผลต่อเนื่องมาจากการลงโทษผู้ลักขโมยจึงท าให้
ประชาชนต้องท าการสะสมศาตราวุธเพ่ือฆ่าหรือท าร้ายผู้จับกุม 
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4. มุสาวาทสมัย คือสมัยที่บุคคลผู้ลักขโมยเมื่อถูกจับกุมก็กล่าวเท็จว่าตนมิได้เป็นโจร
ปล้นทรัพย์หรือยักยอกผู้อื่น 

5. ปิสุณวาจาสมัย คือสมัยที่เมื่อมีการลักขโมยกันเกิดขึ้น จึงมีการกราบทูลรายงาน              
ว่าบุคคลผู้นี้ได้ท าการลักขโมย ท าให้เกิดการพูดจาส่อเสียดกันเป็นประจ า 

6. กาเมสุมิจฉาจารสมัย คือสมัยที่ผู้คนเสื่อมจากศีลธรรมอันดีงามท าให้มีผิวพรรณ
แตกต่างกัน พวกท่ีมีผิวพรรณไม่ดี ก็ประพฤติผิดในลูกเมียของพวกท่ีมีผิวพรรณดี 

7. อกุศลสมัย คือสมัยที่ความชั่วทั้งมวลได้เกิดขึ้นมีการฆ่าฟันกันผูกอาฆาตพยาบาท                
มีความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม ไม่มีการบ ารุงสมณพราหมณ์ บิดามารดา มีการประพฤติผิด
ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โลกจึงเข้าสู่ยุคสัตถันตรกัปป์คือยุคมิคสัญญีมีการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ
อย่างรุนแรง 

8. ภัทรกัปป์ คือยุคที่โลกหันกลับมาสู่ความเจริญอีกครั้งหนึ่ง 
รัฐในอุดมคติ 
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ มีค าสอนทางจริยธรรมเกี่ยวกับการปกครอง                          

ไว้หลากหลาย ซึ่งหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความส าเร็จในชีวิต หรือในการอยู่ร่วม               
กับบุคคลอ่ืน ถือเป็นหลักการเมืองการปกครองของรัฐในอุดมคติเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่ มบุคคล 
ดังนั้น จึงมีหลักธรรมที่สามารถสังเคราะห์รัฐในอุดมคติได้ดังนี้ 

หลักธรรมรัฐส าหรับนักการเมืองการปกครอง 
ในการการเมืองการปกครองนั้น การมีหลักธรรมถือเป็นอุดมคติส าคัญและเป็นหลักการ

ที่จะเอ้ืออ านวยต่อประโยชน์สุขของประชาชนภายในรัฐ ทั้งประชาชนเองก็ปรารถนาอยากได้ผู้น า               
ที่มีคุณธรรม เรียกว่าหลักธรรมรัฐส าหรับนักการเมืองการปกครองเพ่ือความสันติของสังคม                
แว่นแคว้นนั้น ประกอบด้วย 

(1) จักรวรรดิวัตร 12 
จักรวรรดิวัตร คือ ข้อวัตรของพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอถือเป็นธรรม

เนียมปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ หน้าที่นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระราชจรรยานุวัตรส าหรับ
พระราชาเอกแห่งโลก ท่านแสดงไว้ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนทรงอิงอาศัยสักการะ
เคารพนับถือบูชาธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นใหญ่ เป็นอธิบดี ดังปรากฏในพระไตรปิฎก               
เป็นค าที่ทัฬหเนมิฤๅษีกล่าวปลอบพระราชาที่จักรแก้วอันเป็นทิพย์ที่แสดงความเป็นพระจักรพรรดิ์
หายไปว่า 

ลูกเอ๋ย ถ้าเช่นนั้น ลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม ท าความเคารพธรรมนับถือ
ธรรมบูชาธรรม ย าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็น ใหญ่จงจัดการรักษา
ป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน (พระมเหสี พระราชโอรสและพระราชธิดา) ในก าลัง
พล ในพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคม และชาวชนบททั้งหลาย      
ในพวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเนื้อและนก ลูกเอ๋ย การกระท าสิ่งที่ผิดแบบแผน อย่าให้ มีได้ใน                
แว่นแคว้นของลูกเลย อนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของลูก ไม่มีทรัพย์ ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคล
เหล่านั้นด้วย อนึ่ งสมณพราหมณ์ เหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกงดเว้นจาก ความเมาและ                        
ความประมาท ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ฝึกตนแต่ผู้เดียว สงบตนแต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลสอยู่    
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แต่ผู้เดียว พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น โดยกาลอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่าท่านขอรับ 
กุศลคืออะไร ท่านขอรับ อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไร              
ควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงมีเพ่ือไม่เป็นประโยชน์เพ่ือทุกข์ 
สิ้นกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน               
ลูกได้ฟังค าของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว สิ่งใด เป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศล              
พึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ ลูกเอ๋ย นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น  

จากเนื้อความในจักกวัตติสูตรปรากฏหัวข้อธรรมใหญ่อยู่ 4 ข้อ มีข้อย่อยแยกออกไปอีก 
ซึ่ งแต่ละข้อถือว่ามีความส าคัญมาก เป็นหลักธรรมที่ ช่วยให้ผู้ปกครองด าเนินกุศโลบาย                  
หรือวิเทโศบายในทางการเมือง วัตถุประสงค์ส าคัญของหลักจักรวรรดิวัตรเป็นไปเพ่ือประโยชน์                 
สุขอย่างแท้จริงของสังคมโดยส่วนรวม 

(2) ทศพิธราชธรรม 1๐ 
ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่ มีความส าคัญที่ ครอบคลุมในหลายๆ ด้ าน                         

เหมาะส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน หรือนักการเมืองการปกครองที่ดีสามารถบริหารแผ่นดิน โดยธรรม                       
ยังประโยชน์สุขให้เกิด 

แก่ประชาชน  ซึ่ งหลักทศพิธราชธรรมปรากฏในมหาหังสชาดกเป็นส่วนหนึ่ ง                    
ของบทสนทนาธรรมที่พระยาหงส์ตรัสสนทนาธรรมกับพระเจ้ากาสีว่า พระยาหงส์ทูลถามพระเจ้า   
กาสีว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาธแลหรือ ทรงส าราญดีอยู่หรือ ทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้              
โดยธรรมหรือ? พระเจ้ากาสีตรัสตอบว่าดูกรพระยาหงส์ เราไม่มีโรคาพาธ อนึ่งเรามีความส าราญดี 
และเราก็ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมพระยาหงส์ทูลถามพระเจ้ากาสีว่าโทษอะไร ๆ      
ไม่มีในหมู่อ ามาตย์ของพระองค์แลหรือ และอ ามาตย์เหล่านั้น ไม่อาลัยชีวิตในประโยชน์ของพระองค์
แลหรือ?พระเจ้ากาสีตรัสตอบว่าโทษอะไรๆ ไม่มีในหมู่อ ามาตย์ของเรา และอ ามาตย์เหล่านั้นไม่
อาลัยชีวิตในประโยชน์ของเราพระยาหงส์ทูลถามพระเจ้ากาสี ว่า พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน 
ทรงเชื่อฟังมีพระเสาวนีย์อันน่ารัก ทรงประกอบด้วยพระโอรส พระรูปพระโฉมและพระยศ เป็นไป
ตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์แล ฯลฯ พระเจ้ากาสีตรัสตอบว่า ดูกรพระยาหงส์ เราพิจารณา
เห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตยังยืนยาวอยู่เราตั้งอยู่แล้วในธรรม 1๐ ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก 
เราเห็นกุศลธรรมที่ด ารงอยู่ในตนเหล่านี้ คือ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน 
ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทนและความไม่พิโรธ แต่นั้นปีติและโสมนัส
ไม่ใช่น้อยย่อมเกิดแก่เรา ก็สุมุขหงส์นี้ไม่ทันคิดถึงคุณสมบัติของเราไม่ทราบความประทุษร้ายแห่งจิต
จึงเปล่งวาจาอันหยาบคาย ย่อมกล่าวถึงโทษที่ไม่มีอยู่ในเราค าของสุมุขหงส์นี้ ย่อมไม่เป็นเหมือน            
ค าของคนมีปัญญา  

ดั งนั้ นหลักธรรม 1๐  ประการนี้  แสดงว่ าพระเจ้ าจั กรพรรดิทรงมีบ ริบู รณ์              
เป็นผู้ปกครองที่ดี ไม่รุกรานผู้อ่ืนด้วยอ านาจเพราะมีธรรมเป็นอุบาย ประเทศทั้งหลายจึงสวามิภักดิ์
ยอมเข้าอยู่ในปกครองท่านเรียกว่าปกครองโดยธรรมไม่ใช้โดยอ านาจ และต่างก็มีความสุขร่วมกัน
ทั้งหมด ในหลักทศพิธราชธรรมนี้ เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองหรือธรรมของผู้ปกครอง             
ซ่ึงแต่ครั้งเดิมถือเป็นธรรมะหรือพระราชกิจวัตรของพระมหากษัตริย์หรือนักการเมืองการปกครอง
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ทุกระดับชั้นควรน าไปปฏิบัติเพ่ือเป็นหลักในการเกื้อกูลต่อแนวทางในการปกครองตนเองและสังคม
ส่วนรวม 

(3) หลักธรรมผู้ครองแผ่นดิน หรือราชสังคหวัตถุ 4 
หลักธรรมของผู้ครองแผ่นดิน หรือราชสังคหวัตถุ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน

เป็นหลักสงเคราะห์ประชาชนที่นักการเมืองการปกครองต้องท าให้เกิดในตน ธรรมะหัวข้อนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ใกล้พระนครสาวัตถีปรากฏในพระไตรปิฎก
ตอนหนึ่งว่า ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้ สังโยชน์ของผู้นั้น ผู้เห็นธรรมเป็นที่สิ้น
ไปแห่งอุปธิกิเลส ย่อมมีสังโยชน์เบาบาง หากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียว                   
เจริญเมตตาจิตอยู่ เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น ย่อมเป็นกุศลเขามีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งปวง               
เป็นผู้ประเสริฐ กระท าบุญมาก พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤาษี ทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินอัน
ประกอบด้วยหมู่สัตว์เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหล่าใด คือ สัสสเมธะ ความทรงพระปรีชา                
ในการบ ารุงพืชพันธ์ธัญญาหาร ปุริสเมธะทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกล่อมประชาชน สัมมาปาสะ              
มีพระอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องน้ าใจประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเป็นที่ดูดดื่มน้ าใจคน นิรัคคฬะ 
ท าให้นครไม่ต้องมีลิ่มกลอน ปราศจากโจรผู้ร้าย มหายัญเหล่านั้นทั้งหมด ยังไม่เทียบเท่าส่วนที่ 16 
แห่งเมตตาจิตที่บุคคลเจริญ ดีแล้วดุจกลุ่มดวงดาวทั้งหมดไม่เทียบเท่าแสงจันทร์ ฉะนั้นผู้ใดมีเมตตา
จิตในสรรพสัตว์ ไม่ฆ่า (สัตว์) เอง ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนชนะ ผู้นั้น ย่อมไม่มีเวร     
กับใคร ๆ  จะเห็นได้ว่า ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบการปกครอง
แบบใดแบบหนึ่งเลยว่าจะท าให้รัฐนั้นๆ เป็นรัฐในอุดมคติ แต่จะชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมของผู้ครอง               
จะมีส่วนท าให้รัฐนั้นเป็นรัฐในอุดมคติได้ นั่นคือ ยึดการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเป็นหลัก 

รูปแบบการปกครอง 
รูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือแบบราชาธิปไตย              

หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และแบบสาธารณรัฐ แบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีอ านาจเด็จขาด
ในการปกครอง อ านาจการปกครองจึงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองรัฐแต่เพียงผู้เดียว พระราชาไม่ต้อง              
อาศัยสภาและยังมีต าแหน่งที่ลดหลั่นกันลงมา คือ ปุโรหิต เสนาบดี เสนา แต่ส่วนย่อยมีสภา                 
การปกครองจากจุดย่อย คือ คาม นิคม ชนบท ระดับชนบทยังมีหัวหน้าใหญ่ ท านองเจ้าประเทศราช
ปกครองอีกด้วย แบบสาธารณรัฐ เป็นการปกครองแบบสภาของตระกูลนั้นๆ โดยมีประธานสภา   
เป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน หรือแบบสมาพันธรัฐที่มีรัฐอิสระหลายๆรัฐมารวมกัน แต่พระราชามิได้              
มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงพระองค์เดียว มีการสับเปลี่ยนกันเป็นพระราชาของสาธารณรัฐโดยมีการก าหนด
อายุของพระราชาด้วย อาจเรียกระบบการปกครองนี้ว่าระบบสามัคคีธรรมก็ได้ เมื่อการปกครอง
แบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบเช่นนี้ จึงท าให้เกิดการปกครองแบบรัฐขึ้นโดยมีการแบ่งอาณาเขตกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งบางรัฐก็ถือว่าเป็นรัฐพ่ีน้องกัน หรือไม่ก็เป็นรัฐที่ผูกสัมพันธไมตรีกัน รัฐที่มีอ านาจ
มากก็สามารถที่จะขยายอาณาเขตการปกครองของตนจนกว้างใหญ่ไพศาล ตีเมืองต่าง  ๆ เพ่ือยึด
ครอบครองและเป็นการประกาศอ านาจของตนไปในตัวด้วย ดังนั้นเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น             
จึงท าให้รูปแบบการปกครองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย โดยมีการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ให้แก่รัฐ
ท าให้รัฐมีรายได้และมีความม่ันคงยิ่งข้ึน รัฐในสมัยพุทธกาลมีหลักฐานปรากฏในอุโปสถสูตร ดังนี้  
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1. รัฐอังคะ มีเมืองหลวงชื่อจัมปา มีอาณาเขตติดกับริมฝั่งแม่น้ าจัมปาและตอนปลาย
ของแม่น้ าคงคา ในสมัยก่อนพุทธกาลเป็นรัฐที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน แต่มาถึงสมัยพุทธกาลก็ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของแคว้นมคธ ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครอง 

2. รัฐมคธ มีเมืองหลวงชื่อกรุงราชคฤห์ ในสมัยพุทธกาลเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในแถบ
ของอินเดียตอนบน และเป็นมหาอ านาจ 1 ใน 4 ของชมพูทวีป ชึ่งมีแคว้นโกศล แคว้นมคธ               
แคว้นวังสะ และแคว้นอวันตี รัฐมคธถือว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญอย่างยิ่ง               
ในสมัยพุทธกาล เพราะพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาจนมั่นคงในรัฐนี้ เป็นแห่งแรก                   
ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นก าลังหลักในการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

3. รัฐกาสี มีเมืองหลวงชื่อพาราณสี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นมคธ ในสมัยก่อน
พุทธกาลเป็นรัฐที่เคยรุ่งเรืองและมีอ านาจมาก แต่มาถึงสมัยพุทธกาลก็เริ่ มเสื่อมลงและดินแดน             
ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจของแคว้นโกศล 

4. รัฐโกศล มีเมืองหลวงชื่อว่าสาวัตถี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นมคธ
ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มั่งคั่งสมบูรณ์และมีอ านาจมาก แม้แต่กรุงกบิลพัสดุ์เองก็ตกอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของแคว้นโกศล ซึ่งมีพระเจ้าปเสนทิเป็นผู้ปกครองและพระองค์ก็ทรงมีความศรัทธา
อย่างมากในพระพุทธเจ้า 

5. รัฐวัชชี มีเมืองหลวงชื่อเวสาลี มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพุทธกาลเป็นแคว้น           
ที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีเจ้าผู้ครองนครถึง 8 ราชวงศ์ด้วยกัน เช่น วิเทหะ ลิจฉวี และวัชชี
เป็นต้น การปกครองจะมีรัฐบาลกลางรับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเรื่องการเมือง              
การบริหารโดยให้เจ้าผู้ครองนครต่างๆ ผลัดกันเป็นประธานตามความเหมาะสม ดังนั้นราชวงศ์              
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการจัดการปกครองคือวงศ์ลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศ์วิเทหะแห่งมิถิลา 

6. รัฐมัลละ มี เมืองหลวงแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กุสินาราและปาวาอยู่ทาง                    
ทิศตะวันตกของแคว้นวัชชี แคว้นนี้มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ หรือระบบสามัคคีธรรม 

7. รัฐเจตี หรือเจติยะ มีเมืองหลวงชื่อ โสตถวดี ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นวังสะ 
 8. รัฐวังสะ มีเมืองหลวงชื่อโกสัมพี อยู่ทางทิศใต้ของแคว้นโกศลหรือทางทิศเหนือ   

ของแคว้นอวันตี รัฐนี้ในสมัยพุทธกาลมีความรุ่งเรืองและมีอ านาจมาก มีพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ปกครอง
และพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปยังกรุงโกสัมพีหลายครั้ง 

9. รัฐกุรุ มีเมืองหลวงชื่ออินทรปัตถ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นปัญจาละ มีกษัตริย์
ผู้ปกครองรัฐนี้ คือ พระเจ้าโกรัพยะ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ส าคัญเช่น มหานิทานสูตร 
และมหาสติปัฏฐานสูตรแก่พุทธบริษัทในแคว้นนี้ 

10. รัฐปัญจาละ มีเมืองหลวงชื่อสังกัสสะ อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นกุรุและทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นโกศล 

11 . รั ฐมั จ ฉะ  มี เมื อ งห ล วงชื่ อ วิ ร าฏ น คร อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ของแคว้น สุ ร เสน                          
ในสมัยพุทธกาลพระราชาผู้ปกครองแคว้นนี้คือพระเจ้าวิราฏะ 

12. รัฐสุรเสนะ มี เมืองหลวงชื่อมถุรา อยู่ทางใต้ของของแคว้นกุรุแ ละวังสะ                       
ในสมัยพุทธกาลกษัตริย์ผู้ปกครองรัฐนี้ทรงพระนามว่า มธุรราชอวันตีบุตร 
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13. รัฐอัสสกะ มีเมืองหลวงชื่อโปตนะ ในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์ทรงพระนามว่า อรุณ 
เป็นผู้ปกครอง รัฐนี้ยังเป็นที่ตั้งอาศรมของพราหมณ์พาวรี ริมฝั่งแม่น้ าโคธาวรี 

14. รัฐอวันตี อยู่ทางทิศใต้ของแคว้นมัจฉะ และทางทิศตะวันตกของแคว้นวังสะ               
ในสมัยพุทธกาล รัฐอวันตีแบ่งออกเป็นอวันตีเหนือและใต้ มาหิศมตีเป็นเมืองหลวงของอวันตีเหนือ    
อุชเชนี  เป็นเมืองหลวงของอวันตีใต้ อวันตีเป็นแคว้นที่มีความส าคัญ 1ใน 4 ของแคว้นที่มี              
การปกครองด้วยระบบราชาธิปไตย คือ มคธ โกศล และวังสะ มีพระเจ้าจัณฑปัชโชติเป็นผู้ปกครอง 
พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่เข้มแข็งและทรงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าพิมพิสาร  
แห่งแคว้นมคธ 

15. รัฐคันธาระ มีเมืองหลวงชื่อ ตักศิลา มีพระเจ้าปุกกุสาติเป็นผู้ปกครองพระองค์              
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าพิมพิสาร เมืองนี้เป็นเมืองแห่งการศึกษา ท าให้บุคคลชั้นสูง 
ในสมัยนั้นนิยมที่จะมาศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ ที่เมืองนี้เป็นจ านวนมาก 

16. รัฐกัมโพชะ ตั้งอยู่ทางเหนือของแคว้นคันธาระ ในคัมภีร์อินเดี ยโบราณแคว้น               
กัมโพชะมักจะได้รับการกล่าวขนานควบคู่กับแคว้นคันธาระเสมอ 

นอกจากนี้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ยังปรากฏว่ามีชื่อแคว้นอ่ืนๆอีก เช่น แคว้นโสวีระ มัททะ
สักกะ ภัคคะ พูลลิ โกลิยะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้น รัฐที่มีการปกครองด้วย                 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยสมบูรณ์ พระราชาไม่ต้องอาศัยสภาและมติอีกต่อไป เพราะว่า               
การปกครองในระดับเผ่าที่ใช้กันในสมัยก่อน ไม่สามารถที่จะน ามาใช้กับระบบการปกครองรัฐ               
ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ได้ และไม่สามารถที่จะเอาความคิดของเผ่ามาใช้กับกลุ่มคนที่ไม่ได้นับถือ          
พระเวทที่อยู่ภายในรัฐเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามความเป็นเผ่าก็ได้ถูกแทนด้วยระบบวรรณะ                     
และกลายเป็นการเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในที่สุด 

อปริหานิยธรรม 7 
อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกายมหาวรรค   

พระศาสดาได้ตรัสเสนอหลักธรรมนี้ เพ่ือแก้ปัญหาทางการเมือง เรียกว่าระบบสามัคคีธรรมซึ่งเป็น
ระบอบการปกครองที่ใช้อยู่ในแคว้นวัชชี แคว้นศากยะ และแคว้นมัลละจะปกครองโดยมีกษัตริย์   
แต่ไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาด การบริหารจะกระท าโดยรัฐสภา ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า สัณฐาคาร ประธาน 
หรือประมุขรัฐสภาด ารงต าแหน่งตามเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการก็คัดเลือกจากหัวเมืองต่าง  ๆ              
รัฐที่ปกครองด้วยระบบนี้พระองค์ทรงแนะน าหลัก อปริหานิยธรรมในการปกครองซึ่งมีอยู่                        
7 ประการ คือ  

1. หมั่นประชุมกันเนือง ๆ 
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันท ากิจ                

พึงกระท า 
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติอยู่ในวัชชี

ธรรมของเก่าตามท่ีบัญญัติไว้แล้ว 
4. สักการะเคารพ นับถือ บูชา ท่านที่เป็นใหญ่ของพวกเจ้าวัชชี และจักเชื่อฟังถ้อยค า

ของท่านเหล่านั้น 
5. ไม่ฉุดคร่า ขืนใจสตรี หรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วย 
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6. สักการะเคารพ นับถือบูชาเจดีย์ของพวกเจ้าวัชชี  ทั้ งภายในและภายนอก                    
และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ที่เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 

7. อารักขาป้องกัน คุ้มครองอันเป็นธรรม ในพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอ
พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น และท่ีมาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น 

หลักธรรมที่กล่าวมานี้ เป็นหลักการเมืองการปกครองปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม 
เรียกว่า อปริหานิยธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัชชีอปริหานิยธรรม เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง  
แห่งความเสื่อม 

ผู้ปกครอง 
ปัญหาหนึ่ง ซึ่งมักเกิดขึ้นกับบรรดาทฤษฎีทางการเมืองและการปกครองต่าง  ๆ                    

คือ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่มาของผู้น าหรือการสรรหาผู้น าหรือผู้ปกครองว่าจะเข้ามาด้วยวิธีใด                
หรือมีคุณลักษณะอย่างไร ในทรรศนะพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีพระด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัส                
ถึงท่ีมาหรือลักษณะผู้น าหรือ ผู้ปกครองที่ถือว่าดีที่สุดในโลก (อุดมคติ) 2 ประเภท คือ 

(1) พระเจ้าจักรพรรดิ (2) พระตถาคตอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังพุทธด ารัสที่ตรัสถึง
ลักษณะของคนสองประเภทนี้ว่า 

บุคคลทั้ งสองจ าพวกนี้  เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล …                    
เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพ่ือมหาชน เพ่ือประโยชน์และสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์
บุคคลสองจ าพวกนั้น คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิหนึ่ง...บุคคล
ทั้งสองจ าพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ คือ พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า
หนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิหนึ่ง  ด้วยเหตุผลที่พระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมมีธรรมเป็นข้อวัตร
ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม สถานการณ์และสังคมรอบข้างพระองค์ตลอดทั้งอนุประเทศที่พระองค์                    
ทรงปกครองจึงมีลักษณะความเป็นอยู่อย่างสันติสุขอันเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการประพฤติตน              
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ ความสงบสุขของประชาชน ความเป็นเอกภาพ              
ของรัฐและความเพียบพร้อมด้วยบริวารสมบัติที่ดีนี้ ถือว่าจะมีขึ้นเฉพาะแก่พระเจ้าจักรพรรดิ                 
ผู้ทรงธรรมคู่บารมีกล่าวคือจะเกิด “แก้ว” หรือ “สิ่ งประเสริฐ  7 ประการ” ขึ้นส าหรับ                         
พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมนั้น ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า...พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชา
โดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร 4 เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่งคงสมบูรณ์
แก้ว 7 ประการ คือ จักรแก้ว (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) ช้างแก้ว (หมายเอา ความเจริญทาง                
ด้านขนส่ง)ม้าแก้ว (คือ ความเจริญทางด้านสื่อสาร) แก้วมณี (คือ ทรัพย์สินมั่งคั่ง ท้องพระคลัง
สมบูรณ์) นางแก้ว (คือได้พระชายาที่ดี และอาจจะรวมถึงสังคมญาติพ่ีน้องที่ดีด้วย) คฤหบดีแก้ว   
(คือเศรษฐกิจในแว่นแค้นหรือเขตการปกครองของพระองค์รุ่งเรือง) ปริณายกแก้ว (คือ  ผู้บริหาร
แทนพระองค์และหมายรวมเหล่าข้าราชบริพาร เหล่าข้าราชการผู้รับใช้ต่างพระเนตรพระกรรณ์             
ของพระองค์ล้วน แต่มีคุณภาพตั้งอยู่ในธรรมไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง แสวงหาผลประโยชน์อัน                
ไม่ใช่ธรรม) เป็นที่ 7 พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีระกษัตริย์ 
สามารถย่ ายี เสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงช านะโดยธรรม มิต้องใช้อาญา มิต้องใช้ศัสตรา 
ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต  
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นี่คืออานิสงส์จากการอุบัติขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นธรรมราชาในทรรศนะ                
ของพุทธศาสนา ในส่วนการอุบัติขึ้นของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ถือว่าเป็นการอุบัติขึ้น                     
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษย์อย่างแท้จริง ยิ่งกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ดังนั้นใน                   
กูฏทันตสูตร จึงได้กล่าวถึง คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราชไว้ 8 ประการ คือ 

1. ทรงมีพระชาติก าเนิดดี ทั้ งฝ่ายพระมารดาและพระบิดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์                        
ดีตลอด 7 ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านติเตียน ด้วยอ้างถึงพระชาติได้ 

2. ทรงมีพระรูปงาม น่ าดู  น่ าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่ งนักดุจพรหม                     
มีพระวรกายดุจพรหม น่าดู น่าชมไม่น้อย 

3. ทรงมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้สอยอัน              
น่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีท้องพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์. 

4. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยกองทัพ 4 เหล่า (พลช้าง พลม้า พลรถ              
และพลเดินเท้า) ซึ่งอยู่ในระเบียบวินัย คอยปฏิบัติตามพระราชบัญชามีพระบรมเดชานุภาพ ดังว่า              
จะเผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสริยยศ 

5. ทรงมีพระราชศรัทธา เป็นทายก เป็นทานบดี มิได้ปิดประตู เป็นดุจโรงทาน                
ของสมณพราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนือง ๆ 

6. ได้ทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้น ๆ มาก 
7. ทรงทราบความหมายแห่งภาษิตท่ีทรงศึกษานั้น ๆ ว่า นี้จุดมุ่งหมายแห่งภาษิตนี้ ๆ 
8. ทรงเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชด าริเรื่องราว                  

อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันได้  
จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้ง 8 ประการของพระเจ้ามหาวิชิตราชนี้ ท าให้สามารถที่                

จะปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ เพราะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงอาศัย    
การปกครองแผ่นดินโดยอาศัยพระปัญญา ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลการเป็นผู้น าแบบ                   
พระเจ้าจักรพรรดิตามแนวพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นผู้น าในอุดมคติ เพราะจะต้องเป็น                  
ผู้ทรงธรรมปกครองโดยธรรม รวมทั้ งจะต้องประกอบคุณลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิ                     
และพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พอสรุปย่อได้ 3 ประการคือ 

1. ต้องเป็นบุรุษ ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ดังปรากฏหลักฐาน               
ในพระไตรปิฏกว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ พระเจ้าจักรพรรดิ 2 องค์ พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุ
เดียว ไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะท่ีมีได้และรู้ได้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือพระเจ้าจักรพรรดิ
พระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว นั่นเป็นฐานะที่มีได้ ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ สตรี
พึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่น ไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ได้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ บุรุษพึง               
เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเป็นฐานะที่มีได้ ด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ซึ่งมีคติเป็นสองเท่านั้น                
ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระจักรพรรดิ ผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรม                
ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

2. เป็นพระโพธิ์สัตว์  และหากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้ นจะต้องให้ รับ                        
การพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อน ผู้ที่หวังจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับ               
การพยากรณ์ยังเป็นพระโพธิ์สัตว์ไม่ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิอาจจะเป็นเพียงพระราชาหรือกษัตริย์                
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ผู้ทรงคุณธรรม เพราะการเป็นพระโพธิ์สัตว์เป็นการปรารถนาพุทธภูมิจะต้องผ่านขั้นตอน                       
การประพฤติคุณธรรมขั้นอุกฤษฏ์มายาวนาน บุคคลที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือพระพุทธเจ้า   
นั้น จะเลือกเกิดหรือด าเนินชีวิตในสามอาชีพที่ประเทืองปัญญา และอาชีวะที่ส่งเสริมการสั่งสมบาร 
มี คือ สมณะ หรือนักบวช พระเจ้าจักรพรรดิ อาจารย์ผู้สั่งสอน ซึ่งจะวนเวียนอยู่ในสามอาชีพนี้เสมอ 

3. เป็นผู้มีบารมีระดับปรมัตถบารมี กล่าวคือต้องเป็นผู้สะสมบารมีอย่างอุกฤษฏ์                 
เช่น ในกรณีพระเวสสันดรเป็นต้น เป็นลักษณะการสั่งสมปรมัตถบารมี  เพ่ือความเป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า 

ดังนั้น บุคคลที่มีสมบัติประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการนี้ เท่านั้นจึงจะสามารถ                
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งจะกลายมาเป็นผู้น าหรือผู้ปกครองที่ประเสริฐของอาณาจักรและประชาชน
ที่แท้จริงได้ ซึ่งดูเหมือนเป็นการแสดงถึงลักษณะของผู้น าทั้งอาณาจักรและศาสนจักรที่ถือว่าอุบัติได้
ยากและหาได้ยากยิ่งจึงคล้ายกับเป็นการแสดงถึงผู้น าในอุดมคติซึ่งคงจะหาได้ยากในโลกปัจจุบัน 
และด้วยเหตุที่คนทั้งสองประเภทนี้หายากและอุบัติขึ้นมายากนี้เอง การอุบัติขึ้นของคนทั้งสอง
ประเภทจึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก ดังความที่ปรากฏในพระสูตรที่แสดงไว้แล้วเบื้องต้นนั้น 
การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทรรศนะพุทธศาสนานี้มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า คุณลักษณะของ             
พระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นการบ าเพ็ญของพระโพธิ์สัตว์ เมื่อถึงกาลสุดท้ายจะออกบวชแล้ว                   
บรรลุธรรมและถึงที่สุดแห่งวัฏฏสงสารบรรลุธรรมสิ้นกิเลสในที่สุด ดังหลักฐานยืนยันกรณีนี้                   
ของพระเจ้ามหาสุทัสสนะที่ทรงด าริถึงอ านาจของพระองค์ว่าได้มาอย่างไร นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร
ของเราหนอ เป็นวิบากแห่งกรรมอะไรที่เป็นเหตุให้เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้               
ล าดับนั้นพระเจ้า มหาสุทัสสนะได้ทรงด าริว่านี้เป็นผลแห่งกรรม 3 ประการของเรา ที่เป็นเหตุให้เรา
มีฤทธิ์มากอย่างนี้ กรรม 3 ประการ คือ (1) การให้ (2) การข่มใจ (3) การส ารวม  

ดังนั้นพระเจ้ามหาสุทัสสนะจึงทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ หรือความส าเร็จ 4 ประการ
ประการ คือ 

1. พระเจ้ามหาสุทัสสนะ มีพระรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีผุดผ่องยิ่งนัก เกินกว่า
คนอ่ืน 

2. พระเจ้ามหาสุทัสสนะ เป็นผู้มีพระชนม์ยืนยาวนานเกินกว่าคนอ่ืน 
3. พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีพระโรคาพาธน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยไฟธาตุ              

อันเกิดแต่วิบากสม่ าเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เกินกว่าคนอ่ืน 
4. พระเจ้ามหาสุทัสสนะ เป็นที่ รักใคร่ เป็นที่ชอบใจของพวกพราหมณ์และคฤหบดี

ทั้งหลาย เหมือนอย่างบิดา ย่อมเป็นที่รักใคร่ เป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใด พระเจ้ามหา              
สุทัสสนะก็เป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายฉันนั้น อานนท์ พราหมณ์
และคฤหบดีทั้ งหลายเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัสสนะเหมือนอย่างบุตร                      
ย่อมเป็นที่รักใคร่ เป็นที่ชอบใจของบิดา ฉันใดพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักใคร่                
เป็นที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ฉันนั้น อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัสสนะ   
เสด็จออกประพาสพระราชอุทยานด้วยจาตุรงคินีเสนา พวกพราหมณ์และคฤหบดีเข้าเฝ้าพระเจ้า
มหาสุทัสสนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะ ขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไป พวกข้าพระพุทธเจ้า               
จักได้เฝ้าพระองค์นาน ๆ อานนท์ ฝ่ายพระเจ้ามหาสุทัสสนะตรัสเตือนสารถีว่า จงขับรถช้า ๆ                 
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เราจะพึง ได้ดูพวกพราหมณ์และคฤหบดีนานๆ อานนท์ พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงประกอบด้วยฤทธิ์
นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองที่มีบุญญาบารมีเนื่องด้วยกุศลกรรมที่เคยสั่งสมมาจาก
อดีตชาติ ท าให้พระองค์มีพระรูปที่งดงาม มีพระชนมายุที่ยืนยาว มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ทรงเป็นที่รักเคารพของปวงชน ส่วนการปฏิบัติตนของพระองค์นั้นพระองค์ทรงถือศีลวันอุโบสถ                 
ดังค าที่ปรากฏว่า เมื่อพระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสมานพระเศียรในวัน 15 ค่ า อันเป็นวันอุโบสถ            
ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นบนปราสาทอันประเสริฐ จักรแก้วอันเป็นทิพย์ ปรากฏขึ้น ท้าวเธอ
ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระด าริว่า ก็เราได้สดับเรื่องนี้มานานแล้วว่า ผู้ใดเป็นขัตติยราชผู้ได้
มูรธาภิเษกแล้ว สนานเศียรในวัน 15 ค่ า อันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถ การเสด็จออกศึก
สงครามพระองค์เองก็ไม่ได้ออกไปเพ่ือแย่งชิงฆ่าหรือท าลายยึดครองเอาแว่นแคว้น การเสด็จออกศึก
แต่ละครั้งมวลเหล่ากษัตริย์ต่างๆ ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามล้วนเข้ามาสวามิภักดิ์ยอมอยู่ใต้พระราชอ านาจ
ของพระเจ้าจักรพรรดิเองโดยไม่ต้องใช้ก าลังทหาร และเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นยอมตนเข้าสวามิภักดิ์
แล้ว พระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้ยึดครองประเทศหรือแคว้นนั้น พระองค์กลับสั่งสอนให้กษัตริย์
เหล่านั้นตั้งมั่นในธรรม ซึ่งการประพฤติตนของพระเจ้าจักรพรรดิในลักษณะนี้มีลักษณะเหมือน
พระองค์ทรงเผยแผ่ธรรมไปในตัวดังพระราชกิจที่พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงปฏิบัติต่ออนุกษัตริย์ที่ว่า
พระเจ้าสุทัสสนะเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในประเทศนั้น ในปุรัตถิมทิศ พระราชา
เหล่าใดเป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทัสสนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่
มหาราช ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิด พระองค์เสด็จมาดีแล้ว ราชสมบัติของหม่อมฉัน ย่ อมเป็น              
ของพระองค์ ขอพระองค์จงประทานพระบรมราโชวาท” พระเจ้าสุทัสสนะจึงได้ตรัสอย่างนี้               
ว่า “พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงกล่าว
เท็จ ไม่พึงดื่มน้ าเมา จงครองราชสมบัติตามเดิมเถิด”จะเห็นว่า การประพฤติตนของพระเจ้า
จักรพรรดิในพระสูตร เมื่อกล่าวโดยที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสสรุปว่าเป็นเรื่องของพระองค์ในอดีต
หรือของพระสาวกเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นการสะสมบารมี  เพ่ือบรรลุความเป็นพระสัมมา                          
สัมพุทธเจ้าหรือบรรลุธรรมสิ้นกิเลสไปในที่สุด ดังมีพุทธพจน์ยืนยันว่า ...ดูก่อนอานนท์ เธอคงจะคิด
อย่างนี้ว่า สมัยนั้นพระเจ้ามหาสุทัสสนะคงจะเป็นคนอื่นแน่ ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น สมัยนั้นเรา
ได้เป็นพระเจ้าสุทัสสนะ  

ดังนั้น พระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นธรรมราชาที่แท้จริงในพระไตรปิฎกคือพระโพธิสัตว์               
ในอดีตก าลังสะสมบารมีธรรม ดังนั้น ผู้ปกครองในลักษณะนี้จึงเป็นผู้ปกครองในอุดมคติที่มีปรากฏ
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น 

เป้าหมายการปกครอง 
ดังที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะสนับสนุนการแข่งขัน                    

ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆก็ตาม แต่พระองค์ทรงมุ่งที่จะสอนหลักธรรมที่จะก่อให้เกิด
ความสุขความเจริญแก่ชาวโลกเป็นส าคัญ ดังนั้นการที่พระองค์ทรงเสด็จออกผนวชนั้นจึงไม่ได้               
มีมูลเหตุมาจากการแสวงหาอ านาจทางการเมือง แต่เป็นเพ่ือแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์                  
อันมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นมูล พระองค์ทรงเมินต่ออ านาจทางการเมืองคือความเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ แต่ทรงมุ่งแสวงหาสิ่งใหม่คือความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท าให้พระเกียรติคุณ
ของพระองค์แผ่กระจายไปทั่วโลก ค าสอนของพระองค์ยังคงมีคุณค่าและเหมาะสม แก่การประพฤติ
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ปฏิบัติในทุกยุคทุกสมัย และองค์กรที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นคือองค์กรสงฆ์ ก็ยังคงมีความเจริญมั่นคง
มาจนถึงทุกวันนี้ หลักในการปกครองสงฆ์ของพระพุทธองค์นั้น เป็นการปกครองโดยอาศัยพระธรรม
วินัยเป็นหลัก พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นระเบียบแห่งข้อปฏิบัติส าหรับพระภิกษุสงฆ์    
และทรงใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารและการปกครองสงฆ์ เพราะพระธรรมวินัยจะท าให้ภิกษุที่
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ท าให้น่าเคารพ น่าบูชา ดังนั้น
การที่พระพุทธองค์ทรงปกครองสงฆ์ โดยการที่ทรงบัญญัติพระวินัยก็ดี การที่ทรงแสดงธรรมก็ดี                
ก็เพ่ือประโยชน์และความอยู่ผาสุกแก่หมู่สงฆ์เท่านั้น มิใช่เพ่ือความสุขส่วนตัวของพระองค์เลย 
พระองค์ทรงบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงแล้ว ทรงเหลือแต่การบ าเพ็ญพุทธกิจตามพุทธจริยาเท่านั้น 
พระองค์จึงทรงแสดงพระธรรมและทรงบัญญัติพระวินัยที่ตัวบุคคล ซึ่งเมื่อบุคคลมีพระธรรมวินัย            
อยู่ในใจแล้ว พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะดูสงบเรียบร้อยและดีงาม เพราะพระวินัยเป็นระเบียบ
แห่งกายส่วนพระธรรมนั้นเป็นระเบียบแห่งใจ บุคคลเมื่อมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มครองตน              
เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็จะท าให้หมู่คณะอยู่กันอย่างผาสุก เกิดความเรียบร้อยในหมู่คณะ                
ท าให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็นจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงวางระบบสังคมสงฆ์บนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วมกันของพระภิกษุทุกรูป พระองค์มิได้มีพระประสงค์ที่จะรวมอ านาจการปกครองไว้                       
ที่พระองค์หรือที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลย ดังนั้นจุดประสงค์ในการปกครองสงฆ์ก็คือเพ่ือรักษาพระธรรม
วินัย เพ่ือประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ และเพ่ือที่ประชาชนจะเกิดความยอมรับใน สถาบันสงฆ์ ซึ่งจะเห็นได้
จากวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธองค์ 1๐ ประการ ที่สามารถย่อได้เป็น                   
5 หมวดคือ  

1. เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม มี 2 ประการคือ 
1.1 สงฺฆสุฏฺฐุตาย เพ่ือความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือ เพ่ือความดีงามของสถาบันสงฆ์

ทั้ งหมดโดยส่วนรวม ที่ จะมีความเรียบร้อย อยู่กันด้วยดี  ด้วยการตั้ งวินัยขึ้นมาบนฐาน                         
แห่งการยอมรับร่วมกัน ที่ว่ายอมรับว่าดีแห่งสงฆ์หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช้วิธีบังคับขืนใจ                
แต่ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือผลดีร่วมกันและโดยความยอมรับร่วมกัน 

1.2 สงฺฆผาสุตาย เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ ไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่เรียบร้อยดีเท่านั้นแต่ต้อง
อยู่สบายด้วย และเป็นความสบายของส่วนรวม 

2. เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคลมี 2 ประการ คือ 
2.1 ทุมฺม กูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย เพื่อก าราบคนหน้าด้าน 
2.2 เปสลาน  ภิกฺขูน  ผาสุวิหาราย เพ่ือความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รั ก                      

หรือเพ่ือส่งเสริมคนที่ประพฤติดี และก าราบคนที่ประพฤติชั่ว 
3. เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์เอง คือค านึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดกับชีวิต 

ของมนุษย์ เช่นเรื่องความดี ความชั่วเป็นต้น โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพเอ้ือต่อชีวิตที่ดีงามมี 2 ประการ
คือ 

3.1 ทิฏฺฐธมฺมิกาน  อาสวาน  ส วราย เพ่ือปิดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปัจจุบัน 
3.2 สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย เพื่อป้องกันผลเสียหายที่จะเกิดในอนาคต 
4. เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป คือ เพ่ือผลดีแก่จิตใจชองประชาชน ท าให้คน                    

มีจิตใจผ่องใสด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อมี 2 ประการ คือ 
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4.1 อปฺปสนฺนาน  ปสาทาย เพ่ือความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไม่มีความเลื่อมใส 
4.2 ปสนฺนาน  ภิ ยฺ โยภาวาย เพ่ือความเลื่ อมใสยิ่ งๆขึ้น ไปของประชาชนที่ มี                    

ความเลื่อมใสอยู่แล้วสองข้อนี้มุ่งเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเอง เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง           
พระศาสนากับประชาชนมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ท าให้เขามีจิตใจที่สงบแช่มชื่น สบาย ผ่องใส เกิดศรัทธามี
ปีติและความสุขเป็นกุศลพื้นฐานที่จะน าไปสู่คุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป 

5. เพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนามี 2 ประการ คือ 
5.1 สทฺธมฺมฏฺฐิติยา เพื่อให้พระสัทธรรมด ารงอยู่ได้ม่ันยืน 
5.2 วินยานุคฺคหาย เพ่ืออนุเคราะห์วินัย คือ เพ่ือช่วยค้ าจุนให้ระเบียบแบบแผน               

และระบบการต่าง ๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง เป็นไป                              
ตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน 

ในการปกครองพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญในหลักธรรมมากกว่าตัวบุคคลเพราะว่า
หากมีการประพฤติตามความคิดของบุคคลแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังได้ แต่ถ้าหาก
ว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยแล้วความเสื่อมก็ไม่สามารถท่ีจะเกิดขึ้นได้ ในสมัยที่พระผู้
มีพระภาคเจ้าใกล้จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็ยังตรัสให้ภิกษุยึดมั่นในพระธรรมวินัยว่า 
“ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดา 
ของเธอทั้งหลาย”  ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญแก่พระธรรมวินัยมาก 
เพราะการที่พระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งคัดของหมู่ภิกษุ และการท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องของเหล่าพุทธศาสนิกชน พระองค์ทรงยก
ย่องผู้ที่บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชามากกว่าการบูชาด้วยวัตถุสิ่ งของ เพราะว่าการบูชาด้วย             
การปฏิบัติบูชานั้นนอกจากจะท าให้พระศาสนามีความเจริญมั่นคงแล้ว ยังส่งผลดีแก่คนในสังคมด้วย
เพราะเป็นการสนับสนุนให้บุคคลสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และพระพุทธองค์ยังทรงยึด
ความถูกต้องเป็นหลัก ถ้าหากว่ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่ งท าผิดพระธรรมวินัย ถึงภิกษุรูปนั้นจะเป็น                    
ลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามก็จะต้องถูกต าหนิและถูกลงโทษตามความผิดที่ได้ท านั้นอย่างไม่มี
ข้อยกเว้นเช่นพระเทวทัตต์เป็นต้น ดังนั้นเป้าหมายในการปกครองในทัศนะของพระพุทธศาสนา              
จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างให้บุคคลมีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมทั้งความรู้และความประพฤติ                
คือถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั่นเอง เพ่ือเป็นธรรมทายาท เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก                      
และเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อกล่าวถึงหลักธรรมที่เป็นเป้ าหมายใน                
การปกครองตามทรรศนะพระพุทธศาสนาแล้ว จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีทั้งระบบความเชื่อใน
หลักธรรม และการประพฤติปฏิบัติอันมีคุณค่าต่อการปกครอง ทั้งในด้านการปกครองตน หมู่คณะ 
และปกครองประเทศหรือสังคมโดยส่วนรวม พอสรุปกรอบคุณค่าการปกครองแบบธรรมรัฐได้ ดังนี้ 

1. ธรรมรัฐเป็นการปกครองที่มีระบบวัฒนธรรมที่ส่งเสริมควบคุม และก าหมด
จริยธรรม ศีลธรรมของบุคคลชุมชนซึ่งมีผลไปถึงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม 

2. หลักธรรมในธรรมรัฐสามารถช่วยตรวจสอบ ควบคุม และเปลี่ ยนแปลง                
ความต้องการ แรงขับหรือความสนใจ ตลอดจนบังคับจิตใจ ความรู้สึก หรืออารมณ์ของคน ด้วยการ
ให้แบบแผนแห่งค่านิยมหรืออุดมการณ์อันสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบังคับตัวเอง                
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หรือควบคุมบังคับภายใน อันได้แก่การที่คนเราจะมีศีลสัตย์ รวมทั้งมีวิชาและความประพฤติ                  
พร้อมกันไปด้วย 

3. หลักธรรมรัฐมุ่งส่งเสริมให้บุคคลหมั่นส ารวจฝึกฝนปรับปรุงเคารพเชื่อมั่นช่วยเหลือ
และรับผิดชอบตัวเอง และยังสอนให้คนเรารู้จักเหตุผล กาลเทศะรู้จักธรรมชาติและความต้องการ
ของผู้อื่นตามความเป็นจริง รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการปกครองหมู่คณะหรือปกครองประเทศ 

4. หลักธรรมในธรรมรัฐยังส่งเสริมให้มนุษย์มีความรับผิดชอบในการปกครอง โดยมุ่งไป
ที่มีการตรวจสอบภายใน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงตนเองและการพัฒนาจิตใจเป็นส าคัญ                   
เพราะการปกครองหรือการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยหลักธรรมย่อมจะขึ้นอยู่กับการมีคุณธรรม                 
หรือจริยธรรมของผู้น าเองเป็นหลัก ซึ่งหากผู้ปกครองหรือผู้น ามีจิตใจสูง และรู้จักการใช้พระคุณ
ควบคู่กับการใช้พระเดช และมีการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ๆ การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็จะไม่
เกิดข้ึนเป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบธรรมรัฐจึงมีลักษณะแตกต่างจากการปกครองโดยทั่ว ๆ 
ไป พระพุทธศาสนามีทรรศนะในการปกครองแบบมองจากตัวเองไปสู่ภายนอกกล่าวคือมีทรรศนะว่า 
เมื่อมีมนุษย์แต่ละคนสามารถปกครองตนเองได้แล้ว เขาย่อมสามารถปกครองผู้อ่ืนได้ ดังค าภาษิต
ที่ว่า คนจมในหลุมโคลนไม่อาจยังบุคคลที่มี่จมอยู่ด้วยกันขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเป็น
ผู้น าหรือผู้ปกครองคนอ่ืนแล้วหลักจริยธรรมยิ่งจ าเป็น เนื่องจากผู้ปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎเกณฑ์     
และบทบาททางสังคมที่จะต้องรับผิดชอบแล้ว ยังจะต้องเป็นแบบอย่างสมควรกับความเป็นผู้น าอีก
ด้วย ดังพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลพึงยังตนนั้นแลให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน พึงพร่ าสอนผู้อ่ืน
ภายหลัง”  

รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนานั้น ได้กล่าวถึงการก าเนิดรัฐว่ามีผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการอันอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันเข้าทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน               
การก าเนิดรัฐในทรรศนะพุทธศาสนาเห็นว่าการมีรัฐเป็นสิ่งที่จ าเป็น ความเป็นรัฐไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย  
ทั้งโดยจุดมุ่งหมาย เป้าหมายและอุดมการณ์ ปัจเจกบุคคลแต่ละคนสามารถปกครองตัวเองให้อยู่ใน
ภายในปัญหาวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ เหตุนี้การปกครองแบบธรรมรัฐจึงเริ่มต้นขึ้นจากการปกครอง
ตนเองก่อน ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีหลักค าสอนและแนวปฏิบัติในการปกครองตนในการด ารงชีวิตอยู่
ในโลกหรือในสังคม จากการที่ปกครองตนเองดีแล้วก็สามารถที่เป็นผู้ปกครองที่ ดีได้ ซึ่งผู้ปกครอง
ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องประกอบด้วยธรรมหรือตั้งอยู่ในธรรม เช่น จักรวรรดิวัตร 12 
ทศพิธราชธรรม 1๐ ราชสังคหวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา           
เรียกวิธีการปกครองแบบนี้ว่า ธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จ ะน าพาบ้านเมืองให้ไปสู่             
ความสงบสุขได้ 
 
ตอนที่ 2 การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
 
 ในสมัยที่โลกอยู่ในยุคเสื่อมสุดขีด สัตว์โลกจุติ(ตาย)ไปเกิดเป็นพรหม ครั้นเมื่อโลกพัฒนา
กลับมาอยู่ในยุคเจริญขึ้น สัตว์โลกก็จุติ(ตาย)มาเกิดเป็นมนุษย์  ในยุคต้น มนุษย์เกิดผุดขึ้นเป็นตัว
ทันทีไม่มีมารดาบิดา(โอปปาติกะ) กินปีติ(ความอ่ิมใจ) มีแสงสว่างตามร่างกาย ยุคนั้นจึงไม่มีดวง
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จันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวอ่ืน ๆ ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืนโลกมีแต่ความมืดมิดมนุษย์เที่ยว
ไปมาด้วยแสงสว่างที่ฉายออกมาตามตัว ไม่มีเพศหญิง ไม่มีเพศชาย  มนุษย์เรียกกันและกันเพียงว่า 
“สัตว์” สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีแต่ความมืดกับน้ า 
 กาลล่วงมาระยะหนึ่ง เกิดมีง้วนดินลอยอยู่บนน้ า มีสีสันกลิ่นรสดีเหมือนเนยใสหรือเนยข้น  
มนุษย์ผู้หนึ่งเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลองชิมดูเกิดความติดใจในรสชาติจึงกินง้วนดินเป็นอาหาร             
คนอ่ืน ๆ ก็กินตามอย่าง การเลิกกินปีติหันมากินง้วนดินท าให้แสงตามร่างกายหายไป ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ กลางวัน กลางคืนเป็นต้นก็ปรากฏขึ้น 
 กาลล่วงมาระยะหนึ่ ง การกินง้วนกินท าให้ร่างกายหยาบขึ้น ผิวพรรณแตกต่างกัน              
เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณกัน   เมื่อง้วนดินหมดก็กินสะเก็ดดินแทน  การกินสะเก็ดดินท า
ให้ร่างกายหยาบยิ่งขึ้น  ผิวพรรณแตกต่างกันมากขึ้น  เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณกัน                
มากขึ้น เมื่อสะเก็ดดินหมดก็กินเครือดินแทนการกินเครือดินท าให้ร่างกายหยาบยิ่งขึ้นไปอีก 
ผิวพรรณแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกเกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณกันมากขึ้นไปอีกไม่นานนัก
เครือดินก็หมดไปเช่นกัน 
 กาลล่วงมาระยะหนึ่ง เกิดข้าวสาลีงอกขึ้นตามธรรมชาติอยู่ทั่วไปไม่มีร า ไม่มีแกลบบริสุทธิ์  
มีกลิ่นหอม มนุษย์กินข้าวสาลีนั้นในระยะแรกก็เก็บเกี่ยวมาแต่พอกินมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น  
ต้นข้าวสาลีที่ถูกเก็บเกี่ยวในตอนเย็น พอรุ่งขึ้นเช้าอีกวันก็กลับงอกขึ้นมาแทน ต้นข้าวสาลีที่ถูกเก็บ
เกี่ยวในตอนเช้าก็กลับงอกขึ้นมาทดแทนเต็มพ้ืนที่ ในตอนเย็นวันเดียวกัน จึ งไม่มีปัญหา                  
การขาดแคลน ท าให้มีข้าวสาลีกินตลอดทั้งปี 
 กาลล่วงมาระยะหนึ่ง การกินข้าวสาลีท าให้ร่างกายหยาบยิ่งขึ้นไปอีก ผิวพรรณนาแตกต่าง
กันชัดเจนขึ้นไปอีก ในร่างมนุษย์มีอวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชายปรากฏชัดขึ้น มนุษย์ทั้งหลาย
มองดูอวัยวะเพศของกันและกันก็เกิดกามราคะจึงมีเพศสัมพันธ์กัน กาลต่อมาจึงมีการสร้าง
บ้านเรือนขึ้น เพ่ือความเป็นส่วนตัวในขณะมีเพศสัมพันธ์กัน เมื่อหมกมุ่นในการมีเพศสัมพันธ์กัน               
จนติดใจก็เกิดความเกียจคร้านที่จะไปเก็บเกี่ยวข้าวสาลี 2 ครั้งในหนึ่งวัน คือ ในตอนเย็นและตอน
เช้า เห็นว่าเป็นการเสียเวลาในการเสพกาม  ดังนั้น จึงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีก็น ามามากพอเป็นอาหาร
เย็นและอาหารเช้าในคราวเดียวกันเลยทีเดียว  ต่อมาเกิดความเกียจคร้านมากขึ้น เมื่อไปเก็บเกี่ยว
ข้าวสาลีก็น ามาเก็บกักตุนไว้พอเป็นอาหารได้ 2 วัน  ต่อมาเพ่ิมการเก็บกักตุนไว้พอเป็นอาหารได้               
4 วัน ต่อมาเพ่ิมการเก็บกักตุนไว้พอเป็นอาหารได้ 8 วัน ต้นข้าวสาลีถูกเก็บเกี่ยวไปเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละครั้งต้นที่ถูกเก็บเกี่ยวไปงอกขึ้นมาทดแทนไม่ทันเต็มพ้ืนที่บนผืนดินจึงปรากฏต้นข้าวสาลี
งอกขึ้นเป็นหย่อม ๆ ไม่นานนักก็เกิดความขาดการขาดแคลนข้าวสาลีเริ่มเกิดการแบ่งปันข้าวสาลี
และปักปันเขตแดนแสดงกรรมสิทธิ์กัน 
 จากการแบ่งปันและปักปันเขตแดนแสดงกรรมสิทธิ์ในข้าวสาลีนี้ ข้าวสาลีที่เคยเป็นสาธารณ
สมบัติที่คนทั่วไปมีสิทธิ์น าไปบริโภคกลายเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลไปปัญหาต่าง ๆ ก็เกิดตามมา  
เมื่อก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีท าได้โดยไม่มีใครหวงห้ามไม่มีการกล่าวหากันว่า “ลักขโมย”  
หลังจากมีการแบ่งกันถือครองกรรมสิทธิ์จึงเกิดการกล่าวหากันและกันว่าลักขโมยในสังคมมนุษย์             
ยุคนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรม  คือ เกิดการลักขโมยข้าวสาลีมีการจับกุมผู้ลัก
ขโมยแล้วว่ากล่าวตักเตือน แต่ไม่มีใครเชื่อฟังกัน จึงถูกจับถูกลงโทษโดยการทุบตีท าร้ายต่อจากนั้น 
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ความชั่วร้ายอ่ืน ๆ ก็เกิดขึ้นตามมา คือ การกล่าวหานินทาว่าร้าย การพูดเท็จ การจับอาวุธขึ้นมา              
ท าร้ายกัน เกิดคดีความและความขัดแย้งระหว่างกัน  เมื่อเกิดความชั่วร้ายต่าง ๆ มากขึ้น สังคมจึง
เต็มไปด้วยความโกลาหล ไม่มีใครเป็นหลักที่จะท าหน้าที่จัดการให้ปัญหายุติลงได้ ไม่มีใครเป็นหลัก
ในการน าพาสังคมมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ตกลงกันแต่งตั้งบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีรูปร่างงดงามน่าเลื่อมใส   
และน่าเกรงขามกว่าให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าปกครองดูแลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ท าหน้าที่ติเตียนผู้
ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ ในชั้นแรกบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นได้รับการตั้งชื่อว่า “มหาสมมต” 
แปลว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากมหาชน  ต่อมาได้รับการตั้งชื่อว่า “กษัตริย์” แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่ง  
ที่นาต่อมาได้รับการตั้งชื่อว่า “ราชา” แปลว่า ผู้ให้สัตว์เหล่าอ่ืนยินดีได้โดยชอบธรรม โดยสรุป 
บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในชื่อใด ล้วนมีฐานะเป็นผู้น าท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข                 
ช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 บทเรียนจากอัคคัญญสูตรนี้แสดงให้เห็นสัจธรรม 2 อย่าง คือ (1) ปัญหามาพร้อมกับคน ทุก
สังคมล้วนมีปัญหาสมดังท่ีพระบาลีว่า “สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา-ขันธ์ที่ท าให้ยึดมั่นถือ
มั่น 5 ประการ เป็นทุกข์ (คนคือปัญหา)” (2) สังคมทุกระดับต้องมีผู้น าต้องสรรหาคนที่จะมาเป็น
ผู้น าให้ได้ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในแต่ละสังคม เพ่ือสร้างความชอบธรรม
ให้แก่บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง ข้อนี้เป็นความจ าเป็นเบื้องต้น  ส่วนการที่จะได้ผู้น าที่ดีหรือไม่ดีนั้น
เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง 
 

แนวนโยบายที่ผิดพลาดในการแก้ปัญาหาอาชญากรรม: บทเรียนจากจักกวัตติสูตร 
 ผู้น าพึงตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่า วัฏฏจักรของสังคมมียุคเสื่อมและยุคเจริญสลับไปกัน                  
เหตุปัจจัยที่ท าให้เสื่อมก็คือความชั่วทางไตรทวารคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม (กาย วาจา 
และใจ) ของมนุษย์ จุดเริ่มต้นของอาชญากรรม ก็คือ ข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอประชาชนอดหยาก
หิวโหย  และเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้ เกิดอาชญากรรมมากขึ้นก็คือนักปกครองไม่ประพฤติ                                    
จักรวรรดิวัตรไม่ประพฤติกุศลกรรมบถและไม่ถือปฏิบัติตามหลักเบญจศีล (ศีล 5)  ปกครองบริหาร
บ้านเมืองโดยไม่ปรึกษานักปราชญ์ราชบัณฑิต  ประการส าคัญคือไม่ให้ทรั พย์(ธนทรัพย์-เงิน               
และธัญญทรัพย์-ข้าวเปลือก)แก่คนยากไร้ ท าให้เกิดความขัดสนในหมู่ประชาราษฎร์ 
 ค าว่า “ให้ทรัพย์แก่คนยากไร้” ไม่ได้หมายถึงเอาทรัพย์สิ่งของไปแจกโดยที่เขาไม่ต้อง
ท างาน    แต่มีความหมาย 3 นัย (1) เอาทรัพย์หรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้โดยตรงในกรณีที่เขา
ประสบภัยหรืออยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหนัก (2) เอาทรัพย์ไปจัดสรรโอกาสให้คนยากจนได้มี
โอกาสมีช่องทางท ามาหากิน เช่นการสร้างอาชีพ  การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประชาอาชีพให้               
แก่เขา (3) เอาทรัพย์ไปสนับสนุนอาชีพของเขาให้มีช่องทางในการจ าหน่ายจ่ายแจก   
 ความผิดพลาดเชิงนโยบายก็คือ (1) ประชาราษฎร์ผู้ยากไร้ขัดสนไม่ได้รับการดูแลด้วย  
เครื่องอุปโภคบริโภค ไม่มีข้าวปลาอาหารบริโภค จึงก่ออาชญากรรมลักขโมย (2) เมื่อเกิดการลัก
ขโมยแล้ว รัฐให้ทรัพย์แก่ประชาราษฎร์ผู้ลักขโมยด้วยหวังจะให้เขามีทรัพย์ใช้สอยเลี้ยงชีพ นโยบาย
นี้ท าให้เกิดผลเสีย 2 อย่างคือ (1) เกิดความย่ามใจมักง่ายด้วยคิดว่า “ลักทรัพย์เพ่ือให้รัฐเอาทรัพย์
มาให้ เป็นการได้ 2 ต่อ” และ (2) เกิดลัทธิเอาอย่างด้านอาชญากรรมลักขโมยเพราะเห็นว่า                
ลักทรัพย์นอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วยังได้รับทรัพย์เพ่ิมอีก เหมือนกับได้รางวัล เมื่ออาชญากรรม             
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เพ่ิมมากขึ้นจนยากที่จะควบคุมรัฐจึงปราบปรามโดยการประหารชีวิตผู้ก่อนอาชญากรรม                  
เป็นผลสืบเนื่องท าให้เกิดการสะสมศัตราวุธของมีคมเพ่ือต่อสู้แย่งชิงทรัพย์สินกัน บ้านเมืองจึงเต็มไป
ด้วยการแย่งชิงปล้นฆ่ากัน ดังนั้น จะเห็นว่า ล าดับความเสื่อมเริ่มจากรัฐไม่ให้ทรัพย์แก่คนยากจน  
ท าให้ เกิดความขัดสนหนักขึ้นไปอีก เมื่อขัดสนก็ก่ออาชญากรรมลักขโมย (อทินนาทาน)                   
เกิดการสร้างสะสมอาวุธใช้ในการลักขโมยหรือป้องกันทรัพย์สิน เกิดการฆ่ากันและกันสืบเนื่องไป
อย่างนี้  
 การลักขโมย(อทินนาทาน)และการฆ่าสัตว์(ปาณาติบาต -รวมถึงการเบียดเบียนกัน)                    
คือจุดเริ่มต้นแห่งความชั่วร้าย  เป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมา  ถามว่า “เพราะ
เหตุไร ? การลักขโมย(อทินนาทาน-รวมถึงเอารัดเอาเปรียบกัน)และการฆ่าสัตว์(ปาณาติบาต-รวมถึง
การท าร้ายกัน) จึงเป็นเหตุปัจจัยส าคัญแห่งอาชญากรรม”  
 มีพระบาลีว่า “สพฺเพ  สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา  แปลว่า  สัตว์ทั้งปวงด ารงอยู่ได้ด้วยอาหาร” 
เมื่อไม่มีกินไม่มีใช้ก็ต้องแสวงหาเพ่ือให้มีกินมีใช้   จะแสวงหาด้วยวิธีการที่สุจริตยุ ติธรรมหรือไม่
สุจริตยุติธรรมข้อนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างน้อย 3 ประการ (1) คุณธรรม (2) กฎหมาย                  
(3) กาละและเทศะในการแสวงหานั้นคนมีคุณธรรมสูงย่อมมุ่งความสุจริตยุติธรรมอยู่แล้ว               
บางคนมีคุณธรรมไม่สูงแต่กฎหมายบ้านเมืองเข้มงวด ก็ยึดความสุจริตยุติธรรมเป็นหลักบางคน
คุณธรรมอาจไม่สูง กฎหมายอาจไม่เข้มงวดนักแต่ไม่มีจังหวะ ไม่มีโอกาสหรือบ้านนี้เมืองนี้เขาระบบ
ป้องกันดีก็ไม่กล้าที่จะท าการทุจริต 
 พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมแก่คนที่ก าลังหิวข้าวสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจากเมือง                
สาวัตถีไปยังเมืองอาฬวีเพ่ือแสดงธรรมโปรดคนเลี้ยงโคคนหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนพอดีวันนั้นโคหายไป  
เขาเดินตามหาโคตั้งแต่เช้าจนเที่ยงวันจึงพบโคที่หายไปไม่ได้กินข้าว เมีความหิวอย่างยิ่งแต่ด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธา จึงรีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือฟังธรรม โดยที่ยังไม่ได้กินข้าว พระพุทธองค์รับสั่งให้
จัดหาอาหารให้เขากินก่อน และตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “อุบาสกนั้นหิวยิ่งนัก ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้ว
เที่ยวไปโคในป่า   เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุได้  เพราะทุกข์อันเกิดจากความหิว ...”                 
ในโอกาสเดียวกันนี้พระพุทธองค์ตรัสคาถาว่า “ชิฆจฺฉา  ปรมา โรคา แปลว่า  ความหิวเป็นโรค  
อย่างยิ่ง”  
 บทเรียนจากจักกวัตติสูตรและวิธีการของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมต่อผู้ก าลังหิวข้าว 
เป็นข้อสนับสนุนว่า  นโยบายของรัฐที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน 
ภายใต้ชื่ ออะไรเป็นความดีทั้ งนั้ น  นี่ คือรัฐสวัสดิการที่ ปรากฏในคัมภี ร์พระพุทธศาสนา                 
ค าว่า “ประชานิยม” ก็ดี“ประชารัฐ” ก็ดี  “รัฐสวัสดิการ” ก็ดี  ล้วนเป็นหลักการที่ดีทั้งสิ้น คนมีกิน
มีใช้ย่อมมีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมลักขโมยน้อยกว่าคนไม่มีกินไม่มีใช้คนมีเงินกับคนไม่มีเงินมอง
เงินจ านวน 1๐๐ บาทด้วยท่าทีแตกต่างกันการลักขโมยเกิดขึ้นง่ายเสมอในสังคมที่มีช่องว่างห่างกัน
มากระหว่างคนมีเงินกับคนไม่มีเงิน  
  รัฐที่ เกษมส าราญมีสันติสุขเกิดจากการที่ผู้ปกครองมีหลักคิดว่า “ความอยู่ดีกินดี               
ของประชาชนคือหน้าที่ของรัฐ”ระบบและกลไกทั้งปวงของรัฐที่มีอยู่ท้ายที่สุดแล้วย่อมเป็นไป                 
เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขของประชาชนนั่นเองและที่ส าคัญคือรัฐมีความชอบธรรมอยู่
แล้วที่จะก าหนดนโยบายในการที่จะให้ทรัพย์สินแก่ประชาชนหลักคิดของนักปกครองตามที่ปรากฏ
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ในจักกวัตติสูตรจึงมีว่า“เมื่อประชาชนมีความหิว ต้องให้ข้าวปลาอาหารแก่พวกเขา อย่าให้ปล่อย                
ให้พวกเขาลักขโมยแล้วจึงน าข้าวปลาอาหารไปให้” 
 

ปลูกจิตส านึกใหม่คือจุดเริ่มต้นแห่งสันติสุขในรัฐ:บทเรียนจากจักกวัตติสูตร 
 ในยุคที่สังคมเสื่อมสุดขีด จะมีช่วงระยะเวลา 7 วันที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมฆ่าฟันกัน
เรียกว่า “สัตถันตรกัลป์-ยุคในท่ามกลางศัตรา”ขณะที่มนุษย์ทั้งหลายมีความคิดแบบ“มิคสัญญี-มอง
กันและกันเป็นเหยื่อ” มุ่งแต่จะท าลายประหารกันนั้นก็มีมนุษย์บางพวกคิดว่า “ปัญหาอาชญากรรม
ในยุคนี้รุนแรงเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข”จึงปลีกวิเวกหามุมสงบส าหรับตัวเองคิดว่า “พวกเราอย่าฆ่า
ใคร ๆ และใคร ๆ ก็อย่าฆ่าพวกเราทางที่ดีเราควรเข้าไปอาศัยอยู่ตามป่าหญ้าสุมทุมพุ่มไม้ ป่าไม้  
เกาะกลางแม่น้ าหรือซอกเขา กินรากหญ้าและผลไม้เลี้ยงชีพอยู่ 7 วันซึ่งเป็นช่วงแห่งสัตถันตร                 
กัปนั้น” พอล่วง 7 วันนั้นไปก็พากันออกมาจากป่าหญ้า สุมทุมพุ่มไม้ ป่าไม้ เกาะกลางแม่หรือซอก
เขาปลูกจิตส านึกใหม่ประชุมปรึกษากันว่า “การที่พวกเราสูญสิ้นญาติมากเช่นนี้ เพราะท าแต่
อกุศลกรรม  ทางที่ดีพวกเราควรท ากุศลกรรม  ควรงดเว้นจากปาณาติบาต(การฆ่าสัตว์)”                      
เมื่อมีจิตส านึกดีร่วมกันอย่างนี้ จึงพากันประพฤติกุศลกรรมคือเว้นจากปาณาติบาตเว้นจาก                
การลักทรัพย์ เป็นต้น เป็นผลท าให้สังคมหมุนไปกลับไปสู่ยุคเจริญขึ้นโดยล าดับเมื่อร่วมกันท าความดี
เป็นหมู่ใหญ่ผลแห่งความดีก็ยิ่งทวีเพิ่มข้ึนปรากฏผลประจักษ์ชัด 
 เมื่อเห็นผลของการประพฤติกุศลกรรมชัดเจนอย่างนี้มนุษย์เหล่านั้นชักชวนกันประพฤติ
กุศลธรรมเพ่ิม คือ งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเว้นจากมุสาวาท                     
งดเว้นจากปิสุณาวาจา งดเว้นจากผรุสวาจา งดเว้นจากสัมผัปปลาปะ เป็นต้น  สันติสุข                       
ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งมีศรีสุขก็ยิ่งเพ่ิมหลายร้อยเท่าพันเท่า  
  ข้อคิดท่ีได้จากบทเรียนนี้คืออะไร ? 
  มีข้อคิด 3 ประการจากบทเรียนนี้ (1) ในขณะที่สังคมบ้านเมืองเกิดปัญหาความวุ่นวาย  
ต่าง ๆ ก็มีคนที่มีจิตส านึกที่จะแก้ปัญหาเพ่ือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอยู่แต่ต้องจัดสรรโอกาส
ให้พวกเขาได้แสดงฐานะและบทบาทหรือมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ (2) สังคมดีหรือไม่ดี
เกิดจากปัจเจกชนอาชญากรรมเกิดจากการที่ นาย ก.ไปลักทรัพย์สมบัติของนาย ค.แล้วตามด้วย 
การต่อสู้แย่งชิงฆ่ากันฟันหรือกล่าวหาฟ้องร้องกัน เมื่อพัฒนาไปสู่ปัญหาความวุ่นวายจนถึงขั้นกลียุค 
ก็อาศัยคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ หรือปัจเจกชนที่มีจิตส านึกดีร่วมกันท าความดีแก้ปัญหาปลูกจิตส านึกดี
ให้แผ่ออกไปในวงกว้าง (3) คุณธรรมจริยธรรมอันเป็นค าสั่งสอนทางศาสนาเป็นหลักส าคัญ                 
เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดสันติสุขความฉลาดรอบรู้ด้านการบริหารจัดการความเก่งกล้า
ในบริหารจัดการอาจจะน าพาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดปัญาแทรกซ้อน 
คือการแก่งแย่งชิงดีความขัดแย้ง ท้ายที่สุดก็เกิดภาวะ “เอาไม่อยู่”มีบทสรุปหมุนวนเป็นวัฏจักร   
อย่างนี้ ดังนั้น มิติด้านศาสนาโดยเฉพาะประเด็นด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คน              
ทุกวัยจึงจ าเป็น 
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 แนวบริห ารจั ดการที่ ดี เพื่ อสร้ างสั นติ สุ ข ใน รัฐ :บท เรียนจากจั กก วัตติ สู ต ร                     
และมหาปรินิพพานสูตร 
 ธรรมส าหรับนักปกครองแบ่งเป็นคุณธรรม ได้แก่ ธรรมิกาธิปไตย การปกครองที่ถือธรรม
เป็นใหญ่ เคารพนับถือย าเกรงธรรมยึดธรรมเป็นหลักมีธรรมเป็นธงชัย ข้อนี้เป็นคุณธรรมประจ าตัว 
เป็นคุณสมบัติภายในเป็นเรื่องของจิตใจกับส่วนที่เป็นจริยธรรม แนวในการบริหารจัดบ้านเมือง                             
ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ธรรมิการักขา รักษาและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมให้แก่  (1) คนภายใน
ครอบครัว รวมถึงบริวารใกล้ชิดทั้งหมดให้การอบรมสั่งสอนให้อยู่ด้วยความเรียบร้อยสงบสุข                
(2) ทหาร ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ทฝ่ายความมั่นคงอ่ืน ๆ (3) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
ทั้งภาครัฐและเอกชน (4) ข้าราชการฝ่ายพลเรือน(5) พ่อค้าเจ้าไร่เจ้านาครูอาจารย์ นักวิชาการ               
(6) ราษฎรทั้งปวง (7) พระสงฆ์และนักบวชผู้ เป็นปูชนียบุคคลทรงคุณธรรม (8) สัตว์ต่าง ๆ                   
เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย นก 
 2. อธรรมการนิเสธนาห้ามกั้นป้องกันมิให้การอันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในรัฐ คือ จัดการ
ป้องกันแก้ไขมิให้มีการกระท าความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง 
 3. ธนานุประทาน ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่คนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในรัฐ 
 4. ปริปุจฉาปรึกษาสอบถามปัญหาและวิธีการแก้ไข  รวมทั้งสนทนาธรรมกับสมณพราหมณ์
อยู่เสมอ เพ่ือให้รู้ชัดว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรท า อะไรไม่ควรท าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็น
ประโยชน์ 
 นอกจากนี้ ยังมีธรรมส าหรับผู้น าอีกหมวดหนึ่ง ประกอบด้วย (1) เว้นจากการฆ่าสัตว์                 
(2) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (4) เว้นจาก
การพูดเท็จ (5) เว้นจากการพูดส่อเสียด (6) เว้นจากการพูดค าหยาบ (7) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (8) 
ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา (9) มีจิตไม่พยาบาท (1๐) มีความเห็นชอบ  
 แนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ท าให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นสังคมดีเศรษฐกิจดีซึ่งมีเครื่องชี้วัด
(KPI) คือ สภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปมีพลเมืองมากประชากรคับคั่งแออัดไปด้วยผู้คนมีบ้าน                      
นิคม (ต าบล) และราชธานีหนาแน่นมีทุกระยะชั่วไก่บินตกมีเมือง(เล็ก)อยู่ 84,๐๐๐ เมืองมีอาพาธ
(โรค) อยู่ 2 ชนิด คือ (1) อิจฉา คือ ความอยากที่เป็นสาเหตุแห่งการขอและการให้ตลอดเวลา                  
(2) อนสนะ คือ ผู้คนกินดีอยู่ดีอ่ิมหน าส าราญจึงเกิดความเฉื่อยชาต้องการจะนอนไม่อยากท างาน
เพราะ เมาอาหารในยุคนี้มนุษย์มีอายุขัย 8๐ ,๐๐๐ ปีสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจบ้านเมือง                         
มีภักษาหารอุดมสมบูรณ์อาณาเขตของบ้านเมือง มีมหาสมุทรท้ัง 4 เป็นขอบเขต 
 ในครั้งอดีตเมืองเวสาลีหรือไพศาลี แคว้นวัชชี เป็นบ้านเมืองที่เหมาะสมถือเป็นต้นแบบ              
ของการบริหารจัดการบ้านเมือง ประชาชนในชาตินับถือพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจสังคมอุดม                
ด้วยคุณความดีเต็มไปด้วยโอกาสซึ่งเปิดกว้างส าหรับผู้แสวงหาคุณความดี การด าเนินชีวิตของผู้คน               
ก็มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ สมาชิกในองค์กร สถาบัน ครอบครัวสามัคคีกลมเกลียว ปรากฏ
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  มีองค์ประกอบ 1๐ ประการ อันเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ร่มเย็นของบ้านเมืองในครั้งอดีตประกอบด้วย (1) มีประชากรมาก (2) มีพลเมืองหนาแน่น                      
(3) อึกทึกครึกโครมเพราะเสียง 1๐ ชนิดคือ เสียงช้าง เสียงม้า เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน 
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เสียงพิณ เสียงขับร้อง เสียงกังสดาล เสียงประโคมดนตรี และเสียงเชื้อเชิญว่า “พวกท่านโปรด
บริโภค โปรดดื่ม โปรดเคี้ยวกิน” (4) มีสตรีผู้งดงามด้วยรูปและนามประจ าเมือง (5) มีสระโบกขรณี
ทั่วไปซึ่งเต็มไปด้วยดอกอุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก และสระโบกขรณีธรรมะ (6) มีปราสาททั่วไป    
และธรรมปราสาท (7) มีสภาคาร อันเป็นที่ประชุมของผู้บริหารและผู้ทรงความคิด (8) มีปูชนีย
บุคคลและนักปราชญ์ราชบัณฑิต รวมทั้งสถาบันการศึกษา (9) มีสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลสัญจรไปมา                        
และ (1๐) มีเจดีย์  
 บ้านเมืองใดมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า ปฏิรูปเทส แปลว่า ถิ่นฐาน
ที่เหมาะสม การได้มีโอกาสอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสม จัดเป็นมงคลแก่ชีวิต   เมืองเวสาลีหรือไพศาลี 
แคว้นวัชชี ประกอบด้วยคุณลักษณะดังที่กล่าวมา จึงท าให้บ้านอื่นเมืองอ่ืนในยุคสมัยเดียวกันทั้งรู้สึก
ชื่นชม และอยากจะด าเนินรอยตาม หรือบางครั้งก็อยากจะยึดเอามาเป็นเมืองขึ้น 
 การได้มาซึ่งความเป็นปฏิรูปเทส มีข้อที่พึงศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ 
 ประการที่ 1 วิธีการที่จะได้มาคืออะไร ? 
 ประการที่ 2 วิธีการที่จะธ ารงรักษาความเป็นปฏิรูปเทสไว้ให้ยืนยงคงอยู่ต่อไปคืออะไร ? 
 มีเรื่องของพวกวัชชีเป็นกรณีศึกษา สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ 
เขตกรุงราชคฤห์ พระเจ้ าอชาตศัตรูแห่ งแคว้นมคธ มีพระประสงค์จะปราบแคว้นวัชชี                          
จึงส่งวัสสการพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับสถานการณ์ในแคว้นวัชชี
แล้วน ากลับมารายงาน เพื่อประกอบการวางยุทธศาสตร์ในการเข้าโจมตีวัสสการพราหมณ์พร้อมด้วย
คณะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความเป็นไปของแคว้นวัชชี  
พระพุทธองค์ได้ฟังแล้วไม่ได้ตรัสตอบกับวัสสการพราหมณ์โดยตรง แต่ทรงหันไปสนทนากับ                    
พระอานนท์ที่ถวายงานพัดอยู่ด้านพระปฤษฎางค์เป็นเชิงสอบถามว่า “อานนท์ เธอได้ยินไหมว่า  
พวกเจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ประชุมกันมากครั้งอยู่ เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม  
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พวกเจ้าวัชชีพึงกระท าไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้                 
บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามธรรมที่วางไว้เดิมสักการะเคารพนับถือบูชา
เจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และถือว่าถ้อยค าแนะน าพร่ าสอนของท่านผู้อาวุโสเหล่านั้น
เป็นสิ่งที่ควรรับฟังให้เกียรติกุลสตรีหรือกุลกุมารีไม่ข่มเหงน้ าใจสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์               
ในแคว้นวัชชีของชาววัชชี ทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้             
เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้น จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม              
โดยตั้งใจว่า “ท าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา ท่านที่มาแล้วพึงอยู่            
อย่างผาสุกในแว่นแคว้น”   
  พระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้า
วัชชียังถือปฏิบัติอปริหานิยธรรม 7 ประการนี้อยู่”   
  พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชียังถือปฏิบัติอปริหานิยธรรม  
7 ประการ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอย่าว่าแต่ถือปฏิบัติ ทั้ง  
7 ข้อ เลยแม้ถือปฏิบัติข้อเดียวก็มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม” 
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ผู้น าแห่งรัฐ : บทเรียนจากคัมภีร์พระพุทธศาสนากับแนวปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 รัฐต้องมีผู้น าแม้แต่สังคมของสัตว์ 3 สหายคือนกกระท า ลิง ช้าง อยู่ร่วมกันมานานไม่เคย
คิดว่าจะต้องมีผู้น าวันหนึ่งก็ยังต้องมานั่งปรึกษากันว่าจะคัดเลือกใครจะเป็นหัวหน้าวิธีการคัดเลือก
คือ เอาต้นไทรต้นหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นเกณฑ์ โดยก าหนดข้อตกลงว่า“ใน 3 ตัวนี้ใครเห็นต้น
ไทรนี้ก่อนผู้นั้นเป็นผู้น า” ช้างพูดขึ้นก่อนว่า “สมัยที่เราเป็นลูกช้าง ต้นไทรนี้สูงแค่ระดับขาอ่อน             
ของเราเห็นต้นไทรตั้งแต่ตอนเป็นพุ่มเล็ก ๆ” 
  ลิงพูดว่า  “ตอนเราเป็นลูกลิง นั่งอยู่บนพ้ืนดินเคี้ยวกินหน่อของต้นไทรอ่อนนี้เราเห็นมัน
ตั้งแต่ตอนเป็นเล็ก ๆ อยู่” 
  ส่วนนกระทาพูดว่า “สหายทั้งสองเอ๋ย เมื่อก่อนมีต้นไทรใหญ่อยู่ที่โน้น เราไปกินผล               
ของมันแล้วมาถ่ายเมล็ดมันลงในที่นี้   จึงท าให้ต้นไทรงอกข้ึนตรงนี้” 
  สัตว์ 3 ตัวเมื่อทราบข้อมูลอย่างนี้ ท าให้ทราบล าดับอาวุโสของกันและกันลิงและช้างจึงยก
ให้นกกระทาเป็นหัวหน้าเคารพย าเกรงกันตามล าดับอาวุโสเชื่อฟังกันและกัน ท าให้อยู่กันความร่วม
เย็นเป็นสุขสันติสุขในรัฐเกิดจากผู้น าและเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม คนทั่วไปอาจมีคุณธรรม
จริยธรรมมากบ้างน้อยมากหรือบางคนอาจไม่มีเลย แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักที่จะให้เกิดสันติ
สุขในรัฐเท่ากับผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  แนวบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสร้างสันติสุขในรัฐที่เหมาะกันสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไร ? 
  ผู้น ารัฐย่อมจะมีหลักการปกครองรัฐอยู่แล้วสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองในรัฐได้                    
แต่ท้ายที่สุดก็เกิดปัญหาความวุ่นวายจึงถือว่ายังมีจุดบกพร่องที่จะต้องเติมเต็มอยู่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแม้จะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นานแล้วแต่ก็เป็นสัจธรรมอยู่ว่าผู้ใด
ประพฤติปฏิบัติผู้นั้นย่อมได้รับผลเอง (สันทิฏฐิกะ) และไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา (อกาลิกะ) ดังนั้น                   
จึงสามารถน าเป็นหลักคิดเพ่ือเติมเต็มจุดบกพร่องหลักการปกครองรัฐได้ถามต่อไปว่า “ในจ านวน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 84,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น หลักธรรมใดเหมาะที่สุดส าหรับการเติม
เต็มหลักการปกครองรัฐ ?”บทเรียนที่ได้จักกวัตติสูตรก็คือ “ธรรมวิชัย”การชนะข้าศึกโดยมิต้องใช้
อ านาจมิต้องใช้ศัตราแต่ใช้ธรรมนั่นแหละท าให้สามารถครองความยิ่งใหญ่ทั่วโลก พระเจ้าอโศก
มหาราชหลังจากที่ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาทรงด าเนินนโยบายตามหลักการที่ปรากฏใน
จักกวัตติสูตรนี้ทรงเปลี่ยนเสียงกลองศึกให้เป็นเสียงกลองแห่งธรรม (ธัมมเภรี) ทรงด าเนินนโยบาย
บริหารบ้านเมืองโดยหลักธรรมวิชัย (ชนะโดยธรรม) ก็อยู่ในจักรวรรดิวัตรข้อธรรมาธิปไตย คือ               
ถือธรรมเป็นใหญ่ การที่พระองค์ทรงปกครองจัดการรักษาอันชอบธรรมแก่ประชาชนดังพ่อปกครอง
ลูกก็อยู่ในจักรวรรดิวัตรข้อธรรมิการักขาคือการรักษาอันชอบธรรม การที่พระองค์ทรงป้องกัน        
มิให้เกิดความเลวร้ายขึ้นในรัฐและปราบปรามเรื่องเลวร้ายที่เกิดให้หมดสิ้นไปจากรัฐก็อยู่ใน
จักรวรรดิวัตรข้ออธรรมการนิเสธนาเป็นต้น 
 จากบทเรียนที่ ได้จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวมา  ข้างต้นทั้ งที่ เป็นหลักการ           
และตัวอย่างความส าเร็จสามารถสรุปลงในหลักการใหญ่ (หัวใจของพระพุทธศาสนา) ได้ 3 ประการ 
คือ ไม่ท าชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องใส 
  ความชั่ว คือ ความชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตมี 3 อย่าง คือ (1) ฆ่าสัตว์ (2) ลักทรัพย์ (3) 
ป ระพ ฤติ ผิ ด ใน ก าม ความชั่ ว ท างวาจ า เรี ย ก ว่ า วจี ทุ จ ริ ต มี  3  อ ย่ า ง  คื อ  (1 ) พู ด เท็ จ                             
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(2) พูดส่อเสียด (3) พูดค าหยาบ (4)พูดเพ้อเจ้อความชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริต มี 3 อย่างคือ                 
(1) เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น (2)มีจิตพยาบาท (3) เห็นผิด ดังนั้น การไม่ท าชั่วก็คือ (1) เว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ (2) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (3)เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (4) เว้น
จากการพูดเท็จ (5)เว้นจากการพูดส่อเสียด (6)เว้นจากการพูดค าหยาบ (7) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
(8) ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา (9) มีจิตไม่พยาบาท (1๐) มีความเห็นชอบ  
  ความดีมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การไม่ท าชั่ว 1๐ อย่างดังกล่าวนั่นแหละคือความดีส่วนที่             
2 ความดีที่เสริมเข้าไปอีกเพ่ือให้เกิดความดียิ่ง ๆ ขึ้นไปจัดเป็นบุญบารมีประกอบด้วย (1) ทาน       
การให้ปันสิ่งของ (2) สีล ประพฤติเรียบร้อยดีงาม (3)ภาวนา อบรมจิตใจ (4) อปจายนะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน (5) เวยยาวัจจะขวนขวายรับ ใช้ มี จิตอาสา (6 ) ปั ตติทาน เฉลี่ ยความดี ให้ ผู้ อ่ื น                          
(7) ปัตตานุโมทนายินดีในความดีของผู้อ่ืน (8) ธัมมัสสวนะฟังธรรมศึกษาหาความรู้ (9) ธัมมเทสนา 
สั่งสอนธรรมให้ความรู้แก่ผู้อื่น (1๐) ทิฏฐุชุกัมม์ปรับความเห็นให้ถูกตรง 
  ท าจิตให้ผ่องใส คือ การฝึกฝนอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขา หมายถึง  การฝึกฝน
กล่อมเกลากายวาจาให้มีความเรียบร้อยดีงาม สงบเสงี่ยม ท าให้พร้อมที่จะฝึกและสะดวกที่จะฝึกจิต
ให้เป็นสมาธิซึ่งจะท าให้เกิดปัญญาในการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขานี้ศีลเป็นพ้ืนฐานเพ่ือก้าวไปสู่
ความเจริญขั้นต่อไปคือ “จิตสมาธิ”ศีลก็คือ เจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความด าริในการที่จะท า
ความชั่วใด ๆ อยู่ในใจซึ่งท าให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดโปร่งท าให้เกิดความคิดเห็นแจ่มแจ้งนั่น              
คือ ปัญญา 
  ไม่ท าชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องใสถือ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาปัญหาก็อยู่ที่ว่าจาก
หลักการสู่การปฏิบัติจะท าอย่างไร ? ค าตอบคือ “คนดีคือผู้ที่จะน าหลักการดีไปสุ่ภาคปฏิบัติ”  
โจทย์จึงมีต่อไปว่า “จะสร้างคนดีได้อย่างไร ?” 
   “คนดี” กับ “ความดี” เป็น 2 อย่างที่บางครั้งก็อยู่ด้วยกัน บางครั้งก็แยกกัน “ความดี” 
เกิดจากการ “ละชั่ว ท าดี และท าจิตให้ผ่องใส” “คนดี” ก็คือคนที่ละชั่ว ท าดีท าจิตให้ผ่องใสนั่นเอง 
ดังนั้นวิธีสร้างคนดีก็คือให้เขาไม่ท าชั่วให้เขาท าดีและให้ท าจิตให้ผ่องใสซึ่งในทางปฏิบัติ การที่จะ
ประสบความส าเร็จในการสร้างคนดีนั้นต้องท าหลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ (1) หลักการดีที่มี
อยู่แล้วต้องช่วยกันเชิดชูหลักการนี้ให้ปรากฏรับรู้ในสังคมอย่างต่อเนื่องโดยรูปแบบกิจกรรม               
หรือประชาสัมพันธ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาเล่าเรียนเป็นขั้นสอนให้รู้ (2) แสดงตัวอย่าง
ความดีตามหลักการนั้น เชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคนท าให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นขั้นท าให้ดูอยู่  
ให้เห็น  (3) การฝึกอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขาดังกล่าวแล้ว นั่นคือท าจิตให้ผ่องใสตาม              
หลักไตรสิกขา 
  หลักคิดส าหรับนักบริหารก็ คือ “หลักการดีต้องอาศัยคนดีน าไปปฏิบัติเพ่ือสร้างแบบอย่าง     
ที่ดี” ความจริงในปัจจุบันก็ คือ เรามีหลักการดีเพียงพอแล้วทั้งหลักการของอาณาจักรและ                   
ศาสนจักรปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่หลักการ แต่อยู่ที่คนที่จะน าหลักการที่ดีไปปฏิบัติให้เป็นต้นแบบ   
  ความจริงในสังคมหนึ่งไม่จ าเป็นว่าทุกคนต้องเป็นคนดีแต่ขอให้มีคนดีเป็นแบบอย่าง                
และมีผู้น าแบบพระโพธิสัตว์เหมือนกับสังคมโลกในแต่ละกัลป์แต่ละยุคมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์
เดียวเท่านั้น ในยุคที่ว่างจากพระพุทธเจ้าถ้าจะมีรอยต่อที่เป็นช่องว่างจริง ๆ ก็จะมีพระปัจเจกพุทธ
เจ้ามาช่วยรักษาการสังคมท่ัวไปก็เช่นเดียวกัน  การสร้างคนดีจึงเป็นสิ่งที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในทุกสังคม
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ในทุกยุคต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษสัจธรรมก็คือว่า “ทุกคนอยากเป็นคนดี แต่เป็นคนดีไม่ได้ทุกคน”    
ภาระหน้าที่ของมนุษยชาติก็คือช่วยกันอุดหนุนส่งเสริมให้คนเป็นคนดีแม้จะเป็นคนดีได้ไม่ทั้งหมด               
ก็ตามในรัฐศาสตร์เชิงพุทธหรือพุทธรัฐศาสตร์จึงควรแบ่ง “คนดี” เป็น 2 ระดับ คือ (1) คนดีแบบ
กัลยาณชน (2) คนดีแบบพระโพธิสัตว์ 
 คนดีระดับที่  1 กัลป์ยาณชนเกิดจากการไม่ท าชั่วมีเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้นและการท า
ความดีมี ทาน ศีล ภาวนาเป็นต้นดังกล่าวแล้วโดยพัฒนาจากความเป็นปุถุชน (คนหนาด้วยกิเลส)
ไปสู่ความเป็นกัลยาณชน (คนดี) ซึ่งเมื่อท าความดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็น
อริยะตั้งแต่ชั้นโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ซึ่งท าได้ไม่ยาก เราบ าเพ็ญทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนาต่อเนื่องก็บรรลุความเป็นดีในระดับอริยะได้แต่เมื่อพูดถึงอริยบุคคล เราก็มักจะนึกถึง
พระอรหันต์และคิดว่าเป็นเรื่องยากส าหรับคนทั่วไป ความจริงก็คือว่าโลกปัจจุบัน เหตุที่มีรัฐ                 
หรือสังคมบางแห่งอุดมด้วยสันติสุขก็เพราะมีคนดีเหมือนเป็นอริยบุคคลหรือเหมือนกับจะเป็น
โสดาบันอาศัยอยู่จะโดยบรรลุความเป็นโสดาบันโดยสมบูรณ์หรือโดยลักษณนิสัยหรือจิตส านึก             
แบบโสดาบันก็ตามในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นโสดาบัน    
อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นโสดาบันทั้ง 2 ท่านก็อยู่ครองเรือนท ามาหากินเหมือนคนทั่วไป แต่ยึดมั่น
บ าเพ็ญทานรักษาศีล เจริญภาวนาอยู่เป็นประจ า ความดีเริ่มต้นด้วย “คนดี” เพราะคนดีครอบครัว
จึงดีเพราะครอบครัวดีหมู่บ้านจึงดี เพราะหมู่บ้านดีต าบลจึงดี เพราะต าบลดีอ าเภอจึงดี เพราะ
อ าเภอดีจังหวัดจึงดี เพราะจังหวัดดีประเทศหรือรัฐจึงดี คิดและท าง่าย  ๆ อย่างนี้ ถึงแม้ระบบ               
และกลไกจะดี ถ้าคนไม่ดีก็ท าให้เกิดความดีไม่ได้การฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีด้วยหลัก ทาน ศีล 
ภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจจะท าหรือท ากันเพียงเป็นพิธีกรรมไม่จริงจังและไม่จริงใจ 
ความดีจึงไม่เกิด 
  คนดีระดับที่ 2 คนดี แบบพระโพธิสัตว์ซึ่งเกิดจากการท าความดี โดยบ าเพ็ญบารมี 1๐ ทัศ 
ค า ว่ า  “บ ารมี ”  แป ล ว่ าถึ งฝั่ ง  ธ รรม เค รื่ อ งถึ งซึ่ งฝั่ ง  ห ม ายถึ ง  คุ ณ ความ ดี ที่ บ า เพ็ ญ                                 
อย่างยิ่งยวดคุณความดีที่ได้บ าเพ็ญมาที่ท าให้ยิ่งใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะปฏิปทา
อันยวดยิ่ งที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่ งยวด บ าเพ็ญอย่างพิ เศษเพ่ือบรรลุซึ่ งจุดหมายอันสูง 
ประกอบด้วย (1) ทานบารมี คือ มีอุปนิสัยฝักใฝ่ในทาน มีกุศลเจตนาในการให้อยู่ตลอดเวลา                 
ให้อามิสทานบ้าง ธรรมทานบ้างในชีวิตประจ าวัน (2) สีลบารมี คือ มีอุปนิสัยเรียบร้อยดีงาม มีความ
สงบเยือกเย็นเป็นปกติ (3) เนกขัมมบารมี คือ ความด าริที่จะออกจากเครื่องอุปโภคบริโภคที่ท าให้
ชีวิตยุ่งเหยิง หรือด าริที่จะออกบวช ในมุมกว้างออกไปครอบคลุมถึงความคิดที่จะปลอดจาก                   
ความโลภ (4) ปัญญาบารมี ใช้ปัญญาเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่การงานปกติหรือใช้ปัญญา
แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา (5) วิริยบารมี ใช้วิริยะเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา                  
มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย มีความอุตสาหะแรงกล้าและยิ่งยวดตลอดเวลา (6) ขันติบารมี                
ใช้ขันติเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่การงานปกติหรือใช้ขันติ (อดทน อดกลั้น อดออม) 
แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลามีความอดทน ความอดกลั้นความไม่ดุร้ายความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่น
แห่งจิต (7) สัจจบารมี คือ ด าเนินชีวิตยึดความจริงใจ จริงวาจา และจริงการเป็นหลักไม่ว่าจะท า    
การใด ๆ ที่ไหน เมื่อไรก็ยึดหลักนี้ใช้สัจจะเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่การงานปกติหรือใช้
สัจจะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา (8) อธิษฐานบารมี คือใช้อธิษฐานธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท า
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หน้าที่การงานปกติ  หรือใช้อธิษฐานธรรม(ความมั่นคงแน่วแน่) แก้ปัญหาปัญญาธิษฐานธรรมอันเป็น
ฐานที่มั่น คือ ปัญญาสัจจาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคือสัจจะ จาคาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่
มั่นคือจาคะ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นอุปสมะที่มีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา (9) เมตตาบารมี 
คือ มีเมตตาธรรมอยู่เนืองนิตย์ น้อมนึกในใจตลอดเวลาว่า “สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  โหนฺตุ  อพฺ
ยาปชฺฌา  โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ สุขี  อตฺตาน   ปริหรนฺตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข อย่าได้มีเวรภัย          
ต่อกันและกัน อย่าได้พยาบาทปองร้ายกัน อย่าได้มีความทุกข์กายใจ ขอให้รักษาตนพ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิดใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่การงานปกติ หรือใช้เมตตาธรรมเป็น            
หลักในแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยมีขันติบารมีเป็นฐาน (1๐) อุเบกขาบารมี คือ มีท่าทีท่ีนิ่งเรียบต่อ
ปรากฏการณ์ไม่เอนเอียงไม่ปรุงแต่งต่อยอดใช้อุเบกขาเป็นเครื่องน าทางในการท าหน้าที่การงานปกติ
หรือใช้อุเบกขา (ความนิ่ง) แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
  คนที่จะเป็นผู้น ารัฐควรเป็นคนดีระดับใดระดับหนึ่งใน 2 ระดับนี้ ผู้น ารัฐที่ดีที่สุดก็คือคนดี
ระดับที่ 2 นี้ คนดีแบบพระโพธิสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรมแบบพระโพธิสัตว์ มีแต่การให้และให้อย่าง
ไร้ขอบเขตมีความเรียบร้อยด้านกายวาจาหาที่ต าหนิได้ยาก เป็นต้น เมื่อได้คนดีดังกล่าวมานี้คนดี                
นี่แหละจะน าหลักการดีที่มีอยู่แล้วไปปฏิบัติเกิดผลดีเป็นแบบอย่างที่ดี คนทั่วไปก็จะได้แนวปฏิบัติที่ดี
และแรงบันดาลใจที่จะท าตามอย่าง ความสมบูรณ์แห่งรัฐเกิดข้ึนได้อย่างนี้. 
 
ตอนที่ 3 ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพื ่อการสร้าง
ความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
  
 เมื่อพิจารณาจากมุมมองความหมายของ ธรรมาธิปไตย เราก็จะพบประเด็นปัญหา
ความวิกฤติของสังคมในทุกด้าน ดังที่ท่านพุทธทาส กล่าวว่า ศีลธรรม แฟบการศึกษาเฟ็ด 
ประชาธิปไตยเฟ้อยุวชนฟุ้ง การปกครองเฟือน การเมืองฟุบ สังคมเฟ้อ เศรษฐกิจฟ่าม ศาสนาฟ่ัน 
วัฒนธรรมเฟ้ียว ประเทศชาติฟอน รัฐธรรมนูญฟาง ความเป็นไทยก็เฟ้ือย ในที่นี้ผู้เขียนสรุปรวมว่า  
เป็นวิกฤติจิตวิญญาณของมนุษย์ ถึงแม้ท่านพุทธทาสจะกล่าวว่า ปรากฏการณ์ทั้งหมดเกิดจาก
การศึกษาที่ไม่ถูกต้อง แต่ผู้เขียนกลับมองว่า ผลพวงวิกฤติที่ เกิดขึ้นในสังคมทุกด้านที่  กล่าวถึง                    
เป็นผลมาจากระบบการปกครองที่เหลวแหลกจนกระทั่งสร้างวัฒนธรรมที่เลวร้ายขึ้นมา 2 ประการ 
กล่าวคือ วัฒนธรรมแห่งความละโมบ และวัฒนธรรมแห่งความเกลียดชัง 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.1  วัฒนธรรมในสังคม 
 

วัฒนธรรมแห่งความละโมบ 

วัฒนธรรมแห่งความเกลียดชัง 

วัฒนธรรมแห่ง
ความตื่นรู้ 
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 วัฒนธรรมด้านลบที่กล่าวถึงทั้งสองประการล้วนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดวิกฤติ                  
ของสังคมอย่างมากมายดังที่อ้างถึงค ากล่าวของท่านพุทธทาสไปแล้ว โดยแต่ละวัฒนธรรมจะมีลักษณะ
ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมแห่งความละโมบ ระบบการปกครองในระบบเดิมท าลายจิตใจท าลาย
ศีลธรรม สร้างวัฒนธรรมแห่งความละโมบ มือใครยาวสาวได้สาวเอา มุ่งกอบโกย โดยไม่สนใจว่า                
การได้มาของตน มีค่าเท่ากับการท าลายหรือการสูญเสียของใครหรือธรรมชาติอันไหนบ้าง  
 2. วัฒนธรรมแห่งความเกลียดชัง เป็นผลผลิตของระบบการปกครองที่ใช้อ านาจ             
น าแบบเดิม ไม่ส่งเสริมความรักความเมตตา แต่ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพจนท าให้คนเกิดความยึดมั่น
ถือมั่นในตัวตน กลายเป็นสังคมตัวใครตัวมันและแบ่งแยก มองคนด้วยกันบนความแตกต่ าง แบ่งแยก
พวกเขา พวกเรา อะไรที่เป็นของเราเป็นสิทธิของเราเท่านั้น พวกเขาไม่มีสิทธิ ด้วยพ้ืนฐานความคิด
แบบนี้ จึงกลายเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดสงคราม เข่นฆ่า ประหัตประหารล้มตายกันไปจ านวน
มากมาย 
 ทางออกของวิกฤติที่จะน าสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข ก็คือ วัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ 
เป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตาเผื่อแผ่แบ่งปันต่อกัน                     
ในวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะถูกยกระดับเป็นประชาธิปไตย 
แห่งธรรมาธิปไตย อันเป็นผลมาจากการที่คนในสังคมมีคุณภาพผนวกรวมกับสังคมมีคุณภาพจะท าให้
การปกครองมีคุณภาพ ตามสมการทางสังคมที่ว่า 
 

+    = 
 

 
แผนภาพที่ 4.2  สมการประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตย 

 
 แต่ถึงกระนั้นแนวคิดนี้ก็ยังมีลักษณะเป็นอุดมคติ เพราะทิศทางการน าพารัฐไปสู่              
การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตย ยังมืดมนในโลกของความเป็นจริง                
เพราะหลักการแห่งประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตย จะต้องปกครองบ้านเมืองที่ ธ ารงไว้ซึ่ ง                          
หลักศีลธรรมอันดีงามเป็นพ้ืนฐาน หลักศีลธรรมไม่ใช่เรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญให้เกิดองค์กร
มากมายมาท าหน้าที่สร้างดุลอ านาจในระบอบการปกครอง แต่เป็นเรื่องของการสร้างพลเมืองให้มี
ธรรม และธรรมที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดที่พลเมืองจะต้องมี คือ ศีล อันได้แก่ วินัย ในที่นี้ผู้ เขียนจะไม่
สาธยายประเด็นเกี่ยวกับศีล เนื่องจากจะมีกล่าวถึงหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในบทถัดไป แต่จะให้เห็นภาพที่
ชัดเจนว่า ระบอบการปกครองที่เรียกว่า ประชาธิปไตย จะมีคุณภาพจะต้องเป็นประชาธิปไตย                 
แห่งธรรมาธิปไตย การที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสังคมที่มีคุณภาพ สังคมจะมีคุณภาพได้คนในสังคม                 
ต้องมีคุณภาพก่อน และเครื่องมือพ้ืนฐานในการสร้างคนมีคุณภาพ คือ วินัย ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น
เกิดสึนามิครั้งใหญ่ ท าให้คนญี่ปุ่นไร้บ้านไร้ที่อยู่เป็นจ านวนมาก ขาดแคลนอาหาร อาหารที่มีอยู่ไม่
เพียงพอส าหรับคนทั้งหมด แต่คนญี่ปุ่นก็ไม่มีการเยื้อแย่งปล้นชิง ในยามวิกฤติเช่นนี้กลับยังต่อแถว    

คนมีคุณภาพ สังคมมีคุณภาพ 

ประชาธิปไตยแห่ง
ธรรมาธปิไตย 
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เพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการมีวินัยของคนและนั่นคือ
ค าตอบว่าท าไมประเทศญี่ปุ่นจึงเจริญเติบโตกว่าทุกประเทศในเอเชีย  
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.3 ชาวญี่ปุ่นเข้าแถวซื้อสินค้าในวิกฤติสึนามิ 
 
 ในประเทศที่พลเมืองอ่อนด้อยด้านวินัยเป็นเรื่องยากที่จะสร้างระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เพราะพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม คือ การเคารพกติกา               
ของสังคม เพราะกติกาเป็นเพียงสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่ งเดียวที่ท าให้ความต้องการของทุกคนสามารถมา
บรรจบร่วมกันได้  หากพิจารณาระบอบการปกครองของประเทศไทย เราจะพบว่า โครงสร้างการ
ปกครองที่ถูกครอบด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย เป็นการปฏิสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมระหว่างชนชั้น
น า ที่ท าหน้าที่ในการใช้อ านาจกับประชาชน โดยการใช้อ านาจดังกล่าวนั้นมีกลุ่มก้อนของอ านาจ                
ที่ควบคุมระบบการเคลื่อนตัวของอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อย่างน้อย 6 ระบบด้วยกัน                
คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบราชการ ทหาร และองค์กรอิสระต่าง  ๆ ที่ใช้
อ านาจร่วมกันและถ่วงดุลกันและกันอยู่ บางครั้งการใช้อ านาจก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันประเทศ                
ก็สงบร่มเย็น ผู้คนก็เกิดความสุข ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ แต่บางครั้งการใช้อ านาจ                
ไม่สัมพันธ์กัน เกิดปรากฏการณ์อ านาจสัมพันธ์แบบผกผัน เช่น รัฐบาลคิดอย่าง ทหารต้ องการอีก
อย่าง ท าให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศ อุดมการณ์ประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็น “เสาเดี่ยว
ของอ านาจ” แต่ละองค์กรมีอ านาจแบบต่างคนต่างก็มี แต่ไม่ได้ถูกผสานให้เกิดความเหนียวแน่นใน
ระหว่างกันและกัน จึงขาดความเข้มแข็ง อ่อนแอและถูกกัดกร่อนด้วยอ านาจอันมิพึงประสงค์ได้ง่าย  
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แผนภาพที่ 4.4 โครงสร้างการปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไทย 
 

 หากเปรียบเทียบอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบนี้ ก็มีลักษณะคล้ายกับเหล็กที่ช่าง
ก่อสร้างน ามาก่อเสาบ้าน แต่มีเฉพาะเหล็กที่ยืนอยู่ในแนวตั้งเท่านั้น ไม่มีการผูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วย
หลักดัดและลวดในแนวนอน จึงท าให้ขาดความเข้มแข็งทนทานต่อการใช้งาน อ านาจทั้ง 6 ด้าน ดังใน
ภาพนั้น ก็เป็นเช่นนั้นไม่สามารถประคับประคองอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้เดินไปอย่างเข้มแข็งได้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.5 แบบจ าลองการเสริมความเข้มของอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไทย 
 

 การสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจึงจ าเป็นจะต้องน าเหล็กดัดและลวด               
มาผูกเชื่อมประสานให้องค์กรแห่งอ านาจทั้งหลายท าหน้าที่สัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                
ในที่นี้ผู้เขียนจึงเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “ธรรมาธิปไตย” ที่ผลิดอกออกผลเป็น “ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตย” หลักการที่จะน ามาใช้สร้างความมั่นคงให้                             
กับอุดมการณ์ประชาธิปไตยในแนวราบก็ คือ ทุนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธธรรม  
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แผนภาพที่ 4.6  โครงสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตย 
 

 ประชาธิปไตยแห่งธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยชนชั้นน าที่มาจาก                 
มติมหาชน เพ่ือมาท าหน้าที่บริหารองค์กรหลักแห่งรัฐอันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ             
ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบราชการ ทหาร และองค์กรอิสระทั้งหลาย โดยชนชั้นน าต้องน าประชาชน             
ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐบนพ้ืนฐานของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุนทางวัฒนธรรม              
และพุทธธรรม 
 
 ค ำถำมว่ำ หลักกำรแห่งธรรมำธิปไตยที่ขับเคลื่อนด้วยระบอบประชำธิปไตยแห่ง
ธรรมำธิปไตย ท ำไมจึงต้องถูกหลอมรวมด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ทุนทำงวัฒนธรรม               
และพุทธธรรม 
  
 ปัจจัยทั้ง 3 ประการ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุนทางวัฒนธรรม และพุทธ
ธรรม นับว่าเป็นกลไกที่ท าหน้าที่ผสานความเป็นเนื้อเดียวกันของระบบย่อยต่างๆ ทั้ง 6 ระบบในการ
ปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้ใช้อ านาจที่สร้างความเป็นธรรม โดยอ านาจที่ กล่าวถึง              
คือ อ านาจแห่งธรรมหรือพุทธอ านาจ(Dhamma Power) อ านาจที่ใช้เพ่ือให้เกิดการตื่นรู้ เพื่อสร้างรัฐ
ให้เป็นพ้ืนที่ของพลเมืองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นการที่ปัจจัย 3 ประการ เข้าไปท าหน้าที่
เกาะเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย จะท าให้การปกครองของชนชั้นน าที่มีต่อ
ประชาชนไม่ฟ่ันเฟือน เกิดดุลยภาพในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นหลักปรัชญาด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจ                        
ที่ พ่ึงตนเองได้ เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยู่พอกินเป็นหลักซึ่งไม่ได้เน้นก าไรสุทธิ                     
หรือความร่ ารวยเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นระบบเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9                
ทรงด าริขึ้นมาเพ่ือแสวงหาทางออกจากวิกฤติเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ก็คือ " การที่ พ่ึงตนเองได้" เน้นให้คนในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภค                  
อย่างพอเพียง ไปจนถึงขั้นการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและเสริมทักษะทางวิชาการ        
ที่หลากหลาย ใช้ชุมชนด ารงอยู่ได้ด้วยการยึดหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่                  
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความสงบสุขของผู้คน
ในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน
จากการบริโภค (Consumption)  
 ความเดือดร้อนวุ่นวายของมนุษยชาติในปัจจุบัน มีสาเหตุใหญ่มาจากความไม่เพียงพอ
ในการบริโภค  ในการประท้วงงานประชุมผู้น าทางเศรษฐกิจของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประชาชนจ านวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ประเทศมหาอ านาจทั้งหลายได้ให้ความส าคัญการปากท้อง
ของประเทศด้อยพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ข้อความที่ประชาชนใช้ประท้วงสื่อ
ความรู้สึกที่น่าสนใจต่อการก าหนดนโยบายของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย “ONE DAY THE 
POOR WILL HAVE NOTHING TO EAT BUT THE RICH” “ซักวันหนึ่งคนจนจะไม่เหลืออะไรเลย
นอกจากกินเนื้อของคนรวยเป็นอาหาร” 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.7 ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 
 ทางเลือกของการบริโภคในสังคมกับผลปลายทางที่จะเกิดขึ้นท าให้สังคมเกิด                 
ความเหลื่อมล้ า ผู้คนจ านวนหนึ่งบริโภคจนอาหารเหลือกลายเป็นเศษขยะ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง
กลับขาดอาหาร ต้องหิวโหยและตายไปเพราะความขาดแคลน นับว่าเป็นการบริโภคแบบสวาปาม 
(Mass Consumption) แต่การบริโภคที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การบริโภค
แบบพอประมาณ (Fairly Consumption) ที่ไม่มุ่งกอบโกยเข้าหาตนเองแล้วปล่อยให้ผู้คนอีกมากมาย
แร้นแค้น ขาดแคลน ล้มตายเพราะความหิวโหย การบริโภคแบบพอประมาณ คือ มัชฌิมบริโภค                  
คือ การบริโภคที่เหมาะสมถูกต้อง การด าเนินชีวิตด้วยการผลิต การจ าหน่ายและการใช้สอยอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักพุทธศาสนา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค (โภชเน มตฺตญฺญุตา) 
และหลักการไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เบียนในพระพุทธศาสนา หมายถึง การไม่ท าร้ายชีวิตสัตว์ทั้ง
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ปวง (อหิ งฺสา สพฺพปาณีน ) ความพอประมาณจะน าไปสู่การบริโภคแบบพ่ึงพา ( Inhibition 
Consumption) อันเป็นรูปแบบการเกื้อกูลและแบ่งปันเพ่ือให้ผู้ที่ด้อยกว่า ได้มีโอกาสอยู่รอดไป 
พร้อม ๆ กัน แนวคิดของตะวันตก ได้เสนอว่า “ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด ผู้อ่อนแอจะมอดม้วย
ไปตามสภาพ” หลักการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการบริโภคแบบสวาปาม หากกลับมามองหลักการทาง
พระพุทธศาสนาจะเสนอหนทางให้เกิดการเกื้อกูลกัน โดยก าหนดให้ “ผู้แข็งแกร่งกว่ายื่นมือไปจับผู้                  
ที่อ่อนแอกว่าเพ่ือให้เขาได้อยู่รอดไปพร้อมกัน” อันนี้คือหลักของการบริโภคแบบพึ่งพา  
 กล่าวโดยสรุปแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องหลักธรรม                 
ในพระพุทธศาสนาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธที่มุ่งให้มนุษย์จ ากัด  
หรือความอยากหรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัณหาหรือความอยาก เพ่ือให้เกิด                  
การบริโภคมากขึ้น (บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มี
ขีดจ ากัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด เมื่อไม่ประหยัด สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด  
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัดความอยาก                    
ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ เมื่อเราปฏิบัติได้ดังข้อที่
กล่าวมาแล้ว ก็จะพบแต่ความสุขใจได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขันการเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกันการเบียดเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืน ตลอดถึงการเบียดเบียนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติตามมา 
 ทุนทางวัฒนธรรม  โดยความหมายที่สอดคล้องกับงานเขียนชิ้นนี้ตรงกับแนวคิด                
ของดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ที่ได้ให้ความหมายว่า ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า ควำมรู้คู่ภูมิ
ปัญญำ และงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่นรวมทั้งค่ำนิยม
และควำมเชื่อที่ผูกพันสังคม ท ำให้เกิดกำรจัดระเบียบของสังคมหรือสร้ำงกฎกติกำที่เป็นคุณต่อสังคม
โดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 งานเขียนชิ้นนี้ มีเป้าหมายเพ่ือแสดงความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในมิติของภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าเชื่อมโยงผูกพันกับความเชื่อของคนในชุมชนทั้งในฐานะผู้พิทักษ์คุ้มครองและในฐานะ
ผู้ควบคุมกติกาของสังคม ที่กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ในฐานะผู้พิทักษ์คุ้มครอง ดังภูมิปัญญาผีขุนน้ า                 
ที่คนในชุมชนมีความเชื่อว่า เป็นผีผู้พิทักษ์รักษาต้นน้ า อันเป็นต้นก าเนิดของน้ าที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้
ด ารงวิถีชีวิตเกษตรกรอยู่ได้  ในขณะเดียวกัน ก็ด ารงฐานะผู้ควบคุมกติกาของสังคมไปพร้อมกัน 
เพราะเมื่อคนในชุมชนไปสัมพันธ์กับผีขุนน้ า ก็เป็นความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
หาใช่มีเพียงผู้ให้หรือผู้รับเพียงฝ่ายเดียวไม่ กล่าวคือ เมื่อผู้ขุนน้ าให้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ าคนใน
ชุมชนก็ต้องบวงสรวงผีขุนน้ าตามวาระที่เหมาะสมในห้วงเวลาที่มีพันธสัญญาต่อกัน ภายใต้พันธสัญญา
ของผีกับคนนั้น มีกติกาที่ท าหน้าที่เป็นกลไกควบคุมให้ผู้คนต้องเคารพย าเกรงต่อผี ต่อธรรมชาติ                
และต่อคนด้วยกันหลายประการ เช่น ในพิธีบวงสรวง จะต้องไปร่วมกันท าและเมื่อเข้าป่าเพ่ือไป
บวงสรวงจะต้องไม่พูดค าหยาบคาย เป็นต้น  
 ระบอบการปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นระบอบที่บ่อนท าลายทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ส าคัญในชุมชนที่ท าหน้าที่เป็นกาวความสัมพันธ์ของผู้คนได้สูญหายไป               
อั   นเนื่องมาจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยมีกลไกของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ทุนนิยมเป็นเครื่องมือ 
เป็นระบบเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้คนเห็นแก่เงิน มือใครยาว สาวได้สาวเอา ผู้เขียนได้มีโอกาสสนทนากับ
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ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ ท่านกล่าวว่า “คนเดี๋ยวนี้ขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นแก่น้ าเงิน
มากกว่าน้ าใจ ท าอะไรก็เป็นเงินไปหมด” ค าพูดดังกล่าว สะท้อนว่า จิตใจผู้คนในยุคปัจจุบัน                      
หยาบกระด้างขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เคยมีซึ่ง               
ท าหน้ากล่อมเกลา บ่มเพาะให้คนมีจิตใจประณีตได้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ผู้เขียนท าวิจัยเรื่อง              
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของวัฒนธรรมข้าวของชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
บางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ข้าวเป็นพืชชนิดเดียวที่มีความเชื่อและพิธีกรรม
ไปสัมพันธ์ตลอดช่วงชีวิตของข้าว กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวไปจนถึงเก็บเกี่ยวน าข้าวเข้ายุ้ง                 
รวมไปถึงควายซึ่งเป็นเครื่องจักรในการท านาของชาวนาก็ยังได้รับการท าขวัญตามห้วงเวลา เพ่ือแสดง
ความกตัญญูต่อควายที่ได้ช่วยให้สามารถท ามาหากินได้ ประเด็นนี้แสดงให้เห็นความมีจิตใจประณีต
ของคนที่แสดงออกถึงความกตัญญู แม้กระทั่งต่อสัตว์เดรัจฉาน ดังเช่นควาย แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมสมัยใหม่เข้ามา ชาวนาต้องท านาปีละสองครั้งบ้าง สามครั้งบ้าง ควายไม่สามารถจะช่วย
ชาวนาได้ จึงต้องเปลี่ยนไปเป็นควายเหล็กพิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆที่ เคยมีก็เปลี่ยนแปลงไป                     
สูญหายไปจนหมด เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี่คือ ผลพวงของการพัฒนาภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม เมื่อยิ่งพัฒนาก็ยิ่งสร้างปัญหาผู้คนต้องตกหล่นไปสู่วงจร
อุบาทว์ที่เรียกว่า โง่ จน เจ็บ และก็ไม่สามารถคลี่คลายวงจรดังกล่าวนี้ได้จนถึงปัจจุบัน  
 รหัสของการพัฒนาภายใต้ความคิดเก่าในอดีต คือ มิจฉาพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาที่ใช้
ความรู้เพื่อสร้างอ านาจ และใช้อ านาจในการสั่งสมเงิน ตามสมการ 
 
  มิจฉาพัฒนา = KPM (Knowledge + Power + Money) 
  
 ความรู้ คือ สารตั้งต้นในการพัฒนาแต่ความรู้ในการพัฒนาถูกน ามาใช้เพ่ือเป้าหมาย              
ในการแสวงหาเงิน ความรู้จริงกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบเพ่ือเอาเปรี ยบคนอ่ืน  
เมื่อมีความรู้ก็ท าให้มีโอกาสในการสร้างอ านาจ หรือเข้าไปสร้างเครือข่ายหรือเป็นเครือข่ายอ านาจ 
และใช้อ านาจนั้นเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์หรือเงินเพ่ือตนเอง ผู้เขียนเรียกการพัฒนาแบบนี้ว่า               
มิจฉาพัฒนา คือ การพัฒนาที่ผิดและเป็นการพัฒนาที่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ  
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รูปภาพที่ 4.8  เส้นความพึงพอใจในระบบเศรษฐกิจของระบอบประชาธิปไตย 
 

 จะเห็นได้ว่า ในระบอบอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม                
จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ อันที่จริงผู้ขายกับผู้ซื้อจะต้องสัมพันธ์กัน ณ จุดที่ทั้งสอง
ฝ่ายพึงพอใจ และราคาสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ขายก็ไม่ขาดทุน ผู้ซื้อก็มีก าลังจ่ายได้ แต่ด้วยการสร้างกลไก
การตลาดที่ใช้ตัณหาเป็นตัวน าท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อกับผู้ขายไม่เท่าเทียม โดยผู้ขายมีอ านาจ
มากกว่าผู้ซื้อจึงท าให้สามารถเอาเปรียบผู้ซื้อได้ในทุก ๆ ด้าน 
 รหัสของการพัฒนาภายใต้ระบอบธรรมาธิปไตย คือ สัมมาพัฒนาเป็นการพัฒนา                  
ที่ผสมผสานขึ้นจากความดี วัฒนธรรมชุมชนและองค์ความรู้ ตามสมการ 
 

 สัมมาพัฒนา = GCK (Goodness --> Culture & Community --> Knowledge) 
 

 แนวคิดสัมมาพัฒนาเริ่มต้นด้วยความดีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาใช้ความดีน าใน              
การพัฒนาความดี ดังกล่าวคือ ความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกัน ความไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เป้าหมายของการพัฒนา คือ การน าพาพลเมืองทั้งมวลไปสู่ความสุข กลไกของสัมมาพัฒนาที่ใช้ความ
ดีเป็นเครื่องน าร่องในการพัฒนา คือ  สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม และสัมมากัมมันตะ                 
คือการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่มีโทษ ไม่ผิดศีลธรรมเป็นงานที่หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน                   
ของตนเองตามหลักการหาทรัพย์ที่ดีในพระพุทธศาสนา คือ การขยันท างาน (อุฎฺฐานสมฺ ปทา) 
ประหยัดอดอม (อารกฺขสมฺปทา) รู้จักคบเพ่ือนที่ดี (กลฺยาณมิตฺตตา) และเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสม          
(สมชีวีตา) การเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมความดีที่กล่าวถึงจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้อง
ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่ผู้ เขียนได้กล่าวไปแล้วพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีในชุมชนให้มีมูลค่าโดยเริ่มที่มูลค่าทางจิตใจให้เป็นเกราะที่เข้มแข็งช่วยปกป้องจิตใจ 
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ของผู้คนในชุมชนไม่ให้ตกต่ าและมูลค่าที่เป็นทุนเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีแต่
การสร้างมูลค่าที่เป็นทุน ต้องไม่ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมถูกท าให้ตกต่ าไปเป็นเพียงสินค้าต้องรักษา 
และอนุรักษ์ ให้ คงสภาพและมีความส าคัญดั งเดิม  สามารถผลิตซ้ าส่ งต่อคนรุ่นต่อๆไปได้                               
ในขณะเดียวกันสัมมาพัฒนาก็ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาไม่ได้ ต้องใช้ความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลาย
สนับสนุนการพัฒนา ขำดควำมรู้มีเพียงควำมดีกำรพัฒนำก็จะมืดบอด  แต่มีควำมรู้แต่ขำดควำมดี  
กำรพัฒนำจะถูกท ำให้ว่ำงเปล่ำ แผ่วเบำ ดังนั้น ความรู้กับความดีต้องเป็นส่วนผสมอย่างลงตัวใน             
การพัฒนา   
 สัมมาพัฒนา เป็นเครื่องมือการพัฒนาในระบอบอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย                
แบบธรรมาธิปไตย ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดความสุขต่อพลเมืองของรัฐ   
 

 
 

รูปภาพที่ 4.9 เส้นความพึงพอใจในระบบเศรษฐกิจของระบอบธรรมาธิปไตย 
 
 ทั้งนี้  ในระบอบอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตยขับเคลื่อนด้วย             
ระบบเศรษฐกิจแบบ “เมตตาธรรมนิยม” ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของความเมตตา 
ผู้ขายยินดีจะขายถูกลง และผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อในราคาแพงขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ ายต่างส านึกในคุณค่า
ของกันและกันจุดบรรจบของความรู้สึกของผู้ซื้อและผู้ขายก็คือความสุขท่ีเกิดข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป ทุนทางวัฒนธรรมเป็นคุณูปการของบรรพบุรุษที่คิดค้นถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นในสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ผู้คนอยู่ห่างไกลอ านาจรัฐ ขาดความรู้ความเข้าใจใน               
การปกครองและกฎหมาย แต่ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นใน
ชุมชน ก็ระงับไปได้ด้วยภูมิปัญญาที่แฝงฝังอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ดังกรณี ภูมิปัญญาแก่เหมืองแก่ฝายใน
ภาคเหนือ เมื่อชาวบ้านเกิดความขัดแย้งในการใช้น้ า กฎหมายบ้านเมืองก็ยื่นมือเข้าไปแก้ไขไม่ถึง                 
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แต่ความขัดแย้งก็กลับคลี่คลายไปได้ด้วยผู้ท าหน้าที่แก่เหมืองแก่ฝาย ที่ไม่ได้มีอ านาจใดๆที่รัฐมอบให้  
กลับสามารถน าความสงบสุขกลับมาสู่ชุมชนได้ ทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ คือ ค าตอบที่จะท าหน้าที่ใน
การหนุนเสริมการปกครองโดยรัฐตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 พุทธธรรม   คือ การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับการปกครอง 
เพ่ือให้เกิดธรรมาธิปไตยการปกครองที่อาศัยธรรม คือ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมือใน                
การปกครอง ในระบอบธรรมาธิปไตย หลักธรรมที่บ่งชี้ในการสร้างธรรมาธิปไตย ประกอบด้วย 
 1. ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา) ในกิจวัตรที่พระเจ้า
แผ่นดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง ประกอบด้วย 1) ทาน 
คือ การให้การสละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์               
2) ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควร
เป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพ นับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน 3) ปริจจาคะ                 
คือ การบริจาค เสียสละความสุขส าราญเป็นต้น ตลอดถึงชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4) อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกหลวงประชาชน 5) มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีอัธยาศัย                       
ไม่เย่อหยิ่ง หยาบคายกระด้างถือองค์มีความสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไมให้ได้
ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 6) ตปะ คือ ความทรงเดชแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง าย่ ายี
จิตระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอมีความ
เป็นอยู่สม่ าเสมอหรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียร ท ากิจให้บริบูรณ์ 7) อักโกธะ คือ ความไม่
โกรธไม่กริ้วกราด ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและท ากรรมต่าง ๆ ผิดพลาด                  
เสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและกระท าการด้วยจิตอันราบเรียบ   
เป็นตัวของตนเอง 8) อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์
แรงงานเกิดขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจ ขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 9) ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่องานที่
ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถาก
ถางอย่างใด ก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม 10) อวิโรธนะ คือ ความ                
ไม่คลาดธรรมวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าท่ีดีร้าย 
ลาภสักการะ หรือ อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด สติมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม              
ก็ดีนิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี                 
ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติ 
 2. จักรวรรดิวัตร 12 หลักประพฤติปฏิบัติของจักรวรรดิวัตร (วัตรของพระเจ้า
จักรพรรดิ), พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ ,ธรรมเนียมการบ าเพ็ญพระราชกรณีย์
ของพระเจ้าจักรพรรดิ,หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 1) อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ คือ สงเคราะห์                
ชนภายในและพลกายกองทหาร 2) ขตฺติเยสุ คือ สงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลาย 3) อนุยนฺเตสุ     
คือ สงเคราะห์เหล่าเชื้อพระวงศ์ผู้ตามเสด็จเป็นราชบริพาร 4) พฺราหฺมณคหปติเกสุ คือ คุ้มครอง
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย 5.นิคมชนปเทสุ คือ คุ้มครองชาวราษฎร์พ้ืนเมืองทั้งหลาย 6) สมณพฺ
ราหฺมเณสุ คือ คุ้มครองเหล่าสมณพราหมณ์ 7) มิคปกฺขีสุ คือ คุ้มครองเนื้อนกที่เอาไว้สืบพันธ์                      
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8) อธมฺมการปฏิกฺเขโป คือ ห้ามปรามมิให้มีการประพฤติอันผิดธรรม 9) อธนาน  ธนานุปฺปทาน                     
คือ ท านุบ ารุงผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ 10)  สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉน  คือ เข้าไปหา                   
และสอบถามปัญหากะสมณพราหมณ์ 11)  อธมฺมราคสฺส ปหาน  คือ เว้นความก าหนัดในกาม                  
โดยอาการไม่เป็นธรรม 12) วิสมโลภสฺส ปหาน  คือ เว้นโลภอันไม่ควร 
 3. กาลามสูตรกังขานิยมฐาน 10 วิธีการปฏิบัติในเรื่องที่สงสัยหรือหลักความเชื่อ                  
ด้วยปัญญา คือ การพิจารณาศึกษาอย่างทั่วถึงโดยใช้หลักของโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าตรัสแก่             
ชาวกาลามะหมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล ดังนี้ 1) มา อนุสฺสเวน คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟัง
ตามกันมา 2) มาปรมฺปราย คือ อย่างปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 3) มา อิติกิราย คือ อย่าปลง
ใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4) มา ปิฎกสมฺปทาเนน คือ อย่างปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต าราหรือคัมภีร์                  
5) มา ตกฺกเหตุ  คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก 6) มา นยเหตุ คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน 
7) มา อาการปริวิตกฺเกน คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8) มา ทิฏฺฐิ นิชฺ
ฌานกฺขนฺติยา คือ อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 9) มา ภาพรูปตาย คือ อย่าปลง
ใจเชื่อเพราะมองรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 10)  มา สมโณ โน ครุ คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า 
ท่านสมณะรูปนี้เป็นครูของเรา  
 กาลามาสูตรยืนยันความเชื่อด้วยปัญญา ไม่เชื่อเพราะมีศรัทธายึดหลักของเหตุผล                  
อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญตามหลักวิทยาศาสตร์คือผ่านการทดลองโดยสติปัญญา 
 4. อปริหานิยธรรม 7 ของกษัตริย์วัชชีหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอันไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 
ประกอบด้วย 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติไว้ตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามหลักการที่วางไว้เดิม  4) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 5) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดี
โดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 6) เคารพสักการบูชาเจดีย์ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุตลอดถึง
อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ประจ าชาติทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่
เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 7) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์
ทั้งหลายบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไปตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่                
ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  
 อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสถึงกษัตริย์แคว้นวัชชีทั้งหลายผู้ปกครอง
รัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้                
จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแหย่ให้แตกสามัคคี 
 5. มรรค มีองค์  8  ห รือ  อัฏ ฐั งคิ กมรรค  การน าหลั กธรรม ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ                       
เพ่ือมุ่งความส าเร็จธรรมแห่งทางสายกลางของมวลมนุษย์ในจักรวาล ที่เป็นแกนกลางของการน า
ธรรมาธิปไตยไปสู่การบริหารในภาพรวมของระบบการเมือง การบริหารการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ซึ่งมรรคมีองค์ 8 อธิบายแกนหลักมี 3 ข้อ 
คือ ศีล + สมาธิ +ปัญญา ซึ่งน าไปปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จหลักการด าเนินทางสายกลาง เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด มีดังนี้ 1) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ 4 หรือเห็นไตรลักษณ์หรือรู้
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อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ 
ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป 3) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต 
4) สัมมากัมมันตะ คือ กระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3  5) สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้น
มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 6) สัมมาวายามะ คือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4              
7) สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4  8) สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน 4  
 6. หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
หมู่ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ  
แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน 2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ 
คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมาน
สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล               
เป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 4) สมานัตตตา 
คือ ความมีตนเสมอ ท าตนเสมอด้วยปลายปฏิบัติสม่ าเสมอในชนทั้งหลาย  และเสมอในสุขทุกข์              
โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้อง
ตามธรรมในแต่ละกรณี  
 7. พรหมวิหาร 4  ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ , ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ , 
หลักการความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติจึงจะ
ชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย 1) เมตตา คือ 
ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์              
ทั่วหน้า 2) กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของสัตว์  3) มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิงกอปรด้วย  
อาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงอยู่ในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข 
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 4) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจาณาเห็นกรรม            
ที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรมรวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าเพราะเขารับผิดตนได้ดี
แล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน  
 8. สารณียธรรม 6  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน, 
หลักการอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย 1) เมตตากายกรรม คือ ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนมนุษย์ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 2) เมตตาวจีกรรม คือ ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนมนุษย์ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3) เมตตามโนกรรม คือ ตั้งเมตตามโนกรรม 
ในเพ่ือนมนุษย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันใน
แง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  4) สาธารณโภคี คือ ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใด
มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้
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สอยบริโภคท่ัวกัน 5) สีลสามัญญตา คือ มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ 6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้า                  
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์ 
หรือขจัดปัญหา 
 ธรรม 6 ประการนี้ มีคุณคือ เป็น สารณียะ คือ ท าให้เป็นที่ระลึกถึง ปิยกรณ์ คือ                
ท าให้เป็นที่รักครุกรณ์ คือ ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากัน 
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความสามัคคี และเอกีภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพบว่า หลักธรรมที่น าเสนอเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ                      
ของธรรมาธิปไตยเป็นหลักธรรมที่ส าคัญซึ่งนักปกครองไม่ว่าจะเป็นประเภทอัตตาธิปไตย คนใช้อ านาจ
ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เผด็จการ หรือทรราช โลกาธิปไตย คือ ยึดถือตาม
แนวทางเสียงส่วนมากหรือมติของโลกตามหลักสากลที่เรียกว่า ประชาธิปไตย นั้นจ าเป็นจะต้องใช้
หลักธรรมน า การปกครองโดยไม่มีธรรมเป็นการปกครองด้วยปีศาจธรรมาธิปไตยจึงเป็นแกนกลาง     
หรือหัวใจของหลักการปกครองในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบอัตตาธิปไตยคณาธิปไตย โลกาธิปไตย 
และเผด็จการทรราช  การปกครองที่เป็นระบบเผด็จการถ้าผู้น าจากระบอบเผด็จการน าเอาหลักธรรม
มาปฏิบัติแล้วปกครองยึดหลักธรรม คือ หลักความจริง ถ้าไม่ใช่จริงสมมติแบบกฎหมายที่เขียนขึ้น      
เพ่ื ออ านวยความสะดวกให้แก่หมู่ คณ ะตนเอง เมื่ อระบบการปกครองดั งกล่ าวหั นมาใช้                              
หลักธรรมาธิปไตยความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ประเทศและโลกส่วนรวม เขาย่อม              
เป็นผู้น าที่ดีได้ภายใต้ระบบเผด็จการ 
 การขยายความธรรมาธิปไตยข้างต้น เพ่ือกลับไปสู่ จุดที่ เป็นปรัชญาเบื้องต้น                      
ของหลักการแห่งธรรมาธิปไตยที่เน้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับการปกครอง
เพ่ือให้ เกิดธรรมาธิปไตย สอดคล้องกับแนวคิดของ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺ โ ต) ที่ ไม่ได้แสดง
ธรรมาธิปไตยว่าเป็นระบอบการปกครอง แต่เป็นหลักส าหรับผู้ปกครองใช้ในการปกครอง ท่านกล่าว
ว่าธรรมาธิปไตยนั้นไม่ว่าใครก็ตามหากต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ ก็ต้องใช้หลักนี้ทั้งหมดธรรมาธิปไตย
เป็นหลักควบคุมระบอบการปกครอง กล่าวคือ ระบอบการปกครองทุกชนิดได้รับการออกแบบ                
มาอย่างดี แต่ระบอบการปกครองก็เหมือนกฎหมายย่อมไม่อาจบังคับควบคุมได้ทุกระเบียบนิ้ว คนไม่ดี
จึงใช้กฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ตน หรือคนโง่อาจใช้กฎหมายในทางเสียหายได้ ดังนั้นการปกครอง                   
ทุกระบอบอาจท าลายผู้อยู่ในระบอบนั้นได้ หากผู้ปกครองเลวหรือโง่ ผู้ปกครองจะพ้นจากความเลว
หรือความโง่ได้หากใช้ธรรม  คือเอาความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักในการปกครอง คือใช้ธรรมาธิปไตย 
ในแง่นี้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงานของผู้ใช้อ านาจ เป็นหลักที่อยู่ใต้ปกครองใช้ใน                
การตรวจสอบผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้อ านาจอยู่แต่ในกรอบเหตุผลและความดีงามสอดคล้อง
กับสิ่งที่ผู้เขียนได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า เสาของการปกครองบ้านเมืองทั้ง 6 เสาขาดความแข็งแกร่ง
หากไม่ถูกผูกผสานด้วยกลไกของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 ธรรมาธิปไตย : แม่บทของธรรมาธิปไตย 
 ธรรมาธิปไตย เกิดจากแนวคิดที่รัฐศาสตร์กระแสหลักไม่อาจยังความผาสุกต่อพลเมือง
ของรัฐได้อย่างแท้จริง จึงเกิดรัฐศาสตร์ที่ถอยออกมาจากรัฐศาสตร์แบบดั้งเดิม โดยการค้นหาทุนทาง
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาส่งเสริมให้การปกครองทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน
ไปจนถึงระดับประเทศด ารงอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม อันดีงามหรือเรียกรวม ๆ ว่าธรรมาธิปไตย               
ในทัศนะของผู้เขียนธรรมาธิปไตย จึงเป็นผลผลิตจากแนวคิดธรรมาธิปไตยทั้งในมิติของความ                  
เป็นศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้ และในมิติความเป็นศิลป์ที่สาม ารถน าไปใช้ใน               
การยกระดับคุณภาพการปกครองตั้งแต่ระดับองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 
 ค าว่า ธรรมาธิปไตย ปรากฏในหลักอธิปไตย 3 อย่าง ซึ่งปรากฏในสังคีติสูตรพระเทพ
เวที (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ขยายความไว้ดังนี้ 
 1.อัตตาธิปไตย  ถือตนเป็นใหญ่  คือ ถือเอาตนเองศักดิ์ศรี เกียรติภูมิตลอดจน
ผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่ การท าการด้วยปรารภตน และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ 
 2.โลกาธิปไตย  ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวั่นไหวไปตาม
เสียงนินทาและสรรเสริญ ไม่มีหลักการที่แน่นอน การกระท าด้วยการปรารภจะเอาใจหมู่ชนหา                      
ความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงว่ากล่าวเป็นประมาณ 
 3.ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักความจริงความถูกต้องความดีงาม 
เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟัง
อย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วย                     
ความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ  
 ตอนท้ายท่านสรุปว่า เมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วผู้ต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ พึงถือหลักข้อ 3 
คือ  ธรรมาธิป ไตย แนวคิดของท่ านไม่มี ระบอบการปกครองที่ เรียกว่ า“ธรรมาธิป ไตย”                             
แต่ธรรมาธิปไตยคือค ากลางที่เน้นธรรมเป็นใหญ่ เน้นความถูกต้อง เน้นความเป็นธรรม เน้นกฎ
ธรรมชาติ  แม้ มี การกล่ าวถึ งข้อธรรม เรื่ องสามอธิป ไตย คื อ  อัตตาธิป ไตย โลกาธิป ไตย                             
และ ธรรมาธิปไตยซึ่งไม่มีข้อต าหนิในอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตยไว้โดยตรงๆ หากแต่ชี้ให้เห็นความ
ดีกว่าของอธิปไตยทั้งหมดอยู่ในธรรมาธิปไตย สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้อ้างถึง พระพุทธภาษิตที่ยกย่อง
ธรรมาธิปไตยโดยตรง โดยทรงแสดงถึงพระธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ เทียบเคียงกับ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่  (ธรรมาธิปเตยฺย = ธรรมาธิปไตย) ซึ่ งพระพุทธศาสนายกย่อง
ธรรมาธิปไตยเป็นเลิศ และประเด็นนี้ก็ยืนยันด้วยแนวคิดของพระเทพเวที(ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ได้กล่าวว่า 
อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย ทั้ง 3 อย่างนี้ จะใช้ในแง่ดีทั้งหมดได้ พระไตรปิฎกที่แสดง
ตัวอย่างไว้ให้เห็นว่าเราอาจจะตัดสินใจไม่ท าชั่วหรือท าความดี ด้วยค านึงถึงสถานะและศักดิ์ศรีของตน 
(อัตตาธิปไตย) ด้วยค านึงถึงเสียงกล่าวขานของผู้อ่ืน (โลกาธิปไตย) ด้วยค านึงถึงธรรม (ธรรมาธิปไตย) 
ดังนั้นการตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย ย่อมดีที่สุด 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการก่อเกิดและพัฒนาการของธรรมาธิปไตยจึงต้องย้อนไปสู่
วิวัฒนาการหลักของการใช้อ านาจอธิปไตยในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า
ในจักรวาลนี้ ประกอบไปด้วยเหล่ามนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Universal being 
เมื่อมนุษย์รวมตัวกันขึ้นเป็นหมู่เหล่า การอยู่แบบสัตว์ได้มีการพัฒนาความคิดความรู้สึกที่เกิดพร้อม   
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กับจิตสัมผัส คิดรู้ จ า บันทึกและการตัดสินใจ เมื่อมนุษย์พัฒนาจิตได้มีการปรับตัวจากสภาพของสัตว์
ป่าได้ยกฐานะสู่ความเป็นมนุษย์ คือ เป็นคนเหนือกลุ่มชนย่อมรู้จักเหตุผลกันมากขึ้นการเบียดเบียน
อย่างสัตว์ย่อมลดน้อยลงวิถีชีวิตของเผ่ามนุษย์จึงแตกต่างจากการมีวิถีชีวิตแบบสัตว์ป่ามีการ
ปฏิบัติการบริโภคและการอยู่ร่วมกันซ้ าแล้วซ้ าเล่า จึงเรียกว่า ปทัสถาน คือรูปแบบของเผ่าชนนั้น  ๆ 
อาการของปทัสถานดังกล่าว คือ  ความมี เหตุผลไม่ เบียดเบียนกันช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน                     
เรียกว่า ประเพณีหรือวัฒนธรรม  
 การเชื่ อมโยงของเผ่ าต่ าง  ๆ เข้าด้ วยกัน โดยใช้สันติ วิธีผ่ านการแลกเปลี่ ยน                         
หรือการแต่งงานหรือการเข่นฆ่าท าลายเพ่ือแย่งที่ท ากินแย่งผลประโยชน์หรือแย่ งชายแย่งหญิงกัน  
และกัน สามารถรวมกันได้จาก 2 วิธี จึงมีค าว่าการปกครองและการคุ้มครองซึ่งปกครองหมายถึง   
การใช้อ านาจสั่งการ การคุ้มครอง หมายถึง การก ากับดูแลดังนั้นการปกครองจึงเป็นการใช้อ านาจ 
ส่วนการคุ้มครองคือท าให้แต่ละสมาชิกมีความสุข และได้กระท าภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบดังนั้น                  
จึงเกิดการปกครองหรือการบริหารหมู่ชนขึ้น โดยกลไกที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองหรือ                    
การบริหารหมู่ชน คือ กฎหมาย ที่เรียกว่า นิติรัฐ คือรัฐที่ใช้กฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ชอบธรรมและปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม 
 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ย้อนกลับไปเมื่อ 2500 ปีโดยประมาณพระพุทธเจ้าได้ตรัส
เรื่องการปกครองซึ่งเรียกว่า อธิปไตย หมายถึงความเป็นใหญ่ไว้ ตามหลักแห่งพุทธศาสนานั้นมีบันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎก 3 หลักการดังกล่าวมาแล้ว และนักปราชญ์กรีกซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียง               
กับพระพุทธเจ้าคือ พลาโต้  ได้อธิบายคือหลักการปกครอง 5 ระบอบ โดยพลาโต้ ยอมรับ                       
และสนับสนุนระบอบชนชั้นผู้ดีคือ Aristocracy ให้เป็นการปกครองที่ดีที่สุดเพราะมีความเชื่อว่าชน
ชั้นสูงมีความรู้สูงเป็นจอมปราชญ์ Philosopher King แต่เพราะการใช้อ านาจโดยการโกงมีการเล่น
พรรคเล่นพวก และใช้อ านาจเผด็จการจึงถูกยึดอ านาจด้วยลูกมือของตนเอง ต่อมาคือระบอบทหาร 
(Timmocracy) เป็นระบบทหารหมุนไปสู่ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) และระบอบประชาธิปไตย 
ในประเด็นระบอบประชาธิปไตยนั้น พลาโต้ วิจารณ์ว่าเป็นของพวกคนชั้นต่ าพวกมันมีเสรีภาพมาก 
เป็นพวกทาสด้วย จ านวนมากขึ้น และมากขึ้น และพวกคนจนจะกลายเป็นผู้ชนะในปัจจุบันเรียกว่า 
พวกชนชั้นกรรมาชีพ พวกนี้อยากจะท าอะไรก็ท า แม้แต่ท าผิดกฎหมายก็ท า สุดท้ายคนจนจะท าให้
การปกครองกลายเป็นอนาธิปไตย  (Anarchy) พลาโต้ กล่าวว่า “The mass will win” เมื่อคนจน                
มีอ านาจจึงน าไปสู่ระบบทรราช ก็คือ Tyranny บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแป จะเห็นได้ว่าใน 5 ระบอบ
ดังกล่าวมีทั้งระบอบที่ดีและระบอบที่ชั่วร้าย แต่หลักการในพระไตรปิฎกนั้น พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสถึง
การปกครองที่ชั่วร้ายของส่วนบุคคล แต่พระองค์ได้ตรัสถึงความชั่วร้ายของคนไม่มีธรรมเป็นกษัตริย์ 
นั่นคือการปกครองแบบทรราชที่ไม่มีธรรม แต่ถ้าการปกครองระบอบทรราชหากมีธรรมาธิปไตย 
ผู้ปกครองที่เป็นทรราช ก็เป็นธรรมราชา คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมได้เช่นกัน เช่น พระเจ้าอชาตศัตรู                   
ทรงปลงพระชนม์พระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสาร เพ่ือเป็นกษัตริย์แทน ในเบื้องต้นกษัตริย์อชาตศัตรู                   
มีอาจารย์เป็นพระเทวทัต คือ กลุ่มทรราชจึงหลงผิดปลงพระชนม์พระบิดาเพ่ือแย่งชิงราชสมบัติ                 
แต่ภายหลังเมื่อทรงได้สดับค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงด ารงตนเป็นธรรมราชา 
ถึงกระนั้นระบบการปกครองตะวันออกและตะวันตกได้สืบสายสัมพันธ์จากอดีตมาสู่ปัจจุบันมีรูปแบบ
การปกครองที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยการปกครองดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นตาม
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หลักอธิปไตย 3 ดังที่กล่าวไปแล้ว และภายในอธิปไตยทั้ง 3 นั้นยังมีระบบที่ซุกซ่อนอยู่แม้แต่ในสมัย
ของพระพุทธเจ้า คือ ระบบทรราช เช่น ในยุคของพระพุทธเจ้ามีพระเทวทัตเป็นทรราชชั่วร้าย 
พยายามกระท าพุทธฆาตและจะยึดอ านาจสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า เป็นต้น 
 ระบอบการปกครองยุคพุทธกาล คืออัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย 
ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย เริ่มต้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม              
ของมนุษย์ทั้งหลาย ในทางพุทธศาสนาคือ กองกิเลสที่มีปฏิกิริยาต่อการแสดงพฤติกรรมในการใช้
อ านาจของมนุษย์ คือ ตัณหา มานะและทิฐิ มนุษย์มีตัณหา คือมีความต้องการลาภ สรรเสริญ                
และผลประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีมานะใช้อ านาจ คือ ความถือตัวต้องการโดดเด่นเป็นใหญ่                
ใครจะใหญ่จะเด่นดังกว่าตนไม่ได้ เพราะตัวมานะนั้นจึงกลายเป็นทิฎฐิ คือ ตัวทฤษฎี ความหลงยึดติด 
ความยึดมั่นถือมั่น เช่น พวกของฉัน ชาติของฉัน นั่นคือการมีทัศนคติที่คิดว่าความเห็นของตน                  
กลุ่มของตนเท่านั้นถูกต้อง คนอ่ืนผิดพลาดหมดจากประเด็นดังกล่าว น ามาสู่ข้อสรุปความ                     
เป็นอัตตาธิปไตยคือตนเป็นใหญ่เป็นเผด็จการทางความคิด สอดคล้องกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ดังพระเจ้าหลุยที่  14 ฝรั่งเศส (2204: 1661) ที่ประกาศว่า “The king can do no wrong” 
พระมหากษัตริย์ท าอะไรก็ไม่ผิด หรือเป็นนักเผด็จการแบบฮิตเลอร์ที่มีนโยบายล้างเผ่าพันธุ์ชนชาติยิว 
กรณีของ พล พต ใช้ระบบทรราช คือ ระบบเข่นฆ่าประชาชนชาวกัมพูชา ถึง 2 – 3 ล้านคนและฆ่า
พระสงฆ์ 8 หมื่นรูป แม้แต่การปกครองโดยหมู่คณะ (Oligarchy) ย่อมถือว่าเป็นการใช้อธิปไตยในนาม
ของอัตตาธิปไตย ซึ่งเป็นระบบ Big Man Theory ทฤษฎีผู้น าแบบนักเลงโต คือ สั่งการให้ประชาชน
ปฏิบัติตามโดยใช้กฎหมายของตนเป็นเครื่องมือ ที่เรียกว่า Ruled By Law ไม่ใช่การปกครอง โดยนิติ
รัฐ หรือ Rule of law โดยการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสถาบันทางการเมืองหรือองค์กร
รองรับอ านาจแต่อัตตาธิปไตย    
 ต่อมาคือ หลักโลกาธิปไตย คือโลกเป็นใหญ่ ตามกระแสโลกหรือชาวโลก คือ หลักการ
ปกครองที่ยึดความคิดเห็นของคนหมู่มาก หรือคนส่วนใหญ่ หรือระบอบเสียงข้างมาก ยึดเสียงของโลก 
ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้คือระบอบการปกครองโดยประชาชนซึ่ งเรียกว่า ประชาธิปไตย(people 
democracy) มีหลักการอ านาจมาจากประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน ซึ่งเกิดจากการปฏิวัติ
จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น ระบบการโค่นล้มระบบกษัตริย์ของอังกฤษโดยการเรียกร้องกฎ
บัตรใหญ่แห่งอิสรภาพ Magna Carta (ค.ศ.2215) ถือว่าเป็นกฎบัตรที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่น ามาสู่                
การใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน  การที่กฎบัตรเกิดขึ้นมานั้นเนื่องจากข้อขัดแย้งระหว่าง                 
พระสันตะปาปากับพระเจ้าจอห์นและคณะขุนนางอังกฤษของพระองค์ เกี่ยวกับสิทธิ์ของ
พระมหากษัตริย์ โดยกฎบัตรบังคับให้พระมหากษัตริย์ทรงสละสิทธิ์บางอย่างและยอมรับกระบวนการ
ทางกฎหมายบางอย่าง และยังให้รับว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย  
รัฐสภาอังกฤษได้ผ่านพระราชบัญญัตินี้ด้วยสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง  The Bill of Right  ถือว่าเป็น
กฎหมายหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษที่นอกเหนือจากกฎบัตร
ใหญ่ Magna Carta 
 การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอเมริกาในการปฏิเสธอ านาจการปกครองจากพระราชินี
อังกฤษในปี ค.ศ.1776 เพ่ือแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศอังกฤษ โดยมีกองทัพฝรั่งเศสช่วยเหลือช่วย
รบจนอเมริกาได้อิสรภาพในการปกครองตนเอง ระบอบประชาธิปไตยที่มีผู้น าประเทศมาจากการ
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เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของประเทศ(Presidential system) และน าไปสู่การปฏิวัตินองเลือดที่
ส าคัญที่สุดของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 – 1799 จากการปฏิวัตินี้ เกิดภาวะโดมิโนท าให้เกิดการล้ม
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในโซเวียต ในปี ค.ศ.1917 และในประเทศไทย พ.ศ. 2475  และการล้ม
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศจีนโดย ดร.ซุน ยัดเซ็น ในปี ค.ศ.1911 และการปฏิวัติใหญ่
โดยประธานเหมา เจ๋อ ตุง ในปี ค.ศ.1949 นั้นคือการต่อสู้ของระบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย 
 ส่วนธรรมาธิปไตยนั้น ซึ่งเป็นการใช้หลักธรรมคือ หลักของเหตุผลหลักของความเป็น
จริง ตามความเป็นจริง ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด หลักการใช้อ านาจของธรรมาธิปไตยนั้น คือ การใช้
หลักธรรมคือหลักของ ความมีเหตุผล ความถูกต้องความเป็นธรรม ผ่านกระบวนการศึกษาการสร้าง
ความเป็นธรรม การให้ความเป็นธรรม ความเป็นกลางปฏิเสธการแก้ไขด้วยวิธีการอคติ คือ                    
ความล าเอียงโดยใช้การไม่เป็นธรรม 4 ประการ คือ 1. ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะความชอบ 2. โทสาคติ 
ล าเอียงเพราะความชิงชัง 3. โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลง 4.ภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัวนักปกครอง
ธรรมาธิปไตยจะไม่ใช้อคติดังกล่าวมาตัดสินใจหรือปฏิบัติในองค์การ หรือในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งส่วนบุคคลหรือสังคม และธรรมาธิปไตย ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)                     
ได้ชี้ให้เห็น ธรรมาธิปไตย คือ แกนกลางของการปกครองที่ชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้อ านาจ ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมของจัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศก
ผู้เหี้ยมโหด) เมื่อประมาณ 300 ปี หลังพุทธปรินิพาน โดยสามเณรนิโครธอายุ 7 ขวบ มีลักษณะสงบ
สง่าเป็นที่เลื่อมใส่ จึงนิมนต์ขอฟังความรู้จากสามเณรให้โอวาท แก่พระเจ้าอโศกสามเณรได้กล่าวถึง 
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า “ความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตาย ความประมาท                     
เป็นหนทางแห่งความตาย” เนื่องจากได้พบธรรมะ พระเจ้าอโศกได้เปลี่ยนความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) 
มาเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่โหดร้ายมาเป็น
พฤติกรรมที่มีความสงบ เมตตา ทรงเปลี่ยนแว่นแคว้นของพระองค์ให้เป็นอาณาจักรแห่งพุทธธรรม  
จึงเรียกว่า ปกครองด้วยธรรมาธิปไตย 
 ส าหรับปัจจัยบ่งชี้ความเป็นธรรมาธิปไตยนั้น จากหลักฐานในพุทธธรรมพระพุทธองค์
ทรงชี้ให้ เห็นแก่นธรรมน าโลก คือ หลักการที่จะน าหลักธรรมไปบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ                          
เพ่ือการปกครองหรือการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถถอดออกมาจากหลักธรรม 10 ประเด็นที่เหมาะสม
ต่อการบริหาร กล่าวคือ หลักทศพิธราชธรรม 10, จักวรรดิวัตร 12, ราชสังควัตถุ 5 และพระราชพละ
หรือขัตติยพล 5 และยังมีหลักธรรมซึ่งผู้ปกครองที่ปฏิบัติเช่น พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, การเว้น
อคติ 4, สัปปุริสธรรม 7, สาราณียธรรม 6, อปริหานิยธรรม 7 ในพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับหลักการปกครองของพระองค์ ดังพระราชนิพนธ์นิราศรบพม่าท่า
ดินแดงได้บันทึกไว้  
  “อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา 
  ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา    แด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดม 
  ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี    สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม 
  เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม   ถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดา 
  คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า    ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา 
  พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา   พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน” 



80 
 

 และพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่  1)                  
ได้ทรงประกาศพระราชปณิธานว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภ์ ยอยกประพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา 
รักษาประชาชนและมนตรี”  

 ทั้งหมดนี้ ถือได้ว่ามีสาระสรุปอยู่ในพระปฐมบรมราชโอการในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 
ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 ธรรมาธิปไตยเป็นยอดธรรมของอธิป ไตยทั้ งหลายโดยวางระบบการปฏิบัติ                        
ตามหลักธรรมทั้ง 10 หมวดที่ได้กล่าวไปแล้ว มีบทบาทในการเจือจางความแข็งกร้าวของระบอบการ
ปกครองทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และทรราชาธิปไตย  ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 4 กรณี ใน               
สมัยพุทธกาล 

 กรณีที่ 1 พระเทวทัตเพ่ือนร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงพระเยาว์ ดูเหมือน                
เป็นพระสหายกัน เป็นพ่ีเขยของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อมาบวชจึงกบฏต่อองค์กรพุทธศาสนาถึง                   
กับพยายามพุทธฆาต จึงถือว่าเป็นเสมือนทรราชเพราะไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและมีความหลงผิด
ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก 

 กรณีที่ 2 พระเจ้าอชาศัตรูเชื่อค าสอนของพระเทวทัต โดยยุยงพระเจ้าอชาตศัตรูยึด
สมบัติจากพ่อ ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารพระบิดาแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองอาณาจักร 
ส่วนอาจารย์คือพระเทวทัตจะยึดอ านาจจากพระพุทธเจ้าและเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์(บริหารภิกษุสงฆ์)
แทนพระพุทธเจ้า 

 จากกรณีทั้งสองที่กล่าวไปนั้น พบว่า กองกิเลสตัณหา มานะ ทิฏฐิ เป็นตัวที่ห่อหุ้ม
พฤติกรรมของมนุษย์ และด้วยความโลภ โกรธ หลง ท าให้เกิดระบบอัตตาธิปไตย ผู้ปกครองที่                 
เป็นอัตตาธิปไตยที่ไม่มีธรรมาธิปไตย  จึงกลายทรราชาธิปไตย ใช้กฎแห่งความพยาบาทเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาอ านาจ  

 กรณีที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชในเบื้องต้นโหดเหี้ยมเข่นฆ่าเพ่ืออ านาจอันยิ่งใหญ่                            
ซึ่งเป็นไปตามทิฏฐิ มานะ จนได้สมญานามว่า จัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยม) ก่อนจะมานับ
ถือพระพุทธศาสนา มีความดุร้ายเหี้ยมโหดเป็นอย่างยิ่ง ได้สั่งฆ่าผู้ที่กระด้างกระเดื่องจ านวน 500 คน 
ใครไม่เชื่อฟังพระองค์ให้ฆ่าเสีย เมื่อนางสนมก านัลไปหักกิ่งก้านดอกอโศกเล่น พระองค์ทรงสั่งจับนาง
สนมก านัลนั้นเผาทั้งเป็น เมื่อน าทัพไปรบที่แคว้นกลิงคะ (สงครามสุดท้ายของพระเจ้าอโศกมหาราช) 
มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมากจึงเกิดความสังเวช ตั้งใจแสวงหาสัจธรรม และพบนิโครธสามเณร 
ที่ มีกิ ริยาสงบเรียบร้อยจึ งทรงนิมนต์  สามเณ รนิ โครธไปแสดงธรรมจึ งเกิดความเลื่ อมใส                               
ในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ถัดมาได้ฟังธรรมจากพระสมุทรเถระทรงส่งกระแสจิตไปตามธรรม
เทศนาจนเข้าถึงพระรัตนตรัย 

 จากกรณีของพระเจ้าอโศก พบว่า ไม่ต่างจากสองกรณีข้างต้น กล่าวคือถูกห่อหุ้มด้วย
ความโลภ โกรธ หลง ท าให้เกิดระบบอัตตาธิปไตย ที่ ไม่มีธรรมาธิปไตย  แต่เมื่อได้สดับธรรม                    
จากนิโครธสามเณร ก็ท าให้เรียกได้ว่า ต้นคดปลายตรง จากพฤติกรรมทรราชปรับมาเป็นพฤติกรรม
ฝ่ายดีแม้แต่ในบุคคลคนเดียวที่เรียกว่า อัตตาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตย 
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 กรณีที่ 4 แคว้นวัชชีผู้ไม่แพ้เพราะความสามัคคีของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีซึ่งเป็นแคว้น
ขนาดใหญ่และเจริญกว่าแคว้นใด การปกครองแคว้นวัชชีปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมกษัตริย์แต่
ละพระองค์มีพระราชโอรส และบริวาร และปกครองแผ่นดินทรงมีฐานะเสมอกัน ทรงยกย่องให้เกียรติ
กันทุกกิจกรรมทรงร่วมปรึกษาหารือกัน กิจการใดๆเกิดขึ้น ยึดมั่นในอปริหานิยธรรมเน้นความสามัคคี
เป็นหลัก หากถูกโจมตีเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีทรงร่วมกันต่อสู้ร่วมกัน หากแต่ในสมัยนั้นเจ้าอชาตศัตรู
อ่อนแอ กระท าการอันไร้ศักดิ์ศรี ใช้แผนบ่อนท าลายโดยส่งวัสสการพราหมณ์ยุยงโอรสกษัตริย์                   
โดยน าเอาจุดด้อยของยุวกษัตริย์มายุแหย่สร้างรอยร้าว เหล่ายุวกษัตริย์น าเรื่องการกล่าวถึงปมด้อย
ของตนไปทูลพระบิดา กษัตริย์แต่ละพระองค์ต่างเชื่อในโอรสของตน ท าให้ขุ่นเคืองไปทั่วในหมู่กษัตริย์
ลิจฉวี ใช้เวลาเพียง 3 ปีเท่านั้นความสามัคคีที่เหนียวแน่นก็แตกยับแม้วัสสการพราหมณ์ทดสอบด้วย
การตีกลองรบก็ไม่มีกษัตริย์ไหนออกมารับผิดชอบน าทัพออกรบ เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพมาเหล่า
กษัตริย์ลิจฉวีขาดความสามัคคี ผลคือวัสสการพราหมณ์เปิดประตูเมืองให้ศัตรู ความพ่ายแพ้จึ งเป็น
รางวัลของความแตกสามัคคี 

 ระบบการปกครองของกษัตริย์ลิจฉวี เป็นโลกาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยมีความเข้มแข็ง 
เมื่อมีเอกภาพก็เป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครบุกท าลายและเอาชนะสงครามได้เพราะหลักอปริหานัยธรรม 
7 ประการ แต่เมื่อแตกความสามัคคีขาดหลักธรรมเพราะการยุแหย่ของวัสสพราหมณ์ผล คือเกิดความ
หายนะเพราะขาดธรรมาธิปไตย คงเหลือไว้เฉพาะความเป็นโลกาธิปไตย 

 อุดมการณ์การปกครองทุกระบบที่ เกิดขึ้น เป็นระบบที่คิดค้นวิธีการใช้อ านาจ                    
เพ่ือการปกครอง อยู่เหนือผู้อื่น ยิ่งหากการใช้อ านาจที่มีเป็นไปเพ่ือความปรารถนาของตนเองเป็นหลัก 
โดยขาดธรรมะเป็นเครื่องห่อหุ้มอุดมการณ์การปกครองก็จะน าไปสู่การเป็นอนาธิปไตยในปรัชญา
ธรรมาธิปไตยจึงมีข้อเสนอใช้ระบอบธรรมาธิปไตยเป็นกลไกในการปกครอง เพราะสถานะของอ านาจ
ในระบอบธรรมาธิปไตยเป็นอ านาจในการเข้าถึงความสงบเย็นภายในและเป็นอิสระจากความทุกข์ 
กล่าวคือเป็นอ านาจแห่งความเมตตา การเกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน เป็นอ านาจที่ไม่เรียกร้องชื่อเสียง
เกียรติยศ ไม่ปรารถนาที่จะบงการผู้อ่ืนหรือจัดการธรรมชาติแวดล้อม แต่ก็ท าให้ชีวิตเต็มอ่ิมและเป็น
สุขตั้งแต่ระดับปัจเจกไปถึงระดับสังคม แนวคิดธรรมาธิปไตยดังที่ได้กล่าวไปนั้น เป็นรัฐศาสตร์ที่เสนอ
แนวทางการปกครองอย่างสร้างสรรค์เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการปลดปล่อยความทุกข์ยาก เคารพความ
หลากหลาย ยึดมั่นต่อสวัสดิภาพในคุณค่าของชีวิตไม่ว่าชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ ไม่ขัดขวางการสร้างสรรค์
เสรีภาพ ความเสมอภาค และสันติภาพ มีเป้าหมายเพ่ือการยุติความ โหดร้ายในโลก ท าหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านความรัก การมีชีวิตที่ดี และการแสดงออกอย่างอิสระถึง
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ 
 
  
 



82 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เรื่อง พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการ                  
เพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ สามารถสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามล าดับดังนี้ 

 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก  
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
 3. เพ่ือเสนอระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพ่ือการสร้าง

ความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ”                  

ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย โดยแหล่งข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary  Data)  และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data) ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจัดหมวดหมู่
และการตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลให้ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ                 
หรือประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
อ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐและเสนอแนะระบอบการปกครอง                      
แบบธรรมาธิปไตยในฐานะอุดมคติเพ่ือการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ                      
โดยมีผู้เข้าร่วมในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบการเมืองไทย              
และเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพื่อการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ” 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา พระสงฆ์ และสื่อมวลชน จ านวน 120 รูป/คน 
จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Context Content 
Analyses)   

 
5.1.สรุปผลการวิจัย 
 

 1) แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก  
แนวความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนาไม่มีการจัดเป็นระเบียบทางการเมือง                    

และการปกครองอย่างชัดเจน แต่แนวความคิดนี้ปรากฏอยู่ในลักษณะการสนทนาที่พระพุทธเจ้า              
ได้ตรัสเรื่อง การเมืองกับพระสงฆ์ในบางโอกาสเท่านั้น ดังเช่น ตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับ                      
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การล่มสลายของเมืองปาฏลีบุตร  การก าเนิดรัฐในอัคคัญญสูตรและตรัสข้อสงสัยเรื่องการเมือง                 
การปกครองที่เหล่าพระสาวกทูลถามในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งทรงกล่าวถึง เรื่องการเมืองแก่พราหมณ์
และกษัตริย์ที่มาทูลถามถึงวิธีการบริหารบ้านเมืองและทรงให้ค าแนะน า  ตลอดจนกลยุทธ์                         
ในแนวทางแก้ไข ดังนั้น  แนวความคิดทางการเมื องการปกครองที่ปรากฏในพระไตรปิฎก                         
จึงเป็นการวิเคราะห์ พุทธด ารัสของพระพุทธเจ้าในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงแนวความคิด       
ดังกล่าว ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางการเมืองต่อไป 

การก าเนิดรัฐและผู้ปกครองทางพระพุทธศาสนาปรากฏในอัคคัญญสูตรและมหาโควิน 
ทสูตร นอกจากนั้นยังมีการเกิดรัฐตามแนวปฏิจจสมุปบาท โดยแสดงให้เห็นถึงเหตุปัจจัยภายในตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสาเหตุที่ผลักดันให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมเป็นรัฐได้ หน้าที่ของรัฐ
หรือผู้ปกครอง จะต้องท าหน้าที่หรือปฏิบัติตามอ านาจ ในการสั่งการควบคู่กัน และทั้งอ านาจหน้าที่
ล้วนย่อมมีขอบเขตก ากับ เหตุนี้อ านาจ หน้าที่และขอบเขตของผู้ปกครองหรือผู้น าตามทรรศนะ      
ของพระพุทธศาสนาจึงตกอยู่ภายใต้กรอบแห่งหลักการของความถูกต้องและชอบธรรมทั้งสิ้น 
กล่าวคือ การใช้ธรรมเป็นอ านาจ  หลักธรรมรัฐส าหรับนักการเมืองการปกครองในการเมือง           
การปกครองนั้น การมีหลักธรรมถือเป็นอุดมคติส าคัญและเป็นหลักการที่จะเอ้ืออ านวยต่อประโยชน์
สุขของประชาชนภายในรัฐ ทั้งประชาชนเองก็ปรารถนาอยากได้ผู้น าที่มีคุณธรรม เรียกว่า  หลักธรรม
รัฐส าหรับนักการเมืองการปกครอง เพ่ือความสันติของสังคมประกอบด้วยจักรวรรดิวัตร 12 
ทศพิธราชธรรม 10 และหลักธรรมผู้ครองแผ่นดินหรือราชสังคหวัตถุ 4 

รูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือแบบราชาธิปไตย              
หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และแบบสาธารณรัฐ แบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีอ านาจเด็จขาด
ในการปกครองรูปแบบการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา คือ  การใช้อปริหานิยธรรม                   
เป็นหลักส าคัญในการปกครอง เพ่ือแก้ปัญหาทางการเมือง เรียกว่าระบบสามัคคีธรรมซึ่งเป็นระบอบ
การปกครองที่ใช้อยู่ในแคว้นวัชชี มีอยู่ 7 ประการ คือ 1. หมั่นประชุมกันเนือง ๆ 2. พร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันท ากิจพึงกระท า 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ 
ไม่ถอนสิ่ งที่ ได้บัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติอยู่ ในวัชชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้ว                           
4. สักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นใหญ่ของพวกเจ้าวัชชีและจักเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้น   
5. ไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรี หรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วย 6. สักการะเคารพ นับถือบูชาเจดีย์ของพวก
เจ้าวัชชีทั้งภายในและภายนอกและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ที่เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้น
ให้เสื่อมสูญไป 7. อารักขาป้องกัน คุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอ
พระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้นหลักธรรมที่กล่าว
มานี้เป็นหลักการเมืองการปกครองปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม เรียกว่า อปริหานิยธรรม                 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัชชีอปริหานิยธรรม เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง แห่งความเสื่อม 

ในการปกครองพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญในหลักธรรมมากกว่าตัวบุคคล                               
เพราะว่าหากมีการประพฤติตามความคิดของบุคคลแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังได้                  
แต่ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยแล้วความเสื่อมก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้                 
ดังนั้น รูปแบบการปกครองที่ทรงวางรากฐานให้เป็นกรอบการปกครอง คือ ระบบธรรมรัฐที่ผู้ปกครอง
ต้องด ารงตนเป็นธรรมราชาโดยกรอบคุณค่าการปกครองแบบธรรมรัฐประกอบด้วย 1. ธรรมรัฐ                 
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เป็นการปกครองที่มีระบบวัฒนธรรมที่ส่งเสริมควบคุม และก าหนดจริยธรรม ศีลธรรมของบุคคล
ชุมชนซึ่งมีผลไปถึงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม 2. หลักธรรมในธรรมรัฐสามารถ
ช่วยตรวจสอบ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงความต้องการ แรงขับหรือความสนใจ ตลอดจนบังคับจิตใจ 
ความรู้สึก หรืออารมณ์ของคน ด้วยการให้แบบแผนแห่งค่านิยมหรืออุดมการณ์อันสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องของการบังคับตัวเอง หรือควบคุมบังคับภายใน อันได้แก่การที่คนเราจะมีศีลสัตย์ รวมทั้งมี
วิชาและความประพฤติ พร้อมกันไปด้วย 3. หลักธรรมรัฐมุ่งส่งเสริมให้บุคคลหมั่นส ารวจฝึกฝน
ปรับปรุงเคารพเชื่อมั่นช่วยเหลือและรับผิดชอบตัวเองและยังสอนให้คนเรารู้จักเหตุผล กาลเทศะรู้จัก
ธรรมชาติและความต้องการของผู้อ่ืนตามความเป็นจริง รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการปกครองหมู่คณะ
หรือปกครองประเทศ 4. หลักธรรมในธรรมรัฐยังส่งเสริมให้มนุษย์มีความรับผิดชอบในการปกครอง 
โดยมุ่งไปที่มีการตรวจสอบภายใน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงตนเองและการพัฒนาจิตใจเป็นส าคัญ                   
เพราะการปกครองหรือการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยหลักธรรมย่อมจะขึ้นอยู่กับการมีคุณธรรม                 
หรือจริยธรรมของผู้น าเองเป็นหลัก ซึ่งหากผู้ปกครองหรือผู้น ามีจิตใจสูง และรู้จักการใช้พระคุณควบคู่
กับการใช้พระเดช และมีการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ๆ การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น
เป็นต้น การปกครองแบบธรรมรัฐจึงมีลักษณะแตกต่างจากการปกครองโดยทั่ว ๆ ไป พระพุทธศาสนา
มีทรรศนะในการปกครองแบบมองจากตัวเองไปสู่ภายนอกกล่าวคือมีทรรศนะว่า เมื่อมีมนุษย์แต่ละคน
สามารถปกครองตนเองได้แล้ว เขาย่อมสามารถปกครองผู้อื่นได้  

 
 2) การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
 การบริหารอ านาจตามแนวคิดในระบอบการปกครองแบบธรรมรัฐ ยึดหลักหัวใจของ

พระพุทธศาสนา  3 ประการ คือ ไม่ท าชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องใส กล่าวคือ  ความชั่ว คือ ความชั่วทาง
กายเรียกว่ากายทุจริตมี 3 อย่าง คือ (1) ฆ่าสัตว์ (2) ลักทรัพย์ (3) ประพฤติผิดในกามความชั่วทาง
วาจาเรียกว่าวจีทุจริตมี 3 อย่าง คือ (1) พูดเท็จ (2) พูดส่อเสียด (3) พูดค าหยาบ (4)พูดเพ้อเจ้อความ
ชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริต มี 3 อย่างคือ (1) เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืน (2)มีจิตพยาบาท (3) เห็นผิด 
ดังนั้น การไม่ท าชั่วก็คือ (1) เว้นจากการฆ่าสัตว์ (2) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
(3)เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (4) เว้นจากการพูดเท็จ (5)เว้นจากการพูดส่อเสียด (6)เว้นจากการ
พูดค าหยาบ (7) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (8) ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา (9) มีจิตไม่พยาบาท (1๐) 
มีความเห็นชอบ  

 ความดีมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การไม่ท าชั่ว 1๐ อย่างดังกล่าวนั่นแหละ คือ ความดี
ส่วนที่ 2 ความดีที่ เสริมเข้าไปอีกเพ่ือให้เกิดความดียิ่ง  ๆ ขึ้นไปจัดเป็นบุญบารมีประกอบด้วย                      
(1) ทาน การให้ปันสิ่งของ (2) สีล ประพฤติเรียบร้อยดีงาม (3) ภาวนา อบรมจิตใจ (4) อปจายนะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน (5) เวยยาวัจจะขวนขวายรับใช้มีจิตอาสา (6) ปัตติทาน เฉลี่ยความดีให้ผู้ อ่ืน                          
(7) ปัตตานุโมทนายินดีในความดีของผู้อ่ืน (8) ธัมมัสสวนะฟังธรรมศึกษาหาความรู้ (9) ธัมมเทสนา  
สั่งสอนธรรมให้ความรู้แก่ผู้อื่น (10) ทิฏฐุชุกัมม์ปรับความเห็นให้ถูกตรง 

 ท าจิตให้ผ่องใส คือ การฝึกฝนอบรมกล่อมเกลาตามหลักไตรสิกขา หมายถึง                 
การฝึกฝนกล่อมเกลากายวาจาให้มีความเรียบร้อยดีงาม สงบเสงี่ยม ท าให้พร้อมที่จะฝึกและสะดวก    
ที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิซึ่งจะท าให้เกิดปัญญาในการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขานี้ศีลเป็นพ้ืนฐาน    
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เพ่ือก้าวไปสู่ความเจริญขั้นต่อไปคือ “จิตสมาธิ”ศีลก็คือ เจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความด าริ                 
ในการที่จะท าความชั่วใด ๆ อยู่ในใจซึ่งท าให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดโปร่งท าให้เกิดความคิดเห็น
แจ่มแจ้งนั่น คือ ปัญญา 

 เมื่อตระหนักถึงหลักการส าคัญนี่แล้ว ผู้ใช้อ านาจในการปกครองจะสามารถพบ                 
แนวบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสร้างสันติสุขในรัฐที่เหมาะกันสถานการณ์  ทั้งนี้ผู้น ารัฐย่อมจะมีหลักการ
ปกครองรัฐอยู่แล้วสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองในรัฐได้  แต่ท้ายที่สุดก็เกิดปัญหาความวุ่นวาย              
จึงถือว่ายังมีจุดบกพร่องที่ จะต้องเติมเต็มอยู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นหลัก                
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นานแล้วแต่ก็เป็นสัจธรรมอยู่ว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้นั้นย่อมได้รับผลเอง 
(สันทิฏฐิกะ) และไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา (อกาลิกะ) ดังนั้น  จึงสามารถน าเป็นหลักคิด เพ่ือเติมเต็ม
จุดบกพร่องหลักการปกครองรัฐได้ บทเรียนที่ได้จักกวัตติสูตรก็คือ “ธรรมวิชัย”การชนะข้าศึกโดยมิ 
ต้องใช้อ านาจมิต้องใช้ศัตราแต่ใช้ธรรมนั่นแหละ ท าให้สามารถครองความยิ่งใหญ่ทั่วโลก พระเจ้าอโศก
มหาราช หลังจากที่ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาทรงด าเนินนโยบายตามหลักการที่ปรากฏ                   
ในจักกวัตติสูตรนี้ทรงเปลี่ยนเสียงกลองศึกให้เป็นเสียงกลองแห่งธรรม (ธัมมเภรี) ทรงด าเนินนโยบาย
บริหารบ้านเมืองโดยหลักธรรมวิชัย (ชนะโดยธรรม) ก็อยู่ในจักรวรรดิวัตรข้อธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรม
เป็นใหญ่ การที่พระองค์ทรงปกครองจัดการรักษาอันชอบธรรมแก่ประชาชนดังพ่อปกครองลูกก็อยู่ใน
จักรวรรดิวัตรข้อธรรมิการักขา คือ การรักษาอันชอบธรรม การที่พระองค์ทรงป้องกัน มิให้เกิด                 
ความเลวร้ายขึ้นในรัฐและปราบปรามเรื่องเลวร้ายที่เกิดให้หมดสิ้นไปจากรัฐก็อยู่ในจักรวรรดิวัตร                
ข้ออธรรมการนิเสธนา เป็นต้น 

 3) แนวคิ ด ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิป ไตย ในฐานะอุดมคติ                           
เพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 

 ธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยชนชั้นน าที่มาจากมติมหาชน เพ่ือมา                 
ท าหน้าที่บริหารองค์กรหลักแห่งรัฐอันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ  ฝ่ายนิติบัญญัติ                   
ระบบราชการ ทหาร และองค์กรอิสระทั้งหลาย โดยชนชั้นน าต้องน าประชาชน ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ
บนพ้ืนฐานของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุนทางวัฒนธรรมและพุทธธรรม ปัจจัยทั้ง                    
3 ประการ นับว่าเป็นกลไกที่ท าหน้าที่ผสานความเป็นเนื้อเดียวกันของระบบย่อยต่าง ๆ ทั้ง 6 ระบบ              
ในการปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้ใช้อ านาจที่สร้างความเป็นธรรม โดยอ านาจที่ กล่าวถึง 
คือ อ านาจแห่งธรรมหรือพุทธอ านาจ (Dhamma Power) อ านาจที่ใช้เพ่ือให้เกิดการตื่นรู้ เพ่ือสร้างรัฐ
ให้เป็นพ้ืนที่ของพลเมืองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักปรัชญาด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจ                        
ที่ พ่ึ งตนเองได้ เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยู่พอกินเป็ นหลักซึ่ งไม่ได้ เน้นก าไรสุทธิ                     
หรือความร่ ารวยเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นระบบเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9               
ทรงด าริขึ้นมาเพ่ือแสวงหาทางออกจากวิกฤติเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็
คือ " การที่ พ่ึ งตนเองได้ " เน้นให้คนในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภค                  
อย่างพอเพียง ไปจนถึงขั้นการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและเสริมทักษะทางวิชาการ        
ที่หลากหลาย ใช้ชุมชนด ารงอยู่ได้ด้วยการยึดหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ื อเผื่อแผ่                  
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความสงบสุขของผู้คน 
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ในสังคมประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ที่ส าคัญต้องไม่ท าตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน  
จากการบริโภค (Consumption) 

ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้คู่ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์  อันเกิด 
จากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่นรวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันสังคม                    
ท าให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรม
การถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน เมื่อได้รับ          
การพัฒนา จะก่อให้เกิดมูลค่า โดยเริ่มที่มูลค่าทางจิตใจ เป็นเกราะที่เข้มแข็งช่วยปกป้องจิตใจของผู้คน
ในชุมชนไม่ให้ตกต่ าและมูลค่าที่เป็นทุนเป็นการสร้างมูลค่า เพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีแต่การสร้าง
มูลค่าที่เป็นทุน ต้องไม่ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมถูกท าให้ตกต่ าไปเป็นเพียงสินค้าต้องรักษาและอนุรักษ์ 
ให้คงสภาพและมีความส าคัญดังเดิม สามารถผลิตซ้ าส่งต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ ในขณะเดียวกันสัมมา
พัฒนาก็ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาไม่ได้ ต้องใช้ความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลายสนับสนุนการพัฒนา                
ขาดความรู้มี เพียงความดีการพัฒนาก็จะมืดบอด แต่มีความรู้แต่ขาดความดี การพัฒนาจะถูก                      
ท าให้ว่างเปล่า แผ่วเบา ดังนั้น ความรู้กับความดีต้องเป็นส่วนผสมอย่างลงตัวในการพัฒนา  

 พุทธธรรม คือ การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับการปกครอง 
เพ่ือให้เกิดธรรมาธิปไตยการปกครองที่อาศัยธรรม คือ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมือใน                   
การปกครอง ในระบอบธรรมาธิปไตย หลักธรรมที่บ่งชี้ในการสร้างธรรมาธิปไตย ประกอบด้วย                
1. ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา) ในกิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ
, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้การสละ
ทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2) ศีล คือ ความ
ประพฤติดีงาม ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง 
และเป็นที่เคารพ นับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน 3) ปริจจาคะ คือ การบริจาค 
เสียสละความสุขส าราญเป็นต้น ตลอดถึงชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 4) อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต
มีความจริงใจไม่หลอกหลวงประชาชน 5) มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีอัธยาศัย  ไม่เย่อหยิ่ง                 
หยาบคายกระด้างถือองค์มีความสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไมให้ได้ความรักภักดี                  
แต่มิขาดย าเกรง 6) ตปะ คือ ความทรงเดชแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง าย่ ายีจิตระงับยับยั้ง
ข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอหรือ
อย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียร ท ากิจให้บริบูรณ์ 7) อักโกธะ คือ ความไม่โกรธไม่กริ้วกราด          
ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและท ากรรมต่าง ๆ ผิดพลาด เสียธรรม มีเมตตา
ประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและกระท าการด้วยจิตอันราบเรียบ เป็นตัวของตนเอง       
8) อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์แรงงานเกิดขนาด          
ไม่หลงระเริงอ านาจ ขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ ใด                   
เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 9) ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบาก
กายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมด
ก าลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม 10) อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรมวางองค์
เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าที่ดีร้าย ลาภสักการะ                 
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หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด สติมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม                  
คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้
เคลื่อนคลาดวิบัติ 2. จักรวรรดิวัตร 12 หลักประพฤติปฏิบัติของจักรวรรดิวัตร (วัตรของพระเจ้า
จักรพรรดิ), พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ ,ธรรมเนียมการบ าเพ็ญพระราชกรณีย์
ของพระเจ้าจักรพรรดิ,หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 1) อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ คือ สงเคราะห์                
ชนภายในและพลกายกองทหาร 2) ขตฺติเยสุ คือ สงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลาย 3) อนุยนฺเตสุ     
คือ สงเคราะห์เหล่าเชื้อพระวงศ์ผู้ตามเสด็จเป็นราชบริพาร 4) พฺราหฺมณคหปติเกสุ คือ คุ้มครอง
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย 5.นิคมชนปเทสุ คือ คุ้มครองชาวราษฎร์พ้ืนเมืองทั้งหลาย 6) สมณพฺ
ราหฺมเณสุ คือ คุ้มครองเหล่าสมณพราหมณ์ 7) มิคปกฺขีสุ คือ คุ้มครองเนื้อนกที่เอาไว้สืบพันธ์                   
8) อธมฺมการปฏิกฺเขโป คือ ห้ามปรามมิให้มีการประพฤติอันผิดธรรม 9) อธนาน  ธนานุปฺปทาน                 
คือ ท านุบ ารุงผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ 10)  สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉน  คือ เข้าไปหา                 
และสอบถามปัญหากะสมณพราหมณ์ 11)  อธมฺมราคสฺส ปหาน  คือ เว้นความก าหนัดในกาม                 
โดยอาการไม่เป็นธรรม 12) วิสมโลภสฺส ปหาน  คือ เว้นโลภอันไม่ควร 3. กาลามสูตรกังขานิยมฐาน 
10 วิธีการปฏิบัติในเรื่องที่สงสัยหรือหลักความเชื่อ ด้วยปัญญา คือ การพิจารณาศึกษาอย่างทั่วถึงโดย
ใช้หลักของโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าตรัสแก่ ชาวกาลามะหมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล ดังนี้                 
1) มา อนุสฺสเวน คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 2) มาปรมฺปราย คือ อย่างปลงใจเชื่อ ด้วย
การถือสืบ ๆ กันมา 3) มา อิติกิราย คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4) มา ปิฎกสมฺปทาเนน คือ 
อย่างปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต าราหรือคัมภีร์ 5) มา ตกฺกเหตุ  คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก                  
6) มา นยเหตุ คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน 7) มา อาการปริวิตกฺเกน คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วย
การคิดตรองตามแนวเหตุผล 8) มา ทิฏฺฐิ นิชฺฌานกฺขนฺติยา คือ อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่
พินิจไว้แล้ ว 9) มา ภาพรูปตาย คือ  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้                     
10)  มา สมโณ โน ครุ คือ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะรูปนี้ เป็นครูของเรา                      
4. อปริหานิยธรรม 7 ของกษัตริย์วัชชีหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย                          
1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกัน
ท ากิจที่พึงท า 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ตาม
หลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามหลักการที่วางไว้เดิม  4) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เคารพนับถือท่าน
เหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 5) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิ
ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 6) เคารพสักการบูชาเจดีย์ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์
ต่าง ๆ ประจ าชาติทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 7) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้ งหลาย
บรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไปตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมา
สู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  5. มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค การน า
หลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งความส าเร็จธรรมแห่งทางสายกลางของมวลมนุษย์ในจักรวาลที่เป็น
แกนกลางของการน าธรรมาธิปไตยไปสู่การบริหารในภาพรวมของระบบการเมือง การบริหาร                   
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ซึ่งมรรคมีองค์ 8 
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อธิบายแกนหลักมี 3 ข้อ คือ ศีล + สมาธิ +ปัญญา ซึ่งน าไปปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จหลักการด าเนิน  
ทางสายกลาง เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด มีดังนี้ 1) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ 4                 
หรือเห็นไตรลักษณ์หรือรู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท                            
2) สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป 3) สัมมาวาจา 
คือ เจรจาชอบ ได้แก่  วจีสุ จริต  4) สัมมากัมมันตะ คือ กระท าชอบ ได้แก่  กายสุจริต  3                              
5) สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 6) สัมมาวายามะ คือ 
พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4   7) สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4                
8) สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน 4  6. หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว   
คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ทาน คือ 
การให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ  แบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน 
2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ  กล่าวค า
สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทาง
จริยธรรม 4) สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ ท าตนเสมอด้วยปลายปฏิบัติสม่ าเสมอในชนทั้งหลาย  
และเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 7. พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ,                    
ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ, หลักการความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ
และก ากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 
ประกอบด้วย 1) เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิด
ท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 2) กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลด
เปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของสัตว์  3) มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิต
ผ่องใสบันเทิงกอปรด้วย  อาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้ งหลายผู้ด ารงอยู่ในปกติสุข                
พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 4) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้
ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วย
รักและชัง พิจาณาเห็นกรรม ที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอัน
ตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรมรวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่
ควรท าเพราะเขารับผิดตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตนและ 8. สารณียธรรม 6  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึก
ถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย 1) เมตตากายกรรม คือ ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนมนุษย์
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 2) เมตตาวจีกรรม คือ ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนมนุษย์ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่ เป็นประโยชน์ สั่งสอนแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี                 
กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3) เมตตามโนกรรม คือ                    
ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนมนุษย์ ทั้ งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี  คิดท าสิ่งที่                         
เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  4) สาธารณโภคี คือ ได้ของสิ่งใดมา
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ก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉลี่ย
เจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 5) สีลสามัญญตา คือ มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย 
ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฏฐิดีงา มเสมอกันเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้า และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่
จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

 หลักธรรมที่น าเสนอเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของธรรมาธิปไตยเป็นหลักธรรมที่
ส าคัญซึ่งนักปกครองไม่ว่าจะเป็นประเภทอัตตาธิปไตย คนใช้อ านาจผู้ เดียวไม่ว่าจะเป็นระบบ                       
สมบูรณาญาสิทธิราช เผด็จการ หรือทรราช โลกาธิปไตย คือ ยึดถือตามแนวทางเสียงส่วนมากหรือมติ
ของโลกตามหลักสากลที่เรียกว่า ประชาธิปไตย นั้นจ าเป็นจะต้องใช้หลักธรรมน า การปกครองโดยไม่มี
ธรรมเป็นการปกครองด้วยปีศาจธรรมาธิปไตยจึงเป็นแกนกลาง หรือหัวใจของหลักการปกครองในทุก
ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบอัตตาธิปไตยคณาธิปไตย โลกาธิปไตย และเผด็จการทรราช การปกครองที่เป็น
ระบบเผด็จการถ้าผู้น าจากระบอบเผด็จการน าเอาหลักธรรมมาปฏิบัติแล้วปกครองยึดหลักธรรม                   
คือ หลักความจริง ถ้าไม่ใช่จริงสมมติแบบกฎหมายที่เขียนขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่หมู่คณะ
ตนเอง เมื่อระบบการปกครองดังกล่าวหันมาใช้ หลักธรรมาธิปไตยความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่
ประชาชน ประเทศและโลกส่วนรวม เขาย่อมเป็นผู้น าที่ดีได้ภายใต้ระบบเผด็จการ 

 
5.2. ข้อเสนอแนะ 
 

  5.2.1 ควรจัดระบบความรู้ทางพุทธรัฐศาสตร์ที่ปรากฎในงานวิจัยชิ้นนี้ ไป
สังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้
จริง ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมผู้น าองค์กรที่มีความส าคัญในการใช้อ านาจในองค์กร 

  5.2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบเนื้อหาระหว่างแนวคิดรัฐศาสตร์สากลกับพุทธ
รัฐศาสตร์ให้ลึกและกว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นักปราชญ์ นักปรัชญา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ    
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ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์ มีเดียจ ากัด, 2548. 
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). พุทธศาสตร์ร่วมสมัย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 
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โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์. หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร 
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พับลิเคชันส์, 2546. 
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วิษณุ  เครืองาม.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2530. 
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ทิ น พัน ธุ์  น าคะตะ. คุณ ค่ าของพ ระพุ ทธศาสนาในการบ ริห ารราชการ . วิท ยานิ พ น ธ์ 
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มหาจุฬาลงกรณชราชวิทยาลัย, 2553. 

พรพิมล แย้มศรี. “ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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(3) สื่ออิเล็กทรอนิคส์ : 
ถวิลวดี บุรีกุล. จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล . 2545. (ระบบ

ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.kpi.ac.th/mod_research/research.asp. 
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ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารข้ า ร าช ก ารพ ล เรื อ น  (ก พ ร .). (อ อน ไล น์ ) . เข้ าถึ ง ได้ จ าก  : 
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(4) วารสาร : 
สมบัติ จันทรวงศ์. "สัญญาประชาคมของรุสโซ". รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ย. 2520หน้า 49-
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เสนีย์ ค าสุข. “ธรรมรัฐ”. วารสารนักบริหาร. ปีที่ 21 กรกฎาคม-กันยายน 2544. หน้า54-66. 
 
2. ภาษาอังกฤษ : 
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1943. 
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TheMacmillan Publishing Co. 1980. 

Douglas McGregor. The Human Side of Enterprise. New York : McGraw-Hill. 1960. 
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Megginson.  Leon C.  Personnel.  A Behavioral Approach to Administration. 
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Nadler. Leonard.  Desingning training program : The critical events model.Reading. 
ass. Addison – Wesley. 1982. 
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หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



97 

 

 
 
 
 



98 

 

 
 



99 

 

 
 

 
 
 
 



100 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพื่อการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ 
--------------------------------------------------------- 

การวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐ ” 
ด าเนินการ โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) จัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 
และ เสนอแนะระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในฐานะอุดมคติเพ่ือการสร้างความสมดุลแห่ง
อ านาจในการปกครองรัฐ 

ผู้เข้าร่วมในการสัมมนาทางวิชาการ ดังนี้ 
1. ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบ

การเมืองไทย 
2. เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพ่ือการบรรลุ

ความสมบูรณ์แห่งรัฐ” โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
1) ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
2) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์
3) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์
4) ศ.ดร.สมภาร พรมทา  ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
5) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพ่ือน าข้อเสนอต่างๆ มาสังเคราะห์ เป็น
ผลการวิจัย โดยในเวทีมีการแลกเปลี่ยนกัน 2 ประเด็นหลัก คือ  

1) การบริหารอ านาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐท าอย่างไร
2) ระบอบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยควรออกแบบอย่างไร
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

แ น ว ค ิด ท า ง
ก า ร เ ม ือ ง ใ น
พระไตรปิฎก

หนังสือประกอบการ
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง พุ ท ธ
รัฐศาสตร์ : การบูรณา
การเพ่ือการบรรลุความ
สมบูรณ์แห่งรัฐ 

นั ก วิ ช า ก า ร  นิ สิ ต 
นักศึกษา ได้แนวคิดใน
ประเด็นทางด้านพุทธ
รัฐศาสตร์ 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า
ร า ย ล ะ เ อี ย ด วิ ช า
การเมืองการปกครอง 

การบริหารอ านาจ
ตามแนว พุทธ ใน
ระบบการปกครอง
แบบธรรมรัฐ

กรถ่ายทอดองค์ความรู้
การบริหารอ านาจตาม
แนวคิดในระบอบการ
ปกครองแบบธรรมรัฐ 

อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
สถานศึกษา ได้แนวคิด
ในการบริหารอ านาจ
ตามแนวพุทธ 

อง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานที่ดียิ่งข้ึน 

ร ะ บ อ บ ก า ร
ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ธรรมาธิปไตย ใน
ฐานะอุดมคติ เพื่อ
ก า ร ส ร ้า ง ค ว า ม
สมดุลแห่งอ านาจ
ในการปกครองรัฐ 

อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
สถานศึกษา ได้แนวทาง
ในก า ร ส ร ้า ง ค ว า ม
สมดุลแห่งอ านาจใน
การปกครองรัฐ 

สั ง ค ม เ กิ ด ก า ร จั ด
ระเบียบของสังคมหรือ
สร้างกฎกติกาที่เป็นคุณ
ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

อง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ส ร้ า ง
กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
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ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

ชื่อ :  ดร.พระมหาบุญเลิศ    ช่วยธานี 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์ 
การศึกษา  :  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์ เกียรตินิยม 1) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการความขัดแย้ง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานด้านการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับ 
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี (ป.ขส.รุ่นที่ 5)  สถาบันพระปกเกล้า 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสส.รุ่นที่ 4)  
สถาบันพระปกเกล้า 
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 3 
สถาบันการสร้างชาติ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

หน้าที ่    :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผลงานทางวิชาการ    :   พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย “บทบาทของพระสงฆ์จังหวัด 
พิษณุโลกในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” 
พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาความคิดเห็นของพระสอน 
ศีลธรรมในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีต่อการด าเนินงาน 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5” 
พ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
พ.ศ. 2557 รองผู้จัดการโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาวะและการ 
เรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา” (สสส.) 
พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการวิจัย “รูปแบบการสร้างสันติสุขในชุมชนโดย 
ใช้กลไกนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการวิจัย “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : ศึกษาภูมิ 
ปัญญาชาวบ้านในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนภาคเหนือ” (สกอ.) 
พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย “การเสริมสร้างสุขภาวะและการ 
เรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” (สสส.) 
พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย “สังฆพัฒนาวิชชาลัย” (สสส.) 
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ที่อยู่ปัจจุบัน    :  วัดใหม่ยายแป้น แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  10700 

ที่ท างาน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


