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1. บทนํา
มนษุยเปนสตัวสงัคม ไมชอบท่ีจะอยูโดดเด่ียวตามลําพงั จงึตองรวมกันอยใูนลักษณะเปนกลุมกอน 

ที่เรียกวา “สังคม” ซึ่งการอยูรวมกันเปนสังคมดังกลาว จําเปนตองมีการจัดระบบระเบียบในการอยูรวมกัน 
ภายใตกฎกติกาที่รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อความสงบเรียบรอย และอยูรวมกันอยางผาสุก และเพื่อใหการใช
กฎกติกาที่กําหนดขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยุติธรรม จึงจะตองมีฝายปกครองฝายหนึ่ง และฝาย
ที่อยูภายใตการปกครองหรือถูกปกครองอีกฝายหนึ่ง การจัดระบบสังคมในลักษณะนี้ เรียกวา การปกครอง 
ซึง่การปกครองไมวาจะเปนลกัษณะใดกต็ามถอืวาเปน “การเมอืง” เพราะการเมอืงเปนเรือ่งของการปกครอง 
ความสมัพันธระหวางผปูกครองกบัผทูีอ่ยภูายใตการปกครองจะผกูโยงสมาชกิท้ังหมดในสงัคมเขาไวดวยกนั 
โดยมีกฎกติกาท่ีรวมกันกําหนดข้ึนนั้นเปนเคร่ืองรอยรัดสมาชิกในสังคมใหอยูรวมกันดวยความผาสุก สงบ 
สันติ เสมอภาคและยุติธรรม

ในพระพุทธศาสนา มีประเด็นสําคัญที่นาศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะบทบาทท่ีเกี่ยวกับสังคม
ทางการเมือง กลาวคือ พระพุทธศาสนาไดอุบัติขึ้นมาในสมัยที่ประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติไดจารึกไววา 
มนุษยถูกกดขี่อิสรภาพ มีการถือชั้นวรรณะ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิ และหนาที่ของมนุษย ยังผลใหเกิดความ
เหล่ือมล้ําตํา่สงู ไมเทาเทียมกันในสังคม โดยอินเดียในสมัยนัน้ ไดตกอยูภายใตการปกครองของชนชาติอรยิกะ
(อารยัน) ซ่ึงเปนผูผูกขาดอํานาจแตเพียงเผาเดียว และไดมีการกําหนดสังคมชนช้ันดวยการแบงสมาชิกใน
สังคมออกเปน 4 กลุมที่เรียกวา “วรรณะ 4 คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร” พรอมทั้งกําหนดบทบาท
และหนาทีข่องแตละวรรณะอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กลาวคือพราหมณ มหีนาทีป่ระกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
และสั่งสอนศีลธรรม กษัตริย พวกนักรบมีหนาที่ปกครองประเทศ แพศย คือพอคาวานิชดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ และศูทร ซึ่งเปนชนชั้นตํ่าสุดในระบบวรรณะ จะเปนพวกชาวนาชาวไร และกรรมกรแบกหาม 
นอกจากน้ียังไดกําหนดกติกาเชิงสังคมไวดวยวา หากมีการแตงงานขามวรรณะโดยเฉพาะกับวรรณะต่ําสุด 
บตุรธดิาทีเ่กดิมาจะจดัเปนกลมุนอกวรรณะท่ีเรียกวา “จณัฑาล” (The Untouchable)  ซึง่มสีถานะไมตาง
จากสัตวเดรัจฉาน สภาพการณทางสังคมดังกลาว ไดดําเนินมาจนกระท่ังพระพุทธองคไดอุบัติข้ึนในโลก 
พระองคทรงปฏิเสธการถือชั้นวรรณะ และทรงสอนใหนํา “กรรม” หรือการกระทําของบุคคลมาเปนตัว
กําหนดสถานะของบุคคลในสังคมวา “ดี หรือ เลว” “สูงสง(พราหมณะ) หรือ ตํ่าตอย(วสละ)” นอกจากนี้ 
ในหมูพระสงฆสาวกของพระองค ระบบ “อาวุโส”(Seniority) ไดนํามาใชกําหนดสถานะเพื่อแสดงความ
คารวะตอกันและกันของพระสงฆ 
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2. ระบอบการปกครองในโลกปจจุบัน
ในโลกปจจุบันระบอบการปกครองสามารถแบงหยาบ ๆ ออกเปน 4 ระบอบดวยกัน คือ
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ซ่ึงเปนทีย่อมรบักนัวา เกดิข้ึนในสมยักรกีโบราณ ประมาณ 

508 ปกอนคริสตกาล หลังพุทธปรินิพพาน 35 ป (พุทธศักราชนับจากพุทธปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นกอนคริสต
ศกัราช 543 ป) ประชาธปิไตยยคุกรกีถอืวา เปนประชาธปิไตยทางตรง กลาวคอืพลเมอืงสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการบริหารบานเมืองไดโดยตรง ตอมาในสมัยคริสตวรรษที่ 18 ไดเกิดประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
ขึ้น กลาวคือพลเมืองมิไดแสดงความคิดเห็นโดยตรง แตเลือกผูแทนเปนปากเปนเสียงแทนในสภาโดยผาน
ระบบการโวต (Voting) โดยใชเสยีงขางมากเปนเกณฑตดัสนิ ประเทศท่ีไดช่ือวาเปนประชาธปิไตยในปจจบัุน
ตางใชระบบน้ี ซึ่งอาจรวมถึงประเทศในกลุมสาธารณรัฐอิสลาม (Islam Republic) ที่มีการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยดวย

ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) ซึง่แบงออกเปน 2 ประการ คอื 1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย
(Absolute Monarchy) เปนระบอบท่ีกษัตรยิจะเปนผมูอีาํนาจสงูสุดในการบรหิารประเทศ และ 2) ระบอบ
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งอาจเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริยเปน
ประมุข หรือเปนการปกครองแบบอื่นที่กษัตริยมิไดใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) ซึ่งอาจแยกเปน 1) เผด็จการคอมมิวนิสต (Communism) 
ประเทศที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสมบางประเทศอาจเรียกระบบการปกครองของตนเองวา ประเทศ
สังคมนิยม เชนประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียในอดีต และ 2) เผด็จการทหาร (Military Dictatorship) 
ซ่ึงนยิมใชกนัอยใูนประเทศกําลงัพัฒนา หรือประเทศดอยพฒันาท้ังหลาย (Developing/Less Developed 
Countries) 

ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) ซึ่งปกครองโดยกลุมชนชั้นสูงหรืออภิสิทธิชน (Privileged 
people) หรือกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรือกลุมติดอาวุธท่ีมีอํานาจทางการทหาร หรือ
อํานาจนอกระบบ

3. พระพุทธองคกับการเมือง
พระพทุธเจาทรงประสูตใินวรรณะกษัตรยิ โดยพระองคทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ 

กษตัรยิผูปกครองแควนสกักะซึง่เปนรฐัขนาดเลก็ตัง้อยทูางตอนเหนอืของชมพทูวปี (อนิเดยีโบราณ) ในสมยั
นั้น และในฐานะที่เปนเจาชาย ทรงไดรับการศึกษา และการฝกฝนในวิชาการดานการปกครองและยุทธวิธี 
เพื่อเตรียมตัวเปนกษัตริยสืบตอจากพระราชบิดา พระองคจึงทรงคลุกคลีอยูในแวดวงของกษัตริย เจาชาย
และเสนาบดทีัง้หลาย แตดวยเหตพุลกิผนัทางความคดิไมวาจะดวยสาเหตใุดกต็าม ทาํใหพระองคทรงตดัสนิ
พระทัยออกผนวช หันหลังใหกับการ “หมุนอาณาจักร กรงลอแหงอํานาจ” มาสูการ “หมุนธรรมจักร กงลอ
แหงพระธรรม” ซึ่งหมายถึงทรงหันหลังใหกับการตอสูเพื่อเอาชนะกันดวยอาวุธยุทโธปกรณ อันนําไปสูการสูญ
เสียชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมิใชเฉพาะชีวิตของผูที่เปนนักรบ แตรวมถึงการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่บริสุทธิ์ 
และไมรอูโิหนอเิหนเกีย่วกับเร่ืองสงครามเลย เชนเด็กและสตรี ซ่ึงสงผลเปนความวิปโยคโศกสลด และความ
ราวฉานแกสังคมมนุษย แลวทรงทุมเทพระองคแสวงหาแนวทางแหงสันติ และวิธีสรางปญญาใหแกมนุษย 
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ซึ่งพระองคทรงเห็นวา เปนวิธีที่ดีที่สุด และมีผลกอเกิดสันติภาพ ภราดรภาพ และเสรีภาพที่ถาวรแก
มนุษยชาติไดอยางแทจริง ซึ่งพระองคไดทรงยึดแนวทางแหงสันติ ท่ีเรียกวา “สันติวรบท” นี้ อยางมั่นคง 
และทรงสั่งสอนใหมนุษยชาติทั้งมวลดําเนินตามแนวทางนี้ ตลอดพระชนมชีพ

แมพระองคจะทรงสงักดัในวรรณะกษตัรยิ และเคยไดสมาคมกับบุคคลชัน้ปกครองมาแตกอนเสด็จ
ออกผนวช และแมภายหลงัผนวช แตพระองคกไ็มเคยใชอทิธพิลทางดานการเมอืงเพือ่มาใชสอนศาสนา และ
ก็ไมเคยอนุญาตใหมีการใชคําสอนของพระองคเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองแตอยางใด

แตในปจจุบนัมนีกัการเมอืงบางคน และนกัทฤษฎทีางการเมอืงเปนจาํนวนไมนอยทีไ่ดพยายามจะ
นําพระนามของพระพุทธเจาเขามาสกูารเมือง โดยบอกวาพระองคเปนคอมมวินสิตบาง เปนนกัทุนนยิมบาง 
เปนนักจกัรวรรดินยิมบาง พวกนกัการเมืองและนักทฤษฎีทางการเมืองเหลานีต้างลมืไปวา ปรชัญาการเมือง
อยางทีเ่รารกัูนมานีเ้ปนเรือ่งทีเ่พิง่จะไดมกีารพฒันาข้ึนมาในแถบโลกตะวนัตกภายหลงัจากสมยัพุทธกาลนาน
มาก พวกคนทีพ่ยายามทีจ่ะใชประโยชนจากพระนามของพระพทุธเจาเพือ่ผลประโยชนทางการเมอืงจะตอง
จดจําไวดวยวา พระพุทธเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนผูทรงอยูเหนือโลก และเหนือการเมืองแลว

4. ศาสนากับการเมือง
ไดมีความพยายามที่จะคลุกเคลาศาสนาเขากับการเมือง ท้ัง ๆ ท่ีศาสนาและการเมืองมีความแตก

ตางกัน กลาวคือรากฐานของศาสนาคือศีลธรรม ความบริสทุธิแ์ละศรัทธา สวนการเมืองเปนเร่ืองของอํานาจ 
ซึ่งอาจรวมถึงผลประโยชนที่จะพึงมีพึงไดทั้งแกตนและบริวาร หรือแกกลุมของตน แตในทางประวัติศาสตร 
ศาสนาก็มักถูกใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกผูที่อยูในอํานาจ และแกการใชอํานาจของพวกเขาเสมอมา 
เชน ศาสนาไดถูกใชเพื่อหาความชอบธรรมใหแกการสงคราม การพิชิตดินแดน การลงโทษ การสังหารโหด 
การกบฏ และการทําลายลางซึง่งานทางศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน เมือ่ศาสนาถูกนาํมาใชใหเปนประโยชน
ทางการเมืองเชนนี ้ศาสนาก็จงึไดถกูบิดเบือนจากอุดมคติทางศีลธรรมอันสงูสง และไดถกูเบีย่งเบนใหไปตาม
ความตองการทางการเมืองของชาวโลกไป ดังจะเห็นตัวอยางไดไมยากในสถานการณโลกปจจุบัน

อยางไรกต็าม คาํสอนของพระพทุธศาสนามไิดมจีดุมงุหมายเพือ่จะสรางสถาบนัทางการเมอืงแบบ
ใหม และมิใชเพือ่สถาปนาโครงสรางทางการเมืองใดๆข้ึนมา แตมจีดุมงุหมายเพ่ือหาทางแกปญหาของสังคม
โดยทาํการปฏรูิปความเชือ่ทีไ่มถกูตองและไมต้ังอยบูนหลกัเหตผุล ซึง่ครอบงาํบุคคลท่ีประกอบเปนสงัคมใน
ทกุยคุสมยั ใหหนัมาตระหนกัในเรือ่งของการใช “ปญญา” วเิคราะหหาเหตผุลทีถู่กตอง และเปนธรรม ผาน
กระบวนการศึกษาและพัฒนาจิต (ไตรสิกขา) เพื่อกาวสูความเปนสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based 
society) ทีจ่ะชวยใหสงัคมไดยดึหลกัมนษุยธรรมอนัยิง่ใหญ เพือ่ความผาสกุ และสวสัดขีองสมาชกิของสงัคม 
และเพื่อแบงปนทรัพยากรใหเปนไปอยางยุติธรรม

จากประสบการณที่ผานมา ยอมเปนที่ประจักษวา มักมีขอจํากัดสําหรับระบบการเมืองที่จะสราง
เสรมิความผาสกุและความไพบลูยใหแกประชาชน เพราะวาไมมรีะบบการเมอืงใดทีแ่มวาจะมอีดุมการณอนั
สูงสงขนาดไหนจะสามารถสรางสันติสุขขึ้นมาได ตราบเทาที่บุคคลในระบบการเมืองนั้นยังถูกครอบงําดวย
ความโลภ ความโกรธและความหลงอยู นอกจากนั้นแลว ไมวาระบบการเมืองใดจะถูกนํามาใช ก็จะยังมี
องคประกอบทั่วไปบางอยางที่สมาชิกของสังคมนั้นๆ จะยังตองประสบอยูตอไป คือ ผลของกรรมดีและ
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กรรมชัว่ แมวาระบบการเมอืงทีด่แีละมคีวามยตุธิรรมจะใหหลกัประกนัสทิธมินษุยชนช้ันพืน้ฐาน และมีระบบ
การถวงดุลในการใชอํานาจซึ่งเปนเง่ือนไขที่จะสรางความสุขในสังคมไวไดแลวก็ตาม แตมนุษยก็ไมสามารถ
มีอิสรภาพอยางสมบูรณได เพราะวาตามหลักศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดระบุวา การมีอิสรภาพที่
สมบูรณน้ันจะไมสามารถหาพบไดในระบบการเมืองใดๆ เพราะน่ันเปนอิสรภาพภายนอก (External 
freedom) แตจะหาไดเฉพาะในจิตใจที่มีอิสรภาพจากการครอบงําของกิเลสแลว ท่ีเรียกวาอิสรภาพภายใน 
(Internal freedom) เทานัน้ และการทีจ่ะมีอสิรภาพทีแ่ทจรงิไดนัน้ มนษุยเราจะตองมองลงไปในจติใจของ
ตน และจะตองมุงมั่นที่จะปลดปลอยตนเองออกจากโซตรวนของกิเลส และตัณหาที่มีอวิชชาเปนรากใหได 
เพราะการมีอสิรภาพในความหมายท่ีแทจรงินัน้ จะเปนไปไดกต็อเมือ่บคุคลไดใชธรรมะเพ่ือพฒันาและทาํการ
ฝกตนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพือ่ใหเพิม่ศกัยภาพทางจิตของตนใหเขมแข็ง และบริสทุธิ ์กระท่ัง
เกิดดวงตา เกิดญาณ เกิดปญญา เกิดวิชชา และเกิดอาโลกะ(แสงสวาง)  เพ่ือใหรูแจงเห็นจริงในธรรม 
จนบรรลุพระนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 

5. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกื้อกูลตอการปกครอง
ในพระพทุธศาสนามหีลกัคาํสอนทีเ่กือ้กลูตอระบบการปกครอง หรอืการเมอืงแมในสมยัปจจุบนัที่

อาจนํามากลาวคือ 
5.1 หลักความเสมอภาค พระพุทธเจาไดตรัสถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติไวกอนอับราฮัม 

ลินคอลน (Abraham Lincoln) และไดตรัสถึงระบบชนช้ันและวรรณะวา เปนความอัปยศท่ีถูกสรางขึ้นมา
เพ่ือการกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบกันของบุคคลในสังคม การแบงช้ันวรรณะของคนเราตามทัศนะของ
พระพทุธเจาจะมไีดกด็วยการใชเกณฑการแบงเพยีงอยางเดยีวคอื “กรรม” หรอืคณุภาพของพฤตกิรรมทาง
ศีลธรรมเทานั้น ดังที่พระองคไดตรัสไววา “กัมมุนา วสโล โหติ กัมมุนา โหติ พราหมโณ” (บุคคลจะเปนคน
ตํ่าตอย หรือสูงสงก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเทานั้น)

 นอกจากนี ้พระพทุธศาสนายงัไดยกระดบัสถานภาพสตรีใหสงูขึน้สคูวามเปนปูชนยีบคุคล เชน
เดยีวกบัสุภาพบรุุษ ดังจะเหน็ไดจากการอนญุาตใหสตรบีวชเปนภิกษุณ ีและไดรบัยกยองในเอตทคัคะ(ความ
เปนเลิศเฉพาะทาง) เชนเดยีวกบัพระภกิษ ุทัง้ทีใ่นยคุสมยัของพระพทุธเจานัน้ สถานภาพของสตรไีมไดแตก
ตางจากความเปน “วัตถุทางเพศ” (Object of Sex) เทานั้น หรือแมแตในสมัยปจจุบัน สตรีในบางสังคม 
หรือในบางศาสนายังถูกกดข่ีขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และถูกกีดกันขัดขวางในดานการศึกษา และแมแต
ความเปนอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง แตพระพุทธศาสนาไดกาวขามสิ่งกีดขวางนี้ เม่ือกวา 2,500 ป
มาแลว

5.2 หลักการกาวเขาสูความมีอํานาจในทางการเมือง พระพุทธศาสนาไดวางหลักการคัดกรอง
บุคคลที่จะกาวเขาสูอํานาจวา จะตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม 7 ประการคือ 1. เปนผูท่ีเลี้ยงดู
มารดาบิดา 2. มีความเคารพตอผูที่มีอาวุโสสูงกวา 3. เปนผูที่พูดจาไพเราะออนหวาน 4. ไมพูดสอเสียดเพื่อ
ใหเกิดการแบงฝาย หรือแตกแยก 5. เปนผูที่รูจักสงเคราะหอนุเคราะหคนอื่นไมตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป 
6. เปนผูยึดมั่นในสัจจะ และ 7. เปนผูรูจักระงับความโกรธ ไมแสดงความเกรี้ยวกราด 
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 นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมความรวมมือและความมีสวนรวมอยางแข็งขันจากมวลชน พระพุทธ
ศาสนายังไดวางหลักสังคหวัตถุไวเปนแนวทางสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม คือ ทาน (การให 
หรอืการเสียสละ) ปยวาจา (การพูดวาจาท่ีด ีหรอืไพเราะตอกนั) อตัถจริยา (การรูจกับาํเพ็ญประโยชน) และ
สมานัตตตา (การรูจักวางตนอยางเหมาะสมทั้งตอสถานะของตนเอง และสถานะของบุคคลอื่น)

5.3  หลกัการกาํหนดหนาทีข่องบคุคลทีเ่กีย่วเนือ่งกนัในสงัคม พระพทุธศาสนาไดวางหลกัการท่ี
บุคคลที่เก่ียวเนื่องกันในสถานะตาง ๆ จะพึงปฏิบัติตอกันท่ีเรียกวา “ทิศ 6” ไวดังนี้ ในสิงคาลกสูตร 
(พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 3 ภาค 2 - หนา 88) พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักธรรมท่ีกอ
ใหเกิดความผูกพันระหวางบุคคลในสังคมโดยเปรียบกับทิศทั้ง 6 คือ (1) ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา) ไดแก 
มารดาบิดา (2) ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) ไดแก ครูอาจารย (3) ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง) ไดแก สามีภรรยา 
(4) อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย) ไดแก มิตรสหาย (5) อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน) ไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ 
(6) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องลาง) ไดแก ลูกจางกับนายจาง ซึ่งในทิศที่ 6 นี้ ก็คือความผูกพันระหวางองคการกับ 
พนักงาน โดยท้ังสองฝายพึงปฏิบัติตอกันเพ่ือสรางความผูกพันดังนี้ “พนักงาน ผูเปนทิศเบ้ืองต่ํา องคการ 
หรือนายจางพึงบํารุงดวยสถาน 5  คือ (1) ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง หมายถึงการใหทํางาน
ตามความถนดั หรอืตามวชิาชพี (2) ดวยใหอาหารและรางวลั หมายถงึการใหเบ้ียขยนั หรอืยกยองพนกังาน
ดีเดนในรอบเดือน หรือรอบปเปนตน  (3) ดวยรักษาในคราวเจ็บไข หมายถึงการใหสวัสดิการที่เหมาะสม 
(4) ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดให(การใหโบนัส หรือเล่ือนตําแหนง) และ (5)  ดวยปลอยใหหยุดงาน
ในสมัย หรือเทศกาล (การใหมีวันหยุด หรือสันทนาการตามความเหมาะสม)” เมื่อฝายพนักงานไดรับการ
บํารุงแลว ยอมอนุเคราะหนายจาง หรือองคการ ดวยสถาน 5 คือ “(1) ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย ไดแกเขา
ปฏิบัติงานตรงเวลา (2)  เลิกการงานทีหลังนาย หมายถึง เลิกงานตรงเวลา (3)  ถือเอาแตของท่ีนายให 
หมายถงึรบัคาจางแรงงาน และสวสัดกิารตามสิทธิ ์ไมเรยีกรองเกนิสทิธิ ์(4) ทําการงานใหดขีึน้ คอืรจูกัพฒันา
ฝมือ หรือทักษะการทํางานใหมีประสิทธิภาพ (5) นําคุณของนายไปสรรเสริญ หมายถึงการไมนําความลับ 
หรอืเคล็ดลบัขององคการไปเปดเผยซ่ึงถือวาเปนการทําลายองคการ” (จริาภรณ ผนัสวาง, 2556, หนา 18-19)

5.4 หลกัการทางประชาธปิไตย ขอน้ีจะเหน็ไดจากภายในประชาคมของสงฆเอง ทีส่มาชกิทกุคน
มีสิทธิที่จะตัดสินใจในเร่ืองทั่วๆ ไปดวยตนเอง แตในการพิจารณา หรือตัดสินปญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้นและจะ
ตองไดรับการพิจารณาเปนการพิเศษ จะตองมีการประชุมสงฆ ซึ่งจะกําหนดองคประชุม เปน 4 รูปบาง 
5 รูปบาง 10 รูปบาง มากกวา 10 รูปบาง ตามความสําคัญของเร่ืองแลวแตกรณี และเรื่องนั้นๆ จะนําเสนอ
ตอภิกษุสงฆ และมีการอภิปรายกันในลักษณะคลายคลึงกับระบบทางรัฐสภา แบบประชาธิปไตยที่ใชกันอยู
ในปจจุบัน จะมีภิกษุที่มีลักษณะคลายกับ “ประธานสภา” ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมวาระการ
ประชมุ มกีารนาํเสนอในรปูแบบของญตัต ิทีจ่ะเปดโอกาสใหมกีารอภปิรายกนั ซึง่ในบางกรณก็ีใชเพยีงวาระ
เดียว บางกรณีก็ใช 2 วาระ และบางกรณีก็ใช 3 วาระ ซึ่งเปนแบบเดียวกับการปฏิบัติของรัฐสภาที่จะตอง
ผานรางกฎหมายในวาระที ่3 ถงึจะประกาศใชเปนพระราชบญัญตัไิด หากการอภปิรายแสดงออกมาถงึความ
ตางของมติ ก็จะดําเนินการยุติความขัดแยงทางมตินั้นโดยการโหวตดวยเสียงขางมาก

5.5  หลกัการระงบัความขดัแยง พระพทุธเจาไมทรงเหน็ดวยกบัการใชความรนุแรงหรอืการทาํลาย
ลางชีวิต และทรงประกาศวา ไมมีสิ่งใดที่จะเรียกไดวาเปนสงครามแหงความยุติธรรม (Just War) พระองค
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ทรงสอนวา “ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข ผูท่ีสละไดท้ังความมีชัยชนะและความพายแพยอม
นอนเปนสุข”

 พระพุทธองคไมเพียงแตจะทรงสอนในเรื่องความไมใชความรุนแรงและเรื่องสันติภาพเทาน้ัน 
แตพระองคยังทรงเปนศาสดาองคเดียวที่ไดเขาไปสูสมรภูมิรบเพื่อปองการมิใหเกิดสงคราม โดยพระองคได
เขาไปถอดชนวนความตงึเครียดระหวางพวกศากยะและพวกโกลยิะพระญาตทิัง้สองฝายของพระองค ทีก่าํลัง
จะทําสงครามกันเพ่ือแยงนํ้าจากแมนํ้าโรหิณี นอกจากน้ันแลวพระองคก็ยังไดโนมนาวพระเจาอชาตศัตรูมิ
ใหทําการโจมตีราชอาณาจักรของชาววัชชี

 ในจักกวัตติสีหนาทสูตร พระพุทธเจาตรัสไววา ศีลธรรมและอาชญากรรม เชน การลักขโมย 
การพูดปด การใชความรุนแรง การจองเวร การโหดราย เปนตน สามารถเกิดขึ้นมาไดจากความยากจน 
พระราชาและรัฐบาลอาจจะพยายามปราบปรามอาชญากรรมโดยวิธีลงโทษ แตก็จะไรผลที่จะกําจัด
อาชญากรรมโดยใชความรุนแรง

 ในกูฏทันตสูตร พระพุทธเจาทรงแนะนําใหใชวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจแทนท่ีจะใชความรุนแรง
ในการลดอาชญากรรม รัฐบาลควรจะใชทรพัยากรของประเทศเพ่ือปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ควรใชการพัฒนาทางเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท ใหการสนับสนนุทางการเงินแกพอคาและและนักธุรกจิ 
ตลอดจนใหคาจางที่เพียงพอแกกรรมกรผูใชแรงงานเพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิตท่ีดีงามและเกียรติภูมิของความเปน
มนุษย

5.6 หลักแหงภาวะผูนํา พระพุทธเจาทรงตรัสถึงความสําคัญและเงื่อนไขของรัฐบาลที่ดี โดยได
ทรงแสดงใหเห็นวาประเทศชาติจะเหลวแหลก ตกตํ่า และไมมีความสุข เมื่อประมุขของรัฐบาลเหลวแหลก
และไมมคีวามยุติธรรม พระองคไมทรงเห็นดวยกับการคอรัปชัน่และทรงตรัสวารฐับาลท่ีดนีัน้จะตองทํางาน
โดยยึดหลักของความมีมนุษยธรรม 

 พระพุทธศาสนาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําไวใน อุมมาทันตีชาดก (พระไตรปฎก เลมท่ี 
28 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 หนา 6-13) โดยยอมรับความสําคัญของภาวะผูนําของบุคคลที่เปนผูบริหาร 
ดังนี้ “ถาเมื่อฝูงโควายขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงวายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วายไปคดฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉัน
นั้น ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐ (หมายถึงผูนํา หรือผูบริหาร) ถาผูนั้นประพฤติอธรรม จะปวยกลาว
ไปไยถึงประชาชน  นอกนี้  รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนทุกข ถา พระราชาไมทรงตั้งอยูในธรรม เมื่อฝูงโควายขาม
ฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปตรง โคทั้งหมดน้ันก็วายไปตรง  ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับยกยอง
วาเปนผูประเสริฐ  ถาผูน้ันประพฤติธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกน้ี รัฐท้ังหมดยอมอยูเปนสุข 
ถาพระราชาทรงต้ังอยูในธรรม”  (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 34)

  พระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยุตโฺต) (2540) ไดใหคาํจาํกดัความของคาํวา “ภาวะผนูาํ” วา ภาวะ
ผูนํา “ก็คือคุณสมบัติ เชนสติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม” และไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําไววา ผูนํา จะ
เปนผูประสานใหพากันไป กลาวคือผูนํามีความสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ ในการนํา 6 อยางคือ

 1.  ตนเองจะตองมีคุณความดี ความรู ความสามารถเปนตนอยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปน
แบบอยาง ซ่ึงทําใหเขาเกิดศรัทธา คือมีความม่ันใจในตัวผูนํา เช่ือวาจะสามารถแกปญหา นําพาไปถึงจุด
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หมาย ซ่ึงทําใหพอใจ เต็มใจและอยากจะไปรวมดวย
 2.  ผูนําจะทําใหเขา (บุคลากรในองคการ) เกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุน

แหงความสามารถที่จะเอามาปรับ มาจัด มาพัฒนาใหสามารถทํากิจการงานใหสําเร็จ
 3.  ผูนําชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิดความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ท้ังประสาน

มือและประสานใจ หรือรวมมือรวมใจกัน
 4.  ผูนําชวยประสานคนกับสิ่งที่จะทํา หรือประสานคนกับงานใหเขามีความมั่นใจในงาน หรือ

สิง่ทีจ่ะทาํวาส่ิงนีด้แีน จนเขาอยากจะทาํและเกดิความรกังาน เมือ่เขาเกดิความรักงานแลวก็จะตัง้ใจทาํงาน
 5.  ผูนําชวยประสานความต้ังใจทํางานนั้นเขากับความมีกําลังใจในการทํางาน คือใหเกิดกําลังใจ

ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความต่ืนตัว ที่ทางพระเรียกวา มีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
 6. ผนูาํจะตองหาวธิสีงเสริมสนบัสนุนเอือ้โอกาสใหเขาพฒันาตวัเองใหมคีวามเจริญงอกงามข้ึน 

เชนวา เกงขึ้น ดีข้ึน ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากข้ึน มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุประโยชนสุขท่ีแทจริงมาก
ย่ิงขึ้น (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 35)

พระพุทธเจาไดตรัสวา “เมื่อผูนําของประเทศเปนคนมีความยุติธรรมและเปนคนดี เสนาบดีก็จะ
เปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี; เมือ่เสนาบดีเปนคนมีความยุตธิรรมและเปนคนดี เจาหนาทีช้ั่นสงูก็จะเปนคน
มคีวามยตุธิรรมและเปนคนด;ี เมือ่เจาหนาทีร่ะดบัสงูเปนคนมคีวามยตุธิรรมและเปนคนด ีเจาหนาทีใ่นระดบั
ลางกจ็ะเปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี; เม่ือเจาหนาทีร่ะดบัลางเปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี ประชาชนกจ็ะ
เปนคนที่มีความยุติธรรมและเปนคนดี (อังคุตตรนิกาย)

ในชาดก พระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงกฎเกณฑของรัฐบาลท่ีดี ทีเ่รยีกวา ทศราชธรรม หรอื ทศพธิราชธรรม
ซึ่งกฎเกณฑ 10 ประการ เหลาน้ี สามารถนํามาใชกับรัฐบาลในปจจุบันที่มุงหวังที่จะปกครองประเทศใหมี
สันติสุขได ทศราชธรรม 10 ประการมีดังนี้ 

 1.  ทาน มีความเอ้ือเฟอและไมเห็นแกตัว
 2.  ศีล มีความประพฤติดี
 3.  ปริจจาคะ พรอมที่จะเสียสละความสุขสําราญของตนเพ่ือความสุขของประชาชน
 4.  อาชวะ มีความซื่อตรง
 5.  มัททวะ มีความออนโยน
 6.  ตปะ ดําเนินชีวิตที่เรียบงายเพ่ือเปนตัวอยางแกประชาชน
 7. อักโกธะ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความโกรธ
 8.  อวิหิงสา ไมใชความรุนแรง
 9. ขันติ มีความอดทน
 10. อวิโรธนะ เคารพในมติมหาชนเพ่ือสงเสริมสันติภาพและความปรองดอง
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของผปูกครองนัน้ พระพทุธเจาไดทรงแนะนาํตอไปวา 1. ผนูาํทีด่พีงึกระทาํการ

สิง่ใดโดยไมมกีารลําเอียงหรือมีอคติระหวางคนกลุมตางๆ 2. ผนูาํทีด่พีงึไมมคีวามเคียดแคนตอประชาชนคน
ใดหรือกลุมใด และ 3.  ผูนําที่ดีไมพึงกลัวที่จะบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความยุติธรรม (จักกวัตติสีหนาท
สูตร)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

 ในมิลนิทปญหา มขีอความตอนหน่ึงวา “หากบุคคลใดเปนผท่ีูไมมคีวามเหมาะสม เปนผไูรความ
สามารถ เปนผไูรศลีธรรม เปนผูไมมคีวามสมควร เปนผท่ีูไมมคีวามสามารถ และเปนผูไรคาท่ีจะเปนพระราชา 
เมื่อไดรับการสถาปนาใหเปนกษัตริยหรือเปนผูนําที่มีอํานาจมาก บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกทรมาน ถูกลงโทษ
โดยประชาชน เพราะเหตุที่เขาเปนบุคคลท่ีไมมีความเหมาะสมและเปนบุคคลที่ไรคา บุคคลที่ข้ึนสูตําแหนง
ของความมอีธปิไตยทีไ่มเปนธรรม ผนูาํซึง่ลวงละเมดิกฎเกณฑทางศลีธรรมและกฎเกณฑพืน้ฐานของกฎหมาย
ทางสังคม ก็จะถูกลงโทษเชนเดียวกัน นอกจากนั้นแลว ประชาชนก็จะตองคอยคัดคานผูนําท่ีประพฤติตน
เปนโจรปลนแผนดินดวย” ในชาดกเรื่องหนึ่ง มีการกลาวถึงผูนําที่ไดลงโทษผูบริสุทธิ์และไมลงโทษผูกระทํา
ผิดวาเปนผูนําที่ไมสมควรที่จะปกครองประเทศ

 การเนนยํา้ของพระพุทธเจาเกีย่วกบัหนาท่ีทางศลีธรรมของผูปกครองในการใชอาํนาจสาธารณะ
ในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนน้ี ไดเปนสิง่บันดาลใจใหพระเจาอโศกมหาราชในศตวรรษท่ี 3 กอน
คริสตกาลใหทรงกระทําตาม พระเจาอโศกมหาราชทรงมีแรงกระตุนจากหลักการท่ีวานี้ จึงไดทรงตัดสิน
พระทัยที่จะดําเนินชีวิตที่สอดคลองธรรมะและปฏิบัติคามธรรมะเพื่อรับใชพสกนิกรของพระองคเองและ
เพื่อรับใชมวลมนุษยชาติทั้งปวง พระองคไดประกาศวาจะไมใชความรุนแรงกาวราวตอประเทศเพ่ือนบาน
ของพระองค ทรงไดใหหลักประกันแกประเทศเหลานั้นวาพระองคมีความปรารถนาดีและไดสงคณะทูตนํา
สารแหงสันติภาพและการไมใชความรุนแรงของพระองคเดินทางไปยังดินแดนพระราชาตางๆ ในแดนไกล

 พระองคทรงไดใหการสนับสนุนการปฏิบัตอิยางแข็งขันในการสงเสริมคุณคาทางสังคมและทาง
ศาสนาตางๆ เปนตนวา ความซื่อสัตย ความสัตย ความกรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความไมใชความรุนแรง 
ความมนีํา้ใจตอบคุคลอืน่ ความไมวารายกนั ความไมละโมบในทรพัยของบคุคลอืน่ และความไมทาํอนัตราย
ตอสัตว พระองคไดสงเสริมอสิรภาพทางศาสนาและการใหความเคารพตอศาสนาหรือความเช่ือของกันและ
กนั ทรงเดินทางไปสอนพระธรรมะแกคนในชนบทดวยพรองคเองเปนครัง้คราว ทรงสรางสาธารณประโยชน 
เชน โรงพยาบาลสําหรับรักษามนุษย และโรงพยาบาลสําหรับรกัษาสัตว ทรงจัดหายารักษาโรคไวใหประชาชน 
ทรงใหสรางตนไมและสวนพรรณไมไวตามริมถนนหนทาง ทรงใหขุดบอนํ้า และใหสรางที่อาบนํ้าและบาน
พักอาศัย ทรงหามมิใหมีความโหดรายตอสิงสาราสัตวทั้งปวง

5.7  หลกัการวาดวยการแกไขปญหาของมนุษย คณุปูการของพระพุทธเจาท่ีมตีอมวลมนษุยชาติ
ที่ยิ่งใหญมากกวานักปฏิรูปสังคมคนอื่นๆทั้งกอนหนาและภายหลังพระองค ก็คือการที่พระองคทรงมี 
“พระอนาวรณญาณ” คือพระญาณอันไมติดขัด สามารถมองทะลุปญหาลึกเขาไปจนถึงรากเหงาของความ
ทุกข หรือเจ็บปวยทางจิตของมนุษย เมื่อจิตใจของมนุษยไดรับการแกไขแลว การปฏิรูปอยางแทจริงจึงจะ
เกิดผลขึ้นมาได 

 การปฏริปูทีเ่กดิจากพลงัของโลกภายนอกจะมคีวามยัง่ยนือยไูมนาน แตการปฏิรปูท่ีเกดิขึน้จาก
ผลของการเปลีย่นแปลงในจติสํานึกภายในของมนษุยจะลงรากลกึฝงอยนูาน ในขณะทีก่ิง่กานสาขาของตนไม
จะแผขยายออกไปไดนั้น ก็ตองอาศัยอาหารหลอเลี้ยงที่ไดมาจากรากของตนไมฉันใด การปฏิรูปจะเกิดข้ึน
มาไดกต็อเมือ่จติใจไดตระเตรยีมหนทางไวเพือ่การปฏริปู ฉนันัน้ และการปฏริปูนีจ้ะยนืยงคงมัน่อยไูดตอเมือ่
มนุษยเสริมสรางตนเองใหมีความรักในสัจจะ ความยุติธรรม และมีความรักตอเพื่อนมนุษยดวยกันเทานั้น
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 หลักการท่ีพระพุทธเจาทรงสอนน้ีมไิดตัง้อยูบนรากฐานของปรัชญาทางการเมือง และท้ังก็มไิด
เปนคําสอนท่ีสงเสริมใหมนุษยแสงหาความสุขในทางโลก แตเปนคําสอนท่ีจะนําไปสูการบรรลุถึงซ่ึงพระ
นิพพาน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็วา เปาหมายสูงสุดของคําสอนของพระพุทธเจา ก็คือการดับเสียซ่ึงตัณหาที่
จะผูกพันมนุษยใหติดอยูในโลกนี้ไว ดังมีขอความในพระธรรมบทที่สนับสนุนความในขอนี้วา “หนทางท่ีจะ
นาํไปสูประโยชนทางโลกเปนแบบหน่ึง และหนทางท่ีจะนาํไปสูนพิพาน (โดยการดําเนนิชวีติตามทางศาสนา) 
ก็เปนอีกแบบหนึ่ง”

 แตทัง้นีก้ม็ไิดหมายความวาชาวพทุธไมสามารถเกีย่วของหรอืจะไมเกีย่วของกบักระบวนทางการ
เมืองซึ่งเปนความเปนจริงทางสังคม เพราะถึงจะอยางไรชีวิตของสมาชิกของสังคมก็จะยังถูกกําหนดโดย
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจภายในสังคม และการจัดระเบียบของสถาบัน
ตางๆ ซึง่ท้ังหลายท้ังปวงเหลานีล้วนแลวแตไดรบัอิทธิพลมาจากการจัดระเบียบทางการเมืองของสังคมนัน้ๆ 
โดยแท

6. บทสรุป
จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการที่กลาวขางตน ยอมแสดงวา พระพุทธศาสนาเปน

รากฐานสําคัญตอการเมืองการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยใชหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาเปนหลกัการ หลกัคิด และเปนแนวทางในการประพฤตปิฏิบัตทิัง้ผปูกครองรฐัและประชาชน
ในรัฐ ที่สําคัญที่สุดเหนือศาสนาใด ๆ ก็คือ พระพุทธศาสนา อยูเหนือลัทธิการเมืองใด ๆ และบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาไมวายุคใด สมัยใด หรือในระบบการเมืองใด ก็มิไดนําคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาอํานาจแตอยางใด 

อยางไรก็ดี หากชาวพุทธตองการจะเขาไปเก่ียวของกับการเมือง เขาก็จะไมใชศาสนาในทางผิดๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง ทั้งจะไมแนะนําใหผูสละชีวิตทางโลกเขามาดําเนินชีวิตในทางศาสนาได
เขาไปยุงเก่ียวกับการเมืองอีกดวย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พระพุทธศาสนาจะสอนใหคนในทุก
ระบบการเมืองไมใหมุงเอาชนะบุคคลอื่นโดยสวนเดียว แตจะตองเอาชนะ “ใจ” ตนเอง พัฒนาใจตนเองให
หลุดพนจากกิเลสที่ครอบงํา ทั้งนี้ เพื่อความเปน “อิสรภาพ” อยางแทจริง ดังนั้น จึงควรท่ีเราจะชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาใหกระจายไปท่ัวโลก เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลก 
และนําสันติสุขมาสูมนุษยชาติไดอยางถาวรตลอดไป
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