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พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางรัฐศาสตร์
(Political science is the foundation of Buddhism)
จุรี สายจันเจียม
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
บทน�ำ

พระพุทธศาสนาจึงเน้นการปกครองแบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครอง 3 ประเภท คือ
อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และโลกาธิปไตย เพื่อใช้เป็นหลักของความดี ความถูกต้อง ความเสมอภาค
ใช้เป็นหลักในการปกครอง เพือ่ ให้สงั คมส่วนรวมมีความเป็นปกติสขุ ไม่มกี ารแบ่งพรรค แบ่งพวก หรือชนชัน้
วรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล มีความสมานฉันท์ และคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั่วไปให้ได้รับความเป็นธรรม   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มารวมกันอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาการ
ปกครองที่เหมาะสมมาใช้ในสังคม เพื่อให้สังคมนั้นๆ ด�ำเนินไปได้ด้วยดี คือมีความสงบเรียบร้อย มีความ
ยุตธิ รรม มีความสามัคคี ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม หากสังคมทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างหลากหลาย
ไม่มกี ารน�ำการปกครองทีเ่ หมาะสมมาใช้แล้ว ก็อาจท�ำให้สงั คมนัน้ ประสบกับความสับสนยุง่ เหยิง เกิดความ
แตกแยก แย่งชิงผลประโยชน์ตามมา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่เห็นได้ในสังคมต่างๆ ในปัจจุบันนี้การปกครอง
ทีเ่ หมาะสมจึงเป็นทีต่ อ้ งการของทุกๆ สังคมเพราะถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ได้มาซึง่ การมีเสถียรภาพ
ทางสังคมและการน�ำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุก การบริหารและการปกครองของสังคมใน
อดีตมีความสัมพันธ์กบั ศาสนาอย่างใกล้ชดิ มีการพึง่ พิงอาศัยซึง่ กันและกัน ศาสนาจึงเป็นทีม่ าของอุดมการณ์
รูปแบบเดียว เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาความชอบธรรมของการปกครองและการยอมรับของ
ประชาชนที่มีต่อผู้ปกครอง
พระพุทธศาสนาทัง้ ทีเ่ ป็นส่วนพระธรรม คือค�ำสอน และพระวินยั คือ ค�ำสัง่ มีคณ
ุ ค่าต่อการปกครอง
ทั้งในด้านการปกครองตนเอง การปกครองหมู่คณะและการปกครองประเทศหรือสังคมโดยส่วนรวมตลอด
จนมีการปกครองโลกอยูม่ าก กล่าวคือ มุง่ ส่งเสริมให้บคุ คลหมัน่ ส�ำรวจ ฝึกฝน ปรับปรุง เคารพ ควบคุม บังคับ
ภายใน คือ จิตใจ เชื่อมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการปกครองตนเอง รู้จักธรรมชาติและความต้องการของ
ผู้อื่น ใช้พระคุณควบคู่กับการใช้พระเดช เป็นการปกครองหมู่คณะและปกครองประเทศหรือสังคมโดยส่วน
รวม ตลอดมีการใช้ธรรมเป็นโลกบาล คือหิรแิ ละโอตตัปปะ ซึง่ เป็นธรรมปกครองโลก สังคมไทยได้รบั อิทธิพล
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะที่น�ำมาจากคัมภีร์ชาดก เช่น
ทศพิธราชธรรม พละ ของกษัตริย์ เว้นจากอคติ ซึ่งเป็นธรรมของพระราชา ผู้น�ำ ผู้ปกครองโดยตรง เมื่อมอง
ในแง่รัฐศาสตร์ ก็คือหลักแห่งการบริหารและการปกครองกายและใจ ซึ่งเมื่อน�ำมาปฏิบัติตามแล้วจะท�ำให้
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ชีวติ ด�ำเนินไปในแนวทางทีถ่ กู ต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ตนเองและสังคม พระพุทธศาสนา คือค�ำสัง่
สอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า เป็นประมวลความรู้ทางศาสนาระบบหนึ่ง เช่นเดียวกับประมวลความรู้ทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ประมวลความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา ว่าด้วยสิ่งส�ำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. ธรรมชาติของชีวิต
2. ธรรมชาติของจักรวาล
3. จุดมุ่งหมายของชีวิต
4. ทางไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิต
ประมวลความรู้ทุกอย่าง ย่อมมีแหล่งที่มาหรือแหล่งก�ำเนิด การรู้แหล่งที่มาของศาสนาต่างๆ เป็น
สิง่ จ�ำเป็นในการศึกษาศาสนา เพราะเป็นความรู้ ภูมหิ ลังของศาสนา ท�ำให้เราเข้าใจศาสนานัน้ ๆ ได้ดขี นึ้ เช่น
เดียวกับการที่เรารู้ถึงมารดาบิดา และฐานะตระกูลของคนที่เราก�ำลังจะคบหาสมาคมด้วย ย่อมท�ำให้เรา
สามารถประเมินคุณค่าของเข้าได้ดีขึ้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกทีม่ หี ลักค�ำสัง่ สอนอันเปรียบเสมือนห้วงมหานทีแห่งสรรพ
ศาสตร์ จึงมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ความนึกคิดแทบทุกด้านและทีส่ ำ� คัญพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระท�ำ (กรรมวาท และกิรยิ าวาท)
เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม (วิรยิ วาท) ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนา หรือศาสนาแห่งความ
ห่วงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่
จริงๆ ในโลกนี้และเริ่มต้นแต่บัดนี้
ค�ำว่า “พระพุทธศาสตร์” แยกได้เป็น 3 ค�ำ คือ ค�ำว่า พระ แปลว่าประเสริฐ ดีเลิศ ค�ำว่า พุทธะ
แปลว่า ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบานในที่นี้หมายถึงท่านผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 อย่างถ่องแท้ ค�ำว่า ศาสตร์ แปลว่าความรู้
หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งที่มุ่งอธิบายอย่างเป็น
ระบบในความทีน่ า่ จะเป็นไปได้ เมือ่ รวมกันแล้วได้ความหมายว่าองค์แห่งความรูข้ องผูร้ -ู้ ผูต้ นื่ -ผูเ้ บิกบานอย่าง
ประเสริฐ
ในบรรดาองค์แห่งความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยพระองค์
เองจนสามารถก�ำหนดเป็นทฤษฎีแห่งความรูต้ า่ งๆ มากมาย ในทีน่ จี้ ะแบ่งลักษณะความรูท้ พี่ ระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอนเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ค�ำสอนที่ทรงค้นพบใหม่ เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น
2. ค�ำสอนที่ทรงปฏิรูปจากลัทธิ ศาสนาเดิม เช่น การท�ำบุญให้ได้ผลสมบูรณ์จะต้องท�ำกับผู้เป็น
พราหมณ์โดยก�ำเนิด หรือบริสทุ ธิโ์ ดยตระกูล พระองค์ทรงปฏิรปู โดยให้ทำ� กับปฏิคาหก (ผูร้ บั ) ทีม่ ศี ลี บริสทุ ธิ์
มีคุณธรรม และทายก (ผู้ถวายหรือผู้ให้) จะต้องมีความบริสุทธิ์ใน 3 กาล คือก่อนให้-ขณะก�ำลังให้-หลังจาก
ให้แล้ว
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3. ค�ำสอนที่ทรงปฏิวัติ เช่น การฆ่าสัตว์บูชายัญจัดเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง สามารถบันดาลให้ตน
ส�ำเร็จตามปรารถนา พระองค์ทรงเห็นตรงกันข้ามว่าการฆ่าเป็นบาปทั้งสิ้น ความรู้ในพระพุทธศาสนาแม้จะ
มากมาย ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พระนิพพาน คือการหลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด ดังนั้นการบรรลุนิพพานก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และบรรลุความสุขอย่างสูงสุด
จิตของผูบ้ รรลุนพิ พานย่อมมีความสะอาดสว่างและสงบตลอดเวลาทีม่ ชี วี ติ อยูแ่ ละเมือ่ ดับขันธ์แล้วก็เป็นการ
สิ้นทุกข์ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป เมื่อมนุษย์ไม่สามารถเข้าสู่เป้าหมายอันสูงสุดได้
อย่างรวดเร็วทางพระพุทธศาสนาจึงได้ก�ำหนดอัตถะ หรือประโยชน์ที่เป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง
เอาไว้ เพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตและเป็นที่มุ่งหวังส�ำหรับมนุษย์เอาไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1. ทิฏฐิธมั มิกตั ถะ จุดหมายขัน้ ตาเห็น หรือประโยชน์ปจั จุบนั เช่นมีสขุ ภาพทีด่ ี มีเงินใช้และ
มีงานท�ำ มีสถานภาพที่ดี และมีครอบครัวที่ผาสุก เป็นต้น
2. 	 สัมปรายิกตั ถะ จุดหมายขัน้ เลยตาเห็น หรือประโยชน์เบือ้ งหน้า เช่น ความอบอุน่ ซาบซึง้
สุขใจ ความภาคภูมิใจ ความอิ่มใจ ความแกล้วกล้ามั่นใจ และความโล่งจิตมั่นใจ เป็นต้น
3. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ไม่ผิดหวัง
และเศร้า มีความปลอดโปร่งสงบ และเป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นต้น
พระพุทธศาสนามีหลักค�ำสอนที่มีเหตุและผลเป็นศาสนธรรมว่าโดยแม่บทอันเป็นหลักการใหญ่ที่
เรียกว่า ปาพจน์ มี 2 อย่างคือ พระธรรมกับพระวินัย ว่าโดยปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของศาสนามี 3 คือ
พระวินยั ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ว่าโดยหัวข้อทีเ่ รียกว่าธรรมขันธ์มี 84,000 พระธรรมขันธ์
ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย ด้วยชนชาติไทยได้นบั ถือและยกย่องเทิดทูนเป็นสรณะ
แห่งชีวิต สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ส่วนใหญ่ มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา
องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงด�ำรง
อยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่อดีตอันยาวนาน
จวบจนกาลปัจจุบนั อันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์วา่ พระพุทธศาสนาได้สถิตสถาพรเป็นมิง่ ขวัญของชาติไทย
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
กล่าวได้ว่าชาติไทยได้มีความเจริญมั่นคง ด�ำรงเอกราชอธิปไตยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล
จวบจนกาลปัจจุบนั ก็ดว้ ยคนไทยทัง้ ชาติยดึ มัน่ อยูใ่ นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเคารพบูชาพระ
รัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อชีวิตของ
ชาวไทย โดยมีส่วนเสริมสร้างอุปนิสัยของคนในชาติให้รักความสงบ มีความเสียสละ แกล้วกล้า อาจหาญ
รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรม
โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยดังกล่าวนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95
ของประชากรทั้งประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็น
อันมากต่อความเชื่อ และความประพฤติ หรือการด�ำรงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่
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หากมองดูสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแม้ชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชน
ดังกล่าวแล้ว แต่สว่ นใหญ่มกั เป็นกันตามจารีตประเพณี หรือเป็นพุทธศาสนิกชนตามส�ำมะโนครัว มักไม่คอ่ ย
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
ด้วยกัน
ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจ�ำชาติ และอยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาโดยตลอด ดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้[5]
1) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ ของคนไทย เพราะคนไทยน�ำหลักธรรมมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุกๆ ด้าน มีความเป็นมิตรกับทุกคน
เป็นต้น
2) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้นำ� เอาหลัก
ธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใช้หลัก “ธรรมาธิปไตย”
และหลักอปาริหานิยธรรม เป็น
3) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เนือ่ งจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุง่ เน้นให้เกิดความ
รักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยให้มีความเป็น
หนึ่งเดียวกัน
4) พระพุทธศาสนาเป็นทีม่ าของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถชี วี ติ ของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา
จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช การแต่งงาน
การท�ำบุญเนือ่ งในพิธกี ารต่างๆ การปฏิบตั ติ นตามประเพณีในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึง่ เป็น
ส่วนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน
5) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สังคม
ไทยส่วนใหญ่นบั ถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านาน ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญของวิถชี วี ติ ของ
คนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศิลปกรรม
6) 	 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบ
แน่นกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยูใ่ นแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุกก้าวของชีวติ โดย
ตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนือ้ หาสาระเดิมทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ว้ได้กม็ ี ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับความ
เชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่นๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก
7) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทีพ่ ระพุทธศาสนาอยูก่ บั คนไทยมาช้านาน
จึงก่อให้เกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิดความเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นได้แก่ รักความเป็นอิสระ และความมี
น�้ำใจไมตรี
8) 	 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีร์และศาสนาวัตถุ ซึ่งนัก
ประวัติศาสตร์โบราณคดีเชื่อว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ. 500 แต่
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ศรัทธาความเชือ่ ของปุถชุ นก็เป็นไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุง่ เรืองและเสือ่ มลงตามกาลสมัยด้วย จน
กระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ครั้น
ราว พ.ศ. 1836 พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชได้ อาราธนาพระสงฆ์ลงั กาวงศ์จากนครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัย
และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนมั่นคงยืนนานมาในปัจจุบันนี้
9) 	 พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหน้าที่ต้อง
พัฒนาประเทศชาติของตนเองแล้ว ก็พงึ มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย ชนชาติ
ไทยเป็นชนชาติทเี่ ก่าแก่มากชนชาติหนึง่ มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ จริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลายาวนาน จึงได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก ส่วนร่วมที่ว่านี้ก็คือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
10) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
อารยธรรมที่ส�ำคัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้ว พระพุทธศาสนายังช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้
หากศึกษาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีทั้งการสร้างสรรค์อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์
นัน่ คือ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมอินเดีย กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่ง
มีการบูชายัญเทพเจ้า แล้วก็มกี ารก�ำหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่าง ๆ โดยชาติกำ� เนิด เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์
เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถอื ว่าพราหมณ์เป็นผูท้ ตี่ ดิ ต่อสือ่ สารกับเทพเจ้ากับพระพรหม เป็นผูร้ คู้ วามต้องการ
ของพระองค์ เป็นผูร้ บั เอาค�ำสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาให้อยูใ่ นวรรณะสูง คนวรรณะต�ำ่ เรียนไม่ได้
เป็นต้น เมือ่ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างมากมาย เช่น เรือ่ ง วรรณะ
4 พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่ประเสริฐหรือต�่ำทรามเพราะชาติก�ำเนิด แต่จะ
ประเสริฐหรือต�ำ่ ทรามเพราะการกระท�ำ” แล้วก็ไม่ให้มวั หวังผลจากการอ้อนวอนบูชายัญ สอนให้เปลีย่ นการ
บูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจากการกระท�ำ นี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
การศึกษาถึงแนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธ
ศาสนาที่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย โดยศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังรายละเอียดดังนี้
หลักประชาธิปไตย คือการให้อำ� นาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน การให้อำ� นาจ
ทั้งทางนิติบัญญัติ การบริหาร และด้านตุลาการ หลักการส�ำคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความศรัทธา
เลือ่ มใสจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ซึง่ ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ�ำนาจใน
การปกครองของประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดยใช้อ�ำนาจก�ำหนดตัว
ผู้ปกครอง และผู้แทนของตน รวมทั้งอ�ำนาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ โดยผ่าน
กระบวนการเลือกตัง้ ของประชาชนอย่างอิสรเสรีแบบลับและทัว่ ถึง มีกำ� หนดเวลาทีแ่ น่นอน[6] ในพระพุทธ
ศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย
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คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้น
หลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีที่สุด
2) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท�ำ หรืองดเว้นกระท�ำการสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำนั้นไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
[7] ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ในพระวินัยไว้อย่างชัดเจน เช่น การก�ำหนด
บทบาทและหน้าที่ของสงฆ์ในการท�ำญัตติกรรม ท�ำด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์ 4 รูปขึ้นไป ได้แก่ การสวด
ปาฏิโมกข์ ท�ำสังฆกรรม เป็นต้น การท�ำญัตติจตุตถกรรม ท�ำด้วยสงฆ์ปัญจวรรค คือ สงฆ์ 5 รูปขึ้นไป ได้แก่
การกรานกฐิน เป็นต้น และญัตติจตุตถกรรม ท�ำด้วยสงฆ์ 10 รูปขึ้นไป (ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้
ยาก) ได้แก่ การอุปสมบท เป็นต้น นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการคิด เช่น ชาวกาลามะ
ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร 10 ประการ เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมา ฟังตามกันมา
ข่าวลือ การอ้างต�ำราหรือทฤษฎี เป็นต้น หากจะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลัก
ของโยนิโสมนสิการ
3) หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า หากมนุษย์มีโอกาสที่
เสมอภาคเท่าเทียมกันถึงแม้วา่ จะมีความสามารถทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถด�ำรงชีวติ ทีด่ รี ว่ มกัน
ได้ ดังนัน้ ความเสมอภาคจึงหมายถึง ความเสมอภาคขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนในสังคมเดียวกันมีความเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมายเดียวกันได้[8] ในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรือ่ ง
วรรณะ เชือ้ ชาติ เช่น บุคคลไม่วา่ จะอยูว่ รรณะไหนก็สามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ และนับถือกัน
ในเรื่องของพรรษา โดยไม่ค�ำนึงว่าจะอยู่วรรณะใด เชื้อชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือ
พระรัตนตรัย เป็นต้น
4) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่
สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ผูป้ กครองจะใช้อำ� นาจใดๆ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ อีกทั้งการใช้อ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สขุ ของประชาชนเท่านัน้ การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขของ
กฎหมายเท่านัน้ ในพระพุทธศาสนามีพระวินยั ซึง่ ถือว่าเป็นกฎหมายทีเ่ ป็นหลักปฏิบตั ขิ องสงฆ์ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ ม
กันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะมีความสงบสุข ข่มคนชั่ว ปกป้องคนดี จนถึงเพื่อความตั้งมั่น
แห่งพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เป็นต้น
5) หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดตัวผู้ปกครอง หรือการ
ตัดสินใจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพือ่ ให้
มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงก็จะต้องให้ความเคารพและ
คุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย (Minoirty Right) ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะ
พวกมากลากไป[10] ในพระพุทธศาสนา ก็ใช้หลักเสียงข้างมาก เป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้องมี
การถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใดสมควรได้รับผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้า
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กฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดท�ำผิดพระวินัย ก็มีการ
ตัดสินที่เรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ทั้งอธิกรณ์และการระงับสงฆ์ส่วนใหญ่
และในการประชุมท�ำสังฆกรรมต่างๆ นั้น ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้ง (Veto) ได้
แม้เพียงพระภิกษุรูปเดียวทักท้วง สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ดังกรรมวาจาที่ว่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โสตุณฺหสฺสยสฺส น
ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด
ผู้นั้นพึงพูดขึ้น”
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
การศึกษาถึงความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์ เพือ่ เป็นการปูพนื้ ฐานในการน�ำไปสูแ่ นวคิดทางการเมือง
และเกี่ยวโยงไปถึงแนวคิดทางรัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังรายละเอียดดังนี้
ค�ำว่า รัฐศาสตร์ (Political Science) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมือง หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง แต่หากพิจารณาถึงฐานศัพท์ของค�ำว่า political science จะพบว่า political ทีเ่ ป็นค�ำคุณศัพท์
มีรากฐานมาจากค�ำในภาษากรีก คือ “polis” ทีแ่ ปลว่า “วิธกี ารในการจัดองค์การทางการเมือง” ซึง่ ในสมัย
นั้นมีลักษณะเป็นการจัดองค์การทางการเมืองในรูปแบบนครรัฐที่มีอาณาเขตไม่กว้างขวางและมีประชากร
ไม่มากนัก จากความหมายดังกล่าวนี้เองที่ท�ำให้ political science หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐ (the
science of the state) หรือ “รัฐศาสตร์”
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ความหมายของค�ำว่า “การเมือง”
ไว้ดังนี้
1. งานทีเ่ กีย่ วกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาทีว่ า่ ด้วยรัฐ การจัดส่วนแห่งรัฐและ
การด�ำเนินงานแห่งรัฐ
2. การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ การด�ำเนินนโยบายระหว่างประเทศ
3. กิจการอ�ำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ต�ำแหน่งการเมือง ได้แก่ ต�ำแหน่ง
ซึ่งมีหน้าที่อ�ำนวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน
ดังนัน้ การเมือง เป็นงานทีเ่ กีย่ วกับรัฐและแผ่นดินหรืองานบริหารประเทศ ซึง่ งานด้านนีจ้ ะมีบคุ คล
ที่ส�ำคัญๆ อยู่ 2 พวก คือ ผู้ปกครอง (รัฐบาล) กับผู้ถูกปกครอง (ประชาชน) โดยฝ่ายผู้ปกครองมีอ�ำนาจใน
การปกครองแผ่นดินให้ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนจะใช้อ�ำนาจการปกครองแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ระบบการเมืองของรัฐนั้น ๆ
แนวคิดทางการเมืองการปกครองทั่วไป
แนวคิด (Theory) ทางการเมืองการปกครองของแต่ละส�ำนักทีเ่ สนอแนวคิดออกมา บางครัง้ จะก่อ
ให้เกิดอิทธิพลที่อยู่เหนือจิตใจชนในกลุ่มต่าง ๆ บางครั้งรุนแรง ขัดแย้ง ต่อสู้กัน จนเกิดความเสียหาย
แบ่งพรรค แบ่งฝ่าย แบ่งพวกกันมามากต่อมากแล้ว เจ้าลัทธิหรือนักปราชญ์เจ้าของทฤษฎีเอง ก็พยายาม
ปรับปรุงแก้ไขแสวงหาแนวคิดวิธีการที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็มีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ เพราะความคิด
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ทางการเมืองนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลเริม่ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทเี่ ขามีตอ่ รัฐ และรัฐมีตอ่ เขา หรืออีกนัยหนึง่
ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไรต่อรัฐ และรัฐจะปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคล ซึ่งแนวความคิด
ดังกล่าวนี้ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับรัฐ หรือรัฐบาล หรือผู้น�ำที่มีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง จนบาง
ครั้งท�ำให้มีแนวคิดที่ว่าใครควรจะเป็นผู้น�ำที่มีอ�ำนาจ หรืออ�ำนาจควรมาจากใคร ทั้งนี้ คนบางกลุ่มคิดว่า
พระมหากษัตริย์ควรเป็นผู้ใช้อ�ำนาจทางการเมืองแต่ผู้เดียว อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าการที่ให้บุคคลเดียวใช้
อ�ำนาจอย่างเต็มที่นั้นไม่ดี อ�ำนาจควรกระจายกันไป สองกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันและเป็นแนว
ความคิดทีข่ ดั แย้งกันอยูต่ ลอดมา บุคคลกลุม่ หนึง่ คิดว่ามนุษย์เราเกิดมาควรจะท�ำงานเต็มทีต่ ามความสามารถ
ของตนก็ควรที่จะมีสมบัติเป็นส่วนตัว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคิดตรงกันข้าม คือคิดว่ามนุษย์ในสังคมนี้เกิดมาอยู่
ในสังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบต่อชีวิตของทุก ๆ คนนั่นคือคนรวยควรช่วยเหลือคนจน ควรที่จะ
ห้ามมิให้บุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวโดยให้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐเสียหมด
แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
มาจากกรอบความคิดที่ต้องการศึกษาแนวคิดทางการปกครอง หรือการบริหารในพระไตรปิฎก
นั้นเอง ค�ำว่า แนวคิด หรือ ทฤษฎี คือความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทิฏฐิ ค�ำว่าทฤษฎี หรือ
ทิฎฐิ เป็นค�ำกลางๆ กล่าวคือเป็นค�ำที่อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ตามความรู้ความเข้าใจของผู้แสดงความคิดเห็นที่
แสดงออกมาโดยสอดคล้องกับกฎแห่งความจริง ซึง่ สามารถน�ำไปพิสจู น์ทดลองเพือ่ หาคุณค่าแห่งความจริง
และความเชือ่ มัน่ พระพุทธศาสนาเรียกสัมมาทิฏฐิ หรือ สัมมาทฤษฎี ในทางตรงข้ามความคิดเห็นหรือความ
รู้ใดๆ ก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งความจริงซึ่งเมื่อน�ำไปพิสูจน์หรือไปทดลองปฏิบัติแล้ว จะไม่บังเกิดผล
ให้เป็นคุณค่าที่ดี และไม่ส่งเสริมการพัฒนาหรือความก้าวหน้า พระพุทธศาสนาเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ หรือ
มิจฉาทฤษฎี ดังนั้นสังคมที่ดีต้องมีกติกา และคนในสังคมต้องรักษากติกานั้น มีความเสมอภาคคือเท่าเทียม
กันต่อหน้ากฎหมายได้รบั ความยุตธิ รรมจากกฎหมายเสมอหน้ากัน เพราะฉะนัน้ ความมีศลี และรักษาระเบียบ
วินัยเสมอกันจึงถือเป็นหลักส�ำคัญ ตัวอย่าง เช่น หลักทิฐิสามัญญตา คือ มีทิฐิ หรือทิฎฐิ มีความเห็น มีความ
เชือ่ มัน่ ยึดถือในหลักการ อุดมการณ์และอุดมคติทรี่ ว่ มกันหรือสอดคล้องไปกันได้ คนในสังคมประชาธิปไตย
นี้อย่างน้อยต้องมีความเห็นความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เริ่มแต่ยอมรับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ แล้วถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของประชาธิปไตย อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องเสรีภาพ ค�ำว่า เสรีภาพ ในความหมายของพระพุทธ
ศาสนาคือคนที่มีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง�ำด้วยกิเลส
บทสรุป

กล่าวโดยสรุป ค�ำว่า ทิฐิ หรือ ทิฎฐิ หมายถึงความรูเ้ ห็นเข้าใจลึกลงไปจนถึงความจริงของธรรมชาติ
เห็นโลกเป็นชีวิตและสรรพสิ่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นแล้วก็ปรวนแปร แล้ว
ก็ดับสลายไป ไม่มีอะไรจะยืนยงคงอยู่นิตย์นิรันดร
ในยุคอินเดียโบราณ ก็มีแนวความคิดที่ว่าเช่นนี้เหมือนกันซึ่งมาจากคัมภีร์ของศาสนาฮินดูที่เรียก
ว่ามานวธรรมศาสตร์ ที่ท�ำให้สังคมอินเดียต้องยอมรับแนวความคิดที่ว่ามานี้เป็นระยะเวลาเป็นหลายพันปี
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มาแล้ว ซึ่งคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกแล้วสร้างธรรมส�ำหรับโลกแล้วสร้าง
มนุษย์เพือ่ ให้มนุษย์ทำ� ดีและอยูก่ นั อย่างปกติสขุ โดยอาศัยข้อปฏิบตั ติ ามหลักวรรณะ 4 คือพราหมณ์ กษัตริย์
แพศย์ และศูทร์ การเมืองการปกครองสมัยนั้นถูกอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ ครอบง�ำจนไม่สามารถขยับ
ตัวได้ ทุกสิ่งทุกอย่างทางความเชื่อล้วนตกอยู่ภายใต้ค�ำสอนของศาสนา
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