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วิทยานิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ 1) ศึกษารูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) ศึกษารูปแบบ
การปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล และ 3) วิเคราะห์รูปแบบการปกครองของ พระเจ้าปเสนทิโกศล
ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต�ำราอื่น ๆ ประกอบ
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการปกครองทางการเมืองในสมัยพุทธกาลนมี 2 รูปแบบได้แก่
1) รูปแบบราชาธิปไตย ซึง่ พระมหากษัตริยห์ รือพระราชาคือผูม้ อี ำ� นาจสิทธิข์ าดแต่เพียงผูเ้ ดียวในการปกครอง
และ 2) รูปแบบสามัคคีธรรมซึง่ ชนชัน้ สูงเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจในการปกครอง ส่วนรูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์
นั้นก็มีรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งมีพัฒนาการมาตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปกครองทุกๆ รูปแบบ
จะต้องมีหลักการของการปกครองของตนเอง ส�ำหรับรูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่
ถือเป็นกลไกทางสังคม สามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปกครองฝ่ายอาณาจักรและการปกครอง
ฝ่ายศาสนจักร การปกครองอาณาจักร หากพิจารณาในทางการเมือง รูปแบบของการปกครองในพุทธปรัชญา
เถรวาท มีรูปแบบการปกครองรัฐ 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย มีทั้ง
รูปแบบการปกครองตามแบบพราหมณ์และแบบพุทธ ผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญก็คอื ผูป้ กครองทีเ่ ป็นพระมหากษัตริย์
หรือพระราชา เนือ่ งจากทรงมีพระราชอ�ำนาจสิทธิข์ าดในการเป็นผูป้ กครองของรัฐหรือแคว้นต่าง ๆ แต่เพียง
พระองค์เดียว ส�ำหรับรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม แม้จะมีผู้เป็นประมุขแห่งรัฐหรือแคว้น
แต่อำ� นาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ในด้านการเมืองและการปกครองมิได้อยูก่ บั ประมุขแห่งรัฐเพียง
คนเดียวเท่านัน้ ดังนัน้ ผลชองการปกครองแบบสามัคคีธรรมแสดงให้เห็นว่าแคว้นโกศลมีความเจริญ มีความ
สงบสุข เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม มีการน�ำเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ
จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว

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�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก กระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของ
คนทั้งหลาย เป็นเหตุให้คนทั้งหลายห่างเหินจากหลักธรรมมากขึ้น มีแต่การแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
จนถึงกับมีคำ� กล่าวทีว่ า่ “แย่งแหล่งท�ำกิน แย่งถิน่ กันอยู่ แย่งคูก่ นั พิศวาส แย่งอ�ำนาจกันเป็นใหญ่” (วุฒนิ นั ท์
กันทะเตียน, 2552, หน้า 33) เมือ่ คนในสังคมมีโลกทัศน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ ทีผ่ ดิ ขาดเมตตา และการให้อภัยกัน
มีแต่เบียดเบียนกัน สังคมจึงขาดความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้น�ำ  ในสังคมทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นสังคมในระดับท้องถิ่นชนบท สังคมในระดับตัวเมืองต่างจังหวัด หรือแม้แต่สังคมในเมืองหลวง
ย่อมต้องเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดความเป็นไป หรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมาในทุกยุคทุกสมัย แต่ที่แตกต่างกันคือการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นสภาพที่เข้าใจ
ได้งา่ ย ส่วนปัจจุบนั มีสภาพทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากความสัมพันธ์กนั แห่งปัจจัยทางสังคมหลายด้าน
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จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมในอัคคัญญสูตร พบว่า หลังจากที่พรหมลงมากินง้วนดิน แล้วมี
ผิวพรรณหยาบขึ้น ในที่สุดก็ค่อย ๆ กลายสภาพเป็นมนุษย์ เมื่อง้วนดิน สะเก็ดดิน และเครือดินหายไป
ก็บริโภคข้าวสาลีทเี่ กิดเองโดยธรรมชาติแทน ในตอนแรกมนุษย์ยงั ไม่รจู้ กั สัง่ สมอาหารไว้กนิ เอง แต่ในภายหลัง
มนุษย์มีความฉลาดขึ้นและเกิดมีความโลภขึ้น จึงสั่งสมข้าวสาลีไว้กินเอง รู้จักแบ่งปันนาข้าวสาลีกัน
จนในที่สุดก็มีการขโมยข้าวสาลีกัน เมื่อขโมยถูกจับได้ ก็ถูกทุบตี มีแต่การทะเลาะ วิวาท บาดหมาง ท�ำร้ายกัน
เมือ่ สังคมมนุษย์มกี ารเบียดเบียนกันอย่างนี้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีคนผูม้ คี ณ
ุ ธรรม เป็นทีเ่ คารพยกย่องและยอมรับ
ของคนทัง้ หลายมาเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ตัดสินคดีความของคูพ่ พิ าทนัน้ มนุษย์ทงั้ หลายจึงเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมใน
การเป็นผู้ปกครองหรือผู้น�ำขึ้นมา พระมหาสมมติ (ผู้ที่มหาชนตั้งขึ้นโดยการยอมรับร่วมกัน) บ้างเรียกว่า
พระราชา (ผู้ยังมหาชนให้ยินดี) บ้างเรียกว่า กษัตริย์ (ผู้เป็นใหญ่แห่งน�ำ) จึงเกิดขึ้นมาเพื่อกระท�ำบทบาท
หน้าที่ของผู้น�ำ 
ในส่วนของการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จะยึดหลักการบริหารทีม่ คี วามยืดหยุน่ ทีค่ ำ� นึงถึงพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินนโยบาย สิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดคือ “ระบบ
คุณธรรม” (อมร รักษาสัตย์และคณะ, 2514, หน้า 99) มีความส�ำคัญมากในการส่งเสริมบทบาทผูน้ ำ 
� เพราะ
จะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อการบริการงานสาธารณะให้แก่ประชาชน “หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะหลักทศพิธ-ราชธรรม หลักจักกวัตติธรรม หลักราชสังคหวัตถุ
เป็นต้น เป็นคุณธรรมส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น�ำเพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการงานทุกอย่าง
ให้บรรลุผลส�ำเร็จที่วางไว้น�ำพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป (นันทวรรณ
อิสรานุวฒ
ั น์ชยั , 2550, หน้า ก) จะเห็นได้วา่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมือ่ ผูน้ ำ� เอามาประยุกต์ใช้ประพฤติ
ปฏิบัติย่อมสามารถเป็นเครื่องสนับสนุนหรือส่งเสริมบทบาทของผู้น�ำให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน
พระมหากษัตริย์ ทีป่ รากฏในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนานัน้ บางพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา
ทรงเป็นธัมมิกราชา กล่าวคือทรงปฏิบัติในหลักพุทธจริยธรรมส�ำหรับพระมหากษัตริย์ หรือบางพระองค์
ไม่ได้นบั ถือพระพุทธศาสนา ไม่ใช้หลักพุทธจริยธรรมในการปกครอง แต่เมือ่ ได้หนั มานับถือพระพุทธศาสนา
แล้ว ก็ได้ปรับเปลีย่ นหลักการบริหารใหม่โดยใช้หลักพุทธจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปกครองและ
การบริหารแผ่นดิน (พระมหาสุทธิพงษ์ ธรรมพิทักษ์, 2544, หน้า 1) พระมหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่ได้
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา โดยน�ำหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาไปบริหารบ้านเมือง สัง่ สอนประชาชนและปฏิบตั ธิ รรมอยูเ่ สมอเป็นพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์
ที่งดงามยิ่ง (พระอาทิตย์ อคฺคจิตฺโต (มาตรา), 2544, หน้า 1) เช่น พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้ามหานามะ
พระเจ้าพิมพิสาร ฯลฯ ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนเป็นพระราชาหรือผู้น�ำที่มีบทบาทส�ำคัญ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ประชาชนในแคว้น หรือพระนครของพระองค์ ในการน�ำประชาชนของพระองค์ประพฤติตามหลักธรรม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง ในส่วนของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ทรงเป็นพระราชาของแคว้นโกศลปกครอง
เมืองสาวัตถี มีเมืองในเขตปกครองมากมาย พระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนัก พระเจ้า
ปเสนทิโกศล เป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแน่นแฟ้น (สุรีย์
มีผลกิจ, 2551, หน้า 168) ครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เข้ามอบกราบแทบพระบาทพระผู้มี
พระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า มหาบพิตร พระองค์ทรงเห็นอ�ำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรง
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ท�ำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสรีระนี้ พระเจ้าปเสนทิโกศล กราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันมีความเลือ่ มใสในพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสรูเ้ องโดยชอบ เลือ่ มใสในพระธรรมวินยั
อันพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว เลือ่ มใสในพระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทีป่ ฏิบตั ดิ แี ล้ว พระพุทธองค์
ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถี พระองค์ทรงกระท�ำให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศล อยู่ในความดี
(สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2554, หน้า 151 - 187)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า
ปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท ซึง่ ได้รวบรวมข้อมูล การศึกษาจะได้เป็นข้อคิดหรือแนวทาง
ให้แก่ผนู้ ำ� ทุกระดับของสังคมยุคปัจจุบนั น�ำมาประยุกต์ใช้กอ่ ประโยชน์แก่สงั คมและประชาชนส่วนรวมสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล
2.3 เพือ่ วิเคราะห์รปู แบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท
3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท ไว้ดังนี้
โดยได้อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอรรถกถาฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย อันเป็นข้อมูลชัน้ ปฐมภูมิ (Primary Sources) อีกทัง้ เนือ้ หาบางส่วนทีเ่ ป็นรายละเอียด
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากหนังสือ และงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่ส่งเสริมพระเจ้า
ปเสนทิโกศล ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)
4. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.1 ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทและรูปแบบการ
ปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตามพุทธปรัชญาเถรวาท
2) ส�ำรวจเอกสารเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง
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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วิเสสต่าง ๆ และจัด ล�ำดับ ความเกี่ยวข้อง ความส�ำคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท
3) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท
4.3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1) น�ำข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล
ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาทมาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท
4.4 ขั้นน�ำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
รูปแบบการวิจัย ได้แก่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย และอรรถกถา
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย อันเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) และเนื้อหาบางส่วนที่เป็นราย
ละเอียด น�ำข้อมูลมาจากหนังสือและงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ
(Secondary Sources)
1. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล ชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) และ
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)
2 การน�ำเสนอข้อมูล ได้แก่ การน�ำข้อมูลที่ได้นั้นมาน�ำเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา แล้วจึง
น�ำเสนอผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท
การปกครองที่เป็นธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ(1) รูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยมีพระราชาเป็นใหญ่ เป็นการปกครองโดยบุคคล
คนเดียว จัดเป็นรูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นทั้งผู้ออกกฎหมาย และเป็นผู้ใช้
กฎหมายจึ ง มีความคล่องตัว และทรงไว้ซึ่ง อ�ำนาจสูงสุด พระราชามีอ�ำนาจแบบอัตตาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย ซึ่งมีหลักการคือศูนย์รวมอ�ำนาจการปกครองอยู่ที่พระราชา ส่งผลคือน�ำความผาสุขมาสู่
ประชาชนหรือน�ำความเดือดร้อนมาสูป่ ระชาชนหากพระราชาผูป้ กครองใช้อำ� นาจทีไ่ ม่เป็นธรรม (2) รูปแบบ
การปกครองแบบสามัคคีธรรม หมายถึง หลักการปกครองทีช่ อบธรรม หมายถึง การปกครองทีพ่ ร้อมเพรียง
อย่างชอบธรรม เป็นการปกครองโดยการรวมหลายรัฐแล้วเลือกผู้น�ำขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อท�ำหน้าที่บริหาร
ประเทศ มีการสับเปลี่ยนกันตามแต่ประชาชนจะเลือกเข้ามา หรือเรียกว่า ประชาธิปไตย พระราชามิได้มี
อ�ำนาจสิทธิ์ขาดอย่างระบบราชาธิปไตย พระราชามีอ�ำนาจในแบบโลกาธิปไตย และ ธรรมาธิปไตย โดยมี
หลักการปกครอง 3 ประเด็น คือ (1) มีสทิ ธิทจี่ ะกระท�ำการใด ๆ ทีไ่ ม่ขดั ต่อสิทธิของผูอ้ นื่ หรือขัดต่อศีลธรรม
มีเสรีภาพที่จะกระท�ำการใดๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง (2) มีความเสมอภาคตามกฎ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ของ “ไตรลักษณ์” และทางสังคม เช่น ชนชั้น เพศ และ (3) ภราดรภาพ คือความสมัครสมานสามัคคีในหมู่
คณะ ส่วนการปกครองในสมัยพุทธกาลมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์
และแบบสาธารณรัฐ แบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีอ�ำนาจเด็จขาดในการปกครอง แบบสาธารณรัฐ
เป็นการปกครองแบบสภาของตระกูลนัน้ ๆ โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริยเ์ ช่นเดียวกัน หรือแบบสมาพันธรัฐ
ที่มีรัฐอิสระหลายๆ รัฐมารวมกันแต่พระราชามิได้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงพระองค์เดียว มีการสับเปลี่ยนกันเป็น
พระราชาของสาธารณรัฐ ซึง่ บางรัฐก็ถอื ว่าเป็นรัฐพีน่ อ้ งกัน หรือไม่กเ็ ป็นรัฐทีผ่ กู สัมพันธไมตรีกนั รัฐทีม่ อี ำ� นาจ
มากก็สามารถที่จะขยายอาณาเขตการปกครองของตนจนกว้างใหญ่ไพศาล ดังนั้นเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจึง
ท�ำให้รูปแบบการปกครองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย โดยมีการจัดเก็บภาษีต่างๆให้แก่รัฐท�ำให้รัฐ
มีรายได้และมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
5.2 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล
การปกครองถือเป็นกลไกทางสังคมที่สามารถแยก ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปกครองฝ่าย
อาณาจักรและการปกครองฝ่ายศาสนจักรการปกครองอาณาจักรในสมัยพุทธกาลแบ่งการปกครองออกเป็น
2 ประเภทคือ 1) รัฐแบบราชาธิปไตย 2) สมาพันธรัฐสาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนจักรกับอาณาจักร โดยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรต่างมีรูปแบบการปกครองที่มี
เอกลักษณ์มีกฎระเบียบแบบแผนเป็นของตัวเองซึ่งสถาบันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัย
ซึง่ กันและกัน มีหน้าทีใ่ นการขัดเกลาทางสังคมคนละหน้าทีม่ รี ปู แบบความสัมพันธ์อยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. ความ
สัมพันธ์ลักษณะสนับสนุนส่งเสริม 2. ความสัมพันธ์ลักษณะขัดแย้ง
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล จะใช้รปู แบบการปกครอง
แบราชาธิปไตย อันทีจ่ ริงแล้ว การปกครองแบบราชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ เนือ่ งจาก
ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด แต่สันนิษฐานกันว่าราชาธิปไตยเกิดขึ้นจากสภาพของสังคมมนุษย์ที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมีคนมาท�ำหน้าที่ควบคุมและจัดการนั่นก็คือกษัตริย์ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า
ราชาธิปไตยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อใด แต่เป็นที่เชื่อว่าระบอบนี้เกิดขึ้นเมื่อสังคมในยุคแรกๆ เริ่มมีความซับซ้อน
เริ่มมีกลุ่มชนผู้ช�ำนาญการ เช่น ขุนนาง นักรบนักบวช ชาวนา ชาวไร่ เกิดขึ้น สังคมเช่นนี้ จ�ำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการมากขึ้น จึงปรากฏบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อมาควบคุมและชี้น�ำกลุ่มชนเหล่านี้ คนคนนี้คือ
กษัตริย์ ในสังคมอินเดียนั้นศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาซึ่งมีอยู่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น และมี
บทบาทอย่างมากต่อการก�ำหนดลักษณะสังคมของอินเดียในทุกๆ ด้านส�ำหรับผู้ปกครองที่เรียกว่ากษัตริย์
หรือราชา ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ถูกจัดอยู่ในวรรณะกษัตริย์ และถูกน�ำไปยึดโยงกับเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์คือพระพรหม ซึ่งแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น 4 วรรณะด้วยกันโดยเชื่อว่าแต่ละวรรณะนั้น
เกิดจากอวัยวะต่างๆของพระพรหมและมีหน้าทีแ่ ตกต่างกันไปดังนี้ (1) วรรณะพราหมณ์ (2) วรรณะกษัตริย์
(3) วรรณะแพศย์ (4) วรรณะศูทร
5.3 วิเคราะห์รปู แบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท
รูปแบบของการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท หากพิจารณาในทางการเมือง มีรูปแบบการ
ปกครองรัฐ 2 รูปแบบ ด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย และรูปแบบการปกครองแบบ
สามัคคีธรรม รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย นั้น มีทั้งตามแบบพราหมณ์และแบบพุทธ และผู้ที่มี
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บทบาทส�ำคัญก็คือผู้ปกครองที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชา เนื่องจากการมีพระราชอ�ำนาจสิทธิ์ขาด
ในการเป็นผูป้ กครองของรัฐหรือแคว้นต่าง ๆ แต่เพียงพระองค์เดียว ส�ำหรับบุคคลอืน่ ๆ มีขา้ ราชการซึง่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่าง ๆ มีปโุ รหิต อ�ำมาตย์ และเสนาบดีเป็นต้น ความเชือ่ และพิธกี รรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณาเขต
ของรัฐหรือแคว้น จัดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว้นนั้น ๆ
ส�ำหรับรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม แม้จะมีผเู้ ป็นประมุขแห่งรัฐหรือแคว้น แต่อำ� นาจ
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ในด้านการเมืองการปกครองมิได้อยูก่ บั ประมุขแห่งรัฐเพียงคนเดียวเท่านัน้
เนือ่ งจากมีการกระจายอ�ำนาจออกไปยังสมาชิกซึง่ เป็นชนชัน้ สูงของรัฐกลุม่ ต่าง ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคล
ผู้อยู่ในวรรณะเดียวกันคือวรรณะกษัตริย์ หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกกันว่า “ราชา” หากมีเรื่องส�ำคัญใด ๆ ซึ่ง
จะต้องตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง ชนชั้นสูงแต่ละกลุ่มก็จะส่งผู้แทนเข้าประชุมร่วมกันในสภาที่
เรียกว่า “สัณฐาคาร” เพื่อท�ำหน้าที่ต่าง ๆ ในสภาและท�ำหน้าที่พิจารณาลงมติตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญนั้น ๆ
หากที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อย่างไรแล้ว ก็จะต้องยอมรับและด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น เพราะได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมแล้ว ด้วยหลักการด้านการบริหารทีส่ ำ� คัญ ๆ ได้ 5 ประการได้แก่ (1) มีพระธรรม
วินัยเป็นใหญ่ (2) มีการกระจายหน้าที่ (3) มีความสามัคคี (4) มีความเป็นเอกภาพ และ (5) มีความเสมอ
ภาค ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์มี 3 หมวด
ด้วยกัน ได้แก่ (1) ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ (2)ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่ง
สงฆ์ และ (3) ธรรมเพื่อความดีงามความส�ำเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน และจากหลัก
การส�ำหรับการปกครองของคณะสงฆ์ดงั กล่าวสามารถสรุปลงได้ในพระธรรมวินยั นัน่ เอง เพราะเป็นหัวใจหลัก
ของการปกครองของคณะสงฆ์ ท�ำให้คณะสงฆ์ด�ำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงมีส่วนในการช่วยปกป้องพระศาสนา นั่นคือ การป้องกันข้อครหา
นินทา หรือค�ำติเตียนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะสมของภิกษุ อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้ภกิ ษุมคี วาม
ส�ำรวมระวังมากยิง่ ขึน้ อันจะยังความเลือ่ มใสให้เกิดขึน้ แก่ผทู้ ยี่ งั ไม่ศรัทธาเลือ่ มใส และเพิม่ ความเลือ่ มใสแก่
ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้ว หากว่าพระองค์ทรงนิ่งเฉยเสีย ภิกษุเหล่านั้นก็จะไม่ทราบถึงการกระท�ำอันไม่สมควรแก่
สมณภาวะ ก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่พระศาสนาได้ ท�ำให้ภกิ ษุมคี วามส�ำรวมระวัง รักษาพระวินยั เข้มแข็ง
ขึน้ มีความบริสทุ ธิ์ ศีลาจารวัตรของพระสาวกก็งดงาม ยังความเลือ่ มใสให้เกิดขึน้ จากการประพฤติตามหลัก
พระวินัยที่ครบถ้วนนั้น ยังผลให้พรหมจรรย์คือพระศาสนามีความมั่นคงตลอดกาล แม้ว่าพระพุทธองค์จะ
เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เนื่องจากว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละจักเป็นพระศาสดาแทนพระองค์
ดังนัน้ ท�ำให้มองเห็นได้วา่ พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลต่ออาณาจักร ดังจะเห็นจากการทีแ่ คว้นโกศล
มีความเจริญ มีความสงบสุข เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม มีการน�ำเอาหลักธรรม
มาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว เมื่อสังคมเจริญรุ่งเรือง ราชบัลลังก์ก็เกิดความเข้มแข็ง
ส่งผลให้เกิดความสงบสุขทั้งกายิกสุขและเจตสิกสุข
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยจึง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ขอน�ำเสนอแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติได้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรมของคณะสงฆ์ในพระพุทธปรัชญา อ�ำนาจและการใช้
อ�ำนาจในทัศนะของพระพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท เปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาในศาสนาพราหมณ์กับ
ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ต่างก็พยายามพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองต่าง ๆ ซึ่งใช้กันอยู่ในสังคมของตนเองให้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุดด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้รูปแบบการปกครองนั้น ๆ มีความเหมาะสมกับสังคมของตนเองหรือเพื่อให้สังคมของ
ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะการปกครองด้วยรูปแบบการปกครองนั้น ๆ ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ว่าคน
เราจะเพียรพยายามพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปกครองกันอย่างไร ส�ำหรับคนจ�ำนวนหนึง่ ก็อาจจะพึงพอใจ
ในรูปแบบการปกครองเดิมอยู่แล้ว แต่คนอีกจ�ำนวนมากมายในสังคมอาจจะไม่คิดเช่นนั้น เพราะมองว่า
รูปแบบการปกครองเดิมนั้นยังไม่เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดอยู่นั่นเอง
2) คนในสังคมจะหาวิธกี ารพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการปกครองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสังคม
ของตนเองหรือพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบการปกครองทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ท�ำให้ทกุ คนพึงพอใจแล้ว คนในทุก ๆ
สังคมควรจะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองด้วย เนือ่ งจากไม่วา่ สังคม
จะมีรูปแบบการปกครองรูปแบบใดก็ตาม หากคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองใดยังไร้คุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ ย่อมจะส่งผลเสียต่อรูปแบบการปกครองนัน้ ๆ ซึง่ คนน�ำมาใช้ในสังคมของตนเองได้ทงั้ สิน้ เพราะ
ผู้ที่ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการของรูปแบบการปกครองก็คือคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการ
ปกครองนั้น ๆ นั่นเอง ดังนั้นเรื่องหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้ สังคมต่าง ๆ ควรจะตระหนักใน
คุณค่าและให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมทั้งหลายภายใต้รูปแบบการปกครองต่าง ๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส�ำเร็จประโยชน์ได้ตามที่มุ่งหมายไว้
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นคงเป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การปกครองและอาณาจักรกับศาสนจักร ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรือ่ งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักรทีป่ รากฏใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆ ทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน
2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรือ่ งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักรทีป่ รากฏใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบการสงเคราะห์ในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน
3) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับ
ศาสนจักรที่เกิดผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน
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และให้ก�ำลังใจในการจัดท�ำด้วยดีตลอดมาจนประสบผลส�ำเร็จลงได้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้
การศึกษาในระดับปริญญาตรี,โท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา ขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระราช
ปริยัติวิมล,ดร.รองอธิการบดีที่เมตตาให้ค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจตลอดมา. ขอขอบพระคุณพระมหาประภาส
ปริชาโน,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจริญพรขอบคุณ ดร.สฤษฎ์ แพงทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ มทีไ่ ด้ให้คำ� แนะน�ำ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขท�ำให้วทิ ยานิพนธ์สำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีตลอดมาและ
ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เมตตาให้ค�ำแนะน�ำด้วยดี เจริญพรขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่อุปถัมภ์
ปวารณาปัจจัยค่าให้จ่ายทุกๆ อย่างมาตลอด
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ทุกท่านทีก่ รุณา ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ 
ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขออนุโมทนา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ทุกท่านที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ประสานงานด้านต่างๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท
ร่วมห้องที่ให้ความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ผู้ให้ก�ำเนิดในทางพระพุทธ
ศาสนา ขอขอบพระคุณ คุณโยมมารดาบิดา รวมทั้งครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนๆ พี่ๆ พุทธศาสนาและ
ปรัชญา ที่ให้ค�ำปรึกษาและเป็นแรงใจแก่ผู้ศึกษาวิจัยมาโดยตลอดในครั้งนี้
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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