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 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  2. เพ่ือ

ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 3. เพ่ือวิเคราะห์การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและประโยชน์ตามแนวพุทธวิธี วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูล

จากพระไตรปิฎก ผลงานทางวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธศาสนา แล้วสรุปผลการวิจัย

น าเสนอในเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า  
 การปกครอง หมายถึง การบริหารจัดการ เพ่ือควบคุม  คุ้มครองทรัพย์สิน และสิทธิ
ประโยชน์ของปัจเจกชนและสังคม  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง มีความเสมอภาคในเรื่องสิทธิและหน้าที่ และมีความเป็นอิสระในการคิด การ
แสดงออกทางการเมือง และยอมรับมติเสียงข้างมากโดยเคารพเสียงข้างน้อย    
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี เป็นการปกครองตามหลักพุทธธรรม

มาสนับสนุนการบริหารจัดการ อันมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม    

เพ่ือความสงบสุขและความสามัคคีของส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยใช้แนวทางการปกครองคณะสงฆ์ที่มี

พระธรรมและวินัยเป็นต้นแบบ  

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี ท าให้เกิดประโยชน์ด้านสิทธิเสรีภาพ 
ด้านความเสมอภาค ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และที่ส าคัญคือ ท าให้เกิดการประนีประนอมทาง
ความคิดของคนในสังคม ส่งผลก่อให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดี เมื่อน ามาใช้ร่วมกัน 
 ประโยชน์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี คือท าให้ เกิด
เสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม อันเป็นบ่อเกิดความสามัคคีและสันติภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครองทุกระบบ 
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 The purposes of this thesis were : 1. to study the political democratic system,               

2. to study the democratic government in line with the Buddhist way, and 3. to study 

and analyze the importance and advantages of democracy with the Buddhist 

approach. This thesis is a qualitative research, with the data mainly collected from 

the Tipitaka, academic papers and research projects related to the democracy and 

the democratic government in line with Buddhism. The data were analyzed, 

summarized and presented in the descriptive style. 

 The results of study were as follows : 

 The ‘Government’ means ‘management and administration to control and 

protect the individual benefits and society property. The important elements of 

Democracy encompass public participation in political activities, equality in terms of  

rights and duties, freedom of thinking, i.e. freedom to present the political views, 

opinions and thoughts, and acceptance of  the majority of votes, while respecting 

the minority votes.                   

 Democracy in line with the Buddhist way means the government that was 

based on the principles of Buddhist Dharma as to support the management and 

administration, aiming at providing mutual benefits to, and creating peace and 

harmony of, the people in the society. Towards the end, the ruling system of the 

Sangha Oder, which is based on the Buddhist teachings and the disciplinary code of 

monastic conducts, could be used as the guidelines. 

 

 



ง 
 

 Democracy in line with the Buddhist way was found to generate freedom and 

equality in the fields of both economy and society, and most importantly, it gave rise 

to the public compromise and consensus, and as a result, there arose a good format 

of Democracy, when brought into practice by any community, society or even 

country. 

 The benefits of the democratic political system based on Buddhism were 

found to cause the stability, political, economic and social, which was the source of 

sustainable peace and synergy, being regarded as the ultimate goal of all the 

political systems.  
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ประกาศคุณูปการ 

 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี  

ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วยความเมตตากรุณา และอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากท่าน รศ. (พิเศษ) ดร. 

สุกิจ ชัยมุสิก ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในฐานะอาจารย์ประจ าบั ณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ท่านได้ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา

สาระให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจน และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และรูปแบบให้สัมพันธ์สอดคล้องกับระเบียบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ที่

ก าหนดไว้ 

 ขอขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺ โฒ ผศ.ดร.รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้ชี้ทางสว่างแห่ง “ปัญญา” มีเมตตาให้ความอนุเคราะห์แก่

ผู้วิจัยให้ได้มีโอกาสศึกษา    และค้นคว้างานวิจัยส าเร็จในระดับมหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุก

ท่านที่เป็นแบบอย่าง ให้ข้อคิดและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ

มหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน  ผู้ให้ปัญญาความรู้อันเป็นอริยทรัพย์ภายในที่มีค่ายิ่งกว่า

ทรัพย์สินภายนอกใดๆ และเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติอันดีงามในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่

พระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ขอขอบคุณศิษย์ร่วมสถาบันทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและเป็น

ก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา 

 ความดีแห่งวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมเป็นสักการบูชาคุณบิดา มารดา อาจารย์ 

บูรพาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้แสดงและไม่ได้แสดงนาม ผู้ให้ชีวิต ให้โอกาส ให้วิชาความรู้ ให้

แสงสว่างทางปัญญา สู่การด าเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้วิจัยจากอดีต      

ถึงปัจจุบัน 

ธนภร  รัตติกาลสุขะ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การปกครองเริ่มตั้งแต่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมระยะแรกไม่มีรูปแบบการปกครองที่
ชัดเจน และค่อย ๆ วิวัฒนาการพัฒนาไปตามล าดับ แต่ด้วยความแตกต่างกันทางความคิด ความเชื่อ  
ทัศนคติ ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
สังคมต้องสร้างกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ หรือวิธีการอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นต่อการอยู่ ร่วมกันอย่างปกติสุข               
เพ่ือเป้าหมาย ความอยู่ดีมีสุขของสังคม ซึ่งในปัจจุบันการปกครองจะประกอบด้วยระบอบใหญ่  ๆ      
2 ระบอบ ได้แก่ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบคอมมิวนิสต์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ประเทศในโลกน ามาใช้มากท่ีสุด เนื่องจากหลักการของระบอบประชาธิปไตย ไดย้ึด
หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักเสียงข้างมาก 
แม้กระนั้นก็ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็มิใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่
มีจุดอ่อนน้อยที่สุด 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิต แม้ว่าสภาวการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา        
แต่อ านาจการปกครองยังไม่เปลี่ยนแปลง เพราะยังยึดผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเป็นใหญ่ ท าให้
เกิดการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้ง จนเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามการเมืองในบางประเทศ  
แม้จะน าการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศ หากแต่ผู้ปกครองประเทศ 
ยังไม่ยอมรับหลักของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยก็ไร้ความหมาย การน าหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธีของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการปกครองประเทศ หลักการมีส่วนร่วมในการปกครอง หลักการ         
อยู่ร่วมกันในสังคมของกลุ่มหลากหลายอย่างสันติ หลักความเสมอภาค หลักเสียงข้างมาก ซึ่งหลัก
ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักที่ยึดคุณธรรม และเมตตาธรรม คือ ความประพฤติทางกาย ทางวาจา        
ให้บริสุทธิ์เสมอกัน โดยการรักษาศีล การฝึกสมาธิ การฝึกจิตใจให้สงบ การมีปัญญา จะท าให้ลดความ
ขัดแย้ง เกิดความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  
 ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปกครอง และทรงแสดงรูปแบบการปกครองตาม
หลักพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งปรากฏในอธิปไตยสูตร (องฺ.ติก.,   
เล่ม 20, ข้อ 40, หน้า 201) พระพุทธเจ้าตรัสหลักการของอธิปไตยไว้ 3 ประการว่า  
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  “ภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย (ความเป็นใหญ่) 3 ประการนี้  
   อธิปไตย 3 ประการอะไรบ้าง คือ  
    1. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเป็นใหญ่)  

2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเป็นใหญ่) 
3. ธรรมาธิปไตย (ความมีธรรมเป็นใหญ่)  

  แบบธรรมาธิปไตยนี้เป็นการปกครองรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริง 

  เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตนั้น การปกครอง 

เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง การปกครองคณะสงฆ์ต้องผ่านจากพระองค์สู่หมู่สงฆ์ที่มีคุณธรรม 

และความสามารถในการปกครอง พระองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ไว้ในธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองหลายเรื่อง

ด้วยกัน เช่น หลักทศพิธราชธรรม หลักจักรวรรดิวัตร เป็นต้น แต่เมื่อมองลึกลงไปถึงนักปกครองระดับ

ล่างสุดของพระศาสนา คือ พระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นผู้ที่คัดกรองบุคคลให้เข้ามาบวชในพระศาสนา  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคุณธรรม และคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงในฐานะของพระอุปัชฌาย์ อาจจะเรียก

ได้ว่า พระอุปัชฌาย์เป็นนักปกครองของสงฆ์ที่มีความใกล้ชิดและสามารถอบรมสัทธิวิหาริก ให้เป็น 

พระที่ดีของสังคมพระสงฆ์ได้ (วิ.มหา., เล่ม 4, ข้อ 88, หน้า 174) 

  แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ได้กล่าวถึงการปกครองประชาธิปไตยโดยตรง แต่ก็สามารถ
น ามาประยุกต์เข้ากับโลกาธิปไตยได้ เพราะถือเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นส่วนส าคัญ แม้กระนั้นก็ทรงแสดง
ธรรมะอีกหลายประการที่จะต้องท าควบคู่กันไปกับการปกครองตามแนวคิดโลกาธิปไตย เพราะเพียง
ล าพังโลกาธิปไตยที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางการปกครอง ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจะสามารถท าให้สังคม
เกิดความสันติสุขได้ เพราะมนุษย์เองก็มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เพราะฉะนั้นการพัฒนาปรับปรุงให้
มนุษย์สามารถเข้าใจหลักธรรม และคุณธรรมในการปกครองตามแนวพุทธวิธีจึงจะท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
การปกครองที่เป็นโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยนั้น จะก่อให้เกิดผลดีโดยตรงต่อสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต 
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาหลักธรรมและพุทธวิธีการปกครองสงฆ์ของ

พระพุทธเจ้า ที่ถือเอาธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ ด้วย

การปกครองเป็นรูปธรรมให้คณะสงฆ์มีการปกครองมาถึงยุคปัจจุบัน โดยน าหลักธรรมและพุทธวิธี

เป็นแนวทางที่สามารถน ามาใช้ได้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถแก้ไขปัญหาทาง

ความคิดได้ และเพ่ือให้องค์กรอ่ืน ๆ ได้ใช้แนวทางนี้เป็นทางเลือก เพ่ือประโยชน์สุขของทุกคนโดย

แท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ตามแนวพุทธวิธี 
 

1.3 ค ำถำมของกำรวิจัย  
 1.3.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไร 

 1.3.2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธีเป็นอย่างไร 
 1.3.3 ผลของการวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ตามแนวพุทธวิธีเป็น 
 อย่างไร   

 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา ดังนี้  

  1.4.1 ขอบเขตข้อมูลที่จะท าการศึกษาวิจัย 

   การศึ กษ าวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ  ที่ เน้ นการวิ จั ยท างเอกสาร 

(Documentary Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมค าสอนและเอกสารข้อมูลขั้นปฐมภูมิ 

(Primary Sources)   ในรายละเอียดของการการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี จาก

พระไตรปิฎกฉบับพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภาษาไทย) และ

อรรถกถา (แปล) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

  1.4.2  การอธิบายหลักธรรมค าสอนจากเอกสารข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัย ผลงานนิพนธ์อันเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัย 
และเอกสารที่ท่านผู้ รู้ ได้แสดงทัศนะไว้แล้ว โดยยึดหลักพระไตรปิฎกเป็นหลักส าคัญได้แก่             
หลักอธิปไตย 3 หลักไตรสิกขา 3 ทศพิธราชธรรม 10 และหลักประชาธิปไตย 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ขั้นรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกฉบับมหา  

มกุฏราชวิทยาลัย ข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ คือ จากอรรถกถา (แปล) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักอธิปไตย 3 หลัก

ไตรสิกขา 3 ทศพิธราชธรรม 10 และหลักประชาธิปไตย 

 1.5.2  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ คือ หนังสือ งานวิจัยของผู้ที่เกี่ยวข้องและเอกสาร
ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการค้นคว้าของท่านผู้รู้ทางโลกและทางพระพุทธศาสนา อันเป็นที่
ยอมรับของนักวิชาการและบุคคลโดยทั่วไป มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่าง 
 1.5.3  เมื่อได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็น าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี และประโยชน์การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี แล้วสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นคว้ามาประกอบกับทัศนะ
ของผู้วิจัยเขียนน าเสนองานวิจัยเป็นข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

1.6  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี   
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการปกครองตามแนวพุทธวิธีของพระพุทธเจ้า ก่อให้เกิดผลต่อ
บุคคลและสังคมในแง่มุมที่แตกต่างกันพอสรุปได้ดังนี้ คือ 
  พระมหากฤตวิทย์ อธิฦฅาโน (สนธิสุข) (2548, หน้า 23) ได้วิจัยเรื่อง “แนวความคิด
ประชาธิปไตยในพุทธปรัชญาเถรวาทกับแนวคิดประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน” แสดงให้เห็นการ
เปรียบเทียบรายละเอียดของการปกครองประชาธิปไตยในปัจจุบัน และความคล้ายกันกับ
แนวความคิดการปกครองแบบธรรมาธิปไตยของพุทธศาสนาเถรวาท 
     สรุปได้ว่ำ การปกครองตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ไม่มีการแบ่งการปกครองที่ชัดเจน 
การปกครองเพ่ือสันติของสังคมโลก ได้แก่ การปกครองโดยยึดหลักอปริหานิยธรรม 7 และหลัก
อธิปไตย 3 ประการ ไม่เน้นหลักอธิปไตยในเชิงการเมืองและการปกครอง เป็นการน าเอาหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประชาธิปไตยแบบโดยตรง ซึ่งมี
ลักษณะกรรมวิธีและกระบวนการที่แตกต่างไปจากประชาธิปไตยในปัจจุบัน เพราะประชาธิปไตยตาม
แนวพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นประชาธิปไตยที่ทั้งผู้ปกครอง และ ผู้อยู่ใต้ปกครองจะต้องมีคุณธรรม 
ต้องมีการพัฒนาให้สามารถน าไปถึงขั้นธรรมาธิปไตยให้ได้ จึงจะเป็นการปกครองที่ถูกต้องตามอุดมคติ
การปกครองแบบพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต)   (2543, หน้า 3) ได้น าเสนอต่อสาธารณะว่า 
ธรรมาธิปไตยจะเป็นแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย เพราะธรรมธิปไตยจะเป็นรากฐานท าให้
ประชาธิปไตยได้บรรลุภารกิจของหลักการปกครอง ที่น ามาใช้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดสันติสุขและ
ความผาสุกที่แท้จริงของชาวโลก พระธรรมปิฎกเป็นพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีมุมมอง
ต่อการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน พระธรรมปิฎกได้ให้ความ



5 
 

สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของ
งานนิพนธ์ การแสดงปาฐกถา และบรรยายธรรม ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นล้วนแล้ วแต่เป็น
การผสมผสานแนวความคิดทางพระพุทธศาสนา ที่จะน ามาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ในการน าผล
แก้ไขปัญหาสั งคมไทยที่ เกิดขึ้น เปลี่ ยนแปลงไป ตลอดเวลาพระธรรมปิฎกได้นิ ยามค าว่า 
“ประชาธิปไตย” ไว้อย่างน่าฟังยิ่งว่า เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ถ้ากล่าวถึงความหมาย มีวิธีพูดง่าย  ๆ 
อย่างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอล์น มาอ้าง เพราะคนชอบ และรู้จักกันมาก คือ    
วาทะที่ว่า “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน” วาทะนี้คน
จ าได้แม่น เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง่ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้
สิทธิ ได้อ านาจ หรือ ได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มองคือ 
“ความรับผิดชอบ” ดังนั้น จากวาทะลินคอล์นนั้น พระธรรมปิฎกมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ที่ว่า 
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนั้น เป็นการเตือนให้
รู้สึกตัวด้วยว่า คุณภาพของประชาธิปไตยอยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะว่า โดยปกติคุณภาพของ
การปกครองย่อมขึ้นต่อคุณธรรมของผู้ปกครองเป็นส าคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการปกครอง จะอยู่ใน 
ก ามือของผู้ปกครองโดยตรง คุณภาพของประชาธิปไตย ก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่ในสมัยนี้เมื่อ
ประชาชนมาเป็นผู้ปกครอง บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแค่ไหน ก็อยู่ที่
คุณภาพของประชาชนจึงกล่าวสรุปได้ว่า พระธรรมปิฎก ได้นิยามประชาธิปไตยไว้ดังนี้ “ถ้าประชาชน
มีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ าประชาธิปไตยก็ จะเป็น
ประชาธิปไตยอย่างเลว เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย จะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนมี
ความรู้มากน้อยเพียงใด “แนวคิดทางการเมืองในเรื่อง ประชาธิปไตยในมุมของพระธรรมปิฎกจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ระบอบประชาธิปไตยของไทยแม้จะมีคนเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยบ้าง 
แต่โดยแท้จริงแล้ว วิธีปฏิบัติของคนที่อยู่ในระบบการเมืองแบบนี้ยังไม่ถึงระบอบประชาธิปไตย ที่ควร
ดังที่พระธรรมปิฎกได้แสดงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนั้น ควรเน้นให้เป็น
ประชาธิปไตยตามแนวธรรมาธิปไตย เพราะสังคมไทยนั้นยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน  
  พระธรรมปิฎก เป็นพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีมุมมองต่อการแก้ไขปัญหา
สังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน พระธรรมปิฎกได้ให้ความสนใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของงานนิพนธ์ 
การแสดงปาฐกถาและบรรยายธรรม  ล้ วนแล้วแต่ เป็นการผสมผสานแนวความคิดทาง
พระพุทธศาสนา ที่จะน ามาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ในการน าผลแก้ไขปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้น 
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
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  ผลงานทางวิชาการของพระธรรมปิฎกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดทางการเมือง      
เท่าท่ีจะค้นคว้ามีจ านวนมากเล่มด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
   1. รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาช าระล้างหรือยัง 
   2. การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย           
   3. มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535           
   4. กระบวนการเรียนรู้หรือพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย           
   5. เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร           
   6. ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน 
   7. สิทธิมนุษยชน : สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม           
   8. สลายความขัดแย้ง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ           
   9. นิติศาสตร์แนวพุทธ           
   10. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
     สรุปได้ว่ำ พระธรรมปิฎกมองว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ช่วยประสาน

ประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคม หลักการนี้ยังหาผู้ปฏิบัติได้ผลจริงได้ยาก จะเห็นได้ว่า ระบบสังคม

ต่าง ๆ มักมีปัญหาในเรื่องที่ว่า ถ้าให้สังคมได้ บุคคลก็ต้องยอมสละ ท าอย่างไรจึงจะประสานประโยชน์

กันได้ อุดมคติอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือ การช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลกับสังคม  

  พระธรรมนูญ ธมฺมธโร (หอมไม่วำย) (2550, หน้า 131) ได้ศึกษาเรื่อง “ประชาธิปไตยใน
มโนทัศน์ของพระพุทธศาสนา” ว่า ประชาธิปไตยในมโนทัศน์ของพระพุทธศาสนาในด้านหลักการ 
พระพุทธศาสนาและระบอบประชาธิปไตยต่างก็ยึดหลักความสอดคล้องซึ่งกันและกัน คือ การยึดหลัก
อ านาจอธิปไตย การให้เสรีภาพ ยึดถือความเสมอภาค และการด ารงไว้ซึ่งภราดรภาพของตน ในส่ วน
ของรูปแบบการบริหารจัดการแล้ว พระพุทธศาสนาและประชาธิปไตยต่างก็มีรูปแบบที่มีลักษณะ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คือมีความชัดเจนในรูปแบบการปกครองของตน มุ่งเน้นที่มิติส่วนมากของสังคม 
แต่ก็ยังคงเคารพในเสียงส่วนน้อย 
     สรุปได้ว่ำ ประชาธิปไตยยึดหลักความสอดคล้องซึ่งกันและกัน คือ การยึดหลักอ านาจ

อธิปไตย การให้เสรีภาพ ยึดถือความเสมอภาค และการด ารงไว้ซึ่งภราดรภาพของตน 

  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปฃฺโฃ) (2533, หน้า 157) หรือพระพุทธทาสได้แสดง
ทัศนะ จากเรื่องพุทธธรรมกับการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยในทัศนะพุทธทาสภิกขุว่า การที่
จะพัฒนาการเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นั้น จ าเป็นที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
แท้จริง โดยจะต้องพัฒนาประชาธิปไตยบนรากฐานของหลักพุทธธรรมเท่านั้น เพราะหลักพุทธธรรม
สามารถน ามาใช้ได้ผลจริงตามเหตุและผลที่เกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่า หลักพุทธธรรมมีความ
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เป็น อกาลิโก เพราะสามารถน ามาใช้ในทุกเวลา ทุกโอกาส โดยไม่ได้เลือกเวลาและสถานที่ นอกจากนี้
ในส่วนของการเมืองนั้น ในความคิดของพุทธทาสภิกขุ ท่านไม่ได้สนับสนุนสาระส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันที่น าเอารูปแบบตะวันตกมาใช้ เนื่องจากมองว่าไม่เหมาะสมกับสังคมไทย 
เนื่องจากหลักการของประชาธิปไตยที่ เราน าเอารูปแบบตะวันตกมาใช้นั้ น มีลักษณะที่ เอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อชนชั้นนายทุนหรือเสรีนิยม ที่มีแต่เรื่องของผลประโยชน์การเห็นแก่ตัวเอารัด          
เอาเปรียบกัน ซึ่งพุทธทาสภิกขุมองลักษณะของประชาธิปไตยแบบนี้ว่า เป็นลักษณะการเมืองที่      
แย่ที่สุด และเป็นระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุด โดยพุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทางในการที่จะ
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยจ าเป็นที่จะต้องใช้หลักการจัดสังคมในอุดมคติของท่าน ซึ่งเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพุทธธรรมเป็นหลัก เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งถ้าหากคน
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาสาระส าคัญของธัมมิกสังคมอย่างถ่องแท้ ก็มักจะคิดตามความรู้สึกของตนว่าเป็น
ระบอบสังคมนิยม หรือ เผด็จการ มีลักษณะตรงข้ามกับหลักประชาธิปไตยที่คนทั่วไปเข้าใจอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งแท้จริงแล้ว ธัมมิกสังคมนิยมที่พุทธทาสภิกขุเน้น หรือประกาศว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย
ที่ดีที่สุดในความคิดของท่านนั้น เป็นลักษณะสังคมในอุคมคติที่ประกอบอยู่ด้วยธรรม ซึ่งสามารถจัดให้
คนจ านวนมาก ๆ อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก โดยใช้หลักการของสังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรม มาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการบริหารบ้านเมือง 
  สรุปได้ว่ำ ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได้ต้องมีพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา 

จึงจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 พระมหำอุบล จรธมฺโม (ดวงเนตร) (2550, หน้า 2) ได้เสนอไว้ในรายงานการวิจัย เพ่ือ
ศึกษาปรัชญาการปกครองในนักปรัชญาชาวตะวันตกและพุทธปรัชญาเถรวาท การวิเคราะห์ปรัชญา
การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญา คือ เป็นการปกครองที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งรวมไปถึงพระสงฆ์ที่มีส่วนเกี่ ยวกับการปกครองในทางพุทธ
ปรัชญา พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักของการปกครอง 3 ประการตามนัยแห่ง          
อธิปไตยสูตร 
  สรุปได้ว่ำ ปรัชญาการปกครองของนักปรัชญาตะวันตกให้ความส าคัญ หลักการปกครอง
และเป็นผู้ปกครอง รูปแบบการปกรองตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  เน้นธรรมชาติของมนุษย์       
เป็นส าคัญอ านาจในการปกครอง รูปแบบการปกครอง จริยธรรมการปกครอง หลักธรรมส าหรับ      
นักปกครองตามหลักพุทธปรัชญา ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมในการปกครองตามแบบธรรมาธิปไตย คือ 
ปกครองด้วยความถูกต้อง ความจริง มีศีลธรรม มีความยุติธรรมอ านวยประโยชน์และความสงบสุข  
แก่ผู้อยู่ใต้การปกครอง นอกจากนั้นในพระพุทธศาสนามีระบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม  
 พระศรีวิสุทธิโกศล กิตฺติวฑฺฒโน (กิตติวัฒน์ พลวัน) (2546, หน้า 26) ได้เสนอวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่แสดงในมหาปรินิพานสูตร ซึ่งศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ
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กระบวนการวินัยบัญญัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพ่ือให้หมู่สงฆ์อยู่เป็นสุข และเป็นแนวทางการ
ปกครองเมื่อพระองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ในกาลต่อไป 
  สรุปได้ว่ำ  มหาปรินิพพานสูตรเป็นพระสูตรที่บันทึกเหตุการณ์ส าคัญในช่วงวาระสุดท้าย
แห่งพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงวางแผนงาน หลักการ และวิธีการรักษาพระธรรม
วินัยไว้ในพระสูตรนี้ ได้จารึกเป็นอักษรเป็นพระไตรปิฎกรักษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน  มาเป็นแผนการ
ส าคัญในการด าเนินงานรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อจากพระพุทธองค์  ท าให้พระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ หลักการรักษาพระธรรมวินัย คือ พระพุทธศาสนาของพระมหาเถระในอดีต 
คือ ด้านสถานที่และเส้นทางเสด็จจาริกแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทในระยะเวลาช่วงสุดท้ายแห่ง   
พระชนม์ชีพของพระพุทธองค์ ด้านบุคคลได้ทราบถึงบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์
ในช่วงสุดท้าย เช่น พระอานนท์ พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ ด้านเหตุการณ์ส าคัญ  ได้ทราบ
เหตุการณ์ตลอดระยะเส้นทางพุทธด าเนิน เช่น ทรงพระประชวร ทรงปลงพระชนมายุสังขาร และทรง
ฉันสูกรมัททวะอาหารมื้อสุดท้าย ท าให้ผู้ศึกษาเกิดศรัทธาต่อพระพุทธองค์ยิ่งขึ้น ด้านหลักพุทธธรรม
ได้ทราบหลักธรรมส าคัญส าหรับการรักษาพระธรรมวินัย เช่น ไตรสิกขา อปริหานิยธรรม มหาปเทส 
และอัปปมาทธรรม ด้านหลักการปกครองสงฆ์ ได้ทราบว่า เมื่อพระพุทธองค์ล่วงลับไป พระองค์มิได้
ทรงมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์ 
 ปรีชำ  ช้ำงขวัญยืน (2538, หน้า 42-43)  ได้กล่าวถึง หลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา 
ที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 3 ด้าน ดังนี้ 
   1. การบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช่สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ 
อย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัย       
ก็เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและ
เป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
   2. ด้านการบริหารพระวินัยในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนัก พระพุทธองค์ทรง
บริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้
อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อ
ภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ในการท ากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การ
ให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น 
   3. ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้าย
กับสถาบันตุลาการของอาณาจักร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกระท าหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความสงบสุขของสังคม และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดี หรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตาม
โทษานุโทษ แต่ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก 
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ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ ส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด 
เป็นต้น 
  สรุปได้ว่ำ  มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุ 
พระพุทธองค์ทรงบริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง พุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดี หรือ
อธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมาย
บ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก 
 พิมพ์ชนก  สืบพงษ์สังข์ (2552, หน้า 5) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องภาวะ
ผู้น าในชาดก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้น าที่ดีมีความสามารถย่อมน ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชน และสภาวะผู้น านี้เองย่อมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบอบการปกครองนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปกครองรูปแบบใดก็ตาม 
  สรุปได้ว่ำ ผู้น า คือบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าพาผู้อ่ืนให้ประสบความสุข 
ความส าเร็จในชีวิตตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้ผู้อ่ืนได้ประพฤติตามผู้น าที่พึงประสงค์ ในชาดก
คือพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดในชนชั้นวรรณะ มีสถานภาพ มีอาชีพใด จะด ารงเป็นผู้น าโดยต าแหน่ง
หรือไม่ก็ตาม จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างเด่นชัด เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าพาผู้อ่ืนให้ประสบ
ความสุขความส าเร็จได้ทั้งคดีโลกและคดีธรรม ส่วนบุคคลที่เป็นผู้น าโดยต าแหน่ง เช่น เป็นกษัตริย์ 
เป็นนักบวช เป็นอ ามาตย์ หรืออาชีพอ่ืน ๆ แต่ไม่มีคุณธรรมในตน บุคคลนั้นย่อมไม่สามารถน าพา
ประชาชนไปสู่ความสุข ความร่มเย็นที่แท้จริงในชีวิตได้ ก่อนที่บุคคลจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น าใน
ต าแหน่งใดก็ตาม บุคคลนั้นจักต้องมีความสามารถน าพาตนเองให้อยู่ในศีลธรรมอันดี  ผู้น าที่พึง
ประสงค์ในชาดก จะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าที่ดี และด ารงตนอยู่ในคุณธรรมหลากหลาย
ประการ เช่น ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 ความไม่มี อคติ 4 สัปปุริส- 
ธรรม 7 พระโพธิสัตว์แม้จะก าเนิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา หรือเป็นสัตว์ ล้วนมีบทบาทความเป็นผู้น า
ทางศีลธรรม และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ให้ด ารงตนอยู่ในศีลธรรม 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตามพุทธวิธี ไม่มากก็น้อย ไม่ในทางตรงก็ในทางอ้อม เช่น ในเชิงปรัชญา ในเชิง
จิตวิทยา ในเชิงสังคมศาสตร์ หรือในเชิงอภิปรัชญา ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามพุทธวิธี จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงในทางพุทธศาสนาเป็นหลักส่วนมาก 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธีมีความส าคัญมาก เนื่องจากการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี หมายถึง หลักการและวิธีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่มีอยู่ในค าสอนของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
ค าสั่งสอน คือ พระธรรม และวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ มิใช่ทฤษฎีทางการเมืองโดยตรงแบบ
ตะวันตก การใช้หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจะตรงกับรายละเอียดและ
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ปลีกย่อยของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามทฤษฏีที่ก าหนดไว้ในการปกครองแบบอ่ืน  ๆ 
ทัง้หมดไม่ได้ แต่จะใช้หลักการส าคัญที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ในระยะแรก ๆ พระองค์ทรงปกครองพระสงฆ์ด้วยพระองค์เอง ต่อมาจ านวนสงฆ์มากขึ้น พระองค์ทรง
มอบการบริหารพระศาสนาให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ เป็นลักษณะการกระจายอ านาจในการบริหาร  
หลักการอยู่ร่วมกันทางสังคมสงฆ์ของกลุ่มหลากหลาย แต่ก็สามารถอยู่ได้อย่างสันติ  ยึดหลักความ
เสมอภาค หลักเสียงข้างมาก การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธมีความส าคัญมาก 
เพราะสามารถลดความขัดแย้ง ความไม่สามัคคี ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง ความโลภที่เกิดจากกิเลสต่าง ๆ เมื่อไม่มีกิเลส หรือกิเลสน้อยลง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่มีจะ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก ครอบครัวสงบ สังคมเรียบร้อย ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง   
 หลักการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งกว่าหลักประชาธิปไตยแบบตะวันตก 
หลักการแบบตะวันตก หลากหลายลัทธิ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ก็ยังแยกกันเป็นกลุ่ม กลุ่มใคร 
กลุ่มมัน ไม่มีทางที่จะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อยู่รวมกันแบบใช้ผลประโยชน์แสวงหาเข้าสู่ตนเองและ
พวกพ้อง ท าทุกอย่างเพ่ือต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์กลุ่มของตัวเองเท่านั้น แต่การอยู่ร่วมกันตามแนว
พระพุทธศาสนานั้น มีความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติ ต่อกันด้วยจิตใจอัน
เมตตา มีความเป็นมิตร มีความเป็นญาติ จะคิด จะพูด จะท า หรือปรึกษาสิ่งใดกับใคร ๆ ก็ไม่เป็นไป
เพ่ือการเบียดเบียนตน และผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ซึ่งกันและกันประดุจคนในครอบครัว
เดียวกัน หลักการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาวิจัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตามพุทธวิธีและน าผลจากการวิจัยน าไปปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด เพ่ือน 
และน าไปเผยแพร่ในวารสาร เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบข้อมูล
และน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1  ท าให้ทราบถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1.7.2  ท าให้ทราบถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
 1.7.3  ท าให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ตาม
แนวพุทธวิธี 
 1.7.4  ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและ
ผู้สนใจทั่วไป 
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1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้มีการใช้ค าท่ีมีความหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  พุทธวิธี หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการน าหลักธรรมค าสอนที่สอนพุทธบริษัท คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์  (ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย) ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้ 
  กำรปกครอง หมายถึง การดูแล การให้ความคุ้มครอง หรือการบริหาร เป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งของสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เมือง หรือสัตว์สังคมรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะจาก
จุดเริ่มต้นของสังคมคือครอบครัวไปจนถึงสังคมโลก และโลกที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี้ค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ 
  ประชำธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไป คือ การ
ปกครองของประชาชนโดยประชาชน เพ่ือประชาชน โดยถือว่าอ านาจหน้าที่ในการปกครองประเทศ 
จะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชนคนส่วนมาก 



 
 

บทท่ี 2 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
2.1  การปกครอง 
 การปกครอง เป็นการจัดโครงสร้างและระบบการปกครอง มีองค์ประกอบเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ บุคคล การด าเนินการ อาคารสถานที่ และมีกฎหมายรองรับหรือการจัด
องค์กร และการก าเนิดกฎระเบียบ เพ่ือควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันและมีความรับผิดชอบของกลุ่ม 
เกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการเชิงสถาบันทางการปกครอง การปกครองนี้ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง
ความหมาย แนวคิดทางการปกครอง และรูปแบบการปกครอง 

 2.1.1  ความเป็นมาการปกครอง 
  การปกครองได้เริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกัน ในลักษณะสังคมที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ขนาดกลุ่ม
เล็ก ๆ แล้วขยายรวมกันเป็นกลุ่มชน ในรูปของเผ่า เมื่อจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น 
สังคมก็ขยายตัวออกไปทั้งในด้านจ านวนของมนุษย์ และขยายบริเวณที่ตั้งของที่อยู่อาศัย จากชนเผ่า
เล็ก ๆ กลายเป็นนครรัฐและไปเป็นชาติ หรือประเทศ ความเป็นมาการปกครองนั้น มีที่มาจาก
ทางด้านการปกครองตะวันตก และการปกครองตะวันออก  
   การปกครองตะวันตก เริ่มมาตั้งแต่อดีตกาล ที่ยังไม่เป็นศาสตร์ปรากฏเด่นชัด     
จะปรากฏในรูปแบบของบทกวีต่าง ๆ และมีการพัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน การปกครอง
ตะวันตกจะแบ่งเป็นยุค ๆ ได้แก่ ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟู ยุคใหม่ และมาถึงยุคปัจจุบัน  
   ยุคกรีก  เริ่มมีมาประมาณ 500-300 ปี ก่อนคริสตศักราช ในสมัยนั้น แต่ละรัฐมี
ความเป็นอิสระต่อกัน ไม่พึงพารัฐอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมาก จะยึดหลักเหตุผลมากกว่า
ศรัทธา นักปรัชญาคนแรกที่กล่าวถึงเรื่องการปกครอง คือ โสเครตีส 
   โสเครตีส เป็นนักปรัชญาคนแรกที่กล่าวเรื่องการปกครอง แต่ยังไม่ได้แยกออกเป็น
องค์ความรู้เฉพาะ เขาเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งสากลและมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ หากใช้วิธีการแสวงหา
ความรู้ที่ถูกต้อง นั่นคือการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ความเห็นของกันและกันในรูปแบบของการ
ถกเถียงอย่างมีเหตุผลต่อข้อเสนอและค านิยามต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นทางการปกครอง โสเครตีสเชื่อ
ในความมีอยู่ของการปกครองที่เป็นสากล และเพ่ือสืบค้นความรู้ที่เป็นสากลจึงควรใช้วิธีการถกเถียงใน
ข้อเสนอแทนการสั่งสอนด้วยความคิดของตน การถกเถียงจะเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามนั้น พร้อมกับ
ถามแย้งในค าตอบที่ได้ จนสุดท้ายของการสนทนาจะเผยให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ในค าตอบเหล่านั้น 
นั่นก็หมายความว่า ค าตอบเหล่านั้นไม่ได้เป็นความรู้สมบูรณ์ที่มีความเป็นสากล (ประยงค์ สุวรรณ  
บุบผา, 2535, หน้า 28-29)  
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    ยุคโรมัน เริ่มก่อนคริสตศักราช 300-400 เกิดหลังยุคกรีกล่มสลาย เนื่องจากกรีก 
แพ้สงครามชาวโรมันที่ต้องการขยายดินแดนชาวโรมัน จะยึดระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และเชื่อฟัง 
ผู้ปกครอง นักทฤษฏีการเมืองคนแรกของโรมัน ได้แก่ 
    โพลิบิอุส ได้น าเสนอรูปแบบการบริหารปกครองและรัฐธรรมนูญให้แก่โรมัน เขา
ชื่นชอบนโยบายของโรมันที่สามารถท าให้โรมกลายเป็นรัฐที่เป็นมหาอ านาจทางการเมือง แนวคิดทาง
การเมืองของโพลิบิอุส เริ่มจากการกล่าวถึงการก าเนิดรัฐเช่นเดียวกับอริสโตเติลที่ได้น าเสนอรูปแบบ
การปกครองรัฐไว้ โพลิบิอุส ยอมรับวัฎจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในระบบการปกครองรัฐ 
(ประยงค์ สุวรรณบุบผา, 2535, หน้า 62) 
     ยุคกลาง  เริ่มหลังคริสตศักราช 200 เป็นต้นมา เป็นยุคมืด ถือว่าเป็นยุคแห่ง
ศาสนาคริสต์ เพราะคริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อความเชื่อ ศรัทธา และวิถีปฏิบัติของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นอย่างมาก (จักร พันธ์ชูเพชร, 2548, หน้า 42) 
    เซนต์  ออกัสติน เป็นนักปรัชญาการเมืองในเพศของนักบวช ลักษณะของการ
ได้รับอ านาจการปกครองจากพระเจ้า ระบบและรูปแบบการปกครองตลอดจนนักปกครอง 
นักการเมืองทั้งหลายถูกก าหนดโดยพระเจ้า เพราะทุกอย่างเกิดจากพระเจ้า โดยออกัสตินได้น าเอา
ปรัชญาเรื่องโลกแห่งแม่แบบของเพลโตมาเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายถึงการสร้างมนุษย์และโลกของ
พระเจ้า โดยอธิบายว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามแบบที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้ในพระปัญญาของพระองค์ 
มนุษย์ตามแบบของพระเจ้าจึงเป็นมนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าและปฏิบัติตนตามกฎแห่งศีลธรรม แต่
เพราะมนุษย์มีเสรีภาพจึงสามารถปฏิเสธพระเจ้าได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นมนุษย์จึงต้องต่อสู้ระหว่างการรัก    
พระเจ้าที่จะปฏิบัติตามกฎแห่งศีลธรรมกับการรักตนเองที่ปรารถนาจะกระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
(จักร พันธ์ชูเพชร, 2548, หน้า 43) 
    ยุคฟื้นฟู หมายถึงยุคที่ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการของยุโรป ในระหว่างคริสต์ศตวรรษ
ที่ 14-16 หลังจากตะวันตกได้ผ่านยุคกรีก โรมัน และยุคกลางมาแล้วจนถึงมาถึงยุคฟ้ืนฟู ซึ่งในยุค
กลางนั้นรัฐมีความส าคัญน้อยกว่าศาสนา เพราะศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเมืองการปกครอง
ของรัฐ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ หรือประมุขของรัฐ ตลอดถึงการก าหนดนโยบายของ
ประเทศ การเมืองการปกครองหรือรัฐศาสตร์ในยุคนั้นเป็นสาขาหนึ่งของวิชาเทววิทยาแห่งศาสน
ศาสตร์ ปัญหาทางการเมืองถูกแก้ไข โดยหลักการและเหตุผลของฝ่ายศาสนจักร หลักจริยธรรมของ
ศาสนาเป็นเครื่องคอยยับยั้งการด าเนินการทางการเมืองการปกครอง การที่ศาสนจักรสายตะวันตกมี
อิทธิพลเหนืออาณาจักร มีความแตกต่างจากศาสนจักรสายตะวันออกมาก (อานนท์ อาภาภิรม,    
2528, หน้า 7) นักปรัชญาการเมืองที่เป็นต้นคิดแห่งการปฏิรูปครั้งนี้ คือ นิคโคโล มาเคียเวลลี 
    นิคโคโล มาเคียเวลลี ได้จ าแนกรูปแบบการปกครองโดยน าแนวคิดของ
อริสโตเติลมาดัดแปลงใหม่ โดยเขากล่าวว่า รูปแบบการปกครองนั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
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      1.  กษัตริยาธิปไตย (Monarchy) 
      2.  อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) 
      3.  ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Democracy) 
     แนวคิดของมาเคยเวลลี คล้ายกับโพลิบิอุส และ ชิเชโร ที่คิดว่าการปกครอง
แบบผสมผสานของรูปแบบการปกครองทั้ง 3 รูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด 
(จักร พันธ์ชูเพชร, 2548, หน้า 45) 
    ยุคใหม่  เริ่มตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ได้พัฒนาการมาจากยุคก่อน ในยุคนี้เป็น
ยุคเจริญ  
    จอห์น ล็อค แนวคิดของล็อค มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ ต้องมาท าสัญญาร่วมกัน
เพ่ือจัดตั้งสังคม โดยกระบวนการจัดตั้งตัวแทนหรือรัฐบาลแบบทรัสต์เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์และรักษาเสรีภาพของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ และประชาชนก็มีสิทธิในการโค่นล้ม
รัฐบาล (เสถียร หอมขจร และคนอื่น ๆ, 2528, หน้า 36-37) 
    ยุคปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 19 มีแนวคิดเรื่องรัฐ อันเป็นโครงสร้าง
และกฎเกณฑ์ท่ีเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญ 
    คาร์ล มาร์ก เป็นบิดานักกฎหมาย แนวคิดทางการเมืองของมาร์ก เป็นปรัชญา
การเมืองที่เรียกว่า มาร์กซิสม์  เป็นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ โดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมกับพลังทางเศรษฐกิจ โดยใช้ทฤษฏีวิภาวิธี วัตถุนิยม ซึ่งเขา
ได้รับอิทธิพลจากเฮเกลเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนั้น มาร์กซิสม์จึงเป็นทั้งปรัชญาการเมือง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ และกลยุทธ์ในการปฏิวัติสังคม (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาปรัชญาการเมือง, 
2528, หน้า 506) 
   การปกครองตะวันออก แนวคิดกากรปกครองสายตะวันออก มักจะปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์ทางศาสนาเป็นส่วนมาก เพราะประเทศตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียและจีน มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาปรัชญาและวัฒนธรรมยาวนาน ศาสนากับการเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2527, หน้า 1) 
    ยุคอินเดีย มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายพันปี มีศาสนาและลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้น
มากมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความหลุดพ้น 
    พระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 237-232 พระเจ้าอโศกมหาราช 
เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ปกครองแคว้นมคธ พระเจ้าอโศก
มหาราชต้องการขยายราชอาณาจักร จึงได้ทรงก่อสงครามนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยอาศัย
ความที่พระองค์มีแสนยานุภาพมาก โดยเข้าตีแคว้นกลิงคะซึ่งเป็นแคว้นเพ่ือนบ้านจนพินาศย่อยยับ 
หลังจากได้รับชัยชนะ มีผู้บาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก พระองค์เสด็จไปพบสังเวชนียสถาน 4 แห่ง    
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เป็นพระองค์แรก และทรงสถาปนาให้เป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมา ดังนั้น
ต่อมาพระองค์จึงทรงได้สมญานามว่า ธรรมมาอโศก แปลว่า อโศกผู้ทรงธรรม (ส. ศิวรักษ์, 2547, 
หน้า 11) 
     มหาตมะ  คานธี คริสต์ศตวรรษที่ 1869-1948 เป็นนักปรัชญาการเมืองของ
ประเทศอินเดีย ที่เกิดในวรรณะแพศย์ ได้รับการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษ เคยไปอยู่    
อาฟริกาใต้เป็นเวลาประมาณ 20 ปี และกลับมาเป็นทนายความ คานธี เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
ทางการเมืองการปกครองว่า การที่จะท าให้รัฐและสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้น าเอาหลักธรรม
ทางศาสนา มาประยุกต์ใช้กับอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่นิยมความรุนแรง หลักความรัก หลักความ
เมตตา หลักสันติ หลักเสมอภาค หลักยุติธรรมการปกครองของคานธี ต้องประกอบด้วยหลัก 15 
ประการ (ประยงค์ สุวรรณบุบผา, 2535, หน้า 169-170) คือ  
      1.  สันโดษ มัธยัสถ์ ไม่สะสม และไม่กอบโกย 
      2.  นิยมความไม่รุนแรง นิยมแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
      3.  ใช้หลักอหิสา คือ ความไม่เบียดเบียน 
      4.  ใช้ความรัก ความเมตตา 
      5.  มีขันติ คือ ความอดทน 
      6.  ใช้หลักสัตยาเคราะห์ คือ ยึดถือสัจจะความจริงเป็นที่พึ่ง 
       7.  ถือความเสมอภาคทางกฎหมาย 
       8.  ถือความยุติธรรม 
       9.  ยึดมั่นและศรัทธาในหลักการของศาสนา 
       10. ถือเสรีภาพทางการเมืองเป็นชีวิตจิตใจ 
       11. ถือหลักการกระจายอ านาจทางการเมือง 
       12. สนับสนุนอุตสาหกรรมเบาที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือน 
       13. ยึดหลักการรู้จักประมาณตน 
       14. ยึดหลักชาตินิยม 
      15. ยึดถือหลักความสามัคคี 
    ยุคจีน มีความเชื่อไม่แตกต่างจากกรีก อินเดีย นักปรัชญาของจีนมีแนวคิด
ทางการปกครองมากมายหลายแนวคิด เช่น  
     เหลาจื้อ เป็นนักปรัชญาที่สถาปนาลัทธินิยมเต๋า เป็นผู้เขียนคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง
ที่เก่าแก่เป็นคัมภีร์สอนเรื่องคุณธรรม 
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     แนวคิดการเมืองการปกครองของเหลาจื้อจึงเป็นแบบเสรีนิยมผสมธรรมชาติ
นิยม เหลาจื้อ ถือว่า กฎธรรมชาติเป็นกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของเหลาจื้อ 
มี 3 แบบ  (เสถียร โพธินันทะ, 2532, หน้า 118) คือ 
      1.  รูปแบบอุดมคติเสรีนิยมผสมธรรมชาตินิยม คือปกครองน้อยที่สุด ให้
ประชาชนมีอิสระภายในขอบเขตของกฎหมายมากท่ีสุด 
      2.  รูปแบบที่นักปกครองสร้างความดีให้ประชาชนเห็น ประชาชนก็จะ
ปฏิบัติตามและสดุดีนักปกครองเอง 
      3.  รูปแบบการปกครองที่กดขี่ประชาชน รูปแบบนี้เหลาจื้อ กล่าวว่า เป็น
รูปแบบการปกครองที่ร้ายที่สุดควรละเว้นเสีย 
     ขงจื้อ เป็นนักปรัชญาการเมือง นักจริยศาสตร์การเมือง นักปฏิรูปสังคมของ
จีน มีความรู้ด้านอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และดนตรี นับว่าเป็น
นักปราชญ์อัจฉริยะท่านหนึ่ง 
      แนวคิดการปกครอง ซึ่งเรียกว่า สูตรในการปกครองรัฐของขงจื้อ (เสถียร 
โพธินันทะ, 2532, หน้า 84-85) ดังนี้ 
       1.  การฝึกอบรมตนให้มีคุณธรรม 
       2.  เคารพยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ 

       3.  ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลในสังคมอย่างดีที่สุด 
       4.  ยกย่องผู้มีประสบการณ์มากหลายในสังคม และไม่ดูหมิ่น 
       5.  มีความกรุณาในหมู่ข้าราชการทั่วไป 
       6.  มีเมตตาในราษฎรเหมือนบุตรในอุทร 
       7.  ส่งเสริมศิลปะวิทยาการสาขาต่าง ๆ ให้เจริญ 
       8.  ให้การต้อนรับผู้ต่างแดนที่มีค้าขายหรือมาสวามิภักดิ์ 
       9.  ผูกสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐอ่ืน ๆ 

  สรุปได้ว่า ความเป็นมาการปกครองเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์รวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใน
อดีตกาล จะปรากฏในรูปแบบของบทกวีต่าง ๆ การปกครองตามแนวคิดทางด้านตะวันตก ได้แก่     
ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟ้ืนฟู ยุคใหม่ ยุคปัจจุบัน ส่วนแนวคิดทางด้านตะวันออก ได้แก่         
ยุคอินเดีย ยุคจีน ยุคไทย การปกครองมีการพัฒนาเรื่อย ๆ มาจนเป็นการปกครองในปัจจุบัน 
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 2.1.2  ความหมายของการปกครอง 
  การปกครอง มีนักวิชาการทางรัฐศาสตร์หลายท่าน ได้ให้ค านิยามไว้หลายทัศนะ            
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   ราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของ “การปกครอง” ว่า การปกครอง หมายถึง 
การดูแล คุ้มครอง บริหาร 
   พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) (2543, หน้า 142) กล่าวว่า “การปกครอง”  
หมายถึง คุ้มครอง ดูแล รักษา ควบคุมประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม 
   เดโช  สวนานนท์ (2545, หน้า 27) กล่าวว่า “การปกครอง” หมายถึง การดูแล 
การให้ความคุ้มครอง หรือการบริหาร พึงยึดถือความเสมอภาคและความเป็นหนึ่งขององค์กร 
ผู้บริหารและพนักงานพึงตระหนักว่าตนเป็นคนขององค์กร โดยไม่มีการแบ่งแยก 
   สุขุม  นวลสกุล (2542, หน้า 1) กล่าวว่า “การปกครอง” หมายถึง การวางระเบียบ
กฎเกณฑ์ส าหรับสังคมเพ่ือให้สังคมมีความสุข 
   จ านง  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2537, หน้า 136) ได้กล่าวถึงทัศนะทางการเมืองของ 
ขงจื้อ จอนล๊อค และแอนครู แฮร์วูด ไว้ดังนี้ 
   ขงจื้อ นักปรัชญาของจีน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การปกครอง คือ เป็นเจ้านาย     
ก็ขอให้เป็นให้ดี เป็นเสนาบดีก็ขอให้เป็นเสนาบดี เป็นพ่อก็ขอให้เป็นพ่อ เป็นลูกก็ขอให้เป็นลูก หาก
ทุกคนท าหน้าที่ของตัวให้ดีแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปกครองที่ดี” 
   จอน  ล็อค กล่าวว่า “การปกครอง หมายถึง คนมารวมกันอยู่ใต้การปกครองก็เพ่ือ
สงวนรักษาทรัพย์สินของพวกเขาและเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ล็อค เชื่อว่าการปกครองเป็นตัวแทนที่
เกิดจากการตกลงกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ซึ่งผู้ถูกปกครองจะสนับสนุนผู้ปกครองตราบ
ที่การปกครองช่วยรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง การปกครองเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ออกมาและ
บังคับแก่พลเมือง ผู้ปกครองเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดตามท่ีได้รับมอบจากผู้ถูกปกครองและเป็นการผูกขาด
การใช้อ านาจตามกฎหมาย ผู้ปกครองอยู่ในอ านาจได้ตราบที่ได้รับความสนับสนุนจากประชาชน     
วิธีหนึ่งที่จะรักษาความชอบธรรมเอาไว้ก็คือ การสร้างชาติให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย” 
   แอนดรู  เฮร์วูด กล่าวว่า “การปกครอง” หมายถึง กระบวนการเชิงสถาบันของ
สังคมที่มีการตัดสินใจร่วมกัน หรือมีผลผูกพันต่อส่วนรวมด้วยกัน ผู้มีบทบาทในกระบวนการนี้ คือ 
สถาบันการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ หรือกลไกการปกครอง ตัวอย่างรัฐบาลสมัยใหม่ก าหนดนโยบาย
ตามเจตจ านงของประชาชน ส่วนระบบราชการเป็นผู้น านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ โดยมีต ารวจ
และทหารคอยใช้ก าลังบังคับให้สังคมอยู่ในระเบียบและรัฐสภามีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายและ
ควบคุมรัฐบาล ด้านศาลก็คอยตีความกฎหมายและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
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  สรุปได้ว่า ความหมายการปกครอง คือ การที่กลุ่มคนจ านวนมากมาอยู่รวมกันใน      
อาณาเขตเดียวกัน หรือที่เรียกว่าประเทศ เมื่อมารวมกันแล้ว ต่างคน ต่างความคิด ต่างอุดมการณ์  
ท าให้ต้องมีหลักในการบริหารจัดการ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงต้องมีการปกครอง มีผู้ปกครอง     
ผู้อยู่ใต้การปกครอง การปกครองจึงหมายถึง การสร้างหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด กลไก ขั้นตอน 
กระบวนการต่าง ๆ การบริหารจัดการ เพื่อ ควบคุม ดูแล คุ้มครอง รักษาทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ของ
ต่อบุคคลและส่วนรวม  
 2.1.3   แนวคิดการปกครอง 
  แนวคิดทางการปกครองโดยทั่ว ๆ ไป มีนักวิชาการได้กล่าวไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
   เพลโต กล่าวว่า การปกครองที่ดีที่สุดอันเป็นสังคมการเมืองในอุดมคติ หรืออุดมรัฐ  
โดยเขาเชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างโดดเดียวต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมเพ่ือสร้างความ
ดีและความสุขข้ึนในสังคม ดังนั้นรัฐจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมนุษย์มีการอยู่รวมกันเป็นสังคมรัฐเป็น
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น จึงเรียกได้ว่า รัฐมีรากฐาน
การเกิดมาจากความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ เพลโตมีความคิดเสมอว่า การเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
เช่นเดียวกับศิลปะทั้งหลาย ผู้ที่จะประสบความส าเร็จทางการเมืองจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ผู้มีคุณวิเศษเท่านั้นที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ปกครอง หน้าที่ใหญ่ของอุดมรัฐ คือจัด
ระเบียบส่งเสริมการปกครองโดยชนชั้นผู้น าที่มีคุณธรรม 

   อริสโตเติล กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง เพราะตลอดชีวิตของมนุษย์จะ
เกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดเวลา ถึงแม้ว่าอริสโตเติลจะเป็นศิษย์แห่งส านักอะคาเดมี่ของเพลโต แต่สิ่ง
ที่แตกต่างกัน ก็คือ อริสโตเติลเน้นถึงความส าคัญของการปกครองโดยมีกฎหมายสูงสุดเป็นอ านาจ
สูงสุด โดยมีเหตุผลส าคัญก็เพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองให้อ านาจด าเนินการปกครองได้ตามอ าเภอใจ การ
ปกครองที่มีกฎหมายสูงสุดจะท าให้เกิดความมั่นคงและมีเสรีภาพในการด าเนินชีวิต อริสโตเติลให้
ความส าคัญกับความจริงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน และปฏิเสธโลกแม่แบบที่แยกออกจากปรากฏการณ์
ในโลกแห่งประสบการณ์ 
 นอกจากการปกครองแล้ว ยังมีค าที่ใกล้กันอีก ค าว่า ระบบการเมือง (Political systems) 
หรือ ระบอบการเมือง (Political regimes) สองค าหลังนี้เป็นค าที่ใหญ่กว่า เพราะไม่ได้หมายถึงกลไก
การปกครองอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์โต้ตอบ
กับสังคมที่ใหญ่กว่าด้วย  
  ระบบหรือระบอบการเมืองจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กระบวนการทางการเมือง ที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตของผู้คนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านเสรีภาพ อิสรภาพ เป็นต้น ระบอบ
การปกครองจึงเป็นลักษณะของการปกครองที่แสดงภาพแทนความจริงของการปฏิบัติของรัฐบาล        
ชุดต่าง ๆ ระบอบการปกครองต่างจากรัฐบาล ตรงที่รัฐบาลอาจเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแต่
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ระบอบการปกครองจะเปลี่ยนได้ก็เฉพาะกรณีที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร หรือการเปลี่ยนแปลงแบบ
ถอนรากถอนโคนแบบอ่ืน ๆ เช่น การก่อการจลาจล (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, รศ.ดร., 2549, หน้า 61) 
  สรุปได้ว่า แนวคิดการปกครอง การเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับศิลปะ
ทั้งหลาย ผู้ที่จะประสบความส าเร็จทางการเมืองจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้มี
ความสามารถพิเศษเท่านั้นที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ปกครอง เป็นการจัดระเบียบส่งเสริมการ
ปกครองโดย ชนชั้นผู้น าที่มีคุณธรรม การปกครองโดยมีกฎหมายสูงสุดเป็นอ านาจสูงสุด เพ่ือไม่ให้
ผู้ปกครองใช้อ านาจด าเนินการปกครองได้ตามอ าเภอใจ การมีสิทธิ พ้ืนฐานที่ เท่าเทียมกัน              
การด ารงชีวิตที่เท่าเทียมกัน การปกครองที่มีกฎหมายสูงสุดจะท าให้เกิดความมั่นคงและมีเสรีภาพใน
การด าเนินชีวิต  
 2.1.4  รูปแบบการปกครอง 
  เพลโต และอริสโตเติล ปรมาจารย์ทางทฤษฎีการเมืองชาวกรีก ได้แบ่งรูปแบบการ
ปกครองโดยพิจารณาจากจ านวนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), 
2540, หน้า 266-267) ไว้ดังนี้ 
   1. การปกครองโดยคน ๆ เดียว หรือ “เผด็จการ” หมายถึง ระบบการปกครองที่  
คน ๆ เดียวมีอ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดเหนือบุคคลทั้งหลายโดดเด็ดขาด ซึ่งประชาชนไม่
สามารถควบคุมและถอดถอนผู้ปกครองได้ โดยในระยะแรกมักมีรูปแบบการปกครองแบบ “ราชา-  
ธิปไตย” (Monarchy) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประชาชนแต่ต่อมามักจะแปรเปลี่ยนเป็น “ทุขนาธิไตย” 
หรือ “ทรราช” ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ปกครองจึงเป็นการปกครองโดยเผด็จการที่ฉ้อฉล 
   2. การปกครองโดยคณะบุคคล หรือ “เผด็จการโดยคณะบุคคล” หมายถึง ระบบ
การปกครองบุคคลคณะหนึ่งสามารถวางหรือก าหนดกฎเกณฑ์การบริหารประเทศได้ตามที่กลุ่มของ
ตนปรารถนา หากมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ราษฎรก็จะเป็นรูปการปกครองแบบ     
“อภิชนาธิปไตย” หากมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ของพรรคพวกก็จะเป็นรูปการปกครองแบบ 
“คณาธิปไตย” 
   3. การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส่วนใหญ่ หมายถึง ระบบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือประชาชนแต่หากมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ปกครอง รูปแบบการปกครองก็จะแปรเปลี่ยนเป็นการ
ปกครองโดยฝูงชน ซึ่งมีสภาพใกล้เคียงกับคนาอธิปไตย คือ สภาพแห่งการไม่มีรัฐบาลหรือไม่มี
กฎหมายและสังคมมีแต่ความระส่ าระสาย ไม่มีความสงบสุข 
  นอกจากนี้ อริสโตเติลยังได้จ าแนกรูปแบบการปกครองไว้ 6 แบบ ได้แก่ 
   1. ราชาธิปไตย (Royalty) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวผู้มีปัญญา และ
ความสามารถเหนือคนทั้งหลาย เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหมด ผู้ปกครองทรงธรรมิกราชา 
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   2. ทรราช (Tyranny) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียว ผู้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ
เพ่ือผลประโยชน์ของเขาเพียงคนเดียว จัดเป็นระบอบที่เลวที่สุด 
   3. อภิชนาธิปไตย (Aristrocracy) เป็นการปกครองโดยอภิชนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหมด อภิชน คือ คณะบุคคลจ านวนน้อยที่ฉลาดและดี  ทั้งมีฐานะ
ทางสังคมเหนือผู้อื่น การปกครองระบอบนี้ดีที่สุดรองจากราชาธิปไตย 
   4. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยที่มั่งคั่งและมีอ านาจ
เพ่ือประโยชน์ของพวกตนเพียงกลุ่มเดียว จัดเป็นระบอบที่เลวรองจากทรราช 
   5. มัชฌิมชนาธิปไตย (Polity) เป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ เพ่ือประชาชน
ทั้งหมด ผู้ปกครองใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกับประชาชนทั้งหมดมีสิทธิเลือกผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิ
รับเลือกตั้งต้องเป็นคนมีทรัพย์สมบัติจ านวนหนึ่ง อยู่ในระดับชนชั้นกลาง ระบอบการปกครองนี้ดี 
น้อยที่สุด ส่วนระบอบที่คล้ายกัน คือ 
   6. ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจน ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่
ในสังคม เพ่ือประโยชน์ของคนจนเท่านั้น อริสโตเติลใช้ค าว่า ประชาธิปไตยในความหมายที่ว่า เป็น
การปกครองโดยคนจน เพ่ือคนจน และตามปกติคนจนเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐ ดังที่  อริสโตเติล  
กล่าวว่า มีประชาธิปไตยเมื่อคนจนเป็นผู้ปกครอง หาใช่คนมั่งมีเป็นผู้ปกครองไม่ ประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด 
  สรุปได้ว่า  รูปแบบการปกครอง มี 3 แบบ คือ 1) การปกครองแบบคนเดียว เป็นการ
ปกครองที่คน ๆ เดียวมีอ านาจสูงสุด เช่น กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 2) การปกครอง
แบบคนกลุ่มน้อย เป็นการปกครองที่ประกอบด้วยคนกลุ่มเดียวที่ได้อ านาจมาด้วยการปฏิวัติ
รัฐประหาร และท าหน้าที่เป็นรัฐบาล ผูกขาดอ านาจแต่เพียงคนกลุ่มเดียว เช่น การปกครองแบบ
คณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย คอมมิวนิสต์ 3) การปกครองแบบกลุ่มคนจ านวนมาก เป็นการปกครองที่
คนกลุ่มใหญ่มีส่วนร่วมในทางการเมือง เช่น การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 2.1.5  ทฤษฎีการปกครอง 
  ลัทธิหรืออุดมการณ์  หมายถึง ความเชื่อถือหรือจุดมุ่งหมายในการปกครองลัทธิ     
ส าคัญ ๆ ที่เป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ในการปกครอง มีดังนี้ 
   1. ลัทธิฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ เป็นรูปการปกครองแบบเผด็จการโดยการคณะ
บุคคลและมีลักษณะการใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ   ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่เคยท าให้เกิดสงคราม
ประชาชนในประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2507-2526 โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
ได้จัดตั้งกองก าลังติดอาวุธขึ้น และเรียกตัวว่ากองทัพปลดเอกประชาชนแห่งประเทศไทย ท าการต่อสู้
กับฝ่ายรัฐบาล 
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   2. ลัทธิสังคมนิยม เป็นลัทธิทางเศรษฐกิจที่รัฐเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ โดยรูปการปกครองจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ได้ 
   3. ลัทธิเสรีนิยม จะมีรูปการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย และมีลักษณะการใช้
อ านาจแบบอิสระนิยม 

   4. ลัทธิเทวสิทธิ์ เป็นลัทธิที่ เป็นรากฐานการปกครองของไทยในอดีตก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งความเชื่อในลัทธินี้เป็นผลให้ประชาชนยอมอยู่ภายใต้อ านาจ
เด็ดขาดของกษัตริย์ยอมรับว่ากษัตริย์เป็นเสมือนสมมุติเทพ ได้รั บมอบอ านาจมาจากสวรรค์ 
ประชาชนไม่มีสิทธิต่อต้านหรือโต้แย้งต้องยอมรับความเป็น “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน” ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนขึ้นอยู่กับการก าหนดของผู้ปกครอง 

   5. ลัทธิชาตินิยม เน้นในเรื่องความมั่นคงของชาติ เป็นอุดมการณ์หรือเป็นลัทธิที่
ครอบง า บรรยากาศการเมืองไทยในระยะแรก ๆ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดย
จะเห็นได้จากการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะอ้างสาเหตุประการหนึ่งว่า มีภัยคุกคามความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือมีภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ส่งผลให้รูปการปกครองเป็นแบบ
เผด็จการและมีลักษณะใช้อ านาจเป็นแบบนิยมปิดกั้นเสรีภาพทางการเมือง 

  ทฤษฏีการปกครองเกิดจากแนวคิดลัทธิและอุดมการณ์ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึง 
“ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครอง” ไว้ดังนี้ 
   ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) ทฤษฏีนี้มีจุดก าเนิดมาจากสภาวะอัน
ศักดิ์สิทธิ์ (Divine Origin) คือ เทพยดาหรือผู้อยู่เหนือมนุษย์ ทฤษฎีนี้มีหลักการ 3 ประการ ได้แก่ 
    1. รูปแบบการปกครองได้รับการสถาปนาขึ้นโดยเทวโองการ  หรือโดย           
เทวประสงค์ 
    2. ผู้ปกครองหรือผู้เป็นประมุข (Head of State) ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้มีสภาวะ
เหนือมนุษย์ คือ โดยพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพยดาผู้ทรงฤทธิ์ 
    3. ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่ผู้น าหรือประมุขชนกระท านั้นขึ้นอยู่กับอ านาจ
อันศักดิ์สิทธิ์ 
   ยุคไอยคุปต์ ในประเทศอียิปต์โบราณ มีความเชื่อว่า กษัตริย์หรือฟาโรห์ (Pharaoh)  
สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าชื่อ รา (Ra) ทฤษฎีเทวสิทธิ์เข้ามาในอาณาจักรสยามหรือต่อมาเรียกว่า
อาณาจักรไทย ตั้งแต่ปลายยุคสุโขทัยประมาณเกินกว่า 750 ปีมาแล้ว โดยขอมเป็นผู้น าเข้ามา และ
ขอมก็ได้รับอิทธิพล คือ ได้รับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion) เกี่ยวกับทฤษฎี
เทวสิทธิ์จากอินเดียอีกต่อหนึ่ง เช่น สมัยต้นและสมัยกลางสุโขทัย ผู้น าประเทศมิใช่ด ารงต าแหน่งเป็น
กษัตริย์ แต่เป็นพ่อเมือง หรือเป็นพ่อขุน ตัวอย่าง ได้แก่ พระนามของผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัย
ล าดับที่สาม คือ พ่อขุนรามค าแหง ในสมัยนั้นไม่มีต าแหน่งเป็นกษัตริย์ และยังไม่มีการใช้ราชาศัพท์ 
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แต่ฐานะแห่งความเป็นผู้น าเทียบเท่ากษัตริย์ คือ เป็นประมุข ในปลายสมัยสุโขทัยอิทธิพลของทฤษฎี
เทวสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ได้แผ่ขยายเข้ามายังประเทศโดยผ่านทางขอม ทฤษฎีเทวสิทธิ์มีอิทธิพลใน
สังคมไทยตั้งแต่ปลายสมัยสุโขทัยสืบมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยอยุธยาความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับสังคมไทยยาวนานถึง 417 ปีนั้น พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะต่าง ๆ กัน  
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช และพันเอกหญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2551, หน้า 25) คือเป็น 
   1. ทรงเป็นเจ้าชีวิต ทรงมีพระราชอ านาจเหนือชีวิตทุกคนในสังคม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
อยู่ ในฐานะสูงต่ าอย่างไร กฎหมายกรุงศรีอยุธยาว่าอ านาจสั่งให้ประหารชีวิตคนได้นั้นอยู่ใน
พระมหากษัตริย์ แต่พระองค์เดียวเท่านั้น บุคคลอ่ืนจะใช้อ านาจนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับพระราชทาน
อาญาสิทธิ์   
   2. ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วพระราชอาณาจักร           
จะพระราชทานแผ่นดินเป็นเนื้อที่เท่าใด ให้แก่ผู้ใดใช้ท ามาหากินก็ได้ หรือจะทรงเรียกคืนสมัยเมื่อไร
อีกก็ได ้
   3. ทรงอยู่ในฐานะเป็นธรรมราชา ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และใช้ราชอ านาจ
ปกครองรักษาพระพุทธศาสนาตลอดจนศีลธรรม ทรงตราพระราชก าหนดกฎหมายต่าง  ๆ ให้คนใน
สังคมปฏิบัติตามโดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องทรงปฏิบัติตามพระราชก าหนดกฎหมายนั้น  ๆ ด้วยพระองค์
เอง 
   4. ทรงเป็นนักรบอันยิ่งใหญ่ ทรงอยู่ในฐานะจอมทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชาทหาร
สูงสุดของประเทศ ทรงเป็นผู้น าทหารในการศึกสงครามทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการสงครามเพ่ือป้องกัน
ประเทศหรือในการขยายพระราชอาณาเขต 
   5. ทรงเป็นเทวราชเมื่อมีพระบรมราชโองการแล้ว พระบรมราชโองการนั้นถือว่า
ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดจะขัดขืนมิได้ แม้แต่จะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในทางใด ๆ ไมไ่ด้ทั้งสิ้น 
   ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular Sovereign) ทฤษฎีนี้
เชื่อกันว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน และมีอิทธิพลแทนที่ทฤษฎี 
เทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) มากขึ้นทุกที แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากความคิดที่ว่า มนุษย์
เป็นผู้สร้างรัฐ โดยที่ประชาชนในสังคม จะมาท าสัญญาประชาคม (Social Contract) เพ่ือมอบให้
ผู้ปกครองซึ่งอาจจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคล คณะใด คณะหนึ่งท าหน้าที่ปกครอง
ประเทศ โดยผู้ปกครองจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อ านาจตามเจตจ านงของ
ประชาชน หากผู้ปกครองละเมิดเจตจ านงของประชาชน ประชาชนจะมีสิทธิถอดถอนผู้ปกครองนั้นได้ 
ทฤษฏีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตยมีข้อสรุปได้ดังนี้ 
    1. รัฐเกิดมาจากมนุษย์ หรือประชาชนที่มีเจตจ านงร่วมกัน โดยรัฐไม่ได้เกิดจาก
พระเจ้าหรือการสร้างของผู้น า หรือบุคคลคนเดียว แต่รัฐมาจากความจ านงของมนุษย์เพื่ออยู่ร่วมกัน 



23 
 
    2. มนุษย์ที่ร่วมกันท า สัญญาประชาคม เป็นผลท าให้เกิดรัฐ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงเป็น
สมบัติของประชาชนทุกคนที่เข้ามาท าสัญญาร่วมกัน ซึ่งจะแตกต่างจากทฤษฎีเทวสิทธิ์ เพราะทฤษฎี      
เทวสิทธิ์จะมองว่ามนุษย์เป็นแค่องค์ประกอบไม่ใช่ปัจจัยหลักในการสร้างรัฐเหมือนในทฤษฎีสัญญา
ประชาคมนี ้
    3. สัญญามีผลผูกพันกับประชาชนและผู้ปกครอง ด้วยเหตุที่ประชาชนเป็น
เจ้าของรัฐเอง ประชาชนจึงร่วมกันเลือกผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการสัญญาระหว่างประชาชนกับผู้ปกครอง 
    4. สัญญา ท าให้ เกิดรัฐ และรัฐบาล โดยสัญญาที่ประชาชนท า จะผูกมัด
ผู้ปกครองและมีส่วนท าให้เกิดรัฐ และรัฐบาล 
    5. รัฐ และรัฐบาลต้องใช้อ านาจอธิปไตยตามเจตจ านงของประชาชนผู้ร่วมท า
สัญญา ทั้งนี้หากผู้ปกครองไม่ท าตามเจตจ านงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของรัฐ ประชาชนสามารถปลด
ผู้ปกครองออกได้ เนื่องจากละเมิดสัญญา (จรูญ สุภาพ, 2533, หน้า 189)  
   ทฤษฎีพลก าลัง (Theory of Force) ซึ่งเชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการ
ใช้ก าลังบังคับ ทฤษฎีนี้เองที่น าไปสู่ความเชื่อในเรื่อง ชาตินิยม และความคิดที่ว่า รัฐคืออ านาจ ซึ่งอยู่
เหนือศีลธรรมทั้งปวง 
   ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของอริสโตเติล ทฤษฎีนี้มีลักษณะ
เป็นจริงมากกว่าทฤษฎีก่อน ๆ โดยที่มีสาระส าคัญว่า รัฐเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการใน ทางการเมืองของ
มนุษย์ เมื่อเริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความผูกพันทางสายโลหิต มีความสัมพันธ์ทาง       
เครือญาติ ดังที่เราเรียกกลุ่มเล็ก ๆ นี้ว่าเป็นวงศาคณาญาติกัน ต่อมาก็ขยายตัวรวมเอากลุ่มชนซึ่งอยู่
ในสถานที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน มีหัวหน้าร่วมกัน มีศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถืออัน
เดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน สังคมประเภทนี้คงเรียกว่าเป็นสังคมร่วมเผ่าพันธุ์ ซึ่งย่อม
กว้างขวางกว่าสังคมประเภทวงศาคณาญาติ ต่อมาสังคมเผ่าพันธุ์ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นนครใหญ่ 
เช่น นครรัฐกรีกในสมัยโบราณ และในที่สุดหลายรัฐหรือนครรัฐก็รวมเข้าด้วยกันเป็นจักรวรรดิ มีการ
ปกครองที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จวบจนถึง รัฐ ชาติ ประเทศ ในปัจจุบัน 
 สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการปกครองที่ได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐ มีด้วยกัน 4 ทฤษฏี ได้แก่       
1) ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) ที่นับถือผู้ปกครองเปรียบเสมือนเทพเจ้า ที่ไม่สามารถ
ล่วงล้ า ละเมิด สามารถก าหนดชีวิตของผู้อยู่ใต้ปกครองได้ อ านาจทุกอย่างอยู่ที่ผู้ปกครองเบ็ดเสร็จแต่
เพียงผู้เดียว 2) ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular Sovereign) ผู้ปกครอง 
เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนทุกคนเข้าไปบริหารจัดการประเทศ รัฐใช้อ านาจตามเจตจ านงของ
ประชาชน หากบริหารจัดการประเทศไม่ดี ประชาชนสามารถถอดถอนได้ รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 3) ทฤษฎีพลก าลัง (Theory of Force) ซึ่งเชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการใช้
ก าลังบังคับ 4) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของอริสโตเติล รัฐเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการ
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ในทางการเมืองของมนุษย์ เมื่อเริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความผูกพันทางสายโลหิต มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นสังคมร่วมเผ่าพันธุ์ 
 2.1.6  สรุปการปกครอง  
  การปกครอง หมายถึง หลักในการบริหารจัดการ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การ
สร้างหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด กลไก ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ การบริหารจัดการ เพ่ือ ควบคุม ดูแล 
คุ้มครอง รักษาทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ของต่อบุคคลและส่วนรวม 
  การปกครอง มี 3 แบบ คือ 1) การปกครองแบบคนเดียว เป็นการปกครองที่คน ๆ 
เดียวมีอ านาจสูงสุด เช่น กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 2) การปกครองแบบคนกลุ่ม
น้อย เป็นการปกครองที่ประกอบด้วยคนกลุ่มเดียวที่ได้อ านาจมาด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร และท า
หน้าที่เป็นรัฐบาล ผูกขาดอ านาจแต่เพียงคนกลุ่มเดียว เช่น การปกครองแบบคณาธิปไตย อภิ ชนา-   
ธิปไตย คอมมิวนิสต์ 3) การปกครองแบบกลุ่มคนจ านวนมาก เป็นการปกครองที่คนกลุ่มใหญ่มีส่วน
ร่วมในทางการเมือง เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

2.2  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.2.1  ความเป็นมาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยได้เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีมาแล้ว โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศ
กรีซโดยพลเมืองในนครต่าง ๆ จะมาประชุมกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการปกครองบ้านเมือง
พลเมืองชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกกฎหมายและตัดสินข้อปัญหา
ต่าง ๆ เรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรง ในระยะแรก การประชุมด าเนินไปด้วย
ความราบรื่น แต่ในระยะหลังพลเมืองเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาต่าง  ๆ จึงเกิดตามมา และการที่จะให้
พลเมืองจ านวนมาก ๆ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นไปได้ยาก จึงเกิดแนวความคิดที่จะส่งตัวแทนที่
ประชาชนเลือกมาท าหน้าที่แทนตน เพราะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ที่ดีที่สุดในโลก เรียกรูปแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางอ้อม 
  สรุปได้ว่า ความเป็นมาการปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้น 2,000 กว่าปีมาแล้ว 
โดยเริ่มข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศกรีซโดยพลเมืองในนครต่าง ๆ จะมาประชุมกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นใน
การปกครองบ้านเมืองพลเมืองชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกกฎหมาย
และตัดสินข้อปัญหาต่าง ๆ เรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรง ในระยะแรก การ
ประชุมด าเนินไปด้วยความราบรื่น แต่ในระยะหลังพลเมืองเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดตามมา 
และการที่จะให้พลเมืองจ านวนมาก ๆ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นไปได้ยาก จึงเกิดแนวความคิดที่
จะส่งตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาท าหน้าที่แทนตน เพราะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลก 
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 2.2.2  ความหมายระบอบประชาธิปไตย 
  ค าว่า “ประชาธิปไตย” เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดยมีรากศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ ที่ ใช้ค าว่า Democracy ซึ่ งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Demos หมายถึง 
ประชาชน กับ ค าว่า  Kratia หมายถึง การปกครอง ค าว่า ประชาธิปไตย  จึงหมายถึง การปกครองที่
ประชาชนเป็นใหญ่มีรากศัพท์มาจากค าว่า ประชาชน + อธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย์ ดร., 
2546, หน้า 8) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 656) ได้ให้ความหมาย
ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 
  หม่อมราชวงศ์  คึกฤทธิ์  ปราโมช  และชาญวิทย์  เกษตรศิริ (2518, หน้า 94) ได้ให้
ความหมายว่า ประชาธิปไตย คือ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค สิทธิประกอบด้วยการรู้จักหน้าที่ 
เสรีภาพจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางใด ๆ ส่วนความเสมอภาค คือ ความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะท างานทุกชนิด ตลอดจนความเสมอภาคในการที่จะก้าวหน้าต่อไปในกิจการ
งานของตน 
  จรูญ  สุภาพ (2533, หน้า 29) ได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยว่า มี 2 
ประเภท คือ ความหมายแคบ หมายถึง การที่ประชาชนมีอ านาจปกครองตนเอง ส่วนในความหมายที่
กว้างประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่ง มีแบบแผนแห่งพฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
  ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2535, หน้า 3) ได้กล่าวถึงประชาธิปไตย ในความหมายที่กว้าง 
หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์ หรือ วิถีชีวิตที่ยึดถือ อุดมคติ และหลักการบางประการที่ก าหนด
แบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคม 
  วิทยากร  เชียงกูล (2532, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่าประชาธิปไตย หมายถึง อ านาจ
หรือการปกครองโดยประชาชน เป็นระบบทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยผ่าน
ผู้แทนของตน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
  อมร รักษาสัตย์ และคณะ (2539, หน้า 29) กล่าวถึง วิลเลียม ริเคอร์ ได้ให้ความหมาย
ของประชาธิปไตย คือ รูปของรัฐบาลที่พลเมืองที่มีสัดส่วนมากพอสมควรมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงแตกต่างชัดเจนจากรัฐบาลที่คนชนชั้นหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งควบคุมหรือ
โดยคนคนเดียว ในประชาธิปไตยโดยตรง พลเมืองออกเสียงลงมติออกกฎหมายในที่ประชุมใหญ่ ดังที่
เคยท าในนครรัฐของกรีซโบราณ และในเมืองแถบนิวอิงแลนด์ ปัจจุบันในประชาธิปไตยโดยอ้อม 
พลเมืองเลือกเจ้าหน้าที่มาเป็นตัวแทนตนในรัฐบาล การมีผู้แทนจึงเป็นแบบอย่างของประเทศ
ประชาธิปไตย จึงได้แก่ ลักษณะที่ว่าพลเมืองต้องมีอิสระในการพูด และการประชุม เป็นต้น เพ่ือจะ
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ก่อตั้งพรรคการเมืองต่าง ๆ มารณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเหล่านี้ใน
การเลือกตั้งที่ท ากนัอยู่เป็นปกติ     
  อมร รักษาสัตย์ และคณะ (2539, หน้า 29) กล่าวถึง สมิทและซูร์เชอร์  ได้ให้
ความหมายว่าประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน ในทางปฏิบัติ หมายถึงว่า อ านาจที่จะ
ตัดสินใจประเด็นปัญหาส าคัญของนโยบายสาธารณะต้องอยู่กับคนจ านวนมาก หรือข้างมากของชุมชน
นั้น และในการตัดสินใจเช่นนั้น แต่ละคนจะออกเสียงได้เสียงเดียวไม่มีใครจะมีเสียงได้มากกว่าหนึ่ ง
เสียง ดังนั้นประชาธิปไตยจึงจะอธิบายว่า ได้แก่ รัฐบาลโดยความยินยอมและความเสมอภาคทาง
การเมือง ประชาชนให้อ านาจโดยทางตรง เช่น ในการลงมติยืนยัน หรือในการประชุมชาวเมือง หรือ 
โดยอ้อมผ่านสถาบันตัวแทนซึ่งบทบาทของประชาชนจะมาจ ากัดอยู่ที่บัตรเลือกตั้งที่จะบังคับความ
รบัผิดชอบให้บังเกิดแก่ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจไป  
  อมร รักษาสัตย์ และคณะ (2539, หน้า 29) กล่าวถึง พลาโนและคณะ ได้ให้
ความหมายว่า ประชาธิปไตย คือ ระบบการปกครองแบบหนึ่งที่อ านาจทางการเมืองในที่สุดนั้นอยู่ที่
ประชาชน ในรัฐประชาธิปไตยพหุนิยมสมัยใหม่ตามปกติ อ านาจจะถูกกลุ่ม หรือสถาบันต่าง ๆ 
น าไปใช้ในระบบปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อน ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงการประนีประนอม หรือต่อรองใน
กระบวนการตัดสินใจอุดมการณ์ของประชาธิปไตย รวมถึงแนวคิด ปัจเจกชนนิยม เสรีภาพ ความ
เสมอภาค ภราดรภาพ ประชาธิปไตยเริ่มต้นด้วยฐานคติแห่งอธิปไตยของปวงชน การมอบอ านาจ
สูงสุดทางการเมืองให้แก่ประชาชน ทั้งสมมติว่าคนสามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้ และ
สามารถตัดสินปัญหาศีลธรรม และการตัดสินปัญหาภาคปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ทั้ง
หมายอ้อมถึงการแสวงหาสัจธรรมอย่างต่อเนื่องในความหมายที่ว่าคนจะพยายามปรับปรุงวิถีท างที่
สร้างสถาบันทางสังคม และการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้ดีขึ้น  
 สรุปได้ว่า ความหมายระบอบประชาธิปไตย ตามทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว
มาข้างต้น จะเป็นระบอบการปกครองประเทศ ประชาชนมีอ านาจปกครองตนเอง โดยใช้
ประชาธิปไตย เน้นเรื่อง สิทธิ เสรีภาค ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม เป็นระบบทางการเมืองที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยผ่านผู้แทนของตน การปกครองที่อ านาจทางการเมืองในที่สุด
นั้นอยู่ที่ประชาชน โดยค านึงถึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ เคารพนับถือกัน มีกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
ใช้เสียงประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับมากท่ีสุด  
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 2.2.3   แนวคิดระบอบประชาธิปไตย 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เป็นแนวคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ จะมีรัฐสภาท าหน้าที่บัญญัติกฎหมาย มีคณะรัฐมนตรี บริหารประเทศ 
มีศาลที่ มี อิสระตัดสินข้อ พิพาทต่ าง  ๆ  เป็ นแนวคิดยกขึ้ นมาแทนที่ การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญจึงเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการที่จะสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคิดของ 
นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่แบ่งประชาธิปไตยออกเป็น 3 ลักษณะคือ เชิงอุดมการณ์ รูปแบบการปกครอง    
วิถีชีวิต ได้อธิบายได้ดังนี้     
   1. ในฐานะเป็นอุดมการณ์หรือปรัชญา (Philosophy) ทฤษฏีหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองประชาธิปไตยในความหมายนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องความคิด เป็นสภาพทางมโนธรรมทั้งของผู้น า
และคนทั่วไป คือทั้งของผู้บริหารประเทศและพลเมือง 
   2. ในฐานะเป็นรูปแบบการปกครอง (Form of Government) เป็นการพิจารณา
ประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างของรัฐบาลประชาธิปไตย เช่น เป็นระบบรัฐสภา เป็นระบบ
ประธานาธิบดี 
   3. ในฐานะเป็นวิถีประชาธิปไตย (Way of life) หมายถึง วิถีชีวิตแห่งการยอมรับ
เสียง ข้างมาก ความมีใจกว้าง การมีขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรง การเอาใจใส่ในกิจการบ้านเมือง  
อันเป็นเรื่องประพฤติในสังคม 
  จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปลักษณะที่ส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้ 
4 ประการ คือ 
   1. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในรัฐ อาจใช้
อ านาจทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 
   2. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิ
เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
   3. การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเอาเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือตัดสิน แต่ ใน
ขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยหรือคนส่วนน้อยของรัฐจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้
ประชาชนส่วนใหญ่กดข่ีข่มเหงอย่างผิดกฎหมาย หรือผิดธรรมนองคลองธรรม 
   4. กระบวนการของประชาธิปไตยคือวิธีการปกครองที่ได้รับความยินยอมพร้อมใจ
ของประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกในรูปของการเลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียงประชามติ       
การเสนอร่างกฎหมาย 
 
  



28 
 
  แนวคิดที่เน้นอุดมการณ์ 
   1. เชื่อมั่นและให้ความส าคัญในศักดิ์ศรีของบุคคล  
   2. เชื่อมั่นในสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์ในการใช้เหตุผลตัดสินปัญหา
โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยชักน า  
   3. เชื่อมั่นในความเสมอภาคภาพของบุคคลทางกฎหมายทางการเมืองโดยไม่มีเลือก
ปฏิบัติจากรัฐ 
   4. เชื่อมั่นในการปกครองด้วยเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย 
   5. เชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพในการพูด พิมพ์ โฆษณา สมาคม การรวมกลุ่ม 
   6. เชื่อว่าอ านาจการปกครองของรัฐบาลเกิดจากความยินยอมของประชาชนและ
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย มีสิทธิ์ถอดผู้ปกครองได้ถ้าผู้ปกครองขาดความชอบธรรม 
  แนวคิดที่เป็นระบอบการปกครอง 
   1. การท าความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการปกครองตนเองเป็น
เบื้องต้น คือ เมื่อเกิดมาก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนที่จะพ่ึงตนเอง เมื่อมีการศึกษาเล่าเรียน ต้องประกอบ
อาชีพเพ่ือให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
   2. ต้องรู้จักรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่และความประพฤติของตนเองให้มาก 
   3. ต้องรู้จักปกครองตนเองร่วมกันตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด จนถึงระดับประทศ ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นมา 
   4. ต้องรู้จักท ามาหากินในทางสุจริต ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อย 
   5. รู้จักช่วยกันก าหนดกติการ่วมกัน ช่วยกันดูแลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา    
นั้น ๆ บนพื้นฐานความเท่าเทียม ความยุติธรรม ความรักกัน ความปรารถนาดีต่อกันและกัน 
   6. รู้จักร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนสังคมท่ีอยู่อาศัย 
  แนวคิดที่เน้นฐานะวิถีชีวิต 
   1. ให้การยอมรับ และยึดเอาหลักความเสมอภาคระหว่างบุคคล ในการด าเนินชีวิต 
   2. เคารพในสิทธิเสรีภาพ และปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อื่น 
   3. การเคารพในกติกาประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติตามกติกา ได้แก่ เคารพใน
มติเสียงข้างมาก คุ้มครองเสียงส่วนน้อย 
   4. ให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง และกิจการบ้านเมืองอยู่
เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   5. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ส านึกในหน้าที่ของพลเมืองของตน 
   6. ท างานเป็นหมู่คณะ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 



29 
 
   7. เชื่อมั่นและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยถือว่าเป็นระบอบ
การปกครองที่มีประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวมมากกว่าระบบอ่ืน 
  แนวคิดนักวิชาการ 
   ศ.ดร. สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2538, หน้า 19) กล่าวถึง จอห์น ล็อค ซึ่ง จอห์น ล็อค 
ได้กล่าวไว้ว่า สิทธิพ้ืนฐานส าคัญของมนุษย์มี 3 ประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิใน
ทรัพย์สิน เพ่ือขจัดความไม่สะดวกให้หมดไปเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันในสังคม จึงตกลงยินยอมเห็นชอบ
โดย สมัครใจท าสัญญาประชาคม ว่าจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและเป็นรัฐที่จัดให้มีการปกครองทั้งจัด  
ตั้งขึ้นจากความยินยอมเห็นชอบร่วมกันเพ่ือสงวนรักษาสิทธิพ้ืนฐานไว้ แต่อ านาจสูงสุดนั้นต้อง ถือว่า
เป็นของประชาชน เสียงข้างมากเป็นผู้ก าหนดกฎหมาย กฎ กติกาที่ส าคัญและจ าเป็นของรัฐ อ านาจ
ในการออกกฎจึงเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐ ที่ใดไม่มีกฎหมายที่นั่นจะไม่มีเสรีภาพ แต่เสรีภาพของแต่ละ
คนอยู่ภายใต้การอนุญาตของกฎหมาย  
   ศ.ดร. สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2538, หน้า 210) กล่าวถึง รุสโซ ซึ่ง รุสโซ ได้กล่าวไว้ว่า 
สังคมมนุษย์เกิดขึ้นจากสัญญาของมนุษย์ซึ่งตกลงกันอย่างเสรีจะอยู่ร่วมกันภายใต้เจตจ านงร่วมที่ท าให้     
ทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาคกันในการช่วยกันธ ารงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน  
รัฐที่ดีที่สุด คือ รัฐที่รักษาไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสุขของประชาชน โดยจะต้องสร้าง       
ดุลยภาพระหว่างความสงบสุขสาธารณะและเสรีภาพของแต่ละคนให้ได้ ทั้งนี้ผู้ปกครองไม่ได้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย แต่เป็นเพียงผู้ที่ท าหน้าที่ให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจเท่านั้น  
   ดร. วิภาวรรณ ตุวยานนท์ (2528, หน้า 211) ได้แปลค ากล่าวของ มองเตสกิเออ    
ว่า การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยเป็นการปกครองที่เข้า
กันได้ดีกับสภาพจิตใจและสภาพอารมณ์ของประชาชนซึ่งสามารถวัดได้จากเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
ของรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นและมีอยู่เพ่ือสงวนรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพ
ทางการเมือง เพ่ือสร้างหลักประกันเสรีภาพของประชาชนจึงควรก าหนดกฎหมายให้แน่ชัด ทั้งการใช้
อ านาจของรัฐต้องมีการแยกใช้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ออกจากกันไม่ให้
คนเดียว หรือกลุ่มเดียวใช้อ านาจเกินกว่าหนึ่งอ านาจและให้อ านาจทั้งสามตรวจสอบกันเอง 
   กมล  สมวิเชียร  (2517, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่ า แนวคิด อุดมการณ์ ของ
ประชาธิปไตย คือ การยึดมั่นว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการปกครองที่
เห็นความส าคัญของประชาชน ไม่ใช่บุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว และมีความเชื่อม่ันในสติปัญญา เหตุผล 
ความสามารถของมนุษย์ในการตัดสินใจเลือกผู้น า เปลี่ยนตัวผู้น า และเลือกแนวทางพัฒนาสังคมของ
ตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าการศึกษาแตกต่างกันเพียงใด แต่ขณะเดียวกันก็มีหลักการที่ระบุว่า การให้
อ านาจต้องมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจในทางที่ผิดหรือไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ จึงให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเรียกอ านาจกลับคืนได้ 
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   เสกสรร  ประเสริฐกุล (2548, หน้า 51) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดประชาธิปไตยว่าได้
บรรจุอุดมคติทางการเมืองที่ส าคัญ ๆ ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ คือ 

    1. มีรัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชน หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง คือ 
ประชาชนเป็นผู้ถืออ านาจอธิปไตย สามารถแต่งตั้งและถอดถอนรัฐบาลได้ โดยผ่านกระบวนการที่    
ตกลงกัน 

    2. ระบอบการปกครองที่ฟังเสียงข้างมาก และในกรณีจ าเป็นก็ถือเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ โดยมิได้ละเมิดล่วงเกินสิทธิมูลฐานของฝ่ายข้างน้อย 

    3. มีการปกครอง โดยหลักนิติธรรมที่สามารถให้ความยุติธรรมได้อย่างเสมอหน้า 
โดยไม่ผันแปรไปตามประโยชน์และเจตนารมณ์ส่วนตัวของผู้ใด 

    4. มีการค้ าประกันสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

    5. มีการสืบทอดอ านาจจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งโดยสันติ 
   จักรกริช  ใจดี (2542, หน้า 13 – 14) ได้ให้หลักการของประชาธิปไตยที่เห็นว่ามี
ความส าคัญ ดังนี้ 
    1. การเลือกตั้งที่เสรี และเป็นธรรม (Free and fair election) การเลือกตั้งที่มี
ลักษณะเช่นนี้ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ประชาชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลไกทาง
การเมืองและอ านาจรัฐได้ การที่จะมีการเลือกตั้งแบบนี้ได้ทั้งระบบการเลือกตั้ง (Electoral System)  
และกระบวนการเลือกตั้ง (Electoral Process)  จะต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจนทุกขั้นตอน เช่น จะ
เลือกต าแหน่งใดบ้าง จะลงทะเบียนการเลือกตั้งอย่างไร จะหาเสียงอย่างไร จะนับคะแนนอย่างไร 
และรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งทั้งมวล 
    2 . รั ฐ บ า ล ที่ โ ป ร่ ง ใส  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ได้  (Open and accountable 
government) การตรวจสอบได้ของรัฐบาลมีอยู่ 2 ด้าน 
     2.1 ด้านกฎหมาย (Legal Accountability) คือ การท าหน้าที่ โดยอิสระ    
ของศาล 
     2.2 ด้านการเมือง (Political Accountability) คือ การท าหน้าที่ผ่านร่าง
กฎหมาย และควบคุมรัฐบาลของรัฐสภา นอกจากการตรวจสอบที่เป็นทางการดังกล่าวนี้แล้ว รัฐบาล
ประชาธิปไตยยังควรตอบสนองต่อมติมหาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  
    3. สิทธิทางการเมืองและพลเมือง (Civil and Political rights) สิทธิดังกล่าวนั้น
ครอบคลุมเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ในการรวมกันเป็นสมาคม ในการเดินทาง เลือกถิ่นที่อยู่ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

    4. สังคมที่เป็นประชาธิปไตย (Democratic Society) หรือประชาสังคม (Civil 
Society) คือ รูปแบบของการสมาคมทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้น โดยเป็นอิสระจาการชี้น าหรือบงการของรัฐ
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ประชาสังคมจะเป็นองค์กรอิสระที่ช่วยจ ากัดอ านาจของรัฐให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมท าให้มติ
สาธารณะเกิดขึ้นจากประชาชนอย่างแท้จริง และท าให้สังคมมีความมั่นใจในตัวเองที่จะต่อต้านการใช้
อ านาจปกครองโดยพลการ (Arbitrary rule) จากรัฐและรัฐบาล 
   จุมพล  หนิมพานิช (2544, หน้า 170) ได้เสนอแนะไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
การเมืองการปกครอง มีทั้งปัจจัยที่เป็นนามธรรม ปัจจัยที่เป็นรูปธรรม และปัจจัยสภาพแวดล้อม  ซึ่ง
ผู้ที่ต้องการศึกษาการเมืองการปกครองควรศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น 
หลักการปกครอง การกล่อมเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การเรียนรู้ทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญ รูปแบบการเมืองการปกครอง องค์การของรัฐ เป็นต้น 
   สมเกียรติ  วันทนะ (2544, หน้า 178-189) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อใดที่มีการพูดถึง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย แนวคิดบางประการจะต้องได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นพิเศษ ในฐานะที่มี
ส่วนเกี่ยวพันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ได้แก่  

    1. อ านาจของประชาชน (Popular sovereignty) หัวใจของประชาธิปไตย คือ 
อ านาจสูงสุดเด็ดขาดในแผ่นดินเป็นของประชาชน แนวคิดนี้เป็นหัวใจส าคัญที่ปรากฏทั้งในรากศัพท์
กรีกโบราณ และในสุนทรพจน์ที่เก็ตติสเบอร์ก เมื่อ พ.ศ. 1864 ของประธานาธิบดีลินคอล์น 

    2. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคล ( Individuals rights, 
liberty, and equality) เป็นแนวคิดที่เป็นหัวใจส าคัญของลัทธิเสรีนิยม ลัทธิเสรีนิยมมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับประชาธิปไตยมาก ประชาธิปไตยที่เรารู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันคือ เสรีประชาธิปไตย 
มากกว่าอย่างอ่ืน ประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นประเทศแนวหน้าที่ท าให้ก าเนิด
ระบอบประชาธิปไตยนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ เป็น “เสรีนิยม” ก่อนแล้วค่อยขยายเป็น 
“ประชาธิปไตย” ในภายหลัง แนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของปัจเจกบุคคลแบบที่
พัฒนาขึ้นมาภายใต้ลัทธิเสรีนิยม จึงถูกส่งผ่านเข้ามาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของอุดมการณ์ เสรี
ประชาธิปไตยโดยปริยาย  
    3. ฉันทานุมัติ (Consent) หรือการได้รับความยินยอมจากประชาชน ในการที่
ประชาชนถูกปกครองเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นโดยนัยแห่งตรรกะของแนวคิดของสองประการที่กล่าวไปแล้ว คือ ด้วยเหตุที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุด และมีสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งความเสมอภาคในอันที่จะใช้อ านาจ
ปกครองดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการปกครองขึ้นโดยสงบสุข ถ้าปราศจากเสียงซึ่งความ
ยินยอมท่ีถูกปกครองโดยประชาชนเอง 

    4 . การเป็ นตั วแทน  (Representation) ประชาธิป ไตยทางตรง (Direct 
democracy) ที่พบเมื่อเข้าประชุมก าเนิดนโยบายสาธารณะทั้งปวงด้วยตนเองนั้น ไม่อาจกระท าได้ใน
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สังคมการเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้น ประชาธิปไตยทั้งหลายจึงล้วนผูกเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า หมายถึง 
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือตัวแทน  
    5. การปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ (Majority rule) หากประชาธิปไตย หมายถึง          
การปกครองโดยประชาชนก็ย่อมหมายความว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนทั้งมวล  มิใช่แต่เพียง
บางส่วนของประชาชนเท่านั้น แต่ในโลกที่เป็นจริง การที่จะบรรลุถึงความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็น
เอกฉันท์เป็นสิ่งที่หาได้ยาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่หาไม่ได้ด้วยซ้ า ดังนั้น เมื่อมีความเห็นที่
แตกต่างกัน ข้อยุติที่ดีที่สุดที่จะบรรลุได้ในทางปฏิบัติจึงอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมาก 

    6. รัฐบาลที่ เปิดเผยและตรวจสอบได้  (Open and accountable govern-
ment) มี ความหมายส าคัญต่อประชาธิปไตย เพราะช่วยท าให้ประชาชนเห็นได้ว่า รัฐบาลท าอะไรที่
เป็นความสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่มีการคอร์รัปชั่นหรือไม่ และมีความผิดพลาดเชิงนโยบายหรือไม่อย่างไร 
ทั้งนี้ประชาชนจะได้ทราบสถานะของบ้านเมืองได้ทันการณ์ก่อนที่จะสายเกินแก้ นอกจากนี้รัฐบาลที่
เปิดเผยยังมีส่วนส าคัญในการพิทักษ์เสรีภาพให้แก่ปัจเจกบุคคลทั้งหลายอันเป็นพลเมืองด้วย 

    7. สาธารณะประโยชน์ (Public Interests) นอกจากจะเป็นการปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชนแล้ว ประชาธิปไตยยังเป็นการปกครองเพ่ือประชาชนอีกด้วย การปกครองที่
ได้ชื่อว่า “เพ่ือประชาชน” นี้เองเป็นที่มาของค าว่า “สาธารณะประโยชน์” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ผลประโยชน์ที่ประชาชนโดยส่วนรวมควรจะได้รับนั้นเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
ต่างจากผลประโยชน์ส่วนตัวที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีพึงได้ 
   อมร รักษาสัตย์  (2543, หน้า 37) ได้กล่าวถึงแนวคิดของโรเบิร์ด ดาร์ล (Robert 
Dahl) กล่าวว่า ลักษณะที่สามารถที่จะจัดว่าเป็นลักษณะของประชาธิปไตย จะต้องประกอบด้วย 9 
ประการ ดังนี้ 
    1. การควบคุมการตัดสินใจของรัฐบาลทางด้านนโยบายนั้น รัฐธรรมนูญต้อง
ก าหนดให้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการเลือกตั้งมา   
    2. เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งบ่อย ๆ 
และใสสะอาดมีการบีบบังคับกันน้อยที่สุด 
    3. ในทางปฏิบัติผู้บรรลุนิติภาวะเกือบทั้งหมดจะมีสิทธิไปออกเสียงในการ
เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ 
    4. ในทางปฏิบัติผู้บรรลุนิติภาวะทุกคนมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งสู่ต าแหน่งใน
รัฐบาลที่ต้องมาจากการเลือกตั้ง 
    5. พลเมืองมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มีภัยจากการถูกลงโทษ
เพราะเหตุแห่งการเมือง 
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    6. พลเมืองมีสิทธิที่จะแสวงหาแหล่งข่าวต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น แหล่งข่าวหลากหลาย
นั้นจะต้องมีอยู่ และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย 
    7. พลเมืองมีสิทธิที่จะจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรอิสระต่าง  ๆ รวมทั้งพรรค
การเมืองอิสระและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
    8. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องสามารถที่จะใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญได้โดยไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่ที่มิได้มาจากการเลือกตั้งขัดขวาง ประชาธิปไตยอยู่ในฐานะ
อันตราย ถ้าถูกนายทหารหรือข้าราชการประจ าที่มีการยึดแน่นหรือผู้จัดการรัฐวิสาหกิจ มีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติการต่าง ๆ ได้โดยอิสระ 
    9. รัฐบาลจะต้องปกครองตนเองได้จริง สามารถกระท าการต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
จากข้อจ ากัดที่ฝ่ายการเมืองอ่ืนมาครอบง า กล่าวคือ ไม่ถูกอิทธิพลภายนอกต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรนอก
ประเทศมาบีบบังคับได้ 
  สรุปได้ว่า  แนวคิดระบอบประชาธิปไตย มีความส าคัญต่อมนุษย์ มีความเชื่อมั่นว่า
มนุษย์ สามารถปกครองตนเองได้ สามารถเลือกผู้ปกครอง และถอดถอนผู้ปกครอง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย เป็นแนวคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ จะมีรัฐสภาท าหน้าที่บัญญัติกฎหมาย มีคณะรัฐมนตรี บริหารประเทศ มีศาลที่มีอิสระตัดสิน         
ข้อพิพาทต่าง ๆ แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญจึงเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการที่จะสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย แนวคิดของนักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่แบ่งประชาธิปไตยออกเป็น 3 
ลักษณะคือ เชิงอุดมการณ์ รูปแบบการปกครอง วิถีชีวิต แนวคิดด้านสิทธิพ้ืนฐานส าคัญของมนุษย์มี 3 
ประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในทรัพย์สิน  
 
 2.2.4  รูปแบบระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรูปแบบที่ส าคัญแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ระบบ
ประธานาธิบดี  และระบบรัฐสภา 
  ระบบประธานาธิบดี   
   รูปแบบของการปกครองในระบอบประธานาธิบดี เกิดขึ้นแห่งแรกที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลักการดังนี้ 
    1. มีการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) ได้แก่ การแบ่งแยกอ านาจ
หน้าที่ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารเป็นอิสระต่อการควบคุมของรัฐสภา ซึ่ง
รัฐสภาไม่มีอ านาจลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีหรือรัฐบาล ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งมาจาก
ประชาชน จะเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงต่อประธานาธิบดี
เท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ต้องไปร่วมประชุมรัฐสภา เพ่ือตอบกระทู้ถาม

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ระบอบประธานาธิบดี
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จากรัฐสภาแต่อย่างใด และรัฐมนตรีจะไม่สามารถเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ (ยกเว้นรองประธานาธิบดีที่จะ
เป็นประธานวุฒิสภาโดยต าแหน่ง) 
    2.  ใช้หลักการคานอ านาจ (Balance of Power) เนื่องจากทั้งประธานาธิบดี
และรัฐสภาต่างได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ดังนั้น จึงมีการแบ่งแยกอ านาจกันอย่างเด็ดขาดทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้วิธีตรวจสอบและคานอ านาจซึ่งกันและกัน (Check and 
Balance) ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อ านาจมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีมีอ านาจใน
การใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) โดยการไม่ลงนามในกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่รัฐสภามี
อ านาจลบล้างสิทธิยับยั้งดังกล่าวของประธานาธิบดีได้ด้วยการลงคะแนนรอบสอง ซึ่งหากคะแนนเสียง
ของสมาชิกสภาทั้งสองยืนยันด้วยคะแนน 2 ใน 3 ก็จะถือว่ากฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ได้ 
    3. รัฐสภามีอ านาจในการกล่าวโทษประธานาธิบดี เรียกว่าการ อิมพีชเมนท์ 
(Impeachment) โดยการที่จะมีการอิมพีชเมนท์นั้นต้องมีคะแนน 2 ใน 3 ของรัฐสภา และขั้นตอน
สุดท้ายวุฒิสภาจะเป็นผู้ปลด (Removal) ประธานาธิบดีด้วยเสียง 2 ใน 3 ของวุฒิสภา 
    4. วุฒิสภามีอ านาจในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร         
(เป็นรายบุคคล) อาทิเช่น รัฐมนตรี หรือเอกอัครราชทูตตามที่ประธานาธิบดีเสนอมา หากวุฒิสภา
ไม่ให้ความเห็นชอบก็จะด ารงต าแหน่งไม่ได้ 
    5. การเข้าสู่ต าแหน่งของตุลาการ ส าหรับต าแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงที่อยู่ได้จน
ตลอดชีวิตนั้น อ านาจในการแต่งตั้งเป็นของประธานาธิบดี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อน ส่วนผู้พิพากษาอ่ืนล้วนมาจากการเลือกตั้ง (ยกเว้นต าแหน่ง Associate Judge) ซึ่งศาลสูง 
(Supreme Court) ในระบอบประธานาธิบดีนี้มีอ านาจชี้ขาดว่ากฎหมายฉบับใดที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ออกมานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ     
ซึ่งหากกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนั้นเป็นอันตกไป 
    6. ประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นคนคนเดียวกัน เพราะประธานาธิบดี
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศ ท าให้ประธานาธิบดีมีอ านาจในการบริหารประเทศ
อย่างมากมาย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในฐานะประมุขของประเทศอีกด้วย ซึ่งแตกต่าง
จากระบอบรัฐสภาที่ประมุขของประเทศกับหัวหน้าฝ่ายบริหารจะเป็นคนละคนกัน 
  ระบบรัฐสภา 
   การปกครองระบบรัฐสภา เป็นการปกครองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที 17 ซึ่งเป็นผลมา   
จากการการช่วงชิงอ านาจระหว่างกษัตริย์กับสภาที่ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษจึงถือได้ว่าเป็น
ต้นแบบของรูปแบบรัฐบาลแบบนี้  รัฐสภาในประเทศอังกฤษสมัยนั้นถูกจัดตั้ งขึ้นในสมัยที่
พระมหากษัตริย์ยังคงอ านาจเด็ดขาดอยู่ รัฐสภาอังกฤษขณะนั้นเป็นสภาที่รวมของชนชั้นต่าง  ๆ ซึ่ง
เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่เป็นสามัญชนเข้าไปนั่งในรัฐสภาด้วย รัฐสภาจึงเป็นสถาบันทางการเมือง
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เพียงแห่งเดียวที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองได้ รัฐสภาจึงเป็นสถาบันของประชาชน ก็
คือรัฐสภาได้เข้ามามีบทบาทควบคุมการใช้อ านาจของกษัตริย์รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
อีกด้วย  
   หลักการส าคัญของการปกครองระบอบรัฐสภาคือ  
    1. ต าแหน่งประมุขของประเทศแยกออกจากต าแหน่งบริหาร ในระบบรัฐสภานี้ 
ประมุขของประเทศมีหน้าที่ในฐานะประมุขเพียงอย่างเดียว ไม่มีบทบาทหรือ  อ านาจในการบริหาร
ประมุขของประเทศนี้จะมาจากการสืบเชื้อสายตามราชวงศ์ ของระบบกษัตริย์ก็ได้ หรืออาจะเป็นคน
ธรรมดาที่ได้รับเลือกตั้งในเป็นประมุขตามก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ประมุขของรัฐจะมาท า หน้าที่
เป็นประธานในพิธีการ (Ceremonial) ของรัฐ เป็นผู้รับรองทูตต่างประเทศ หรือลงนามประกอบ
กฎหมายต่าง ๆ รัฐสภาจึงเป็นสถาบันทางการเมืองเพียงแห่งเดียวที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีบทบาททาง
การเมืองได ้ 
    2. ตัวแทนของประชาชนท าหน้าที่นิติบัญญัติ จากการที่รัฐสภาเป็นสถาบันที่เป็น
ตัวแทนของประชาชน ตามหลักการนี้แล้วรัฐสภาจึงมีอ านาจสูงสุด ถึงกับมีการกล่าวกันในประเทศ
อังกฤษว่า รัฐสภาของอังกฤษเป็นสถาบันที่มีอ านาจสูงสุดในประเทศ รัฐสภามีอ านาจที่จะไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้ เพราะรัฐสภาจะเป็นผู้เลือกรัฐบาลขึ้นมาท าหน้าที่บริหาร เมื่อถึงเวลาที่รัฐสภาไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล รัฐบาลจึงต้องออกจากต าแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็มีสิทธิที่จะยุบ
สภาได้ ซึ่งถือเป็นการล้างไพ่ คือล้มทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติไปในตัว เป็นการคืนอ านาจให้แก่
ประชาชน อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในระบบรัฐสภานี้ก็ คือการที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
ต่างหากที่ดูเหมือนว่าจะมีอ านาจที่แท้จริง ทั้งในทางบริหารและนิติบัญญัติ ทั้งนี้เพราะคณะรัฐมนตรี
มักจะคุมเสียงข้างมากในพรรคการเมืองของรัฐสภา ด้วยเหตุนี้หากนักการเมืองในพรรคการเมืองทาง
ฝ่ายรัฐบาลมีความสามัคคีไม่แตกแถว อ านาจของรัฐบาลก็จะมีความมั่นคงสูง 
    3. คณะรัฐบาลมาจากรัฐสภา หลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของรัฐบาล
รูปแบบนี้ คือ คณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ต้องมาจากสมาชิกรัฐสภา เพราะถือว่าสมาชิกรัฐสภา  มาจาก
ประชาชน ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นตัวแทนจากประชาชนด้วย ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
เราก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาเราจึงเห็นได้ว่า
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะท าหน้ าที่ สอดประสานและรับผิดชอบร่วมกัน  (Collective 
Responsibility) ในการบริหารประเทศ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้น า ของฝ่ายบริหารจึงเป็นผู้น า 
ของพรรคการเมืองในรัฐสภาในขณะเดียวกันไปด้วย  
    4. การคงอยู่ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของรัฐสภา กล่าวคือถ้ารัฐสภาไม่
รับรองนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใด คณะรัฐมนตรีชุดนั้นก็ต้องลาออกจากต าแหน่ง หรือยุบสภา
เพ่ือให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง และการที่คณะรัฐมนตรีจะคงอยู่หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการ
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ตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ดังนั้นการปกครองในรูปแบบนี้จึงถือได้ว่าองค์การ   
นิติบัญญัติมีอ านาจ สูงสุดตามหลักปรัชญาที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยมีตัวแทนไป 
ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
  อมร รักษาสัตย์ และคณะ (2538, หน้า 13) ได้กล่าวถึง อริสโตเติล โดย อริสโตเติล ได้
ให้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. ราชาธิปไตย (Monarchy)  
   2. อภิชนาธิปไตย  (Aristocracy) 
   3. รัฐธรรมนูญ  (Polity) 
   4. ทรราช  (Tyranny) 
   5. คณาธิปไตย  (Oligarchy) 
   6. ประชาธิปไตย  (Democracy)  
  ชรินทร์  สันประเสริฐ ได้ศึกษาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า แนวคิดในการ
ใช้รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานมาจากความคิดความเชื่อที่สามารถแยก
ได้ดังนี ้
   1. เชื่อในเรื่องการมองคนและโลกในแง่ดี เพราะคนเรามองเพ่ือนร่วมสังคมว่าเป็น 
คนดี มีเหตุผล สามารถปกครองตนเองได้ จะส่งผลให้เป็นมิตรต่อกัน การมีส่วนร่วมในการปกครอง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องท า มีความหวังความศรัทธาว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองการ
ปกครองที่สามารถให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนรวมได้ 
   2. เชื่อในเรื่องการเป็นปัจเจกชนนิยม เป็นการยอมรับในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มีค่าและจ าเป็นต้องรับการคุ้มครองจากรัฐ ยอมรับใน
ความแตกต่างของบุคคลอื่น 
   3. เชื่อว่ารัฐเป็นเพียงเครื่องมือของประชาชนเท่านั้น ถือว่ารัฐเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินหรือความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้ความส าคัญแก่สังคมมากกว่ารัฐ เพราะสังคมด ารงอยู่ได้
เพราะตนเอง แต่รัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยเหลือสังคมเก้ือกูลบรรดาคนในสังคม 
   4. เชื่อในเรื่องความชอบธรรมของอ านาจ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
ผู้ปกครองหรือรัฐต้องมีความชอบธรรมในการขึ้นสู่อ านาจ ใช้อ านาจ การสืบทอดอ านาจ เพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันคงให้กับการปกครอง ความชอบธรรมคือการยอมรับของประชาชน 
   5. เชื่อว่าประชาชนมีความรู้เพียงพอที่จะตัดสินใจเลือกผู้ปกครองและสามารถ
ควบคุมการกระท าของผู้ปกครองได้ ผู้ปกครองมาจากประชาชนจะใช้อ านาจกระท าใด ๆ จ าเป็นต้อง         
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ถูกควบคุมและอยู่ในขอบเขตจ ากัด การใช้อ านาจจ ากัดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายในฐานะที่เป็น
ประชาคมท่ีทุกคนยอมรับ 
  สรุปได้ว่า  รูปแบบระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
นั้น มีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ  
   1. รูปแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเป็นผู้บริหาร 
โดยคัดเลือกผู้แทนเข้าไปในรัฐสภา ในรัฐสภามีสองสภาที่ต้องท างานและประชุมร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุป 
โดยมีสภาผู้แทนราษฎร เลือกมาจากประชาชนเสียงข้างมาก เพ่ือท าการบริหารประเทศ เสนอร่าง
กฎหมาย และในรัฐสภาจะมีวุฒิสภา ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง โดยที่จะเลือกผู้ที่ทรงคุณวุฒิ หรือมาจาก
การเลือกตั้ง หรือจะแบ่งส่วนให้มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง เพ่ือน ามาตรวจสอบการเสนอร่าง
กฎหมาย ซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมาย เลือกรัฐบาลบริหารประเทศ อีกทั้งต้องคอยควบคุม
ตรวจสอบการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและนโยบายที่ได้ให้ไว้ ซึ่ง
รัฐสภาสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพ่ือให้มีการตรวจสอบรัฐบาลได้ ส่วนรัฐบาลก็สามารถให้มี
การยุบสภาได้ ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแยกออกเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น 
ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย เป็นต้น   
   2. รูปแบบประธานาธิบดี ซึ่งอ านาจบริหารเป็นของประธานาธิบดี ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือกรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ แต่รัฐสภาในรูปแบบนี้
ไม่สามารถที่จะให้มีการยุบสภาได้  ส่วนอ านาจนิติบัญ ญัติ  ประกอบด้วยสองสภา คือ สภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และวุฒิสภา สามารถมาจากการเลือกตั้ง หรือ
มาจากการแต่งตั้งก็ได้ ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย แต่ไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลได้ ดังนั้นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ส่วน
อ านาจตุลาการนั้นแยกออกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท าให้ขั้วอ านาจทั้งสามฝ่ายแยกออกจากกัน โดย
ถ่วงดุลอ านาจกันได้อย่างชัดเจน ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล 
ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น     
   3. รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ซึ่งการปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ 
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศและยังเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล โดยที่ประธานาธิบดีจะ
แบ่งอ านาจให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในการ
รับรองใช้กฎหมาย ท าให้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อทั้ งประธานาธิบดีและรัฐสภา ทั้ ง
ประธานาธิบดีและรัฐสภาจึงมีอ านาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนประธานาธิบดีมีอ านาจ
เป็นอิสระสูง จะเป็นผู้รับรองการท างานของนายกรัฐมนตรี ออกนโยบาย และควบคุมอ านาจทางการ
เมืองทั้งในและระหว่างประเทศ เช่น การทหาร การทูตระหว่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีอ านาจใน
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การประกาศยุบสภาอีกด้วย ส่วนอ านาจฝ่ายนิติบัญญัตินั้น มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย และควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน  เป็ นระบบสองสภาเช่น เดี ยวกัน  มีทั้ งสมาชิกวุฒิ สภา และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน โดยสภาสามารถยื่นอภิปราย  ไม่
ไว้วางใจรัฐบาลได้ ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบกันและกันได้ ส่วนอ านาจตุลาการนั้น
แบ่งแยกเบ็ดเสร็จโดยเด็ดขาด ประเทศท่ีมีการใช้รูปแบบนี้ เช่น ฝรั่งเศส อินเดีย  
 2.2.5  แนวคิดประชาธิปไตย 
  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีรูปแบบการปกครองและวิธีการด าเนินชีวิต    
ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ โดยที่รัฐยอมให้ประชาชนใน
ประเทศมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎหมายต้องเป็น
เจตนารมณ์ ของป ระชาชน โดยส่ วน รวม  โดย  อับ รา ฮัม  ลิ น คอล์ น  (Abraham Lincoln)               
อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ไว้ว่า “รัฐบาลประชาธิปไตย 
คือ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” ซึ่งค ากล่าวนี้สามารถขยายความได้ ดังนี้  
   รัฐบาลของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของ รัฐบาล คือ 
มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ถ้าผู้ปกครองไม่
บริหารปกครองประเทศเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม รัฐบาลของประชาชนอาจ
ขยายความรวมถึงความผูกผันของประชาชนที่มีต่อระบอบการเมือง เป็นหลักยึดพ้ืนฐานในการ
แสวงหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นนัยของการสร้างพันธะยึดเหนี่ยวที่
เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กล่าวคือ การก าหนดให้อ านาจ
สูงสุดในการเมืองการปกครอง หรืออ านาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลนั่นเอง เช่น 
การก าหนดให้ผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยการเปิดให้มีการใช้สิทธิออกเสียงเป็นการ
ทั่วไปของประชาชน การก าหนดให้การใช้อ านาจของผู้ปกครองต้องอยู่บนพ้ืนฐานความยินยอมของ
ประชาชน และการก าหนดให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดความตกลงใจในการปกครอง การเปลี่ยนแปลง
และการยกเลิกสัญญาประชาคม เป็นต้น 
   รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็น
ผู้ปกครอง หากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศ การเป็นผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนราษฎรต้องไม่ถูกจ ากัดให้อยู่ในแวดวงของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ ต้องมีการเปิด
โอกาสให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เป็นหลักยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งที่เป็นกระบวนวิถีทางการเมือง
การปกครอง ซึ่งเป็นนัยของการสร้างกระบวนการทางการเมืองการปกครองให้รองรับกับการก ากับ
ควบคุมของประชาชนในรูปของการสร้างวิถีทางในการใช้สิทธิเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนคู่ขนานกันไปกับวิถีทางในการใช้อ านาจของผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบ และตอบสนอง
ต่อประชาชนพร้อมกันไปด้วยซึ่งเป็นวิถีทางของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
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ผู้รับการปกครอง ดังเช่น การก าหนดให้ใช้เสียงข้างมากในการปกครองโดยต้องเคารพเสียงข้างน้อย
ด้วย การยึดเจตนารมณ์ของฝ่ายประชาชนเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงพันธะผูกพันสัญญาประชาคมแก่ฝ่าย
ผู้ปกครอง และการเคารพความเป็นสูงสุดของสัญญาประชาคมที่ผู้ปกครองจะละเมิดมิได้ 
   รัฐบาลเพ่ือประชาชน (Rule for people) หมายความว่า รัฐบาลหรือคณะบุคคลที่
ขึ้นปกครองประเทศนั้น จะต้องมีจุดประสงค์เพ่ือความผาสุกของปวงชนเป็นหลัก และพยายามที่จะ
บริหารสังคมให้ด าเนินไปตามวิถีที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายนั้น หลักการรัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน เป็นหลักการที่ใช้วัดว่ารัฐบาลที่ปกครองอยู่ เป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่ การที่รัฐบาลใดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะ
ครบทั้ง 3 ประการ คือ 1) เป็นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 2) การเลือกตั้งนั้นเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีสิทธิเสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้ง และ 3) รัฐบาลจะต้องบริหารประเทศตามความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข 

   รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจะมีเพียงลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือสองลักษณะไม่ได้ 
จะต้องมีครบทั้งสามลักษณะ การปกครองเพ่ือประชาชน เป็นหลักยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งที่เป็น
ความชอบธรรมของรัฐบาลที่ยุติธรรม ซึ่งเป็นนัยของการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอ านาจของ
องค์กรรัฐบาลให้สอดคล้องกับครรลองของระบอบการเมืองการปกครองอันเป็นการสร้างหลักประกัน
ขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้อ านาจการปกครองที่ยุติธรรมของรัฐบาล และการได้รับความ
ยินยอมจากประชาชนในความชอบธรรมของการใช้อ านาจการปกครองนั้นด้วย เพ่ือให้ประชาชน
เชื่อมั่นในการไม่อาจบิดพลิ้วการใช้อ านาจการปกครองของรัฐบาลให้บิดเบือนไปจากกฎหมาย อันเป็น
ตัวแทนเจตนารมณ์ร่วมของสัญญาประชาคมได้ ซึ่งจะเป็นหนทางส าคัญในการเอ้ือประโยชน์ให้เกิด
ความยุติธรรมในการปกครองได้ในที่สุด  
   โดยเฉพาะการที่รัฐบาลจะต้องท าหน้าที่ในการรักษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์
ตามสัญญาประชาคมของประชาชน ซึ่งถือว่ามีความสูงสุดโดยที่รัฐบาลจะละเมิดมิได้นั่นเอง ดังเช่น 
การก าหนดให้อ านาจนิติบัญญัติเป็นอ านาจสูงสุดในการออกกฎหมาย โดยที่ฝ่ายบริหารนั้นเป็น
เจ้าหน้าที่ของประชาชนในการท าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของ
ประชาชน นั้น 

   การก าหนดให้รัฐบาลต้องสร้าง และรักษาความชอบธรรมในการปกครอง โดยการ
สงวนสิทธิให้ประชาชนเป็นฝ่ายให้การยอมรับหรือปฏิเสธการมีอ านาจเหนือตนของรัฐบาลได้ รวมทั้ง
การก าหนดให้ถือเอาประเด็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง สิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคเป็นเครือ่งมือของประชาชนในการท าและยกเลิกสัญญาประชาคม 
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  สรุปได้ว่า แนวคิดประชาธิปไตย คือ “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” หมายถึง การที่ประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของ รัฐบาล คือ      
มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ ถ้าผู้ปกครองไม่
บริหารปกครองประเทศเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  ประชาชนหรือพลเมือง  
ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครอง หากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน  การเป็นผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนราษฎรต้องไม่ถูกจ ากัดให้อยู่ในแวดวงของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2.2.6  สรุประบอบประชาธิปไตย 
  ตามหลักแนวคิดของอริสโตเติล ที่เป็นต้นแบบของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย 
จะมีแนวคิดหลักในด้านการมีเสรีภาพทางการเมือง มีฝ่ายนิติบัญญัติ มีเจตนารมณ์ของส่วนรวม        
มีเสรีภาพของพลเมือง ในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง การได้รับบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกัน การมี
อ านาจกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติตามข้อกฎหมายถือเป็นความเรียบร้อย และความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงปฏิบัติ
ร่วมกัน ท าให้ไม่เกิดความรุนแรง ไม่มีการกดขี่กัน แนวคิดประชาธิปไตยของอริสโตเติล หลาย ๆ 
ประเทศได้น ามาเป็นรูปแบบการปกครองประเทศของตนเอง  

  ระบอบประชาธิปไตย ตามหลักแนวคิดนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน จะมีแนวคิดที่คล้ายกัน 
คือ ยึดหลักอธิปไตยของปวงชน หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักภราดรภาพ หลักกฎหมาย 
หลักเสียงข้างมาก โดยยึดเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการ
บริหารประเทศโดยเลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปบริหารประเทศ หากผู้แทนที่ถูกเลือกเข้าไปบริหาร
จัดการประเทศไม่เหมาะสมก็สามารถถอดถอนได้ ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครอง
ประชาชน โดยประชาชนเอง และก็เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

 

2.3  สรุปการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีมาแล้ว โดยเริ่ม
ครั้งแรกที่ประเทศกรีซ มีรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยทางตรง ต่อมาระยะหลัง พลเมืองมากขึ้น 
จึงเกิดระบอบการปกครองประชาธิปไตยทางอ้อม ระบอบประชาธิปไตยมองว่าบุคคลมีเสรีภาพและ
เท่าเทียมในศักดิ์ศรีและความเป็นคน การที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง หมายความว่า คนจะต้อง
ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อ่ืน เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่า 
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ปกครองเอง การที่ประชาชนจะปกครอง
ตนเองได้จะต้องมีเสรีภาพอย่างแท้จริง มีเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพในการพูด เขียนและ
วิพากษ์วิจารณ์ เสรีภาพในทางการเมือง ได้แก่ เสรีภาพในการเลือกผู้แทนเพ่ือที่จะไปท าหน้าที่หรือ
แสดงเจตนารมณ์แทนปวงชน และมีความเท่าเทียมกัน คือ ประชาชนแต่ละคนต่างมีคะแนนเสียง 1 
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เสียงไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร ส่วนเสรีภาพในการพูด เช่น วิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งควบคู่กับเสรีภาพ
ทางการเมือง คือ ถ้ารัฐบาลให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกตั้ง แต่ไม่ให้ประชาชนพูด เขียนหรือ
วิพากษ์วิจารณ์โดยเสรีแล้ว ประชาชนก็จะไม่มีโอกาสได้แสดงออกให้รัฐบาลหรือรัฐสภาได้ทราบความ
ต้องการของประชาชน เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาธิปไตยจะไร้ความหมาย เสรีภาพในการพูด การเขียนและ
การวิพากษ์วิจารณ์รวมถึง การที่รัฐเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 
ต่อนโยบาย ตลอดจนการด าเนินงานของรัฐอีกด้วย เป็นตัวควบคุมหรือตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งที่จะท าให้
การด าเนินงานได้ท าไปเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมจริง ๆ มากกว่าที่จะกระท าเพ่ือผลประโยชน์คน
บางคนบางกลุ่ม สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์มีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเต็มใจที่จะประนีประนอม
ผ่อนปรนให้กันและกัน  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรูปแบบที่ส าคัญแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ระบบ
ประธานาธิบดี และระบบรัฐสภา 
 รูปแบบระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น มีอยู่
ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ  
  1. รูปแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเป็นผู้บริหาร 
โดยคัดเลือกผู้แทนเข้าไปในรัฐสภา 
  2. รูปแบบประธานาธิบดี ซึ่งอ านาจบริหารเป็นของประธานาธิบดี ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 
  3. รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ซึ่งการปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ 
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศและยังเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล 
 รัฐที่มีการปกครองเป็นประชาธิปไตยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการครบถ้วนจึงจะ
เรียกได้ว่ารัฐนั้นมีการปกครองระบอบอย่างประชาธิปไตยแท้จริง ซึ่งสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้จาก
สภานิติบัญญัติของรัฐนั้นว่า มีผู้แทนของปวงชนเข้าไปเพ่ือออกฎหมายหรือไม่  เพราะการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่อ านาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชน ซึ่งองค์ประกอบที่
ส าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย  
  1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะ
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตน   
เข้าไปท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
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  2. หลักเสรีภาพ ความเป็นอิสระในการคิด การค้นหา การเรียนรู้ การเลือก การ
ตัดสินใจ การแสดงออก มีอิสระในด้านการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพการนับถือศาสนา 
การศึกษา การแสดงออกทางการเมือง   
  3. หลักความเสมอภาค มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ ความเท่า
เทียมกันในสิ่งที่มนุษย์จะมีความเท่าเทียมกันได้ ทุกคนที่เกิดมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็น
ประชากรของรัฐ  ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ    
  4. หลักการเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่  (Majority rule) การปกครองโดย
ประชาชนก็ย่อมหมายความว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนทั้งมวล  มิใช่แต่เพียงบางส่วนของ
ประชาชนเท่านั้น มีการเลือกตั้งใช้หลักของอ านาจของปวงชน เสียงส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของ
ประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน   
  5. หลักกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการปกครองในระบอบนี้
ก็มิได้ถือว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลก หากแต่ว่าเป็นการปกครองที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด 
 รัฐที่มีการปกครองเป็นประชาธิปไตยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการข้างต้น
ครบถ้วนจึงจะเรียกได้ว่ารัฐนั้นมีการปกครองระบอบอย่างประชาธิปไตยแท้จริง ซึ่งสามารถพิจารณา
เบื้องต้นได้จากสภานิติบัญญัติของรัฐนั้นว่า มีผู้แทนของปวงชนเข้าไปเพื่อออกฎหมายหรือไม่ 



 
 

บทท่ี 3 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธ ี

 

3.1  การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธ ี
 การปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตและความหมายที่กว้างขวาง
มากซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่ในแง่ของเชิงรัฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึง
การปกครองตนเอง การปกครองบุคคลในครอบครัว การท าหน้าที่ของตนที่มีอยู่ และรวมถึงการท า
หน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนด้วย ดังเช่นผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้  
 3.1.1  ความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
  “การปกครอง” ในความหมายทั่วไปที่มีใช้อยู่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นความหมาย   
ที่กว้างขวาง และมิได้จ ากัดอยู่ในวงแคบที่หมายถึงเฉพาะการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ในทางการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การท าหน้าที่คุ้มครองดูแลในฐานะที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ท าหน้าที่คุ้มครองดูแลบุตรหลานของตนในครอบครัว อุปัชฌาย์ท าหน้าที่
คุ้มครองดูแลสัทธิวิหาริก อาจารย์ท าหน้าที่คุ้มครองดูแลอันเตวาสิก ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ท าหน้าที่ 
คุ้มครองดูแลลูกบ้านของตน หรือพระเจ้าแผ่นดินท าหน้าที่คุ้มครองดูแลไพร่ฟ้าประชาชนในแว่นแคว้น
ของพระองค์ (วศิน อินทสระ, 2527, หน้า 9-14) ดังนั้นจะพบว่าในความหมายของการปกครองที่มีใช้
อยู่และเกี่ยวข้องกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป จึงมิได้มุ่งเน้นอยู่ที่ฐานะโดยสมมติทาง
สังคม แต่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลให้รู้จักและเข้าความจริงตามธรรมชาติแล้วไปท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทาง
สังคมนั้นด้วยจิตส านึกอันถูกต้องและโดยชอบธรรม 
  การอธิบายความหมายของการปกครองในคัมภีร์ที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา มิได้มีการ
อธิบายหรือให้ความหมายไว้โดยตรง เช่น ความหมายการปกครองในเชิงรัฐศาสตร์ แต่ได้อธิบายไว้โดย
ความหมายรวม ดังเช่น 
   การอธิบายในเรื่องการครอบครองทรัพย์ของอรรถกถาจารย์ ที่กล่าวถึงเรื่องสิ่งของที่
เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ในการปกครอง ดังกล่าวนี้ว่า สิ่งของอันเจ้าของไม่ได้ให้ ชื่อว่า อันเขายังไม่ได้ 
ละวางเพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้สละพ้นมือของตน หรือจากที่ ๆ ตั้งอยู่เดิม ชื่อว่าอันเจ้าของยังไม่ได้
สละทิ้ง เพราะว่าแม้ทรัพย์ตั้งอยู่ในที่เดิมแล้ว แต่เจ้าของก็ยังไม่ได้สละทิ้งเพราะยังไม่หมดความ
เสียดาย ชื่อว่าอันเจ้าของรักษาอยู่ เพราะเป็นของเจ้าของยังรักษาไว้ โดยจัดแจงการอารักขาอยู่ ชื่อว่า 
อันเขายังคุ้มครองอยู่เพราะเป็นของที่เจ้าของใส่ไว้ในที่ท้ังหลายมีตู้เป็นต้นแล้วปกครองไว้ 
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   เมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงใคร่ครวญ ความสุขในราชสมบัติมีนิดหน่อย มีโทษมาก  
ส่วนความสุขในสมณธรรม มีอานิสงส์มากไพบูลย์ และอันอุดมบุรุษซ่องเสพ แล้วตรัสสั่งอ ามาตย์คน
หนึ่งว่าเจ้าจงปกครองราชสมบัตินี้ (ขุ.สุ.อ., เล่ม 46, ข้อ 124) 
  จากข้อความดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การครอบครอง การคุ้มครองโดยเปิดเผย หรือ
การถือเอาอาการที่แสดงออกว่า การที่ยังมีใจที่คิดจะครอบครองสิ่งต่าง  ๆ นั้นอยู่ เพ่ือการดูแล  
คุ้มครองหรือการบริหาร ก็อยู่ในความหมายของการปกครองตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกัน 
  นอกจากนี้แล้ว ความหมายในทัศนะของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายความหมาย
ของการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา เอาไว้ เช่น 
   สมัยครั้งพระพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระเจ้าจักรพรรดิที่ เป็นราชา  
“ธรรมราชา” มีลักษณะการใช้ธรรมะเป็นเครื่องปกครอง ยึดหลักธรรมเป็นเครื่องประพฤติ
เปรียบเทียบกับการเป็น “ธรรมราชา” ของพระพุทธองค์ว่า เป็นผู้ปกครองหรือผู้น าที่ดีที่สุด          
ดังพระด ารัสว่า “พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นพระธรรมราชา..ปกป้องคุ้มครองข้าราชบริพาร 
โดยธรรม” (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2538, หน้า 79) 
   “รัฐใดที่ปกครองด้วยธรรมทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง เป็นความหมายที่กว้าง  
ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของรัฐ สังคม และประชาชน กล่าวคือ การท าหน้าที่ของตนในฐานะ
ผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข โดยตั้งตนให้อยู่ในธรรม (อังคณา ปิยะนันท์, 2548, 
หน้า 14) 
  สรุปได้ว่า จากความหมายของการปกครองต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่าการ
ปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง การดูแลคุ้มครองป้องกันและบริหารตนเอง หรือผู้อื่นตาม
ฐานะหน้าที่ของตนที่มีอยู่ด้วยจิตส านึกอันถูกต้อง และเป็นไปโดยความชอบธรรม 
 3.1.2  แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
  การปกครองที่มีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองแบบธรรมาภิบาล ดังนี้  
   1. พุทธศาสนากับระบบประชาธิปไตย  
    ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบบที่อ านาจเป็นของประชาชน 
ลักษณะส าคัญของระบบนี้ก็คือ การที่ประชาชนในรัฐมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามกฎหมาย  
ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  (อังคณา ปิยะนันท์, 2548,       
หน้า 105) และมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องน้อยกว่าการปกครองในระบบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้  
และสอดคล้องกับแนวคิดของการปกครองของพุทธศาสนา คือ อธิปไตย แปลว่า “ความเป็นใหญ่  
หรือภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่” ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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     1. อัตตาธิปไตย 
     2. โลกาธิปไตย 
     3. ธัมมาธิปไตย   
    ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภความถูกต้อง  
เป็นจริง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538, หน้า  223)  
    อธิปไตยในพระสูตร กับ อธิปไตยในระบบการปกครองมีความหมายแตกต่างกัน  
ความหมายในพระสูตรนั้น เป็นหลักธรรม เป็นข้อปฏิบัติอยู่ที่แต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ในการปกครองใด
ระบบใด ทุกคนสามารถเป็นอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธัมมาธิปไตยได้ทั้งนั้น แต่ส าหรับผู้ที่เป็น
หัวหน้าหมู่หรือผู้ปกครอง พึงถือหลักธัมมาธิปไตย (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538,        
หน้า 223) ส่วนอธิปไตยในความหมายของการเมืองการปกครองนั้นเน้นถึงความเป็นใหญ่ในการ
ปกครองหรืออ านาจว่าควรจะอยู่ที่ ใด เช่น ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ ในการปกครองก็เรียกว่า
ประชาธิปไตย อธิปไตย 3 ในความหมายตามพระสูตรนั้นมีส่วนดีอย่างเดียว แต่เมื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในทางโลกเกี่ยวกับระบบหรือวิธีการปกครอง อัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย 
เพราะสามารถใช้ไปในทางที่ดีหรือในทางที่เสียก็ได้ ส่วนธัมมาธิปไตยนั้น มีแต่ส่วนดีอย่างเดียวแต่
ขึ้นอยู่กับความรู้และปัญญาของผู้นั้นว่า จะมีสติปัญญา รู้ดีรู้ชั่ว อะไรถูกต้องหรือดีงามแค่ไหนเพียงไร 
ดังนั้นประชาธิปไตย จึงเปรียบเทียบได้กับโลกาธิปไตย เพราะเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ การมี
เสียงข้างมากไม่ใช่หมายความว่าจะมีความถูกต้องเสมอไป เพราะเสียงส่วนใหญ่อาจเป็นเสียงที่ผิดก็ได้ 
ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงอยู่ในกรอบของธัมมาธิปไตยหรือกรอบของความถูกต้องชอบธรรมด้วย 
    หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย มี 5 ประการ คือ  
     1. หลักการมีส่วนร่วมในการปกครอง หรือการมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ใน
หลักของพุทธศาสนาก็มีการบัญญัติวินัยท่ามกลางสงฆ์ สอบถามภิกษุผู้ก่อเรื่องแล้วทรงติเตียนในการ
กระท านั้น ทรงบอกถึงเหตุผลของการบัญญัติสิกขาบท เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดยอมรับว่าถูกต้องดีงามก็
ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ แม้แต่พระองค์เอง
ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายท้วงติงได้ ถ้าหากเห็นว่าพระองค์กระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่าง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกกรณีหนึ่ง เช่น ในพระเวสสันดรชาดก ที่ประชาชนได้ออกไปชุมนุม
ประท้วงเพ่ือขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง เมื่อได้ถวายช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่ชาวกาลิงคะไป         
(ขุ.ชา., เล่ม 28, ข้อ 1062, หน้า 252) 
     2. หลักความเสมอภาค พระพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งชั้น ยอมรับการเท่าเทียม
กันของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ละทิ้งกิเลสทางโลกและยอมรับพระพุทธเจ้าว่า
เป็นครู ผู้แนะน าสั่งสอน แม้ว่าทุกคนจะมาจากระดับสังคม, เชื้อชาติ, ภาษาและมีศาสนาที่แตกต่างกัน
มาก่อน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันมีพระศาสดาพระองค์เดียวกันจึงได้ชื่อว่าเป็นสมณะศากยะบุตรเหมือนกัน 
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ทุก ๆ คนในคณะสงฆ์มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะน าชีวิตไปสู่การบรรลุถึงจุดหมายของชีวิต คือ           
พระนิพพานภายใต้หลักธรรมอันเดียวกัน ดังเช่น ค าที่กล่าว “บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่  
เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่แต่เป็นคนเลวเพราะการกระท า เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระท า” 
     3. หลักเสรีภาพ พระพุทธศาสนาได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลทั้งในด้านความคิด
และการกระท าโดยถือว่ามนุษย์เป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ได้เกิดจากการมีผู้สร้างหรือเทพเจ้า
ที่มีอ านาจเหนือมนุษย์คอยดลบันดาล หลักพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีเสรีภาพ และรู้จักใช้
เสรีภาพในทางพอเหมาะพอดี ไม่ใช่จนเกินขอบเขตหรือสุดโต่ง (Extreme Liberty) เกินไปจนไป
กระทบกับเสรีภาพของผู้อ่ืน หากบุคคลใช้เสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขต รัฐหรือสังคมนั้นก็จะไม่มีเสรีภาพ
หลงเหลืออยู่เลย พุทธศาสนาให้เสรีภาพในการกระท าโดยการสอนให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเอง คือผู้ที่สร้างกรรม ย่อมได้รับกรรมดี ผู้ที่สร้างกรรมชั่วได้รับกรรมชั่วตอบแทน (เจริญชัย  
บุญเทียม, 2548, หน้า 38)   
      4.  หลักเสียงข้างมาก การปกครองของพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 ยุค 

เหมือนกับแนวคิดของกรีก คือ (1) ในระยะแรก อ านาจากการตัดสินใจอยู่ในมือของบุคคลคนเดียว 

เรียกว่า Monarchy (2) ต่อมาเมื่อทรงมอบให้สาวกบางคนได้ท าหน้าที่พระองค์ได้ อ านาจจากการ

ตัดสินใจจึงอยู่ในมือของคนเพียงสองสามคน เรียกว่า Aristrocracy (3) เมื่อพระองค์ทรงมอบความ

เป็นใหญ่ให้กับคณะสงฆ์หรือสังฆสภาแล้ว อ านาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์เป็นหลัก เรียกว่า 

Democracy วิธีการอย่างหนึ่งในการปกครองระบบประชาธิปไตย คือการปกครองโดยเสียงส่วนมาก

และการมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบ ในทางพระพุทธศาสนา คือ การด าเนินการของคณะสงฆ์ในการ

ปกครอง ก็มีการใช้เสียงข้างมากเช่นเดียวกัน เช่น การตัดสินอธิกรณ์ บางกรณีไม่อาจที่จะใช้มติ      

เอกฉันท์ได้ ทรงอนุญาตให้ตัดสินโดยถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เรียกว่า เยภุยฺยสิกา 

        5.  หลักกฎหมายของพระพุทธเจ้า มีลักษณะเหมือนกับการปกครองรัฐโดยใช้

รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าทรงถือว่า พระธรรม (ค าสอน) และพระวินัย (ค าสั่ง) เป็น

เหมือนกับกฎหมายหลัก เหมือนกับทุก ๆ ประเทศในโลกปัจจุบันนี้ ที่ถือว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

หลักในการปกครอง สอดคล้องกับแนวคิดของนักคิดทางการเมือง 2 ท่าน คือ เพลโต และอริสโตเติล     

ในงานเขียนของเพลโต ชื่อ “The Laws” เพลโต ยอมรับว่าการปกครองโดยกฎหมายนั้น ถือว่าเป็น

สิ่งที่ส าคัญสูงสุด เพราะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง อริสโตเติล กล่าว    

ไว้ว่า กฎหมายที่บัญญัติขึ้นอย่างถูกต้องจัดว่าเป็นอ านาจอย่างสูงสุด พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางธรรมนูญ

ไว้ส าหรับภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีความเสียหายหรือการกระท าบางอย่างเกิดขึ้นขัดกับธรรมนูญคือ      
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พระธรรมวินัยแล้ว พระองค์ก็อนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้ประชุมร่วมกันแก้ปัญหานั้นเสีย และพระองค์ยัง

อนุญาตให้ภิกษุทุกรูปนั้นต้องมีการประชุมกัน เพ่ือทบทวนหลักกฎหมายที่พระองค์ทรงวางเอาไว้  

    นอกจากนี้แล้วหลักอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับประชาธิปไตยที่มี
กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา เช่น หลักการประนีประนอมตามหลักติณวัตถารกวิธี, การถ้อยทีถ้อยอาศัย
กันในสิงคาลสูตรที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและบุคคลภายนอก 
   2.  สังคมสงฆ์กับระบบสังคมนิยม 
    สังคมนิยมในแนวคิด ซึ่งเป็นปฏิกิริยาความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ตามแบบของล๊อค และแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยมของ อดัม สมิธ  สังคมนิยาเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ตะวันตก ลักษณะของสังคมนิยม คือ เน้นความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจเป็นความเสมอ
ภาคที่ส าคัญที่สุดระบบสังคมนิยมไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีแต่ต่อต้านนายทุน และการแบ่งผลผลิตที่ไม่
เป็นธรรม การมีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ตกอยู่ต่อคนส่วนน้อย การจัดแบ่งผลประโยชน์ให้
กระจายไปโดยทั่วถึงมากที่สุด เท่าเทียมกันมากที่สุด ถือเป็นอุดมคติของสังคมนิยม ส่วนในแนวทาง
พุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงก่อตั้งสังคมสงฆ์ขึ้นมา ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอ านาจหรือแข่งขันกับ
อ านาจรัฐเดิม แต่เป็นสังคมตัวอย่างที่เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่สังคม เริ่มด้วยการเสียสละความผูกพัน
ในทางโลก ทางครอบครัว ทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งเห็นได้จากพระวินัยบัญญัติในด้านอาหาร, เครื่อง   
แต่งกาย, ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค พระพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความเห็นว่า “พระพุทธเจ้าท่านมี
หลักการหรืออุดมคติเป็นสังคมนิยม แต่วิธีปฏิบัติงานของท่านเป็นเผด็จการ” (พระธรรมโกศาจารย์  
(เงื่อม อินฺทปญฺโฃ) ธัมมิกสังคมนิยม, 2533, หน้า 88) 
   3.  ธรรมาธิปไตย 
    พระพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธระบบการเมืองการปกครองใด ๆ เพราะ
ทุกระบบมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี แต่วิธีการของแต่ละระบบอาจ
แตกต่างกันออกไปและการปกครองทุกระบบล้วนแต่มีข้อผิดพลาดบกพร่องทั้งสิ้น ดังที่ได้มีผู้กล่าว    
ไว้ว่า 
    “พระพุทธเจ้ามิได้เสนอให้แก้ปัญหาสังคม โดยการเสนอการปกครองระบบใหม่ 
แต่ใช้วิธีเสนอให้ปรับระบบเดิม นั่นคือ ทุกระบบอาจมีข้อบกพร่อง ส่วนที่บกพร่องคือ ส่วนที่ไม่เป็นธรรม  
ถ้าแก้ไขส่วนนั้นให้เป็นธรรมได้ ระบบอะไรก็เป็นธรรมเหมือนกันหมด (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2538,     
หน้า 172) 
    แนวคิด (Theory) ทางการเมืองการปกครองของแต่ละส านักที่เสนอแนวคิด
ออกมา บางครั้งจะก่อให้เกิดอิทธิพลที่อยู่เหนือจิตใจชนในกลุ่มต่าง ๆ บางครั้งรุนแรง ขัดแย้ง ต่อสู้กัน 
จนเกิดความเสียหาย แบ่งพรรค แบ่งฝ่าย แบ่งพวกกันมามากต่อมากแล้ว เจ้าลัทธิหรือนักปราชญ์
เจ้าของทฤษฎีเอง ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแสวงหาแนวคิดวิธีการที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็มี
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แนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ เพราะความคิดทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อรัฐ และรัฐมีต่อเขา หรืออีกนัยหนึ่ง ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าบุคคลต้องปฏิบัติ
อย่างไรต่อรัฐ และรัฐจะปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคล ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
รัฐ หรือรัฐบาล หรือผู้น าที่มีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง จนบางครั้งท าให้มีแนวคิดที่ว่าใครควร
จะเป็นผู้น าที่มีอ านาจ หรืออ านาจควรมาจากใคร ทั้งนี้ คนบางกลุ่มคิดว่า พระมหากษัตริย์ ควรเป็น
ผู้ใช้อ านาจทางการเมืองแต่ผู้เดียว อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าการที่ให้บุคคลเดียวใช้อ านาจอย่างเต็มที่นั้น
ไม่ดี อ านาจควรกระจายกันไป สองกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันและเป็นแนวความคิดที่ขัดแย้ง
กันอยู่ตลอดมา บุคคลกลุ่มหนึ่งคิดว่ามนุษย์เราเกิดมาควรจะท างานเต็มที่ตามความสามารถของตนก็
ควรที่จะมีสมบัติเป็นส่วนตัว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคิดตรงกันข้าม คือคิดว่ามนุษย์ในสังคมนี้เกิดมาอยู่ใน
สังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบต่อชีวิตของทุก ๆ คนนั่นคือคนรวยควรช่วยเหลือคนจน ควรที่จะ
ห้ามมิให้บุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวโดยให้ ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐเสียหมด 
    ในยุคอินเดียโบราณ ก็มีแนวความคิดที่ว่าเช่นนี้เหมือนกันซึ่งมาจากคัมภีร์ของ
ศาสนาฮินดูที่เรียกว่ามานวธรรมศาสตร์ ที่ท าให้สังคมอินเดียต้องยอมรับแนวความคิดที่ว่ามานี้เป็น
ระยะเวลาเป็นหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกแล้ว
สร้างธรรมส าหรับโลกแล้วสร้างมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์ท าดีและอยู่กันอย่างปกติสุขโดยอาศัยข้อปฏิบัติ
ตามหลักวรรณะ 4 คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร์ การเมืองการปกครองสมัยนั้นถูกอิทธิพล
ทางศาสนาพราหมณ์ ครอบง าจนไม่สามารถขยับตัวได้ ทุกสิ่งทุกอย่างทางความเชื่อล้วนตกอยู่ภายใต้
ค าสอนของศาสนาพราหมณ์ สังคมประเพณีวิถีชีวิตของสังคมในสมัยพุทธกาลนั้น ก็ล้วนแล้วแต่
พราหมณ์เป็นผู้ก าหนดจนท าให้เกิดชนชั้นวรรณะข้ึน 
    แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา มาจากกรอบ
ความคิดที่ต้องการศึกษาแนวคิดทางการปกครอง หรือการบริหารในพระไตรปิฎก นั้นเอง ค าว่า  
แนวคิด หรือ ทฤษฎี คือความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทิฏฐิ ค าว่าทฤษฎี หรือ ทิฎฐิ เป็น
ค ากลาง ๆ กล่าวคือเป็นค าที่อธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้ความเข้าใจของผู้แสดงความคิดเห็นที่
แสดงออกมาโดยสอดคล้องกับกฎแห่งความจริง ซึ่งสามารถน าไปพิสูจน์ทดลองเพ่ือหาคุณค่าแห่ง
ความจริงและความเชื่อมั่น พระพุทธศาสนาเรียกสัมมาทิฏฐิ หรือ สัมมาทฤษฎี ในทางตรงข้ามความ
คิดเห็นหรือความรู้ใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งความจริงซึ่งเมื่อน าไปพิสูจน์หรือไปทดลอง
ปฏิบัติแล้ว จะไม่บั งเกิดผลให้ เป็นคุณค่าที่ดี  และไม่ส่งเสริมการพัฒนาหรือความก้าวหน้า 
พระพุทธศาสนาเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ หรือ มิจฉาทฤษฎี 
    สังคมที่ดีต้องมีกติกา และคนในสังคมต้องรักษากติกานั้น มีความเสมอภาค คือ
เท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหน้ากัน เพราะฉะนั้นความมีศีล  
และรักษาระเบียบวินัยเสมอกันจึงถือเป็นหลักส าคัญ ตามที่พระเทพเวที ได้กล่าวไว้ ตัวอย่าง เช่น    
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หลักทิฐิสามัญญตา คือ มีทิฐิ หรือ ทิฏฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการ อุดมการณ์และ
อุดมคติที่ร่วมกันหรือสอดคล้องไปกันได้ คนในสังคมประชาธิปไตยนี้อย่างน้อยต้องมีความเห็นความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เริ่มแต่ยอมรับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนี้ แล้วถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
ประชาธิปไตย อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องเสรีภาพค าว่า เสรีภาพ ในความหมายของพระพุทธศาสนา คือ
คนที่มีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง าด้วยกิเลส 
    กล่าวโดยสรุป ค าว่า ทิฐิ หรือ ทิฏฐิ หมายถึงความรู้เห็นเข้าใจลึกลงไปจนถึง
ความจริงของธรรมชาติเห็นโลกเป็นชีวิตและสรรพสิ่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป 
เกิดข้ึนแล้วก็ปรวนแปร แล้วก็ดับสลายไป ไม่มีอะไรจะยืนยงคงอยู่นิตย์นิรันดร 
    ดร. บี .อาร์ .อัมเบดการ์  (Dr. B. r. Ambedkar) ได้แสดงแนวคิดเกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนากับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไว้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในปัจจุบัน แต่ในอดีตกาล อินเดียมีสถาบันทางรัฐสภา อินเดียใน
อดีตกาลจึงก้าวหน้าไปไกลกว่าใคร ๆ เช่น ที่ปรากฏในมหานิพพานสูตรของพระพุทธศาสนา มี
ข้อความว่า ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองกุสินารา (กุสินาคาร์) ใกล้เวลาเสด็จดับขัน
ปรินิพพาน ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์ ซึ่งขณะนั้นพวก
กษัตริย์ก าลังอยู่ระหว่างการประชุมสภากันอยู่ ในขณะนั้น พวกมัลลกษัตริย์ก็ใช้ระบอบการปกครอง
แบบรัฐสภา (สามัคคีธรรม) ปกครองรัฐอยู่ เมื่อได้ทราบข่าวร้ายเช่นนั้น พวกกษัตริย์ ก็ตัดสินใจว่า       
ไม่ควรพักการประชุม แต่ควรประชุมต่อไปจนหมดวาระ เสร็จการประชุมสภาแล้ว จึงค่อยไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าที่กุสินารา 
  สรุปได้ว่า แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ปฏิบัติการเพ่ือเสรีภาพของบุคคล คือ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ เสรีภาพทางสังคม และเสรีภาพทางการ
เมือง พระพุทธเจ้า คือบุคคลผู้ชูประทีปแห่งประชาธิปไตย และเป็นผู้สนับสนุนอย่างจริงจังต่อ
อิสรภาพ  และภราดรภาพ  
 3.1.3  รูปแบบการปกครองตามแนวพุทธ 
  รูปแบบของการปกครองมี  2 ระบบใหญ่  ๆ  คือ ระบบเผด็จการ และระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองระบบนี้ พระพุทธศาสนามิได้ปฏิเสธหรือยอมรับระบบใดระบบหนึ่งโดยตรง 
เพราะแนวทางการปกครองของพุทธมิได้ยึดเอาชื่อหรือระบบมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หากแต่
พิจารณาถึงการน าหลักธรรมไปใช้ควบคู่กับการปกครองนั้น ๆ  
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  การปกครองตามรูปแบบประชาธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนา คือ 
   1. ปชาสุข  มหุตฺตม  ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสูงสุด 
   2. มหาชนหิตาย สุขาย ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อความเป็นไป
แห่งประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือความสงบสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง 
  รูปแบบการปกครองในพระไตรปิฎก 
   พระไตรปิฎก คือที่รวบรวมค าสอนในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก คือ  
    1. พระวินัยปิฎก คือ แหล่งรวบรวมพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับความประพฤติ ความ
เป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี  
    2. พระสุตตันตปิฎก คือ แหล่งรวบรวมพระธรรมเทศนา ค าบรรยายต่าง ๆ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสให้เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า และเรื่องราวทั้งหลาย
ที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา  
    3. พระอภิธรรมปิฎก คือ แหล่งรวบรวมธรรมและค าอธิบายที่เป็นหลักวิชา    
ล้วน ๆ ไม่เก่ียวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2543, หน้า 76-77) 
   รูปแบบการปกครองที่ปรากฏในพระไตรปิฎกในทางการเมืองนั้นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
    1. รูปแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครอง คือ
พระมหากษัตริย์หรือพระราชา รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งมี
ความโดดเด่นอย่างยิ่งในพระไตรปิฎก  เนื่องจากบทบาทของผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์ส าคัญทั้งในพุทธกาลและหลังพุทธกาล  ท าให้
พระพุทธศาสนาตั้งหลักปักฐานในสังคมชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงเป็นระยะเวลา
หนึ่งจนได้รับการเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งชมพูทวีป  และต่อมาภายหลังพุทธกาลยังได้
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปยังประเทศอ่ืน  ๆ ทั่วทั้ งภูมิภาคเอเชียด้วย  ค าว่า              
“ราชาธิปไตย” ในภาษาไทยนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า “ราชาธิปไตย” มาจาก
ค าว่า ราช+อธิปเตยฺย ในภาษาบาลี ราชาธิปไตย จึงหมายถึง ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชา
เป็นใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 951) 
    2. ในภาษาอังกฤษ ค าว่า “ราชาธิปไตย” ใช้ค าว่า “Monarchy” ซึ่งมาจากค าว่า
“monarchia” ในภาษากรีก  แปลว่า “ปกครองโดยคนคนเดียว” เพราะฉะนั้น  ราชาธิปไตย
(Monarchy) ก็คือ ค าสามัญทั่วไปเพ่ือประโยชน์ในการอธิบายรูปแบบการปกครองใด ๆ ที่มีกษัตริย์
เป็นประมุขสูงสุด ในระบอบราชาธิปไตย บุคคลผู้มีพระนามเป็นพระราชา คือองค์อธิปัตย์  (ผู้มีอ านาจ
สูงสุด) เป็นประมุขของรัฐ (นาธาเนียล ฮาร์ริส, 2555, หน้า 6) 
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จากนิยามความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองที่เรียกว่า “กษัตริย์” หรือ “ราชา” อย่างแยกกันไม่ออกในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและมี
อ านาจ และในการปกครองแบบราชาธิปไตย ค าว่า “รัฐบาล” และ “รัฐ” มีความหมายเท่ากับค าว่า 
“พระมหากษัตริย์” เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งผู้น าและผู้คุ้มครองประชาชนในยามสงคราม
และเป็นผู้ปกครองในยามสงบ (ควอริส เวลส์, 2527, หน้า 13) 
   สรุปได้ว่า ราชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระราชาเป็น      
ผู้ท าหน้าที่ เป็นทั้งผู้น าและผู้ปกครอง อีกทั้งมีอ านาจสูงสุดในการปกครองแต่เพียงผู้ เดียวเมื่อ
พระมหากษัตริย์ หรือพระราชาใช้อ านาจที่มีอยู่นั้นให้เป็นไปบริบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว จึงเรียกรูปแบบนี้

ได้อีกค าว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) (เดโช สวนานนท์, 2545, หน้า 220) 
รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้กล่าวกันว่าเป็นรูปแบบการปกครองอันเก่าแก่ที่สุด เนื่องจาก
ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด แต่สันนิษฐานกันว่าราชาธิปไตยเกิดขึ้นจากสภาพของสังคม
มนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีคนมาท าหน้าที่ควบคุมและจัดการนั่นก็คือกษัตริย์ ดังที ่
นาธาเนียล อาร์ริส อธิบายไว้ว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ราชาธิปไตยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อใด แต่เป็นที่เชื่อว่า
ระบอบนี้เกิดขึ้นเมื่อสังคมในยุคแรก ๆ เริ่มมีความซับซ้อน เริ่มมีกลุ่มชนผู้ช านาญการ เช่น ขุนนาง 
นักรบ นักบวช ชาวนา ชาวไร่ เกิดขึ้นสังคมเช่นนี้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการมากขึ้น จึงปรากฏ
บุคคลคนหนึ่งขึ้นมา เพ่ือมาควบคุมและชี้น ากลุ่มชนเหล่านี้ คนนี้คือ กษัตริย์ ในสังคมอินเดียนั้น 
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาซึ่งมีอยู่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น  และมีบทบาทอย่างมากต่อ
การก าหนดลักษณะสังคมของอินเดียในทุก ๆ ด้าน ส าหรับผู้ปกครองที่เรียกว่า กษัตริย์หรือราชาตาม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ถูกจัดอยู่ในวรรณะกษัตริย์และถูกน าไปยึดโยงกับ เทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์คือพระพรหม ซึ่งแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น 4 วรรณะด้วยกันโดยเชื่อว่าแต่ละวรรณะนั้น
เกิดจากอวัยวะต่าง ๆ ของพระพรหมและมีหน้าที่แตกต่างกันไป  (พระญาณวโรดม  (ประยูร           
สนฺตงฺกุรเถร), 2543, หน้า 11-12) ดังนี้ 
     1. วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์ (ปาก) ของพระพรหม มีสีเครื่อง   
แต่งกายประจ าวรรณะ คือสีขาว ซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ มีหน้าที่กล่าวมนต์ ให้ค าปรึกษากับพระเจ้า
แผ่นดินตลอดจนสอนมนต์ให้แก่คนทั่วไป ส่วนพวกที่เป็นนักบวชก็ท าหน้าที่สอนไตรเพท ประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา และเป็นผู้รับทักษิณา 
     2. วรรณะกษัตริย์ เกิดจากพระพาหา (แขน) ของพระพรหม และถือว่าสืบเชื้อ
สายมาจากพระอาทิตย์ สีเครื่องแต่งกายประจ าวรรณะ คือสีแดง ซึ่งหมายถึง นักรบ ท าหน้าที่รบเพ่ือ
ป้องกันหรือขยายอาณาจักร รวมทั้งเป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง 
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     3. วรรณะแพศย์ เกิดจากพระเพลา (ตัก) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต่งกาย
ประจ าวรรณะคือ สีเหลือง เป็นพวกแสวงหาทรัพย์สมบัติ ได้แก่พวกพ่อค้า คหบดี เศรษฐี และ
เกษตรกร  
     4. วรรณะศูทร เกิดจากพระบาท (เท้า) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต่งกาย
ประจ าวรรณะ คือสีด าหรือสีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีความสดใส มีหน้าที่เป็นกรรมกร ผู้ใช้แรงงานการแบ่งคน
ออกเป็นวรรณะ 4 นี้เป็นประเพณีที่ส าคัญและถือกันอย่างเคร่งครัดในสังคมอินเดีย จนกลายมาเป็น
เครื่องมือกีดกั้นทางชนชั้นและดูหมิ่นเหยียดหยามกัน เนื่องจากพวกพราหมณ์มีอิทธิพลและบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทางของสังคมอินเดียให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง  ทั้งที่เดิมทีการ
แบ่งคนออกเป็นวรรณะต่าง ๆ นี้เป็นเรื่องของการแบ่งหน้าที่และอาชีพให้แก่คนในสังคมดังที่ (กรุณา-
เรืองอุไร กุศลาสัย, 2543, หน้า 28) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า เดิมทีระบบวรรณะเป็นการแบ่งหน้าที่
และอาชีพให้แก่คนในสังคมมีความยืดหยุ่นไม่เข้มงวด แต่ต่อมาได้เสื่อมความหมายเดิม กลายเป็น
ประเพณีที่ถือกันแบบเถรส่องบาตร วรรณะสูงเอารัดเอาเปรียบ เหยียดหยามและเหยียบย่ าวรรณะต่ า 
ทั้งนี้ด้วยเหตุทางผลประโยชน์เป็นส าคัญประการหนึ่ง  
    หากกล่าวถึงเฉพาะวรรณะกษัตริย์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าวรรณะกษัตริย์มีก าเนิด
มาจากพระพรหมเช่นเดียวกับวรรณะอ่ืน  ๆ ต่างกันตรงที่อวัยวะที่ เกิดและหน้าที่ เท่านั้น  ใน
ประวัติศาสตร์สังคมอินเดีย แม้ค าว่า “กษัตริย์” จะหมายถึงวรรณะกษัตริย์หรือบุคคลผู้อยู่ในชนชั้น
ปกครองทั้งหมด ได้แก่ เชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการต่าง ๆ มีทหาร เป็นต้น ซึ่งท าหน้าที่รบ
เพ่ือป้องกันหรือขยายอาณาจักร รวมทั้งเป็นนักปกครองนักบริหารบ้านเมือง ตามความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ดังที่กล่าวมา แต่ค าว่า “กษัตริย์” (สันสกฤต) หรืออีกค าหนึ่งก็คือ “ขัตติยะ” (บาลี)  นี้เดิมที
เป็นเพียงผู้ปกครองหรือบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มชนอารยันที่ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม (เสถียร โพธินันทะ, 2539, หน้า 6) และกลุ่มชนอารยันที่รวมตัวกันดังกล่าว ท าให้เกิด
ตระกูลต่าง ๆ จากตระกูลต่าง ๆ ก็พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นราชวงศ์ (Dynasty) มากขึ้น มีการให้
บุตรหัวปีเป็นผู้สืบทอดอ านาจการปกครอง จากนั้นจึงกลายเป็นการรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์ (Kshatriya) 
ท าให้เป็นผู้น าที่มีอ านาจสูงสุดเพียงผู้เดียว จะเห็นได้ว่า กษัตริย์มีพัฒนาการจากการเป็นผู้น าตระกูล
แล้วมาเป็นผู้น ารัฐหรือผู้น าอาณาจักร (Kingship) ในที่สุด จึงท าให้ค าว่า “กษัตริย์” ในที่นี้ใช้ไปตาม
นัยผู้น าสูงสุด มิใช่ตามนัยวรรณะดังที่ใช้ก่อนหน้านี้  ดังนั้น ค าว่า “กษัตริย์” จึงหมายถึงผู้น าหรือ
ผู้ปกครองของรัฐหรือแคว้นนั่นเอง ส่วนค าว่า “ราชา” ก็เช่นเดียวกัน ในประวัติศาสตร์สังคมอินเดีย 
ค าว่า “ราชา” เดิมทีหมายถึงหัวหน้า หรือผู้น าของเผ่า หรือโคตรตระกูลต่าง ๆ ของชาวอารยันซึ่ง
อพยพมาอยู่ในอินเดียครั้นมาอยู่ในอินเดียแล้วเปลี่ยนอาชีพจากการพเนจรเลี้ยงปศุสัตว์แยกกันเป็น
คณะ ๆ หรือตระกูลซึ่งเรียกว่า “โคตร” แล้วหันมาท าเกษตรกรรมท านาปลูกข้าว จึงได้ชื่อว่า 
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“ขัตติยะ” จะเห็นได้ว่า ราชาจากเดิมเป็นค าใช้เรียกหัวหน้าเผ่าซึ่งมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง เมื่อมีที่อยู่
เป็นหลักแหล่งและมีเขตแดนที่ชัดเจนแล้วจึงพัฒนามาเป็นขัตติยะหรือกษัตริย์นั่นเอง โดยท าหน้าที่
เป็นผู้น าหรือผู้ปกครองของเผ่าหรือตระกูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือเขตแดนต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้น เมื่อมองในแง่ของความเป็นมา “ราชา” จึงเป็นค าส าหรับใช้เรียกผู้น าหรือผู้ปกครอง
เช่นเดียวกันกับค าว่า “กษัตริย์” อย่างไรก็ตาม เมื่อพัฒนามาเป็นผู้ปกครองรัฐหรือแคว้นแล้ว จึงท าให้
ค าว่า “ราชา” ในสังคมอินเดียหรือชมพูทวีปนี้หมายถึงอิสริยยศหรือต าแหน่งของผู้ปกครองรัฐ หรือ
แคว้นด้วย โดยมีต าแหน่งจากเล็กไปหาใหญ่ ได้แก่ ต าแหน่ง “ราชา” ใช้ส าหรับเรียกกษัตริย์ หรือ
ประมุขของรัฐเล็กที่สุด กษัตริย์หรือประมุขของรัฐใหญ่กว่าราชาเรียกว่า “มหาราชา” กษัตริย์หรือ
ประมุขของรัฐยิ่งใหญ่โดยมีราชาหลายพระองค์ขึ้นอยู่เรียกว่า “ราชาธิราช” กษัตริย์หรือประมุขของรัฐ
ที่กว้างใหญ่มีมหาราชาและราชามากมายขึ้นอยู่ก็เรียกว่า “มหาราชาธิราช” และกษัตริย์หรือประมุขที่
แผ่อ านาจยึดครองรัฐต่าง ๆ ไว้ได้มากก็สามารถตั้งตนเป็น “พระเจ้าจักรพรรดิ” ได้ ดังนั้น อิสริยยศ
ของกษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐหรือแคว้นในสังคมอินเดียหรือชมพูทวีปมีล าดับต่างกันจากเล็กไป
หาใหญ ่คือ ราชมหาราช ราชาธิราช มหาราชาธิราช และจักรพรรดิราชาธิราช 
  สรุปได้ว่า ราชาในสังคมอินเดียมี 2 แบบด้วยกัน คือ ราชาคือกษัตริย์ซึ่งไม่มีพระราช
อ านาจสิทธิ์ขาด กับราชาคือกษัตริย์ซึ่งมีพระราชอ านาจสิทธิ์ขาด ราชาแบบแรก คือกษัตริย์ซึ่งไม่มี
พระราชอ านาจสิทธิ์ขาดนั้น เนื่องจากในการปกครองแบบชนเผ่าหรือในรัฐเล็ก ๆ ทั้งปวงนั้นมีราชา
มากกว่าหนึ่ง และการตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่แก่ท่ีประชุมของโคตรตระกูลต่าง ๆ เรียกว่า “สภา” และ
“สมิติ” ส าหรับสภานั้นประกอบด้วยเหล่าราชาทั้งหลายผู้เจริญด้วยวุฒิต่าง ๆ เช่น ชาติ วัย และ
คุณวุฒิซึ่งมาจากตระกูลต่าง ๆ ส่วนสมิตินั้นเป็นการประชุมชนในเผ่าทั่วไปหรือหัวหน้าครอบครัว    
ต่าง ๆ และบุคคลผู้มีต าแหน่งราชาแบบนี้ท าหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของตระกูล หรือกลุ่มผลประโยชน์ 
โดยได้รับการเลือกตั้งมาจากสมาชิกในตระกูลหรือกลุ่มของตน ส่วนราชาแบบที่สอง คือกษัตริย์ซึ่งมี
พระราชอ านาจสิทธิ์ขาดนั้น ต่างจากราชาแบบแรก เนื่องจากเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองรัฐหรือแคว้นเพียง
พระองค์เดียวและอ านาจต่าง ๆ รวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้น จึงสามารถตัดสินใจ
ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทางการปกครองด้วยพระองค์เอง และราชาแบบนี้  สืบทอดต าแหน่งโดย
สายโลหิต ส่วนใหญ่มักจะให้บุตรคนโตสืบทอดต าแหน่งแทน (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2537, หน้า 9) 
  ในพระพุทธศาสนา หากบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครองเหล่านี้ ไม่ว่าจะ
เป็นพระราชาหรือบุคคลผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ มีพระราชกุมารหรือพระราชเทวี เป็นต้น มีจิตใจที่ดีมี
ธรรมะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องน่าเคารพนับถือ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชนชั้น
น าเหล่านี้ก็จะได้รับการยกย่องให้เป็น “สมมติเทพ” คือเทวดาโดยสมมติ   ซึ่งเป็นการยกย่องให้เป็น
เทพหรือเทวดาเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบพุทธ และย่อมส่งผลท าให้สังคมเกิดความสงบ
สุขตามไปด้วยในทางตรงกันข้าม ชนชั้นน าหรือผู้ปกครองเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
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เป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชา หากไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมหรือตั้งอยู่ในธรรม ก็จะไม่ได้
รับการยอมรับจากประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง และย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคมคือ
ความทุกข์เดือดร้อนได้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน อธัมมิกสูตร        
(องฺ.จตุกฺก., เล่ม 21, ข้อ 70, หน้า 86) ว่า “ในเวลาที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม คนอ่ืน ๆ มีพวก
ข้าราชการพราหมณ์ และคหบดี เป็นต้น ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเช่นกัน ตรงกันข้ามในเวลาที่พระราชา
ตั้งอยู่ในธรรมคนอ่ืน ๆ มีพวกข้าราชการ พราหมณ์ และคหบดี เป็นต้นก็ตั้งอยู่ในธรรมเช่นกัน และ
ตรัสเปรียบเทียบผู้ปกครองดุจโคจ่าฝูงที่น าฝูงโคข้ามน้ าไว้ว่า ถ้าโคจ่าฝูงน าไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคด
เคี้ยวตามกัน ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่แล้วประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิด
ความทุกข์เดือดร้อนขึ้นในสังคม ถ้าผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ประพฤติชอบธรรม ประชาชนก็จะ
ประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข” 
  จากที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า แม้ผู้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยตามแบบพุทธจะมี
อ านาจมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็ถูกควบคุมเช่นเดียวกัน และสิ่งที่เป็นตัวควบคุมก็คือธรรมะอันเป็น
หลักการส าหรับน าไปประพฤติปฏิบัติของผู้น าหรือผู้ปกครอง เพ่ือด ารงตนให้อยู่ในครรลองอันดีงาม 
แต่ธรรมะที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนานี้ ไม่ใช่สิ่งที่มาจากความประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าอย่างที่
ศาสนาพราหมณ์กล่าวไว้ เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นหลักการที่ดีงามที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป เพราะฉะนั้นตามแบบพุทธจึงเรียกพระมหากษัตริย์หรือพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดย
ธรรมว่า “ธรรมราชา”  หากประพฤติไปในทางตรงกันข้ามก็อาจจะถูกขับไล่ให้พ้นจากความเป็น 
พระมหากษัตริย์หรือพระราชาได ้ 
  รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้มี 2 แบบคือ ราชาธิปไตยตามแบบพราหมณ์กับ
ราชาธิปไตยตามแบบพุทธ 
   1. ราชาธิปไตยตามแบบพราหมณ์ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการปกครองคือพระมหากษัตริย์
หรือพระราชานั้น จะได้รับการยอมรับและให้ความเคารพนับถืออย่างมากดุจเทพเจ้า  จากผู้ที่อยู่
ภายใต้การปกครอง เนื่องจากเชื่อกันว่ากษัตริย์มีที่มาหรือก าเนิดมาจากเทพเจ้า ได้แก่ พระพรหม
เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นนักรบป้องกันประเทศในยามศึกสงครามหรือเป็นนักปกครองยามบ้านเมืองสงบ
ดังนั้น พระมหากษัตริย์หรือพระราชาซึ่งเป็นผู้ปกครองตามแบบพราหมณ์จึงเป็น “เทวราช” คือ 
ผู้ปกครองซึ่งมาจากเทพเจ้านั่นเอง ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์จึงสามารถใช้อ านาจในการปกครองได้
อย่างชอบธรรม แม้จะมีพระราชอ านาจมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังถูกควบคุมอ านาจด้วยธรรมตาม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
   2. ราชาธิปไตยตามแบบพุทธ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการปกครอง คือ พระมหากษัตริย์
หรือพระราชานั้น เกิดขึ้นจากพัฒนาการของสังคมมนุษย์และการท าหน้าที่ของบุคคล ซึ่งได้รับการ
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คัดเลือกและแต่งตั้ง (สมมติ) ขึ้นมาจากสมาชิกในสังคมที่ตกลงร่วมกันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีบทบาท
และหน้าที่ส าคัญในการเป็นผู้น าและผู้ปกครอง เพ่ือดูแลแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงเรียกบุคคลนั้นว่า “สมมติราช” คือ ผู้ปกครองที่ถูกเลือกและแต่งตั้งขึ้นมาให้ท าหน้าที่
ตามมติของสมาชิกในสังคม เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงสามารถใช้อ านาจในการปกครองได้อย่างชอบ
ธรรมและตามแบบพุทธ หากพระมหากษัตริย์หรือพระราชาพระองค์ใดมีจิตใจที่ดีมีธรรมะ ประพฤติ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องน่าเคารพนับถือ และได้รับการยอมรับจากประชาชน พระมหากษัตริย์หรือ
พระราชาพระองค์นั้นก็จะได้รับการยกย่องให้เป็น “สมมติเทพ” คือ เทวดาโดยสมมติ แต่ไม่ใช่เทพเจ้า
บนสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ตามความเข้าใจของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่า
บุคคลธรรมดาถ้ากระท าความดีก็อาจได้รับการยกย่องให้เป็นเทพได้เช่นเดียวกัน (ประสาน ทองภักดี 
และ ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, 2526, หน้า 17) ดังนั้นพระมหากษัตริย์หรือพระราชาตามแบบพุทธ จึงเป็น
พระมหากษัตริย์หรือพระราชาที่เกิดจากธรรมคือการปฏิบัติตามหน้าที่นั่นเอง ซึ่งเป็นหลักการที่คอย
ควบคุมพระมหากษัตริย์หรือพระราชาให้อยู่ในครรลองอันดีงามถึงกระนั้นก็ตาม ลักษณะส าคัญ
โดยทั่วไปของรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นแบบพราหมณ์หรือแบบพุทธก็ตาม 
คือ ผู้ปกครองซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชาทรงครองแผ่นดินเป็นประมุขตลอดพระชนม์ชีพ 
แม้อ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชาโดยตรงเพียงพระองค์
เดียว แต่อาจมอบหมายหรือกระจายอ านาจนั้นให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ปุโรหิต หรือข้าราช
บริพารอื่น ๆ ซึ่งมีความจงรักภักดีไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และการปกครอบแบบราชาธิปไตยนี้จะสืบ    
ราชสันตติวงศ์ให้แก่รัชทายาทเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตหรือสละราชสมบัติ แม้จะมีบ้างที่มี
การเลือกตั้งผู้สืบทอดต าแหน่งพระมหากษัตริย์หรือพระราชา แต่โดยส่วนใหญ่ตามความนิยมของ
รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยจะสืบราชสันตติวงศ์ให้แก่รัชทายาทที่สืบสายพระโลหิตโดยตรง
กล่าวคือ เมื่อพ่อตาย ลูกก็เป็นกษัตริย์แทนพ่อ (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2532, หน้า 34) จึงส่งผลให้
เกิดราชวงศ์ (Dynasty) ต่าง ๆ ตามมาในสังคมที่ปกครองด้วยรูปแบบราชาธิปไตย และอาจเปลี่ยนแปลง
ราชวงศ์ได้หากพระมหากษัตริย์พระองค์ใดถูกยึดอ านาจหรืออาจจะล้มราชวงศ์หากไม่มีผู้ใดในราชวงศ์มี
ความเหมาะสมพอที่จะสืบทอดต าแหน่งต่อไปประชาชนก็อาจจะคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมขึ้นมาให้
ด ารงต าแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่อไปรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยดังที่
กล่าวมานี้ อ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชาในฐานะเป็นผู้น าหรือ
ผู้ปกครองรัฐหรือแคว้น เพราะฉะนั้น รัฐหรือแคว้นในชมพูทวีปในพุทธกาลที่ปกครองด้วยรูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย หากพระมหากษัตริย์หรือพระราชาพระองค์ใดมีสติปัญญาหรือมี
แสนยานุภาพทางด้านก าลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ก็สามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่าง
กว้างขวาง โดยการท าสงครามสู้รบจนสามารถยึดรัฐหรือแคว้นอ่ืน ๆ มาไว้ในอ านาจได้ ด้วยเหตุนี้ การ
ปกครองแบบราชาธิปไตยจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนตัวผู้น าหรือผู้ปกครองรัฐหรือแคว้นต่าง ๆ ที่ม ี    
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ความอ่อนแอกว่าได้โดยง่าย และยังส่งผลให้รัฐหรือแคว้นในชมพูทวีปที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจาก
ทั้งหมด 21 รัฐ กลับมีปรากฏอยู่เพียง 4 รัฐเท่านั้นที่มีอ านาจมาก (อ้างใน ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2540,          
หน้า 4-5) ได้แก่ 
    1. รัฐมคธ มีเมืองหลวงชื่อราชคฤห์ ภายหลังย้ายไปเมืองปาฏลีบุตร และกษัตริย์
ที่ปกครองรัฐนี้คือพระเจ้าพิมพิสาร ภายหลังพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสจับ
ขังทรมานจนสิ้นพระชนม์ พระเจา้อชาตศัตรูจึงขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา 
     2. รัฐโกศล มีเมืองหลวงชื่อสาวัตถี และกษัตริย์ที่ปกครองรัฐนี้คือพระเจ้าปเสน    
ทิโกศลต่อมาเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์ พระเจา้วิฑูฑภะจึงได้ข้ึนครองราชย์แทน 
     3. รัฐวังสะหรือวัตสะ มีเมืองหลวงชื่อโกสัมพี และกษัตริย์ที่ปกครองรัฐนี้คือ    
พระเจา้อุเทน ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะ 
     4. รัฐอวันตี มีเมืองหลวงชื่ออุชเชนี และกษัตริย์ที่ปกครองรัฐนี้คือพระเจ้ า     
จณัฑปัชโชติ  
    จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ราชาธิปไตยซึ่งมีทั้งแบบพราหมณ์และแบบพุทธนั้น    
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญก็คือผู้ปกครองในฐานะประมุขของแคว้นหรือรัฐซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์หรือ
พระราชา เนื่องจากการมีพระราชอ านาจสิทธิ์ขาดในการเป็นผู้น าและเป็นผู้ปกครองของรัฐหรือแคว้น
ต่าง ๆ ส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มีปุโรหิต อ ามาตย์ และเสนาบดี     
เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณาเขตของรัฐหรือแคว้น จัดเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว้นนั้น ๆ มีอ านาจหรือมีความเข้มแข็งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีพระราชอ านาจสิทธิ์ขาดของผู้ปกครองจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในการปกครอง
แบบราชาธิปไตย แต่สิ่งที่ท าให้ราชาธิปไตยด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง นอกจากการมีพระราชอ านาจ
สิทธิ์ขาดแต่เพียงพระองค์เดียวในการตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและความ
จงรักภักดีของข้าราชบริพารแล้ว ยังต้องมีธรรมเป็นสิ่งควบคุมในการใช้พระราชอ านาจด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นธรรมตามแบบพราหมณ์หรือธรรมตามแบบพุทธก็ตาม ธรรมเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งท าให้ผู้น าหรือ
ผู้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได้รับการยอมรับและท าให้ด ารงอยู่ในพระราชอ านาจได้อย่าง
ยาวนาน เนื่องจากธรรมคือ หลักการส าคัญส าหรับเป็นกรอบในการปฏิบัติตนและการท าหน้าที่ของ
ผู้ปกครองได้อย่างชอบธรรม นอกจากนี้ผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยยังจะต้องระมัดระวังและมี
สติปัญญาความรอบคอบในการปกครองรัฐหรือแคว้นของตน โดยการป้องกันการรุกรานจากศัตรู
ภายนอกคือ ผู้ปกครองรัฐหรือแคว้นอ่ืน ๆ ด้วย หากมีการรุกรานเกิดขึ้น ก็อาจจะส่งผลท าให้สิ้น    
พระราชอ านาจในการปกครองรัฐหรือแคว้นได้เช่นเดียวกัน 
   รูปแบบสามัคคีธรรม ซึ่งชนชั้นสูงเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครอง ส่วนรูปแบบการ
ปกครองของคณะสงฆ์นั้น ก็มีรูปแบบเฉพาะของตนเอง รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม คือ
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รูปแบบการปกครองซึ่งกลุ่มชนผู้ปกครองมีความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันและมีระเบียบวินัยเป็น
เครื่องด ารงรักษาความสามัคคีไว้ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2526, หน้า 33) รูปแบบการ
ปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ เป็นรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับราชาธิปไตย และในพุทธกาลนิยมใช้ในการปกครองของรัฐ
หรือแคว้นเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน (พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์      
ปยุตฺโต), 2526, หน้า 33) รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ มีนักวิชาการเรียกชื่อแตกต่างกัน
ออกไป  เช่น  รามะ ศังกร ตริปถิ (Rama Shankar Tripathi) (1981, p. 77) เรียกว่าสมาพันธรัฐ 
เนื่องจากลักษณะรัฐเกิดจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของรัฐเล็ก ๆ  (อ้างใน ปรีชา ช้างขวัญยืน, 
2540, หน้า 5) เอ.เอส. อัลเตการ์ (A.S. Altekar) เรียกว่าสาธารณรัฐเนื่องจากลักษณะการปกครอง 
ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้ปกครอง (A.S. Altekar, 1958, p. 109) และริส เดวิดส์ (T. W. Rhys Davids) 
เรียกว่ารูปแบบสาธารณรัฐ อภิชนาธิปไตย (Aristocratic republics) เนื่องจากลักษณะการปกครองที่
มีอภิชนจ านวนน้อยเป็นผู้ปกครอง (อ้างใน ปรีชา ช้างขวัญยืน , 2540, หน้า 40)แต่ในแวดวง
พุทธศาสนิกชนในเมืองไทยมักจะเรียกรูปแบบการปกครองแบบนี้ว่าแบบสามัคคีธรรม เนื่องจากมี
เหตุการณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่ท าให้รัฐเหล่านี้เข้มแข็ง  โดยตรัสธรรมซึ่งท าให้เกิดความสามัคคีใน
รัฐ คือ อปริหานิยธรรม (อ้างใน ปรีชา ช้างขวัญยืน, หน้า 5)  
  ลักษณะของรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ ต่างจากรูปแบบการปกครองแบบ
ราชาธิปไตยอย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมืองการปกครอง แม้ว่าจะมีการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาท าหน้าที่ประมุขแห่งรัฐ แต่อ านาจในการตัดสินทางการเมืองการปกครองก็ขึ้นอยู่
กับมติที่ประชุม หากท่ีประชุมมีความเห็นชอบอย่างไร ก็ต้องยอมรับและด าเนินการให้เป็นไปอย่างนั้น 
เพราะฉะนั้น ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ นโยบายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงออกมา
จากการลงมติในที่ประชุมดังกล่าว ในขณะที่ระบอบราชาธิปไตย แม้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
พระมหากษัตริย์หรือพระราชากับข้าราชบริพาร แต่สุดท้ายพระมหากษัตริย์หรือพระราชาก็คือผู้มี
อ านาจตัดสินใจสูงสุดและอาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมติของที่ประชุมก็ได้ 
  การปกครองแบบสามัคคีธรรม คือหลาย ๆ รัฐมารวมกันพระราชามิได้ทรงมีสิทธิ์ขาดแต่
เพียงพระองค์เดียวบางทีเราเรียกระบบนี้ว่าสามัคคีธรรมได้แก่ แคว้นสักกะ โกลิยะ วัชชีและมัลละการ
ปกครองระบบนี้ภายหลังถูกดูดกลืนกลายเป็นราชาธิปไตยจนหมดสิ้นทั้งนี้เนื่องมาจากแคว้นราชา    
ธิปไตยเข้มแข็งกว่าได้ขยายอาณาเขตและยึดครองแคว้นที่ปกครองโดยสามัคคีธรรม 
  รูปแบบการปกครองนี้เป็นการปกครองแบบไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรงอ านาจเด็ดขาด
มีแต่ผู้ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐแล้วบริหารงาน โดยการปรึกษาหารือกับสภาซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกแห่งเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมกันเข้าเป็นคณะผู้ครองแคว้นการปกครองแบบนี้ นับได้
ว่าเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งเพราะเวลามีเรื่องราวต่าง ๆ ของรัฐเกิดขึ้น พวกชนที่มีหน้าที่ในการ
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ปกครองก็จะประชุมพิจารณากันในสถานที่เรียกว่า สัณฐาคาร มีลักษณะคล้ายกับสภาผู้แทนราษฎร 
ในปัจจุบันที่สมาชิกต้องประชุมพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งการออกกฎหมาย การตัดสินใจใน
กิจการเกี่ยวกับรัฐในสภาในการใช้สัณฐาคารก็เช่นเดียวกันเป็นสถานที่ส าหรับประชุมพิจารณา 
เรื่องราวต่าง ๆ ของผู้ปกครอง เช่น ตอนที่พระเจ้าสัญชัยพิจารณาเรื่องพระเวสสันดรถูกประชาชน  
ขับไล่เนื่องจากทรงพระราชทานช้างคู่บ้าน คู่เมืองกลิงคราษฎร์ก็ยกเรื่องนี้ เข้ามาพิจารณากัน     
สัณฐาคาร หรือในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พวกกษัตริย์ก็เข้าไปประชุมกันใน 
สัณฐาคาร เพ่ือพิจารณาว่าจะจัดการกับพระสรีศพอย่างไร และตอนที่พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการเสด็จ
ดับขันธ์ปรินิพานของพระพุทธเจ้าแก่มัลละก็ได้ไปแจ้งที่สัณฐาคารในขณะที่เจ้ามัลละก าลังประชุม   
กันอยู่ ระบบสามัคคีธรรมนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบประชาธิปไตยซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นระบบ
ประชาธิปไตยสมัยโบราณหลักการของระบบนี้ที่ส าคัญที่สุดคือความสามัคคีตราบใดที่ยังมีความ
สามัคคีกันอยู่รัฐก็จะมีความเข้มแข็งแต่เมื่อเกิดการแตกแยกความสามัคคี  เกิดการแย่งชิงอ านาจกัน  
รัฐก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ (กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, 2532, หน้า 50) 
  ระบบสามัคคีธรรมมีหลักการพ้ืนฐานคล้ายคลึงกับระบบประชาธิปไตยอยู่หลายประการ  
เช่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้เหตุผลการมีเสรีภาพการมีความเสมอภาคและการใช้หลัก
เสียงส่วนมากเมื่อน าหลักการพ้ืนฐานเหล่านี้มาเปรียบเทียบหลักการในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะ
เห็นว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันหลายประการ  คือ 
   1. หลักการมีส่วนร่วมในการปกครองซึ่งถือว่าเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของ
การปกครองในระบบนี้ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือสมาชิกแห่งเจ้าราชวงศ์ต่าง  ๆ ได้เป็นผู้มี       
ส่วนร่วมในการใช้อ านาจทางการเมือง เช่น การให้ประชาชนหรือสมาชิกแห่งเจ้าราชวงศ์ต่าง ๆ เป็น  
ผู้เลือกผู้ท าหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐ การให้สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของผู้ท าหน้าที่
เป็นประมุขแห่งรัฐ เป็นต้น เมื่อพิจารณาสถาบันสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า พระสงฆ์มี     
ส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเริ่มต้นตั้งแต่การบัญญัติพระวินัยของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติในท่ามกลางสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุที่เป็นผู้ก่อเรื่องแล้วทรงติเตียน
การกระท านั้น ๆ ทรงบอกถึงเหตุผลของการบัญญัติสิกขาบทเมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดยอมรับว่าถูกต้อง   
ดีงามก็ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทนอกจากนี้ในการบวช หรือการรับสมาชิกเข้าหมู่แบบบัญญัติ       
จตุตถกรรมอุปสัมปทานั้น หากว่าพระสงฆ์ในที่ประชุมนั้นเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมประการใด      
ก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเรื่องนั้นในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะต้องรับฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงส่วน
น้อยก็ตาม การอุปสมบทจะท าได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์ในที่ประชุมนั้นมีความเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์ 
   2. หลักความเสมอภาค พระพุทธศาสนายอมรับความเสมอภาคของมนุษย์ นับตั้งแต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันตลอดจนถึงโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการ
บรรลุธรรม พระองค์ทรงปฏิเสธระบบวรรณะว่าไม่ใช่สิ่งก าหนดความแตกต่าง หรือก าหนดคุณค่า
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ความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่ก าหนดคือ กรรมหรือการกระท าของแต่ละคนวรรณะทั้งสี่ถ้าประกอบ
อกุศลกรรมก็จะไปสู่ทุคติเท่าเทียมกันไม่มีวรรณะใดชนชั้นใด ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษดังพระพุทธ
พจน์ที่ว่า บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะชาติก็หาไม่แต่เป็นคนเลวเพราะ
การกระท าเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระท า 
    นอกจากนี้ยังมีความเสมอภาคในภาวะความเป็นสงฆ์ก่อนที่จะเข้ามาบวชไม่ว่าจะ
เคยด ารงต าแหน่งทางสังคมเป็นอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วทุกคนมีศีลเสมอกันต้องเคารพกัน
ตามล าดับอาวุโส สงฆ์ท่ีบวชทีหลังจะต้องเคารพผู้ที่บวชก่อน ถึงแม้ว่าก่อนบวชจะเป็นผู้ที่มียศต าแหน่ง
สูงเป็นถึงพระราชาแต่ถ้าคนรับใช้เป็นผู้ได้รับการบวชก่อนพระราชาจะต้องท าความเคารพกราบไหว้
พระที่เคยเป็นคนรับใช้มาก่อนนั้น ดังจะเห็นได้จากประวัติพระอุบาลีซึ่งท่านเคยเป็นพนักงานภูษา
มาลา (ช่างตัดผม) ของเจ้าศากยะทั้ง 6 มาก่อน แต่เมื่อท่านได้รับการอุปสมบทก่อน เจ้าศากยะทั้ง 6 
ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์ก็ต้องท าสามีจิกรรม คือการเคารพกราบไหว้แก่ท่าน ในการที่จะบัญญัติไม่ว่าจะ
วรรณะใดก็สามารถที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาได้ในพระพุทธศาสนายังมีความเสมอภาคระหว่าง
บุรุษกับสตรีพระพุทธองค์ทรงยอมรับความเท่าเทียมระหว่างบุรุษกับสตรีในด้านสติปัญญา เช่น      
บุรุษจะเป็นบัณฑิตทั้งปวงก็หาไม่แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน 
    พระพุทธศาสนายังยอมรับความเท่าเทียมกันมิใช่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงสัตว์โลกอ่ืน ๆ ว่าต่างก็เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิในการเป็นสิ่งมีชีวิตโดย
ทรงสอนให้ละเว้นการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเน้นถึงความเสมอภาคที่ลึกซึ้งกว่า
ระบบประชาธิปไตยที่ค านึงถึงเฉพาะความเสมอภาคระหว่างมนุษย์และมีขอบเขตเฉพาะในทาง
กฎหมายเท่านั้น ส่วนในทางปฏิบัติจริง ๆ นั้น หาความเสมอภาคได้ยากมากทั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้
จิตส านึกมาจากจิตใจภายในหากเป็นเพียงรูปแบบส่วนค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเน้นมาจาก 
จิตส านึกภายในให้มนุษย์เกิดความส านึกมาจากจิตส านึกในส่วนลึกจริง ๆ มิใช่ยอมรับกันเฉพาะทาง
กฎหมายซึ่งความเสมอภาคแบบพุทธจึงเป็นความเสมอภาคโดยแก่นแท้ของมันเองการล่วงละเมิด
ความเสมอภาคของกันและกันจึงมีน้อย 
   3. หลักเสรีภาพ พระพุทธศาสนาได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลทั้งในด้านความคิดและการ
กระท าโดยถือว่ามนุษย์เป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของตนเองไม่ได้เกิดจากการมีผู้สร้างหรือเทพเจ้าที่มี
อ านาจเหนือมนุษย์คอยดลบันดาลหลักพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีเสรีภาพและให้รู้จักใช้เสรีภาพ
ในทางพอเหมาะพอดีไม่ใช้จนไม่มีขอบเขตหรือสุดโต่งเกินไปจนกระทบเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหาก
บุคคลต่าง ๆ ใช้เสรีภาพจนไม่มีขอบเขตจ ากัด ในที่สุดรัฐหรือสังคมนั้นก็จะไม่มีเสรีภาพหลงเหลือ    
อยู่เลย พุทธศาสนาให้เสรีภาพในการกระท าโดยสอนให้ทุกคนรับผิดชอบการกระท าของตัวเองว่า ใคร
ท าอย่างไรก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้น ผู้ท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ท ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว 
นอกจากเสรีภาพในการกระท าแล้วพระพุทธศาสนายังให้เสรีภาพในการคิดไม่บังคับให้บุคคลมานับถือ
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โดยปราศจากความเต็มใจหรือปราศจากความเข้าใจ โดยถือว่าปัญญาต้องมาควบคู่กับศรัทธาการมี
ศรัทธาต้องมีปัญญาก ากับด้วยในการปฏิบัติตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน  
พระพุทธองค์มิได้ทรงบังคับให้ใครปฏิบัติตามเพียงแต่ทรงบอกแนวทางให้เท่านั้นใครมีศรัทธาในการ
ปฏิบัติตามได้ในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ไม่ได้บังคับและยังสอน
ให้ใช้เสรีภาพทางความคิดในการที่จะตัดสินใจเชื่อในค าสอนหรือลัทธิใด 
   ในด้านเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์หรือท้วงติงในสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ทรง
อนุญาตให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ แต่พระองค์เองก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายท้วงติงได้ ถ้าหาก
เห็นว่าพระองค์กระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีปรากฏในมหาปวารณาสูตร ในขณะที่พระองค์ประทับอยู่
พร้อมกับภิกษุ 500 รูปในวัดบุพพาราม พระองค์ทรงเห็นพระภิกษุทั้งหลายนิ่งเงียบอยู่จึงตรัสว่า  
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลายบัดนี้เราปวารณาแก่ท่าน ท่านทั้งหลายจักไม่ต าหนิการกระท าใด ๆ ทางกายหรือ
ทางวาจาของเราบ้างหรือ” จากพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงให้สิทธิเสรีในการ
แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องได้แต่ต้องเป็นไปในทางที่ดีงามในทางที่จะ
สร้างสรรค์หมู่คณะให้ดีงามซึ่งถือเป็นหลักการปกครองในระบบสามัคคีธรรมในการใช้เสรีภาพในทาง
พระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ในขอบเขตคือไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนจะต้องค านึงถึง
หลักสัปปปุริสธรรม คือ รู้จักเหตุผล รู้จักตน ประมาณกาล และประชาชนและบุคคลอยู่ตลอดเวลา 
   4. หลักเสียงข้างมากวิธีการอย่างหนึ่งในการปกครองระบบสามัคคีธรรมคือการ
ปกครองโดยเสียงส่วนมากและการมีฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยที่คอยเป็นฝ่ายตรวจสอบการท างาน
ของฝ่ายบริหารหรือผู้ปกครองในทางพระพุทธศาสนา คือ การด าเนินการของคณะสงฆ์ในการปกครอง
ก็มีการใช้เสียงส่วนมากเช่นเดียวกัน เช่น การตัดสินอธิกรณ์บางกรณีไม่อาจจะใช้มติเอกฉันท์ได้ทรง
อนุญาตให้ตัดสินโดยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ซึ่งเรียกว่า เยภุยยสิกา นอกจากนี้ ในหลัก        
อปริหานิยธรรมที่ทรงแสดงแก่ชาววัชชีว่าให้หมั่นประชุมกันบ่อย ๆ ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็น
หลักธรรมส าหรับการปกครอง โดยใช้เสียงข้างมากเพราะถ้าปกครองโดยคน  ๆ เดียวแล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องประชุมพิจารณาอะไรมากมายสามารถพิจารณาสั่งการได้ทันที 
  หลักการอ่ืน ๆ ในทางพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สอดคล้องกันการ
ปกครองในระบบสามัคคีธรรม เช่น หลักการประนีประนอมกันตามหลักติณวัตถารกวิธี คือเมื่อเกิด
ความขัดแย้งขึ้นในองค์กรหรือในหมู่คณะ ถ้าหากว่าจะตัดสินใครผิดใครถูกบางครั้งเหตุการณ์นั้น ๆ   
จะยิ่ งทวีความรุนแรงหรือถึงก่อให้ เกิดความแตกแยกกันได้พระองค์จึงอนุญาตให้ ใช้วิธีการ
ประนีประนอมหรือเลิกแล้วต่อกันเรียกว่าระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกวิธี  ทรงสอนให้ด าเนินทาง  
สายกลาง ไม่เคร่งเครียดหรือหย่อนยานจนเกินไป ให้รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกัน และกันอย่างในสิคาล
สูตรทรงสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเอาไว้  เช่น ระหว่างมารดาบิดากับบุตร 
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  ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ระหว่างระบอบสามัคคีธรรมกับประชาธิปไตยก็คือ
เรื่อง “อ านาจอธิปไตย” อันเป็นหลักการส าคัญทางการเมือง ในระบอบสามัคคีธรรมนั้นจะเห็นได้ว่า
อ านาจในการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองมิได้อยู่ที่ประชาชนหรือสามัญชนโดยทั่วไป แต่อยู่ที่
กลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่มบางคณะเท่านั้น คือ กลุ่มชนชั้นสูง จะเห็นได้ว่าในที่ประชุม คือสัณฐาคารนั้น
ส่วนมากเป็นชนชั้นสูงซึ่งเป็นราชา เมื่อมองที่รูปแบบนี้จึงไม่ใช่ประชาธิปไตย (อ้างใน ปรีชา            
ช้างขวัญยืน, 2538, หน้า 35)  ต่างจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย
อย่างแท้จริง ส่วนรายละเอียดในการใช้อ านาจอธิปไตยกันอย่างไรนั้นก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคมหรือแต่ละประเทศ เพราะฉะนั้น การที่รัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมให้ความส าคัญแก่
คณะชนชั้นสูงซึ่งร่วมกันตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองการปกครอง ด้วยการยึด
หลักการเรื่องความสามัคคี ความพร้อมเพรียงร่วมใจกันและความมีระเบียบวินัย ระบอบสามัคคีธรรม
จึงมีความใกล้เคียงกับอภิชนาธิปไตยมากกว่าที่จะเป็นประชาธิปไตย 
  พระครูโสภณปริยัติสุธี (พระศรีบรรดร ถิรธมฺโม) (2553, หน้า 28-30.) ในเรื่องรูปแบบ
การปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นมีรูปแบบการปกครองที่ส าคัญอยู่จ านวน 3 รูปแบบคือ แบบ          
สมบูรณาญาสิทธิราช (ราชาธิปไตย) แบบสามัคคีธรรม(สหพันธ์รัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) 
ซึ่งมีนัยดังนี้ คือ 
   1. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchical State) คือ รัฐที่ให้อ านาจสิทธิ์ขาด
ในการปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับกษัตริย์โดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอ านาจให้กับพระบรม      
วงศานุวงศ์ หรือ ปุโรหิต ข้าราชบริพารไปปฏิบัติแทนได้ ประมุขของรัฐ เรียกว่า ราชา รัฐที่ปกครองใน
ระบบนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในแคว้นมคธ โกศล อวันตี และวังสะ การสืบทอดอ านาจมักจะสืบทอด
โดยสายเลือด เช่น จากพ่อไปสู่ลูก หรือ หลาน  
    ลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือแบบราชาธิปไตย เป็นลักษณะ
การปกครองที่เด่นชัดของสังคมอินเดียโบราณ เพราะมีพระมหากษัตริย์มีอ านาจในการปกครอง ต าแหน่ง
ที่ลดหลั่นลงมาคือ ปุโรหิต เสนาบดี แต่ส่วนย่อยมีสภาการปกครองจากจุดย่อย คือ คาม นิคม ชนบท 
ระดับชนบทยังมีหัวหน้าท านองเจ้าประเทศราชปกครองอีกด้วย รัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย  เช่น รัฐ
มคธ รัฐวังสะ รัฐอวันตี เป็นต้น (ฤทธิชัย แกมนาค. http://www.learners.in.th/file/ganesh/aa.doc)  
   2. แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่มีอ านาจ
สิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภา หรือสังฆะ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายและมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง สภาจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกมาเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหารเรียกว่า ราชา เช่น วัชชี มัลละ สักกะ เป็นต้น  เป็นการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแล้วเลือก
ผู้น าเข้ามา บริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน กล่าวคือการปกครอง การ
ก าหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ผู้ปกครองจะกระท าโดยมีการ
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ปรึกษาหารือกันก่อนมีการถือเสียงส่วนมากในการตัดสิน การปกครองแบบสามัคคีธรรม หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า แบบสาธารณรัฐ ซึ่งแบบสาธารณรัฐนี้ยังแยกออกเป็น 2 แบบคือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัว
เป็นรัฐ ๆ ไป เป็นการปกครองแบบสภาของตระกูลนั้น ๆ โดยมีประธานสภาเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน 
และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระหลาย ๆ รัฐมารวมกัน มีการสับเปลี่ยนกันเป็นพระราชาของ
สาธารณรัฐ โดยมีการก าหนดอายุของพระราชา การปกครองแบบสาธารณรัฐ เช่น รัฐวัชชี รัฐมัลละ  
เป็นต้น  
   3.  แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือ รัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอ านาจเหนือ
รัฐอ่ืน ๆ ผู้ปกครองจะใช้ค าว่า มหาราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ รูปแบบทางการเมืองการปกครองใน
สมัยพุทธกาลนั้นไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมือง หรือนครรัฐนั้น ๆ เช่น บ้านขาณุมัต ซึ่งปกครองใน
รูปแบบพิเศษที่พระราชามอบให้เป็นรางวัลหรือพรหมไทย หรือในกรณีที่พวกพราหมณ์ปกครองเมือง 
เช่น กรุงเวฏฐทีปกะ ซึ่งปรากฏตอนที่ยกทัพเพ่ือมาชิงพระบรมสารีริกธาตุ เป็น 1 ใน 8  เมืองที่ได้รับ
การแบ่งปันซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ในการปกครองสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความเหลื่อมล้ าสูงต่ าต่างกัน ลักษณะทางการเมืองการปกครองจึงขาดเอกภาพ มีการแบ่งรัฐใหญ่    
รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหล่านี้ปกครองโดยราชา ซึ่งได้อ านาจมาโดยการสืบตระกูลบ้าง 
โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบ 
  ฤทธิชัย แกมนาค (2554, หน้า 32) กล่าวถึงสภาพการเมืองการปกครองในสมัย
พุทธกาลไว้ว่า สภาพการเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องค์กรทางการเมืองของอินเดียยังมี
ลักษณะเป็นรัฐ ยังเป็นการปกครองแบบเผ่า ไม่มีอาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอน แต่หลังจากที่พวก
อารยันได้ชัยชนะเหนือพวกดราวิเดียน ท าให้ความเป็นอยู่แบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนได้สิ้นสุดลง มีการสร้าง
หมู่บ้านเป็นหลักแหล่ง มีการท ากสิกรรม ท าให้สั งคมเล็ก ๆ ได้พัฒนาเป็นสังคมใหญ่ขึ้น มีการ
ประกอบพิธีกรรมมากขึ้น ในลักษณะสังคมแบบเผ่านั้นระบบเครือญาติเป็นหน่วยของสังคม การ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก เช่น กุละหรือครอบครัว มีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเรียกว่า      
“กุลปะ”มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี คามหรือหมู่บ้าน มีคามินะหรือคามณีเป็น
หัวหน้า ท าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน หลาย ๆ หมู่บ้านรวมกันเรียกว่า วิศยะหรือวิศ มี วิศยบดี
เป็นหัวหน้าหลาย ๆ วิศยะรวมกันเป็นชน มีราชันหรือกษัตริย์เป็นหัวหน้า  ในสมัยนี้สถาบันทาง
การเมืองที่คอยจ ากัดอ านาจของพระราชาไม่ให้มีมากจนเกินไป ซึ่งได้แก่ สภา (Sapha) และสมิติ 
(Samiti) นอกจากพระราชาถูกทอนอ านาจด้วยสภาและสมิติแล้ว ยังถูกทอนอ านาจด้วยสิทธิพิเศษ
ของพวกปุโรหิต ซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกพราหมณ์ประจ าราชส านัก เพราะพวกพราหมณ์นั้นเชื่อว่าเป็น
ผู้ที่สามารถสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพเจ้าดลบันดาลให้พระราชาชนะในการรบได้ ตามความเชื่อถือของ
พวกอารยันที่นับถือเทพเจ้าโดยมีพราหมณ์เป็นผู้กระท าพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยเหตุนี้พราหมณ์จึง
เป็นส่วนส าคัญของสังคม ต่อมาในปลายยุคพระเวทอ านาจของพระราชามีมากขึ้น เพราะได้มีการโยง
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เอาสถาบันกษัตริย์กับเทพเจ้าเข้าด้วยกัน คือถือว่าเทพเจ้าได้มอบสมบัติอันน่านับถือต่าง ๆ ให้แก่
พระราชา แต่ถึงแม้ว่าอ านาจของพระราชามีมากในยุคนี้ แต่พระราชาก็มิได้ทรงเป็นเผด็จการ     
เพราะถ้าพระราชาประพฤตินอกทางธรรมะ ประชาชนมีสิทธิขับไล่ต่อต้านพระราชา 
  สรุปได้ว่า รูปแบบการปกครองตามแนวพุทธ หมายถึง แบบแผนของการปกครอง
ประเทศหรือสังคม ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาสาระตามวิธีการของพระพุทธองค์แตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศหรือสังคมจะเลือกน าไปใช้ตามความเหมาะสมกับประเทศหรือสังคมนั้น  ๆ 
 

3.2  หลักการปกครองตามแนวพุทธ 
 ในการปกครองทุก ๆ รูปแบบ ต่างก็มีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเป็นสิ่งที่คู่กัน แต่ในการ
ปกครองทุกรูปแบบทั้งแบบราชาธิปไตยและสามัคคีธรรมตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น  ปรากฏว่า
ผู้ปกครองมีบทบาทที่ชัดเจนมากกว่าผู้ถูกปกครอง เนื่องจากเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทาง
การเมืองการปกครองซึ่งมีผลกระทบต่อคนและกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในฐานะ
ผู้ปกครองเป็นตัวกลางคอยบริหารและจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและใน
ฐานะผู้ด าเนินการการปกครองให้บรรลุเป้าหมายซึ่งได้ตั้งเอาไว้ ผู้ปกครองจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักการ
ปกครองส าหรับไว้ยึดโยง เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนหรือด าเนินการการ
ปกครองให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้หลักปฏิบัติทีค่วรกล่าวถึง 3 ประเด็น  
 3.2.1  หลักประมุขธรรม 
  หลักปฏิบัติของผู้ที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการปกครอง หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ (ขุ.ชา., เล่ม 28, ข้อ 240, หน้า 62) ได้แก่ 

    1. ทาน คือ การให้สิ่งที่ควรให้ 

   2. ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม 

   3. ปริจาคะ คือ การไม่เห็นแก่ตัว รู้จักสละแบ่งปัน 

   4. อาชชวะ คือ ความซื่อตรงต่อตนเอง ต่องาน และผู้อ่ืน 

   5. มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีอัธยาศัยไม่เหย่อยิ่ง 

   6. ตปะ คือ มีความยับยั้งชั่งใจ ก าจัดความชั่วมิให้ก าเริบ 

   7. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ไม่ลุอ านาจด้วยความโกรธ 

   8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

   9. ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น 

   10. อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดไปจากธรรม 
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 3.2.2  หลักไตรสิกขา 
  ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบ 
ตามแนวพุทธ ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 อย่าง คือ 
   1. อธิสีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง 
   2. อธิจิตตสิกขา สิกขา คือ จิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธิ 
   3. อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง 
 3.2.3  หลักธรรมส าหรับผู้ถูกปกครอง 
  นอกจากผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมและมีธรรมาธิปไตยที่เป็นหลักใช้ในการปกครอง
แล้วประชาชนผู้อยู่ ใต้ปกครองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของตนเอง  ที่ เกี่ยวกับการปกครองด้วย
เช่นเดียวกันโดยผู้สรุปหลักธรรมที่จ าเป็นของประชาชนที่ถูกปกครองควรมี (เกียรติศักดิ์ บุญมี, 2549, 
หน้า 38)   ไว้ดังนี้  คือ 
   1. รู้หลักอธิปไตย 3 อย่าง คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย 
   2. มีหลักสาราณียธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
   3. มีส่วนร่วมในการปกครอง คือ หลักอปริหานิยธรรม 
   4. มีฆราวาสธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง 
   5. กุศลกรรมบถ 10 
   6. จักรวรรดิวัตร 
  สรุปได้ว่า หลักการปกครองตามแนวพุทธ ได้แก่ หลักประมุขธรรม คือ ทศพิธราชธรรม  
10 ประการ 1. การให้สิ่งที่ควรให้ 2. ความประพฤติที่ดีงาม 3. การไม่เห็นแก่ตัวรู้จักสละแบ่งปัน     
4. ความซื่อตรงต่อตนเองต่องานและผู้อ่ืน 5. ความอ่อนโยนมีอัธยาศัยไม่เหย่อยิ่ง 6. มีความยับยั้ง   
ชั่งใจ ก าจัดความชั่วมิให้ก าเริบ 7. ความไม่โกรธ ไม่ลุอ านาจด้วยความโกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน 9. ความอดทนอดกลั้น 10. ความไม่ประพฤติผิดไปจากธรรม และหลักธรรมส าหรับ 
ผู้ถูกปกครอง ได้แก่ การเสริมสร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครอง การเสริมสร้างคุณค่าใน
ตนเอง หลักไตรสิกขา หลักธรรมดังกล่าวนี้ มีส่วนร่วมในการที่ท าให้วิสัยทัศน์ของประชาชนให้
กว้างไกลออกไปและมีมุมมองที่เกี่ยวกับการปกครองได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาการปกครอง 
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3.3  อ านาจและการใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธ 
 สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมาก คือ เรื่องของอ านาจและรูปแบบของการใช้อ านาจในการ
ปกครองรัฐเพราะรัฐเป็นศูนย์รวมอ านาจ ผู้ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนในการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่า
ในสังคม “อ านาจ” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Potere” ซึ่งหมายถึง สมรรถภาพ ในศัพท์
ภาษาไทยนั้น “อ านาจ” หมายถึง อนุภาพ หรือพลัง ในรากศัพท์ภาษาบาลีค าว่า “พละ” ก าลังในการ
ควบคุม (พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว, 2539, หน้า 460)  
 อ ำนำจ หมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะสร้ำง ก ำหนด และบังคับสิทธิและหน้ำที่ ซึ่งถือว่ำเป็น
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และสิทธิหน้ำที่นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ บุคคลเหล่ำนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้
อ ำนำจดังกล่ำว ในพระไตรปิฎก ค ำที่มีควำมหมำยเทียบเคียงกับค ำว่ำ “อ ำนำจ” นั้นมีหลำยค ำ เช่น 
วส อิทธิ สกฺก อนุภำว อินฺทริย และ พล เป็นต้น โดยเฉพำะค ำว่ำ พละ หรือ พล  ในพระไตรปิฎกมี
กล่ำวไว้ในหลำยหมวด มีทั้ง พละ 4 (องฺ.นวก., เล่ม 23, ข้อ 209, หน้ำ 376) พละ 5 (องฺ.อฦฅก., เล่ม 
23, ข้อ 117, หน้ำ 171) พละ 8 (องฺ.อฦฅก., เล่ม 23, ข้อ 117, หน้ำ 171)  ในพลสูตร  พระพุทธเจ้ำ
แสดงถึงสิ่งที่เป็นอ ำนำจ หรือเป็นก ำลังของบุคคลประเภทต่ำง ๆ ไว้ 8 ประเภทด้วยกัน คือ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก ำลัง 8 ประกำร นี้ 8 ประกำรไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ทำรกมี
กำรร้องไห้ เป็นก ำลัง มำตุคำมทั้งหลำยมีควำมโกรธเป็นก ำลัง โจรทั้ งหลำยมีอำวุธเป็นก ำลัง   
พระรำชำทั้งหลำยมีอิสริยศเป็นก ำลัง คนพำลทั้งหลำยมีกำรเพ่งโทษคนอ่ืนเป็นก ำลัง บัณฑิตทั้งหลำยมี
กำรไม่เพ่งโทษเป็นก ำลัง สมณพรำหมณ์ท้ังหลำยมีขันติเป็นก ำลัง ดูก่อนภิกษุท้ังหลำยก ำลัง 8 ประกำร
นี้แล (องฺ.อฦฅก., เล่ม 23, ข้อ 117, หน้ำ 171)  
  จากพระสูตรนี้แสดงเห็นว่า บุคคลที่มีอ านาจ หมายถึง ผู้ที่มีสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่มี หรือมีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่เหนือผู้อ่ืนสามารถที่จะใช้สิ่งนั้น ๆ  บังคับ ควบคุม ให้บุคคลอ่ืน ๆ กระท าตามความต้องการ
ของตนเองได ้
 3.3.1  คุณลักษณะของอ านาจตามแนวพุทธ 
  คุณลักษณะของอ านาจมีหลายอย่างประกอบกัน แต่ที่เด่นชัดที่สุด คือ การมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของบุคคลอื่นให้กระท าตามความต้องการของตนเอง และคุณลักษณะของอ านาจ มีดังนี ้
   1. ความสัมพันธ์ทางสังคม ในสิงคาลสูตร (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 198, หน้า 202) คือ  
บิดา มารดา, ครูบาอาจารย์, ภรรยา, มิตร-สหาย, คนรับใช้หรือบ่าว และสมณพราหมณ์ 
   2. การรู้สึกฝืนใจของผู้ปฏิบัติตาม คือ การท าตามด้วยความรู้สึกท่ีไม่ใช่ความต้องการ
อันแท้จริง 
   3. ความไม่แน่นอนหรือความน่าจะเป็น คือ การใช้อ านาจแต่ละครั้งไม่แน่นอน  
เสมอไป 
   4. การบังคับและการยินยอม คือ สามารถที่จะบังคับได้ เมื่อมีการละเมิด 
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   5. การครอบง า คือ สามารถให้ท าในสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการได้ 
   6. ความศรัทธา หรือความต้องตาต้องใจ คือท าให้เกิดการคล้อยตามได้ง่ายตาม
ความเชื่อ (องฺ.จตุกฺก., เล่ม 21, ข้อ 65, หน้า 93)  
  คุณลักษณะของอ านาจตามแนวพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในแง่มุม
ต่าง ๆ ที่สามารถนะท าให้บุคคลกระท าตามความต้องการของอีกบุคคลหนึ่งได้  
 3.3.2  วิธีการใช้อ านาจของผู้ถูกปกครอง  
  วิธีการใช้อ านาจของผู้ปกครอง โดยสรุปมี 2 ประการ (พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว, 2539, หน้า 460) 
คือ 
   1. การใช้อ านาจเพื่อส่วนตัว และพวกพ้อง 
   2. การใช้อ านาจเพื่อส่วนรวม เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  การใช้อ านาจทั้ง 2 ประการ นี้ เป็นการใช้อ านาจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือการใช้
อ านาจเพ่ือส่วนตัวและพวกพ้องนี้ เป็นการใช้อ านาจของผู้ปกครองชั้นเลว และการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครองชั้นดี 
  สรุปได้ว่า อ านาจและการใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธ กล่าวคือ การใช้อ านาจ 
คือ ความสามารถที่จะสร้าง ก าหนด และบังคับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
และสิทธิหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ การใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธจะยึด
หลักการใช้อ านาจเพื่อส่วนรวม เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 

3.4  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระไตรปิฎก  
 3.4.1  ประชาธิปไตยตามแนวพระวินัยปิฎก 
  พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์แต่
การบัญญัติวินัยนั้นก็ทรงบัญญัติตอนเป็นพระสงฆ์มิได้บัญญัติตามล าพัง ต้องให้เกิดเรื่องก่อนเมื่อ 
ประชุมสอบสวนแล้วจึงบัญญัติพระวินัยท่ามกลางพระสงฆ์ ด้วยความเห็นชอบของพระสงฆ์ต่างพร้อม
ใจกันน าไปปฏิบัติการท ากรรมต่าง ๆ ของสงฆ์ ยกเว้นอปโลกนกรรมล้วนท าให้เป็นการสงฆ์ทั้งสิ้น
กล่าวคือ  
   1. ญัตติกรรม คือ ท าด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ 4 รูปขึ้นไป เช่น การสวดปาติโมกข์ 
   2. ญัตติกรรม คือ ท าด้วยสงฆ์ปัญจวรรค คือ 5 รูป ขึ้นไป เช่น เรื่องกฐิน 
   3. ญัตติจตุตถกรรม คือ ท าด้วยสงฆ์ ทศวรรค คือ ตั้งแต่ 10 รูปขึ้นไป ยกเว้นในที่
กันดาร เช่น การอุปสมบท 
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  อธิกรณ์สงฆ์ 4 คือ 
   1. วิวาทาธิกรณ์ คือ การขัดแย้งกันเกี่ยวกับธรรมวินัย 
   2. อนุวาทาธิกรณ์ คือ การโจทย์กันด้วยอาบัติต่าง ๆ 
   3. อาปัตตาธิกรณ์ คือ การละเมิดอาบัติต่าง ๆ 
   4. กิจจาธิกรณ์ คือ กิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้น ที่จะพึงท าด้วยสงฆ์จ านวนต่าง ๆ ก็จะต้อง
ระงับด้วยวิธีการที่เรียกว่า อธิกรณสมถะ 7 อย่าง คือ 
   1. สัมมุขาวินัย ระงับต่อหน้าสงฆ์ต่อหน้าบุคคลต่อหน้าวัตถุ  
   2. สติวินัย การระงับด้วยการให้เกียรติแก่พระอรหันต์ ผู้มีสติสมบูรณ์  
   3. อมูฬหวินัย การระงับเหตุด้วยการยกเว้นให้แก่ผู้ท าผิด ในขณะที่เป็นบ้า คือได้
หลงไปแล้ว 
   4. เยภุยยสิกา ระงับด้วยเสียงข้างมากด้วยการลงมติ 
   5. ปฏิญญาตกรณะ ระงับด้วยการท าตากฎิญญา 
   6. ตัสสปาปิยสิกากรรม ระงับด้วยการลงโทษศัตรู ผู้ถูกสอบสวนแล้ว พูดไม่อยู่กับ
ร่องกับรอย ให้การรับแล้วปฏิเสธ ปฏิเสธแล้วรับ เป็นต้น 
   7. ติณวัตถารกวินัย ระงับด้วยการประนีประนอมทั้งสองฝ่าย ดุจเอาหญ้าทับสิ่ง
สกปรกไว้ไม่ใหม้ีกลิ่น 
  ทั้งอธิกรณ์และการระงับต้องท าเป็นสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ ดุจการตั้งกรรมาธิการต่าง  ๆ 
ฉะนั้นจึงเป็นการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม และในการประชุมท ากรรมต่าง ๆ เป็นการสงฆ์นั้น ต้องมติ
เป็นเอกฉันท์จริง ๆ ถ้ามีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้งได้ แม้เพียงเสียงเดียวสงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ลงท้าย
กรรมวาจา ดังนี้ “ยสฺสายสฺมโต ขมติ โสตุณฺหสฺส ยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบ
ใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูดขึ้น” 
 3.4.2  ประชาธิปไตยตามแนวพระสุตตันตปิฎก 
     ในทางพระพุทธศาสนามีผู้อธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าเนิดรัฐไปในทิศทาง
ของธรรมชาติ ซึ่งให้ความส าคัญที่สถาบันครอบครัว ว่ าเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยตรง แต่ให้บุตรทุกคนเอาใจใส่บิดามารดาให้ดี  และ
พรรณนาถึงคุณของท่านไว้มากมาย อันเป็นสถาบันที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสนใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่มีความผูกพันกันในครอบครัว ขยายจากครอบครัวเป็นชุมชน หรือรัฐ 
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  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร 
   อัคคัญญสูตร (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 51, หน้า 61-62) 
    ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะ จ านวน  
สองรูปได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพ่ือที่จะสดับฟังพระเทศนาจากพระพุทธองค์ ก่อนที่สามเณรทั้ง   
สองรูปเข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อเข้าไปถึงพระพุทธเจ้า
จึงตรัสถามว่า ทั้งสองเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนเคยถูกพวกพราหมณ์ด่าบ้างไหม และสามเณรทั้งสอง
รูปจึงกราบทูลว่า พวกพราหมณ์พากันด่าประณามอย่างรุนแรง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามต่อไปว่าพวก
เขาเหล่านั้นด่าว่าอย่างไรบ้าง สามเณรทั้งสองรูปจึงกราบทูลถึงค าพูดของพราหมณ์เหล่านั้นว่า 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะประเสริฐที่สุด ... เป็นวรรณะขาว บริสุทธิ์ เป็นบุตรเกิดจากอุระเกิด
จากปากของพระพรหม มีก าเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น พวกอ่ืนเป็นวรรณะด า พวกอ่ืน
นอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ์ไม่ เจ้าทั้งสองคนละวรรณะอันประเสริฐสุดเสียแล้ว ไปเข้ารีตวรรณะที่
เลวทราม คือ พวกสมณะที่ศีรษะโล้นเป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกด า เป็นพวกที่เกิดจากเท้าพรหม     
ข้อนั้นไม่ดีไม่สมควรเลย  
    เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้สดับดังนั้นแล้ว จึงตรัสกับสามเณรทั้งสองรูปถึงการด่า
ประณามพราหมณ์เหล่านั้น เพราะไม่สามารถระลึกถึงเรื่องเก่าของพวกเขา แท้ที่จริงพวกเขาก าเนิดมา
จากช่องคลอดของพราหมณีต่างหาก จะอ้างว่าพวกตนสะอาดกว่าเป็นวรรณะขาวกว่าคนอ่ืน  ๆ        
ได้อย่างไร จากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสถึงวรรณะทั้งสี่วรรณะที่ท าดีต้องได้รับผลดี ท าชั่วต้องได้รับผล
ชั่วกล่าวได้ว่า พระสูตรนี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่มีการแบ่งชั้นวรรณะ และคนวรรณะพราหมณ์
พยายามยกตนขึ้นสูง กดขี่ข่มเหงคนวรรณะอ่ืนนอกจากพวกตนเองอย่างชัดเจน และเป็นไปอย่าง
รุนแรง พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาอย่างไม่มี
เหตุผล อันเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม และการปฏิเสธความเชื่อที่ มีเหตุผลเหล่านี้นี่เอง 
ท าให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 
    หลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสถึงการเริ่มต้นของมนุษย์โดยใจความว่า เวลาผ่าน
ไปเนิ่นนาน จนกระทั่งโลกพินาศลง สัตว์จ านวนมากไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม พวกเขามีฤทธิ์มาก    
มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่านออกทางกายของตน สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ที่นั่นเป็น
เวลานาน จักรวาลทั้งหมดเป็นน้ า ไม่มีดาว ไม่มีตะวัน ไม่มีเพศ สัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่อย่างนั้นตลอด
กาลนาน วันหนึ่งเกิดง้วนดินบนลอยอยู่บนน้ ามากมายเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวด มีสีคล้ายเนย
ใส มีกลิ่นหอม มีรสอร่อยเหมือนรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้ ได้มีสัตว์ผู้หยาบโลนผู้หนึ่งใช้นิ้วชิมง้วนดิน    
รสของง้วนดินนั้นซาบซ่านไปทั่วร่างกาย จึงเกิดความพอใจ สัตว์ต่าง ๆ จึงท าตามสัตว์ผู้หยาบโลนผู้นั้น 
เมื่อบริโภคง้วนดินเหล่านั้นเป็นอาหารแล้วท าให้รัศมีในกายหายไป จึงปรากฏดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ขึ้นมา ดาวเคราะห์ทั้งหลายก็ปรากฏ ร่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ผิวพรรณเริ่มแตกต่างกัน        
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พวกผิวพรรณดีก็ถือตัว ดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณต่ ากว่า ต่อมาง้วนดินหายไปเกิดสะเก็ด เครือดินขึ้นมา
แทนที่ตามล าดับ ผิวพรรณยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ยิ่งท าให้มนุษย์ดูหมิ่นเหยียดหยามผิวพรรณวรรณะ
กันมากยิ่งขึ้น แล้วอาหารเหล่านั้นก็หายไปทุกครั้ง และทุกครั้งที่อาหารหายไปพวกเขาต่างก็พากันบ่น
พร่ าเพ้อเสียดายถึงรสชาติอาหารนั้น ๆ เมื่อไม่มีอาหารพวกสัตว์จึงมาชุมนุมกัน แต่ไม่ได้มาชุมนุม
ปรึกษาหารือเพ่ือหาทางแก้ไขหรือป้องกัน เพียงแต่บ่นเพ้อถึงอาหารที่หายไปว่า ดีจริง ดีจริง         
ด้วยความเสียดาย พวกเขารู้เพียงว่าอาหารที่หายไปเป็นของดีเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอาหารนั้นดีอย่างไร 
เมื่อเครือดินหายไปข้าวสาลีที่สามารถรับประทานได้ เป็นข้าวไม่มีแกลบ ไม่มีร า ขาวสะอาด มีกลิ่น
หอม  มีเมล็ดเป็นข้าวสารก็เกิดขึ้น เมื่อเก็บไปบริโภคในตอนเย็นตอนเช้าก็จะงอกกลับขึ้ นมาใหม่    
พวกเขาพากันบริโภคข้าวสาลีอาหารเหล่านั้นเป็นอาหาร ข้าวสาลีท าให้ผิวพรรณวรรณะของมนุษย์
แตกต่างกันมากขึ้น เกิดมีเพศชายมีเพศหญิงขึ้น ทั้งสองต่างก็เพ่งมองดูเพศซึ่งกันและกัน แล้ว เกิด
ตัณหา เกิดความก าหนัดขึ้น และพากันเสพเมถุน สัตว์อ่ืน ๆ เห็นเช่นนั้นพากันด่าประณาม โปรยดิน 
ขว้างปา สัตว์ที่เสพเมถุนนั้น และห้ามกลุ่มหนึ่ง เดือนบ้าง สองเดือนบ้าง ผู้ต้องการเสพเมถุนต้องการที่
หลบซ่อนโดยสร้างที่ก าบัง จากจุดนี้ท าให้ทราบได้ว่า การสร้างที่อยู่อาศัยน าไปสู่การเป็นครอบครัว ซึ่ง
ถูกแรงกดดันจากสังคม 
    เวลาล่วงไป มีสัตว์ตนหนึ่งเกิดเกียจคร้าน จึงน าข้าวสาลีมาเก็บไว้ให้เพียงพอทั้ง
เช้าเย็นในครั้งเดียว หลังจากนั้นเก็บสะสมไว้ 2 วันบ้าง 4 วันบ้าง 8 วันบ้าง สัตว์ต่าง ๆ เหล่านั้นจึงท า
ตามกันหลังจากนั้น ข้าวสาลีกลายเป็นข้าวที่มีร าห่อเมล็ด มีแกลบ ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วไม่งอกกลับมา
แทนและขาดเป็นตอน ๆ สัตว์เหล่านั้นจึงประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหา
โดยการแบ่งดินแดนปันเขตครอบครอง หลังจากที่แบ่งดินแดนปันเขตกันครอบครองและปันผลผลิตกัน
เรียบร้อยแล้ว เกิดมีคนโลภเก็บส่วนของตนไว้แล้วยังขโมยส่วนของผู้อ่ืนมาบริโภคอีก เมื่อถูกจับได้สอง
หรือสามครั้ง ครั้งแรกตักเตือน คนขโมยรับปากไม่ท าอีก แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงกันไว้ ภายหลังก็ขโมยอีก
จนมีมนุษย์บางพวกทนไม่ไหวจึงใช้วิธีรุนแรง ตีด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยมือบ้าง ใช้ก้อนดินขว้างปาบ้าง 
เมื่อเกิดปัญหารุนแรงวุ่นวาย พวกมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันเพ่ือหาทางแก้ไข สังเกตได้จากความ
ตอนนี้ เมื่อศีลธรรมเสื่อมตกต่ าลงมนุษย์เกิดความโลภประพฤติผิด ในทางอทินนาทาน มีการมุสาวาท 
โกหกหลอกลวง มีอคติตัดสินโทษแก่ผู้ล่วงละเมิด ตามความพอใจของตน เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
เพราะการตัดสินไม่เป็นธรรม ความวุ่นวายในสังคมดังกล่าวจึงท าให้มีมติที่ประชุมเพ่ือคัดเลือก
ผู้ปกครอง เมื่อที่ประชาชนคัดเลือกผู้ปกครองขึ้นเพ่ือคอยป้องกันผลประโยชน์ของตน ประชาชนต้อง
พร้อมใจกันเสียสละประโยชน์ส่วนของตนให้ เป็นค่าตอบแทนดังข้อความใน อัคคัญญสูตร              
(ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 63, หน้า 71) ดังนี้  
     “ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมติ
ดังนี้แล มหาชนสมมติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก เพระเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลาย
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ดังนี้แล อักขระว่ากษัตริย์ กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสอง เพราะเหตุที่ผู้ที่เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอ่ืน
ให้สุขใจได้โดยธรรมดังนี้แลอักขระว่าราชา ราชาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามดังนี้แล”  
    ข้อความในพระสูตรตอนนี้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของผู้ปกครองเป็นล าดับ เริ่มจาก
มติมหาชน เกิดจากประชาชนพร้อมใจกันคัดเลือกแล้วมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เหมาะสมและยกย่อง
ให้เป็นผู้ปกครอง กษัตริย์ หมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งนา หรือผู้เป็นใหญ่แห่งนา และราช หมายถึงผู้ท าให้
ประชาชนสุขใจ พอใจโดยธรรม จากนั้นวรรณะต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้น กล่าวคือมีการแบ่งหน้าที่กันท าโดย
ความสมัครใจ การแบ่งงานกันท านี้เองที่ท าให้เกิดความแตกต่าง และเริ่มแบ่งแยกวรรณะกันเกิดขึ้นใน
พระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงการก าเนิดที่เหมือนกัน คนทั้งสี่วรรณะไม่ได้แตกต่างกันมา
แต่เดิม เมื่อประชาชนยอมรับกันว่าดี จึงท าให้บุคคลที่มีการงานสูงได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น
วรรณะสูง ในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าสิ่งที่ท าให้สัตว์แตกต่างกันคือ  ธรรมเท่านั้น คนทั้งสี่
วรรณะท ากรรมเช่นใดย่อมได้รับกรรมเช่นนั้นเหมือนกัน ดังข้อความในอัคคัญญสูตร (ที.ปา., เล่ม 11, 
ข้อ 67, หน้า 74) ดังนี้ 
     “ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพทย์ก็ดี….ศูทรก็
ดี….สมณะก็ดี…ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือ การกระท าด้วย
อ านาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึง ทุคติ วินิบาต นรกทั้งสิ้น 
ในทางตรงกันข้าม หากมนุษย์ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการ
กระท าด้วยอ านาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”  

    ในตอนท้ายของพระสูตร พระพุทธองค์ตรัสอ้างภาษิตของสนังกุมารพรหมและของ
พระองค์ว่ามีเนื้อความตรงกัน นั้นคือ กษัตริย์ผู้ประเสริฐในหมู่ชนรังเกียจกันด้วยโคตร แต่ท่านผู้ถึงพร้อม
ด้วยวิชชา (ความรู้) จรณะ (ความประพฤติ) ผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
    พระพุทธองค์มิได้ทรงมีจุดประสงค์ที่จะอธิบายการก าเนิดโลก หรือมนุษย์แต่
อย่างใดเพียงแต่พระองค์ต้องการชี้ให้เห็นว่า ชาติก าเนิด ผิวพรรณ วรรณะ มิได้เป็นเครื่องวัดความ
แตกต่างหรือคุณค่าของมนุษย์ แต่สิ่งที่แตกต่างคือการกระท า หรือความประพฤติต่างหาก ผู้ประพฤติ
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระท าด้วยอ านาจสัมมาทิฏฐิ ย่อมเข้าถึงสุคติ  
โลกสวรรค์ ผู้ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท าด้วยอ านาจ
มิจฉาทิฏฐิ เมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิ ทุคติ วินิบาต นรกทั้งสิ้น 
    หากพิจารณาทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นไปได้ที่ระบบสุริยะจักรวาลอาจถูก
ท าลาย หรือสลายไปตามกฎทางธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นกลับเกิด และวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่  
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาในแง่ของเหตุผลแล้ว จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงการเกิดของรัฐ
โดยธรรมชาติ ที่ว่าก็เน้นไปถึงพ้ืนฐานทางกาย และทางใจของมนุษย์ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2540,    
หน้า 71) 



71 

 
  สรุปได้ว่า  ในพระสูตรนี้ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ และรัฐอย่างเป็นล าดับ  
แต่ไม่ได้กล่าวถึงปฐมจักรวาล และการเกิดขึ้นของมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียว แท้ที่จริงโลกได้มีการ
เกิดขึ้น วิวัฒนาการ และแตกสลายไป เมื่อโลกแตกสลาย สัตว์ส่วนมากไปเกิดชั้นอาภัสสรพรหมและ
สัตว์เหล่านั้นชิมง่วนดินแล้วลุ่มหลงในรสเหล่านั้น ต่อมาจึงแบ่งเขตแดนกันปกครองจนกระทั่ง สัตว์
เหล่านั้นเกิดตัณหา มีความโลภขึ้นจึงขโมยทรัพย์ของผู้อ่ืน เกิดการวิวาทจึงคัดเลือกผู้ปกครองขึ้น
คุ้มครองผลประโยชน์ของตน เกิดมีสถาบันครอบครัว มานะทิฏฐิท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมนุษย์  
ผู้มีผิวพรรณงามดูหมิ่นผู้มีผิวพรรณไม่งาม กิเลสตัณหาท าให้เกิดความโลภและการท าร้ายกันในสังคม  
จึงเกิดผู้ท าหน้าที่ในการระงับปัญหา คุ้มครองคนดีลงโทษคนผิดให้ข้อบังคับในการปกครองหมู่คณะ  
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของระบบประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก อ านาจในการตัดสินใจของผู้ปกครองนี้เองเป็นเริ่มต้นของการก าเนิดรัฐ การ
ก าเนิดรัฐได้สร้างระบบขึ้นเพ่ือควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รัฐไม่สามารถขจัดคนเลว
ให้หมดไปจากสังคม รัฐเป็นเพียงผู้ช่วยพยายามคุ้มครองคนดีลงโทษคนเลว ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขเท่านั้น 
   ปฏิจจสมุปบาท 
    ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างลอย ๆ โดยไม่มีสาเหตุ หรือเกิด
จากอ านาจของพระเจ้าผู้มีอ านาจเหนือมนุษย์ธรรมดา แต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะมี
เหตุมีปัจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี้ ทางพระพุทธศาสนา  
เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทบ้าง อิทัปปัจจยตาบ้าง หรือเรียกว่าปัจจยการ ซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในรูปของกฎของธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติหลักธรรม
หมวดนี้มีความส าคัญมากจะเห็นได้จากพุทธพจน์ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2541,        
หน้า 80) ที่ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นปฎิจจ -   
สมุปบาท” แต่ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ ดังพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ 
(ส .นิ., เล่ม 16, หน้า 225, ข้อ 91) ว่า “ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้ง 
เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้แหละ หมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกัน
ยุ่งขมวดเหมือนกลุ่มด้ายที่ขอดเป็นปม เป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าป่องผ่าพ้นอบาย ทุคติ 
วินิบาต และสังสารวัฏไปไม่ได้” เห็นได้ว่าแม้แต่พระองค์ยังทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท เป็นเวลา    
ถึง 7 วัน หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ประกอบ 12 ประการ คือ อวิชชา 
สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ (มีโสกะ   
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นตัวพลอยผสม) ในการอธิบายปฏิจจสมุปบาท แบบประยุกต์นั้น 
ไม่จ าเป็นต้องอธิบายตามล าดับและเต็มรูปคือซักตั้งแต่ต้นไปหาปลายเสมอไป อ าจเริ่มต้นที่
องค์ประกอบใดข้อหนึ่งในระหว่างก็ได้ สุดแท้แต่องค์ประกอบข้อไหนจะกลายเป็นปัญหาที่ถูกหยิบ
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ยกขึ้นมาพิจารณา การพิจารณาสามารถเริ่มต้นได้ที่ เวทนา ผัสสะ หรือตัณหา สฬายตนะก็ได้         
ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับในรูปแบบที่ตายตัวก็ได้ 
    ในทางพระพุทธศาสนาอธิบายการก าเนิดรัฐไปในทางทฤษฎีธรรมชาตินั้นคือ  
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ก่อให้เกิดสังคม ชุมชนและรัฐ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์รักตัวเอง
มากกว่าสิ่งใดมีพุทธภาษิตมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น อตฺตา หิ ปรม  ปิโย ตนเป็นที่รักยิ่ง (องฺ.นวก., 
เล่ม 23, ข้อ 30, หน้า 92) และ นตฺถิ อตฺตสม  เปม  ความรักเสมอด้วยตัวตนไม่มี เป็นต้น เมื่อรักตัวเอง
แล้ว มนุษย์ย่อมกระท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาไม่ว่าจะได้หรือไม่ก็ตาม จึงท าให้สังคมเลวร้ายวุ่นวาย     
ซึ่งความเลวร้ายวุ่นวายนี้เองเป็นจุดที่ก่อให้เกิดรัฐขึ้น เมื่อใช้หลักปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ซึ่งเกิดมาจาก 
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ของมนุษย์เอง ท าให้เกิดวงจรที่เรียกไตรวัฏฏ์ (ส .ส. , เล่ม 15, หน้า 28,      
ข้อ 8) คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นกิเลสที่ผลักดันให้มนุษย์คิดปรุงแต่งการกระท าต่าง ๆ        
เป็นวงจรที่เรียกว่า กิเลสวัฏฏ์ การกระท าต่าง ๆ ที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
สังขาร (กรรม) ภพเป็นวงจรของกรรม เรียกว่า กรรมวัฏฏ์ ผลจากการปรุงแต่งของกรรม และกลับเป็น
ปัจจัยปรุงแต่งเสริมกิเลสต่อไปได้อีก ซึ่งประกอบไปด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
เป็นวงจรของวิบาก เรียกว่า วิปากวัฏฏ์จะถูกต้อง 
    หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นถึงกระบวนธรรมที่เชื่อมต่อกันระหว่างความ
เป็นไปในจิตใจของมนุษย์กับความเป็นไปภายนอก พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักปัจจัยการทั้งที่เป็นไป
ภายในจิตใจของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในสังคมมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่  
หลักปฏิจจสมุปบาทที่แสดงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยให้เกิดผลตามเหตุตามปัจจัย เช่นเดียวกันกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความเลวร้ายความวุ่นวายในสังคม ดังพระพุทธพจน์  (อภิ.วิ., เล่ม 35,        
ข้อ 1023, หน้า 179-180) ดังนี้   
     “อานนท์ ด้วยประการฉะนี้แล อาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา (ความทะยาน
อยาก) อาศัยตัณหาจึงเกิดปริเยสนาจึงมีลาภะ (การได้) อาศัยลาภะจึงเกิดการตกใจ อาศัยการตกใจจึง
เกิดฉันทะราคะ (ความชิดติดพัน) อาศัยฉันทราราคะจึงมีอัชโฌสาน (การพะวง หมกมุ่นฝังใจ)  
อาศัยอัชโฌสานจึงมีปฏิคคหหหะ (การยึดถือครอบครอง) อาศัยปฏิคคหะจึงมีมัจฉริยะ (ความตระหนี่)  
อาศัยมัจฉริยะจึงมีอารักขา (ความป้องกันหวงแหน) อาศัยอารักขาสืบเนื่องมาจากอารักขา จึงมีการ  
ถือไม้ ถือมืด การทะเลาะ การแก่งแย่ง วิวาท การว่ามึง การส่อเสียด มุสาวาทบาปอกุศลธรรม       
(สิ่งชั่วร้าย) ทั้งหลายเป็นอเนกย่อมเกิดมีพร้อมด้วยอาการอย่างนี้  
    ดังค าพุทธพจน์นี้แสดงถึงกระบวนธรรม 2 สาย คือ กระบวนการเกิดทุกข์ของ
ชีวิต และกระบวนการเกิดทุกข์หรือความชั่วร้ายในสังคม (พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), 2542, 
หน้า 66) พอที่จะอธิบายให้ชัดเจนได้ดังนี้ 
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     1. อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา ภพ  =  
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเวทะ ฯลฯ = กระบวนการทุกข์ของชีวิต 
     2. อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา         
ปริเยสนา ลาภะ วินิจฉัย ฉันทราคะ อัชโฌสาน ปริคคหะ มัจฉริยะ อารักขะ การทะเลาะ แก่งแย่ง 
วิวาท ส่อเสียด ความชั่วร้ายต่าง ๆ อีกมากมายเกิดตามมา ฯลฯ = กระบวนทุกข์ของสังคม  
    กระบวนการเกิดทุกข์ของชีวิต และกระบวนการเกิดทุกข์หรือความชั่วร้ายใน
สังคมนี้เป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท กระบวนการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปภายใน
จิตใจของมนุษย์กับความเป็นไปภายนอกที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกัน ชี้ให้เห็นสาเหตุของปัญหา
หรือความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้เพราะตัณหาของมนุษย์เองที่มีความทะเยอทะยานอยาก  
และตอบสนองความต้องการของตน เมื่อตอบสนองตัณหาของตนแล้ว จึงเกิดเวทนาขึ้น หากสมหวังก็
จะสุขเวทนา เมื่อไม่สมหวังก็เกิดทุกขเวทนา ปัจจัยภายในเมื่อมีมากจะส่งผลออกมาภายนอกเช่นกัน  
การส่งผลสืบเนื่องออกมานี่เองท าให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมและ
การก าเนิดรัฐ ในพระสูตรนี้มิได้เจาะจงอธิบายถึงการก าเนิดการปกครองประชาธิปไตยโดยตรง     
เป็นเพียงแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น หรือสาเหตุของการก าเนิดระบบการปกครองประชาธิปไตยเท่านั้น 
    กล่าวได้ว่า กิเลสตัณหาเป็นสาเหตุของการเกิดสังคม และการก าเนิดการปกครอง  
เริ่มจากตัณหาสร้างมนุษย์ขึ้น ท าให้มนุษย์เกิดความสนใจและพอใจในเพศตรงข้าม ชายและหญิงเมื่อมี
ความปรารถนาในกันและกัน จึงมีการแต่งงาน มีครอบครัว และความเกี่ยวเนื่องผูกพันนี้ท าให้มีการ
เคารพกันตามเครือญาติบ้าง ตามอาวุโสบ้าง เมื่อครอบครัวรวมตัวกันมาก ๆ จึงกลายเป็นชุมชน        
ผู้มีอายุสูงสุดจึงได้รับยกย่องเป็นหัวหน้าหรือผู้น าของชุมชน ท าหน้าที่ปกครองดูแลความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน เนื่องจากมนุษย์มีกิเลสตัณหามากจึงเกิดความโลภ อยากได้มากในสิ่งของ ๆ ผู้อ่ืนจึงกระท า
ผิดอทินาทาน บางคนมีความต้องการมากถึงกับท าร้ายบุคคลอ่ืน ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น หลังจากนั้น
จึงมีการตัดสินปัญหาตามมติของผู้น า เมื่อมีคนประพฤติบ่อย ๆ จึงท าสัญญาแก่กันจนกระทั่ง
วิวัฒนาการกลายเป็นกฎหมาย ดังนั้น การปกครองจึงเกิดข้ึนเพื่อขจัด หรือควบคุมความวุ่นวายนี้ 
    ในอัคคัญญสูตร ที่แสดงถึงการก าเนิดการปกครองรัฐ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต), 2541, หน้า 5) ไว้ดังนี้ คือคนเกียจคร้านน าข้าวมาเก็บสั่งสมและเกิดความนิยมท าตามกัน  
เกิดการปักแบ่งกั้นเขตแบ่งส่วนข้าว คนโลภขโมยส่วนของคนอ่ืนมาเพ่ิมแก่ตน (เกิดอทินนาทาน) เกิด
การต าหนิติเตียน การกล่าวเท็จ การท าลายลงโทษ การต่อสู้ ผู้มีปัญญาเห็นความจ าเป็นต้องมี
ผู้ปกครอง เกิดการเลือกตั้ง เกิดมีค าว่า กษัตริย์ มีคนเบื่อหน่ายความชั่วร้ายในสังคม คิดลอยล้างบาป 
ไปอยู่บ าเพ็ญฌาน บางพวกอยู่ใกล้ชุมชน เล่าเรียนต ารา เกิดมี ค าว่า พราหมณ์ เป็นต้น คนมี
ครอบครัวประกอบอาชีพต่าง ๆ เกิดมีค าว่าแพทย์ คนนอกจากนี้ซึ่งประพฤติเหลวไหล เลวร้าย        
ถูกเรียกว่าศูทร คนทั้งสี่จ าพวกนั้น บางพวกละเลิกขนบธรรมเนียมของตนออกบวช เกิดมีสมณะ  
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    กล่าวได้ว่า การก าเนิดการปกครองนั้น ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ มีระบบ
แบบแผนสืบเนื่องกันเป็นทอด ๆ อาศัยปัจจัยหลายประการเป็นส่วนประกอบ ทั้งปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อนให้ก าเนิดการปกครอง ฉะนั้นแล้ว การปกครองจึงเป็นผลผลิตของ
สังคมท่ีก่อก าเนิดข้ึนจากกิเลสตัณหาของมนุษย์เอง 
    ดังนั้น การก าเนิดการปกครองประชาธิปไตยตามหลักปฏิจจสมุปบาท เกิดขึ้นมา
จากกระบวนการของกิเลสตัณหาของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นั้นมีธรรมชาติเห็นแก่ตัวเป็นพ้ืนฐาน กระท าสิ่ง
ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความปรารถนาของตน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะได้มาอย่างไรก็ตามท าให้สังคมเกิดความ
เลวร้ายและวุ่นวาย อวิชชาเป็นตัวร้ายท าให้คนเห็นผิดจากความเป็นจริง และกระท าการต่าง ๆ ตาม
แรงตัณหา มนุษย์จึงมีอุปทานเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของมนุษย์กับ
ปัจจัยภายนอกส่งผลให้ก าเนิดรัฐขึ้นมา 
   มหาโควินทสูตร 
    พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเรื่องการก าเนิดการปกครองประชาธิปไตยโดยตรง  
ค าสอนของพระองค์มุ่งเน้นทางโลกุตระ มีเพียงหลักธรรมบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการการก าเนิด
ประชาธิปไตยแต่เนื่องจากพระองค์มีความสัมพันธ์กับผู้ครองแคว้นต่าง ๆ ซึ่งพระองค์อยู่ในฐานะที่เป็น
พระศาสดาเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาผู้น าแคว้นต่าง ๆ เหล่านั้น จึงมีหลักธรรมส าหรับนักปกครอง
มากมายปรากฏในพระพุทธศาสนา ในการน าค าสั่งสอนของพระองค์มาศึกษาในแง่รัฐศาสตร์ซึ่งเป็น
ศาสตร์สมัยใหม่อาจได้เนื้อหาสาระไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น 
    ในมหาโควินทสูตร ไม่ได้อธิบายถึงการก าเนิดประชาธิปไตยโดยตรง เป็นเพียง
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งเขตแดนกันปกครองจากประเทศเดียวแบ่งออกเป็นหลาย ๆ แคว้น สรุปได้ดังนี้ 
     ปุโรหิตของพระเจ้าทิสัมปติ ชื่อว่า โควินทพราหมณ์ และโควินทพราหมณ์มี
บุตรคนหนึ่งชื่อ โชติปาลมานพ กาลต่อมาเมื่อปุโรหิตถึงแก่กรรม โชติปาลมานพได้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างดีเยี่ยมจนเป็นที่พอใจของปวงชน คนทั้งหลายจึงขนานนามว่า มหาโควินทพราหมณ์ ต่อมา     
พระเจ้าทิสัมปติสวรรคตพระโอรสจึงได้ขึ้นเสวยราชสมบัติแทน เมื่อพระองค์ขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว  
ได้รับสั่งให้มหาโควินทพราหมณ์แบ่งมหาปฐพีที่ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษินออกเป็น 7 ส่วน   
เท่า ๆ กัน 1 ส่วนเพ่ือพระองค์เอง อีก 6 ส่วนเพ่ือกษัตริย์ราชกุมารอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสหายรักใคร่กัน  
แคว้นทั้ง 7 ที่เกิดขึ้นใหม่ (ที.ม., เล่ม 10, ข้อ 309, หน้า 251) คือ 
     1. แคว้นกาลิงคะ   มีราชธานีชื่อ  ทันตปุระ 
     2. แคว้นอัสสกะ   มีราชธานีชื่อ  โปตนะ 
     3. แคว้นอวันตี     มีราชธานีชื่อ  มาหิสสติ 
     4. แคว้นโสจิระ   มีราชธานีชื่อ  โรรุกะ 
     5. แคว้นวิเทหะ   มีราชธานีชื่อ  มิถิลา 



75 

 
     6. แคว้นอังคะ     มีราชธานีชื่อ  จัมปา 
     7. แคว้นกาสี     มีราชธานีชื่อ  พาราณสี 
    ในมหาโควินทสูตรนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการก าเนิดประชาธิปไตยโดยการแบ่ง
ดินแดนกันปกครอง ท าให้เกิดรัฐใหม่ ๆ ขึ้น ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ปกครองโดยการแบ่งดินแดน  
อย่างไรก็ตามในพระสูตรนี้มิได้มีเนื้อหาสาระมากไปกว่านี้ เพราะเป็นเพียงส่วนประกอบของธรรมะที่
พระพุทธองค์แสดงไว้เท่านั้น 
    ดังนั้น มหาโควินทสูตร เป็นพระสูตรที่แสดงให้เห็นถึงการปกครองโดยแบ่งเขต
แดนกันปกครอง หรือเรียกการปกครองแบบนี้ว่า “จักรภพเอกราช” เป็นการปกครองที่มีสิทธิ์ขาด  
เป็นประเทศอิสระ แต่มีองค์กรในการประสานงานซึ่งกันและกัน เห็นได้ว่าการปกครองรูปแบบนี้เป็น
การปกครองที่เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชน และเหมาะสมกับประเทศนั้น  ๆ การบริหาร และการ
ปกครองท าได้ทั่วถึงในอีกรูปแบบหนึ่ง 
  สรุปได้ว่า  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร เริ่มจากมติมหาชนเกิดจาก
ประชาชนพร้อมใจกันคัดเลือกแล้วมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เหมาะสมและยกย่องให้เป็นผู้ปกครอง  
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ธรรมราชาควรปกครองโดยการประสานงานซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกัน 
แต่ประชาธิปไตยเน้นเรื่องวิธีที่จะให้ได้ผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่าผู้ ปกครองที่ดี   
ซึ่งเป็นที่ปรารถนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบอบใด แม้แต่เผด็จการก็ต้องการให้เป็นเผด็จการ
โดยผู้ปกครองที่ดีต้องปกครองโดยยึดความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ  ส่งเสริมความเสมอภาคใน
สังคม  
   การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร ซึ่งอาจน ามาเป็นประเด็นในการวิจารณ์
ได้ดังต่อไปนี้ 
    1.  หลักเสรีภาพทางความคิด พระพุทธเจ้าได้ให้โอกาสแก่ชาวกาลามะ ในการที่
จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ค าสอนของนักบวช ที่มาเผยแผ่ค าสอนด้วยข้อความต่อไปนี้ 
     1.1 การฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) 
     1.2 การถือกันสืบ ๆ มา (มา ปรมฺปราย) 
     1.3 ข่าวเล่าลือ (มา อิติกิราย) 
     1.4 การอ้างต ารา (มา ปิฏิกสมฺปทาเนน) 
     1.5 การใช้ตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ) 
     1.6 การอนุมาน (มา นยตุ) 
     1.7 การตรึกตรองตามอาการ (มา อาการปริวิตกฺเกน) 
     1.8 เข้าได้กับทฤษฏีที่ตนคิดไว้ (มำ ทิฦฅินิชฺฌำนกฺขนฺติยำ)  
     1.9 มองเห็นลักษณะว่าน่าเชื่อถือได้ (มา ภพฺพรูปตาย) 
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     1.10 สมณะ นี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) 
ต่อเมื่อได้รู้ได้เข้าใจด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษเป็นต้นแล้วจึง
ควรละ หรือถือปฏิบัติตามนั้น 
    2.  ความเสมอภาค ในพระธรรมวินัย จะเห็นได้จากหลักความอัศจรรย์ของ  
พระธรรมวินัยมีอยู่ 8 อย่าง คือ เปรียบเทียบกับความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 อย่างดังนี้ 
     2.1 ธรรมวินัย หรือพระพุทธศาสนามีการศึกษาตามล าดับท าตามล าดับ
ปฏิบัติตามล าดับ แทนตลอดอรหัตมรรคด้วยการท าต่อเนื่องดุจมหาสมุทรลุ่มลึกตามล าดับ 
     2.2 สาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้ไม่ล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้ว แม้จะต้อง
สละชีวิตก็ยอม ดุจมหาสมุทรไม่ล้นฝั่ง 
     2.3 สงฆ์ย่อมกันคนชั่วให้ห่างไกล ดุจทะเลซัดซากศพให้เข้าสู่ฝั่งฉะนั้น 
     2.4 วรรณะ 4 ออกบวชแล้ว ย่อมละซึ่งชื่อ โคตรในการก่อน ถึงการนับว่าเป็น
สมณศากบุตร ดุจน้ าจากแม่น้ าทั้งหลาย เมื่อถึงมหาสมุทรแล้ว ก็เป็นน้ ามหาสมุทรอันเดียวกัน  
     2.5 แม้นฝนตก มหาสมุทรก็ไม่ปรากฏความพร่องและความเต็ม ฉันใด ภิกษุ
ในธรรมวินัย ที่ดับกิเลสด้วยนิพพานธาตุ ย่อมไม่ท านิพพานให้เต็ม 
     2.6 พระธรรมวินัย  มี รสเดียว คือ วิมุตตติรส รสแห่ งความหลุดพ้น           
ดุจมหาสมุทรมีรสเดียวคือ รสเค็ม (เอกรโส – โลณรโส, เอกรโส – วิมุตตติรโส) 
     2.7 มหาสมุทรเต็มไปด้วยนานาประการ ฉันใด พระธรรมวินัยก็มากด้วย
ธรรมรัตน์ คือ สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรย์ 5, พละ 5, โพชณค์ 7, มรรคมีองค์ 
8 ฉันนั้น 
     2.8 มหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์มีชีวิตใหญ่ ๆ เช่น ปลาติมิติมังคลา ติปริมัง
คลา อสูร นาค คนธรรพ์ฉันใด พระธรรมวินัยก็มีอริยบุคคล 4 และผู้ปฏิบัติเพ่ือเป็นอริยบุคคล 4 ฉัน
นั้น เหตุนี้ จึงท าให้ภิกษุยินดียิ่งในพระธรรมวินัย 
    3.  หลักความเป็นพี่เป็นน้องกัน หรือภาราดรภาพ คือ สหธรรมิก ผู้ปฏิบัติธรรม
ร่วมกันควรมีธรรมต่อไปนี้ 
     3.1 สังคหวัตถุ 4 คือการแบ่งปัน พูดไพเราะ บ าเพ็ญประโยชน์ และวางตัว
เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมสุขร่วมทุกข์ 
     3.2 สาราณียธรรม 6 คือจะพูด จะท า จะคิด ก็ประกอบด้วย เมตตาจิต 
แบ่งปันลาภกันอย่างทั่วถึง มีศีลเสมอกัน และมีทัศนะเสมอกัน  
     3.3 หลักอปริหานิยธรรม 7 คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เมื่อประชุมก็พร้อม
กันเข้าประชุม และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไม่ท าลายหลักการเดิม เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ คุ้มครอง   
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กุลสตรี มิให้ถูกข่มเหง เคารพเจดีย์ อนุสาวรีย์คนส าคัญของชาติ และให้การคุ้มครองอารักขาสมณะชี
พราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรัฐ 
    4.  หลักการให้อธิปไตย พระพุทธเจ้าทรงนิยม ธรรมาธิปไตย คือเอาหลักการ
เป็นใหญ่ มิใช่อัตตาธิปไตย เอาตนเป็นใหญ่ หรือ โลกาธิปไตย เอาโลกหรือพวกพ้องเป็นใหญ่           
ดังพระองค์แสดงไว้อย่างชัดเจนว่า “ที่ใดไม่มีสัตบุรุษ ที่นั้นมิใช่สภา” สัตบุรุษ คือ ผู้รู้จักเหตุผล      
รู้จักคน รู้จักประมาณ จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงอาจกล่าวได้ว่า   
พระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเป็นหลักการปกครองของพระสงฆ์โดยพระสงฆ์ และเพ่ือพระสงฆ์อันมี
ประโยชน์ 10 อย่างเป็นเป้าหมาย คือ 
     4.1  เพ่ือหมู่คณะยอมรับว่าดี 
     4.2  เพ่ือให้หมู่คณะมีความผาสุก 
     4.3  เพ่ือข่มคนชั่ว 
     4.4  เพ่ือปกป้องคนด ี
     4.5  เพ่ือขจัดทุกข์ในปัจจุบัน 
     4.6  เพ่ือตัดทุกข์ในอนาคต 
     4.7  เพ่ือผู้ที่ยังไม่ศรัทธาได้มีความศรัทธา 
     4.8  เพ่ือรักษาจิตของคนท่ีศรัทธาอยู่แล้ว ให้เลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
     4.9  เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม คือพุทธศาสนา 
     4.10 เพ่ืออนุเคราะห์พระวินัย คือหลักการอันดีงานของการอยู่ร่วมกันโดย
สันติ อย่างที่เรียกว่า “มีสันติสุขในส่วนตน และสันติภาพในส่วนรวม” 
   สรุปได้ว่า การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้ทรง
บัญญัติพระวินัย เพ่ือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ การบัญญัติวินัยนั้นก็ทรงบัญญัติเป็น
พระสงฆ์มิได้บัญญัติตามล าพัง ต้องให้เกิดเรื่องก่อน แล้วให้มีการประชุมสอบสวน แล้วบัญญัติ      
พระวินัยท่ามกลางพระสงฆ์ ด้วยความเห็นชอบของพระสงฆ์ต่างพร้อมใจกันน าไปปฏิบัติ อาจกล่าว   
ได้ว่า พระวินัย คือ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่าง ๆ พระสงฆ์ คือ สมาชิกสภาผู้แทน 
 

3.5  การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวชาดก 
 ระบบการปกครองในคัมภีร์ชาดก คือ ราชาธิปไตย (Monarchy) ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
บ้างในรายละเอียด และยังค านึงถึงเสียงของประชาชน ยึดถือธรรม ความถูกต้อง ความดีงามเป็นหลัก 
ให้ความส าคัญแก่ผู้ปกครองมากกว่าระบบการปกครอง คือผู้ปกครองต้องประกอบไปด้วยธรรม
ส าหรับการบริหารและการปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม พละ 5 ของกษัตริย์ เว้นจากอคติ 4 เมื่อ
ผู้ปกครองประพฤติตามธรรม ย่อมเกิดผล คือประชาชนเป็นสุข 
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  เวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ ได้เสนอความส าคัญของผู้น าหรือพระราชาไว้ดังนี้
 แม้ว่ากษัตริย์จะมีอ านาจมากเพียงใดก็ตาม แต่กษัตริย์ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย      
ดังในเวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงพระเจ้าสัญชัย กษัตริย์แห่งเมืองสีพี พระราชบิดาของ      
พระเวสสันดร ในยุคนั้น ปกครองบ้านเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดที่ใครจะล่วงละเมิดมิได้  แต่พระเจ้าสัญชัยทรงมีความเป็น       
นักประชาธิปไตยที่น่ายกย่อง ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากตอนที่พระ เวสสันดรประทานช้างปัจจัย
นาเคนทร์ให้กับพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ ช้างปัจจัยนาเคนทร์เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสีพี    
จัดว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ส าคัญของชาติ ชาวเมืองสีพีพากันโกรธแค้นเรียกร้องให้พระเจ้าสัญชัยเนรเทศ
พระราชโอรสของพระองค์เองออกจากเมือง แต่พระเจ้าสัญชัยทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรง
ตระหนักดีว่าการที่ไพร่ฟ้าของพระองค์พากันโกรธแค้นก็เพราะพวกเขาหวงแหนสมบัติของชาติ      
พระเวสสันดร ซึ่งขณะนั้นด ารงพระยศเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยกษัตริย์เมืองสีพีทรงประทาน
ช้างปัจจัยนาค ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองทั้ง 8 คน ที่มาขอช้างคู่บ้านคู่เมือง 
ท าให้ประชาชนเมืองสีพีทั้งหลายโกรธเป็นอันมาก พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสัญชัยทูลให้ขับไล่            
พระเวสสันดรออกนอกเมือง ซึ่งพระเจ้าสัญชัยก็ต้องท าตาม ดังมีข้อความที่ชาวเมืองสีพีทูลแก่       
พระเจ้าสัญชัยว่า 
   “พระองค์อย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระเวสสันดรนั้นด้วยท่อนไม้หรือศัสตราเลย ทั้ง     
พระเวสสันดรนั้นก็ไม่ควรแก่เครื่องพันธนาการ แต่จงทรงขับไล่พระเวสสันดรเสียจากแว่นแคว้น จงไป
อยู่ที่เขาวงกตเถิด” 
   ต่อมา พระนางผุสดีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสัญชัยจะทัดทาน แต่พระเจ้าสัญชัย
ก็ไม่ทรงยินยอมเพราะทรงรับฟังเสียงประชาชนดังที่ปรากฏในเวสสันดรชาดก ว่า 
   “ข้าแต่มหาราช เพราะฉะนั้น เกล้ากระหม่อมฉันขอกราบทูลพระองค์ว่า ประโยชน์
อย่าได้ล่วงพระองค์ไปเสียเลย ขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิด เพราะถ้อยค า
ของชนชาวสีพีเลย” 
   “เราท าความย าเกรงต่อพระราชประเพณี จึงขับไล่พระราชโอรสผู้เป็นชาวสีพี      
เราจ าต้องขับไล่ลูกของตน ถึงแม้จะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเรา” 
  พระพุทธศาสนาถือว่า การปกครองไม่ว่าระบบใด ขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประพฤติธรรม 
เป็นอันยอมรับได้ ในตัวรูปแบบการปกครอง มีความเป็นไปได้น้อยมากที่อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย
จะน าไปสู่ความถูกต้องดีงามได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์เพราะการปกครองเต็มไปด้วยอ านาจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ยั่วยวนใจคนให้เปลี่ยนนิสัยไปในทางมีความโลภ ความโกรธ และความหลง 
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  มหาโพธิชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 28, ข้อ 168, หน้า 31) ได้เสนอความส าคัญของผู้น าหรือ
พระราชาไว้ดังนี้ 
   “ถ้าเม่ือฝูงโคข้ามฟากไปอยู่ โคผู้น าฝูงไปคด เมื่อมีโคผู้น าฝูงไปคด โคทั้งหมดนี้ก็ย่อม
ไปคดฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผู้ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ถ้าผู้นั้นประพฤติ
อธรรม ไม่จ าต้องกล่าวถึงประชาชนนอกนี้ ชาวเมืองทั้งปวงย่อมอยู่เป็นทุกข์ ถ้าพระราชาไม่ทรงตั้งอยู่
ในธรรมถ้าเมื่อฝูงโคข้ามฟากไปอยู่ โคผู้น าฝูงไปตรง เมื่อมีโคผู้น าฝูงไปตรง โคทั้งหมดนี้ก็ย่อมไปตรง
ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผู้ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ถ้าแม้ผู้นั้นประพฤติธรรม 
จะจ าต้องกล่าวถึงประชาชนนอกนี้ ชาวเมืองทั้งปวงย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมเมื่อ
ต้นไม้ใหญ่มีผล ผู้ใดเก็บผลดิบมา ผู้นั้นย่อมไม่รู้รสแห่งผลไม้นั้น ทั้งพืชพันธุ์แห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินาศ
รัฐเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่ พระราชาใดทรงปกครองโดยไม่เป็นธรรม พระราชานั้นย่อมไม่รู้จักรสแห่งรัฐ
นั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ย่อมพินาศเมื่อต้นไม้ใหญ่มีผล ผู้ใดเก็บผลสุกมา ผู้นั้นย่อมรู้รสแห่งผลไม้
นั้น ทั้งพืชพันธุ์แห่งต้นไม้นั้นก็ไม่พินาศรัฐเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่ พระราชาใดทรงปกครองโดยธรรม 
พระราชานั้นย่อมทรงรู้จักรสแห่งรัฐนั้นและรัฐของพระราชานั้นก็ไม่พินาศ” 
  อุมมาทันตีชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 20, ข้อ 57, หน้า 11) 
   อนึ่ง ขัตติราชพระองค์ใด ทรงปกครองชนบทโดยไม่เป็นธรรม ขัตติยราชพระองค์นั้น
ย่อมคลาดจากโอชะทั้งปวง อนึ่ง พระราชาพระองค์ใด ทรงเบียดเบียนชาวนิคมผู้ประกอบการซื้อขาย 
กระท าการถวายโอชะและพลีกรรม พระราชาพระองค์นั้น ย่อมคลาดจากส่วนพระราชทรัพย์พระราชา
พระองค์ใด ทรงเบียดเบียนนายพรานผู้รู้เขตแห่งการประหารอย่างดี และเบียดเบียนทหารผู้กระท า
ความชอบในสงคราม เบียดเบียนอ ามาตย์ผู้รุ่งเรือง พระราชาพระองค์นั้น ย่อมคลาดจาก พลนิกาย 
อนึ่ง พระราชาผู้ไม่ประพฤติธรรม เบียดเบียนบรรพชิตผู้แสวงหาคุณ ผู้ส ารวมประพฤติพรหมจรรย์ 
พระราชาพระองค์นั้นย่อมคลาดจากสวรรค์ อนึ่ง พระราชาผู้ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม ฆ่าพระชายาผู้ไม่
ประทุษร้าย ย่อมได้ประสพเหตุแห่งทุกข์หนัก และย่อมผิดพลาดด้วยพระราชบุตรทั้งหลาย พระราชา
พึงประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม พลนิกาย ไม่พึงเบียดเบียนบรรพชิต พึงประพฤติสม่ าเสมอใน
พระโอรสและพระชายาพระราชาผู้เป็นภูมิบดีเช่นนั้น เป็นผู้ปกครองบ้านเมือง ไม่ทรงพิโรธ ย่อมทรง
ท าให้ผู้อยู่ใกล้เคียงหวั่นไหว เหมือนพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งอสูร ฉะนั้น เมื่อพระราชาทรงประพฤติ
ธรรมแล้ว นอกจากท าให้ประชาชนในรัฐประสบกับความผาสุกแล้ว พระราชาเองย่อมได้รับผลในชาติ
หน้าด้วย ดังที่ปรากฏในอุมมาทันตีชาดก ซึ่งอภิปารกเสนาบดีกราบทูลแก่พระเจ้าสีวิราชให้ประพฤติ
ธรรมแก่บุคคลและสัตว์รอบข้างไว้ดังนี้ 
   “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์ทรงประพฤติธรรมอันไม่มีความฉิบหาย เป็นแดน
เกษมอยู่เป็นนิจแท้ พระองค์จักด ารงราชสมบัติอยู่ยั่งยืนนาน เพราะพระปัญญาของพระองค์เป็น
เช่นนั้นพระองค์ไม่ทรงประมาทธรรมใด ข้าพระองค์ขออนุโมทนาธรรมนั้นของพระองค์ พระราชา     
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ผู้เป็นอิสระทรงประมาทธรรมเสียแล้ว ย่อมเคลื่อนจากรัฐ ข้าแต่พระมหากษัตริย์ขัตติยราช ขอ
พระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและพระชนก ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จ
สู่สวรรค์ ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในมิตรและอ ามาตย์ทั้งหลายครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ 
   “ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในราชพาหนะและทหาร
แกล้วทั้งหลาย ครั้งทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์ ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์
จงทรงประพฤติธรรมในชนชาวคามและนิคมทั้งหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่
สวรรค์ ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในชนชาวแว่นแคว้นและชนบททั้งหลาย 
ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์ ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติ
ธรรมในสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์  ข้าแต่
พระมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนกทั้งหลาย ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลก
นี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิด เพราะว่าธรรมที่
ประพฤติแล้วย่อมน าสุขมาให้ ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่
พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิด ด้วยว่า พระอินทร์ เทวดา พร้อมทั้งพรหม    
เป็นผู้ถึงทิพยสถาน เพราะธรรมที่ประพฤติแล้ว ข้าแต่พระราชา พระองค์อย่าทรงประมาทธรรมเลย” 
  มหาสุบินชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 27, ข้อ 77, หน้า 32) ซึ่งเกี่ยวกับพุทธท านายความฝันของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองอยู่ 11 ประการ ถ้าผู้ปกครองไม่มีคุณธรรมใน
การปกครอง เหตุการณ์ที่เลวร้ายในความฝันย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ปกครองมีคุณธรรมในการปกครอง 
เหตุการณ์ที่เลวร้ายในความฝันย่อมไม่เกิดขึ้น เป็นการให้ความส าคัญแก่ผู้ปกครองในฐานะเป็น
ศูนย์กลางแห่งอ านาจ ซึ่งมีผลต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเรื่องที่พระราชาไม่ทรง
ประพฤติธรรม ส่งผลท าให้ประชาชนในรัฐไม่ประพฤติธรรมไปด้วย นอกจากจะพบได้ในคัมภีร์ชาดก
แล้ว ยังพบในพระสูตรต่าง ๆ เช่น ธรรมิกสูตร มีเนื้อหาดังนี้ 
   “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พวก
ข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และ
คฤหบดี เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและ
ชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ เมื่อพระจันทร์และ     
พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ เมื่อคืนและวัน
หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ ลม
ย่อมพัดไม่สม่ าเสมอ เมื่อลมพัดไม่สม่ าเสมอ ลมก็เดินผิดทางไม่สม่ าเสมอ ย่อมผิดเวียนไป เมื่อลมเดิน
ผิดทาง ไม่สม่ าเสมอผิดเวียนไป เทวดาย่อมก าเริบ เมื่อเทวดาก าเริบ ฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ผู้บริโภค
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ข้าวที่สุกไม่เสมอกัน ย่อมเป็นผู้มีอายุสั้น มีผิวพรรณเศร้าหมอง มีก าลังน้อย มีอาพาธมาก”  
   นอกจากนั้น พระราชายังเป็นศูนย์กลางทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ในคัมภีร์
ชาดกยอมรับว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมของผู้น ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กล่าวคือ ถ้า
ผู้น าไม่ประพฤติธรรม เช่น ลุแก่อ านาจอคติ 4 ได้แก่ ล าเอียงเพราะชอบ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติย่อมผันแปรผิดเปลี่ยนไปจากธรรมดาของมัน แต่ถ้าผู้น าประพฤติธรรม เช่น ละเว้นจากการ
ลุอ านาจอคติ 4 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติย่อมเป็นไปตามปรกติธรรมดาของมัน 
  เตสกุณชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 27, ข้อ 369, หน้า 595) หลักการปกครองของพระราชา 
ผู้น า ผู้ปกครอง มีเนื้อหาดังนี้ 
   ในกาลครั้งหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองราชสมบัติในนครพาราณสี ไม่มีพระโอรส
และพระราชธิดาที่จะสืบราชสันตติวงศ์ ทรงพบไข่นก 3 ฟองอยู่ในรังบนต้นไม้ต้นหนึ่ง โดยฟองหนึ่ง
เป็นไข่ของนกฮูก ฟองหนึ่งเป็นไข่ของนกสาลิกาและอีกฟองหนึ่งเป็นไข่ของนกแขกเต้า จึงได้รับสั่งให้
คนไปน าลงมาจากต้นไม้นั้น แล้วทรงมอบหมายให้อ ามาตย์ 3 คนรับผิดชอบดูแลไข่นก ทั้ง 3 ฟองนั้น 
เมื่อไข่นกฟักออกมาพระองค์ก็ได้ทรงรับลูกนกทั้ง 3 ตัวเป็นโอรสและธิดา และได้ตั้งชื่อนกตัวแรกที่
ออกมาจากไข่เป็นตัวผู้ว่า เวสสันดร นกตัวที่สองที่ออกจากไข่เป็นตัวเมียว่า กุณฑลินี และนกตัวที่สาม
ที่ออกจากไข่เป็นตัวผู้ว่า ชัมพุกะ นกทั้ง 3 ตัวได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตอยู่ในบ้านของอ ามาตย์ 3 คน
นั้นแล้ว อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาก็ได้เรียกนกทั้งสามตัวไปแสดงวาทะเป็นข้อแนะน าแด่พระราชา
เกี่ยวกับหลักการปกครองของพระราชา ภายหลังจากที่ได้แสดงหลักการในการปกครองแก่พระราชา
แล้ว นกแต่ละตัวก็ได้รับการสถาปนาในต าแหน่งต่าง  ๆ คือ นกเวสสันดรได้ต าแหน่งนายพล           
นกกุณฑลินี ได้ต าแหน่งขุนคลัง และนกชัมพุกะซึ่งเป็นนกพระโพธิสัตว์ ได้ต าแหน่งเสนาบดี           
เมื่อพระราชาสิ้นพระชนม์ ประชาชนต้องการจะสถาปนานกชัมพุกะเป็นพระราชาแต่นกชัมพุกะไม่รับ
ข้อเสนอ ได้แต่ให้จารึกหลักการปกครองโดยราชธรรมลงในแผ่นทองค าแล้วหายตัวไปอยู่ในป่า 
   ค าแนะน าที่ถวายพระราชาโดยนกชัมพุกะ มักถูกน ามาอ้างว่าเป็นหลักการในทาง
รัฐศาสตร์ กล่าวคือ 
    ก าลังของพระราชา ผู้น า หรือผู้ปกครอง ประกอบด้วยก าลัง 5 อย่าง กล่าวคือ 

     1. ก าลังร่างกาย (พาหุพล ) 
     2. ก าลังโภคทรัพย์ (โภคพล ) 
     3. ก าลังอ ามาตย์ (อมจฺจพล ) 
     4. ก าลังชาติก าเนิดสูง (อภิชจฺจพล )   
     5. ก าลังปัญญา (ปญฺญาพล ) 

    ในก าลัง 5 อย่างนั้น ก าลังที่ส าคัญท่ีสุดคือ ก าลังอย่างที่ 5 คือ ก าลังปัญญา 
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   วัตรบทของพระราชา ผู้น า ผู้ปกครอง 8  อย่าง กล่าวคือ 

    1. ประพฤติธรรมในบิดามารดา (มาตาปิตูสุ) 
    2. ประพฤติธรรมในบุตรและภรรยา (ปุตฺตทาเรสุ) 
    3. ประพฤติธรรมในมิตรและอ ามาตย์ (มิตฺตมจฺเจสุ) 
    4. ประพฤติธรรมในพาหนะและพลนิกาย (วาหเนสุ พเลสุ) 
    5. ประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคม (คาเมสุ นิคาเมสุ) 
    6. ประพฤตธิรรมในแว่นแคว้นและในชาวชนบท (รฏฺเฐสุ ชนปเทสุ) 
    7. ประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ์ (สมเณพฺราหฺมเณสุ จ) 
    8. ประพฤติธรรมในเนื้อและนก (มิคปกฺเขสุ) 

  ทีฆีติโกสลชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 27, ข้อ 110, หน้า 220) พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่อง        
ทีฆีติโกสลชาดก ไว้ในคราวที่พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้เกิดการแตกแยกกันเป็น 2 ฝ่าย แม้พระพุทธ
องค์จะทรงแนะน าให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างไรพระสงฆ์เหล่านี้ก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม จน
พระองค์เกิดความเอือมระอา ได้ตรัสพ้อว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเป็นโอรสของเรา ชื่อว่า
บุตรผู้เกิดจากปาก อันบุตรทั้งหลายไม่ควรท าลายโอวาทที่บิดาให้ไว้ ก็เธอทั้งหลายไม่กระท าตาม
โอวาทบัณฑิตทั้งหลายแต่ก่อน แม้โจรผู้ฆ่ามารดาบิดาของตนแล้วยึดครองราชสมบัติ ตกอยู่ในเงื้อมมือ
ในป่า ก็ยังไม่ฆ่าด้วยคิดว่า จักไม่ท าลายโอวาทท่ีมารดาบิดาให้ไว้”  
   จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสความในทีฆีติโกสลชาดกซึ่งว่าโดยสรุปเป็นเรื่องความ
ขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรใหญ่กับราชอาณาจักรเล็ก โดยฝ่ายราชอาณาจักรใหญ่ได้ด าเนินนโยบาย
รุกรานด้วยการกรีธาทัพเข้ารุกรานราชอาณาจักรเล็ก แต่ในที่สุดทั้งสองราชอาณาจักรก็ได้กลับคืนดีต่อ
กัน เป็นการยุติการไม่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน เป็นการยอมให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้วงจร
ของกรรมเวรยุติลง โดยที่ฝ่ายทีฆาวุกุมาร แม้ว่าในบั้นปลายจะอยู่ในฐานะที่จะสามารถแก้แค้นศัตรูคือ 
พระเจ้าพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชผู้ท าลายชีวิตของพระชนกและพระชนนีของพระองค์ได้ แต่ก็
สามารถยับยั้งชั่งใจไม่ท าตามอารมณ์แค้น เพราะได้ยึดตามหลักค าสอนของพระชนกและพระชนนีที่ได้
สั่งลาก่อนสิ้นพระชนม์ว่า 
    “เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว (หมายความว่า เจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อ) เจ้าอย่าเห็นแก่
สั้น (เจ้าอย่าแตกร้าวกับมิตรให้เร็วนัก) เวรทั้งหลายย่อมระงับไม่ได้เพราะเวร แต่ย่อมระงับได้เพราะ
การไม่จองเวร”  
   ในที่สุดทั้งสองฝ่ายคือทีฆาวุกุมารและพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็เกิดความ
ปรองดอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพจากความที่เคยเป็นศัตรูกันกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน และทั้งสองฝ่ายได้ให้ค ามั่นสัญญาต่อกันว่าจะคืนดีต่อกัน ดังค ากราบทูลของ
ทีฆาวุกุมารต่อพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า “พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่
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ข้าพระพุทธเจ้า และข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนมชีพแก่พระองค์ เป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้ว
เพราะไม่จองเวร”  
   พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ก็ได้ตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหาของความขัดแย้งใน
ครั้งนี้ว่าเกิดจากการที่พระองค์ด าเนินนโยบายต่างประเทศในการรุกรานรัฐอ่ืน พระองค์ก็จึงได้มอบ
ราชอาณาจักรที่พระองค์ยึดมาคืนให้แก่ทีฆาวุกุมาร และยังแถมยกพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็น
มเหสีของทีฆาวุกุมารเสียอีกด้วย ต่อจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองพระราชอาณาจักรก็มีความ
ราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างกัน 
  ลักขณชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 27, ข้อ 11, หน้า 5) ได้กล่าวถึงการปกครองของผู้น า ดังนี้ 
   ในอดีตกาล มีพญากวางตัวหนึ่งมีบริวาร 1,000 ตัว อยู่ใกล้ป่าแคว้นมคธ พญากวาง
มีลูกตัวผู้อยู่สองตัว คือ ลักขณะและกาฬะ ต่อมาลูกกวางทั้งสองตัวก็เติบโตเป็นกวางหนุ่ม กวางกาฬะ
นั้นเป็นกวางที่โง่เขลา และดื้อดึง ส่วนกวางลักขณะเป็นกวางที่เฉลียวฉลาดและอยู่ในโอวาทของพญา
กวางเสมอ วันหนึ่ง พญากวาง พูดกับลูกทั้งสองว่า "พ่อแก่มากแล้ว ขอให้เจ้าทั้งสองเป็นจ่าฝูงแทนพ่อ" 
แล้วแบ่งบริวารให้กาฬะปกครอง 500 ตัว และลักขณปกครองที่เหลืออีก 500 ตัว และได้อบรมสั่ง
สอนถึงภัยที่เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ให้รู้จนหมดสิ้น คือ ฝูงสัตว์มักจะถูกล่าด้วยสาเหตุ 3 ประการ คือ  
    ข้อที่ 1 ในต้นฤดูฝน หญ้าเริ่มแตกใบอ่อน มนุษย์รู้ว่าพวกสัตว์กินหญ้าทั้งหลาย 
จะออกมาหากินกันมาก เพราะในฤดูก่อนหน้านั้นแห้งแล้ง สัตว์อดอยากมานาน เมื่อทุ่งหญ้าสมบูรณ์ 
ก็พากันออกมาหากินด้วยความคะนอง ไม่ระมัดระวังตัว มนุษย์จึงล่าได้ง่าย  
    ข้อที่ 2 ในฤดูฝนพ้ืนดินจะแฉะ สัตว์จะเหยียบย่ าไปที่ใดก็จะ เกิดรอยเท้าชัดเจน 
จึงถูกติดตามล่าได้ง่าย 
    ข้อสุดท้าย ในตอนต้นฤดูฝน ชาวนาเริ่มเพาะข้าวกล้า เกรงว่า สัตว์จะมาเหยียบ
ย่ าท าลาย จึงหาทางป้องกันโดยการออกตาม ล่าน ามาเป็นอาหารเสียก่อน ดังนั้น ในเวลากลางวันให้
พากันขึ้นไปอยู่ในป่าบนเชิงเขาอย่าอยู่บริเวณพ้ืนที่ราบ ถึงแม้ว่าจะมีหญ้าและน้ าอุดมสมบูรณ์ก็ตาม
เพราะบริเวณพื้นที่ราบยากแก่การหลบหลีกและควบคุมฝูง อีกท้ังมนุษย์ก็เห็นได้โดยง่าย 
    เมื่อพญากวางให้ค าแนะน าแก่ลูกทั้งสองตัวแล้ว จากนั้นได้พานางกวางแยกตัว
ออกไปอยู่กันตามล าพังในป่า หลังจากที่พญากวางได้พานางกวางไปอยู่ในป่าแล้ว กวางกาฬะจึงเกิด
ล าพองใจ จึงได้พูดโอ้อวดต่อกวางลักขณะ ว่าตนจะน าบริวารทั้ง 500 ตัว ไปกินหญ้าในตอนกลางวัน 
หลังจากที่ผ่านพ้นฤดูข้าวกล้าแล้ว กวางกาฬะได้ชักชวนบริวารทั้ง 500 ตัว ลงไปกินหญ้าในตอน
กลางวัน ถึงแม้ว่าจะมีการทักท้วงจากบริวาร แต่กวาง กาฬะกลับไม่ฟังค าทักท้วงแต่อย่างใด แล้วพูด
เหน็บแนมใส่บริวารว่า "เจ้าอย่าอวดรู้ เพราะข้ารู้ดีกว่าเจ้า ถ้าใครไม่อยากอดตายให้ตามข้ามา"  
    ในระหว่างที่กวางกาฬะน าบริวารไปแทะเล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้น มี
ชาวบ้านที่ออกล่าสัตว์มาพบเห็นเข้าโดยบังเอิญ ชาวบ้านเห็นว่าฝูงกวางก าลังแทะเล็มหญ้าอย่างไม่
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ระมัดระวังตัว จึงได้ยิงธนูเข้าใส่กวางที่โชคร้าย ถูกลูกธนูปักเข้าที่ร่างกายจึงร้องเสียง ดังด้วยความ
เจ็บปวดและตกใจ เมื่อบรรดาฝูงกวางได้ยินเสียงร้องของเพ่ือนกวางที่ถูกยิง ต่างพากันตกใจวิ่งหนีเข้า
ป่าไปอย่างไม่คิดชีวิต พอฝูงกวางวิ่งเข้าป่ามาได้ไกล กวางกาฬะจึงได้บอกให้บริวารหยุดวิ่ง 
    ในขณะนั้นเอง ได้มีบริวารออกมาต่อว่ากวางกาฬะ ที่ไม่เชื่อค าพูดของตนจึงท าให้
เกิดเหตุร้ายแทนที่กวางกาฬะจะส านึกในความผิดพลาดของตน กลับแก้ตัวอย่างข้าง  ๆ คู ๆ กวาง
กาฬะยังอวดดีไม่ยอมเชื่อฟังค าสั่งสอนของพญากวาง และค าทักท้วงของบริวาร นึกจะพาบริวารออก
หากินตอนไหนก็พาบริวารออกไป ที่ใดไม่สมควรเข้าไปก็เข้าไปต่อมาไม่นานนักบริวารทั้ง 500 ตัว ก็
ถูกชาวบ้านฆ่าตายหมด ขณะที่บริวารถูกยิงนอนล้มตายอยู่บริเวณตรงทุ่งหญ้า  กวางกาฬะได้อาศัย
ความชุลมุนหลบหนีเข้าป่าไปรอดตายอย่างหวุดหวิด ในที่สุดกวางกาฬะก็เหลือรอด มาเพียงตัวเดียว  
ส่วนทางด้านกวางลักขณะก็ได้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพญากวางทุกประการ ถึงแม้ว่าบริวารกวางจะ
มาอ้อนวอนให้พาไปกินหญ้าตอนกลางวันแต่กวางลักขณะก็ไม่ใจอ่อนเพราะค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก จึงได้บอกให้บริวารรอจนกว่าจะถึงเที่ยงคืน พอถึงเที่ยงคืนก็พาบริวารออกไปหาหญ้าแทะ
เล็ม พอบริวารกินหญ้าจนอ่ิมแล้วก็พาลูกน้องกลับ ถ้าหากผ่านทางทุ่งนาของมนุษย์ก็จะหลีกเลี่ยงไป
ทางอ่ืน กวางลักขณะพาบริวารออกหากินเฉพาะเวลาเที่ยงคืน ถึงอดอยากบ้างก็สู้ทน ระมัดระวังตัวอยู่
เสมอ ส่วนเวลาอ่ืนก็จะอยู่ตามเชิงเขา เมื่อฤดูข้าวกล้าผ่านพ้นไป ภัยจากพวกมนุษย์ก็ลดลง ในเวลา
ต่อมากวางลักขณะได้น าบริวาร 500 ตัวกลับไปหาพญากวางอย่างปลอดภัย โดยไม่มีตัวใดได้รับ
อันตราย จากมนุษย์เลย ในขณะที่กวางลักขณะเดินน าบริวาร 500 ตัว อย่างสง่างามนั้น กวางกาฬะได้
เดินกลับมาเพียงล าพังตัวเดียว เพราะบริวารถูกมนุษย์ฆ่าตายหมด พญากวางเห็นกวางลักขณะกับ
กวางกาฬะกลับมาในสภาพที่แตกต่างกันจึงได้กล่าวกับแม่กวางว่า  กวางลักขณะ เป็นกวางที่มีศีล 
ประพฤติปฏิสันถาน เป็นกวางที่ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อดึงจึงสามารถปกครองบริวารไ ด้ ส่วนกวาง
กาฬะ กลับมีนิสัยตรงกันข้ามเป็นกวางที่อวดดี ไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนตั้งตนอยู่ในความประมาท จึงท าให้ 
บริวารต้องได้รับอันตรายถึงชีวิต ต่อมาพญากวางได้ยกต าแหน่งหัวหน้าฝูงให้กับกวางลักขณะปกครอง
แทนพญากวาง 
  ราโชวาทชาดก (ขุ.ชา., เล่ม 27, ข้อ 1, หน้า 62) ได้สะท้อนย้อนให้เห็นว่าผู้น าหรือ
ผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างไร ต่อความผาสุกและความเจริญของประชาชนและบ้านเมืองไว้ ดังนี้ 
   “ถ้าเม่ือโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อโคผู้น าฝูงว่ายคดเช่นนี้ 
โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกัน ในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ 
ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมอย่างแน่แท้ ถ้าพระราชาผู้เป็น
ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั่วกันถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่าย
ข้ามตรง เมื่อโคผู้น าฝูงว่ายข้ามตรงเช่นนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกันในหมู่มนุษย์
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ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็
ย่อมประพฤติเป็นธรรมไปตามอย่างแน่แท้ ถ้าพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขท่ัวกัน” 
 สรุปได้ว่า  การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยแสดงเก่ียวกับชาติก าเนิดของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ
ปางก่อน แสดงการปกครองในแต่ละอดีตชาติ ทรงปกครองด้วยคุณธรรมความดี มีความเมตตาและ
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน มีความละอาย   
แก่ใจ ความเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในใจตน และคิดจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนรูปแบบการ
ปกครอง เป็นเผด็จการแบบอ านาจนิยม โดยยึดถือความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความดีงามเป็นหลัก 
โดยอาศัยทศพิธราชธรรม 10 ประการ พละ 5 เว้นจากอคติ 4 ราชสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักใน         
การปกครอง 
 
3.6  สรุปการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี   
 หลักการปกครองในทางพระพุทธศาสนามีหลักการพ้ืนฐานคล้ายกับระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมในการปกครอง ในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ปกครองหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเริ่มต้นตั้งแต่การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรง
บัญญัติในท่ามกลางสงฆ์ ทรงบอกถึงเหตุผลของการบัญญัติสิกขาบท เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดยอมรับว่า
ถูกต้องดีงามก็ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบท  หลักความเสมอภาค พระพุทธศาสนาให้โอกาสทุกเพศ       
ทุกวรรณะ ทุกเชื้อชาติ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรม พระองค์ไม่ได้ก าหนดคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ที่ชั้นวรรณะ แต่สิ่งที่ก าหนดคือกรรมหรือการกระท าของแต่ละคน หลักเสรีภาพ  
พระพุทธศาสนาได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการกระท าโดยสอนให้ทุกคนรับผิดชอบการกระท าของ
ตัวเอง  ใครท าดีก็ได้รับกรรมดี ใครท าชั่วก็ได้รับกรรมชั่ว ไม่บังคับให้บุคคลมานับถือโดยไม่เต็มใจ  
หลักเสียงข้างมาก ในทางพระพุทธศาสนา คือการด าเนินการของคณะสงฆ์ในการปกครองก็มีการใช้
เสียงส่วนมากเช่นเดียวกัน ที่เรียกว่า เยภุยยสิกา  ใช้หลักอปริหานิยธรรมที่ทรงแสดงแก่ชาววัชชีว่าให้
หมั่นประชุมกันบ่อย ๆ ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการปกครอง โดยใช้เสียงข้าง
มาก เพราะการประชุมนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็น หลักกฎหมายของพระพุทธเจ้า มีลักษณะ
เหมือนกับการปกครองรัฐโดยใช้รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงถือว่า พระธรรม (ค าสอน) 
และพระวินัย (ค าสั่ง) เป็นเหมือนกับกฎหมายหลัก นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนายังมีวิธีการใช้
หลักการประนีประนอมกันตามหลักติณวัตถารกวิธี คือเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กรหรือในหมู่คณะ 
ถ้าหากว่าจะตัดสินใครผิดใครถูกบางครั้งเหตุการณ์นั้น ๆ จะยิ่งทวีความรุนแรง หรือถึงก่อให้เกิดความ
แตกแยกกันได้พระองค์จึงอนุญาตให้ใช้วิธีการประนีประนอมหรือเลิกแล้วต่อกันเรียกว่าระงับอธิกรณ์
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ด้วยติณวัตถารกวิธีทรงสอนให้ด าเนินทางสายกลาง ไม่เคร่งเครียดหรือหย่อนยานจนเกินไปให้รู้จัก  
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน  
 การปกครองตามพุทธวิธีของพระพุทธเจ้า เน้นผู้ปกครองต้องมีหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักเสียงข้างมาก หลักพระวินัย อ านาจการตัดสินเป็น
ของส่วนรวม และผู้ปกครองต้องมี ศีล สมาธิ ปัญญา มีหลักประมุขธรรม หลักพรหมวิหาร 4 และ
หลักธรรมของผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่าแม้กาลเวลาจะผันผ่านไปนานแสนนานแต่หลักการปกครองของ
พระพุทธองค์ หากน ามาปฏิบัติก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจีรังและยั่งยืน 



บทท่ี 4  
วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ตามแนวพุทธวิธี 

 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีประเทศต่าง ๆ ได้น าไปใช้

ปกครองมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าการปกครองระบอบนี้ย่อม

สามารถส่งผลดีต่อประชาชนของรัฐนั้น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าจะมิใช่การปกครองที่สมบูรณ์

แบบ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการปกครองที่มีส่วนดีมากกว่าการปกครองแบบอ่ืน ๆ เช่น แบบเผด็จการ    

เป็นต้น และแม้ว่าจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ได้รับอ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน 

ส่วนใหญ่ก็ตาม ถ้าผู้ปกครองขาดคุณธรรมของการปกครองที่ส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้แล้วในหลายพระสูตร การปกครองนั้นย่อมไม่สามารถยังความผาสุกให้แก่ประชาชนได้อย่าง

แท้จริง ซึ่งความผาสุกให้แก่ประชาชนในรัฐนั้นถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครอง 

 

4.1 วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะ
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตน   
เข้าไปท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ยึดถือหลักแห่งอ านาจอธิปไตยของปวงชน
เป็นเสมือนหัวใจของระบอบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่
แท้จริง ประชาชนแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยการใช้สิทธิในการก าหนด         
ตัวผู้ปกครองผ่านกระบวนการเลือกตั้ง (Election Process) กระบวนการเลือกตั้งจึงเป็นกลไกส าคัญ
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณา เลือกสรรคู่แข่งขันทางการเมืองให้เข้ามารับผิดชอบหน้าที่
ในการปกครองรัฐหรือการเป็นรัฐบาล การแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถท าได้  
ทั้งการเลือกตั้งผู้แทน หรือตัวแทนให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และการถอดถอนออกจากต าแหน่ง
ทางการเมือง  
   อ านาจในการเลือกสรรและการถอดถอนผู้แทนในระบบการเมืองของประชาชน  
เป็นอ านาจศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงเป็นหลักประกันว่า ประชาชนจะได้ผู้น าทางการเมืองที่ดี ผู้น าทางการเมืองที่ดี 
คือ ผู้น าที่มีความสามารถและมีคุณธรรม ผู้น าทางการเมืองที่มีความสามารถและมีคุณธรรมจะแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้แก่ประชาชน 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าปรากฏว่าผู้น าทางการเมืองที่ได้รับการคัดสรรโดยผ่านการเลือกตั้ งจาก 
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ประชาชน ไม่ได้มีความสามารถและไม่มีคุณธรรม ผู้น าทางการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ 
ประชาชนได ้ประชาชนสามารถใช้อ านาจถอดถอนและจัดให้มีการเลือกตั้งผู้น าคนใหม่มาทดแทนได้ 
   การที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน หมายความว่า ประชาชนมีอ านาจในการ
ปกครอง ตนเอง ในการริเริ่ม ตัดสินใจ และก าหนดความเป็นไปของสังคม ซึ่งการตัดสินใจของ
ประชาชนถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาด ในสังคมเล็ก ๆ อย่างในสมัยโบราณ ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองได้โดยตรง แต่ถ้าเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนปัจจุบันนั้นก็จะออกมาใน
รูปของการปกครองโดยทางอ้อม กล่าวคือ จะใช้ระบบการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปใช้อ านาจแทน
ประชาชนทั้งหมด โดยอ านาจที่ตัวแทนได้รับนั้นคือ อ านาจที่ประชาชนมอบหมายให้ไปด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของสังคม ดังนั้น ถ้าตัวแทนละเมิดอ านาจที่ประชาชน
มอบหมายให้แล้ว ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องอ านาจนั้นคืน ในรูปของการถอดถอนผู้แทน    
นั้น ๆ แสดงให้เห็นว่าอ านาจที่แท้จริงเป็นของประชาชนและอยู่ที่ประชาชนเท่านั้น การมอบหมายให้
ผู้แทนไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการมอบให้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ
นี้ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนตลอดเวลาของการมอบอ านาจ 

   จากมาตรการดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกสรรผู้น าที่ดีให้ได้เสมอ แม้จะ
เกิดความผิดพลาดในการเลือกตั้งในบางครั้งท าให้ได้ผู้น าที่ไม่ดี ประชาชนก็มีอ านาจในการที่จะถอด
ถอนออกจากต าแหน่ง และเลือกตั้งผู้น าคนใหม่มาแทนที่ได้ตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่า หลักการ      
แห่งอ านาจอธิปไตยของปวงชนเป็นหลักประกันส าหรับประชาชนที่จะได้ผู้น าที่ดี 
   การเลือกตั้งเป็นกลไกที่ส าคัญในการเลือกสรรผู้น าหรือผู้ปกครองที่มีความสามารถ
และมีคุณธรรม ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเสนอตัวเข้าแข่งขันเลือกตั้งผู้น าทางการเมือง จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และต้องมีความสามารถใน
การเสนอทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญต้องมีพันธะผูกพัน
กับค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในการเสนอตัวเข้าแข่งขัน อีกทั้งจะต้องท าให้ประชาชนเห็นว่า
นอกจากเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม     
อีกด้วย กระบวนการเลือกตั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาเปรียบเทียบคู่แข่ง ทั้งนี้เพ่ือให้
มั่นใจว่าจะเลือกได้บุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 

   กล่าวโดยสรุป หลักอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) ตามความหมาย
ทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปสู่จุดสูงสุดเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือการมีชีวิตที่ดีของคนในสังคม ด้วยกระบวนการคัดสรรบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนในการบริหาร
จัดการผลประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ของสังคม ด้วยข้อจ ากัดด้วยเรื่องของจ านวนบุคคลที่มีเพ่ิม  
มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการสรรหาระบบการปกครองที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ใช้อ านาจอธิปไตยของตนที่มีอยู่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญของ
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ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ ให้มาซึ่งตัวแทนที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรมเข้ามาเป็นรัฐบาล เพ่ือสังคมส่วนรวมเพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดี มีความผาสุกของคนที่อยู่
ร่วมกันในสังคม   

  2. หลักเสรีภาพ ความเป็นอิสระในการคิด การค้นหา การเรียนรู้ การเลือก การ
ตัดสินใจ การแสดงออก มีอิสระในด้านการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพการนับถือศาสนา 
การศึกษา การแสดงออกทางการเมือง   
   รัฐบาลจะต้องเคารพในเสรีภาพของประชาชน และต้องอนุญาตให้บุคคลทุกคนมี
เสรีภาพมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน 
เช่น การไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเพ่ือประกันความเสมอภาคในการใช้เสรีภาพของประชาชน          
หลักเสรีภาพประกอบไปด้วย เสรีภาพในชีวิต เสรีภาพในทางการเมือง เสรีภาพในทรัพย์สินเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา เสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัย และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในความ
เชื่อ สิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่ ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นได้
ให้ความส าคัญกับหลักสิทธิและเสรีภาพของปนะชาชนอย่างมาก โดยได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ    
เช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มีด้วยกันถึง 13 มาตรา ตัวอย่าง เช่น มาตรา 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร 
ต้องค านึงถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  มาตรา 28 
บุคคลย่อมอ้างศักดิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตน ได้เท่ าที่ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเพ่ือเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้  และยังมีการบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
ส่วนบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราอ่ืน ๆ อีก ซึ่งเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง สิทธิและเสรีภาพใน
เคหสถาน สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร สิทธิและ
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องให้ความส าคัญกับหลักการนี้ อย่างมาก เพราะหากขาด       
หลักเสรีภาพในการปกครองประชาธิปไตยย่อมไม่เกิดข้ึน 
  3. หลักความเสมอภาค มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่ องสิทธิและหน้าที่         
ความเท่าเทียมกันในสิ่งที่มนุษย์จะมีความเท่าเทียมกันได้ ทุกคนที่เกิดมีความเท่าเทียมกันในฐานะการ
เป็นประชากรของรัฐ ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ    
   หลักความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเป็น หลักการที่ควบคู่กับหลักเสรีภาพ 
กล่าวคือ มนุษย์จะต้องมีทั้งเสรีภาพ และความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย มิใช่ความเสมอภาค
ในด้านความสามารถ เพราะมนุษย์ เกิดมามีความสามารถ และความถนัดที่ แตกต่ างกัน                 
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แต่ความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันของมนุษย์  จะไม่ท าให้มนุษย์มีความได้เปรียบหรือ       
ความเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ถ้าหากมนุษย์จะได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถ และความถนัดของ
ตนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง ความเสมอภาคใน
โอกาส ตัวอย่างเช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหลัก     
ความเสมอภาคไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 เรื่องความเสมอภาคไว้ 2 มาตรา ดังนี้ มาตรา 30 บุคคลย่อม
เสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียม
กัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น ก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้ 
   สมาชิกของประชาคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องได้รับโอกาสที่    
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการเมือง ความเสมอภาคทางการเมือง 
ได้แก่ ความเสมอภาคในการใช้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกตั้ง ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะโดยไม่
จ ากัดเพศ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการก าหนด
ผู้ปกครอง และการเป็นสมาชิกองค์กรการเมืองและประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ทาง
การเมือง ตลอดจนการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งปวงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
   ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเสมอภาคในการเลือกประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และการผลิตต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนภายใต้กรอบกฎหมายที่ 
ก าหนดไว้อย่างเท่าเทียมกัน ระบบเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเปิดให้มีการแข่งขัน    
โดยเสรี ไม่มีการผูกขาด หรือการให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ความเสมอภาคในทาง
เศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายความม่ันคง และความสมบูรณ์แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า 
   การที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง   
ที่จะต้องขจัดเงื่อนไขที่เป็นพ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมกันเสียก่อน แนวคิดประชาธิปไตยในเรื่อง
ความเท่าเทียมกันนี้  ได้แสดงออกถึงการที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพ และ
ความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ดังนั้นจึงยึดหลักเท่าเทียมเฉพาะความ
เท่าเทียมกันทางกฎหมาย กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกัน     
อยู่ภายใต้กฎหมาย และระบบศาลเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติจากองค์กรแห่งกฎหมายด้วยความ   
เสมอภาคกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ ความเสมอภาค
ในทางสังคม ประชาชนจะต้องได้ รับโอกาสที่ จะได้ รับบริการจากรัฐทั้ งในเรื่องการศึกษา               
การรักษาพยาบาล การพัฒนาทักษะ การฝึกฝนอาชีพ ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สินจากรัฐบาลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคในโอกาสที่จะ
ได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนให้ปลอดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้อ่ืน 
   4. หลักการเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่  (Majority rule) การปกครองโดย
ประชาชนก็ย่อมหมายความว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนทั้งมวล  มิใช่แต่เพียงบางส่วนของ
ประชาชนเท่านั้น มีการเลือกตั้งใช้หลักของอ านาจของปวงชน เสียงส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของ
ประชาธิปไตยอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน   
   ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชนส่วนใหญ่ จึงให้ความส าคัญกับ
หลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ในการตัดสินข้อขัดแย้งทุกระดับ โดยหลักการเสียงข้างมาก
หมายความว่า การตัดสินใจใด ๆ ของกลุ่มหรือคณะบุคคล หลังจากที่ได้มีการปรึกษา แลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ก็ให้ตัดสินเป็นข้อยุติโดยถือเสียงข้างมากเป็นเสียงชี้ขาด เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเป็นรูปธรรมต่อไปได้ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนน
สูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือก หรือในการออกเสียงประชามติ เรื่องที่มีผู้ เห็นด้วยมากที่สุดจะได้รับการ
น าไปปฏิบัติ หรือกรณีการออกเสียงลงมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็จะใช้เสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ตัดสิน เป็นต้น 
   เสียงข้างมาก (Majority) หมายถึง เสียงข้างมากในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมทั้งเสียงข้างมากในการออกเสียงประชามติ
ของประชาชน โดยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้ง
รัฐบาลเพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนและตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ และในส่วนของการตรากฎหมายก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกัน 
เพราะการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทุกครั้งจะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
   เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย เป็นคะแนนเสียงที่สมาชิกใช้ลงมติ ที่มีมาก
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือของจ านวนสมาชิกในที่ประชุมนั้น เพ่ื อวินิจฉัยหรือ    
ลงมติสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
   อย่างไรก็ตาม หลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ต้องด าเนินควบคู่ไปกับการ
เคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย (Minority Rights) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะ
ไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องตน แต่ต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งหมด เพ่ือสร้างสังคมทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยฝ่ายเสียงข้างน้อย 
(Minority Right) จะต้องได้รับความคุ้มครอง ขณะที่ต้องยอมรับฟังจากเสียงส่วนใหญ่ไปพร้อม ๆ กัน 
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในสังคม 
   เสียงข้างน้อย (Minority) หมายถึง เสียงข้างน้อยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
การประชุมวุฒิสภา การประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งการปกครอ งระบอบ
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ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ยึดเอาเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างน้อย 
ก็ใช่ว่าจะถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไป 
  5. หลักกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการปกครองในระบอบนี้
ก็มิได้ถือว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลก หากแต่ว่าเป็นการปกครองที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด 
   หลักการในข้อนี้จะให้ความส าคัญกับการบัญญัติกฎหมายที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีความชอบธรรมบังคับใช้กับประชาชนอย่างยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะใช้กับบุคคลใดหรือชนชั้นใด 
   นิติรัฐ คือ การปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) กล่าวคือ ทุกคนไม่ว่า   
จะเป็นรัฐ องค์กรของรัฐ หรือประชาชนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเดียวกันทั้งสิ้น รัฐจะกระท า
การใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและต้อง
กระท าการภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และหลักนิติรัฐยังมีความสัมพันธ์กับหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดถึงขนาดกล่าวกันว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
จะมีขึ้นและด ารงอยู่ตลอดไปไม่ได้โดยปราศจากหลักนิติรัฐ และเฉพาะแต่รัฐที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยเท่ านั้ นจึ งจะควรค่ าแก่การเรียกว่านิติ รัฐ ” ความส าคัญของหลักนิติ รัฐคือ               
เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้อ านาจแก่ประชาชนที่จะใช้สิทธิทางศาลได้ 
หากมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่างจากรัฐ ต ารวจที่ฝ่ายปกครองสามารถที่จะใช้
อ านาจดุลพินิจอย่างเต็มที่ในการด าเนินมาตรการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยไม่ต้อง
มีกฎหมายให้อ านาจ หรือเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และศาลก็ไม่มีอ านาจตรวจสอบการ
กระท าของฝ่ายปกครองได้ แม้ว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการคือความผาสุกของประชาชน
เช่นเดียวกับนิติรัฐก็ตาม 
   หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ โดยหลักแล้วผู้ปกครองจะไม่มีอ านาจ การที่ผู้ปกครอง
จะมีอ านาจได้นั้นเป็นข้อยกเว้น คือ ต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และเมื่อมีอ านาจแล้วก็ไม่สามารถใช้
อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด กฎหมายจึงเป็นทั้งบ่อเกิดของอ านาจและเครื่องมือจ ากัด
อ านาจของผู้ปกครอง ดังนั้น กฎหมายในนิติรัฐต้องให้อ านาจแก่ผู้ปกครองแบบมีขอบเขต 
   หลักกฎหมาย จึงมีความส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่สามารถให้ประชาชน
แสดงออกทางความคิด มีผู้แทนในการเสนอร่างกฎหมาย ออกระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติที่จะอยู่
ร่วมกัน รวมทั้งกฎหมายยังเป็นข้อห้ามให้ผู้ที่จะกระท าความผิดเกรงกลัวไม่กระท าความผิด ท าให้
รัฐบาลบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามพุทธวิธ ี
  1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะ
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตน   
เข้าไปท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

   หลักอธิปไตยของปวงชน ตามหลักการประชาธิปไตยนั้น มีส่วนสอดคล้องสัมพันธ์กับ
หลักธรรมในพระไตรปิฎกในเรื่องของการน าพาสังคมส่วนรวมหรือ ประชาชนไปสู่ จุดหมายสูงสุดของ
ชีวิตที่ดีมีความสุข ด้วยการน าหลักธรรมในพระไตรปิฎกไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นหนทางน าไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างหลักการประชาธิปไตยและหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่สอดคล้องกัน คือ การมีชีวิต    
ที่ดีชีวิตที่ประเสริฐ ดังมีหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่พระราชาเมื่อ 
น าไปปฏิบัติแล้วจะได้รับการยอมรับจากมหาชนทั้งปวง หลักธรรมนี้ คือจักรวรรดิวัตร  
   หลักธรรมในพระไตรปิฎกเรื่องจักรวรรดิวัตรพระพุทธองค์ทรงแสดง ดังนี้ “พ่อจง
อาศัยธรรมนั้น สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม
เป็นใหญ่ จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรม ในชนภายใน ในหมู่พล ในพวกกษัตริย์
ผู้ติดตาม ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคม และชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ์
ตลอดจนในเหล่ามฤคและปักษี ดูก่อนพ่อ การกระท าที่ผิดแบบแผนอย่าให้แพร่หลายไปในแว่นแคว้น 
ของพ่อเลย ดูก่อนพ่อ อนึ่ง บุคคลเหล่าใด ในแว่นแคว้นของพ่อ เว้นขาดจากความมัวเมาและ      
ความประมาท ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ฝึกตนตามล าพัง สงบตนตามล าพัง ท าตนให้ดับกิเลสได้
ตามล าพัง พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยกาลอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่า ท่านขอรับ    
กุศลเป็นอย่างไร ท่านขอรับอกุศลเป็นอย่างไร กรรมมีโทษเป็นอย่างไร กรรมไม่มีโทษเป็นอย่างไร 
กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ” ที่ยกมานี้เป็นหลักการปกครองของผู้ปกครองหรือผู้น าถือ
ธรรมเป็นใหญ่ที่ใช้ในการปกครอง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น หลักการปกครองแบบ “ธรรมาธิปไตย”   
โดยถือหลักความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ ซึ่งหากผู้ปกครองหรือผู้น าสามารถ
น ามาใช้ในการปกครอง ย่อมน ามาสู่การปกครองที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้เกิดการยอมรับในตัว
ผู้น าหรือผู้ปกครองได้ (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 35, หน้า 66) 
   หลักธรรมในพระไตรปิฎกกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มุ่ งหมาย
ให้เกิดความสันติ ความสงบสุข และการมีชีวิตที่ดีและสังคมที่ดี จึงมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับ
หลักธรรมในพระไตรปิฎก หลักการอธิปไตยของปวงชนกับหลักธรรมในพระไตรปิฎกจึงมีจุดมุ่งหมาย 
เดียวกัน คือท าให้รัฐและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสงบสุขสามารถเปรียบเทียบกับ 
หลักธรรมในพระไตรปิฎกเรื่องหลักอธิปไตยสูตรว่าด้วย อธิปไตย 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการ
อธิปไตยของปวงชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งในหลักธรรมในเรื่องนี้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักอธิปไตยของปวงชน  ซึ่งเน้นหลักที่ผู้ปกครองพึงยึดถือ ถ้าเป็น
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ผู้ปกครองแล้วควรยึดถือธรรมหรือความถูกต้องตามเหตุตามผล เพราะทุกหลักการปกครอง ต่างเชื่อ
ว่าการปกครองตามหลักนั้น ๆ เป็นไปเพ่ือความถูกต้องชอบธรรมทั้งสิ้น ฉะนั้น เมื่อเป็นผู้ปกครองแล้ว
จะยึดอะไรเป็นใหญ่ หากผู้น าหรือผู้ปกครองยึดธรรมเป็นใหญ่ กระท าการในสิ่งที่ควรกระท าและ     
ละเว้นในสิ่งที่ไมด่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอ่ืนแล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเจริญได้ทั้งนั้น 

  ในทางพระพุทธศาสนา มีการบัญญัติพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ สอบถามภิกษุผู้ก่อเรื่อง
แล้วทรงติเตียนในการกระท านั้น ทรงถามถึงเหตุผลของการบัญญัติสิกขาบท เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมด
ยอมรับว่าถูกต้องดีงามก็ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือน
ได้ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  2. หลักเสรีภาพ ความเป็นอิสระในการคิด การค้นหา การเรียนรู้ การเลือก การ
ตัดสินใจ การแสดงออก มีอิสระในด้านการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพการนับถือศาสนา 
การศึกษา การแสดงออกทางการเมือง   
   หลักธรรมในพระไตรปิฎกท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักเสรีภาพ ตามระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เหตุที่พระธรรมในพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้ระบุโดยตรงว่าหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกหลักใดกล่าวถึงเรื่องเสรีภาพ แต่ตีความได้ว่าทุกคนมีเสรีภาพที่จะกระท า พูด หรือคิดได้
โดยต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพราะหลักธรรมในพระไตรปิฎกนั้นเน้นไปที่การสร้างคนให้
เป็นคนดี ประพฤติดี และละเว้นในการกระท าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และหากสามารถกระท าตามหลัก
ค าสอนของพระพุทธองค์ได้ก็จะน ามาซึ่งเสรีภาพของส่วนรวม มีหลักธรรมอยู่หลายหลักที่สามารถ
น ามาปฏิบัติแล้วจะเป็นหนทางน าไปสู่หลักเสรีภาพร่วมกันได้ 
   การประพฤติดีทางกาย วาจา และใจ หรือ กุศลกรรมบถ 10 ประการ เป็นหลักธรรม
ที่สร้างบุคคลให้อยู่ในกรอบของการประพฤติถูกต้องทั้ง กาย วาจา และใจ ประกอบด้วยทางกายกรรม 
3 ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และการไม่ประพฤติผิดในกาม ทางวจีกรรม 4 ประกอบด้วย     
การไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ และพูดค าหยาบ ทางมโนกรรม 3 ประกอบด้วย การไม่โลภ 
การไม่พยาบาท และการไม่เห็นผิดจากท านองคลองธรรม ทั้ง 10 ประการนี้ เป็นหลักค าสอนได้
ครอบคลุม ทั้งเรื่อง การคิด การพูด การประพฤติตนท าให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมเพ่ือความสงบ
สุข โดยการละเว้นจากการละเมิดผู้อ่ืนและสามารถที่จะใช้สติ และสมาธิในการควบคุมตนเองให้อยู่ใน
กรอบของความดีงามเป็นที่ตั้ง ก็จะสามารถน าไปสู่ เสรีภาพได้ คือ ให้ทุกคนตระหนักถึงการท าในสิ่งที่
ถูกต้องและละการกระท าในสิ่งที่ไม่ ดีที่เป็นอกุศล เพ่ือที่จะได้น าพาชีวิตไปสู่ความสงบสุข ด้วยการไม่
เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เห็นแก่ตัว ให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม นั่นก็คือหลักการ
ของการมีเสรีภาพอย่างแท้จริง โดยหลักธรรมนี้สัมพันธ์กับหลักเสรีภาพตามการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อน าหลักธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เสรีภาพย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะหลัก
เสรีภาพทั้งในทางธรรมและในทางการปกครองนั้ น ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการไม่ เบียดเบียนกัน       
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การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของชีวิตกันและกันของทุกคนในสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบสุขและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ 
  3. หลักความเสมอภาค มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ความ   
เท่าเทียมกันในสิ่งที่มนุษย์จะมีความเท่าเทียมกันได้ ทุกคนที่เกิดมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็น
ประชากรของรัฐ ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ    
   พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญต่อหลักความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลอย่างมาก 
เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาตามธรรมชาติในรูปแบบเดียวกัน คือ การเกิดจากครรภ์ของ
มารดาด้วยกันทั้งสิ้น แม้ในสมัยของพระพุทธองค์นั้นวรรณะพราหมณ์นั้นถือได้ว่าเป็นวรรณะที่อยู่ใน
สถานะทางสังคมที่เหนือกว่าวรรณะอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นวรรณะกษัตริย์ แพศย์ หรือวรรณะศูทรก็ตาม 
พระองค์ทรงปฏิเสธการมีชนชั้นวรรณะ หรือการเป็นอภิสิทธิ์ชนตามชาติตระกูลที่ถือก าเนิด  
   การแบ่งวรรณะนั้น เป็นการแบ่งหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ต าแหน่ง
ในสังคม และหน้าที่และสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับ ซึ่งในหลายสังคมทั้งตะวันออกและตะวันตกในยุคโบราณ
ต่างก็มีการแบ่งชนชั้นทั้งสิ้น แม้แต่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา การแบ่งชนชั้นนั้น
ชัดเจนมากจนกระทั่งวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการรับรองฐานะของ
บุคคลให้เท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

  ในซีกโลกตะวันออก การแบ่งวรรณะเป็นการก าหนดแบ่งอาชีพที่ท าได้ เช่น วรรณะ
กษัตริย์ ท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง วรรณะพราหมณ์ ท าหน้าที่ประกอบพิธีกรรมและสั่งสอนผู้คน 
วรรณะแพศย์ ท าอาชีพค้าขาย วรรณะศูทธ ท าอาชีพใช้แรงงาน การเลื่อนวรรณะไม่สามารถท าได้ 
และวรรณะนั้นได้มาจากการเกิด ท าให้เกิดศูนย์กลางอ านาจของการปกครองอยู่ที่กลุ่มคนชั้นสูง 
เท่านั้น วรรณะอ่ืน ๆ ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง เช่น การปกครองแบบ
ราชาธิปไตย แม้จะเป็นแบบสามัคคีธรรมอย่างเช่นการปกครองของเจ้าลิจฉวี แต่ก็จะเวียนการส่งมอบ
อ านาจปกครองเฉพาะวรรณะกษัตริย์เท่านั้น ในขณะที่วรรณะอ่ืน ๆ นั้นไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง
แต่อย่างใด  
  ในแนวความคิดของพระพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลว่ามีความสามารถใน
การบรรลุธรรม ประกอบกับพระพุทธเจ้าได้ทรงวางพระวินัยและด้วยพระวินัยนี้เองจึงเป็นการสร้าง
รูปแบบการปกครองสงฆ์ใหม่  โดยไม่มีการก าหนดวรรณะ ในพระพุทธศาสนามีการนับถือกับ
ตามล าดับการบวช โดยไม่ว่ามาจากวรรณะใดให้เรียกกันด้วย ค าว่า ภันเต (ข้าแต่ท่านผู้เจริญ) และ 
อาวุโส (ท่านผู้มีอายุ) ส าหรับล าดับการบวชก่อนหลัง ตัวอย่าง เช่น การบวชเจ้าศากยะ 5 พระองค์    
กับอุบาลีที่เคยเป็นช่างกัลบก ซึ่งเจ้าศากยะทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ถือตัว (วรรณะ) จัดตกลงกันว่า เพ่ือเป็น
การลดความถือตัว จึงให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ท าสามีจิกรรมที่สมควรแก่เธอ เป็นต้น 
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  พระพุทธเจ้าทรงใช้ระบบภันเตและอาวุโสมาใช้ในสังคมของภิกษุในหลายเรื่อง        
และก าหนดไว้ในพระวินัย เช่น การได้รับปัจจัย 4 อันประณีต การนั่งตามล าดับในการอธิษฐานพรรษา
และการปวารณา โดยก าหนดให้นั่งเรียงตามล าดับการบวชและอธิษฐานพรรษาและปวารณาไป
ตามล าดับเช่นกัน ทรงตอบค าถามเรื่องความบริสุทธิ์ของพราหมณ์ว่าไม่ได้มาจากโอษฐ์ของพรหม    
แต่ประการใด พระองค์แสดงธรรมเรื่องการเป็นคนดีไม่ใช่มาจากชาติก าเนิด แต่มาจากกรรมที่ผู้นั้น
กระท าทางกาย วาจา และใจว่าเป็นสุจริตหรือทุจริต  ทรงเชื่อเรื่องศักยภาพของบุคคลที่ มีอยู่ว่า
สามารถบรรลุธรรมได้  ไม่ทรงปิดกั้นผู้ใดจากโอกาสแห่งการบรรลุธรรม ทรงปฏิเสธเรื่องการล้างบาป
ตามแนวความคิดของพราหมณ์ เพราะการลงล้างบาปในแม่น้ าคงคานั้นไม่สามารถล้างบาปได้ หากว่า
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงบุญก็ถูกล้างได้ด้วยและเต่าปลาที่อยู่ในน้ าย่อมต้องขึ้นสวรรค์ 
   ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องการเป็นคนดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่
วรรณะ แต่อยู่ที่การกระท าทางกาย วาจา และ ใจ เป็นสาระส าคัญ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “มิใช่
เพราะมุ่นชฎา มิใช่เพราะโคตร มิใช่เพราะก าเนิด (ที่ดี) ที่ท าคนให้เป็นพราหมณ์ ใครก็ตามมีสัจจะและ
ทรงธรรม ย่อมจะบริสุทธิ์ล้ าและเป็นพราหมณ์ ” และ “บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่เป็น         
ผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระท า เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระท า ”    
ทั้งสองประการนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของคน โดยคนดีหรือคนชั่วอยู่ที่
การกระท าไม่ใช่เรื่องอ่ืน 

  4. หลักการเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่  (Majority rule) การปกครองโดย
ประชาชนก็ย่อมหมายความว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนทั้งมวล  มิใช่แต่เพียงบางส่วนของ
ประชาชนเท่านั้น มีการเลือกตั้งใช้หลักของอ านาจของปวงชน เสียงส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของ
ประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน   
   หลักการเสียงข้างมากทางด้านการเมืองนั้น ในหลักค าสอนของพระพุทธองค์นั้น 
ไม่ได้เน้นเรื่องของการเมือง เพียงแต่สอนการปฏิบัติตนของผู้ปกครองรัฐและไม่ได้เน้นว่าระบอบการ
ปกครองใดดีหรือไม่ดี แต่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เน้นไปที่การสร้างคนด้วยการให้ถือหลักธรรม
ค าสอนไปยึดถือประพฤติปฏิบัติ และหากยึดถือและปฏิบัติได้สังคมโดยรวมก็จะสงบสุข ไม่ ว่าการ
ปกครองของสังคมนั้น ๆ จะเป็นการปกครองในระบอบใดก็ตาม หลักธรรมในพระไตรปิฎกเรื่อง        
อปริหานิยธรรมนั้น มีความสอดคล้องกับหลักการเสียงข้างมาก โดยในหลักธรรมอปริหานิยธรรมว่า
ด้วยอปริหานิยธรรม 7 ของเจ้าวัชชีมีลักษณะเป็นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยและถือเอาการลง
มติเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นส าคัญ จากหลักอปริหานิยธรรม 7 นั้น ชาววัชชีนั้นมีความศรัทธา
เชื่อมั่นในตัวผู้น าและพร้อมที่จะกระท า หรือปฏิบัติตามผู้ปกครองหรือผู้น าของตนด้วยความเคารพ
เชื่อฟังและไม่ดูหมิ่น จาบจ้วง ล่วงเกิน บุคคลที่ถือกันว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง เป็นสาเหตุที่ท า    
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ชาววัชชีให้ความเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองยึดถือธรรมะ ปกครองรัฐด้วยธรรม จึงท าให้ประชาชนได้รับ
การดูแลคุ้มครองที่เท่าเทียมเสมอภาค ส่งผลให้ชีวิตอยู่ดีกินดีมีรักใคร่สามัคคี บ้านเมืองก็สงบร่มเย็น 

  5. หลักกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการปกครองในระบอบนี้
ก็มิได้ถือว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลก หากแต่ว่าเป็นการปกครองที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด 

   ในการปกครองรัฐหรือการปกครองสงฆ์ต่างก็จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญอย่างที่
เหมือนกัน คือ กฎหมาย หรือในทางสงฆ์คือพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญของการบัญญัติ
วินัยเป็นอย่างมาก ซึ่งวินัยนั้นเปรียบได้กับกฎหมายของภิกษุ ซึ่งภิกษุในพระศาสนาไม่อาจจะล่วง
ละเมิดได้เพราะจะเกิดโทษ ไม่เป็นหนทางที่ไปสู่พระนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยและก าหนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิดวินัยบัญญัติ แม้ว่าพระองค์จะไม่ใช่ผู้ที่บังคับใช้พระวินัย แต่ก็มีกระบวนการ
ทางวินัยเพ่ือลงโทษแก่ผู้ละเมิดวินัยบัญญัติที่เรียกว่า การต้องอาบัติ ตั้งแต่เบาที่สุดจนถึงหนักที่สุด    
ผู้ต้องอาบัติมีกระบวนการออกจากอาบัตินั้นตามลักษณะของอาบัติตามที่ปรากฏในพระวินัย 

   เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพาน ยังทรงเรียกพระอานนท์มารับสั่ง ดังนี้   

“ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอพึงคิด
อย่างนี้ว่า ปาพจน์ที่พระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้  พวกเธอไม่พึงเห็นอย่าง
นั้น ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ...” 
   ความมุ่งหมายของการบัญญัตินั้น ด้วยเหตุกุลบุตรผู้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา ย่อมออกจากสกุลต่าง ๆ กัน ทั้งอุปนิสัยใจคอ มรรยาทและความประพฤติย่อมไม่
เหมือนกัน  เมื่ อมาบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นสมณะแล้ว ต่ างคนต่างประพฤติปฏิบั ติ
ขนบธรรมเนียมตามชอบใจเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้ เพราะหมู่คณะที่ตั้งอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นหลักย่อมไม่
มั่นคงยั่งยืนถาวร พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาและสังฆบิดร คือ พระบิดาของพระภิกษุสงฆ์ 
จึงทรงบัญญัติวินัยขึ้นไว้เพ่ือเป็นปทัฏฐานแบบอย่าง ส าหรับปรับความประพฤติของเหล่าภิกษุให้
เป็นไปในแนวเดียวกันและปกครองกันตามวินัยบัญญัติ 
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4.3 วิเคราะห์ประโยชน์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
 4.3.1 ประโยชน์ด้านสิทธิเสรีภาพ 
  การปกครองระบอบนี้ให้คุณค่าแก่บุคคล โดยมองว่าบุคคลมีเสรีภาพและเท่าเทียมใน
ศักดิ์ศรีและความเป็นคน การที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง หมายความว่า คนจะต้องไม่ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้อ่ืน เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่าอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ปกครองเอง การที่ประชาชนจะปกครองตนเองได้
จะต้องมีเสรีภาพอย่างแท้จริงประชาธิปไตยยอมรับในคุณค่าของบุคคล โดยให้เสรีภาพทางการเมือง
และเสรีภาพในการพูด เขียนและวิพากษ์วิจารณ์ด้วย 
  ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ซ่ึงประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคน
เหมือนกันไม่ว่าจะยากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินทุกคนมีเสรีภาพในการกระท าใด ๆ 
ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการ
พูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันที่จะได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
  ในทางพระศาสนา การที่จะมีเสรีภาพจริง ๆ ได้ ต้องเกิดจากตัวเราเป็นเบื้องต้นก่อน 
ด้วยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ด้วยการควบคุม กาย วาจา และ ใจ ของเราให้ดี เพราะเสรีภาพ
นั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะท าอะไรก็ได้ แต่ต้องจ ากัดในสิ่งที่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน เมื่อน าหลักธรรม 
เรื่องกุศลกรรมบถ 10 หรือแนวทางการท าความดีทั้ง 10 ประการไปปฏิบัติย่อมเกิดอานิสงส์หลาย
ประการ เช่น ไม่เกิดการทะเลาะวิวาท มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และมีเมตตาธรรมต่อกัน 
และที่ส าคัญจะรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการตระหนักถึงเสรีภาพที่เรามี และการใช้เสรีภาพที่มีอยู่
อย่างระมัดระวัง 
 4.3.2 ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
  สังคมและเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งแยกกันไม่ออก ถ้าสังคมดีเศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย รัฐย่อม
อยู่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ ประชาชนสามารถท ามาหากินได้อย่างเสรี 
และประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด รัฐที่มีความมั่นคงทางการเมืองย่อมส่งผลโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ เมื่อทั้งผู้ปกครองและประชาชนต่างฝ่ายต่างประพฤติธรรม ทางกาย วาจา และใจ ท าให้
ความสมบูรณ์ของรัฐก็จะตามมา 
  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจที่สามารถเข้ากันได้ดี คือ ระบบ
ทุนนิยมและการค้าเสรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาปรกอบอาชีพได้อย่าง
อิสระและไม่ถูกผูกขาดโดยรัฐ การใช้จ่ายของประชาชนเป็นไปอย่างเสรี ในทางพระพุทธศาสนาก็มี
หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องการใช้จ่ายของประชาชน ดังนี้ 
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  แนวคิด  “เศรษฐกิจเชิงพุทธ” เป็นแนวคิดที่ จะแก้ไขปัญหา  “ความทุกข์” ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าท่านได้สอนหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ เช่น ทิฏฐธัมมิกัตถะ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส าคัญที่ท า
ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท าให้มีทรัพย์สินเงินทองพ่ึงตนเองได้ ได้แก่  ความขยันหมั่นเพียร   
การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ การคบเพื่อนที่ดี และการมีความเป็นอยู่พอดี 

 หลักโภควิภาค 4 คือ วิธีการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย กามโภคี คือ คนครองเรือน         
สุขของคฤหัสถ์ 4 หลักทั้ง 4 ประการนี้ สามารถสรุปถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักการของพระพุทธศาสนารวมได้เป็น 4 ประการ คือ 

  1. การแสวงหาหรือกระบวนการผลิตโดยมีหลักการที่เน้นว่าให้การแสวงหาทรัพย์นั้น
เป็นไปโดยชอบธรรม ไม่กดขี่ข่มเหงกัน และเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียร และความฉลาดในการ
จัดสรรด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ๆ 
  2. การเก็บออม หรือการเก็บรักษา ตลอดถึงการสะสมทุน ประกอบด้วยเก็บออมให้
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และเก็บออมไว้ใช้ในคราวจ าเป็น และเป็นทุนส าหรับไว้สงเคราะห์
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
  3. การใช้จ่ายเป็น การใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตนเองเลี้ยงดูบุคคลที่รับผิดชอบ การแบ่งปัน
เผื่อแผ่แก่มิตรสหาย หรือกิจกรรมทางสังคม และใช้จ่ายในการท าความดี และบ าเพ็ญประโยชน์แก่
สาธารณะ 
  4. การสัมพันธ์กับชีวิตด้านอ่ืนโดยเฉพาะด้านจิตใจ เช่น ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ห่วง
กังวลเป็นทุกข์รู้จักบริโภคทรัพย์อย่างรู้เท่าทันความจริง สามารถรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้ไม่ตกเป็น
ทาสของทรัพย์สมบัติ และท าให้ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นปัจจัยหรือเป็นฐานให้เกิดความพร้อมในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป หรือใช้เป็นเครื่องช่วยท าให้เกิดความพร้อมในการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนในการที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจ พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
 4.3.3 ประโยชน์ด้านสังคม 
  สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์มีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเต็มใจที่จะประนีประนอม
ผ่อนปรนให้กันและกัน มีน้ าเป็นนักกีฬา และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ สังคมที่
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จึงได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีคุณค่า เป็นสังคมที่มี    
น่าอยู่อาศัย 
  กฎหมายเป็นหลักกติกาที่ทุกคนในสังคมที่อยู่รวมกัน จะต้องปฏิบัติเสมอภาค เท่าเทียม
กัน เมื่อการปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเปรียบคนอ่ืน ขาดความยุติธรรม กฎหมายก็จะเข้ามา
สร้างความยุติธรรม ยุติข้อพิพาทไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน สังคมก็จะได้รับความสุขจากผล
ของกฎหมายในด้านนี้ ถ้าประชาชนรู้กฎหมายและปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จะท าให้ไม่เกิด
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ปัญหาการท าร้ายกัน การลักทรัพย์ ก่ออาชญากรรม หากประเทศสงบจะเป็นการเสริ มสร้าง        
ความมั่นคงของการปกครอง และการบริหารงานทางการเมืองการปกครอง 
  การบ าเพ็ญภารกิจด้านสังคม เมื่อพระพุทธองค์ทรงส่งพระอรหันต์ชุดแรก ๆ ออกไป
เพ่ือเผยแผ่พระศาสนา พระองค์ทรงส่งท่านเหล่านั้นไปเผยแพร่ความดี  คือ ท าประโยชน์ให้มวล
มนุษยชาติให้สามารถคุ้มครองรักษาตนเองให้ได้รับประโยชน์และความสุข โดยทรงประทานหลักการ
และอุดมการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของพระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค 
มีรายละเอียด ดังนี้ “จรถ ภิกฺขเว จาริก  จรมานา พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกาอนุกมฺปาย” ซึ่ง
แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่มหาชน เพ่ืออนุเคราะห์แก่
มวลมนุษยชาติ” อันนี้ถือว่าเป็นหลักการส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา และตรัสว่า “แม้เราตถาคตเอง
ก็จะเสด็จไปอุรเุวลาเสนานิคม เพ่ือโปรดชฏิล 3 พ่ีน้อง พร้อมบริวาร 1,000 คนเหมือนกัน”   
  การปกครองของรัฐต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ แม้ในทางพระศาสนาก็มีพระวินัยที่ถือ
ว่าเป็นกฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือเพียรระวังตนต่อการประพฤติตนอันเกิดจากความผิดพลาดทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ อันหมายถึงการที่สามารถแยกสิ่งใด เป็นความชั่วที่ควรหลีกเลี่ยง และสิ่งใดคือ
ความดีที่ควรท า วิธีการปกครองตนเองตามหลักธรรมเป็นเครื่องก าหนดแบบแผน ที่สามารถควบคุม 
พฤติกรรมทางกาย และวาจา ในการที่จะแสดงออกมาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
และนอกจากนี้ ศีลยังช่วยเสริมให้เกิดบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ที่ดีงาม เป็นที่น่าเคารพทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ไม่ท าร้ายตนเอง และคิดเบียดเบียนผู้อ่ืน ให้ร้ายผู้อ่ืนด้วยค าพูดหรือการกระท าที่หยาบคาย 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและวุ่นวายต่อสังคม การเมือง และประเทศชาติ  
สมาธิ เป็นการปกครอง แบบควบคุม และรักษาจิตใจของตนเองให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง 
หมายถึง กิเลสต่าง ๆ อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่มีอยู่ภายในอันเป็นเหตุให้ต้อง
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางกาย และทางวาจาที่ไม่เหมาะสมมิให้เกิดขึ้นกับตนเอง หรือแม้เกิดก็ให้
น้อยที่สุด ด้วยการควบคุมของสมาธิ ในการปกครองหรือควบคุมตนด้วยศีล เพ่ือให้เกิดข้อบังคับอัน
เกิดจากการกระท าจัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกระท าได้แต่เป็นการควบคุมที่เกิดจากภายนอก ซึ่งอาจ
มีความผิดพลาดหรือหลงผิดโดยง่าย แต่ถ้าการควบคุมอันเกิดจากภายในจิตใจ เพียรระวังรักษาใจ 
ของตน มิให้หลงไปตามกระแสแห่งกิเลสต่าง ๆ ย่อมท าให้เกิดความระงับได้โดยจิตใจที่ประกอบด้วย
ความระวังด้วยตนเอง 
  การควบคุมกาย วาจา ใจ ด้วยหลักธรรมต่าง ๆ เช่น ศีล เป็นต้น ย่อมส่งผลต่อความ
สงบสุขของสังคมในปัจจุบันทั้งนี้พร้อมทั้งทางโลกและทางธรรม ปัญหาสังคมย่อมลดลง และความน่า
อยู่และความผาสุกในสังคมก็จะมากข้ึน 
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 4.3.4 ประโยชน์ด้านการเมืองการปกครอง 
  การปกครองที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมที่ส าคัญของการปกครอง ย่อมส่งผลดีต่อ
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองในสังคม ท าให้ประเทศมีความเจริญมั่นคง และประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การปกครองตนเอง ท าให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตน
ก าหนดขึ้นมา การยอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมา ท าให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า
และมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถือเอาธรรมเป็นใหญ่ย่อมยังประโยชน์สุขแก่ประชาชน
โดยรวม ช่วยให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองตนเองได้ ช่วยให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน
สามารถสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้  ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ช่วยให้บุคคลสามารถส านึกในผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเอง 
และส่วนรวม ช่วยให้การปกครองมีเสถียรภาพมั่นคง เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกช่วยให้ประเทศมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข  ช่วยพัฒนาประเทศให้ เกิดความเจริญก้าวหน้ า               
และประชาชนกินดีอยู่ดี 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากน าหลักการปกครองตามแนวพุทธวิธีของพระพุทธองค์มาใช้
ร่วมกันกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจะมีประโยชน์อย่างมาก ท าให้ประชาชนได้เรียนรู้
ธรรมมะและผ่านการฝึกฝนการใช้สติปัญญามามาก เป็นสังคมที่มีความประพฤติ ธรรม ความเห็นที่
ถูกต้อง และการคิดเห็นเป็นเหตุเป็นผลโดยชอบธรรม จะเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรที่คอยแนะน า 
พร่ าสอน เสนอแนวทาง และวิธีการที่ถูกต้อง มีโอกาสในการร่วมสรรค์สร้างชุมชนและสังคม ให้เป็น
สังคมอุดมคติ เป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้า ของประเทศและเพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่สงบสุขอย่างจีรังยั่งยืนตลอดไป 
 



 

 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนว
พุทธวิธี เพ่ือวิเคราะห์ไห้ทราบว่าประโยชน์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธีตามที่
ปรากฏในค าสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของพุทธวิธีที่น ามาใช้
ในการปกครอง เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพบว่า การที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ทาง
พุทธวิธี ทางพระพุทธศาสนานั้นบางครั้งล าพังเหตุผลอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยปัญญาด้วย 
เพราะพระพุทธศาสนามีหลายเรื่องท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว  
 การปกครองตามแนวพุทธ หมายถึง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง 
การคุ้มครอง ควบคุม ดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน ทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ท าให้ได้นักปกครอง  
ที่ดี และประชากรที่ดี โดยอาศัยอ านาจความดีที่เกิดจากการประพฤติตนให้มีคุณธรรม ใช้อ านาจนั้น
ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนในรูปแบบของการบริหารจัดการบ้านเมือง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คน    
หมู่มาก โดยปราศจากผลร้ายใด ๆ เป็นที่ยอมรับและพอใจของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งจะอ านวยประโยชน์
สุขให้ทั้งตนเองและบคุคลอื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคมและแห่งมวลมนุษยชาติ 
 

5.1  บทสรุป 
 การวิจัยของผู้วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาใน 4 หัวข้อ คือ 1. ศึกษาการ
ปกครอง 2. ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3. ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
แนวพุทธวิธี 4. ประโยชน์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี จากการวิจัยพบว่า 

 1.  ศึกษาการปกครอง    
  ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นวิจัยเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) ความเป็นมาการปกครอง  
2) ความหมายการปกครอง 3) แนวคิดการปกครอง 4) รูปแบบการปกครอง 5) ทฤษฎีการปกครอง  
  จากการวิจัย พบว่า 
   1.  ความเป็นมาการปกครอง  
    เริ่มมาตั้งแต่มนุษย์รวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ในอดีตกาล จะปรากฏในรูปแบบ
ของบทกวีต่าง ๆ การปกครองตามแนวคิดทางด้านตะวันตก ได้แก่ ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง         
ยุคฟ้ืนฟู ยุคใหม่ ยุคปัจจุบัน ส่วนแนวคิดทางด้านตะวันออก ได้แก่ ยุคอินเดีย ยุคจีน ยุคไทย  
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   2.  ความหมายการปกครอง  
    การปกครอง คือ การที่กลุ่มคนจ านวนมากมาอยู่รวมกันในอาณาเขตเดียวกัน 
หรือที่เรียกว่าประเทศ เมื่อมารวมกันแล้ว ต่างคน ต่างความคิด ต่างอุดมการณ์ ท าให้ต้องมีหลักในการ
บริหารจัดการให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงต้องมีการปกครอง มีผู้ปกครอง ผู้อยู่ใต้การปกครอง  
การปกครองจึงหมายถึง การสร้างหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด กลไก ขั้นตอน กระบวนการต่าง  ๆ การ
บริหารจัดการเพื่อ ควบคุม ดูแล คุ้มครอง รักษาทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ของต่อบุคคลและส่วนรวม  
   3.  แนวคิดการปกครอง  
    การเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่ งเช่นเดียวกับศิลปะทั้งหลาย ผู้ที่ จะประสบ
ความส าเร็จทางการเมืองจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้มีความสามารถพิเศษเท่านั้นที่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ปกครอง เป็นการจัดระเบียบส่งเสริมการปกครองโดยชนชั้นผู้น าที่มี
คุณธรรม การปกครองโดยมีกฎหมายสูงสุดเป็นอ านาจสูงสุด เพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองใช้อ านาจด าเนินการ
ปกครองได้ตามอ าเภอใจ การมีสิทธิพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน การด ารงชีวิตที่เท่าเทียมกัน การปกครองที่
มีกฎหมายสูงสุดจะท าให้เกิดความมั่นคงและมีเสรีภาพในการด าเนินชีวิต 

   4.  รูปแบบการปกครอง  
    รูปแบบการปกครอง มี 3 แบบ คือ 1. การปกครองแบบคนเดียวเป็นการ
ปกครองที่คน ๆ เดียวมีอ านาจสูงสุด เช่น กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 2. การปกครองแบบ
คนกลุ่มน้อย เป็นการปกครองที่ประกอบด้วยคนกลุ่มเดียวที่ได้อ านาจมาด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร 
และท าหน้าที่เป็นรัฐบาล ผูกขาดอ านาจแต่เพียงคนกลุ่มเดียว เช่น การปกครองแบบคณาธิปไตย     
อภิชนาธิปไตย คอมมิวนิสต์  3. การปกครองแบบกลุ่มคนจ านวนมาก เป็นการปกครองที่คนกลุ่มใหญ่มี
ส่วนร่วมในทางการเมือง เช่น การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

   5.  ทฤษฎีการปกครอง 
    ทฤษฎีการปกครองที่ได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐ มีด้วยกัน 4 ทฤษฏี ได้แก่         
1. ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (Divine Right Theory) ที่นับถือผู้ปกครองเปรียบเสมือนเทพเจ้า ที่ไม่สามารถ
ล่วงล้ า ละเมิด สามารถก าหนดชีวิตของผู้อยู่ใต้ปกครองได้ อ านาจทุกอย่างอยู่ที่ผู้ปกครองเบ็ดเสร็จแต่
เพียงผู้เดียว 2. ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular Sovereign) ผู้ปกครอง 
เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนทุกคนเข้าไปบริหารจัดการประเทศ รัฐใช้อ านาจตามเจตจ านงของ
ประชาชน หากบริหารจัดการประเทศไม่ดี ประชาชนสามารถถอดถอนได้ รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 3. ทฤษฎีพลก าลัง (Theory of Force) ซึ่งเชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการใช้
ก าลังบังคับ 4. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของอริสโตเติล รัฐเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการ
ในทางการเมืองของมนุษย์ เมื่อเริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความผูกพันทางสายโลหิต มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสังคมร่วมเผ่าพันธุ์ 
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 2.  ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

  ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นวิจัยเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) ความเป็นมาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 2) ความหมายระบอบประชาธิปไตย  3) แนวคิดระบอบประชาธิปไตย          
4) รูปแบบระบอบประชาธิปไตย 5) ทฤษฎีระบอบประชาธิปไตย 
  จากการวิจัย พบว่า 
   1. ความเป็นมาการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
    การปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้น 2,000 กว่าปีมาแล้ว โดยเริ่มขึ้น    
ครั้งแรกที่ประเทศกรีซโดยพลเมืองในนครต่าง ๆ จะมาประชุมกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการ
ปกครองบ้านเมืองพลเมืองชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกกฎหมายและ
ตัดสินข้อปัญหาต่าง ๆ เรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรง ในระยะแรก การประชุม
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น แต่ในระยะหลังพลเมืองเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดตามมาและการที่
จะให้พลเมืองจ านวนมาก ๆ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นไปได้ยาก จึงเกิดแนวความคิดที่จะส่ง   
ตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาท าหน้าที่แทนตน เพราะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่ดีที่สุดในโลก เรียกรูปแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางอ้อม เช่น ของไทยเริ่มตั้งแต่สมัย
อาณาจักรสุโขทัย คนไทยได้สถาปนาอาณาจักรของตนเอง มีการปกครองเป็น “พ่อปกครองลูก”  
พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเทวสิทธิ 
ซึ่งถือว่าพระเจ้าแผ่นดินมีฐานะเป็นเทพเจ้าที่อวตาร (แบ่งภาค) มาจากสวรรค์ และใช้ค าน าหน้า   
พระนามของพระเจ้าแผ่นดินเป็น “สมเด็จ” สมัยกรุงธนบุรี รูปการปกครองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป
จากสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงได้ทรงปฏิรูปแบบการปกครอง
เสียใหม่ในปี พ.ศ. 2435 สมัยรัชกาลที่ 7 ทรงขึ้นครองราชย์ได้ 7 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบกษัตริย์ภายใ ต้รัฐธรรมนูญ  มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ .ศ . 2475 ต่อมาก็ได้สถาปนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ฉบับแรกข้ึนในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
   2.  ความหมายระบอบประชาธิปไตย   
    ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบการปกครองประเทศ ประชาชนมีอ านาจ
ปกครองตนเอง โดยใช้ประชาธิปไตย เน้นเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม        
เป็นระบบทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยผ่านผู้แทนของตน การปกครองที่
อ านาจทางการเมืองในที่สุดนั้นอยู่ที่ประชาชน โดยค านึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ เคารพนับถือกัน 
มีกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันใช้เสียงประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับมากท่ีสุด  
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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   3.  แนวคิดระบอบประชาธิปไตย   
     มีความส าคัญต่อมนุษย์ มีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ สามารถปกครองตนเองได้ 
สามารถเลือกผู้ปกครอง และถอดถอนผู้ปกครอง แนวคิดของ  นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่แบ่ ง
ประชาธิปไตยออกเป็น 3 ลักษณะคือ เชิงอุดมการณ์ รูปแบบการปกครอง วิถีชีวิต แนวคิดด้านสิทธิ
พ้ืนฐานส าคัญของมนุษย์มี 3 ประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในทรัพย์สิน  
   4.  รูปแบบระบอบประชาธิปไตย   
     รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น มีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ       
1. รูปแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเป็นผู้บริหาร โดยคัดเลือก
ผู้แทนเข้าไปในรัฐสภา ในรัฐสภามีสองสภาที่ต้องท างานและประชุมร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุป โดยมีสภา
ผู้แทนราษฎร เลือกมาจากประชาชนเสียงข้างมาก เพ่ือท าการบริหารประเทศ เสนอร่างกฎหมาย   
และในรัฐสภาจะมีวุฒิสภา ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง โดยที่จะเลือกผู้ที่ทรงคุณวุฒิ หรือมาจากการเลือกตั้ง 
หรือจะแบ่งส่วนให้มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง เพ่ือน ามาตรวจสอบการเสนอร่างกฎหมาย         
ซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมาย เลือกรัฐบาลบริหารประเทศ อีกทั้งต้องคอยควบคุมตรวจสอบการ
บริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและนโยบายที่ได้ให้ไว้ ซึ่งรัฐสภาสามารถ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพ่ือให้มีการตรวจสอบรัฐบาลได้ ส่วนรัฐบาลก็สามารถให้มีการยุบสภาได้ 
ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแยกออกเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น ประเทศอังกฤษ 
ประเทศไทย 2. รูปแบบประธานาธิบดี ซึ่งอ านาจบริหารเป็นของประธานาธิบดี ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือกรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ แต่รัฐสภาในรูปแบบนี้
ไม่ สามารถที่ จะให้ มี การยุบสภาได้  ส่ วนอ านาจ  นิ ติบัญ ญั ติ  ประกอบด้ วยสองสภ า คื อ                 
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และวุฒิสภา สามารถมาจากการเลือกตั้ง 
หรือมาจากการแต่งตั้งก็ได้ ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย แต่ไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลได้ ดังนั้นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน      
ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแยกออกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท าให้ขั้วอ านาจทั้งสามฝ่ายแยกออกจากกัน 
โดยถ่วงดุลอ านาจกันได้อย่างชัดเจน ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล 
ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น 3. รูปแบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดี ซึ่งการปกครองประชาธิปไตยใน
รูปแบบนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศและยัง
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดี  จะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล โดยที่
ประธานาธิบดีจะแบ่งอ านาจให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ลงนามในการรับรองใช้กฎหมาย ท าให้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภา 
ทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาจึงมีอ านาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนประธานาธิบดีมีอ านาจ
เป็นอิสระสูง จะเป็นผู้รับรองการท างานของนายกรัฐมนตรี ออกนโยบาย และควบคุมอ านาจทางการ
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เมืองทั้งในและระหว่างประเทศ เช่น การทหาร การทูตระหว่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีอ านาจใน
การประกาศยุบสภาอีกด้วย ส่วนอ านาจฝ่ายนิติบัญญัตินั้น มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย และควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นระบบสองสภาเช่นเดียวกัน มีทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิก       
สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน โดยสภาสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ได้ ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบกันและกันได้ ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแบ่งแยกเบ็ดเสร็จ
โดยเด็ดขาด ประเทศท่ีมีการใช้รูปแบบนี้ เช่น ฝรั่งเศส อินเดีย 

   5.  ทฤษฎีระบอบประชาธิปไตย 
     การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” หมายถึง การที่ประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของ 
รัฐบาล คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้           
ถ้าผู้ปกครองไม่บริหารปกครองประเทศเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  ประชาชน
หรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครอง หากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน  การเป็น
ผู้ปกครองหรือผู้แทนราษฎรต้องไม่ถูกจ ากัดให้อยู่ในแวดวงของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ 

 3.  ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี  
  ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นวิจัยเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้  1) การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ 2) หลักการปกครองตามแนวพุทธ 3) อ านาจและการใช้อ านาจการ
ปกครองตามแนวพุทธ 4) การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร 5) การปกครองประชาธิปไตย
ตามแนวพระไตรปิฎก 6) การปกครองประชาธิปไตยตามแนวชาดก 7) การปกครองประชาธิปไตย
ตามแนวพุทธศาสนา     
  จากการวิจัย พบว่า 
   1)  การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธ    
     การปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง การดูแลคุ้มครองป้องกันและ
บริหารตนเอง หรือผู้ อ่ืนตามฐานะหน้าที่ของตนที่มีอยู่ ด้วยจิตส านึกอันถูกต้อง และเป็นไปโดย
ความชอบธรรม     
   2)  หลักการปกครองตามแนวพุทธ  
     หลักการปกครองตามแนวพุทธ จะยึดหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ หลักประมุข
ธรรม คือ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 1. การให้สิ่งที่ควรให้ 2. ความประพฤติที่ดีงาม 3. การไม่เห็น 
แก่ตัว รู้จักสละแบ่งปัน  4. ความซื่อตรงต่อตนเอง ต่องานและผู้อ่ืน  5. ความอ่อนโยน มีอัธยาศัยไม่         
เหย่อยิ่ง 6. มีความยับยั้งชั่งใจ ก าจัดความชั่วมิให้ก าเริบ  7. ความไม่โกรธ ไม่ลุอ านาจด้วยความโกรธ    

8. ความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  9. ความอดทนอดกลั้น 10. ความไม่ประพฤติผิดไปจากธรรม 

และหลักธรรมส าหรับผู้ถูกปกครอง ได้แก่ การเสริมสร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครอง    
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การเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง หลักธรรมดังกล่าวนี้ มีส่วนร่วมในการที่ท าให้ ประชาชนมองให้
กว้างไกลออกไปและมีมุมมองที่เกี่ยวกับการปกครองได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาการปกครอง 
   3)  อ านาจและการใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธ     
    อ านาจและการใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธ คือ ความสามารถที่จะสร้าง  
ก าหนด และบังคับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และสิทธิหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่
บุคคลจะต้องปฏิบัติ การใช้อ านาจการปกครองตามแนวพุทธจะยึดหลักการใช้อ านาจเพ่ือส่วนรวม  
เพ่ือสาธารณะประโยชน์    
   4)  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร  
    การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระสูตร เริ่มจากมติมหาชนเกิดจาก
ประชาชนพร้อมใจกันคัดเลือกแล้วมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เหมาะสมและยกย่องให้เป็นผู้ปกครอง          
พระพุทธองค์ทรงสอนว่าธรรมราชาควรปกครอง โดยการประสานงานซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกัน    
และกัน แต่ประชาธิปไตยเน้นเรื่องวิธีที่จะให้ได้ผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่า
ผู้ปกครองที่ดี ซึ่งเป็นที่ปรารถนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบอบใด แม้แต่เผด็จการก็ต้องการให้
เป็นเผด็จการโดยผู้ปกครองที่ดีต้องปกครองโดยยึดความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ  ส่งเสริมความ
เสมอภาคในสังคม  
   5)  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระไตรปิฎก   
    การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ 
พระวินัย เพ่ือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ การบัญญัติวินัยนั้นก็ทรงบัญญัติเป็น
พระสงฆ์มิได้บัญญัติตามล าพัง ต้องให้เกิดเรื่องก่อน แล้วให้มีการประชุมสอบสวน แล้วบัญญัติ     
พระวินัยท่ามกลางพระสงฆ์ ด้วยความเห็นชอบของพระสงฆ์ต่างพร้อมใจกันน าไปปฏิบัติ อาจกล่าว   
ได้ว่า พระวินัย คือ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่าง ๆ พระสงฆ์ คือ สมาชิกสภาผู้แทน  
   6)  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวชาดก   
    การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยแสดงเก่ียวกับชาติก าเนิดของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ
ปางก่อน แสดงการปกครองในแต่ละอดีตชาติ ทรงปกครองด้วยคุณธรรมความดี มีความเมตตาและ
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน มีความละอาย   
แก่ใจ ความเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในใจตน และคิดจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนรูปแบบการ
ปกครอง เป็นเผด็จการแบบอ านาจนิยม โดยยึดถือความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความดีงามเป็นหลัก 
โดยอาศัยทศพิธราชธรรม 10 ประการ พละ 5 เว้นจากอคติ 4 ราชสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักในการ
ปกครอง 
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   7)  การปกครองประชาธิปไตยตามแนวพุทธศาสนา   
    การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธศาสนา จะเน้นการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตย ในหลักการปกครอง 3 ประเภท คือ อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และโลกาธิปไตย เพ่ือ
ใช้เป็นหลักของความดี ความถูกต้อง ความเสมอภาค เป็นหลักในการปกครอง เพื่อให้สังคมส่วนรวมมี
ความเป็นปกติสุข ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือชนชั้นวรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล  มีความ
สมานฉันท์ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาค อย่างเท่า
เทียมกัน หลักการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา จะยึดหลักการปกครองทางสายกลาง             
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ยึดหลักความถูกต้อง คือ หลักธรรมาธิปไตย 
 4.  วิเคราะห์ประโยชน์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 
   ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นวิจัยเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) ประโยชน์ด้านสิทธิเสรีภาพ     
2) ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 3) ประโยชน์ด้านสังคม 4) ประโยชน์ด้านการเมืองการปกครอง    
 การวิจัย พบว่า 
     1)  ประโยชน์ด้านสิทธิเสรีภาพ    
      ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความ
เป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน ในทางพระศาสนา การที่จะมีเสรีภาพจริง ๆ ได้ ต้องเกิดจากตัวเรา
เป็นเบื้องต้นก่อน ด้วยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ด้วยการควบคุม กาย วาจา และใจของเราให้ดี 
โดยน าหลักธรรม เรื่องกุศลกรรมบถ 10 มาปฏิบัติ   
     2) ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ   
      สังคมและเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่ งแยกกันไม่ออก ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจที่สามารถเข้ากันได้ดี คือ ระบบทุนนิยมและการค้าเสรี ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาประกอบอาชีพได้อย่างอิสระและไม่ถูกผูกขาดโดยรัฐ ประชาชน
จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ได้โดยน าหลักธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถะ และหลักโภควิภาค 4 ไปปฏิบัติ 
     3) ประโยชน์ด้านสังคม     
      สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์  และ
กฎหมายเป็นหลักกติกาที่ทุกคนในสังคมที่อยู่รวมกันจะต้องปฏิบัติเสมอภาค เท่าเทียมกัน  ความสงบ
สุขของสังคมในปัจจุบันและปัญหาสังคมย่อมลดลง แลความน่าอยู่และความผาสุกในสังคมก็จะมากขึ้น 
เมื่อน าหลักธรรม คือ ศีล ไปปฏิบัติ 
     4) ประโยชน์ด้านการเมืองการปกครอง     
      การปกครองที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมที่ส าคัญของการปกครอง ย่อม
ส่งผลดีต่อผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองในสังคม ท าให้ประเทศมีความเจริญมั่นคง ผู้ปกครองควร
ตระหนักถึงหลักธรรมที่เป็นธรรมาธิปไตย โดยยึดเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักในการปกครอง 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนว  

พุทธวิธี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้  

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี 

ควรจะมีกิจกรรม ดังนี้ 

   1. ควรส่งเสริมให้มีการอบรมในเรื่องศีลธรรม แก่หน่วยงานทั้งเอกชนและรัฐบาล 

รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ และให้ถือเป็นนโยบายหลักของประเทศ 

   2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

โดยมีผู้น าชุมชนทุกระดับ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้คนทั่วไปได้เห็นและเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 

   3. ควรสนับสนุนให้การยกย่อง เชิดชูคุณงามความดี แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมทางกาย 

วาจา ใจ อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้คนทั่วไป 

   4. เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจควรจัดให้มีการขยายสถานศึกษาเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น  

 5.2.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  การศึกษาในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี นี้ท าให้เกิด

ประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมากมาย มีหลายประเด็นปัญหาที่สมควรจะศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป ประเด็นที่

น่าสนใจเหล่านี้ ได้แก่ 

   1. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกครองอย่างไรถึงได้ผลสัมฤทธิ์ที่จีรังและยั่งยืน 

   2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าหลักธรรมไปใช้ในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

   3. ศึกษาความพึงพอใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองตาม

แนวพุทธวิธี 
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