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 บทคัดย่อ      

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท่ีต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ดงันัน้ จึง
จ าเป็นจะต้องก าหนดตัวผู้ น ามาท าหน้าท่ีควบคุมดูแลให้สังคมหรือการอยู่
ร่วมกนัของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  โดยยึดถือธัมมาธิปไตย คือ
ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริงถูกต้องดีงามและเหตุผลเป็น
อุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและความเจริญแก่สังคมโดย 
ทัว่หน้า 

ผู้กระท าในการปกครอง คือ ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตย มีการปรับปรุงการจดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไมใ่ห้มีคน
ขดัสนยากไร้อยู่ในแผ่นดิน แทนท่ีจะมุ่งเน้นพยายามขจดัอาชญากรรมด้วยการ
ลงโทษแต่อย่างเดียว และจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม ผู้ ใต้ปกครอง
ร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มี
มารยาทงดงาม เป็นผู้น า ปฏิบตัติามติกติกาของสงัคมซึ่งได้ตกลงกนัไว้ และต้อง
สนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการก ากับควบคุมจิตใจ ไม่ให้ไป
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เบียดเบียนผู้ อ่ืน โดยมีข้าราชการในฐานะเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไป
ปฏิบตัิ จึงต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย จรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนกระทัง่
ปฏิบตัิราชวสดีธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการควบคุมจิตใจของตนเองและการ
งานโดยตรง 
ค าส าคัญ: มนษุย์ การปกครอง พระพทุธศาสนา 
 
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 to the government officer’s ethics and Rajavasadidhamma’s 
ethics strictly, for these help support their mind control and work effectively.                     
Keywords: Human, Government, Buddhism 
 
บทน า 

มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ท่ีต้องอาศยัอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เม่ือมนษุย์มา
อยู่ร่วมกัน หากมิได้ก าหนดกติกาขึน้มาก ากับการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเช่ือว่าน่าจะ
ก่อให้เกิดความสบัสนวุ่นวายขึน้ในสงัคมและการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ เน่ืองจาก
โดยธรรมชาติของมนุษย์นัน้ ป่าเถ่ือน ขลาดกลัวและไม่เป็นระเบียบ (อานนท์  
อาภาภิรม, 2545: 13) เม่ือมนษุย์อยู่ร่วมกนัจ าเป็นต้องก าหนดกติกาขึน้มา และ
จะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคมหรือการอยู่ร่วมกันของ
มนษุย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย   

สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เปิดเผยผลส ารวจเร่ือง "ความเป็น
ห่วง" ของคนไทย ณ วันนี ้โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 
จ านวนทัง้สิน้ 1,208 คน ระหว่างวันท่ี 18 - 23 ม.ค. 2559 ต่อกรณีความวิตก
กังวลของคนไทยกับปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีปรากฏเป็นข่าวตาม
ส่ือมวลชน ไมว่า่จะเป็นการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยก การเร่ง
สร้างความปรองดอง ร่างรัฐธรรมนูญ และความขดัแย้งทางการเมือง สรุปผลได้ 
ดงันี ้ 

อนัดบั 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 89.60 % 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

44 

อนัดบั 2 ความสามคัคีปรองดอง คณุธรรมจริยธรรมและจิตส านกึท่ีดีของ
คนในชาต ิ73.08 % 

อนัดบั 3 ปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเร่ืองการเมือง ทจุริตคอรัปชัน่ ความ
ขดัแย้งแตกแยก 71.27 % 

อนัดบั 4  การร่างรัฐธรรมนูญ  การบงัคบัใช้กฎหมาย  และกฎระเบียบ 
ตา่งๆ ในสงัคม 68.76 % และ 

อนัดบั 5 ความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  อาชญากรรม 62.52 %  
(ไทยรัฐออนไลน์, 2559)  
 บทความนีศ้ึกษาเก่ียวกับมนุษย์ - สังคมมนุษย์ รูปแบบการปกครอง  
รัฐ บรูณาการมนษุย์กบัการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ เป็นล าดบัไป 
 
มนุษย์ - สังคมมนุษย์ 
มนษุย์ (ช่ือวิทยาศาสตร์: Homo sapiens  ภาษาละติน แปลว่า "คนฉลาด" หรือ 
"ผู้ รู้") เป็นสปีชีส์เดียวท่ียังมีชีวิตอยู่ในสกุล Homo ในทางกายวิภาค มนุษย์
สมยัใหม่ถือก าเนิดขึน้ในทวีปแอฟริการาว 200,000 ปีท่ีแล้ว และบรรลคุวามน า
สมยัทางพฤติกรรม (behavioral modernity) อย่างสมบูรณ์เม่ือราว 50,000  ปีท่ี
แล้ว (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ค) 

มนษุย์โดยความหมายของศพัท์ หมายถึง ผู้ มีใจสงู (มโน อสฺุสนฺนมสฺสา
ติ มนุสฺโส), ผู้ รู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ 
มนุสฺโส) (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542: 301 - 303) เป็นผู้ รู้จกัสิ่งเกือ้กูลแก่ตน 
(ยถาพล  อตฺตโน หิต  มนุเตติ มนุสฺโส) (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์) (ทวี ธรรมธัช, 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

45                                     มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
 

2540: 283) และเป็นสตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจสงู (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 1159) 
 สังคมเกิดขึน้มาพร้อมกับมนุษย์และมนุษย์จะมีความเป็นมนุษย์โดย
สมบรูณ์ ก็ตอ่เม่ือเขาเหล่านัน้เจริญเติบโตภายในสงัคมและได้เรียนรู้การขดัเกลา
ทางสังคมและได้วิวัฒนาการมาตามล าดับ แนวความคิดของนักปราชญ์กลุ่ม
หนึ่งคือ “ทฤษฎีสัญญาสังคม” (Social Contract Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า 
มนุษย์ดัง้เดิมนัน้อยู่รวมกันในสังคมเช่นปัจจุบัน คือมนุษย์ได้อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่เน่ืองจากความชัว่ร้าย ความยุ่งยากสบัสน การเพิ่มจ านวนมนุษย์ 
ตลอดจนอารยธรรม เป็นเหตุให้มนุษย์จ าเป็นต้องละทิง้สภาพธรรมชาติ และ
สญัญาด้วยความสมคัรใจท่ีจะรวมกันในสงัคม ทัง้นีโ้ดยมุ่งหวงัท่ีจะได้รับความ
คุ้มครองและประโยชน์สขุจากผู้ปกครองเป็นการตอบแทน  

ดงันัน้ แม้มนุษย์จะเป็นผู้ มีใจสูง เป็นผู้ รู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ และเป็นสตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล แตก็่ยงัไมมี่การเรียนรู้ในการขดัเกลาทาง
สงัคมเท่าท่ีควร จึงมีการเอารัดเอาเปรียบ หวงัแตผ่ลประโยชน์ของตนเอง ท าให้
สงัคมเกิดความยิ่งเหยิง วุ่นวาย จึงต้องมีการคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมมาท าหน้าท่ี
ผู้ปกครอง สร้างกตกิาให้แก่สงัคม และมีการลงโทษแก่ผู้ ท่ีละเมิดกฎดงักล่าว 
 
รูปแบบการปกครอง 
 รูปแบบการปกครองนับตัง้แต่เผ่าชนจนถึงรัฐชาติ มีความต่างกัน ไม่
จ าเป็นต้องอยู่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงได้เสมอ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1) ประชาธิปไตย (Democracy)  

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึง่ ซึง่การบริหารอ านาจรัฐ
มาจากเสียงข้างมากของพลเมือง ผู้ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจ
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ใช้อ านาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้ แทนท่ีเลือกไปใช้อ านาจแทนก็ได้ 
ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติท่ีว่า พลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบตัิของรัฐ และก าหนดให้พลเมืองตนมีโอกาสได้แสดงความ 
ยินยอมและเจตนาของตนเทา่เทียมกนั (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ข) 
 2) เผดจ็การ (Dictatorship) 

การปกครองแบบเผด็จการแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
                  2.1 เผดจ็การอ านาจนิยม (Authoritarianism) 
                  เป็นการปกครองท่ีผู้ ปกครองมีความมุ่งหมายท่ีจะเข้าควบคุม
กิจกรรมทางการเมือง แต่ยังยินยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้ จึงสามารถด าเนินชีวิตส่วนตวัได้โดยอิสระ ประเทศท่ีใช้ระบบเผด็จ
การอ านาจนิยม ไมป่รารถนาท่ีจะเข้าควบคมุครอบครัว ศาสนา การศกึษา ชมรม
และสมาคมต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะ แต่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ  
ท่ีขดัแย้งนโยบายทางการเมืองของรัฐ (วรรณา เจียมศรีพงษ์, 2522: 398) 

     เผด็จการอ านาจนิยมยึดหลักส าคญั คือ อ านาจทัง้หลายทัง้ปวงใน
รัฐ จะต้องอยูใ่นมือของคนกลุม่น้อย หรือคนกลุม่เดียว เผดจ็การอ านาจนิยมจึงมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(จรูญ สภุาพ, 2522: 398) 

       1)  มีการรวมอ านาจ 
       2) อ านาจรวมอยูมื่อของคนกลุม่เดียว ซึง่เป็นชนกลุม่น้อย 
       3) กลุม่ท่ีมีอ านาจจะเป็นรัฐบาล 
       4) รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ ใด โดยเฉพาะอย่าง ไม่ต้อง

รับผิดชอบตอ่ประชาชน 
                  2.2 เผดจ็การเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) 
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                  เป็นการปกครองท่ีผู้ปกครองมีความมุ่งหมายท่ีจะเข้าควบคมุทัง้ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ประชาชนมีฐานะเป็นเพียงเคร่ืองมือของรัฐ เน้น
ความส าคญัของรัฐอยู่เหนือประชาชน โดยมีอ านาจและสิทธิเด็ดขาด ประชาชน
มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับรัฐ เช่ือฟังรัฐเท่านัน้ เผด็จการอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ
เน้นความส าคญัของผู้น าว่า เป็นผู้ มีความสามารถ มีสติปัญญายอดเย่ียม ซึ่ง
ประชาชนต้องให้ความเคารพเช่ือฟังและกระท าตามท่ีผู้น าปรารถนา แม้การใช้
อ านาจนัน้จะใช้วิธีการรุนแรง ประชาชนต้องยอมรับว่า เป็นการถกูต้อง ทัง้นีเ้พ่ือ
เสถียรภาพและความมัน่คงของรัฐ ระบอบนีมี้หวัใจส าคญัอยู่ท่ีการควบคมุการ
กระจายข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนโดยรัฐบาล (วรรณา เจียมศรีพงษ์, 2522: 
227 - 229) 

ลกัษณะบางประการของลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ซึ่งมีดงันี ้(จรูญ  
สภุาพ, 2522: 402) 

1) เป็นการผกูขาดอ านาจทางการเมือง โดยคนกลุ่มเดียวหรือกลุม่น้อย 
             2) ผู้น าจะมีอ านาจสงูสดุในกลุม่นัน้ 
             3) ผู้น ามกัจะมีความเห็นเป็นของตนเอง โดยไมต้่องฟังประชาชนทัง้สิน้ 
             4) ผู้น าไม่ได้มาจากประชาชน แต่งตัง้ตวัเองขึน้มาท าการปกครองชาติ
ด้วยก าลงั 
             5) ผู้น าแตล่ะคนมีความนิยมไมเ่หมือนกนั 
             6) ผู้น าแตล่ะคนมกัจะมีความต้องการท่ีขดัตอ่ความต้องการของปวงชน 
คือ ผู้น าต้องการอ านาจ แตป่ระชาชนต้องการเสรีภาพ 
            7) ผู้ น าจะวางแผนเก่ียวกับวิถีชีวิตของประชาชนทัง้ปวง โดยไม่ให้
ประชาชนมีเสรีภาพก าหนดการด ารงชีวิตได้เอง 
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            8) ระบบเผด็จการ เช่ือว่า ฐานะของรัฐอยู่เหนือชีวิตปวงชนในสงัคีติสูตร 
แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เสนอการปกครองท่ีเรียกว่า “อธิปไตย 3” (ที.ปา. 
11/305/252) ซึง่เป็นเร่ืองรูปแบบการปกครองและอดุมการณ์ทางการเมือง ดงันี ้
 

ก.รูปแบบการปกครอง 
   1) อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเป็นใหญ่ ถือเอาความคิดเห็น 

ผลประโยชน์ ฐานะ ศกัดิ์ศรี และเกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่เทียบเคียงได้กับ
รูปแบบการปกครองแบบเผดจ็การ (Dictatorship) 

    2) โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกคือสงัคมเป็นใหญ่ ถือเอาความ
คิดเห็นของคนเป็นจ านวนมากเป็นใหญ่ เทียบเคียงได้กับรูปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย (Democracy)  

ประชาธิปไตยนัน้ไม่ใช่การปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นการปกครองท่ีเลว
น้อยท่ีสดุ และในความเลวท่ีน้อยท่ีสดุนัน้ ประชาธิปไตยจะดีท่ีสดุ เม่ือประชาชน
มีคุณภาพมากท่ีสุด ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ถ้า
ประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคณุภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพ
ต ่า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่าคุณภาพของ
ประชาธิปไตยข้ึนต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของประชาชนข้ึนต่อ
อะไร ก็ข้ึนต่อการศึกษา เพราะฉะนั้น ตรงนี้แหละคือตอนที่ประชาธิปไตยมา
สมัพนัธ์กบัการศึกษาโดยตรง” (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554: 104) 

การศึกษาจ าเป็นต่อประชาธิปไตย ดังท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต) กลา่ววา่ “เพือ่พฒันาประชาชนใหท้ าหน้าที่หรือใช้อ านาจตดัสินใจอย่าง
ได้ผลดีใน 2 ประการ คือ 1) ให้เสียงข้างมากที่จะวินิจฉยัเกิดจากการตดัสินใจ
ของคนที่เป็นบณัฑิตคือคนดีมีปัญญาที่เข้าถึงความจริงและอยู่กบัความดีงาม
ถูกตอ้ง 2) ใหก้ารตดัสินใจของคนเกิดจากความต้องการที่มาประสานกบัปัญญา
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ที่รู้และให้เลือกเอาส่ิงที่ถูกต้อง ดีงาม จริงแท้และเป็นประโยชน์แท้จริง ถึงตรงนี้ 
ก็มองเห็นแล้วถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยต้องเอาการศึกษามาพัฒนาคน”   
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554: 108) 

 

ข.อดุมการณ์ทางการเมือง 
                 3) ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ 
ความจริง ความถกูต้อง ความดีงาม เหตผุลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภสิ่งท่ี
ได้ศกึษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีรับฟังอย่างกว้างขวางแจ้ง
ชดั (ทัง้ท่ีเป็นประชาพิจารณ์และประชามติ) และพิจารณาอย่างดีท่ีสุด เต็มขีด
แห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ท าการด้วยความเคารพ
หลกัการ กฎ ระเบียบและกติกา 

รูปแบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นแบบเผด็จการ (Dictatorship) โดยคนๆ 
เดียวหรือชนหมู่น้อยหรือประชาธิปไตย (Democracy) โดยคนจ านวนมาก 
จะต้องมีธัมมาธิปไตย คือความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริง
ถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและ
ความเจริญแก่สงัคมโดยทัว่หน้า 
 
รัฐ 

รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอ านาจอธิปไตยปกครองดินแดนทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีอาณาเขตและมีประชากรแน่นอน โดยอ านาจดงักล่าวเบ็ดเสร็จทัง้
ภายในและภายนอกรัฐ ไม่ขึน้กับรัฐอ่ืนหรืออ านาจอ่ืนจากภายนอก และอาจ
กล่าวได้ว่า รัฐสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่ได้รับการรับรองจากรัฐอ่ืน เพียงแตรั่ฐท่ี
ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี  ้มักจะพบว่าตนประสบอุปสรรคในการเจรจา
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สนธิสญัญากบัตา่งประเทศและด าเนินกิจการทางการทตูกบัรัฐอ่ืน องค์ประกอบ
ส าคญัของรัฐ มี 4 ประการ คือ 

1) ประชากร รัฐทกุรัฐจะต้องมีประชากรจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมี
จดุมุง่หมายและมีประโยชน์ร่วมกนั จ านวนประชากรของแตล่ะรัฐอาจมีมากน้อย
แตกตา่งกนัไป ท่ีส าคญัคือ จะต้องมีประชากรด ารงชีพอยู่ภายในขอบเขตของรัฐ
นัน้ 

2) ดินแดน รัฐต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐนัน้ กล่าวคือ มีเส้น 
เขตแดนเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศทัง้โดยข้อเท็จจริงและโดยสนธิสัญญา 
ทัง้นี ้รวมถึงพืน้ดนิ พืน้น า้และพืน้อากาศ 

3) อ านาจอธิปไตย  คือ อ านาจรัฐ อนัเป็นอ านาจสงูสดุในการปกครอง
ประเทศ ท าให้รัฐสามารถด าเนินการทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปกครองภายในและ
ภายนอก 
4) รัฐบาล คือ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ 
รัฐบาลเป็นผู้ ท าหน้าท่ีสาธารณะสนองเจตนารมย์ของสาธารณชนในรัฐ เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและป้องกันการรุกรานจากรัฐอ่ืน รัฐบาลเป็น
องค์กรทางการเมืองท่ีขาดไมไ่ด้ของรัฐ (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ง) 

ถึงแม้ว่าค าว่า “รัฐ” มักจะรวมถึงสถาบนัรัฐบาลหรือการปกครอง ทัง้
สมัยโบราณและสมัยใหม่ ระบบรัฐสมัยใหม่มีลักษณะหลายประการ และค า
ดงักลา่วมกัถกูใช้ในความหมายถึงระบบการเมืองสมยัใหมเ่ทา่นัน้ 

ค าว่า “ประเทศ” “ชาต”ิ และ “รัฐ” มกัจะถกูใช้ในความหมายท่ีสามารถ
ทดแทนกันได้ แตก่ารเลือกใช้ค าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ดงันี ้
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รัฐ (state) เป็นศพัท์ท่ีเน้นความผกูพนัทางการเมือง (political unity) อนั
หมายถึง การท่ีประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยอัน
เดียวกนั รวมทัง้มีเอกราชเตม็ท่ีในฐานะท่ีเป็นรัฐ 

ประเทศ (country) เป็นศัพท์ท่ีเน้นสภาพทางภูมิศาสตร์ หมายถึง  
1) สภาพดนิฟ้าอากาศ 2) ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 3) การมีแมน่ า้ บงึ ล าคลอง 
ภเูขา ป่าไม้ (บรรพต วีระสยั และคณะ, 2532: 3) 

ชาติ (nation) เป็นศพัท์ท่ีเน้นเชือ้ชาติ (race) และหน่วยทางวฒันธรรม 
(cultural unit) ซึ่งหมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีเชือ้ชาติเดียวกัน พูดภาษา
เดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกันและมีขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทัง้
ประวตัศิาสตร์ร่วมกนั (อานนท์  อาภาภิรม, 2545: 13) 

ใน อัคคัญญสูตร รัฐในสภาพดัง้เดิมของสังคมมนุษย์นัน้คือการ
ปราศจากรัฐ และแท้ท่ีจริง การมีรัฐนัน้เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะว่ารัฐ
ก่อก าเนิดมาจากความชัว่ร้ายหรืออกุศลธรรม แม้แตส่งัคมคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็น
พฒันาการขัน้สดุท้ายของประวตัิศาสตร์ ก็ไม่มีรัฐเพราะไมมี่ชนชัน้ เพราะเม่ือไม่
มีความขดัแย้งทางชนชัน้แล้ว รัฐก็สลายไปเอง 

มนุษย์เร่ิมต้นจากการไม่มีรัฐ การมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันในทรัพย์สิน การ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันและสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ และต่อมาจึง
ก่อก าเนิดรัฐขึน้ ตลอดจนได้เปล่ียนรูปแบบของผู้ปกครองไปตา่งๆ ตามเหตปัุจจยั 
รัฐหรือบ้านเมืองจ าเป็นจะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคม
หรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมกนัสรรหา
คดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่เป็นหวัหน้าหรือ
ผู้ น า ดังท่ีปรากฏในอุลูกชาดกเล่าว่า ในครั ง้ปฐมกัป ประชาชนประชุมกัน
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คดัเลือกบคุคลผู้หนึ่ง ซึ่งมีรูปงามสมบรูณ์ มีมารยาทงดงาม บริบรูณ์ด้วยอาการ
ทัง้ปวงให้เป็นพระราชาของพวกตน (ข.ุชา.อ. 4/86 - 88) 
 

หน้าท่ีของรัฐก็คือหน้าท่ีของผู้ปกครองรัฐนัน้เอง มีอยูเ่พียง 3 ประการ คือ  
1) ให้เป็นผู้วา่กลา่วผู้ ท่ีควรว่ากลา่วได้โดยชอบ  
2) ให้เป็นผู้ตเิตียนผู้ ท่ีควรติเตียนได้โดยชอบ  
3) ให้เป็นผู้ขบัไลผู่้ ท่ีควรขบัไลไ่ด้โดยชอบ (ลงโทษ)  
จะเห็นได้ว่า หน้าท่ีของผู้ปกครองในแต่ละข้อนัน้ ล้วนมีค าสัง่โดยชอบ

อยูข้่างหลงัหมดทกุข้อ เพราะนัน่เป็น ข้อตกลงของผู้ ใต้การปกครองกบัผู้ปกครอง 
ค าว่า “โดยชอบ” ในท่ีนีห้มายถึงความยุติธรรมท่ีผู้ปกครองจ าเป็นต้องยึดหลัก
ความชอบธรรมเป็นเกณฑ์เป็นขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อ านาจในหน้าท่ี
และขอบเขตแหง่การใช้อ านาจของผู้ปกครองรัฐ ถือเป็นตวัก าหนดถึงความเจริญ
หรือความเส่ือมของสังคมได้ และในอัคคัญญสูตรก็ไม่ได้กล่าวว่า ต าแหน่ง
ผู้ปกครองรัฐหรือมหาชนสมมตมีิก าหนดระยะเวลานานเท่าใด 
 
บูรณาการมนุษย์กับการปกครองแนวพระพุทธศาสนา 

เม่ือได้บูรณาการมนุษย์กับการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาก็จะ
พบวา่ 

 

ก.ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองมีพนัธกิจท่ีจะต้องกระท าคือ 
    1) ผู้ปกครองมีอดุมการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมี

ธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลกัการ ความจริงถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอดุมการณ์
ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสขุและความเจริญแก่สงัคมโดยทัว่หน้า 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

53                                     มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
 

       2) ผู้ปกครองพยายามจะขจัดอาชญากรรมด้วยการลงโทษนัน้ไม่มี
ประโยชน์และไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากคนยงัขาดแคลน ไม่มีกิน เดือดร้อน
กนัอยู่ ดงันัน้ จ าเป็นต้องปันทรัพย์ให้แก่ชนผู้ ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขดัสนยากไร้ใน
แว่นแคว้น (ธนานุประทาน) (ที.ปา. 11/84/63.) และควรจะมีการปรับปรุงการ
จดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไม่ให้มีคนขดัสนยากไร้อยู่ในแผ่นดิน ดงั
ปรากฏในกูฏทนัตสูตร แห่งทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรง
ท าสงครามแผ่ขยายอาณาจกัรออกไปกว้างขวาง ผลของสงครามท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศตกต ่า จนเกิดปัญหาโจรปล้นบ้านปล้นเมือง โจรเหลา่นีเ้ป็นโจรเพราะ
ความยากจนบีบคัน้ ไมไ่ด้เป็นโจรเพราะสนัดานคือความโลภบีบคัน้ พระโพธิสตัว์
ในฐานะเป็นปโุรหิตมองเห็นปัญหานีไ้ด้ทะลุปรุโปร่งจึงถวายค าแนะน าพระราชา
ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมประชาชนให้ขวนขวายท ามาหากินโดย
ชว่ยเหลือคนระดบัล่าง 3 กลุม่ซึง่ขยนัท ามาหากินดงันี ้

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชนชัน้รากหญ้า โดยการ
พระราชทานพนัธุ์พืช และอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขะมกัเขม้นในเกษตรกรรม และ
การเลีย้งปศสุตัว์ เพ่ือให้เกษตรกรนัน้ไม่ต้องเดือดร้อนเร่ืองต้นทนุทางสินค้า หรือ
ต้นทนุในการซือ้วตัถดุิบจากแคว้นอ่ืนมากจนเกินไป 

   (2) การพฒันาเศรษฐกิจในระดบักลาง และระดบัสงู โดยการ
สนบัสนนุต้นทุนทางการผลิต หรือต้นทุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง อนั
เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ท่ีคอยรับซือ้สินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรไปขายใน 
แคว้นอ่ืนๆ หรือภายในแคว้นของพระองค์ 
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    (3) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ข้าราชการ ซึ่งเป็น
มันสมอง และผลักดันนโยบายต่างๆ ให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การ
พระราชทานอาหารและเพิ่มเงินเดือนให้แก่ราชการนัน้จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการ
ในการสร้างแรงจงูใจได้อย่างดีท่ีสดุทางหนึ่ง (ที.สี. 9/338/200) 

ถ้าท าได้ดงักล่าว บ้านเมืองก็จะตัง้มัน่อยู่ในความเกษม หาเสีย้นหนาม
มิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจกัช่ืนชมยินดีต่อกนั ยงับตุรให้ฟ้อนอยู่บน
อก จกัไมต้่องปิดประตเูรือนอยู่ 

    3) ผู้ปกครองมีหลักการสงเคราะห์ประชาชน ซึ่งเรียกว่า ราชสังคห
วตัถขุอง มี 4 อยา่ง คือ  

(1) สัสสเมธะ ได้แก่ ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์
ธญัญาหาร สง่เสริมการเกษตร 

(2) ปริุสเมธะ ได้แก่ ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ รู้จกั
สง่เสริมคนดีมีความสามารถ 

(3) สมัมาปาสะ ได้แก่ ความรู้จกัผูกสมานรวมใจประชาชน
ด้วยการสง่เสริมอาชีพ เชน่ ให้คนจนกู้ ยืมทนุไปสร้างตวัในพาณิชยกรรม เป็นต้น 

(4) วาชเปยะ หรือวาจาเปยยะ ได้แก่ ความมีวาจาอนัดดูด่ืม
น า้ใจ คือรู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล  
มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยม
เช่ือถือ (ส .ส. 15/351/110) 

     4) ผู้ปกครองสง่เสริมให้บคุคลในสงัคมเม่ือมีกินมีใช้คือมีเศรษฐกิจดี
แล้ว ถือเป็นหลกัส าคญัท่ีจะต้องให้ปันเผ่ือแผแ่ก่คนอ่ืนตามหลกัโภคอาทิยะ หรือ 
โภคาทิยะ 5 (ประโยชน์ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย์) ดงันี ้
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(1) เลีย้งตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง
ทัง้หลายให้เป็นสขุ  

(2) บ ารุงมิตรสหายและผู้ ร่วมกิจการงานให้เป็นสขุ  
(3) ให้รักษาทรัพย์ไว้ให้พ้นจากภัยต่างๆ คือ อัคคีภัย 

อทุกภยั ซึ่งเป็นภยัท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ โจรภยั ราชภยัและภยัท่ีเกิดแต่ทายาท
ผู้ไมเ่ป็นท่ีรัก ซึง่เป็นภยัท่ีมาจากบคุคล 

(4) ท าพลี 5 อยา่ง 
      (4.1) ญาตพิลี สงเคราะห์ญาต ิ 

(4.2) อตถิิพลี ต้อนรับแขก 
(4.3) ปพุพเปตพลี ท าบญุอทุิศให้ผู้ล่วงลบั 
(4.4) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษี เป็นต้น 
(4.5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะบ ารุงหรือ

ท าบญุอทุิศสิ่งท่ีเคารพบชูา ตามความเช่ือถือ 
    (5) อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผู้ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

(องฺ.ปญฺจก. 22/41/48.) 
 

เม่ือบุคคลในสังคมมีกินมีใช้แล้วจึงส่งผลท่ีจะต้องให้ปันเผ่ือแผ่แก่คน
อ่ืน ทัง้ท่ีเป็นคนรอบข้าง ผู้มาเยือน สมณชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบตัิชอบใน
พระวินยั ตลอดจนบ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น  

   5) ผู้ ปกครองจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรนัน้ ซึ่งจะท าให้เกิดขึน้เพ่ือ
ประโยชน์สุขของกันและกัน โดยท่ีต่างคนต่างให้ และตา่งคนก็ต่างได้รับผลของ
การให้คือพระพุทธศาสนาได้รับความสะดวกด้วยปัจจัย 4 จากทางอาณาจักร 
และได้ประกาศพระศาสนาได้อย่างสะดวกมากขึน้ ในส่วนของอาณาจกัรก็ได้รับ
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ผลจากศาสนจักร ได้มีผู้คนท่ีมีศีลมีธรรมในรัฐของตนมากขึน้ ไม่ก่อปัญหาขึน้ 
ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสขุ  

 
 

ข.ผู้ใต้ปกครอง 
ผู้ใต้ปกครองมีพนัธกิจท่ีจะต้องกระท าคือ 
    1) ผู้ ใต้ปกครองร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือ

คนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็นผู้น า มีช่ือเรียก 3 ช่ือ คือ กษัตริย์ 
ผู้ เป็นใหญ่ในนามพระราชา ผู้ท าให้ประชาชนพอใจ และมหาสมมต ิผู้ ท่ีประชาชน
เลือกขึน้มา เพ่ือให้ท าหน้าท่ีปกครองดแูล ถ้าไม่กระท าหน้าท่ีดงักล่าว เป็นการ
ท าผิดพนัธสญัญา ก็จะถกูลงโทษ 

    2) ผู้ ใต้ปกครองปฏิบัติกติกาตามของสังคม ซึ่งได้ตกลงกันไว้เพ่ือ
ไม่ให้สังคมสบสนวุ่นวาย ซึ่งถ้าไม่กระท าเช่นนัน้ ผู้ปกครองสามารถว่ากล่าว  
ตเิตียนและขบัไล ่ซึง่เป็นการลงโทษได้โดยชอบ ซึง่ผู้ปกครองในอคัคญัญสูตรนัน้
มีบทบาทของผู้พิพากษาคือท าหน้าท่ีหลักๆ ได้แก่ การตดัสินคดีความลงโทษ 
ผู้ใต้ปกครอง ซึง่กระท าความผิด ตัง้แตก่ารริบทรัพย์ตลอดจนกระทัง่ประหารชีวิต 
โดยได้รับแบง่ส่วนเป็นข้าวสาลี ซึง่ตอ่มาเป็นเงินเดือนและสวสัดิการตา่งๆ   
     3) ผู้ ใต้ปกครองต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการ
ก ากับควบคมุจิตใจ ไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้ อ่ืน เช่น เบญจศีล เบญจธรรม จักร 4 
กศุลกรรมบถ 10 เป็นต้น 
 

ค.ข้าราชการในประเทศไทย 
 ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตัง้ให้รับราชการปฏิบตัิหน้าท่ี 
และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ ของประเทศไทย สว่นองค์กรท่ี 
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บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิงานอยู่นัน้เรียก ส่วนราชการ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2559 ก) 
 ในปัจจุบันนี ้ ข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และข้อบงัคบั ก.พ.ว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537  ซึง่น าเสนอพอเป็นตวัอย่าง  ดงันี ้
      1) มีจรรยาบรรณต่อตนเอง เช่น ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้ มี
ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นราชการ ข้อ 3 ข้าราชการ
พลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้
เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึน้  
      2) มีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน เช่น ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยนัหมัน่เพียร ถกูต้อง สมเหตสุมผล โดยค านงึถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคญั  
      3) มีจรรยาบรรณต่อผู้ บังคับบัญชา ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ ร่วมงาน เชน่ ข้าราชการพลเรือนพงึมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วย
ท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ตอ่การพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 
      4) มีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม เช่น ข้อ 13 ข้าราชการ 
พลเรือนพงึให้บริการประชาชนอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอือ้เฟือ้ มีน า้ใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพอ่อนโยน เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถ
ปฏิบตัิได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตัิ ควรชีแ้จงเหตผุลหรือ
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แนะน าให้ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 
 

นอกจากนัน้ ข้าราชการไทยได้ปฏิบตัิราชวสดีธรรมมาตัง้แตส่มยัสุโขทยั
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปัจจุบนั ข้าราชการไทยจึงควรท่ีจะเลือกน า
ราชวสดีธรรมมาปฏิบตัไิมม่ากก็น้อย เชน่  
      1) ธรรมเก่ียวกับการควบคุมตนเองของข้าราชการ ซึ่งมีธรรมท่ี
ส าคัญๆ คือ ความมีสติ การใช้ปัญญา ความไม่หวั่นไหวตามโลกธรรม คือ  
ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ความไม่เกียจกนั ความไม่เห็นแก่ได้ การไม่มวัเมาในสุรา
และนารี ความเป็นคนอ่อนน้อม ความอดทนไม่โกรธง่าย การพดูจาดี การละอาย
ตอ่ความชัว่ และการเลีย้งดบูิดามารดา  
ธรรมในส่วนนี ้เม่ือพิเคราะห์ดู จะเห็นว่า ข้อใหญ่คือการตัดต้นเหตุแห่งการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวงคืออบายมุขต่างๆ ความโลภ และความชั่ว การปลูกฝัง
ลกัษณะท่ีจะท าให้ท างานได้ดีและเข้ากับผู้ อ่ืนได้ คือความมีสติ การใช้ปัญญา 
ความอดทนและการพดูจาดี การไมพ่ดูมากเกินพอดี  

     นอกจากนี ้ยงัมีธรรมท่ีเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นคนดีคือการเลีย้งดู
บิดามารดาและธรรมท่ีแสดงความใฝ่รู้คือ การไปหาสมณชีพราหมณ์ ผู้ มีความรู้
และมีธรรม 
      2) ธรรมเก่ียวกับการงานโดยตรง ทรงสอนธรรมคือความขยนั ความ
ซ่ือสตัย์ ความยินดีท างานไม่ว่าเวลาใด ความยึดถือระเบียบ ความไม่ย่อท้อต่อ
อปุสรรค ความไม่สรุุ่ยสรุ่าย การท างานให้ส าเร็จโดยเร็ว ความมีวินยัและสุภาพ 
ความอ่อนน้อม การพูดจาดี ความรักงานยิ่งกว่าญาติ ความรู้ฐานะอนัควรและ 
ไม่ควร การไม่ขโมยเงินหลวง และการหมัน่ตรวจตรางบประมาณอยู่เสมอ ธรรม
ต่างๆ ในส่วนนีพ้อสรุปได้ว่า ข้าราชการพึงท างานด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์ 
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ประหยดั ถกูระเบียบ รอบคอบ อดทน สภุาพอ่อนน้อม และรักงาน ยินดีท างาน
เสมอ (ปรีชา  ช้างขวญัยืน, 2538: 102 – 103) 
       แม้ในการท างานอย่างปัจจบุนั ซึง่มีกระบวนการซบัซ้อนขึน้ เชน่ การ
วางแผน การปรับแผน การตัง้เป้าหมาย การควบคุมหรือการบริหารให้เป็นไป
ตามแผน การประเมินผล ก็ยังต้องอาศัยข้าราชการหรือผู้ ปฏิบัติงานท่ีมี
คุณสมบตัิต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จึงจะได้ผลดีและรวดเร็ว คุณสมบตัิของบุคคล 
ทศันคติต่องานและความขยันซ่ือสตัย์ ถืองานส าคญักว่าประโยชน์ส่วนตวัและ
ญาติ รวมทัง้การไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวงเป็นธรรมท่ีใช้ได้เสมอ ส่วนความแตกต่าง
ในการท างานเป็นความแตกตา่งด้านกระบวนการท างานเทา่นัน้ 
 ดังนัน้ ข้าราชการเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไปปฏิบัติ จ าเป็น
ปฏิบตัติามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อบงัคบั ก.พ.
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2557 และควรปฏิบตัิราชวสดี
ธรรม เพ่ือให้บงัเกิดผลคือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยูเ่ย็นเป็นสขุ 
 
สรุป 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เม่ือจ าต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม ก็จ าเป็น
จะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคมหรือการอยู่ร่วมกันของ
มนษุย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  

ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมีธรรม
เป็นใหญ่ ถือเอาหลกัการ ความจริงถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอุดมการณ์ทาง
การเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและความเจริญแก่สังคมโดยทั่วหน้า มีการ
ปรับปรุงการจดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไม่ให้มีคนขดัสนยากไร้อยู่ใน
แผน่ดนิ แทนท่ีจะมุง่เน้นพยายามขจดัอาชญากรรมด้วยการลงโทษแตอ่ย่างเดียว 
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ซึ่งการกระท าเช่นนัน้ไม่มีประโยชน์และไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากคนยงัขาด
แคลน ไม่มีกิน ไม่มีใช้เดือดร้อนกันอยู่และจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม 
และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนจกัรกบัอาณาจกัรนัน้ 

ผู้ ใต้ปกครองร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ี
งดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็นผู้น า ปฏิบตัิกติกาของสงัคม ซึ่งได้ตก
ลงกันไว้ และต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการก ากับควบคุม
จิตใจ ไมใ่ห้ไปเบียดเบียนผู้ อ่ืน 
 ข้าราชการเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไปปฏิบัติ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย จรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนกระทัง่ปฏิบตัิราชวสดีธรรม เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการควบคมุจิตใจของตนเองและการงานโดยตรง 

จากข้อมูลท่ีน าเสนอมานี ้ชีใ้ห้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีค าสั่งสอนท่ี
เก่ียวข้องกบัการปกครอง ทัง้ผู้ปกครองและผู้ถกูปกครอง ท าให้ได้นกัปกครองท่ีดี
และผู้ถกูปกครองท่ีดี โดยมีข้าราชการหรือพนกังานของรัฐ เป็นผู้น านโยบายของ
ผู้ปกครองไปปฏิบตั ิโดยอาศยัการประพฤติตนให้มีคณุธรรม ใช้อ านาจนัน้ในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในรูปแบบของการบริหารจดัการบ้านเมือง ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่คนหมู่มาก คือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข มีความสนใจใน
ศาสนาและศีลธรรม โดยปราศจากผลร้ายใดๆ เป็นท่ียอมรับและพอใจของทุก
ฝ่ายในสงัคม 
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