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บทคัดย่ อ
มนุษย์เป็ นสัตว์ สังคม ที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็ นหมู่คณะ ดังนัน้ จึง
จ าเป็ นจะต้ องก าหนดตัวผู้น ามาท าหน้ าที่ ควบคุมดูแลให้ สังคมหรื อการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ดาเนินไปได้ ด้วยความเรี ยบร้ อย โดยยึดถือธัมมาธิปไตย คือ
ความมีธรรมเป็ นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริ งถูกต้ องดีงามและเหตุผลเป็ น
อุดมการณ์ ทางการเมื อง เพื่ อประโยชน์ สงบสุขและความเจริ ญแก่สังคมโดย
ทัว่ หน้ า
ผู้กระทาในการปกครอง คือ ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตย มีการปรับปรุงการจัดระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ ดี ไม่ให้ มีคน
ขัดสนยากไร้ อยู่ในแผ่นดิน แทนที่จะมุ่งเน้ นพยายามขจัดอาชญากรรมด้ วยการ
ลงโทษแต่อย่างเดี ยว และจะต้ องสนใจในศาสนาและศีลธรรม ผู้ใต้ ปกครอง
ร่ วมกันสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม คือคนที่งดงาม มีศกั ดิ์ใหญ่ มี
มารยาทงดงาม เป็ นผู้นา ปฏิบตั ติ ามติกติกาของสังคมซึ่งได้ ตกลงกันไว้ และต้ อง
สนใจในศาสนาและศี ลธรรม เป็ นหลักในการก ากับควบคุมจิ ตใจ ไม่ให้ ไป
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เบียดเบียนผู้อื่น โดยมีข้าราชการในฐานะเป็ นผู้นานโยบายของผู้ปกครองไป
ปฏิบตั ิ จึงต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณของข้ าราชการ ตลอดจนกระทัง่
ปฏิบตั ิราชวสดีธรรม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการควบคุมจิตใจของตนเองและการ
งานโดยตรง
คาสาคัญ: มนุษย์ การปกครอง พระพุทธศาสนา
Abstract
Humans are social animals who live together as a group. It is
necessary to have a good leader to control and monitor a social
coexistence of mankind peacefully. A good leader can be defined as one
who has meritocracy, truth, Dharma, righteousness and reasons as spiritual
anchor and navigator towards political ideology to govern peacefully and
fairly.
A good governor is a person who has meritocracy as political
ideology, intends to develop people’s economy, and does not make people
starved. Also, he/she does not focus on eliminating crime through
punishment but thinks of Dharma, morals and righteousness. Having a
good governor is resulted from subordinates’ votes. These subordinates
select a governor by considering his/her special qualification like behaving
in a good way, having exquisite manner, having a good social status, being
respectful, having strong leadership, obeying the regulations specified by
a society, and having Dharma and morals as spiritual anchor purposing to
not exploit the others. Government officers are leaders who get a
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governor’s policy to practice. Consequently, they should observe the policy
according
the government officer’s ethics
and Rajavasadidhamma’s
มนุษย์ กัto
บการปกครองตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนา
ethics strictly, for these help support their mind control and work effectively.
Keywords: Human, Government, Buddhism
บทนา
มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ที่ต้องอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เมื่อมนุษย์มา
อยู่ร่วมกัน หากมิได้ กาหนดกติกาขึน้ มากากั บการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะ
ก่อให้ เกิดความสับสนวุ่นวายขึ ้นในสังคมและการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์ เนื่องจาก
โดยธรรมชาติของมนุษย์นนั ้ ป่ าเถื่ อน ขลาดกลัวและไม่เป็ นระเบียบ (อานนท์
อาภาภิรม, 2545: 13) เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันจาเป็ นต้ องกาหนดกติกาขึ ้นมา และ
จะต้ องกาหนดตัวผู้นามาทาหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ สงั คมหรื อการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ดาเนินไปได้ ด้วยความเรี ยบร้ อย
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิ ดเผยผลสารวจเรื่ อง "ความเป็ น
ห่วง" ของคนไทย ณ วันนี ้ โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ
จ านวนทัง้ สิน้ 1,208 คน ระหว่างวันที่ 18 - 23 ม.ค. 2559 ต่อกรณี ความวิ ตก
กังวลของคนไทยกับปั ญหาต่างๆ ที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบันที่ ปรากฏเป็ นข่าวตาม
สื่อมวลชน ไม่วา่ จะเป็ นการเร่งแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยก การเร่ง
สร้ างความปรองดอง ร่างรัฐธรรมนูญ และความขัดแย้ งทางการเมือง สรุปผลได้
ดังนี ้
อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชน 89.60 %
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อันดับ 2 ความสามัคคีปรองดอง คุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกที่ดีของ
คนในชาติ 73.08 %
อันดับ 3 ปัญหาบ้ านเมือง โดยเฉพาะเรื่ องการเมือง ทุจริตคอรัปชัน่ ความ
ขัดแย้ งแตกแยก 71.27 %
อันดับ 4 การร่ างรัฐธรรมนูญ การบังคับใช้ กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ในสังคม 68.76 % และ
อันดับ 5 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม 62.52 %
(ไทยรัฐออนไลน์, 2559)
บทความนีศ้ ึกษาเกี่ ยวกับมนุษย์ - สังคมมนุษย์ รู ปแบบการปกครอง
รัฐ บูรณาการมนุษย์กบั การปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อนามาเป็ น
แนวทางแก้ ไขปั ญหาทางการเมืองที่เกิดขึ ้น เป็ นลาดับไป
มนุษย์ - สังคมมนุษย์
มนุษย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homo sapiens ภาษาละติน แปลว่า "คนฉลาด" หรื อ
"ผู้ร้ ู ") เป็ นสปี ชี ส์ เดี ยวที่ ยังมี ชี วิ ตอยู่ในสกุล Homo ในทางกายวิ ภาค มนุษย์
สมัยใหม่ถือกาเนิดขึ ้นในทวีปแอฟริ การาว 200,000 ปี ที่แล้ ว และบรรลุความนา
สมัยทางพฤติกรรม (behavioral modernity) อย่างสมบูรณ์เมื่อราว 50,000 ปี ที่
แล้ ว (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559 ค)
มนุษย์โดยความหมายของศัพท์ หมายถึง ผู้มีใจสูง (มโน อุสฺสนฺนมสฺสา
ติ มนุสฺโส), ผู้ร้ ู สิ่งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ (หิตาหิต มนติ ชานาตีติ
มนุสฺโส) (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542: 301 - 303) เป็ นผู้ร้ ู จกั สิ่งเกือ้ กูลแก่ตน
(ยถาพล อตฺตโน หิต มนุเตติ มนุสฺโส) (หลวงเทพดรุ ณานุศิษฏ์ ) (ทวี ธรรมธัช,
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2540: 283) และเป็ นสัตว์ที่ร้ ู จกั ใช้ เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556:มนุ1159)
ษย์ กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา
สังคมเกิดขึน้ มาพร้ อมกับมนุษย์และมนุษย์ จะมีความเป็ นมนุษย์ โดย
สมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อเขาเหล่านันเจริ
้ ญเติบโตภายในสังคมและได้ เรี ยนรู้การขัดเกลา
ทางสังคมและได้ วิวัฒนาการมาตามลาดับ แนวความคิดของนักปราชญ์ กลุ่ม
หนึ่ ง คื อ “ทฤษฎี สัญ ญาสัง คม” (Social Contract Theories) ทฤษฎี นี เ้ ชื่ อว่ า
มนุษย์ ดงั ้ เดิมนัน้ อยู่รวมกันในสังคมเช่นปั จจุบัน คือมนุษย์ ได้ อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่เนื่องจากความชัว่ ร้ าย ความยุ่งยากสับสน การเพิ่มจานวนมนุษย์
ตลอดจนอารยธรรม เป็ นเหตุให้ มนุษย์จ าเป็ นต้ องละทิ ง้ สภาพธรรมชาติ และ
สัญญาด้ วยความสมัครใจที่จะรวมกันในสังคม ทังนี
้ ้โดยมุ่งหวังที่จะได้ รับความ
คุ้มครองและประโยชน์สขุ จากผู้ปกครองเป็ นการตอบแทน
ดังนัน้ แม้ มนุษย์จะเป็ นผู้มีใจสูง เป็ นผู้ร้ ู สิ่งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ น
ประโยชน์ และเป็ นสัตว์ที่ร้ ูจกั ใช้ เหตุผล แต่ก็ยงั ไม่มีการเรี ยนรู้ในการขัดเกลาทาง
สังคมเท่าที่ควร จึงมีการเอารัดเอาเปรี ยบ หวังแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ทาให้
สังคมเกิดความยิ่งเหยิง วุ่นวาย จึงต้ องมีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาทาหน้ าที่
ผู้ปกครอง สร้ างกติกาให้ แก่สงั คม และมีการลงโทษแก่ผ้ ทู ี่ละเมิดกฎดังกล่าว
รู ปแบบการปกครอง
รู ปแบบการปกครองนับตัง้ แต่เผ่าชนจนถึงรัฐชาติ มี ความต่างกัน ไม่
จาเป็ นต้ องอยู่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) ประชาธิปไตย (Democracy)
ประชาธิปไตยเป็ นระบอบการปกครองแบบหนึง่ ซึง่ การบริ หารอานาจรัฐ
มาจากเสียงข้ างมากของพลเมือง ผู้เป็ นเจ้ าของอานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจ
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ใช้ อ านาจของตนด้ วยตนเองหรื อผ่ านผู้ แทนที่ เลื อ กไปใช้ อ านาจแทนก็ ไ ด้
ประชาธิ ปไตยยังเป็ นอุดมคติ ที่ ว่ า พลเมื องทุกคนในชาติ ร่ วมกันพิ จ ารณา
กฎหมายและการปฏิบตั ิของรัฐ และกาหนดให้ พลเมืองตนมีโอกาสได้ แสดงความ
ยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559 ข)
2) เผด็จการ (Dictatorship)
การปกครองแบบเผด็จการแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
2.1 เผด็จการอานาจนิยม (Authoritarianism)
เป็ นการปกครองที่ ผ้ ู ปกครองมี ความมุ่ ง หมายที่ จ ะเข้ าควบคุ ม
กิ จกรรมทางการเมื อง แต่ยังยิ นยอมให้ ประชาชนมี เสรี ภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้ จึงสามารถดาเนินชีวิตส่วนตัวได้ โดยอิสระ ประเทศที่ใช้ ระบบเผด็จ
การอานาจนิยม ไม่ปรารถนาที่จะเข้ าควบคุมครอบครัว ศาสนา การศึกษา ชมรม
และสมาคมต่างๆ ที่มีลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะ แต่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ
ที่ขดั แย้ งนโยบายทางการเมืองของรัฐ (วรรณา เจียมศรี พงษ์, 2522: 398)
เผด็จการอานาจนิยมยึดหลักสาคัญ คือ อานาจทังหลายทั
้
งปวงใน
้
รัฐ จะต้ องอยูใ่ นมือของคนกลุม่ น้ อย หรื อคนกลุม่ เดียว เผด็จการอานาจนิยมจึงมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้ (จรูญ สุภาพ, 2522: 398)
1) มีการรวมอานาจ
2) อานาจรวมอยูม่ ือของคนกลุม่ เดียว ซึง่ เป็ นชนกลุม่ น้ อย
3) กลุม่ ที่มีอานาจจะเป็ นรัฐบาล
4) รั ฐบาลไม่ ต้ องรั บผิ ดชอบต่ อผู้ใด โดยเฉพาะอย่ าง ไม่ ต้ อง
รับผิดชอบต่อประชาชน
2.2 เผด็จการเบ็ดเสร็ จนิยม (Totalitarianism)
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เป็ นการปกครองที่ผ้ ปู กครองมีความมุ่งหมายที่จะเข้ าควบคุมทังด้
้ าน
การเมืมนุอษง ย์เศรษฐกิ
จ และสังคม ประชาชนมีฐทานะเป็
นเพียงเครื่ องมือของรัฐ เน้ น
กับการปกครองตามแนวทางพระพุ
ธศาสนา
ความสาคัญของรัฐอยู่เหนือประชาชน โดยมีอานาจและสิทธิเด็ดขาด ประชาชน
มีหน้ าที่ให้ ความร่ วมมือกับรัฐ เชื่อฟั งรัฐเท่านัน้ เผด็จการอานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
เน้ นความสาคัญของผู้นาว่า เป็ นผู้มีความสามารถ มีสติปัญญายอดเยี่ยม ซึ่ง
ประชาชนต้ องให้ ความเคารพเชื่อฟั งและกระทาตามที่ผ้ นู าปรารถนา แม้ การใช้
อานาจนันจะใช้
้
วิธีการรุนแรง ประชาชนต้ องยอมรับว่า เป็ นการถูกต้ อง ทังนี
้ ้เพื่อ
เสถียรภาพและความมัน่ คงของรัฐ ระบอบนี ้มีหวั ใจสาคัญอยู่ที่การควบคุมการ
กระจายข้ อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนโดยรัฐบาล (วรรณา เจียมศรี พงษ์ , 2522:
227 - 229)
ลักษณะบางประการของลัทธิ เผด็จการเบ็ดเสร็ จนิยม ซึ่งมีดงั นี ้ (จรู ญ
สุภาพ, 2522: 402)
1) เป็ นการผูกขาดอานาจทางการเมือง โดยคนกลุ่มเดียวหรื อกลุม่ น้ อย
2) ผู้นาจะมีอานาจสูงสุดในกลุม่ นัน้
3) ผู้นามักจะมีความเห็นเป็ นของตนเอง โดยไม่ต้องฟั งประชาชนทังสิ
้ ้น
4) ผู้นาไม่ได้ มาจากประชาชน แต่งตังตั
้ วเองขึ ้นมาทาการปกครองชาติ
ด้ วยกาลัง
5) ผู้นาแต่ละคนมีความนิยมไม่เหมือนกัน
6) ผู้นาแต่ละคนมักจะมีความต้ องการที่ขดั ต่อความต้ องการของปวงชน
คือ ผู้นาต้ องการอานาจ แต่ประชาชนต้ องการเสรี ภาพ
7) ผู้น าจะวางแผนเกี่ ยวกับวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนทัง้ ปวง โดยไม่ ให้
ประชาชนมีเสรี ภาพกาหนดการดารงชีวิตได้ เอง

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

47

48
8) ระบบเผด็จการ เชื่อว่า ฐานะของรัฐอยู่เหนือชีวิตปวงชนในสังคีติสูตร
แห่งที ฆนิกาย ปาฏิ กวรรค เสนอการปกครองที่ เรี ยกว่ า “อธิ ปไตย 3” (ที .ปา.
11/305/252) ซึง่ เป็ นเรื่ องรูปแบบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง ดังนี ้
ก.รูปแบบการปกครอง
1) อัตตาธิ ปไตย หมายถึง ความมีตนเป็ นใหญ่ ถื อเอาความคิดเห็น
ผลประโยชน์ ฐานะ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของตนเองเป็ นใหญ่เทียบเคียงได้ กับ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship)
2) โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกคือสังคมเป็ นใหญ่ ถือเอาความ
คิดเห็นของคนเป็ นจานวนมากเป็ นใหญ่ เทียบเคียงได้ กับรู ปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย (Democracy)
ประชาธิปไตยนัน้ ไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็ นการปกครองที่ เลว
น้ อยที่สดุ และในความเลวที่น้อยที่สดุ นัน้ ประชาธิปไตยจะดีที่สดุ เมื่อประชาชน
มี คุณภาพมากที่ สุด ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ถ้ า
ประชาชนมี คุณภาพดี ประชาธิ ปไตยก็มีคณ
ุ ภาพดี ด้วย ถ้าประชาชนมี คุณภาพ
ต่ า ประชาธิ ปไตยก็ จะเป็ นประชาธิ ปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่าคุณภาพของ
ประชาธิ ปไตยขึ้ นต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของประชาชนขึ้ นต่ อ
อะไร ก็ ขึ้นต่อการศึ กษา เพราะฉะนั้น ตรงนี ้แหละคื อตอนที ่ประชาธิ ปไตยมา
สัมพันธ์ กบั การศึกษาโดยตรง” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554: 104)
การศึกษาจ าเป็ นต่อประชาธิ ปไตย ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) กล่าวว่า “เพือ่ พัฒนาประชาชนให้ทาหน้าที ่หรื อใช้อานาจตัดสิ นใจอย่าง
ได้ผลดี ใน 2 ประการ คื อ 1) ให้เสี ยงข้างมากที ่จะวิ นิจฉัยเกิ ดจากการตัดสิ นใจ
ของคนที ่เป็ นบัณฑิ ตคื อคนดี มีปัญญาที ่เข้าถึงความจริ งและอยู่กบั ความดี งาม
ถูกต้อง 2) ให้การตัดสิ นใจของคนเกิ ดจากความต้องการที ่มาประสานกับปัญญา
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ที ่รู้และให้เลื อกเอาสิ่ งที ่ถูกต้อง ดี งาม จริ งแท้และเป็ นประโยชน์ แท้จริ ง ถึงตรงนี ้
ก็ มองเห็
วถึ งเหตุผ ลที ่ ประชาธิ ปไตยต้ทธศาสนา
องเอาการศึ กษามาพัฒ นาคน”
มนุษนย์ กแล้
ับการปกครองตามแนวทางพระพุ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554: 108)
ข.อุดมการณ์ทางการเมือง
3) ธัมมาธิ ปไตย หมายถึง ความมี ธรรมเป็ นใหญ่ ถื อเอาหลักการ
ความจริ ง ความถูกต้ อง ความดีงาม เหตุผลเป็ นใหญ่ กระทาการด้ วยปรารภสิ่งที่
ได้ ศกึ ษาตรวจสอบตามข้ อเท็จจริ งและความคิดเห็นที่รับฟั งอย่างกว้ างขวางแจ้ ง
ชัด (ทังที
้ ่เป็ นประชาพิจารณ์ และประชามติ) และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีด
แห่งสติ ปั ญญาจะมองเห็ นได้ ด้ วยความบริ สุ ทธิ์ ใจ ท าการด้ วยความเคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบและกติกา
รูปแบบการปกครองไม่ว่าจะเป็ นแบบเผด็จการ (Dictatorship) โดยคนๆ
เดี ยวหรื อชนหมู่น้ อยหรื อประชาธิ ปไตย (Democracy) โดยคนจ านวนมาก
จะต้ องมี ธัมมาธิ ปไตย คือความมี ธรรมเป็ นใหญ่ ถื อเอาหลักการ ความจริ ง
ถูกต้ องดีงามและเหตุผลเป็ นอุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อประโยชน์สงบสุขและ
ความเจริญแก่สงั คมโดยทัว่ หน้ า
รัฐ
รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอานาจอธิ ปไตยปกครองดินแดนทาง
ภูมิศาสตร์ ที่มีอาณาเขตและมีประชากรแน่นอน โดยอานาจดังกล่าวเบ็ดเสร็ จทัง้
ภายในและภายนอกรัฐ ไม่ขึน้ กับรัฐอื่นหรื ออานาจอื่ นจากภายนอก และอาจ
กล่าวได้ ว่า รัฐสามารถคงอยู่ได้ แม้ จะไม่ได้ รับการรับรองจากรัฐอื่น เพียงแต่รัฐที่
ไม่ ไ ด้ รั บการรั บรองเหล่ านี ้ มักจะพบว่ าตนประสบอุ ปสรรคในการเจรจา
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สนธิสญ
ั ญากับต่างประเทศและดาเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่น องค์ประกอบ
สาคัญของรัฐ มี 4 ประการ คือ
1) ประชากร รัฐทุกรัฐจะต้ องมีประชากรจานวนหนึ่งซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มี
จุดมุง่ หมายและมีประโยชน์ร่วมกัน จานวนประชากรของแต่ละรัฐอาจมีมากน้ อย
แตกต่างกันไป ที่สาคัญคือ จะต้ องมีประชากรดารงชีพอยู่ภายในขอบเขตของรัฐ
นัน้
2) ดิ นแดน รั ฐต้ องมี ดินแดนอันแน่นอนของรั ฐนัน้ กล่าวคื อ มี เส้ น
เขตแดนเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศทังโดยข้
้
อเท็จจริ งและโดยสนธิ สัญญา
ทังนี
้ ้ รวมถึงพื ้นดิน พื ้นน ้าและพื ้นอากาศ
3) อานาจอธิปไตย คือ อานาจรัฐ อันเป็ นอานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ทาให้ รัฐสามารถดาเนินการทังในส่
้ วนที่เกี่ยวกับการปกครองภายในและ
ภายนอก
4) รั ฐบาล คือ องค์กรหรื อหน่วยงานที่ดาเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ
รัฐบาลเป็ นผู้ทาหน้ าที่ สาธารณะสนองเจตนารมย์ ของสาธารณชนในรั ฐ เพื่ อ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและป้องกันการรุ กรานจากรัฐอื่น รัฐบาลเป็ น
องค์กรทางการเมืองที่ขาดไม่ได้ ของรัฐ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559 ง)
ถึงแม้ ว่าคาว่า “รัฐ” มักจะรวมถึงสถาบันรัฐบาลหรื อการปกครอง ทัง้
สมัยโบราณและสมัยใหม่ ระบบรัฐสมัยใหม่มีลักษณะหลายประการ และคา
ดังกล่าวมักถูกใช้ ในความหมายถึงระบบการเมืองสมัยใหม่เท่านัน้
คาว่า “ประเทศ” “ชาติ” และ “รัฐ” มักจะถูกใช้ ในความหมายที่สามารถ
ทดแทนกันได้ แต่การเลือกใช้ คาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้ อย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ ดงั นี ้
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รัฐ (state) เป็ นศัพท์ที่เน้ นความผูกพันทางการเมือง (political unity) อัน
หมายถึ
่ประชาชนอยู่ภายใต้ ระบบการเมื
องอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยอัน
มนุงษย์การที
กับการปกครองตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนา
เดียวกัน รวมทังมี
้ เอกราชเต็มที่ในฐานะที่เป็ นรัฐ
ประเทศ (country) เป็ นศัพท์ ที่ เน้ นสภาพทางภู มิ ศาสตร์ หมายถึ ง
1) สภาพดินฟ้าอากาศ 2) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3) การมีแม่น ้า บึง ลาคลอง
ภูเขา ป่ าไม้ (บรรพต วีระสัย และคณะ, 2532: 3)
ชาติ (nation) เป็ นศัพท์ที่เน้ นเชื ้อชาติ (race) และหน่วยทางวัฒนธรรม
(cultural unit) ซึ่งหมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ ที่มี เชื อ้ ชาติเดียวกัน พูดภาษา
เดี ย วกั น นั บ ถื อ ศาสนาเดี ย วกั น และมี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี รวมทั ง้
ประวัตศิ าสตร์ ร่วมกัน (อานนท์ อาภาภิรม, 2545: 13)
ใน อัคคัญ ญสู ตร รั ฐ ในสภาพดัง้ เดิ ม ของสัง คมมนุ ษย์ นั น้ คื อ การ
ปราศจากรั ฐ และแท้ ที่ จริ ง การมี รั ฐนัน้ เป็ นสิ่ งไม่ พึ งประสงค์ เพราะว่ ารั ฐ
ก่อกาเนิดมาจากความชัว่ ร้ ายหรื ออกุศลธรรม แม้ แต่สงั คมคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็ น
พัฒนาการขันสุ
้ ดท้ ายของประวัติศาสตร์ ก็ไม่มีรัฐเพราะไม่มีชนชัน้ เพราะเมื่อไม่
มีความขัดแย้ งทางชนชันแล้
้ ว รัฐก็สลายไปเอง
มนุษย์เริ่ มต้ นจากการไม่มีรัฐ การมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สิน การ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบกันและสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ และต่อมาจึง
ก่อกาเนิดรัฐขึ ้น ตลอดจนได้ เปลี่ยนรูปแบบของผู้ปกครองไปต่างๆ ตามเหตุปัจจัย
รัฐหรื อบ้ านเมืองจาเป็ นจะต้ องกาหนดตัวผู้นามาทาหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ สงั คม
หรื อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ดาเนินไปได้ ด้วยความเรี ยบร้ อย จึงร่วมกันสรรหา
คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม คือคนที่งดงาม มีศกั ดิ์ใหญ่เป็ นหัวหน้ าหรื อ
ผู้น า ดังที่ ปรากฏในอุลูกชาดกเล่ าว่ า ในครั ง้ ปฐมกัป ประชาชนประชุ มกั น
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คัดเลือกบุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งมีรูปงามสมบูรณ์ มีมารยาทงดงาม บริ บรู ณ์ด้วยอาการ
ทังปวงให้
้
เป็ นพระราชาของพวกตน (ขุ.ชา.อ. 4/86 - 88)
หน้ าที่ของรัฐก็คือหน้ าที่ของผู้ปกครองรัฐนันเอง
้ มีอยูเ่ พียง 3 ประการ คือ
1) ให้ เป็ นผู้วา่ กล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้ โดยชอบ
2) ให้ เป็ นผู้ตเิ ตียนผู้ที่ควรติเตียนได้ โดยชอบ
3) ให้ เป็ นผู้ขบั ไล่ผ้ ทู ี่ควรขับไล่ได้ โดยชอบ (ลงโทษ)
จะเห็นได้ ว่า หน้ าที่ของผู้ปกครองในแต่ละข้ อนัน้ ล้ วนมีคาสัง่ โดยชอบ
อยูข่ ้ างหลังหมดทุกข้ อ เพราะนัน่ เป็ น ข้ อตกลงของผู้ใต้ การปกครองกับผู้ปกครอง
คาว่า “โดยชอบ” ในที่นี ้หมายถึงความยุติธรรมที่ผ้ ปู กครองจาเป็ นต้ องยึดหลัก
ความชอบธรรมเป็ นเกณฑ์เป็ นขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ อานาจในหน้ าที่
และขอบเขตแห่งการใช้ อานาจของผู้ปกครองรัฐ ถือเป็ นตัวกาหนดถึงความเจริ ญ
หรื อความเสื่ อมของสังคมได้ และในอัคคัญญสูตรก็ ไม่ได้ ก ล่าวว่า ตาแหน่ง
ผู้ปกครองรัฐหรื อมหาชนสมมติมีกาหนดระยะเวลานานเท่าใด
บูรณาการมนุษย์ กับการปกครองแนวพระพุทธศาสนา
เมื่อได้ บูรณาการมนุษย์กับการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาก็ จะ
พบว่า
ก.ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีพนั ธกิจที่จะต้ องกระทาคือ
1) ผู้ปกครองมีอดุ มการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมี
ธรรมเป็ นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริ งถูกต้ องดีงามและเหตุผลเป็ นอุดมการณ์
ทางการเมือง เพื่อประโยชน์สงบสุขและความเจริญแก่สงั คมโดยทัว่ หน้ า
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2) ผู้ปกครองพยายามจะขจัดอาชญากรรมด้ วยการลงโทษนัน้ ไม่มี
ประโยชน์
ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากคนยั
งขาดแคลน ไม่มีกิน เดือดร้ อน
มนุษย์แกละไม่
ับการปกครองตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนา
กันอยู่ ดังนัน้ จาเป็ นต้ องปั นทรัพย์ให้ แก่ชนผู้ไร้ ทรัพย์ มิให้ มีคนขัดสนยากไร้ ใน
แว่นแคว้ น (ธนานุประทาน) (ที.ปา. 11/84/63.) และควรจะมีการปรั บปรุ งการ
จัดระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ ดี ไม่ให้ มีคนขัดสนยากไร้ อยู่ในแผ่นดิน ดัง
ปรากฏในกูฏทันตสูตร แห่งทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ว่า พระเจ้ ามหาวิชิตราชทรง
ทาสงครามแผ่ขยายอาณาจักรออกไปกว้ างขวาง ผลของสงครามทาให้ เศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่า จนเกิดปัญหาโจรปล้ นบ้ านปล้ นเมือง โจรเหล่านี ้เป็ นโจรเพราะ
ความยากจนบีบคัน้ ไม่ได้ เป็ นโจรเพราะสันดานคือความโลภบีบคัน้ พระโพธิสตั ว์
ในฐานะเป็ นปุโรหิตมองเห็นปั ญหานี ้ได้ ทะลุปรุโปร่งจึงถวายคาแนะนาพระราชา
ให้ แก้ ปัญหาเศรษฐกิจด้ วยการส่งเสริ มประชาชนให้ ขวนขวายทามาหากิ นโดย
ช่วยเหลือคนระดับล่าง 3 กลุม่ ซึง่ ขยันทามาหากินดังนี ้
(1) การพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับชนชัน้ รากหญ้ า โดยการ
พระราชทานพันธุ์พืช และอาหารให้ แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้ นในเกษตรกรรม และ
การเลี ้ยงปศุสตั ว์ เพื่อให้ เกษตรกรนันไม่
้ ต้องเดือดร้ อนเรื่ องต้ นทุนทางสินค้ า หรื อ
ต้ นทุนในการซื ้อวัตถุดิบจากแคว้ นอื่นมากจนเกินไป
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับกลาง และระดับสูง โดยการ
สนับสนุนต้ นทุนทางการผลิต หรื อต้ นทุนทางการเงินให้ แก่ธุรกิจขนาดกลาง อัน
เป็ นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่คอยรับซื ้อสินค้ าทางการเกษตรจากเกษตรกรไปขายใน
แคว้ นอื่นๆ หรื อภายในแคว้ นของพระองค์
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(3) การเสริ มสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่ข้าราชการ ซึ่งเป็ น
มันสมอง และผลักดันนโยบายต่างๆ ให้ สัมฤทธิ์ ผลเป็ นรู ปธรรม ดังนัน้ การ
พระราชทานอาหารและเพิ่มเงินเดือนให้ แก่ราชการนันจึ
้ งถือได้ ว่าเป็ นมาตรการ
ในการสร้ างแรงจูงใจได้ อย่างดีที่สดุ ทางหนึ่ง (ที.สี. 9/338/200)
ถ้ าทาได้ ดงั กล่าว บ้ านเมืองก็จะตังมั
้ น่ อยู่ในความเกษม หาเสี ้ยนหนาม
มิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ ฟ้อนอยู่บน
อก จักไม่ต้องปิ ดประตูเรื อนอยู่
3) ผู้ปกครองมีหลักการสงเคราะห์ประชาชน ซึ่ งเรี ยกว่า ราชสังคห
วัตถุของ มี 4 อย่าง คือ
(1) สัส สเมธะ ได้ แก่ ความฉลาดในการบ ารุ ง พื ช พั น ธุ์
ธัญญาหาร ส่งเสริ มการเกษตร
(2) ปุริสเมธะ ได้ แก่ ความฉลาดในการบารุงข้ าราชการ รู้จกั
ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ
(3) สัมมาปาสะ ได้ แก่ ความรู้จกั ผูกสมานรวมใจประชาชน
ด้ วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้ คนจนกู้ยืมทุนไปสร้ างตัวในพาณิชยกรรม เป็ นต้ น
(4) วาชเปยะ หรื อวาจาเปยยะ ได้ แก่ ความมีวาจาอันดูดดื่ม
นา้ ใจ คือรู้ จักพูด รู้ จักปราศรั ย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้ วยเหตุผล
มี ประโยชน์ เป็ นทางแห่งสามัคคี ทาให้ เกิ ดความเข้ าใจอันดี และความนิ ยม
เชื่อถือ (ส.ส. 15/351/110)
4) ผู้ปกครองส่งเสริ มให้ บคุ คลในสังคมเมื่อมีกินมีใช้ คือมีเศรษฐกิจดี
แล้ ว ถือเป็ นหลักสาคัญที่จะต้ องให้ ปันเผื่อแผ่แก่คนอื่นตามหลักโภคอาทิยะ หรื อ
โภคาทิยะ 5 (ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์) ดังนี ้

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

มนุษย์ กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา
มนุษย์ กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา

(1) เลี ย้ งตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง

ทังหลายให้
้ มนุษย์ กเป็ับนการปกครองตามแนวทางพระพุ
สุข
ทธศาสนา
(2) บารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้ เป็ นสุข
(3) ให้ รั กษาทรั พ ย์ ไ ว้ ให้ พ้ นจากภั ย ต่ างๆ คื อ อัคคี ภั ย
อุทกภัย ซึ่งเป็ นภัยที่เป็ นไปโดยธรรมชาติ โจรภัย ราชภัยและภัยที่เกิดแต่ทายาท
ผู้ไม่เป็ นที่รัก ซึง่ เป็ นภัยที่มาจากบุคคล
(4) ทาพลี 5 อย่าง
(4.1) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
(4.2) อติถิพลี ต้ อนรับแขก
(4.3) ปุพพเปตพลี ทาบุญอุทิศให้ ผ้ ลู ่วงลับ
(4.4) ราชพลี บารุงราชการด้ วยการเสียภาษี เป็ นต้ น
(4.5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คื อ สักการะบ ารุ ง หรื อ
ทาบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชา ตามความเชื่อถือ
(5) อุปถัมภ์ บารุ งสมณพราหมณ์ ผ้ ูประพฤติดี ปฏิ บัติชอบ
(องฺ.ปญฺจก. 22/41/48.)
เมื่อบุคคลในสังคมมีกินมีใช้ แล้ วจึงส่งผลที่จะต้ องให้ ปันเผื่อแผ่แก่คน
อื่น ทังที
้ ่เป็ นคนรอบข้ าง ผู้มาเยือน สมณชีพราหมณ์ผ้ ปู ระพฤติดีปฏิบตั ิชอบใน
พระวินยั ตลอดจนบารุงราชการด้ วยการเสียภาษี อากร เป็ นต้ น
5) ผู้ ปกครองจะต้ องสนใจในศาสนาและศี ล ธรรม และสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนจักรกั บอาณาจักรนัน้ ซึ่ งจะท าให้ เกิ ดขึ น้ เพื่ อ
ประโยชน์สุขของกันและกัน โดยที่ต่างคนต่างให้ และต่างคนก็ต่างได้ รับผลของ
การให้ คือพระพุทธศาสนาได้ รับความสะดวกด้ วยปั จจัย 4 จากทางอาณาจักร
และได้ ประกาศพระศาสนาได้ อย่างสะดวกมากขึ ้น ในส่วนของอาณาจักรก็ได้ รั บ
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ผลจากศาสนจักร ได้ มีผ้ คู นที่มีศีลมีธรรมในรัฐของตนมากขึน้ ไม่ก่อปั ญหาขึน้
ทาให้ บ้านเมืองเกิดความสงบสุข
ข.ผู้ใต้ ปกครอง
ผู้ใต้ ปกครองมีพนั ธกิจที่จะต้ องกระทาคือ
1) ผู้ใต้ ปกครองร่ วมกันสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม คือ
คนที่งดงาม มีศกั ดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็ นผู้นา มีชื่อเรี ยก 3 ชื่อ คือ กษัตริ ย์
ผู้เป็ นใหญ่ในนามพระราชา ผู้ทาให้ ประชาชนพอใจ และมหาสมมติ ผู้ที่ประชาชน
เลือกขึ ้นมา เพื่อให้ ทาหน้ าที่ปกครองดูแล ถ้ าไม่กระทาหน้ าที่ดงั กล่าว เป็ นการ
ทาผิดพันธสัญญา ก็จะถูกลงโทษ
2) ผู้ใต้ ปกครองปฏิ บัติกติกาตามของสังคม ซึ่งได้ ตกลงกันไว้ เพื่ อ
ไม่ให้ สังคมสบสนวุ่นวาย ซึ่งถ้ าไม่กระท าเช่นนัน้ ผู้ปกครองสามารถว่ากล่าว
ติเตียนและขับไล่ ซึง่ เป็ นการลงโทษได้ โดยชอบ ซึง่ ผู้ปกครองในอัคคัญญสูตรนัน้
มีบทบาทของผู้พิพากษาคือทาหน้ าที่หลักๆ ได้ แก่ การตัดสินคดีความลงโทษ
ผู้ใต้ ปกครอง ซึง่ กระทาความผิด ตังแต่
้ การริ บทรัพย์ตลอดจนกระทัง่ ประหารชีวิต
โดยได้ รับแบ่งส่วนเป็ นข้ าวสาลี ซึง่ ต่อมาเป็ นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ
3) ผู้ใต้ ปกครองต้ องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็ นหลักในการ
กากับควบคุมจิตใจ ไม่ให้ ไปเบียดเบียนผู้อื่น เช่น เบญจศีล เบญจธรรม จักร 4
กุศลกรรมบถ 10 เป็ นต้ น
ค.ข้ าราชการในประเทศไทย
ข้ าราชการเป็ นบุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตังให้
้ รับราชการปฏิบตั ิหน้ าที่
และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่
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บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานอยู่นัน้ เรี ยก ส่วนราชการ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ,
2559มนุก)ษย์ กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ในปั จจุบันนี ้ ข้ าราชการโดยเฉพาะข้ าราชการพลเรื อนปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 และข้ อบังคับ ก.พ.ว่าด้ วย
จรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2537 ซึง่ นาเสนอพอเป็ นตัวอย่าง ดังนี ้
1) มีจรรยาบรรณต่อตนเอง เช่น ข้ อ 1 ข้ าราชการพลเรื อนพึงเป็ นผู้มี
ศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นราชการ ข้ อ 3 ข้ าราชการ
พลเรื อนพึงมี ทัศนคติที่ ดี และพัฒนาตนเองให้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทัง้
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
2) มี จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน เช่น ข้ อ 5 ข้ าราชการพลเรื อนพึง
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร าชการอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว
ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้ อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็ นสาคัญ
3) มี จ รรยาบรรณต่ อผู้ บัง คับบัญ ชา ผู้ อยู่ ใต้ บัง คับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน เช่น ข้ าราชการพลเรื อนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทังในด้
้ านการให้ ความคิดเห็น การช่วย
ท างาน และการแก้ ปั ญหาร่ วมกัน รวมทัง้ การเสนอแนะในสิ่ งที่ เห็ นว่ าจะมี
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้ วย
4) มี จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม เช่น ข้ อ 13 ข้ าราชการ
พลเรื อนพึงให้ บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้ วยความเป็ นธรรม
เอื ้อเฟื อ้ มีน ้าใจ และใช้ กิริยาวาจาที่สภุ าพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตนจะต้ องปฏิบตั ิ ควรชี ้แจงเหตุผลหรื อ
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แนะนาให้ ติดต่อยังหน่วยงานหรื อบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป
นอกจากนัน้ ข้ าราชการไทยได้ ปฏิบตั ิราชวสดีธรรมมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ในปั จจุบนั ข้ าราชการไทยจึงควรที่จะเลื อกนา
ราชวสดีธรรมมาปฏิบตั ไิ ม่มากก็น้อย เช่น
1) ธรรมเกี่ ยวกับการควบคุม ตนเองของข้ าราชการ ซึ่ งมี ธรรมที่
ส าคัญๆ คื อ ความมี สติ การใช้ ปั ญญา ความไม่หวั่นไหวตามโลกธรรม คื อ
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข ความไม่เกียจกัน ความไม่เห็นแก่ได้ การไม่มวั เมาในสุรา
และนารี ความเป็ นคนอ่อนน้ อม ความอดทนไม่โกรธง่าย การพูดจาดี การละอาย
ต่อความชัว่ และการเลี ้ยงดูบิดามารดา
ธรรมในส่วนนี ้ เมื่ อพิเคราะห์ ดู จะเห็นว่า ข้ อใหญ่ คือการตัดต้ นเหตุแห่งการ
ฉ้ อราษฎร์ บังหลวงคื ออบายมุขต่างๆ ความโลภ และความชั่ว การปลู กฝั ง
ลักษณะที่จะทาให้ ทางานได้ ดีและเข้ ากับผู้อื่นได้ คือความมีสติ การใช้ ปัญญา
ความอดทนและการพูดจาดี การไม่พดู มากเกินพอดี
นอกจากนี ้ ยังมีธรรมที่เป็ นเครื่ องแสดงความเป็ นคนดีคือการเลีย้ งดู
บิดามารดาและธรรมที่แสดงความใฝ่ รู้คือ การไปหาสมณชีพราหมณ์ ผู้มีความรู้
และมีธรรม
2) ธรรมเกี่ยวกับการงานโดยตรง ทรงสอนธรรมคือความขยัน ความ
ซื่อสัตย์ ความยินดีทางานไม่ว่าเวลาใด ความยึดถือระเบียบ ความไม่ย่อท้ อต่อ
อุปสรรค ความไม่สรุ ุ่ยสุร่าย การทางานให้ สาเร็ จโดยเร็ ว ความมีวินยั และสุภาพ
ความอ่อนน้ อม การพูดจาดี ความรักงานยิ่งกว่าญาติ ความรู้ ฐานะอันควรและ
ไม่ควร การไม่ขโมยเงินหลวง และการหมัน่ ตรวจตรางบประมาณอยู่เสมอ ธรรม
ต่างๆ ในส่วนนี พ้ อสรุ ปได้ ว่ า ข้ าราชการพึงท างานด้ วยความขยัน ซื่ อสัตย์
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ประหยัด ถูกระเบียบ รอบคอบ อดทน สุภาพอ่อนน้ อม และรักงาน ยินดีทางาน
เสมอมนุ(ปรีษย์ชกาับช้การปกครองตามแนวทางพระพุ
างขวัญยืน, 2538: 102 – 103)ทธศาสนา
แม้ ในการทางานอย่างปั จจุบนั ซึง่ มีกระบวนการซับซ้ อนขึ ้น เช่น การ
วางแผน การปรับแผน การตังเป้
้ าหมาย การควบคุมหรื อการบริ หารให้ เป็ นไป
ตามแผน การประเมิ นผล ก็ ยัง ต้ องอาศัยข้ าราชการหรื อ ผู้ ปฏิ บัติ ง านที่ มี
คุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวแล้ ว จึงจะได้ ผลดีและรวดเร็ ว คุณสมบัติของบุคคล
ทัศนคติต่องานและความขยันซื่อสัตย์ ถืองานสาคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัวและ
ญาติ รวมทังการไม่
้
ฉ้อราษฎร์ บงั หลวงเป็ นธรรมที่ใช้ ได้ เสมอ ส่วนความแตกต่าง
ในการทางานเป็ นความแตกต่างด้ านกระบวนการทางานเท่านัน้
ดังนัน้ ข้ าราชการเป็ นผู้น านโยบายของผู้ปกครองไปปฏิ บัติ จ าเป็ น
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 ข้ อบังคับ ก.พ.
ว่าด้ วยจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2557 และควรปฏิบตั ิราชวสดี
ธรรม เพื่อให้ บงั เกิดผลคือให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
สรุป
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม เมื่อจาต้ องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม ก็จาเป็ น
จะต้ องกาหนดตัวผู้นามาทาหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ สงั คมหรื อการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ดาเนินไปได้ ด้วยความเรี ยบร้ อย
ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมีธรรม
เป็ นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริ งถูกต้ องดีงามและเหตุผลเป็ นอุดมการณ์ทาง
การเมื อง เพื่ อประโยชน์ สงบสุขและความเจริ ญแก่ สังคมโดยทั่วหน้ า มี การ
ปรับปรุงการจัดระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ ดี ไม่ให้ มีคนขัดสนยากไร้ อยู่ใน
แผ่นดิน แทนที่จะมุง่ เน้ นพยายามขจัดอาชญากรรมด้ วยการลงโทษแต่อย่างเดียว
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ซึ่งการกระทาเช่นนันไม่
้ มีประโยชน์และไม่ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากคนยังขาด
แคลน ไม่มีกิน ไม่มีใช้ เดือดร้ อนกันอยู่และจะต้ องสนใจในศาสนาและศีลธรรม
และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรนัน้
ผู้ใต้ ปกครองร่ วมกันสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม คือคนที่
งดงาม มีศกั ดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็ นผู้นา ปฏิบตั ิกติกาของสังคม ซึ่งได้ ตก
ลงกันไว้ และต้ องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็ นหลักในการกากับควบคุม
จิตใจ ไม่ให้ ไปเบียดเบียนผู้อื่น
ข้ าราชการเป็ นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไปปฏิ บัติ ปฏิ บัติ ต าม
กฎหมาย จรรยาบรรณของข้ าราชการ ตลอดจนกระทัง่ ปฏิบตั ิราชวสดีธรรม เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการควบคุมจิตใจของตนเองและการงานโดยตรง
จากข้ อมูลที่นาเสนอมานี ้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า พระพุทธศาสนามี คาสั่งสอนที่
เกี่ยวข้ องกับการปกครอง ทังผู
้ ้ ปกครองและผู้ถกู ปกครอง ทาให้ ได้ นกั ปกครองที่ดี
และผู้ถกู ปกครองที่ดี โดยมีข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ เป็ นผู้นานโยบายของ
ผู้ปกครองไปปฏิบตั ิ โดยอาศัยการประพฤติตนให้ มีคณ
ุ ธรรม ใช้ อานาจนันในการ
้
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นในรูปแบบของการบริ หารจัดการบ้ านเมือง ให้ เกิดประโยชน์
สุขแก่ คนหมู่มาก คือให้ ประชาชนอยู่ดี กิ นดี อยู่เย็นเป็ นสุข มี ความสนใจใน
ศาสนาและศีลธรรม โดยปราศจากผลร้ ายใดๆ เป็ นที่ยอมรับและพอใจของทุก
ฝ่ ายในสังคม
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