บทที่ 7
แนวโน้มการศึกษารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์การเรียนประจาบท
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในสภาพปัจจุบันได้
2. อธิบายประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคตได้
3. อธิบายบทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลกได้
4. บอกคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันได้
ขอบข่ายเนื้อหา
 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาในสภาพปัจจุบัน
 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคต
 บทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก
 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. การบรรยายในชั้นเรียน
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การวัดผลและประเมินผล
1. ฟังการบรรยาย อภิปราย รายงาน และซักถาม
2. แสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การวิจารณ์
3. ตรวจคาถามท้ายบท
4. ถามตอบเป็นรายบุคคล

๑๗๖

ความนา
ประชาธิปไตยทั่วไปในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่
เริ่มแรก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในกิจการทั้งปวงเสียอีกลักษณะที่เป็น
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรม คือ คา
สอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระวินัยคือ คาสั่งอันเป็นข้อปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเมื่อ
รวมกัน เรียกว่า พระธรรมวินัย ซึ่งมีความสาคัญขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นพระศาสดาแทน
พระองค์ ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพียงเล็กน้อย
2. มี ก ารก าหนดลั ก ษณะของศาสนาไว้ เ รี ย บร้ อ ย ไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ น ไปตามยถากรรม
ลักษณะของพระพุทธศาสนาคือสายกลาง ไม่ซ้ายสุด ไม่ขวาสุด ทางสายกลางนี้เป็นครรลอง อาจ
ปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดก็ได้ โดยใช้สิทธิในการแสวงหาอดิเรกลาภตามที่ทรงอนุญาตไว้ ในสมัยต่อมา
เรียกแนวกลางๆ ของพระพุทธศาสนาว่า วิภัชชวาที คือศาสนาที่กล่าวจาแนกแจกแจง ตามความเป็น
จริงบางอย่างกล่าวยืนยันโดยส่วนเดียวได้ บางอย่างกล่าวจาแนกแจกแจงเป็นกรณี ๆ ไป
3. พระพุทธศาสนา มีความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย บุคคลที่เป็นวรรณะกษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทรมาแต่เดิม รวมทั้งคนวรรณะต่ากว่านั้น เช่นพวกจัณฑาล พวกปุกกุสะคนเก็บ
ขยะ และพวกทาส เมื่อเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว มีความเท่าเทียมกัน คือ
ปฏิบัติตามสิกขาบทเท่ากัน และเคารพกันตามลาดับอาวุโส คือผู้อุปสมบทภายหลังเคารพผู้อุปสมบท
ก่อน
4. พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย เช่นในฐานะภิกษุ
เจ้าถิ่น จะมีสิทธิได้รับของแจกก่อนภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุที่จาพรรษาอยู่ด้วยกันมีสิทธิได้รับของแจก
ตามลาดับพรรษา มีสิทธิรับกฐิน และได้รับอานิสงส์กฐินในการแสวงหาจีวรตลอด 4 เดือนฤดูหนาว
เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ จะอยู่จาพรรษาวัดใดก็ได้เลือก
ปฏิบัติกรรมฐานข้อใด ถือธุดงควัตรข้อใดก็ได้ทั้งสิ้น
5. มีการแบ่งอานาจ พระเถระผู้ใหญ่ทาหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะ การบัญญัติพระ
วินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอง เช่นมีภิกษุผู้ทาผิดมาสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติพระวินัย ส่วนการ
ตัดสินคดีตามพระวินัยทรงบัญญัติแล้วเป็นหน้าที่ของพระวินัยธรรมซึ่งเท่ากับ6. พระพุทธศาสนามี
หลักเสียงข้างมาก คือ ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสิน เรียกว่า วิธีเยภุยยสิกา การตัดสินโดยใช้เสียง
ข้างมาก ฝ่ายใดได้รับเสียงข้างมากสนับสนุน ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคดี
หลักประชาธิปไตยในการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์ การมอบความ
เป็นใหญ่แก่สงฆ์มีลักษณะตรงกับหลักประชาธิปไตยหลายประการ ส่วนมากเป็นเรื่องสังฆกรรม คือ
การประชุมกันทากิจสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้สาเร็จ การทาสังฆกรรมประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5
ประการ ถ้าทาผิดพลาดประการใดประการหนึ่ง จะทาให้สังฆกรรมนั้นเสียไป ใช้ไม่ได้ ไม่มีผล คือเป็น
โมฆะ ส่วนสาคัญ 5 ประการมีดังนี้คือ

๑๗๗
1. จานวนสงฆ์อย่างต่าที่เข้าประชุม การกาหนดจานวนสงฆ์ผู้เข้าประชุมอย่างต่าว่าจะทา
สังฆกรรมอย่างใดได้บ้างมี 5 ประเภท คือ
1.1 ภิกษุ 4 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค สามารถทาสังฆกรรมได้เกือบ
ทุกชนิด เว้นแต่ การอุปสมบทหรือการบวชพระ การปวารณาหรือ พิธีกรรมในวันออกพรรษาที่ทรง
อนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกัน และการสวดอัพภาน หรือการเพิกถอนอาบัติหนักของภิกษุบาง
รูป
1.2 ภิกษุ 5 รูป เข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค สามารถทาสังฆกรรมที่
สงฆ์จตุรวรรค ทาได้ทั้งหมด และยังเพิ่มการปวารณา การอุปสมบทในชนบทชายแดนได้อีกด้วย
1.3 ภิกษุ 10 รูป เข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค สามารถทาสังฆกรรมที่สงฆ์
ปัญจวรรคทาได้ทั้งหมด และยังเพิ่มการอุปสมบทในมัชฌิชนบท คือ ในภาคกลางของอินเดียได้อีกด้วย
1.4 ภิกษุ 20 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค สามารถทาสังฆกรรมได้ทุก
ชนิด รวมทั้งสวดอัพภาน เพิกถอนอาบัติหนักด้วย
1.5 ภิกษุกว่า 20 รูปเข้าประชุม เรียกว่า อติเรกวีสติวรรค สามารถทาสังฆ
กรรมได้ทุกชนิด สาหรับประเพณีไทย นิยมนิมนต์ภิกษุเข้าประชุมให้เกินจานวนอย่างต่าของการทา
สังฆกรรมนั้นๆ เสมอ เพื่อให้ถูกต้องอย่างไม่มีโอกาสผิดพลาดในเรื่องจานวนสงฆ์
2. สถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อทาสังฆกรรม เรียกว่า สีมา แปลว่า เขตแดน สีมา หมายถึง
พื้นดิน ไม่ใช่อาคาร อาคารจะสร้างเป็นรูปทรงอย่างไรหรือไม่มีอาคารเลยก็ได้ สีมามี 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ พัทธสีมา สีมาที่ผูกแล้ว และอพัทธสีมา สีมาที่ไม่ต้องผูก พัทธสีมามีหลายชนิด จะกล่าวเฉพาะ
วิ สุ ง คามสี ม า แปลว่ า สี ม าในหมู่ บ้ า น ซึ่ ง แยกออกต่ า งหากจากอาณาเขตของประเทศ การขอ
วิสุ งคามสี มาต้องขอจากประมุขของรัฐ ในประเทศไทยขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว ในประเทศมาเลเซี ย ขอพระราชทานจากพระราชาธิ บ ดี แ ห่ ง มาเลเซี ย ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ขอจากผู้ ว่า การมลรัฐ ที่ วั ดตั้ ง อยู่ ไม่ใ ช่ ขอจากประธานาธิ บ ดี เพราะเป็ น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อขอแล้วต้องทาพิธีถอนสีมาในบริเวณนั้น ซึ่งอาจเคยเป็นวัด ผูกพัทธสีมามาแล้วใน
สมัยโบราณก็ได้ แล้วทาพิธีผูกพัทธสีมา สีมาซึ่งทาสังฆกรรมผูกแล้วนี้จะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าโลกนี้
แตกสลายกลายเป็นธุลี ยกเว้น จะทาพิธีถอนสีมาเสีย
อพัทธสีมา มีมากมายหลายชนิดเช่นเดียวกัน จะกล่าวเฉพาะสีมาน้า หรือเรียกว่า อุทกุก
เขปสีมา แปลว่า สีมาชั่ววักน้าสาด สีมาชนิดนี้ไม่ต้องผูกแต่สร้างอาคาร หรืออยู่ในเรือแพ ภายในหนอง
บึง แม่น้า ทะเล ซึ่งมีน้าขังตลอดปี และอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 2 ชั่ววักน้าสาดของบุรุษผู้มีกาลังปาน
กลาง สีมาน้านี้ใช้ทาสังฆกรรมได้เหมือนวิสุงคามสีมาเช่นกัน ส่วนมากนิยมทากันในวัดหรือสานักสงฆ์
ที่ยังไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การกาหนดสีมาขึ้นนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว ทา
ให้สังฆกรรมเสียไป หรือมีเจตนามาทาลายสงฆ์ทราบ ผู้ประกาศมีรูปเดียวหรือ 2 รูป ก็ได้ เรียกว่า
พระคู่สังฆกรรมโดยตรง เพราะภายในสีมานั้น สงฆ์มีอานาจสิทธิขาด ใครจะอ้างเป็นเจ้าของไม่ได้

๑๗๘
3. การประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ สงฆ์จะประชุมกันทา
สังฆกรรมเรื่องอะไรก็ตาม จะต้องมีการประกาศเรื่องนั้นให้สงฆ์ทราบ ผู้ประกาศมีรูปเดียวหรือ 2 รูป
ก็ได้ เรียกว่า พระคู่สวดหรือพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อประกาศให้ทราบแล้ว ยังมีการประกาศขอความ
เห็นชอบจากสงฆ์อีก ถ้าเป็นเรื่องไม่สาคัญนัก มีการประกาศให้ทราบ 1 ครั้ง และประกาศขอความ
เห็นชอบอีก 1 ครั้งเรียกว่า ญัตติทุติยกรรม เช่น การประกาศมอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง การ
แต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ทาการสงฆ์ต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องสาคัญมาก มีการประกาศให้ทราบ 1 ครั้ง และ
ประกาศขอความเห็นอีก 3 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม เช่นการให้ อุปสมบท การ
ลงโทษภิกษุผู้ประพฤติมิชอบ 7 อย่าง มี ตัชชนียกรรม (การตาหนิโทษ) เป็นต้น การยกโทษเมื่อภิกษุ
นั้นประพฤติตนดีแล้วและการแต่งตั้งภิกษุให้เป็นผู้สอนภิกษุณี เป็นต้น
4. สิทธิของภิกษุผู้เข้าประชุม ภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมทาสังฆกรรมทุกรูปมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นทั้งในทางเห็นด้วยและในทางคัดค้าน ตามปกติเมื่อภิกษุผู้ประกาศ หรือพระคู่สวดถามความ
คิดเห็นของที่ประชุม ถ้าเห็นด้วย ให้ใช้วิธีนิ่ง ถ้าไม่เห็นด้วยให้คัดค้านขึ้น จะต้องมีการทาความเข้าใจ
กันจนกว่าจะยอมเห็นด้วย ถ้าภิกษุผู้คัดค้าน ยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วย การทาสังฆกรรมนั้นๆ เช่น การ
อุปสมบท หรือการมอบผ้ากฐินย่อมไม่สมบูรณ์ จึงเห็นได้ว่า มติของที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์คือเห็น
พร้อมกันทุกรูป
5. มติที่ประชุม การทาสังฆกรรมทั้งหมด มติของที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์ คือเป็นที่
ยอมรับของภิกษุทุกรูป ทั้งนี้เพราะในสังฆมณฑลนั้น ภิกษุทั้งหลายต้องอยู่ร่วมกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน กล่าวคือมีศีลและมีความเห็นเหมือน ๆ กัน จึงจะมีความสามัคคี สืบต่อพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถาวร แต่ในบางกรณี เมื่อภิกษุมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายและมีจานวนมากด้วยกันต้องหาวิธี
ระงับโดยวิธีจับฉลาก หรือการลงคะแนนเพื่อดูว่าฝ่ายไหนได้เสียงข้างมาก ก็ตัดสินไปตามเสียงข้างมาก
นั้น วิธีนี้เรียกว่า เยภุยยสิกา การถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ตามหลักประชาธิปไตยทั่วไป ซึ่งแสดง
ว่า มติที่ประชุมไม่ได้ใช้มติเอกฉันท์เสมอไป
ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
1. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยภาษาใด ๆ ก็ได้ คือศึกษา
ด้วยภาษาที่ตนเองรู้ดีที่สุด ไม่ให้ผูกขาดศึกษาด้วยภาษาเดียว เหมือนศาสนาพราหมณ์ที่ต้องศึกษาด้วย
ภาษาสันสกฤตเพียงภาษาเดียว แต่การที่คณะสงฆ์ไทยใช้ภาษาบาลีเป็น หลัก ก็เพื่อสอบทานความ
ถูกต้องในกรณีที่มีความสงสัยเท่านั้น ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะใช้ภาษาท้องถิ่นใด ๆ ก็ได้
2. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ปฏิบัติคล้อยตามกฎหมายของประเทศที่ตนอาศัย
อยู่ การปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่มีห้ามไว้ในศีลของภิกษุแต่ผิดกฎหมายของประเทศนั้ น ๆ ภิกษุก็กระทาไม่ได้
ข้อนี้ ทาให้ ภิก ษุส ามารถอยู่ ได้ใ นทุ กประเทศโดยไม่มี ความขั ดแย้ง กับรั ฐ บาล และประชาชนของ
ประเทศนั้น ๆ
3. ก่อนปริ นิพพาน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่า ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะถอนสิกขาบท
เล็กน้อย(คือ เลิกศีลข้อเล็กน้อย) เสียก็ได้ พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทตกลงกั นไม่ได้ว่า ข้อใดเป็นสิกขาบท
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เล็กน้อย จึงมีมติไม่ให้ถอนสิกขาบทใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนพระสงฆ์ฝ่ายมหายานมีมติให้ถอนสิกขาบทที่เห็น
ว่าเล็กน้อยได้ เมื่อกาลเวลาล่วงไปก็ยิ่งถอนมากขึ้นทุกที การปฏิบัติระหว่างพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทกับ
ฝ่ายมหายานจึงแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น
ธรรมาธิป ไตย หมายถึง การถือ ธรรมเป็น ใหญ่ คนในสั งคมประชาธิปไตยจะต้องเป็ น
ธรรมาธิปไตย นั่นคือไม่ตกอยู่ในอานาจของโลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา มานะ ทิฐิ
ตัณหา คือ ความอยากได้อยากเอาสิ่งต่าง ๆ มาเป็นของตัวเอง ต้องการผลประโยชน์และ
สิ่งบารุงบาเรอปรนเปรอตน ไม่ยอมเสียสละเพื่อใคร (ใฝ่เสพ ใฝ่บริโภค)
มานะ คือ ความอยากให้ตัวเองยิ่งใหญ่ ต้องการอานาจ ความเด่นดัง ความสาคัญหรือการ
ครอบงาเหนือผู้อื่น ไม่ยอมใคร (ใฝ่อานาจ ใฝ่อิทธิพล)
ทิฐิ คือ ความยึดถือเอาแต่ความเห็นของตัว ต้องการให้เขารับเอาความเห็นของตน ยึดติด
ถือรั้นในความเชื่อ ลัทธิ อุดมการณ์ของตน จนสาคัญเหนือกว่าความจริง ไม่ยอมรับฟังใคร (คลั่งลัทธิ
นิยม อุดมการณ์คับแคบ) การถือธรรมเป็นใหญ่จะต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวนาเข้าสู่ธรรม ดังนั้น ธรรม
ที่จะต้องถือหรือเคารพยึดเป็นหลักเป็นมาตรฐาน แบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ
ขั้นต้น ได้แก่ หลักการ กฎเกณฑ์ กติกาต่ าง ๆ อันชอบธรรม ที่ได้ตกลงกันวางไว้ เช่น
รัฐธรรมนูญ หลักศีลธรรม เป็นต้น
ขั้นสูง ได้แก่ ความจริง ความถูกต้องดีงาม และประโยชน์สุข
หลักสาราณียธรรม หลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดร
ภาพ หลักสาราณียธรรม แปลว่าธรรมเป็นเครื่องระลึกถึงกัน เป็นหลักการที่จะทาให้เกิดความประสาน
พร้อมเพียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็นเอกภาพ
หลักธรรมนี้มีสาระสาคัญที่สอนว่า สังคมประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความ
สามั ค คี ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น เพราะการที่ แ ต่ ล ะคนจะอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยดี แ ละเอาศั ก ยภาพของตนมาร่ ว ม
สร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้นั้นคนเหล่านั้นจะต้องมีความสามัคคีรู้จักร่วมมือกันและอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี การร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีนั้นมีลักษณะการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเน้นความมีเมตตา
ปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา คือ
จะต้องใช้ปัญญานั้นบนพื้นฐานของเมตตา หมายความว่าใช้ปัญญาโดยมีเมตตาประกอบ หลักของ
ความเป็นเอกภาพที่เรียกว่า สาราณียธรรม มี 6 ประการคือ
1. เมตตากายกรรม คือ จะทาอะไรก็ทาต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่าทาด้วยความรัก
ด้ว ยไมตรี ด้ว ยความปรารถนาดี ต่อกั น มี ความช่ ว ยเหลื อกัน มีก ารร่ ว มมือกั น มี ความพร้อมที่จ ะ
ประสานงานกัน
2. เมตตาวจีกรรม คือ จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา โดยเจรจากันด้วยเหตุผล โดยใช้ปัญญา
ไม่ใช้โทสะเป็นตัวนาฉะนั้นต้อพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีจิตสานึกในผลประโยชน์สุขร่วมกัน
ต้องการสร้างสรรค์
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3. เมตตามโนกรรม คือ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา นั่นคือ การมีความหวังดีต่อกัน
ปรารถนาดีต่อกันโดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ โดยมุ่งทาให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน
สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง
4. สาธารณโภคี หมายถึง การมีกินมี ใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
หรือการมุ่งช่วยเหลือและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น
5. สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย รักษา
กฎกติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เ บียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่
สังคม
6. ทิฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการอุดมการณ์
และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป พระพุทธเจ้าทรงสอนสาหรับพระสงฆ์ก่อน ว่าพระสงฆ์จะต้องอยู่ด้วยหลัก
6 ประการนี้ ถ้าอยู่ด้วยหลัก 6 ประการแล้วแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีน้าใจ
ประสานกลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพราะตั้งแต่ทางกายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วย
เมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน ใน
การอยู่ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รับสิ่งใดมาก็มาแบ่งปันกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็
รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของ
ส่วนรวม เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเข้าใจหลักการสาคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจ
ร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่ จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยกัน
เพียงเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขและพัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงามมั่นคง โดยที่แต่ละคนก็มี
ความระลึกถึงกันมีน้าใจประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า
เอกภาพ

7.๑. ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในสภาพปัจจุบัน
การศึกษาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบัน ได้มีนักวิชาการไทยพยายามที่
จะตีความพระพุทธศาสนาออกเป็นหลากหลายแง่มุมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้๑
๑) แนวประชาธิปไตย
๒) แนวสังคมนิยม
๓) แนวธรรมิกสังคมนิยม
๔) แนวปรัชญาการเมือง
๕) แนวธรรมาธิปไตย
๑

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, (พะเยา : โรงพิมพ์เจริญ
อักษร, 2550), หน้า ๑๔๙-๑๕๐.
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๖) แนวพุทธประวัติ
๗) แนวนิติรัฐ
๘) แนวมโนทัศน์
ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ เป็นแนวความคิดที่พยายามแสวงหาความหมายและอธิบายศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา ให้มีความลุ่มลึก และเกิดความหลากหลายทางด้านวิชา นอกจากนั้นแล้วยังเป็น
เรื่ อ งธรรมดาของศาสตร์ ใ หม่ ๆ อย่า งรั ฐ ศาสตร์ ใ นพระไตรปิ ฎ กเองที่ จาต้ อ งแสวงหาความเป็ น
เอกลักษณ์ของตนเองว่าจะมีรูปร่างน่าตาเป็นอย่างไร และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
7.๑.๑. การแสวงหาเอกลักษณ์ของศาสตร์
แม้รัฐศาสตร์เองก็พยายามแสวงหาเอกลักษณ์ความเป็นศาสตร์ของตัวเองมานาน
แล้ว ทั้งนี้ รศ. สิทธิพันธ์ พุทธหุน ได้ให้ทัศนะเอาไว้ว่า
๑) การศึกษาการเมืองโดยเน้นเรื่องของรัฐ คือมุ่งไปที่โครงสร้างของรัฐ แต่ทาให้
เกิดปัญหาขึ้นมา ดังนี้
- สังกัปของรัฐดูค่อนข้างตายตัวคือรัฐบาลทาหน้าที่ในการรักษากฎระเบียบและเป็น
อิสระจากการควบคุมของชาติอื่น ไม่สามารถที่จะเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ได้
เช่น การปฏิวัติ สงคราม อาณานิคม
- สังกัปของรัฐค่อนข้างจะเน้นไปในเชิงกฎหมายมากเกินไปคือพูดถึงกระบวนการนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ละเลยกระบวนการที่อยู่นอกเหนือทางการ เช่น กลุ่มอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน์ สื่อมวลชน ฯลฯ
- การค้น พบสั ง กัป ตลอดวิ ธีก ารทางการเมือ งใหม่ ๆ มากขึ้ น สั ง กัป เดิ มที่ ศึก ษา
การเมืองในแง่รัฐจึงถูกโจมตี แม้คาว่า รัฐ ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ ความนิยมใน
การศึกษาจึงเสื่อมลง
๒) การเมือง คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอานาจและหน้าที่ เพราะมุ่งไปที่คน และสนใจ
ศึ ก ษาที่ ก ระบวนการมากกว่ า ลั ก ษณะนามธรรมของกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ แต่ ใ นระยะหลั ง กลั บ ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น เพราะคาว่า อานาจ นั้นยังหาข้อยุติไม่ได้ เพราะคาว่าอานาจมีคาจากัดความที่
กว้างเกินไปทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับการเมืองเลย เช่น อานาจที่ผู้จัดการบริษัทใช้กับลูกน้อง อานาจ
ของพ่อที่มีต่อลูก อานาจของพระศาสดาที่มีต่อสาวก เป็นต้น
๓) การเมืองคือเรื่องของการแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าในสั งคม โดยเชื่อว่าการเมือง
เป็นเรื่องของการขัดแย้งซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่เพื่อได้มาซึ่ง
อานาจ โดยมีอยู่ส องกลุ่ ม คือพวกที่ไม่สนใจการเมือง กับพวกที่ส นใจการเมืองหรือสั ตว์การเมือง
(Political Animal)
แต่การใช้อานาจในการแจกแจงสิ่ งที่มีคุณค่าอันเป็นเรื่องของการเมืองนี้อาจเกิดขึ้น
ได้ในกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มการเมือง เช่น ครอบครัว โรงเรียน องค์กร ศาสนาและกลุ่มเศรษฐกิจ เป็น
ต้น

๑๘๒
๔) การเมือง คือเรื่องของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสาคัญ ๆ ทางการเมือง
การศึกษาที่ให้ความสาคัญกับผู้นาที่สามารถในการตัดสินนโยบาย เป็นประเด็นหลัก แต่ก็มีขอบเขต
การศึกษาที่จากัดเฉพาะกลุ่มผู้นาไม่กี่คนเท่านั้น
7.๑.๒ การเปรียบเทียบโครงสร้างของสถาบันทางการเมือง
การที่จ ะพยายามชี้ประเด็นโดยการเปรียบเทียบหลั กรัฐ ศาสตร์เข้ากับหลั กพุทธ
ศาสตร์นั้นอาจจะไม่ตรงประเด็นมากนัก แต่ก็พอจะอนุโลมกันได้ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

ประชาธิปไตย
สถาบันรัฐธรรมนูญ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันฝ่ายบริหาร
สถาบันฝ่ายตุลาการ

พุทธศาสนา
พระไตรปิฎก
พระวินัย
สถาบันสงฆ์
คณะพระวินัยธร

7.๒ ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคต
ในอนาคต เป็นยุคที่เกิดสภาพไร้พรมแดนทั้งในเรื่องของอาณาเขต ประชากร การค้า การ
สื่ อ สาร แม้ แ ต่ ก ารเมื อ งการปกครองก็ ต กอยู่ ใ นสภาวะเช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาทิ ศ ทาง
ประชาธิปไตยในพระไตรปิฎกสาหรับอนาคต ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
7.๒.๑ ศึกษาเพื่อบูรณาการให้เป็นการเมืองวิถีพุทธ
หลั ก ธรรมหรื อ ค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า มีอ ยู่ ห ลากหลายหมวดหมู่ และมี ชื่ อ
แตกต่างกันไป แต่หากพิจารณาโดยรวมยอดแล้วจะเห็นว่าคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะเสนอ
แนวทางให้กับมนุษย์มีชีวิตอยู่กับสังคมด้วยการเรียนรู้อย่างเท่าทันและนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
๑) อธิบายสภาวะธรรมชาติของชีวิต เช่น สรรพสิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไร คงอยู่ได้
เพราะเหตุใด
๒) อธิบายและสอนถึงวิธีการที่จะครองชีวิตอยู่อย่างมีความสุข สอดคล้องกับสภาวะ
ธรรมชาติ การบรรเทาความทุกข์อันเกิดจากสภาวะนานาประการ
๓) อธิบ ายและสอนแนวทางการดารงอยู่รวมกันของมนุษย์ในสั งคมตั้งแต่ระดั บ
ปัจเจกชน จนถึงปวงชนระดับชาติและโลก
๔) อธิบายและแนะนาแนวทางที่จะนาหลักธรรมคาสั่ งสอนไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิต ประจาวันตามลักษณะปัญหา ตามระดับสติปัญญา และความประสงค์ของแต่ละบุคคล ๒
เพื่อให้ทุกคนเกิดภาวะของการเรียนรู้แล้วบอกสอนด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนพี่น้อง โดย
อาศัยภูมิรู้ภูมิธรรมมาเป็นวิถีชีวิตอย่างพุทธ
๒

๖๕๘.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปรัชญาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า

๑๘๓
7.๒.๒ เน้นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา๓
ดังนั้นเป้าหมายของรัฐตามทัศนะของพระพุทธศาสนาจะต้องประกอบไปด้วยหลัก
ของอัตถะ หรือประโยชน์ ๓ ประการ คือ
๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน์เบื้องต้น หรือประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จับต้องได้ในปัจจุบัน เช่น เรื่องของปัจจัยพื้นฐานของชีวิต หรือในเรื่องของโลก
ธรรม ๘ เป็นต้น ที่รัฐจาต้องสนองความต้องการของมนุษย์ในสังคมให้ได้
๒) สัมปรายยิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ในอนาคต เป็นประโยชน์ที่
มนุษย์เมื่อมีความพร้อมในประโยชน์ข้อแรกแล้ว ต้องการที่จะมุ่งความดีอันสูงสุดแล้วปรารถนา เช่น
เรื่องของคุณค่าแห่งชีวิต ชีวิตหลังความตาย เรื่องของบาป-บุญ-คุณโทษ หรือความสงบสุขทางใจ เป็น
ต้น
๓) ปรมัตถะประโยชน์ครอบคลุม หรือประโยชน์สูงสุด ในที่นี้เป็นความหมายทาง
ศาสนาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือนิพพาน หรือความหลุดพ้นไม่ถูกการบีบคั้นจากเหตุการณ์หรือบุคคลใด
ใด เป็นต้น แต่ทางการเมืองประโยชน์สูงสุดของรัฐคือความสงบร่มเย็นในรัฐ หรือจะเรียกว่ารัฐในอุดม
คติ ก็ ไ ด้ แม้ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาเมื่ อคนไม่ ต้อ งการบรรลุ ธ รรมก็ ป รารถนาถึง ยุ ค สมัย อุ ด มค ติ
เหมือนกัน คือมนุษย์ในยุคของพระศรีอาริยเมตไตย หรือที่เรียกกันว่ายุคศรีอาริย์ เป็นต้น
7.๒.๓ ขอบเขตของการศึกษาพระพุทธศาสนากับการเมือง๔
การจะพยายามศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเปรียบเทียบหรือประยุกต์หลักการต่าง ๆ
โดยการเน้นถึงแนวทางต่าง ๆ นั้น อาจจะไม่สามารถทาได้สมบูรณ์แบบมากนัก แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
การศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง ๓ แนวทาง กล่าวคือ
๑) การศึกษาโดยเน้นบุคคลเป็นหลัก คือการเข้าไปศึกษาตัวตนของบุคคลที่เป็น
ผู้ น า หรื อ นั ก การปกครอง ทางด้ า นแนวคิ ด ว่ า จะมุ่ ง เน้ น เป้ า หมายตามแนวพุ ท ธศาสนาหรื อ ไม่
พฤติกรรมการแสดงออกทั้งกาย วาจา ว่าเป็นสุจริตกรรมมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงการแสดงภาวะ
ผู้นาที่พร้อมและกล้าที่จะตัดสินใจในทิศทางที่ดีงาม เป็นต้น
๒) การศึกษาโดยเน้นระบอบเป็นหลัก คือการเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาระบอบการ
ปกครองที่แท้จริงตามคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา หรือรูปแบบจาลองที่อาศัยศาสนาเป็นแนวทาง
เช่น สังคมสงฆ์หรือเปรียบเทียบรัฐศาสนา อย่างรัฐอิสลามในประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น
๓) การศึ ก ษาโดยเน้ น ธรรมเป็ น หลั ก คื อ การตี ป ระเด็ น ทางหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กว้างกว่ามิติเดิม ๆ โดยไม่ติดยึดหรือผูกโยงกับแนวคิดการเมืองใด ๆ เพียงแต่
หลักธรรมข้อไหนสามารถประยุกต์ใช้กับระบอบการเมืองอะไร แนวคิดใดก็อนุโลมประยุกต์ใช้เป็น
ประเด็น ๆ ไป เช่นคาว่า สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อธิปไตย เป็นต้น

๓
๔

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, หน้า ๑๕๒.
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๕๓.

๑๘๔

7.๓ บทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก
7.๓.๑ พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม
พระธรรมปิฎก กล่าวว่าชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหน้าที่ต้องพัฒนาประเทศชาติของ
ตนเองแล้ว ก็พึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่
เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลายาวนาน จึงได้มีส่วนร่วมใน
การสร้ า งเสริ มอารยธรรมของโลกด้ ว ย แม้ ว่าจะอยู่ ในขอบเขตที่ไม่ กว้า งนัก ส่ ว นร่ ว มที่ ว่านี้ ก็คื อ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
พระพุทธศาสนา นอกจากเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่
เจริญก้าวหน้ามาในอดีตแล้ว ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักของประเทศ และเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
สังคมไทยอยู่แม้ในปัจจุบัน เพียงแต่รอเวลาและรอความสามารถของคนไทยที่จะนาศักยภาพของ
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่อย่างสูง เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาของ
มนุษยชาติให้อารยธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งขึ้น
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ ช่ ว ยสร้ า งสรรค์ อ ารยธ รรมโ ลกก็ คื อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังในกรณีประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ตระหนักแล้วว่า แม้
ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุและระบบต่าง ๆ แล้วอย่างมากมาย แต่ก็ยังเกลื่อนกล่นไป
ด้วยปัญหานานัปการ ทั้งที่ยังแก้ไม่ได้และที่เกิดประดังขึ้นมาใหม่ ไม่สามารถบรรลุสันติสุขที่แท้จริงได้
เขาจึงคิดว่าวัฒนธรรมและอารยธรรมของเขาเดินผิดพลาด หรือขาดปัจจัยหรือองค์ประกอบสาคัญ
บางอย่างไป และจึงพากันแสวงหาวิถีทางที่ถูกต้องหรือหาปัจจัยสาคัญที่ขาดนั้น
สิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของชนชาติที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ก็คือ การพัฒนาจิตใจ และ
พัฒ นาพั ฒ นาปั ญ ญา ซึ่ง ถือว่าการพัฒ นาทั้งสองด้านนี้ เป็น หลั กการของพระพุทธศาสนา ดังนั้ น
พระพุทธศาสนาจึงอานวยประโยชน์ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่ออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้นา
ทางที่จะทาให้การพัฒนาอารยธรรมดาเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุข
และอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย
ในทางตรงกันข้ามประเทศที่ด้อยพัฒนา กลับปล่อยให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรม
หรือสูญหายไปจากประเทศของตน การที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุว่า ประเทศเหล่านี้คอยรับเอาซึ่งความ
เจริญทางวัตถุ หรือมุ่งพัฒนาประเทศของตนโดยมุ่งเน้นความเจริญทางวัตถุเพื่อให้การพัฒนาประเทศ
เท่าเทียมกับประเทศพัฒนาทั้งหลาย จึงละเลย ไม่ใส่ใจ หรือทอดทิ้งคุณค่าทางจิตใจ และปั ญญาใน
พระพุทธศาสนาที่ตนมีอยู่แล้ว ไม่รู้จักศึกษานามาใช้ให้เป็นประโยชน์
ดั ง นั้ น ทั้ ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และประเทศด้ อ ยพั ฒ นาจะต้ อ งหั น มาศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา นาเอาคุณค่าทางจิตใจและปัญญามาใช้นาทางการจัดระบบชีวิตให้ได้ผลดี และเพียร
พยายามสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ วิทยาการ และระบบต่าง ๆ รวมทั้งนาแนวทางพัฒนา
จิตใจและปัญญามาเสริมในองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ตนเองขาดไป
กล่าวโดยสรุป ชนชาติไทยสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอารยธรรมของโลก
ด้วยการมอบสมบัติอันล้าค่าของตน ได้แก่ “พุทธธรรม” ให้แก่ชนทุกชาติที่กาลังต้องการ ในฐานะที่
พระพุทธศาสนานั้น เป็นส่วนเติมเต็มแห่งอารยธรรมของมวลมนุษย์

๑๘๕
7.๓.๒ พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสันติภาพแก่โลก
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น รากฐานอารยธรรมที่ ส าคั ญ ของโลกดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
พระพุทธศาสนายังมุ่งประโยชน์สุข และสันติภาพให้แก่บุคคล สังคม และชาวโลกได้ หากศึกษาใน
ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนามีทั้งการสร้างสรรค์อารยธรรมและสันติภ าพแก่มวลมนุษย์ นั่นคือ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมอินเดีย กล่าวคือ
สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้ส ร้างผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการ
บู ช ายั ญ เทพเจ้ า แล้ ว ก็มี ก ารก าหนดมนุ ษย์ เ ป็น วรรณะต่ า ง ๆ โดยชาติก าเนิ ด เป็ นกษั ตริ ย์ เป็ น
พราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้ากับพระพรหม
เป็นผู้รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาคาสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ในวรรณะ
สูง คนวรรณะต่าเรียนไม่ได้ เป็นต้น
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้อย่างมากมาย
เช่น เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่ประเสริฐหรือต่ำทรำม
เพรำะชำติก่ำเนิด แต่จะประเสริฐหรือต่ำทรำมเพรำะกำรกระท่ำ ” แล้วก็ไม่ให้มัวหวังผลจากการ
อ้อนวอนบูชายัญ สอนให้เปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจากการกระทา นี่
คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย์”
เมื่อถือว่ามนุษย์จะดีจะประเสริฐอยู่ในการกระทา มนุษย์ต้องพัฒนาชีวิตของตน ทั้ง
พัฒนาพฤติกรรม (ศีล) พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) และพัฒนาปัญญา (ปัญญา) ขึ้นไปมนุษย์จึงประเสริฐได้ ดี
งามได้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน ด้วยการศึกษาเรียนรู้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเสริมปัญญา มนุษย์ทุกคน
จะต้องได้รับการศึกษา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงทาให้เกิดการศึกษาแบบที่เรียกว่า “การศึกษา
มวลชน”
ในประเทศอิน เดียเราสามารถพูดได้ว่า การศึกษาหลายเป็นการศึกษามวลชนได้
เพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่ออารยธรรมของโลก
เพราะว่าเมือ่ อินเดียเจริญขึ้นแล้ว อินเดียก็เป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของอารยธรรมของโลก
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ มีการริเริ่ม
ใหม่ คือการถือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยความสามัคคีระหว่างศาสนาต่าง ๆ นั่นคือพระเจ้า
อโศกมหาราชได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ทั้ง ๆ ที่พระองค์เป็นราชาในแบบสมัยโบราณที่มี
อานาจเต็มที่ แต่เมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภ์บารุงทุกศาสนา และให้ศาสนิกชน
ในศาสนาต่าง ๆ อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน ยอมรับหลักธรรมของกันและกัน
ไม่ทะเลาะ ไม่ใช้กาลัง ไม่ใช้ความรุนแรง
ในประเทศตะวันตกได้พยายามต่อสู้เพื่อสร้างหลักการแห่งเสรีภาพทางศาสนาขึ้นมา
ด้วยความยากลาบาก เพราะประเทศตะวันตกนั้นเป็นดินแดนของการรบราฆ่าฟันทางศาสนา มีการข่ม
เหง เบียดเบียนเพราะนับถือศาสนาต่างกัน (Persecution) และมีสงครามศาสนา (Religious Wars)
มากมาย และพวกเขาได้พยายามดิ้นรนที่จะให้เกิดขันติธรรม (Tolerance) ซึ่งต่างจากพระเจ้าอโศก
มหาราชที่ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในประเทศในสมัยนั้นได้

๑๘๖
7.๓.๓ พัฒนาตนให้สมบูรณ์แล้วมุ่งสู่ประโยชน์สุขต่อสังคมและโลก
พระสงฆ์เป็นชุมชนของผู้ที่ได้อุทิศตัวมุ่งมาสู่การฝึกฝนพัฒนาตน หรือเรียนรู้ตาม
หลักของไตรสิกขา แต่ในขณะเดียวกันนั้น พระสงฆ์ก็เป็นชุมชนของผู้ที่อุทิศตัวเพื่อประโยชน์สุขของ
สังคมส่วนรวมอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์
ทั้งนี้ เพราะว่า ผู้ ที่ฝึกฝนพัฒ นาตนดีแล้ ว สมบูรณ์แล้ ว ก็จะไม่มีอะไรต้ องทาเพื่อ
ตนเองต่อไปอีก คือเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ทั้งนี้เพราะว่า ประโยชน์ที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือการ
มีชีวิตประกอบด้วยพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) ที่ได้พัฒนาสมบูรณ์แล้ว เมื่อ
บรรลุประโยชน์ตนแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็อุทิศให้แก่โลกได้เต็มที่ ดังคติของพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ใน
การส่งพระสาวกออกไปเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน ที่ตรัสว่า
“จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “เธอ
ทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ชนจานวนมาก เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ชาวโลกในการประชุมสุดยอดผู้นาชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ ๒ ในระหว่าง
วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวสรุปถึงการประชุมกลุ่มที่
เกี่ยวกับสันติภาพของโลก โดยมีเป้าหมายดังนี้
๑) ด้านเอกภาพของชาวพุทธ หลังสงครามเย็น ขณะนี้ พวกเรากาลังเผชิญหน้ากัน
ระหว่างสงครามการแบ่งเชื้อชาติ และศาสนาซึ่งอาจกล่าวได้ว่า รุนแรงกว่าที่คิด และภาวะวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อมและความขาดแคลนแหล่งธรรมชาติ ก็ปรากฏชัดยิ่งขึ้น ปัญหาทั้งหมดนี้มี สาเหตุมาจาก
ตัณหาและโลภะ เทคโนโลยีเป็นสาเหตุของความละโมบและความเกลียดชังกัน อันนาไปสู่การทาลาย
ล้างซึ่งกันและกัน
การกาหนดท่าทีชัดเจนต่อธรรมชาติของมนุษย์และความเข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิต
สามารถกาหนดทิศทางของการพัฒนามนุษย์ได้ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน เพื่ อได้มาซึ่งความเสมอ
ภาคกัน เราต้องมีเอกภาพ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีเหตุและผล บัดนี้ ถึงเวลาที่เราต้อง
ขจัดความละโมบโลภมากแล้วหันมาอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์แต่ละ
คนที่เป็นสมาชิกของสังคมพึงระลึกถึงกัน มีน้าใจประสานกลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เริ่มตั้งแต่ทาง
กายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้าใจ
รักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รับสิ่งใดมาก็มาแบ่งปัน
กัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความ
เดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวม เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเข้าใจหลักการ
สาคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่
จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้ วยกัน เพียงเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขและพัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีงามมั่นคง โดยที่แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้าใจประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็
ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า เอกภาพ หลักการดังกล่าวนี้ก็คือ หลักสาราณียธรรม
๖ ประการ
๒) ด้านพระพุทธศาสนาและสันติภาพของโลก มนุษย์ในโลกปัจจุบัน อาจภูมิใจใน
ความอิสระของตนเอง แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ จาเป็นต้องให้เขา

๑๘๗
เรียนรู้ความจริงที่ว่า ถึงแม้เราจะมีอิสระทางกาย แต่ทางใจกลับยังเป็นทาสอยู่ วิธีการที่ทาให้มนุษย์
เป็นอิสระทางใจได้ก็คือ การไขปริศนาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงปลอดภัย
สันติภาพที่แท้จริงมิใช่ปรากฏอยู่ภายนอก แต่มันต้องมีในภายในใจเราต่างหาก ชนะ
ใจเราก็คือชนะโลก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และอริยสัจ 4 เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้โลก
พบสั นติภ าพ การปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธองค์ย่อมสามารถบรรลุสิ่ งที่พึงประสงค์ได้อย่าง
แท้จริง

7.๔ คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในสถานการณ์ปัจจุบนั
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทางการเมื อ ง จะต้ อ งศึ ก ษาถึ ง
ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ดัง
รายละเอียดดังนี้
7.๔.๑ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
ความหมายของค าว่ า “คุ ณ ธรรม” และ “จริ ย ธรรม” ค าว่ า “จริ ย ธรรม” และ
“คุณธรรม” มักมีการพูดถึงและนาไปใช้ในความหมายที่ แยกกันไม่ออก บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็น
คุณธรรมจริยธรรม อีกทั้ ง เรื่องที่คนในสังคมไทยปัจจุบันนี้ นิยมนามาเป็นประเด็นในการพูดคุยกัน
มากคือ คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย ๕๒ เนื่องจากการเมืองการปกครองมีความ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้ น คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมจึงมีบทบาท
สาคัญกับระบบการเมืองการปกครองที่สังคมนั้นใช้ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลที่ พึ่งมีต่อสังคม
จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการทาหน้าที่ พลเมือง ของสังคมประชาธิปไตย ความสาคัญของ
ประเด็นนี้อูที
ย่ ่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทีู่ดี ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการมีูปกครองที
ผ้
ูมี
่ดี
คุณธรรม การทาหน้าที่ ให้บริการประชาชน บาบัดทุกข์ บารุงสข ให้กับประชาชน เท่านั้น แต่ยังขึน้ อยู่
กับ การทาหน้าที่ต่อประเทศชาติของประชาชนด้วย คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ มีต่อสังคมใน
สังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีรูป แบบ ความคิดสร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาท
อย่างแข็งขันในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้านต่างๆ เช่น
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน
๒. การมีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
๓. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบ้านเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม และ
๕. การติดตามตรวจสอบการท างานของผู้ บริห ารและหน่ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง นี การมี
บทบาทดังกล่าวหากทาด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก่ อให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อนและทาให้
เกิดความแตกแยกในสังคม จนถึงการล้มล้างระบบการเมืองการปกครองกลายเป็น อนาธิปไตยแทน
ประชาธิปไตยได้ ในบางกรณีก็อาจกลายเป็นเครื่ องมือของคนทีไม่หวังดีต่อ ประเทศชาติ คุณธรรม
(Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็นคาศัพท์ูความหมาย
มี
ใกล้เคียงกันทังในภาษาไทย
๕

นวัตกร อรรถวิท. คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย, (แหล่งที่มา)
http://learners.in.th/blog/edu3204math2009/314058. (29 มกราคม 2560).

๑๘๘
และภาษาอั งกฤษ ตามทีบั ญ ญัติไว้ ในพจนานุก รม ฉบับ ราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ๖๓ “
คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความ ประพฤติและจิตใจ ซึง
สามารถแยกออกเป็น ๒ ความหมาย คือ
๑. ความประพฤติ ดี งาม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่ ตนและสั ง คม ซึง มี พื้ นฐานมาจากหลั ก
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. การรู้จั ก ไตร่ ต รองว่ า อะไรควรท า ไม่ ค วรท า และอาจกล่ า วได้ ว่ า คุ ณ ธรรม คื อ
จริยธรรมแต่ละข้อทีนามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่ อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ รับผิดชอบ
ฯลฯ “จริยธรรม” แปลว่า ธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิ บัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่ งก็คือ กฎเกณฑ์
ความประพฤติของมนุษย์ ซึงเกิดขึนจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นูมี
ผ้ ปรีชาญาณ (ปัญญาและ
เหตุผล) ทาให้มนุษย์มีมโนธรรม ูจั
ร้ กแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดย จริยธรรมมี ลักษณะ ๔
ประการ คือ ๑. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่ อ
ตัดสินการกระทาของผู้อื่น
๒. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ทีเกิดขึนในตัว บุคคล
ก่อนทีจะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป
๓. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
๔. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจน เกิด
เป็นทัศนะในการดารงชีวิตของตน และของสังคมทีตนอาศัยอยู่
๓) ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรมที่สาคัญ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ ดังนี้
๓.๑) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget’s three stages of
moral development)๗ หรือพัฒนาการทางศีลธรรม ๓ ขั้น ของเพียเจท์ เพียเจท์ได้แบ่งขั้นของการ
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ไว้เป็นลาดับขั้น โดยเริ่มตันจากขั้นต่าสุดไปจนถึงขั้นสูงสุด โดยไม่มี
การข้ามขั้น ดังนี้
(๑) ขั้นก่อนมีจริยธรรม (Pre-moral Stage) เป็นขั้นการพัฒ นาการทาง
ศีลธรรมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑ ขวบ โดย เพียเจท์ เชื่อว่าเด็กวัยนี้ไม่มีความรู้ถึงศีลธรรม
และจรรยามารยาทใด ๆ คือไม่มี ประสบการณ์หรือความรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น เด็กในวัยนี้จะมีความเห็น
แก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric)
(๒) ขั้นเริมมีจริยธรรม (Heteromomous Stage) เป็นขั้นที่ยึดหลักการ
ของกฎเกณฑ์ (เด็กวัย ๑-๕ ขวบ) เด็กในวัยนี้เริ่มให้ความสนใจสิ่งแวดล้อม เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม
และยอมรับกฎเกณฑ์นั้น ๆ แต่ไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มีไว้เพื่อประโยชน์อย่างไร แต่ทาตามเพราะไม่
ต้องการให้ถูกลงโทษ เพียเจท์ กล่าวว่า เด็กในวัยนี้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม ในลักษณะที่ไม่มี
๖

จรวยพร ธรณินทร์. ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ธรรมาภิบาล. , (แหล่งที่มา)
http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5375831&Ntype=6 ,
(29 มกราคม 2560)
๗
เรื่องเดียวกัน. หน้า 7.

๑๘๙
เหตุผล แต่มีลักษณะเป็นจริงเป็น จัง คือ ผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่มีการยืดหยุ่น วัยนี้ไม่มีศีลธรรมของ
ตัวเอง ยังตัดสินใจไม่ถูก เด็กจะมีความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ด้วยความเชื่อมั่น ๓
ประการคือ กฎเกณฑ์นั้นมีอยู่และละเมิดไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(๓) ขั้น มีจริ ยธรรม (Autonomous Stage) เด็กอายุตั้งแต่ ๕ ขวบขึ้นไป
เด็กจะเริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม เริ่มมีจริยธรรมเกิดขึ้นในตนเอง จะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักคานึงถึงความเกี่ยวข้องของสิ่ง ต่าง ๆ เริ่มใช้หลัก
ความยุติธรรมความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคกับบุคคลอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวข้อง เริ่มมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็น และความตั้งใจหรือเจตนาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ เด็ก
เริ่มตัดสินใจจริยธรรมได้อย่ างถูกต้องและใช้เหตุผลจากความตั้งใจ หรือเจตนาที่อยู่ภายในใจเป็น
เกณฑ์ตัดสินได้ เด็กในวัยนี้จะรู้จักเหตุผล เด็กจึงมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปได้อย่างถูกต้อง คิดถึง
การเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน รู้จักนับถือซึ่งกันและกันรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคารพในสิทธิ
ของผู้ อื่น มีความซาบซึ้งและยอมรั บกฎเกณฑ์ของสังคม และปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าทาให้ สังคม
เรียบร้อย โดยไม่มีใครข่มขู่บังคับ เข้าใจดีว่ากฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสมได้
๓.๒) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s six stages of
moral development)๘ หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ๖ ขั้นของโคลเบิร์ก โคลเบิร์ก ได้
แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น ๓ ระดับ แต่ละระดับแยกออกเป็น ๒ ขั้น ตามลักษณะการใช้
เหตุผลทางจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นต่าสุดถึงขั้นสูงสุด ดังนี้
ระดั บ ที ๑ ระดั บ ก่ อ นเกณฑ์ หรื อ ก่ อ นมี จ ริ ย ธรรม เป็ น ระดั บ ต่ าสุ ด
จริยธรรมของเด็กระดับนี้จะถูกควบคุมด้วยการลงโทษหรือรางวัล แบ่งเป็น ๒ ขั้นดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ เป็นขั้นของการกระทาตามเพื่อหนีการ
ถูกทาโทษ (ตั้งแต่แรกเกิด - ๗ ขวบ) เด็กที่อยู่ในช่วงนี้จะมีแรงกระตุ้นทาให้เกิดพฤติกรรม หรือกระทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
ขั้นที่ ๒ ขั้นหลักการแสวงหารางวัล (๑๐-๗ ปี) เป็นขั้นที่เด็กมีแรงกระตุ้นที่
จะกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้เป็นที่ถูกใจและพอใจแก่ตนเอง เลือกกระทาพฤติกรรม จริยธรรมในส่วน
ที่จ ะน าความสุ ข ความพอใจ ผลประโยชน์มาสู่ ตน มุ่ง ความพึง พอใจของตนเองเป็ นส าคัญ ดัง นี้
พฤติกรรมทางจริยธรรมก็ต้องการให้ได้ประโยชน์ ทาเพื่อต้องการรางวัล เช่น คาชมเชย สิ่งตอบแทน
เห็นความสาคัญของรางวัลมากกว่าการถูกลงโทษ
ระดับที ๒ ระดับตำมกฎเกณฑ์ คือการคล้อยตามกฎเกณฑ์ของสังคม เป็น
การกระทาตามระเบียบประเพณีที่สังคมกาหนดขึ้น และถือปฏิบัติร่วมกัน แต่ก็ต้องอาศัยการควบคุม
จากภายนอกในการที่จะประพฤติดี แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นคือ
ขั้นที่ ๓ ขั้นหลักการทาตามที่คนอื่นเห็นว่าดี (๑๐-๑๓ ปี) เป็นขั้นของการ
เป็นเด็กดี มีแรงกระตุ้นให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไม่กระทาพฤติกรรมซึ่งคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นว่าไม่
ดี น่าติเตียน และมีจิตสานึกว่าจะต้องทาในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่า ต้องการเป็นที่ยกย่องของคนอื่น
๘

สถิต วงศ์สวรรค์, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพฯ : บารุงสาสน์, 2531), หน้า ๑๐๐ -๑๐๙.

๑๙๐
ขั้น ที่ ๔ หลั กการทาตามหน้าที่ (๑๐-๑๖ ปี ) เป็นขั้นของการปฏิบัติตาม
หน้าที่เป็นสาคัญ เป็นการกระทาเพื่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น นักเรียนมีหน้าที่ในการเรียน
หนังสือ เป็นต้น
ระดับที ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ คือการมีจริยธรรมเกิดขึ้นภายในตน เป็น
ระดับจริยธรรมสูงสุด ผู้มีจริยธรรมขั้นนี้ถือว่าเป็นผู้มีความคิดสูงและจริยธรรมสูง แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น
คือ
ขั้นที่ ๕ หลักการทาตามคามั่นสัญญา (อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป) เป็นขั้นของการ
กระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นขั้นของการมีเหตุผลและเคารพตนเอง
ขั้นที่ ๖ หลักการทาตามอุดมคติสากล คือขั้นของการกระทาเพื่อชีวิต เป็น
ขั้นยึดอุดมคติ ผู้มีจริยธรรมในขั้นนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์เป็นจริยธรรมขั้นสูงสุด
๓.๓) คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง บุคคลผู้มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดี
จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะต้องประพฤติตน ๒ ลักษณะควบคู่กัน กล่าวคือ
๑) ประพฤติเป็นธรรม คือ มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรม เช่น ประพฤติตาม
หลักของทศพิธราชธรรม อคติ พละ เป็นต้น
๒) ประพฤติตามธรรม คือ การประพฤติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
เช่น การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น
นอกจากดารงตาแหน่งหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ว ก็ต้องเป็นบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศตนบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมทางการเมือง
การศึกษาถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง เป็นการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง พระธรรมปิฎก๙ ได้กล่าวไว้ในธรรมนูญชีวิตเกี่ยวกับ คนกับสังคม
คนมีคุณแก่ส่วนรวม คนมีส่วนร่วมที่ดีของชุมชน และคนผู้นารัฐ ดังนี้คือ
คนกับสังคม คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีธรรม
คือ คุณสมบัติดังนี้
ก. มีสุจริตทั้งสำม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ
ข. ประพฤติ ต ำมอำรยธรรม โดยปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามทางแห่ ง กุ ศ ลกรรม ๑๐
ประการ คือ
๑) ทางกาย ๓ ละเว้นการฆ่า การสังหาร ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอา
รัดเอาเปรียบ เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ
หวงแหนของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ ทาลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน
๒) ทางวาจา ๔ ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่คาสัตย์ ไม่จงใจพูดให้
ผิดจากความจริงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูด
๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 116, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552) หน้า ๑๗ -๓๐.

๑๙๑
แต่คาที่เหมาะสมส่งเสริมสามัคคี ละเว้นการพูดคาหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่คาสุภาพนุ่มนวล
ควรฟัง ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่คาจริง มีเหตุผล มีสาระ ประโยชน์ ถูกกาลเทศะ
๓) ทางใจ ๓ ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ทาใจให้
เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะทาลาย ตั้งความปรารถนาดี แผ่
ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฎฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ทาดีมี
ผลดี ทาชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย
ธรรม ๑๐ ข้อนี้ เรียกว่า กุศลกรรมบถ (ทางแห่งกรรมดี) บ้าง ธรรมจริยาบ้าง อารย
ธรรมบ้าง เป็นรายละเอียดขยายความสุจริต ๓ ข้อ ข้างต้นด้วย คือ ข้อ ๑-๓ เป็น กายสุจริต ข้อ ๔-๗
เป็น วจีสุจริต ข้อ ๘-๑๐ เป็น มโนสุจริต
ค. อย่ำงต่ำมีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ข้อต้นนั้น เป็นธรรมจริยาและเป็นอารย
ธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาคนให้เจริญขึ้นพร้อมทั้ง ทางกาย ทางวาจา และทางใจ แต่ผู้ใดยังไม่มั่นคง
ในอารยธรรม ท่านสอนว่าผู้นั้ นพึงควบคุมตนให้ได้ทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย ด้วยการ
ประพฤติตามหลักศีล ๕ ที่เป็นส่วนเบื้องต้นของธรรมจริยา ๑๐ ประการนั้น ก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นคนมี
ศีลธรรม
คนมีคุ ณ แก่ส่ วนรวม สมาชิก ที่ดีผู้ ช่ ว ยสร้า งสรรค์สั งคม มีธ รรม คื อ หลั กความ
ประพฤติ ดังนี้
ก. มีพรหมวิหำร คือ ธรรมประจาใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ กว้างขวาง
ดุจพระพรหม ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ข. บ่ำเพ็ญกำรสงเครำะห์ คือปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์หรือธรรม เครื่องยึด
เหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ที่เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ อย่าง
คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของชุมชน คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน ซึ่งจะช่วยให้หมู่ชน
อยู่ร่วมกันด้วยดี มีธรรม คือหลักความประพฤติดังนี้
ก. พึงตนเองได้ คือทาตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเองไม่ทาตัว
ให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรือหมู่ญาติ ด้วยการประพฤติธรรม สาหรับสร้างที่พึ่งแก่
ตนเอง (เรียกว่า นาถกรณธรรม) ๑๐ ประการ๑๐ คือ
๑) ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดาเนินชีวิตโดยสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา มีวินัย และ
ประกอบสัมมาชีพ
๒) พาหุสัจจะ ได้ศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังมากอันใดเป็นสาย
วิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปะวิทยาใด ก็ศึกษาให้ช่าชอง มีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้ง รู้ชัดเจนและ
ใช้ได้จริง
๓) กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รู้จักเลือกเสวนาเข้าที่ปรึกษาหรือ
ผู้แนะนาสั่งสอนที่ดี เลือกสัมพันธ์เกี่ยวข้องและถือเยี่ยงอย่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ซึ่งจะทาให้ชีวิต
เจริญงอกงาม
๑๐

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมงลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 31,
(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์ ในเครือบริษัท สานักพิมพ์เพ็ทแอนท์โฮม จากัด, 2558), หน้า 238.

๑๙๒
๔) โสวจั ส สตา เป็นคนที่พูดกันง่าย คือ ไม่ดื้อรั้นกระด้าง รู้จักรับฟังเหตุผ ลและ
ข้อเท็จจริง พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตน
๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู่ คือเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระและกิจการ
ของชนร่ ว มหมู่ ค ณะ ญาติ เพื่ อ นพ้ อ งและของชุ ม ชน รู้ จั ก ใช้ ปั ญญาไตร่ ต รองหาวิ ธี ดาเนิ น การที่
เหมาะสม ทาได้ จัดได้ ให้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
๖) ธรรมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา ค้นคว้าสอบถามหาความรู้
ความจริง รู้จักพูด รู้จักรับฟัง สร้างความรู้สึกสนิทสนมสบายใจ ช่วยให้ผู้อื่นอยากเข้ามาปรึกษาและ
ร่วมสนทนา
๗) วิริ ย ารั ม ภะ มี ความเพี ยรขยัน คือ ขยัน หมั่น เพีย รพยายามหลี ก ละความชั่ ว
ประกอบความดี บากบั่น ก้าวหน้าไม่ย่อท้อ ไม่ละเลยทอดทิ้งธุระหน้าที่
๘) สันตุฏฐี มีสันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล ผลงานและผู้สาเร็จต่างๆ
ที่ตนสร้างหรือแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม และไม่มัว
เมาเห็นแก่ความสุขทางวัตถุ
๙) สติ มีสติคงมั่น คือ รู้จักกาหนดจดจา ระลึกการที่ทา คาที่พูดกิจที่ทาแล้ว และที่
จะต้องทาต่อไปได้ จะทาอะไรก็รอบคอบ รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ผ ลีผลาม ไม่เลิ นเล่อไม่เลื่อนลอย ไม่
ประมาท ไม่ยอมถลาลงในทางผิดพลาดไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งโอกาสสาหรับความดีงาม
๑๐) ปั ญ ญา มีปั ญ ญาเหนื อ อารมณ์ คื อ มีปั ญ ญาหยั่ง รู้ เ หตุ ผ ล รู้ ดี รู้ ชั่ว คุ ณ โทษ
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ทา
การต่างๆ ด้วยความคิดและมีวิจารณญาณ
ข. อยู่ร่ วมในหมู่ ด้ วยดี ในด้านความสั มพันธ์ กับผู้ อื่ นที่เป็ นเพื่อ นร่ว มกิจการ
หรือ ร่วมชุมชน ตลอดจนพี่ น้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า สาราณีย
ธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ
คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี สมาชิกของรัฐผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครอง
ที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรู้หลักและปฏิบัติดังนี้
ก. รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอธิปไตย 3 ประการ
ข. มีส่วนร่วมในกำรปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยอง
กันความเสี่ยง นาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ประการ
คนผู้นารัฐ ท่านเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน ผู้นา และผู้ปกครองรัฐตั้งต้นแต่ พระเจ้า
จักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป มีลักษณะที่เป็นคุณสมบัติ และข้อปฏิบัติ
ดังนี้
ก. ทรงทศพิศรำชธรรม คือ มีคุณสมบัติของผู้ปกครองหรือ ราชธรรม (ธรรมของ
พระราชา) ๑๐ ประการ ดังได้กล่าวไว้แล้ว
ข. บ่ำ เพ็ญกรณี ย์ของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ที่
เรียกว่า จักรวรรดิวัตร(ธรรมเนียมหรือหน้าที่ประจาของจักรพรรดิ) ๕ ประการคือ
ค. ประกอบรำชสังคหะ คือ ทานุบารุงประชาราษฎร์ ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่า
ราชสังคหวัตถุ (หลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชา) ๔ ประการ

๑๙๓
ง. ละเว้น อัคติ นักปกครองเมื่อปฏิบัติหน้าที่ พึงเว้นความลาเอียงหรือความ
ประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม ๔ ประการ ดังได้กล่าวไว้แล้ว
นอกจากนั้น การศึกษาถึงคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองจะต้องศึกษาหลักของ
การปกครองที่ดีที่เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล
7.๔.๒ หลักธรรมาภิบาล
ระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการสร้างระบบบริห ารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวถึงธรรมาภิบาลไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสั งคมที่ดีเป็ น แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สั งคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้สึกรักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่ อบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ
ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วน
ร่วมอันเป็นคุณลักษณะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
หากจะให้ ค วามหมายตามค า ค าว่ า ธรรมาภิ บ าล คื อ การรั ก ษาความถู ก ต้ อ ง
เพราะว่าธรรมะ คือความถูกต้อง ดังนั้นการดาเนินชีวิตของคนเราในทุก ๆ เรื่อง ต้องอยู่บนความถูก
ต้อง หลักของพระพุทธศาสนาคือหลักสัมมัตตะ คือความถูกต้อง ๑๐ ประการ ได้แก่ มีความคิดเห็นที่
ถูกต้อง มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง เจรจาในทางที่ดีที่ถูกต้อง การงานสุจริต ประกอบอาชีพสุจริต มีความ
พยายามในทางที่ถูกต้อง มีสติระลึกในทางที่ดีที่ถูกต้อง มีจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่น รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และมี
ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
ดังนั้นการเป็นนักการเมืองการปกครองที่ดีจะต้องอาศัยหลักของธรรมาภิบาล คือ
ยึดถือความถูกต้อง โดยเฉพาะหลักของสัมมัตตะ ๑๐ ประการดังกล่าว ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
สันติสุขให้กับสังคมโดยรวม
กล่าวโดยสรุปว่า แนวโน้มการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา จึงจาเป็นต้อง
อาศัย อัตถะ หรือประโยชน์ทั้ง ๓ เป็นเป้าหมายโดยมีการศึกษาที่เน้นตัวบุคคล ระบอบ และธรรม
เป็นหลักเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยถ้วนหน้าตามแบบอย่างพุทธวิธีที่แท้จริง

๑๙๔

คาถามท้ายบท
*****************
1. จงอธิบายประชาธิปไตยทั่วไปในพระพุทธศาสนา มาพอสังเขป
2. จงวิเคราะห์ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในสภาพปัจจุบัน
3. จงวิเคราะห์ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคต
4. จงอธิบายบทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก
5. จงบอกคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในสถานการณ์ปัจจุบัน
6. จงวิเคราะห์แนวโน้มการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
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