บทที่ 3
แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์การเรียนประจาบท
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
๑. อธิบายรูปแบบการปกครองสมัยพุทธกาลได้
๒. อธิบายพระพุทธเจ้ากับฐานะการปกครองได้
๓. บอกและอธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยได้
๔. สามารถเปรียบเทียบแนวคิดหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยได้
ขอบข่ายเนื้อหา
 รูปแบบการปกครองสมัยพุทธกาล
 พระพุทธเจ้ากับฐานะการปกครอง
 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตย
 เปรียบเทียบแนวคิดหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. การบรรยายในชั้นเรียน
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การวัดผลและประเมินผล
1. ฟังการบรรยาย อภิปราย รายงาน และซักถาม
2. แสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การวิจารณ์
3. ตรวจคาถามท้ายบท
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล

๘๐

ความนา
ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ หมายถึงหลักการและวิธีการแบบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในคา
สอนของพระพุทธเจ้า หรือที่เราเรียกกันว่า พระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคาสั่งสอน คือ พระ
ธรรมและวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ มิใช่ทฤษฎีทางการเมืองโดยตรงแบบตะวันตก ซึ่งเป็นระบอบ
การเมื อ งระบอบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการปกครองประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามจะให้ ห ลั ก ค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาตรงกับรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเลยก็เป็นไปไม่ได้ จะนาเสนอเฉพาะในหลักการ
สาคัญที่มีความสอดคล้องกัน ดังต่อไป
1. หลักแห่งการมีส่วนร่วมในการปกครอง
2. หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มที่หลากหลายในสังคม
3. หลักแห่งสิทธิและเสรีภาพ
4. หลักแห่งเสียงข้างมาก
จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงไว้วางพระหฤทัยใหนพระภิกษุสงฆ์ มอบอานาจในการบริหาร
การปกครองพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ อานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจานวน เพื่อความ
รอบคอบในการตัดสินใจรับผิดชอบร่วมกัน พระภิกษุสงฆ์จะพานักอยู่ ณ สถานที่ใด ใกล้หรือไกลก็มี
สิทธิขาด มีอานาจหน้าที่ในการร่วมบริหารจัดการปกครองหมู่คณะด้วยกันทั้งนั้น หากภิกษุรูปใดไม่เข้า
ร่วมในสังฆกรรมที่เป็นกิจ ของสงฆ์ในที่ที่ตนพานักในที่นั้นๆ แล้วต้องอาบัติทุกกฎ ชื่อว่า ล่วงละเมิด
พระวิ นั ย ไม่ เ อื้ อ เฟื้ อ ในกิ จ การของสงฆ์ การบริ ห ารไม่ ผู ก ขาดเฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ผู้ บ ริ ห าร
รับผิดชอบประชากรและองค์กร ประชากรก็รับผิดชอบต่อผู้บริหารและองค์กร อานาจการปกครอง
เป็นของภิกษุสงฆ์ โดยภิกษุสงฆ์ดาเนินการ เพื่อประโยชน์ของภิกษุสงฆ์ ไม่กีดกันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งใน
การมีส่วนร่วมในการปกครอง เชื่อมั่นในความดีของพระภิกษุสงฆ์ว่า สามารถปกครองกันเองและหมู่
คณะได้ ตามหลักการของสาราณียธรรม 6 ประการ และหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ เป็นต้น

3.1 รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยพุทธกาล
ประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนกลางหรือเขต
ชั้นใน เรียกว่า “มัชฌิมประเทศ” และส่วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ”
มัช ฌิมประเทศเป็ น เขตที่มี ป ระชาชนอาศัยอยู่ มาก มีความเจริญ เป็นศู นย์กลางธุรกิ จการค้าและ
การศึกษา มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาก แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ แคว้นใหญ่ๆ คือ อังคะ มคธ กา
สี โกสล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ
และมีแคว้นเล็กอีก ๕ แคว้น คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ รวมเป็น ๒๑ แคว้น
ฤทธิชัย แกมนาค ๑ กล่ าวถึงสภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ว่า สภาพ
การเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องค์กรทางการเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเป็นรัฐ ยังเป็นการ
ปกครองแบบเผ่า ไม่มีอาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอน แต่หลังจากที่พวกอารยันได้ชัยชนะเหนือพวกด
ราวิเดียน ทาให้ความเป็นอยู่แบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนได้สิ้นสุดลง มีการสร้างหมู่บ้านเป็นหลักแหล่ง มีการ
ทากสิกรรม ทาให้สังคมเล็กๆ ได้พัฒนาเป็นสังคมใหญ่ขึ้น มีการประกอบพิธีกรรมมากขึ้น ในลักษณะ
๑

ฤทธิชัย แกมนาค. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. ใน
http://www.learners.in.th/file/ganesh/aa.doc. (19 เมษายน 2560).

๘๑
สังคมแบบเผ่านั้นระบบเครือญาติเป็นหน่วยของสังคม การปกครองแบบพ่อปกครองลูก เช่น กุละหรือ
ครอบครัว มีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเรียกว่า “กุลปะ” มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้อยู่ในระเบียบวินัย
ที่ดี คามหรือหมู่บ้าน มีคามินะหรือคามณีเป็นหัวหน้า ทาหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน หลายๆ
หมู่บ้านรวมกันเรียกว่ า วิศยะหรือวิศ มี วิศยบดีเป็นหัวหน้า หลายๆ วิศยะรวมกันเป็นชน มีราชัน
หรือกษัตริย์เป็นหัวหน้า
ในสมัยนี้สถาบันทางการเมืองที่คอยจากัดอานาจของพระราชาไม่ให้มีมากจนเกินไป ซึ่ง
ได้แก่ สภา (Sapha) และสมิติ (Samiti) นอกจากพระราชาถูกทอนอานาจด้วยสภาและสมิติแล้ว ยัง
ถูกทอนอานาจด้วยสิทธิพิเศษของพวกปุโรหิต ซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกพราหมณ์ประจาราชสานัก
เพราะพวกพราหมณ์นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพเจ้าดลบันดาลให้พระราชา
ชนะในการรบได้ ตามความเชื่อถื อของพวกอารยั นที่นั บถื อเทพเจ้า โดยมีพ ราหมณ์เป็ นผู้ กระท า
พิธีกรรมทางศาสนา ด้วยเหตุนี้พราหมณ์จึงเป็นส่วนสาคัญของสังคม
ต่อมาในปลายยุคพระเวทอานาจของพระราชามีมากขึ้น เพราะได้มีการโยงเอาสถาบัน
กษัตริย์กับเทพเจ้าเข้าด้วยกัน คือถือว่าเทพเจ้าได้มอบสมบัติอันน่านับถือต่างๆ ให้แก่พระราชา แต่
ถึงแม้ว่าอานาจของพระราชามีมากในยุคนี้ แต่พระราชาก็มิได้ทรงเป็นเผด็จการ เพราะถ้า พระราชา
ประพฤติ นอกทางธรรมะ ประชาชนมีสิทธิขับไล่ต่อต้านพระราชา
พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม๒ ในเรื่องรูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นมีรูปแบบ
การปกครองที่สาคัญอยู่จานวน ๓ รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (ราชาธิปไตย) แบบสามัคคี
ธรรม (สหพันธ์รัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) ซึ่งมีนัยดังนี้ คือ
๑) แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchical State) คือรัฐที่ให้อานาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับกษัตริย์โดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอานาจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์
หรือปุโรหิต ข้าราชบริพารไปปฏิบัติแทนได้ ประมุขของรัฐ เรียกว่า ราชา รัฐที่ปกครองในระบบนี้มี
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในแคว้ น มคธ โกศล อวั น ตี และวั ง สะ การสื บ ทอดอานาจมั ก จะสื บ ทอดโดย
สายเลือด เช่น จากพ่อไปสู่ลูก หรือหลาน
ลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือแบบราชาธิปไตย เป็นลั กษณะการ
ปกครองที่เด่นชัดของสังคมอินเดียโบราณ เพราะมีพระมหากษัตริย์มีอานาจในการปกครอง ตาแหน่ง
ที่ลดหลั่นลงมาคือ ปุโรหิต เสนาบดี แต่ส่วนย่อยมีสภาการปกครองจากจุดย่อย คือ คาม นิคม ชนบท
ระดับชนบทยังมีหัวหน้าทานองเจ้าประเทศราชปกครองอีกด้วย รัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย เช่น
รัฐมคธ รัฐวังสะ รัฐอวันตี เป็นต้น
ปรีชา ช้างขวัญยืน ๓ กล่าวว่า กษัตริย์หรือพระราชาผู้ครองเมืองมีอานาจมาก มีการเก็บ
ภาษี มีกองทหารใหญ่โต เปลี่ยนจากหัวหน้าเผ่ามาเป็นกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เปลี่ยนจาก
ระบบการเลือกผู้ปกครองมาเป็นระบบสืบสันตติวงศ์
๒) แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่มีอานาจสิทธิ์ขาดใน
การปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เป็นผู้กาหนดนโยบายและมี
๒
๓

พระครูโสภณปริยัตสิ ุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ทฤษฎีรฐั ศาสตร์ในพระไตรปิฎก. หน้า ๒๘-๓๐.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. หน้า ๑๐.

๘๒
อานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง สภาจะทาหน้าที่เลือกสมาชิกมาเป็นหัวหน้าฝ่ ายบริหาร
เรียกว่า ราชา เช่น วัชชี มัลละ สักกะ เป็นต้น เป็นการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแล้วเลือกผู้นาเข้ามา
บริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน กล่าวคือการปกครอง การกาหนด
นโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสิน ปัญหาต่างๆผู้ปกครองจะกระทาโดยมีการปรึกษาหารือกันก่อน
มีการถือเสียงส่วนมากในการตัดสิน
การปกครองแบบสามั ค คี ธ รรม หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า แบบสาธารณรั ฐ ซึ่ ง แบบ
สาธารณรัฐนี้ยังแยกออกเป็น ๒ แบบคือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัว เป็นรัฐๆ ไป เป็นการปกครองแบบ
สภาของตระกูลนั้น ๆ โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระ
หลายๆ รัฐมารวมกัน มีการสับเปลี่ยนกันเป็นพระราชาของสาธารณรัฐ โดยมีการกาหนดอายุ ของ
พระราชา การปกครองแบบสาธารณรัฐ เช่น รัฐวัชชี รัฐมัลละ
เป็นต้น๔
ในดินแดนที่ปกครองแบบสหพันธรัฐ จาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีของ
รัฐเป็นสิ่งสาคัญในการปกครองการบริหาร ภาระหน้าที่ของรัฐมักจะมีตัวแทนจากเผ่าต่างๆ มาร่วม
ประชุมกัน ในที่ประชุมจะเลือกตัวแทนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธาน เรียกว่า ราชา (Raja) ซึ่งน่าจะมี
ความหมายในทานองหัวหน้าที่ประชุมมากกว่าเป็นกษัตริย์ ตาแหน่งนี้มิได้ เป็นตาแหน่งที่ได้โดยการ
สืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุมคนอื่นๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์๕
๓) แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอานาจเหนือรัฐอื่น
ๆ ผู้ปกครองจะใช้คาว่า มหาราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ
รูปแบบทางการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมือง หรือ
นครรัฐนั้น ๆ เช่น บ้านขาณุมัต ซึ่งปกครองในรูปแบบพิเศษที่พระราชามอบให้เป็นรางวัล หรือพรหม
ไทย หรือในกรณีที่พวกพราหมณ์ปกครองเมือง เช่น กรุงเวฏฐทีปกะ ซึ่งปรากฏตอนที่ยกทัพเพื่อมาชิง
พระบรมสารีริกธาตุ เป็น ๑ ใน ๘ เมืองที่ได้รับการแบ่งปันซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ใน
การปกครองสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมีความเหลื่อมล้าสูงต่าต่างกัน ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครองจึงขาดเอกภาพมีการแบ่งรัฐใหญ่ รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหล่านี้ปกครองโดย
ราชา ซึ่งได้อานาจมาโดยการสืบตระกูลบ้าง โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบบ้าง
วิทยากร เชีย งกูล ได้อธิบ ายว่าราชาในอินเดียโบราณไม่ได้อ้ างว่ามีเทวสิ ทธิ์ ที่ได้รั บ
มอบหมายจากพระเจ้าเหมือนปรัชญาการเมืองของกษัตริย์ในยุโรป พวกเขาอ้างความเป็นธรรมราชา
(ราชาผู้เป็นธรรม) มากกว่าอ้างความเป็นเทวราชา (ราชาซึ่งมาจากเทพเจ้า ) ราชาได้รับมอบหมายให้
พิทักษ์ป กป้องธรรมะโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ กากับดูแล ในสมัยก่อนพุทธกาลวรรณะพราหมณ์เป็น
วรรณะที่สูงกว่ากษัตริย์ซึ่งมักเป็นเจ้านครรัฐเล็ก แต่สมัยที่กษัตริย์มีอานาจแบบจักรพรรดิ วรรณะ
กษัตริย์สูงส่งกว่าวรรณะพราหมณ์การกล่าวถึงว่ากษัตริย์ต้องเป็นธรรมราชานั้นเป็นไปตามคัมภีร์ หรือ
ทฤษฎี ในทางความเป็นจริง กษัตริย์ที่มีอานาจมากบางยุคสมัยอาจจะอ้างหรือทาตัวเป็นเทวราชา คือ
ผู้ปกครองที่ใช้อานาจแบบเผด็จการก็ได้
แม้ว่าในสมัยพุทธกาลจะมีถึง ๒๑ แคว้น (รัฐ) โดยแบ่งรัฐมหาอานาจออกเป็น ๔ รัฐ รัฐ
ขนาดกลาง ๑๒ รัฐ และรัฐขนาดเล็กอีก ๕ รัฐ ตลอดพุทธกิจ ๔๕ พรรษาพระองค์ก็มิได้ทรงสนับสนุน
๔
๕

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕-๓๖.
http://www.human.cmu.ac.th/couseonline/couse/004233/pdf/doc03.pdf

๘๓
หรือทรงแสดงแนวคิดถึงระบบการเมืองการปกครองในแง่มุมของทฤษฎีอย่างทางแนวคิดตะวันตกไม่
ในการนี้พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม ได้มองพุทธกิจใน ๓ ด้าน ประกอบไปด้วย
๑. พุทธกิจด้านการเมือง โดยเห็นว่าพระพุทธองค์มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการภายในรัฐ
แต่อย่างใด ทว่าทรงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและเสนอแนะหลักในการปกครองที่ช่วยทาให้รัฐมีความมั่นคง
และสามารถปกครองให้ประชาชนมีความสงบสุข
๒. พุทธกิจด้านการบริหาร โดยเทียบกับภาษาบาลีว่า ปริหร เป็นคาที่แสดงความหมายถึง
ลักษณะของการปกครองว่า เป็นการนาสังคม หรือหมู่คณะให้ดาเนินไปโดยสมบูรณ์ นาหมู่คณะให้
พัฒนาไปพร้อมกัน ปริหร อาจบ่งความหมายถึงการแบ่งงาน การกระจายอานาจ หรือการที่สมาชิกใน
สังคมมีส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะก็ได้
๓. พุทธวิธีในการปกครอง โดยเทียบกับภาษาบาลีว่า ปสาส หรือ อภิปาล และเน้นไปที่
การปกครองสงฆ์เป็นหลัก และอาศัยพระธรรมวินัยว่า การที่พระพุทธเจ้าทรงกาหนดระเบียบปฏิบัติ
สาหรับภิกษุสงฆ์ ถือได้ว่าเป็นหลักในการปกครองและบริหารงานคณะสงฆ์ นอกจากวินัยแล้วยังทรง
ใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารการปกครองด้วย
จะเห็นได้ว่าเรื่องภายในรัฐ เป็นหน้าที่หรือการจัดการของเจ้าผู้ครองรัฐนั้นๆ แต่ พระ
พุทธองค์ทรงเน้นเรื่องของสังคม การชี้นาสังคมให้มีความเห็นถูกต้องเท่านั้น แนวคิดทางการเมืองการ
ปกครองที่นักวิชาการสานักต่างๆ ได้พยายามชี้ว่า คาสอนในพระพุทธศาสนาตรงหรือสอดคล้องกับ
ลัทธิความเชื่อของตน หากมองดูที่มาของรัฐที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธองค์แทบไม่แตะ
ต้องเลย

3.2 พระพุทธเจ้ากับฐานะการปกครอง๖
การศึกษาพระพุทธศาสนามาทาให้ทราบว่า ฐานะเดิมของพระพุทธเจ้านั้น เริ่มต้นด้วยการ
ถือกาเนิดในราชกุลซึ่งมีหน้าที่ในการปกครองโดยตรง พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา ทรงเป็นกษัตริย์
ปกครองนครกบิลพัสดุ์ แห่งแคว้นสักกะ พระนางสิริมายาพุทธมารดา แห่งกรุงเทวทหะ เจ้าชายสิทธัต
ถะจึงทรงมาจากสกุลนักปกครองทั้งสองฝ่าย และทรงอยู่ในตาแหน่งราชกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะ
มุ่งหวังที่จะให้สืบตาแหน่งการปกครองต่อไป จึงทรงส่งเสริมพระราชกุมารให้ได้รับการศึกษาศิลปะ
วิชาการทุกอย่าง ที่เหมาะสมแก่ผู้เป็นรัชทายาท
การเสด็จออกผนวชและบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ทรงอยู่ในฐานะเป็นธรรม
ราชา คือทรงเป็นกองทัพธรรม ทรงรู้ธรรมทั้งปวง ทรงครอบงาธรรมทั้งปวง บรรดาราชสมบัติทั้งหลาย
ย่อมขึ้นตรงต่อพระราชาผู้ได้มรุธาภิเษกฉันใด ธรรมทั้งปวงย่อมขึ้นตรงต่อผู้ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธ
เจ้าฉันนั้น ส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา อยู่ในตาแหน่งธรรมเสนาบดี สาวกของพระพุทธเจ้า
ตลอดถึงอุบ าสกอุบ าสิ กา อยู่ ในฐานะเป็นธรรมโยธา ประกอบเป็นทัพหน้าทัพหลวงและทัพหลั ง
เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่พอจะให้เข้าใจว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้ห่างไกลจากสถาบันการปกครอง
๖

ฤทธิชัย แกมนาค. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. ใน
http://www.learners.in.th/file/ganesh/aa.doc . (19 เมษายน 2560).

๘๔
หลักธรรมที่ทรงแสดงแก่พระราชา เสนาบดี และข้าราชการต่างๆ นั้นมีอเนกประการ
ตัวอย่างเช่น
๑. เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธ ซึ่งมีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวง หลัง
พรรษาแรกทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดแก่พระเจ้าพิมพิสาร ธรรมที่ทรงแสดวงคือ
อนุปุพพิก
ถา ๕ ประการ คือ การเสียสละเกื้อกูลกัน การรักษาศีล ผลดีของการปฏิบัติดี โทษของกาม อานิสงส์
ของการปลีกตนออกจากกามารมณ์ จากนั้นทรงแสดงอริยสัจ ๔ กล่าวคือ ปัญหาชีวิต บ่อเกิดของ
ปัญหาชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต และวิธีการแก้ปัญหาชีวิตที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลดีอย่างไพศาลแก่พระ
เจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพาร
๒. ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล แห่ ง สาวั ต ถี ด้ ว ยหลั กธรรมเป็ นอเนก
ประการทรงอยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้โปรดประทานวิธีการลดความอ้วน
แก่พระเจ้าประเสนทิโกศล เมื่อเตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่ ตามคาพยากรณ์ของ
ปุโรหิตา
จารย์ ก็ได้โปรดด้วยหลักธรรมให้ทรงเข้าถึงหลักกรรมอย่างมีเหตุผล แทนที่จะทรงฆ่าสัตว์เหล่านั้น
กลับกลายเป็นการให้อภัยสัตว์ ให้ชีวิตทานแก่สัตว์เป็นจานวนมาก และทรงเลิกเสวยอาหารที่ทาจาก
สัตว์
๓. ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดา ในการเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ ครั้ง
แรก ด้วยหลักธรรมว่า “พึงประพฤติธรรมเป็นที่สุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมที่เป็นสุจริต ผู้ประพฤติ
ธรรมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงตรัสถามด้วยความห่วงใย เมื่อ
ทราบข่าวการบาเพ็ญทุกรกิริยา เพราะบางครั้งมีข่าวว่าป่านนี้น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ได้ ก็ได้ทรง
แสดงมหาธรรมปาลชาดกยืนยันว่า จะไม่สิ้นชีวิตตั้งแต่ชนมายุน้อย เพราะได้สร้างศีลบารมีมาบริบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่ต้องเสียชีวิตตั้งแต่วัยยังหนุ่ม
จากตัว อย่ างจะพบว่ า พระพุทธเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับ นักปกครองอย่างไรบ้าง เมื่อนั ก
ปกครองได้ศึกษาและปฏิบัติถูกต้อง เป็นเหตุให้การปกครองเป็นไปโดยธรรม ก่อให้เกดความสุขแก่
ราษฎรอย่างกว้างขวาง ธรรมที่ทรงแสดงแก่นักปกครองนั้น ก็มีส่วนเกื้อกูลแก่คนส่วนมากโดยปริยาย

3.๓ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตย๗
คาว่า ธรรมาธิปไตย คือ ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรคือความจริง อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม แล้ว
จึงตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบค้นความจริง หาข้อมูลให้ชัดเจนถ่องแท้ ใช้ปัญญาพิจารณาว่า
ผู้ ส มัค รคนไหนเป็ น คนดี ประพฤติถู กต้ องสุ จ ริต ชอบธรรม มี ปัญ ญา มีค วามสามารถ มุ่ งหน้า ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑ์ของความดีงามความ
ถูกต้องนั้น
คาว่า ธรรมาธิปไตย หมายความว่ า ความมีธรรมเป็นใหญ่ หรือจะหมายความว่าการถือ
ธรรมเป็นใหญ่ เป็นหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งมาจากศัพท์ว่า ธรรมะกับอธิปไตย ความหมายในที่นี้
คือแนวคิดใช้ธรรมะเป็นสาคัญไม่ว่าจะเป็นระบอบ หรือตัวผู้บริหาร ก็จาเป็นต้องมีธรรมนาการบริหาร
จัดการ ทั้งสิ้น
๗

พระครูโสภณปริยัตสิ ุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. หน้า ๑๓๗-๑๓๘.

๘๕
แนวคิด ธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ระบอบการเมืองการปกครอง แต่เป็นแนวความคิดที่ถือธรรม
เป็นหลักชัยแห่งการบริหาร จัดการบ้านเมืองหรือองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สร้างความ
สามัคคีปรองดองคนในชาติและเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่าย ผู้เข้ามาสู่อานาจจะต้องเป็นผู้ที่มีธรรม
โดยธรรม และเพื่อธรรม การปกครองระบบนี้จึงไม่ใช่ทฤษฎีที่ว่าด้วยระบบการปกครอง อย่างเช่น
ระบบการปกครองทั่ว ๆ ไปในปั จ จุบั น แม้จะเป็ นรัฐ หรื อกลุ่ มสั ง คมใดที่ นาหลั ก ธรรมะตามแนว
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อมชื่อว่าเป็นการปกครองแบบธรรมรัฐ เพราะธรรมรัฐเป็นระบบที่นาหลัก
ธรรมะเข้าไปประยุกต์ใ ช้ในการปกครอง เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนในรัฐ จึงเป็นอุดมคติของมวล
มนุษย์
หลักการของธรรมาธิปไตย หรือหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย ๓ ส่วนคือ
๑. ธรรมฐิ ติ แนวคิ ดนี้ ผู้ ปกครองต้องเป็ นผู้ มี ธ รรม หรือเป็นผู้ ทรงไว้ ซึ่งธรรมโดยการ
ประพฤติปฏิบัติตามธรรม หรือที่เรียกว่าธรรมราชา
๒. ธรรมนิติ ผู้ปกครองต้องเข้ามาสู่อานาจตามแบบแผนที่สังคมได้วางเอาไว้ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวต้องเป็นธรรม หรือธรรมาธิปไตยในรูปแบบการปกครอง
๓. ธรรมมติ เป้าหมายของการบริหารปกครองต้องอยู่ที่ประชาชน คนใต้การปกครองที่จะ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีมิตรภาพ ภารดรภาพ สิทธิเสรีภาพ ซึ่งผู้ปกครอง
สามารถสร้างวัฒนธรรมแบบแผนให้เกิดขึ้นด้วยธรรม หรือเรียกว่า ธรรมาภิบาล
คาว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารการปกครองที่มีระบบการจัดสรรการใช้อานาจ
และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการ
จัดการปัญหาของสังคมอันเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคประชาสั งคมด้วยการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้๘

3.๔ เปรียบเทียบแนวคิดหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย
ในเรื่องดังกล่าวนี้ นักคิดนักวิชาการสานักต่าง ๆ ได้ให้มุมมองในเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ เพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจึงขอยกประเด็นมา ดังนี้
๑) แนวความคิด แบบอย่า งความประพฤติ โดยนา คาว่า วิช าและจรณสั มปันโน มา
วิเคราะห์ ไว้ดังนี้คือ วิชา คือธรรมะที่พระองค์ทรงสอนและบรรลุให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ว และ จรณะ
คือวินัยที่พระองค์ทรงสั่งและประพฤติให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ว
๒) แนวความคิดแบบธรรมราชา การอธิบายซึ่งอาศัยความถูกต้อง ความดี หรือเหตุผล
เป็นที่ตั้งนั้นยังไม่พอที่จะให้เป็นหลักสาคัญทางการเมืองได้และจะให้เป็นระบอบการปกครองยิ่งไม่ได้
เพราะธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง แต่อาจใช้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักสาคัญทางการเมืองได้
ถ้าเราสามารถอธิบายธรรมะซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการปกครองทั้งหลายให้เป็นสาคัญ ธรรมะในแง่นี้ก็
จะเป็นหลักในการอธิบายมโนทัศน์สาคัญทางการเมืองทุก ๆ เรื่องได้ เช่นนี้จึงอาจพอเรียกได้ว่าเป็น
ธรรมาธิปไตย เช่น เมื่อพูดถึงผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมหรือมีสิทธิในการปกครอง เขาอาจพิจารณา
โดยอาศัยธรรมเป็นหลัก ดังนี้
๘พูล

พัฒใหม่, ธรรมาภิบาลเชิงพุทธศาสตร์, (พะเยา: กอบคาการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๓.

๘๖
(๑) ผู้ปกครองจะต้องรู้ธรรม คือเข้าใจเหตุการณ์และปัญหาทางด้านการเมือง, สภาพ
ทางสังคม และทางด้านเศรษฐกิจ
(๒) ผู้ ป กครองจะต้ อ งเป็ น ธรรม คื อ เมื่ อ รู้ เ ข้ า ใจแล้ ว จะต้ อ งใช้ วิ ธี ด าเนิ น การหรื อ
แก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม อย่างถูกต้องตามที่ควร และจะต้องใช้วิธีการที่ดีงามด้วย
(๓) ผู้ปกครองจะต้องมีธรรม คือต้องยึดมั่นในความดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ
(๔) ผู้ ป กครองจะต้องเป็นผู้ ช อบธรรม คือเป็นผู้ ปกครองตามกติกาของสั งคมหรือ
ระบอบการปกครองอันเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นโดยสุจริต
(๕) ผู้ปกครองจะต้องสร้างธรรม คือทาให้เกิดความเป็นธรรมในกิจการต่าง ๆ ของรัฐ
หรือสังคม ต้องทาให้ประชาชนเป็นคนมีธรรมประจาใจและตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เหตุผลและความดี
งามเป็นหลักการ
๓) แนวความคิดแบบอุดมรัฐ (republics) การมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และประโยชน์
สุ ขของสงฆ์ มีความหมายเนื่ อ งอยู่ ด้ว ยกั นกับการปฏิ บัติเพื่ อประโยชน์สุ ขของพหู ช น เพราะสงฆ์
หมายถึงส่วนรวมและสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นาในการปฏิบัติ
เช่นนี้
ดังพุทธพจน์ว่า ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นผู้
อาศัยธรรม เป็นผู้สักการะธรรม เป็นผู้เคารพ นอบน้อมธรรม เป็นผู้มีธรรมเป็นธงชัย เป็นผู้มีธรรมเป็น
ตราชู และเป็นธรรมาธิปไตย
แนวคิดดังกล่าวนี้ ส. ศิวรักษ์ ก็ได้สนับสนุนเช่นกันว่า เพลโต ได้ให้ความหมายสอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนาในเรื่องอุดมรัฐ ซึ่งรัฐในอุดมคติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองที่เป็นนักอุดมคติ
และผู้ปกครองจะดารงอุดมคติไว้ได้ก็ต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ตั้งตามอุดมธรรม
๔) แนวคิดแบบธรรมะผสมการบริหาร เป็นคานิยามขึ้นตามลักษณะของพระราชาผู้
ประกอบด้วยธรรม แม้ในยุคพุทธกาลจะมี รูปแบบการปกครองที่สาคัญๆ ถึง ๒ แบบแต่พระพุทธองค์
ทรงเน้นตัวผู้นาที่ประกอบด้วยธรรมเป็นหลักมากกว่าตัวของระบบ
ดังนั้นไม่ว่าระบบการปกครองแบบไหน หากผู้นาหรือประมุขของรัฐประกอบด้วยการยึด
หลักการเหล่านี้ คือ
๑) การได้มาซึ่งอานาจ การใช้อานาจ การขยายอานาจ และการรักษาไว้ซึ่งอานาจนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากที่สุด อานาจของผู้ปกครองมิใช่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของ
ตนเอง แต่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๒) ความมั่นคงของระบอบการปกครอง หรือของรัฐบาลและผู้ปกครอง มิใช่เป็นจุดหมาย
ในตัวมัน เอง หรือจุดประสงค์สุดท้ายของระบอบการเมืองการปกครอง แต่เป็นเพียงอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือเพื่อใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุข สวัสดิภาพบูรณาการ และความสงบสุขของประชาชน
๓) ให้ความสาคัญแก่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยเน้นความเท่าเทียม การปราศจากชั้น
วรรณะจากชาติกาเนิด ความเสมอภาคในทางเพศหมายความว่าไม่ถือว่าเพศหญิงมีสถานภาพต่ากว่า
เพศชาย เน้นเสรีภาพด้วยการห้ ามการมีทาส รวมถึงการแนะนาให้ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังปรากฏในกาลามสูตร

๘๗
๔) ยึดธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง คือผู้ปกครองต้องถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลัก
แห่งความจริง ความถูกต้อง ความดีงามตามเหตุและผลโดยยึดหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการปกครองผู้คน
หรือการบริหารคน หากไม่มีแล้วบ้านเมืองก็จะไม่มีความสงบสุขประชาชนก็จะเดือดร้อน จนให้เกิด
ความสับสนวุ่นวายได้
“ในสมัยใดผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม ให้ความเป็นธรรม ใช้หลักธรรมเป็นหลักในการบริหาร
บ้านเมืองในสมัยนั้นประชาชนก็มีความสุข ความร่มเย็น แต่ถ้าตรงกันข้าม ผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม
ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง สมัยนั้นก็จะมีความทุกข์ระทมการถูก
ข่มเหงรังแกการปราศจากที่พึ่ง”
ซึ่งข้อความดังกล่ าวนี้ ได้ชี้ให้ เห็ นว่า หลั กธรรมกับการบริห าร หรือการปกครองนั้นมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบไหนก็ตามซึ่งแท้ที่จริงแล้วอยู่ที่
ตัวผู้ปกครอง หรือผู้นาเองทั้งสิ้น
๕) แนวคิดแบบปรัชญาการเมือง ปรัชญาระบบนี้ถือธรรม (Righteousness) เป็นใหญ่ ยก
ความจาเป็นและความสาคัญสุดยอดให้แก่ธรรม ที่จะนามาใช้ให้เป็นแนวทางสร้างความสมหวังให้แก่
ชีวิตและในการดาเนินกิจการทุกอย่าง ทุกระดับของรัฐ การใดๆ ก็ตามหากไม่อิงอาศัย หลักธรรม การ
นั้ น ๆ แม้ ด าเนิ น ไปได้ ก็ ถื อ ว่ า ขั ด ต่ อ เจตนารมณ์ ข องปรั ช ญานี้ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า หากมนุ ษ ย์ ไ ม่ อิ ง อาศั ย
หลักธรรมแล้ว มนุษย์จักไม่ประสบความเจริญและความสุขสมหวังอย่างแท้จริง ธรรมคือความถูกต้อง
เพราะมาตรฐานการวัด ดังนี้
๑) ทุกคนยอมรับและต้องการ
๒) ธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลก
๓) ธรรมให้คุณประโยชน์แก่ทุกคนที่ปฏิบัติ
๔) ธรรมเป็นความจริงที่ขาดไม่ได้ในการดาเนินชีวิต ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ถ้าทิ้งธรรม
จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันที
๕) อานาจธรรมไม่เข้าใครออกใคร เป็นอานาจที่แน่นอนกว่าอานาจอื่น ๆ
๖) ธรรมเป็นคุณค่าที่ได้รับการเรียกร้องหาเสมอ ในหมู่มนุษย์ เช่น ยุติธรรม สามัคคีธรรม
สันติธรรม ปัญญาธรรม และมนุษยธรรมอื่นๆ
ดังนั้น หลักประชาธิปไตย เมื่อเทียบกับหลักธรรมาธิปไตยแล้วจะสามารถสงเคราะห์และ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประชาธิปไตย

แนวคิด

ประธานาธิบดีสหรัฐ ลินคอน
ของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน

ยึดหลัก

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ธรรมาธิปไตย
อัตถะ ประโยชน์ ๓
- อัตตัตถะ ประโยชน์ตน
- ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น
- อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสอง
- ธรรมฐิติ หรือ ราชาผู้ทรงธรรม
- ธรรมนิติ หรือ การปกครองด้วยธรรม

๘๘
ประเด็น

ประชาธิปไตย

ธรรมาธิปไตย
- ธรรมมติ หรือ มติของมหาชนที่ประกอบ
ด้วยคุณธรรม

กระบวนการ
หลักการบริหาร
ระบบการปกครอง

เลือกตั้ง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ
และฝ่ายนิติบัญญัติ
ประชาธิปไตย เสรีนิยม ทุนนิยม

ไม่จาเป็น
ให้ครบองค์สงฆ์ (กลุ่ม/หมู่)
ทุกระบอบ

กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิด หลักการ วิธีการ กระบวนการบริหาร และระบบการปกครอง
ทางด้านประชาธิปไตยที่ยึดถือเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นหลักการสาคัญในการปกครอง นั่น
ก็หมายความว่ายึ ด หลั กการความเป็นใหญ่ของประชาชนเป็นส าคัญ ส่ วนธรรมาธิปไตยจะเน้นตัว
ธรรมะคือหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ หลักการปกครองเป็นหลัก ถ้ามีหลักธรรม
คาสั่งสอนนาทางแล้วหลักการ วิธีการหรือแนวคิดต่างๆก็ตามมา กระบวนการ หลักการ วิธีการบริหาร
ตามระบอบประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่สาคัญเท่ากับหลักการปกครองแบบธรรมาธิปไตยที่
ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารประเทศ เพราะว่าระบอบการปกครองทั่ว
โลก จะต้องมีหลักธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานสาคัญ ถ้าขาดหลั กธรรมแล้ว การปกครองในระบอบนั้นๆ
จะไม่ประสบผลสาเร็จ และจะได้รับการต่อต้าน และไม่ยอมรับ

๘๙

คาถามท้ายบท
*******************
๑. จงอธิบายรูปแบบการปกครองสมัยพุทธกาล
๒. จงอธิบายพระพุทธเจ้ากับฐานะการปกครอง
3. จงบอกวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยพุทธกาลมาดู
4. จงบอกและอธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตย
5. จงวิเคราะห์การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่พระพุทธทรงกระทา
6. จงเปรียบเทียบแนวคิดหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยได้

๙๐
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