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บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	ศกึษารปูแบบการปกครองในพทุธปรชัญาเถรวาท	2)	ศกึษารปูแบบ 

การปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล	 และ	 3)	 วิเคราะห์รูปแบบการปกครองของ	 พระเจ้าปเสนทิโกศล 

ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร	คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และต�าราอื่น	ๆ	ประกอบ

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 รูปแบบการปกครองทางการเมืองในสมัยพุทธกาลนมี	 2	 รูปแบบได้แก	่ 

1)	รปูแบบราชาธปิไตย	ซึง่พระมหากษตัรย์ิหรือพระราชาคอืผูม้อี�านาจสทิธิข์าดแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการปกครอง

และ	2)	รปูแบบสามคัคธีรรมซึง่ชนชัน้สงูเป็นผูใ้ช้อ�านาจในการปกครอง	ส่วนรปูแบบการปกครองของคณะสงฆ์ 

นั้นก็มีรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งมีพัฒนาการมาตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	รูปแบบการปกครองทุกๆ	รูปแบบ 

จะต้องมีหลักการของการปกครองของตนเอง	 ส�าหรับรูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลท่ี 

ถือเป็นกลไกทางสังคม	สามารถแยกออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	การปกครองฝ่ายอาณาจักรและการปกครอง

ฝ่ายศาสนจกัร	การปกครองอาณาจักร	หากพิจารณาในทางการเมอืง	รปูแบบของการปกครองในพทุธปรชัญา

เถรวาท	 มีรูปแบบการปกครองรัฐ	 2	 รูปแบบด้วยกัน	 ได้แก่	 รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	 มีทั้ง 

รปูแบบการปกครองตามแบบพราหมณ์และแบบพทุธ	ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญักค็อืผูป้กครองทีเ่ป็นพระมหากษตัรย์ิ 

หรือพระราชา	เนือ่งจากทรงมพีระราชอ�านาจสทิธิข์าดในการเป็นผูป้กครองของรฐัหรอืแคว้นต่าง	ๆ 	แต่เพยีง

พระองค์เดียว	 ส�าหรับรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม	 แม้จะมีผู้เป็นประมุขแห่งรัฐหรือแคว้น	 

แต่อ�านาจในการตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งต่าง	ๆ 	ในด้านการเมอืงและการปกครองมไิด้อยูกั่บประมุขแห่งรฐัเพยีง

คนเดยีวเท่าน้ัน	ดังนัน้	ผลชองการปกครองแบบสามคัคธีรรมแสดงให้เห็นว่าแคว้นโกศลมีความเจรญิ	มคีวาม

สงบสุข	 เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม	 มีการน�าเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ 

จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	
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ABSTRACT

This	 thesis	 serves	 the	 purposes:	 1)	 to	 study	 the	 ruling	 patterns	 in	 Theravada	 

Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	King	Pasendikosala’s	ruling	pattern,	and	3)	analyze	his	

ruling	pattern	with	the	concept	on	Theravada	Buddhist	philosophy.	It	has	been	carried	out	

with	qualitative	research	methodology,	of	which	its	sources	include	The	Tipitaka,	relevant	

researches	and	other	texts	to	supplement	it.

Outcomes of the research reveal	the	following	findings	:	1)	Ruling	patterns	in	the	

Buddha’s	day	has	two	models.	The	first	one	is	absolute	monarchy,	which	the	only	figure	

retaining	his	absolute	powers	in	ruling	over	his	state/kingdom	is	the	king/rajah.	2)	Another	

model	 is	moral	 unity	 and	 unification,	 which	 aristocrats	 exercise	 their	 ruling	 powers.	 

Conversely,	Sangha	Monastic	Order’s	ruling	pattern	have	their	own	specific	model	that	has	

been	 gradually	 evolved.	 Nevertheless,	 every	 ruling	 pattern	 has	 to	 have	 its	 own	 ruling	 

principles.	With	regard	to	King	Pasendikosala’s	ruling	pattern	as	a	social	mechanism,	it	can	

be	 divided	 into	 two	 patterns:	 kingdom	 administration	 and	 religious	 one.	 As	 far	 as	 the	 

political	aspect	of	ruling	patterns	in	Theravada	Buddhist	philosophy	is	concerned,	it	has	

two	ruling	models,	absolute	monarchy	model	,and	moral	unity	and	unification	model.	1)	

The	first	one	exists	in	both	Brahman	and	Buddhist	models	whereby	the	figure	playing	the	

pivotal	role	is	the	king	or	rajah	since	he	only	has	absolute	powers	of	ruling	over	his	states	

and	minor	ones.	2)	Moral	unity	and	unification	model	has	the	head	of	the	state	acting	as	

a	legitimate	ruler,	but	his	powers	of	making	a	decision	is	not	only	confined	to	him.	With	

moral	unity	and	unification	model,	King	Pasendikosala’s	state	entails	prosperous	growth	

and	 peace	 as	 he	 and	 his	 subjects	 have	 been	 embedded	with	 the	 Buddha’s	 dharma, 

bringing	His	doctrine	into	practice.	Thereby,	it	leads	to	happiness	throughout	his	state.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจุบัน	 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก	 กระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของ 

คนทั้งหลาย	เป็นเหตุให้คนทั้งหลายห่างเหินจากหลักธรรมมากขึ้น	มีแต่การแข่งขัน	แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน	

จนถึงกบัมคี�ากล่าวท่ีว่า	“แย่งแหล่งท�ากนิ	แย่งถิน่กนัอยู	่แย่งคูก่นัพศิวาส	แย่งอ�านาจกนัเป็นใหญ่”	(วฒุนินัท์	

กนัทะเตยีน,	2552,	หน้า	33)	เมือ่คนในสงัคมมโีลกทศัน์ต่อการด�าเนนิชวีติทีผ่ดิ	ขาดเมตตา	และการให้อภยักัน	

มีแต่เบียดเบียนกัน	สังคมจึงขาดความสมัครสมานสามัคคี	ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้น�า	ในสังคมทุกระดับ	

ไม่ว่าจะเป็นสังคมในระดับท้องถิ่นชนบท	 สังคมในระดับตัวเมืองต่างจังหวัด	 หรือแม้แต่สังคมในเมืองหลวง	

ย่อมต้องเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดความเป็นไป	 หรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ทั้งนี้การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมาในทุกยุคทุกสมัย	แต่ที่แตกต่างกันคือการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นสภาพที่เข้าใจ

ได้ง่าย	ส่วนปัจจบัุนมสีภาพทีซั่บซ้อนมากขึน้	อนัเนือ่งมาจากความสมัพนัธ์กนัแห่งปัจจยัทางสงัคมหลายด้าน	
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จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมในอัคคัญญสูตร	พบว่า	หลังจากที่พรหมลงมากินง้วนดิน	แล้วมี

ผิวพรรณหยาบข้ึน	 ในที่สุดก็ค่อย	 ๆ	 กลายสภาพเป็นมนุษย์	 เมื่อง้วนดิน	 สะเก็ดดิน	 และเครือดินหายไป 

กบ็รโิภคข้าวสาลทีีเ่กดิเองโดยธรรมชาตแิทน	ในตอนแรกมนุษย์ยังไม่รูจั้กส่ังสมอาหารไว้กนิเอง	แต่ในภายหลัง 

มนุษย์มีความฉลาดขึ้นและเกิดมีความโลภขึ้น	 จึงสั่งสมข้าวสาลีไว้กินเอง	 รู ้จักแบ่งปันนาข้าวสาลีกัน	 

จนในที่สุดก็มีการขโมยข้าวสาลีกัน	เมื่อขโมยถูกจับได้	ก็ถูกทุบตี	มีแต่การทะเลาะ	วิวาท	บาดหมาง	ท�าร้ายกัน	 

เมือ่สงัคมมนษุย์มกีารเบยีดเบยีนกนัอย่างนี	้จ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีนผูม้คีณุธรรม	เป็นทีเ่คารพยกย่องและยอมรบั

ของคนทัง้หลายมาเป็นผูไ้กล่เกลีย่ตัดสินคดีความของคู่พพิาทนัน้	มนษุย์ทัง้หลายจงึเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมใน

การเป็นผู้ปกครองหรือผู้น�าขึ้นมา	 พระมหาสมมติ	 (ผู้ท่ีมหาชนต้ังข้ึนโดยการยอมรับร่วมกัน)	 บ้างเรียกว่า	 

พระราชา	 (ผู้ยังมหาชนให้ยินดี)	 บ้างเรียกว่า	 กษัตริย์	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งน�า)	 จึงเกิดขึ้นมาเพื่อกระท�าบทบาท

หน้าที่ของผู้น�า	

ในส่วนของการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบัิติ	จะยดึหลกัการบรหิารทีม่คีวามยดืหยุน่ทีค่�านงึถึงพลวตัร

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินนโยบาย	 สิ่งท่ีจ�าเป็นท่ีสุดคือ	 “ระบบ

คณุธรรม”	(อมร	รกัษาสตัย์และคณะ,	2514,	หน้า	99)	มคีวามส�าคญัมากในการส่งเสรมิบทบาทผูน้�า	เพราะ

จะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อการบริการงานสาธารณะให้แก่ประชาชน	“หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา	จงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะหลกัทศพธิ-ราชธรรม	หลกัจกักวตัตธิรรม	หลกัราชสงัคหวตัถุ	

เป็นต้น	 เป็นคุณธรรมส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น�าเพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการงานทุกอย่าง 

ให้บรรลุผลส�าเร็จที่วางไว้น�าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป	 (นันทวรรณ	 

อสิรานวุฒัน์ชยั,	2550,	หน้า	ก)	จะเหน็ได้ว่า	หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเม่ือผูน้�าเอามาประยกุต์ใช้ประพฤติ 

ปฏิบัติย่อมสามารถเป็นเครื่องสนับสนุนหรือส่งเสริมบทบาทของผู้น�าให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน	

พระมหากษตัรย์ิ	ทีป่รากฏในคัมภร์ีทางพระพุทธศาสนานัน้	บางพระองค์ทรงนบัถือพระพุทธศาสนา	

ทรงเป็นธัมมิกราชา	 กล่าวคือทรงปฏิบัติในหลักพุทธจริยธรรมส�าหรับพระมหากษัตริย์	 หรือบางพระองค์ 

ไม่ได้นับถอืพระพทุธศาสนา	ไม่ใช้หลักพทุธจรยิธรรมในการปกครอง	แต่เมือ่ได้หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา

แล้ว	กไ็ด้ปรบัเปลีย่นหลกัการบรหิารใหม่โดยใช้หลกัพทุธจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาในการปกครองและ

การบริหารแผ่นดิน	(พระมหาสุทธิพงษ์	ธรรมพิทักษ์,	2544,	หน้า	1)	พระมหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่ได้

ปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	ได้เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา	โดยน�าหลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาไปบริหารบ้านเมอืง	สัง่สอนประชาชนและปฏบิตัธิรรมอยูเ่สมอเป็นพระจรยิวตัรของพระมหากษตัริย์

ที่งดงามยิ่ง	 (พระอาทิตย์	อคฺคจิตฺโต	 (มาตรา),	2544,	หน้า	1)	 เช่น	พระเจ้าสุทโธทนะ	พระเจ้ามหานามะ	

พระเจ้าพิมพิสาร	ฯลฯ	ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนเป็นพระราชาหรือผู้น�าที่มีบทบาทส�าคัญ	และเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้แก่ประชาชนในแคว้น	หรอืพระนครของพระองค์	ในการน�าประชาชนของพระองค์ประพฤตติามหลกัธรรม

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง	ในส่วนของพระเจ้าปเสนทิโกศล	พระองค์ทรงเป็นพระราชาของแคว้นโกศลปกครอง

เมืองสาวัตถี	มีเมืองในเขตปกครองมากมาย	พระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนัก	พระเจ้า

ปเสนทิโกศล	 เป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแน่นแฟ้น	 (สุรีย	์ 

มีผลกิจ,	2551,	หน้า	168)	ครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ได้เข้ามอบกราบแทบพระบาทพระผู้มี

พระภาคเจ้า	พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า	มหาบพิตร	พระองค์ทรงเห็นอ�านาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรง
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ท�าความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสรีระนี้	 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 กราบทูลว่า	 ข้าแต่

พระองค์ผู้เจรญิ	หม่อมฉนัมคีวามเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัรู้เองโดยชอบ	เลือ่มใสในพระธรรมวนิยั	

อันพระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	เลือ่มใสในพระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้าทีป่ฏบิตัดิแีล้ว	พระพทุธองค์ 

ได้บ�าเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถี	 พระองค์ทรงกระท�าให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศล	 อยู่ในความด	ี

(สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์,	2554,	หน้า	151	-	187)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า

ปเสนทโิกศลด้วยแนวคิดทางพทุธปรัชญาเถรวาท	ซึง่ได้รวบรวมข้อมลู	การศกึษาจะได้เป็นข้อคดิหรอืแนวทาง

ให้แก่ผูน้�าทกุระดบัของสงัคมยคุปัจจุบนัน�ามาประยกุต์ใช้ก่อประโยชน์แก่สงัคมและประชาชนส่วนรวมสบืไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล

2.3  เพือ่วเิคราะห์รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศลด้วยแนวคิดทางพทุธปรชัญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า

ปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	ไว้ดังนี้

โดยได้อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 และอรรถกถาฉบับ

มหามกุฏราชวิทยาลยั	อนัเป็นข้อมลูชัน้ปฐมภมู	ิ(Primary	Sources)	อกีทัง้เนือ้หาบางส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีด	

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากหนังสือ	 และงานวิจัยของนักวิชาการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่ส่งเสริมพระเจ้า 

ปเสนทิโกศล	ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

	 1)		 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทและรูปแบบการ

ปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล	ตามพุทธปรัชญาเถรวาท

	 2)		 ส�ารวจเอกสารเอกสารงานวิจัยท่ีมีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง

ของพระเจ้าปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล 

		 1)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	คือ	พระไตรปิฎกภาษาไทย	

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	200	ปี	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	2525

		 2)		 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

วิเสสต่าง	ๆ	และจัด	ล�าดับ	ความเกี่ยวข้อง	ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล	และที่มา	เพื่อแยกประเภท

		 3)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองของพระเจ้า 

ปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 1)		 น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย	 ประเภท	 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล 

ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาทมาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

	 2)		 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.4  ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

	 รูปแบบการวิจัย	 ได้แก่	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร	

(Documentary	Research)	อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหามกฏุราชวทิยาลยั	และอรรถกถา 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	 อันเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 และเนื้อหาบางส่วนที่เป็นราย

ละเอียด	 น�าข้อมูลมาจากหนังสือและงานวิจัยของนักวิชาการต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 อันเป็นข้อมูลช้ันทุติยภูมิ	

(Secondary	Sources)

	 1.		 การรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	และ	

ชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	

	 2		การน�าเสนอข้อมูล	 ได้แก่	 การน�าข้อมูลท่ีได้นั้นมาน�าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา	 แล้วจึง

น�าเสนอผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะ	เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป	

5.  สรุปผลการวิจัย

5.1  รูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 การปกครองที่เป็นธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแบ่งเป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ(1)	 รูปแบบการ

ปกครองแบบราชาธิปไตย	 หมายถึง	 การปกครองโดยมีพระราชาเป็นใหญ่	 เป็นการปกครองโดยบุคคล 

คนเดียว	จัดเป็นรูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด	เพราะเป็นทั้งผู้ออกกฎหมาย	และเป็นผู้ใช้

กฎหมายจึงมีความคล่องตัว	 และทรงไว้ซึ่งอ�านาจสูงสุด	 พระราชามีอ�านาจแบบอัตตาธิปไตย	 และ	

ธรรมาธิปไตย	 ซึ่งมีหลักการคือศูนย์รวมอ�านาจการปกครองอยู่ที่พระราชา	 ส่งผลคือน�าความผาสุขมาสู่

ประชาชนหรือน�าความเดือดร้อนมาสูป่ระชาชนหากพระราชาผูป้กครองใช้อ�านาจท่ีไม่เป็นธรรม	(2)	รปูแบบ

การปกครองแบบสามคัคธีรรม	หมายถงึ	หลกัการปกครองทีช่อบธรรม	หมายถงึ	การปกครองทีพ่ร้อมเพรยีง

อย่างชอบธรรม	 เป็นการปกครองโดยการรวมหลายรัฐแล้วเลือกผู้น�าขึ้นมาคณะหนึ่ง	 เพื่อท�าหน้าที่บริหาร

ประเทศ	 มีการสับเปลี่ยนกันตามแต่ประชาชนจะเลือกเข้ามา	 หรือเรียกว่า	 ประชาธิปไตย	พระราชามิได้มี

อ�านาจสิทธิ์ขาดอย่างระบบราชาธิปไตย	 พระราชามีอ�านาจในแบบโลกาธิปไตย	 และ	 ธรรมาธิปไตย	 โดยมี

หลกัการปกครอง	3	ประเดน็	คอื	(1)	มสีทิธทิีจ่ะกระท�าการใด	ๆ 	ทีไ่ม่ขดัต่อสทิธขิองผูอ้ืน่หรอืขดัต่อศลีธรรม	

มีเสรีภาพที่จะกระท�าการใดๆ	ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง	(2)	มีความเสมอภาคตามกฎ
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ของ	“ไตรลักษณ์”	และทางสังคม	เช่น	ชนชั้น	เพศ	และ	(3)	ภราดรภาพ	คือความสมัครสมานสามัคคีในหมู่

คณะ	ส่วนการปกครองในสมยัพุทธกาลมอียู	่2	รูปแบบด้วยกนัคอืแบบราชาธปิไตยหรอืสมบรูณาญาสทิธิราชย์	

และแบบสาธารณรัฐ	 แบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีอ�านาจเด็จขาดในการปกครอง	 แบบสาธารณรัฐ	

เป็นการปกครองแบบสภาของตระกลูนัน้ๆ	โดยมปีระธานสภาเป็นกษตัรย์ิเช่นเดยีวกนั	หรอืแบบสมาพนัธรฐั

ที่มีรัฐอิสระหลายๆ	รัฐมารวมกันแต่พระราชามิได้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงพระองค์เดียว	มีการสับเปลี่ยนกันเป็น

พระราชาของสาธารณรัฐ	ซึง่บางรฐักถ็อืว่าเป็นรฐัพีน้่องกนั	หรอืไม่ก็เป็นรฐัท่ีผกูสมัพนัธไมตรกีนั	รฐัท่ีมอี�านาจ

มากก็สามารถที่จะขยายอาณาเขตการปกครองของตนจนกว้างใหญ่ไพศาล	ดังนั้นเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจึง

ท�าให้รูปแบบการปกครองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย	 โดยมีการจัดเก็บภาษีต่างๆให้แก่รัฐท�าให้รัฐ 

มีรายได้และมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

5.2 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล

	 การปกครองถือเป็นกลไกทางสังคมที่สามารถแยก	ออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	การปกครองฝ่าย

อาณาจกัรและการปกครองฝ่ายศาสนจกัรการปกครองอาณาจกัรในสมยัพทุธกาลแบ่งการปกครองออกเป็น	

2	ประเภทคือ 1)	 รัฐแบบราชาธิปไตย	2)	 สมาพันธรัฐสาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนจักรกับอาณาจักร	 โดยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรต่างมีรูปแบบการปกครองท่ีมี

เอกลักษณ์มีกฎระเบียบแบบแผนเป็นของตัวเองซึ่งสถาบันเกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัย 

ซ่ึงกันและกัน	มหีน้าทีใ่นการขดัเกลาทางสงัคมคนละหน้าท่ีมรีปูแบบความสมัพนัธ์อยู	่2	รปูแบบ	คอื	1.	ความ

สัมพันธ์ลักษณะสนับสนุนส่งเสริม	2.	ความสัมพันธ์ลักษณะขัดแย้ง	

	 จากการศกึษาพบว่า	รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศล	จะใช้รปูแบบการปกครอง

แบราชาธิปไตย	อนัทีจ่รงิแล้ว	การปกครองแบบราชาธปิไตย	เป็นรปูแบบการปกครองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ	เนือ่งจาก

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด	 แต่สันนิษฐานกันว่าราชาธิปไตยเกิดขึ้นจากสภาพของสังคมมนุษย์ที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องมีคนมาท�าหน้าที่ควบคุมและจัดการนั่นก็คือกษัตริย์	 ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า

ราชาธิปไตยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อใด	แต่เป็นที่เชื่อว่าระบอบนี้เกิดขึ้นเมื่อสังคมในยุคแรกๆ	 เริ่มมีความซับซ้อน

เริ่มมีกลุ่มชนผู้ช�านาญการ	เช่น	ขุนนาง	นักรบนักบวช	ชาวนา	ชาวไร่	เกิดขึ้น	สังคมเช่นนี้	จ�าเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการมากข้ึน	 จึงปรากฏบุคคลคนหนึ่งข้ึนมาเพ่ือมาควบคุมและช้ีน�ากลุ่มชนเหล่านี้	 คนคนนี้คือ

กษัตริย์	 ในสังคมอินเดียนั้นศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาซึ่งมีอยู่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น	 และมี

บทบาทอย่างมากต่อการก�าหนดลักษณะสังคมของอินเดียในทุกๆ	 ด้านส�าหรับผู้ปกครองที่เรียกว่ากษัตริย์

หรือราชา	ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์	ถูกจัดอยู่ในวรรณะกษัตริย์	และถูกน�าไปยึดโยงกับเทพเจ้าใน

ศาสนาพราหมณ์คือพระพรหม	ซึ่งแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น	4	วรรณะด้วยกันโดยเชื่อว่าแต่ละวรรณะนั้น

เกิดจากอวยัวะต่างๆของพระพรหมและมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัไปดงันี	้(1)	วรรณะพราหมณ์	(2)	วรรณะกษตัริย์	

(3)	วรรณะแพศย์	(4)	วรรณะศูทร	

5.3  วเิคราะห์รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศลด้วยแนวคดิทางพทุธปรชัญาเถรวาท

	 รูปแบบของการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	หากพิจารณาในทางการเมือง	มีรูปแบบการ

ปกครองรัฐ	2	รูปแบบ	ด้วยกัน	ได้แก่	รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	และรูปแบบการปกครองแบบ

สามัคคีธรรม รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	 นั้น	 มีท้ังตามแบบพราหมณ์และแบบพุทธ	 และผู้ท่ีมี
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บทบาทส�าคัญก็คือผู้ปกครองท่ีเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชา	 เนื่องจากการมีพระราชอ�านาจสิทธ์ิขาด

ในการเป็นผูป้กครองของรัฐหรอืแคว้นต่าง	ๆ 	แต่เพยีงพระองค์เดยีว	ส�าหรบับุคคลอืน่	ๆ 	มข้ีาราชการซึง่ด�ารง

ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	มปีโุรหติ	อ�ามาตย์	และเสนาบดีเป็นต้น	ความเช่ือและพธิกีรรมทางศาสนา	ตลอดถึงอาณาเขต

ของรัฐหรือแคว้น	จัดเป็นองค์ประกอบส�าคัญซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว้นนั้น	ๆ

	 ส�าหรับรปูแบบการปกครองแบบสามคัคธีรรม	แม้จะมผีูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัหรือแคว้น	แต่อ�านาจ

ในการตดัสนิใจเกีย่วกับเร่ืองต่าง	ๆ 	ในด้านการเมอืงการปกครองมไิด้อยูก่บัประมขุแห่งรฐัเพยีงคนเดยีวเท่านัน้	

เนือ่งจากมกีารกระจายอ�านาจออกไปยงัสมาชกิซึง่เป็นชนชัน้สงูของรฐักลุม่ต่าง	ๆ 	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบคุคล

ผู้อยู่ในวรรณะเดียวกันคือวรรณะกษัตริย์	หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกกันว่า	“ราชา”	หากมีเรื่องส�าคัญใด	ๆ	ซึ่ง

จะต้องตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง	 ชนช้ันสูงแต่ละกลุ่มก็จะส่งผู้แทนเข้าประชุมร่วมกันในสภาท่ี

เรียกว่า	“สัณฐาคาร”	เพื่อท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	ในสภาและท�าหน้าที่พิจารณาลงมติตัดสินใจในเรื่องส�าคัญนั้น	ๆ	

หากที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อย่างไรแล้ว	ก็จะต้องยอมรับและด�าเนินการให้เป็นไปตามนั้น	เพราะได้ผ่าน

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุแล้ว	ด้วยหลกัการด้านการบรหิารทีส่�าคญั	ๆ 	ได้	5	ประการได้แก่	(1)	มพีระธรรม

วินัยเป็นใหญ่	(2)	มีการกระจายหน้าที่	(3)	มีความสามัคคี	(4)	มีความเป็นเอกภาพ	และ	(5)	มีความเสมอ

ภาค	ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์มี	3	หมวด

ด้วยกัน	 ได้แก่	 (1)	ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ	 (2)ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่ง

สงฆ์	 และ	 (3)	 ธรรมเพ่ือความดีงามความส�าเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน	 และจากหลัก 

การส�าหรบัการปกครองของคณะสงฆ์ดงักล่าวสามารถสรปุลงได้ในพระธรรมวนัิยน่ันเอง	เพราะเป็นหวัใจหลัก 

ของการปกครองของคณะสงฆ์	ท�าให้คณะสงฆ์ด�ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

		 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ทรงมีส่วนในการช่วยปกป้องพระศาสนา	 นั่นคือ	 การป้องกันข้อครหา

นินทา	หรอืค�าตเิตยีนทีจ่ะเกิดขึน้จากการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมของภกิษ	ุอกีทัง้ยงัเป็นการช่วยให้ภกิษมุคีวาม

ส�ารวมระวงัมากยิง่ขึน้	อนัจะยงัความเลือ่มใสให้เกดิขึน้แก่ผูท้ีย่งัไม่ศรทัธาเลือ่มใส	และเพิม่ความเลือ่มใสแก่

ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้ว	หากว่าพระองค์ทรงนิ่งเฉยเสีย	ภิกษุเหล่านั้นก็จะไม่ทราบถึงการกระท�าอันไม่สมควรแก่

สมณภาวะ	ก่อให้เกดิความเสือ่มเสยีแก่พระศาสนาได้	ท�าให้ภกิษมุคีวามส�ารวมระวัง	รกัษาพระวนิยัเข้มแขง็

ขึน้	มคีวามบริสทุธิ	์ศลีาจารวตัรของพระสาวกกง็ดงาม	ยงัความเลือ่มใสให้เกิดข้ึน	จากการประพฤตติามหลกั

พระวินัยที่ครบถ้วนนั้น	 ยังผลให้พรหมจรรย์คือพระศาสนามีความมั่นคงตลอดกาล	 แม้ว่าพระพุทธองค์จะ

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม	เนื่องจากว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละจักเป็นพระศาสดาแทนพระองค์

ดงัน้ัน	ท�าให้มองเหน็ได้ว่า	พระพทุธศาสนามอีทิธพิลต่ออาณาจกัร	ดงัจะเหน็จากการทีแ่คว้นโกศล

มีความเจริญ	มีความสงบสุข	เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม	มีการน�าเอาหลักธรรม

มาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว	 เมื่อสังคมเจริญรุ่งเรือง	ราชบัลลังก์ก็เกิดความเข้มแข็ง	

ส่งผลให้เกิดความสงบสุขทั้งกายิกสุขและเจตสิกสุข	

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยจึง
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ขอน�าเสนอแนวทางในเชิงนโยบาย	ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 การปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรมของคณะสงฆ์ในพระพุทธปรัชญา	 อ�านาจและการใช้

อ�านาจในทัศนะของพระพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท	เปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาในศาสนาพราหมณ์กับ

ในพระพุทธศาสนา	 เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน	 ต่างก็พยายามพัฒนา	 ปรับปรุงรูปแบบการ

ปกครองต่าง	 ๆ	 ซึ่งใช้กันอยู่ในสังคมของตนเองให้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุดด้วย 

วิธีการต่าง	ๆ	เพื่อให้รูปแบบการปกครองนั้น	ๆ	มีความเหมาะสมกับสังคมของตนเองหรือเพื่อให้สังคมของ

ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 เพราะการปกครองด้วยรูปแบบการปกครองนั้น	 ๆ	 ถึงกระนั้นก็ตาม	 แม้ว่าคน

เราจะเพยีรพยายามพัฒนาปรบัปรงุรปูแบบการปกครองกนัอย่างไร	ส�าหรบัคนจ�านวนหนึง่กอ็าจจะพงึพอใจ

ในรูปแบบการปกครองเดิมอยู่แล้ว	 แต่คนอีกจ�านวนมากมายในสังคมอาจจะไม่คิดเช่นนั้น	 เพราะมองว่า 

รูปแบบการปกครองเดิมนั้นยังไม่เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดอยู่นั่นเอง

	 2)		 คนในสงัคมจะหาวิธีการพฒันาปรบัปรงุรปูแบบการปกครองต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมกบัสงัคม

ของตนเองหรอืพฒันาปรับปรงุให้เป็นรปูแบบการปกครองทีด่ทีีส่ดุเพือ่ท�าให้ทกุคนพงึพอใจแล้ว	คนในทกุ	ๆ 	

สงัคมควรจะให้ความส�าคญัในเร่ืองหลกัการด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของตนเองด้วย	เนือ่งจากไม่ว่าสงัคม

จะมีรูปแบบการปกครองรูปแบบใดก็ตาม	 หากคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองใดยังไร้คุณธรรมและ

จรยิธรรมอยู	่ย่อมจะส่งผลเสยีต่อรปูแบบการปกครองนัน้	ๆ 	ซึง่คนน�ามาใช้ในสงัคมของตนเองได้ท้ังสิน้	เพราะ

ผู้ที่ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามหลักการของรูปแบบการปกครองก็คือคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการ

ปกครองนั้น	ๆ	นั่นเอง	ดังนั้นเรื่องหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้	 สังคมต่าง	ๆ	ควรจะตระหนักใน

คุณค่าและให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมทั้งหลายภายใต้รูปแบบการปกครองต่าง	ๆ	 ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส�าเร็จประโยชน์ได้ตามที่มุ่งหมายไว้

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นคงเป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ท่ีมีความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับรูปแบบ

การปกครองและอาณาจักรกับศาสนจักร	ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้	

	 1)		 ควรมกีารศกึษาวเิคราะห์เรือ่งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจกัรกบัศาสนจกัรทีป่รากฏใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	กรณีศึกษาพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆ	ทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน	

	 2)		 ควรมกีารศกึษาวเิคราะห์เรือ่งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจกัรกบัศาสนจกัรทีป่รากฏใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	กรณีศึกษาเปรียบเทียบการสงเคราะห์ในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน	

	 3)		 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับ

ศาสนจักรที่เกิดผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
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กับพระเจ้าปเสนทิโกศล”,	วทิยานพินธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ,	(บัณฑติวิทยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

มหิดล, 

อมร	 รักษาสัตย์และคณะ,	 (2514,	 หน้า	 99).	การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย,	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ส�านักท�าเนียบนายกรัฐมนตรี),	

พระอาทติย์	อคฺคจิตฺโต	(มาตรา),	(2544	หน้า1).	“ศกึษาพระจรยิวตัรของพระเจ้าอโศกมหาราช”,	วทิยานพินธ์	

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย),

8. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัย	 ได้ศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทาง

พุทธปรัชญาเถรวาท	โดยได้รบัความเมตตาอุปการะจากหลายฝ่ายด้วยกันทีใ่ห้โอกาสและให้ค�าปรกึษาช้ีแนะ	

และให้ก�าลังใจในการจัดท�าด้วยดีตลอดมาจนประสบผลส�าเร็จลงได้

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ้

การศึกษาในระดับปริญญาตรี,โท	 สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา	 ขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระราช 

ปริยัติวิมล,ดร.รองอธิการบดีที่เมตตาให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจตลอดมา.	 ขอขอบพระคุณพระมหาประภาส	

ปริชาโน,ดร.	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	และเจริญพรขอบคุณ	ดร.สฤษฎ์	แพงทรัพย์	อาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ร่วมทีไ่ด้ให้ค�าแนะน�า	ตรวจสอบ	ปรบัปรงุแก้ไขท�าให้วทิยานพินธ์ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดตีลอดมาและ

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เมตตาให้ค�าแนะน�าด้วยดี	 เจริญพรขอบคุณญาติโยมท้ังหลายท่ีอุปถัมภ์

ปวารณาปัจจัยค่าให้จ่ายทุกๆ	อย่างมาตลอด

ขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการในการสอบวทิยานพินธ์	ทกุท่านทีก่รณุา	ให้ความรู	้ค�าแนะน�า	

ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขออนุโมทนา	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 

ทุกท่านที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ประสานงานด้านต่างๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	ตลอดถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท

ร่วมห้องที่ให้ความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง

สุดท้ายน้ี	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระอุปัชฌาย์	 และพระอาจารย์ผู้ให้ก�าเนิดในทางพระพุทธ

ศาสนา	ขอขอบพระคุณ	คุณโยมมารดาบิดา	รวมทั้งครอบครัว	ญาติมิตร	และเพื่อนๆ	พี่ๆ	พุทธศาสนาและ

ปรัชญา	ที่ให้ค�าปรึกษาและเป็นแรงใจแก่ผู้ศึกษาวิจัยมาโดยตลอดในครั้งนี้


